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C O N V O c A R E

Li temeiul art. 71 și 73, lit. b din Legea nr. 
70/1991, membrii consiliilor locale din județul 
Hunedoara se convoacă, în calitate de electori, 
pentru alegerea consiliului județean.

Alegerile vor avea loc in data de 29 martie 
1992, în clădirea Palatului Justiției din Deva, 
str. I Decembrie, nr. 35, între orele 8 și 20.

Electorii \or usca asupra lor buletinul de 
identitate.

Comisia Electorala 
de Circumscripție 

Județeană

FAX
■ ( IIIȘIN.W. — Pro

blema retragerii armatei 
a lt-a dc |>e teritoriul 
Moldovei sau desființarea 
ci iui se va afla pe ordi
nea dc zi in viitorul a- 
propiat, a declarat intr- 
un interviu acordat coti
dianului „Nezavisimaia 
Moldova" comandantul a- 
ccstci armate. I.a între
barea corespondentului 
privind poziția pe care 
se va situa armata iii 
cazul unui conflict mi
litar in Transnistria, furi 
Netkaccv a declarat că 
militarii armatei a 1 l-a

nu vor lupta împotriva 
poporului lor și nu vor 
participa sub nici o for
mă la orice fel de con
flicte, transmite Moldova- 
I’res.

Inii Netkaccv a chemat 
încă o dată la soluționa
rea pe cale pașnică a 
conflictului, adaugă sur
sa citată.

« ( IIISINAC. — Eve
nimentele din stingă Nis
trului iau proporții, a- 
fcclînd lot mai grav 
populația civilă. Afluxul 
de refugiați crește pe zi

Cc ti'cca. Tot mai multi
oamenii' se văd ncvoiți 
să-șVpi.r'.sească locuințele 
și să ia drumul pribegiei, 
în aceste clipe grele pen
tru întregul nostru po
por, guvernul dă dova
dă de incapacitatea dc a 
face fală 
subliniază 
de protest

se 
notă 
IX

mocrat-( reștine a Femei
lor din Moldova, difuza
tă de agenția Moldova- 
l’res.

Este absolut necesar să 
fie creat un organ care 
să se ocupe dc problema

refugiați lor, ținu .Iu-se 
scama dc normei,- inter
naționale in această pro
blemă.

Pașii cei mai liotăriți 
se impun iii direcția în
treprinderii celor mai e- 
nergice măsuri pentru 
rezolvarea cit mai grab
nică a conflictului armat, 
organizării evidenței stric
te a refugiaților, luării 
măsurilor necesare pen
tru cazarea, găsirea unor 
locuri dc muncă pentru 
adulți, plasarea la gră
dinițe și școli a copiilor 
refugiați.

In numerele dc joi și vineri ale cotidianului 
nostru, continuam seria interviurilor cu personali
tăți ale vieții politi. actuale, acordate în ex
clusivitate „Cuvîntului Liber". FAX
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„Minerii în alb“ - în grevă?! (II)
Să revenim la scrisoarea 

anonimă, la conținutul ei, 
la justețea sau injustețea 
celor semnalate, la reali
tățile de fapt de la S.C. 
„T’anicor* S A. Hunedoa
ra.

MAI INTÎI. DESPRE

( \I.IT»TE\ "tlNH

— Oamenii au dreptate — 
ne spune dna Maria I.upui, 
dc la compartimentul apro
vizionare al fabricii. Și 
noi mincăm acasă aceeași 
pîine. Dar ei trebuie să

știe că lucrăm cu făină din 
griu furajer, încolțit, că 
ingrediente nu prea pu
tem adăuga, deoarece nu 
dispunem de bani pentru 
a le cumpăra, că presiu
nea gazului la cuptoare 
este de multe ori scăz.ută. 
Or, numai cu drojdie bună, 
din Germania sau din Tur
cia, nu putem face o pîine 
prea bună.

Aceleași motivații le a- 
duc și dnele Brigitte Rot- 
muller, șefa secției a ll-a, 
și Emilia Vasile, șefă dc 
tură la aceeași secție („De 
la Arad și de la Deva pri

mim faină de slabă calita
te; ei au mori <le griu și 
faina bună o țin pentru 
ci, normal"), iar rina Iu- 
dita Ioan ne arată două 
calități diferite de faină, 
din card „vom face două 
calități diferite de pîine 
Noi ne dăm toată silința 
să producem pîine cit inai 
bună, dar nu sintein plă
tiți după munca depusa".

Dl MITRE Glii om; \

(Continuare in pag. a 2.a)

Cuvintele binevestitoare 
ale arhanghelului Gavril 
umplu de nădejde, încăl
zesc inimile și se cer a ră
suna pe buzele tuturor creș
tinilor acum, în prag de 
primăvară, și totdeauna 
cind înălțăm glas de rugă
ciune către Maica Prea
curată. Fecioara trebuia 
să fie „plină de har“, de 
harul acelui Duh Sfint ca
re, la facerea lumii se pur
ta pe deasupra apelor (Fa
cere 1,2,). Același Duh Sfint, 
„Dătătorul de viață”, re
varsă acum cu prisosință 
harul sfinților asupra Fe
cioarei, ca asupra celui 
mai ales dintre altare, pe

„BUNA

VESTIRE”

I
I
I Moții rămîn oameni

I demni de legendă In Țara 
lor. Numai aici tșl află

J adevărat identitatea, fși
| arată hărnicia, faima dc 
* truditori al pămlntulul, 
| puțin pe care il au și pa 
’ care se străduiesc să-l fa- 
| că roditor. Nu e ușorI 
* Sudoarea le inundă frun- 
j tea, palmele se bătăto- I resc, dar nu dau nici o J clipă înapoi. Oameni de 
I piatră ca și dealurile și 
» munții pe care ii ocrotesc 
1 cu privirea cit țara,
« Drumul pe care l-am
j făcut de curind Intr-o 
, zonă a Țării lor ne-a im- 
Ipresionat profund. Satele 

se înșirau, in calea noas- 
(tri unul după altul:

Chiț' ădaga. Lunca, Ci ă-

ÎN TARA MOȚILOR
9 9

chmcști, Băița, Hărță- 
gani. Oamenii se aflau 
peste tot la treburile zil
nice. Mai ales la mun
ca pămintului. își îndem
nau cu vorbe blinde vi
tele, să tragă mal bine 
la car, pentru a scoate 
gunoiul de grajd, fiecare 
pe holda sa, ajutind pă- 
mlntul să fie mal darnic. 
Alții ieșiseră la arat, vu- 
zindu-l pe cei mai grăbiți 
că terminaseră deja a- 
ceastă lucrare pe drep
tunghiul lor dc pumînt 
.marc" cit terasa tere
nului lucrat în straturi dc 
chinezi sau japonezi. Fle
care după puterile sale!

In sate, casele arătoase 
și curate vorbeau despre 
starea, dar și munca ce-

I

I
lor care le înălța feră. '
Multe case în construcție |
se voiau un simbol al »
statorniciei, dorința omu- |
lui dc uicl dc a avea o ,
zidire a sa, cit mal marc, |
dar și frumoasă. Curțile J
măturate, grădinile cură- ■
țite, ici-colo mai ardeau I
resturile unor mărăcini și J
crengi uscate dc pomi. |
Acum cind cchinocțiul ne *
amintește clar de venirea |
primăverii, satul moțesc .
parcă trăiește și cl o |
nouă primăvară. Localul- J
cil Ies din iarnă mai li- >
niștițl. nuai comunicativi. I
Totul arc miresme dc săr- J
bătoare. Să dea Dumnc- I
Zeu să fie bine la toți.' |

MINEI, IIODEA J

FLASH!
© ȘOFERI ÎN GREVA. In 

perioada 21—24 martie curent, a 
fo;.t declanșată o grevă dc aver
tisment a lucrătorilor afiliati 
Consiliului Național al Federației 
Șoferilor din R&mânla, urmare a 
im.pa-.ulul Ivit tn legătură cu 
negocierea ioni' adului calectlv 
dc muncă. Pe parcursul celor 
două Zile de gravă In confor
mități cu legea confl’u telor de 
muni a, l" județul Hunedoara a 
fost asigurată el puțin o treime 
di» afinitatea unităților In ‘lire

au avut loc aceste mișcări re
vendicative (Slmeria, Fetroșanl, 
Vulcan). Greva se va relua fn 
cursul lunii următoare, pe durata 
a încă 18 zile, in cazul in care 
Consiliul Național al Federației 
Șoferilor din România hotărăște 
acest Iwru. (C.F.).

© „GETl > 1" ’ 4 COPIII DIN 
UR1.TEA STREI. Membrii an
samblurilor folclorice, de tineri 
și copii, ale C entrului Județean 
de Conservare șl Valorificare a 
Creației Populare, au fost oaspeții 
Casei dc Copii din Bretea Strei. 
Cu ai st prilej, el au prezentat 
apreciate linte e șl dansuri popu
lare huacdorcne, pentru căf care

Pe această troiță ridicată in centrul comunei 
Gurasaila se află incrustate în granit numele eroi
lor localnici căzuți in primul și in cel de.al doilea 
război mondial. loto PAVEL I.AZA

și-au găsit lăcaș alei și pentru 
părinții lor, pentru oaspeții fran
cezi care se află alături dc el și 
care au contribuit atit dc mult 
la reorganizarea și la dotarea 
casei. (M.B.).

0 SPECTACOL EXTRAORDI
NAR. Casa de Cultură din Deva 
găzduiește joi, 26 martie, orele. 17 
și T>,30, un spectacol ertraordinar 
prezentat de Teatrul de E tradă 
al Țiganilor din C'lilșinău. Un 
moment artistic, deci, de înaltă 
linută culturală, prezentat dc an
samblul de peste Prut, (C. P.).

© FLORĂRESELE. Dnele Ma
rla Mlclca, Uifaluș Rozalia, A-

nișca llerdea, Marcela Agapcluc, 
Lucia Pâspnp dc la Serele muni
cipiului Deva, îngrijesc cu dra
goste și pricepere plăpîndele ră
saduri de flori. In curind, pan- 
scluțclc șl „nu mă uita" vor 
schimba locul din răsadnițe cu 
cel din spațiile și rondourilc 
destinate lor. Să respectăm tru
da florie ullorilor, păstrînd pros
pețimea zonelor verzi, curățenia 
străzii și a trotuarelor. (E. S ).

țT»-'- ’-------------- - ■

FLASH!
i

care urma să coboare nu 
focul Dumnezeirii ca în 
Rugul cel nears, nici focul 
cel mistuitor al jertfei 
bineprimite a prorocului 
llie, ci însuși Logos-ul lui 
Dumnezeu, prin care toate 
s-au făcut din cite s-au fă
cut. (loan 1,3,)

Maria folosește un dar 
dat omului, chiar mai de 
preț decît viața și anume : 
■Libertatea". Libertatea de 

a discerne între bine și rău, 
intre viață și moarte, între 
răscumpărare și osîndâ. Ia
tă, spune Atotputernicul în 
Vechiul Testament, „viață 
șl moarte ți-am pus astăzi 
înainte, binccuvintarc și 
blestem. Alege în viață ca 

să trăiești tu și urmașii tai". 
(Dcnteronom 30,19). Maria 
își asumă riscul de a da 
trup omenesc lui Dumne
zeu, devenit om asemenea 
nouă o va purta peste ani, 
împărtășind cu Dumneze
iescul Fiu disprețul, bat
jocura Și »ro tuturor ace
lora care atunci și totdeau
na se vor ridica împotriva 
Domnului Vieții !

Fecioara Maria nu este 
o „femeie" oarecare. Ea 
este Maica Fiului lui Dum
nezeu și dacă cinstim pe 
Hristos nu putem să o ne
cinstim pe Mama Sa ! Dacă 
însuși arhanghelul trimis 
de Dumnezeu s-a închinat 
ei și ia zis: „Bucură-te, 
cea ce ești plină de har. 
Domnul este cu tine", este 
o dovadă în plus și fără 
echivoc că această buna
vestire ruinine peste veacuri 
și bunăvestirea noastră, de 
a deveni purtători de har, 
Hristofori, adică -purtători 
de Hristos".

l’rcol CORNEL ILICA
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„MIKERII IN ALB" - IN GREVA?! (II)
(Urmare dm pag. 1)

( 1. M\t RECLAMI

() \Ml Nil

„Există prea mult p< r- 
son.u TESA și auxiliar in 
raport oi muncitorii direct 
productivi, iar diferențele 
de -Marii intre noi și din
ții sint prea mari. Nu 
credem că este nici cinstit, 
nici stimulativ pentru mun
citori. Noi lucrăm „foc 
continuu", in trei schim
buri, simbăta ți duminica, 
primim, este drept, unele 
sporuri, dar nu ni se plă
tește dublu pentru cele 
două zile de la sfirșitul 
săptămimi, cînd toată 
lumea sta acasă, nu ni 
se spune adevărul".

Sint părerile muncitoa
relor l'lorica Damian, Mo
nica Ajtay, Oprica Ilalazsi. 
Jj rindul lor, «Inele Gheor- 
ghița Moc.inu și Eugenia 
Pintilie, două muncitoare 
destoinice la scuturatul sa
cilor, ne-au arătat condiții
le lor de muncă — praf, 
frig, curent, zgomot — 
„dar nu primim nici mă
car o sticlă de apa mi
nerală, necum lapte".

întrebăm dacă directoa
rea le amenință eu șoma
jul, dacă a fost dat a- 
fară cineva care și-a fă
cut datoria, dacă știu că 
se fură piine ori au cu
noștință despre alte abu
zuri ale conducerii. Răs
punsurile sint edificatoare. 
„Pe cei care nu-șr văd de 
treabă i> apostrofează, in 
primul rind. și in mod 
absolut normai șefii lor 
direcți. Li s-a desfăcut 
contractul da muncă la trei 
muncitori, pentru indisci
plină absențe nemotivate, 
venirea la lucru in stare 
de ebrietate. M d sint și

Necazurile zilnice ale unui miliardar sărac
— Domnule Ioan I p;a, 

sinteți șeful unuia dintre 
cele mai mari o.icii de 
pensii din țară, vorbind 
după „ciir.i de aiaccri'. 
Apropo, care este „cifra de 
afaceri" a Oficiului de 
Pensii din cadru) Direcției 
pentru Muncă și Protecție 
Socială a județului Hune
doara ?

— Sec. Gestionăm un 
număr de peste 105 000 de 
pensii de toate categoriile; 
6» 12i de pensii de limită 
de vîrstă, 3 915 de invali
ditate. 6 987 de pensii 
J.O.V.K. și ajutoare sociaie, 
16949 de pensii de urmași. 
Se adaugă peste 9 000 de 
indemnizații cu caracter re
parator. Altă dimensiune . 
pe ultima lună de rapor
tare statistică, valoarea 
pensiilor plătite se cifrează 
la 660 de milioane de lei, 
iar la nivelul unui an, 1991, 
la circa 4 miliarde de lei.

— Sinteți, care va sa 
zică, miliardari.

— Da, niște miliardari 
săraci. Față de anul I'IHM, 
an pe care-1 luăm de re
ferință după revoluție, nu
mărul pensiilor, pe care le 
gestionăm (înțelcgind prin 
aceasta toate etapele, in- 
cepind de la depunerea do
sarului la noi, și pină la 
primirea pensiei acasă de 
către beneficiar, cu .toate 
corecturile In virtutea le
gilor la zi) a crescut cu 
peste 32 000. In realitate, 
creșterea este mai marc 
dr. it o arată diferența din
tre cifrele comparate, dc 
oarece între timp au ieșit 
de la pensie, prin deces, 
circ.i 6 000 de beneficiari, 
locul lor In cifra finală 
fiind deci ocupat dc nlte 
6 000 de dosare noi de 
pensie 

acum unii care au nemo
tivate, nu-.și fac datoria, 
vorbesc urit cu colegii și 
cu superiorii, care mai 
fură piine. Or, așa ceva 
nu se mai poate tolera. 
Despre abuzuri ale direc
toarei nu știm. Numai că 
nu ne dă drepturile...'". 
„Dna directoare nu este 
atit de exigentă cit ar tre
bui să fie cu unii, subli
niază șefa de echipă Flori- 
ca Nicoraș. Iar salariile ? 
Depinde cu cine ne com
parăm. Dacă ne raportăm 
la prețurile actuale, a- 
tunci, intr-adevăr, banii 
sint puțini. Avem salarii 
mai mici față de mineri 
și encrgeticicni, de ceferiști 
și siderurgiști, dar să ne 
gindim că in industria u- 
șoară, de exemplu, chiar 
la noi, in Ilenedoara, sint 
salarii cu mult mai mici. 
Că vrem și meri ăm mai 
mult, nu încape îndoială".

Șl CE SlK'NE
( (INDUC ERE A

— Pe fosta directoare tot 
un grup de „oameni cin
stiți" au schimbat-o din 
funcție — ne spune dna 
ing. Felicia Mihăiță, ac
tuala directoare a S. C. 
„Panicor" S.A Hunedoara. 
Iar cu nu m-am înscăunat 
singură in acest post. A- 
buzuri nu am făcut și nu 
voi face. In schimb, or
dine și disciplină trebuie 
să întronăm in colectiv. 
Sintem o unitate prea să
racă să mai putem tolera 
ncmunca, dezorganizarea, 
furturile, orice alte abateri 
disciplinare. Da, calitatea 
pimii nu-i cea pe care o 
dorim cu toții, banii sint 
puțini și deocamdată nu 
putem asigura salarii mai 
mari sau unele drepturi pe 
care muncitorii le merită,

— Domnule leapșa. ce 
alte presta'd mai face ofi
ciul pe e ire-I conduceți 7

— V ir i.'i de pensii în 
cont curent personal la 
< EC, rețineri din pensii și 
virări ii creditori (o pres- 
t iție ce include două faze 
do opcr.ț.; pentru orice 
datorie care grevează pen
sia, fie ca este liber asu
mată, fie că este rezulta
tul executării silite); re- 
ordonanțari de plăți ale 
pensiilor neachitaie, fie din 
vina poștei, fie din cea a 
bene.iciarului, plăți de 
ajutoare dc deces.

— Din cifre rezultă o în
cărcătură, o presiune chiar, 
destul de mare asupra a- 
cestui oficiu.

— Și imaginea acestei 
presiuni nu e completă. A- 
nual noi emiteam șasc-șap- 
te mii de decizii de pensio
nare. In 1990, ca urmare a 
aplicării prevederilor De
cretului 60/1990, am emis 
pe-ite 22 000 dc decizii. Din
tre acestea, în 1991 au fost 
rectificate 11 000, ca urma
re a aplicării Decretului 
i>8/*'0 privind unele drep
turi reparatorii (grupe su
perioare dc muncă etc ). A- 
plicarea Legii 40/1991 pri
vind acordarea unor drep
turi veteranilor, invalizilor 
și văduvelor de război, 
nc-.i încărcat anul trecut 
cu incă 1 1000 dc dosare 
dc stabilit drepturi.

— Cum reușiți lotuși să 
rezistați acestei uriașe pre
siuni caro, nu vă ascun
dem, a generat șj multe 
nemulțumiri beneficiarilor 
dc diepturi, mulți adresin- 
du-sc picrci?

— Cu sacrificii, fără 
sîmbete libere, fără sărbă
tori, amînind la nesfirșit 
concediile de odihnă, cu 

însă încercăm cu toții să 
depășim greutățile, să pu
tem da o piine fiecărui ce
tățean al Hunedoarei (a- 
ceasta însemnind, în me
die, 50—60 de tone/zi — 
n.n.), că să nu mai spun 
și despre cei din Călan, 
Hațeg, Ghclari — pe care-i 
deservim, prin secțiile din 
localitățile respective. Și 
aș mai releva un lucru : noi 
nu am disponibilizat nici 
măcar un muncitor, cu ex
cepția celor pensionați ori 
a celor cărora li s-a des
făcut contractul de mun
că pentru absențe și in
disciplină. Este adevărat 
că am angajat citeva per
soane, dar numai pe bază 
de concurs, așa cum scrie 
legea.

In continuare, am notat 
ronsulcrațiilc dlui Petre 
Siliște, nu, mecanicul șef 
al unității, privitoare la 
prcocupăr le pentru repa
rația capitală a două din
tre cele patru cuptoare 
Dampf — care s-a terminat 
de curind —, celelalte două 
aflindu-sc încă în acest 
proces, ceea ce va condu
ce Ia o oarecare îmbună
tățire a calității pîinii „de 
Hunedoara". De asemenea, 
s-a reparat calea ferată 
internă, se va moderniza 
integral clădirea unității, 
va intra in reparație ca
pitală cuptorul-tunel de 
10 tone, vor urma alte 
lucrări, care să ușureze 
munca oamenilor, să con
fere o mai înaltă calitate 
și eficiența întregii activi
tăți.

In final, să sperăm că 
va fi mai bine, din toate 
punctele de vedere, și la 
S.C. „Panicor" S.A. Hune
doara, că „minerii in alb" 
din tară nu vor ajunge să 
declare grevă generală. Este 
în pericol piinpa noastră 
cea de toate zilele.

I
I*I

plata doar a unei infime 
părți a orcior suplimen
tai C prestate.

— Deducem că încălca
rea dreptului muncii are 
loc chiar in „templul" dc 
unde trebuie să plece res
pectarea drepturilor le
gate dc muncă ?

— Se poate spune și ..șa, 
d.ir noi nu am făcut caz 
de asta.

Punem punct discuției cu 
dl Lupșa, nedorind ea in 
cele ce urmează să-l im
plicăm in vreun fel pc din- 
sul sin instituția căreia ii 
este salariat

Așadar, Oficiul de Pen
sii — și nu numai cel de la 
județul Hunedoara, ci toa
te oficiile similare din 
țară — acoperă un volum 
dc muncă cc depășește de 
multe ori puterile unor oa
meni. Cu toate acestea, ne
mulțumirile legate dc ac
tivitatea sa nu lipsesc. Și 
aici intervine absurdul, 
grotescul situației. Pentru 
că poșta duce pens,de la 
domiciliu, oficiul amintit 
h plătește anual un comi
sion dc 2,1 la sută din 
intreaga valoare a pensiilor, 
— de circa 4 miliarde dc 
Ici — iar în cazul rcordo- 
n.mțărilor dc plăți, acest 
comision se plătește ți a 
doua oară. In același timp, 
oficiul prestează gratuit 
pentru terți servicii care i 
complică enorm existența 
.și misiunea de bază. Nn 
este aberant 7 Nu s-ar pu
tea finanța o parte a in
vestițiilor ace stor instituții 
dintr-un comision asupra 
prestațiilor făcute acum 
gratuit unor societăți co
merciale sau regii auto
nome 7
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CARIATIDE
REVISTA UE CULTURA, INFORMARE SI OPINII

NR. 2 (3) — FEBRUARIE 1992 
„Cariatide" — revistă dc cultură, informare 

opinii, avind ca director pc domnul Iv Martinovici — 
ne oferă un sumar bogat, din care spicuim :

0 Rcmemorind Ionesco
0 Profețiile lui Sudar Singh
® Poezii inedite de Coca I'arago
0 Meridiane americane.

Și

Vești de la Hațeg
0 De la 213 000 de Ici 

debite, asociația de loca
tari condusă de dl Vasile 
Găvriluțiu a ajuns în 
cîteva luni la 9 000 de Iei 
debite. Un președinte de 
asociație activ 0 La ma
gazinul „Enigma" s-a pro
dus un incendiu din cau
za suprasolicitării instala
ției electrice. Putea fi rău 
de tot. Noroc că au 
sosit repede pompierii 0 
I a sfirșit dc săptămînă, 
“Silvana" S.R.L. organi
zează excursii la Rîușor, 
in Munții Retezat 0 Tâ
nărul Mihai Matei se 
îndeletnicea cu... furtul 
pașapoartelor. A fost prins 
în flagrant. Consecințele 
urmează. 0 De peste doi 
ani, locuitorii blocurilor

AU ÎNNEBUNIT PRETURILE SAU OAMENII?
Nu fnHmplător uni ridi

cat din start o asemenrn 
întrebare ! Nici cea mai 
„scrfntttă“ minte n-nr fi 
putut anticipa actuala e- 
voluțla a prețurilor 'a 
medicamente. De fapt, 
ceea ce ne o ,te did ei 
tu’dem depășește inuiifi- 
nația unei aindlri bolna
ve, care prin măsurile 
n loptatc, probabil, nu are 
altcei ii in intenție dceil 
sufocarea zilelor din ur
mii ale părinților ți bu- 
nlcilor. Sau, fă< ind im 
pas- mol departe, oamenii

I*
I*
I
I
I

k

I*
I*
I
I

30 B și Si nu au căldură 
și apă caldă. De curind, 
u comisie formată din 
specialiști a confirmat a- 
cest adevăr. Dar rezolva
rea nu vine 0 în vitrina 
magazinului „General" nr. 
64, citim : 1—31 Decem
brie — Luna cadourilor! 
în vitrina librăriei din 
centrul orașului se anun
ță o ședință pe linie de 
sport, pe data de 25 ia
nuarie ! 0 „Adaconi" și 
„Marconi" — sint două 
unități comerciale nou 
deschise. Cumpărătorii gă
sesc zilnic aici articole 
de galanterie, confecții, 
încălțăminte, băuturi ră
coritoare, dulciuri, țigări. 
(Nieu Shuchca, colabora
tor).

satului (țăranii) sint lo
viți de această măsură — 
chiar dacă o bund parte 
a populației beneficiază 
de gratuități stkii reduceri 
la jumălatc din prețurile 
afișate.

Multe comentarii, in a- 
xcn.ți au sint necc- 

taie, pentru că oricare, 
tir fi omul care se a- 
pleacă în fața colii de 
hfrtie rântine fără cuvin
te. /famine năuc cînd la 
farmacii, in majoritatea 
cazurilor un găsești un 
pachet de vată, în schimb.

I-am auzit pe unii zicînd 
că sint clipe în viața omu
lui pe care nu le pol pri
cepe vin și se produc or
bește, bezmetic, împotriva 
firescului. Așa să fie oare? 
Nu ne pronunțăm, dar a- 
firmăm cu toată certitudi
nea că fapta Iui Adrian 
Munteanu din Deva nu se 
încadrează în sus-nuinita 
categorie. Dar iată ce a 
făcut A.M., într-o zi.

A băut cu un prieten 
pînă pe la ora 16.30, acasă 
la dumnealui. După cc a 
plecat musafirul, s-a dus Li 
geam și a văzut-o pe mi
nora E .L. M. jucîndu-sc in 
fața blocului. Era fetița 

CLIPA
BEZMETICA

vecinului dc dedesubt. A M. 
locuind la etajul patru. O 
cunoștea de multă vremi', 
ca și pe părinții ei. Mai 
știa că, la ora aceea, fata 
este singură acasă. A mai 
văzut-o pe E. L. M. apro- 
piindu-se de intrarea in 
bloc. Atunci l-a lovit ideea 
să o oblige să aibă relații 
sexuale cu el. Intuia i 
fetița n-o să fie de acord 
cu intenția Iui, de aceea t 
luat un cuțit și a cobo: ;t 
călcind fără zgomot, im 
eta). Cînd E.L.M. a vrut 
să introducă cheia in 
broască, pentru a intra in 
apartament, A. Munteanu 
i-a astupat gura cu palma 
și i-a pus lama cuțitul e 
la gît.

— Să nu strigi, că ‘ 
omor 1

A dus-o cu forța în ap., 
tamentul de la etajul pa 
tru și i-a poruncit :

— Dezbracă-te I 
îngrozită, E.L.M. a bin- 

guit
— Nene... dar... eu sin 

mică.
A.M. a ridicat iarăși cu 

țitul și fetița s-a supus. \ i 
închipuiți, stimați cititori, 
ce-a urmat.

După ce a scăpat, E.L.M 
s-a dus plîng' 1 la mama 
ei și i-a spus prin ce seen, 
groaznice a trecut tn scur
tă vreme, la ușa aparta
mentul ii în care locuia \- 
drian Munteanu au sun.it 
oamenii în uniformă al 
bastră și l-au poftit să i 
Urmeze. în apărarea sa, 
A. M. a blestemat clipa 
bezmetică ce La îndemn.d 
să săvîrșească bestial.i 
faptă. Fără succes, îidrn- 
cît și-a primit pedeap- a 
i se cuvenea.

TRAIAN SONDOR

la aprozar, prețul ace - 
tuta Însumează 390 de 
lei (200 de grame.). Sau 
clnd in farmacii ampici
lina capsule costă 720 de 
ici, critromlcina — 620
de Ici, penicilina V — 
130 de lei (1(1 comprima
te), penicilina Infectabl'ă 
— 35 de Ici flaconul de 
100 000 f)l, ampicilina in
jectabilă — 125 dc tei fla
conul de 500 000 1 etc.

Doamne ferește de. 
necaz !

CORNEL POENAII
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G! NO( II) SILVIC

„Pe colinele din jurul satului 
nostru, Cinciș-Cerna, pe direcția Ia
cului de acumulare, creșteau cîteva 
zeci de stejari falnici. Scăpaseră de 
boala provenită din poluare, care 
atacă în mod obișnuit diferitele spe
cii de stejar din zonă. Asupra a- 
ce^tora s-a abătut de curind un a- 
devărat genocid, ci căzînd rînd pe 
rînd victimă securii. Am întrebat la 
Ocolul Silvic Hunedoara de ce au 
fost tăiați stejarii. Mi s-a spus că 
nu mai aparțin Ocolului Silvic, ci 
Primăriei Teliuc. La primărie, răs
punsul pe care 1-ain primit (înain
te de alegeri) a fost că s-a dat 
aprobare pentru tăierea unor ar
bori pentru aprovizionarea cu lemn 
de foc a unor instituții din comu
nă. Mare tristețe și consternare m-a 
cuprins atunci. Dacă trebuiau lem
ne de foc, nu se puteau tăia tot din 
pădurea comunei atitea lemne bol
nave care se usucă pe picioare ? 
Am văzut la televizor cîte măsuri 
s-au luat in Elveția pentru prote
jarea unui copac atunci cînd s-a 
construit un edificiu destinat O.N.U. 
Cum să judeci genocidul silvic de 
Ia noi ?" (Vălean Popa. Cinciș— 
Oema).

Vedeți, domnule Popa, ce ghinion 
pe noi să trăim intr-o țară dăruită 
de Dumnezeu cu atitea păduri ? 
Unii cred că dacă avem, ne putem 
bate joc de ele. uitind că folosința 
binefacerilor pe care Pămintul le 
oferă oamenilor nu este o moște
nire de la părinți, ci un împrumut 
de la copii.

TON ȘI TOANE

„Telefonul meu — 13153 — este 
deranjat din luna ianuarie a aces
tui an. Deși am fost personal de 
patru ori la serviciul rețele din 
cadrul Direcției Telecomunicații 
Deva și de mai multe ori am re
clamat deranjamentul prin 021. nici 
pină azi, 7 martie, nu s-a prezentat

nimeni pentru înlăturarea deran
jamentului. Este, oare, aceasta peste 
limita competenței celor angajați și 
plătiți să o facă ? Acest ultim de
ranjament nu a fost singurul cu 
cintec pe parcursul ultimelor 16 
luni. De regulă, telefonul meu se 
deranjează o dată la două-trei luni. 
Nici așa poate nu m-aș fi adresat 
ziarului dacă n-ar fi existat răs
punsul pe care l-am primit la ul
tima reclamație din data de G mar
tie și care suna astfel : „Avem s.ila- 
riați de-ai noștri care au telefonul 
deranjat de cîte zece luni, nu ca 
al dumneavoastră, de două luni". 
Să fie o încurajare pentru o aștep
tare de încă 8 luni?" (Virgil Morar, 
Deva).

Dumneavoastră știți, domnule 
Morar, zicala cu cizmarul care um
blă cu ghetele sparte în tălpi? Tot 
așa vor fi fiind și telcfoniștii aceia 
al căror post telefonic e deranjat de 
zece luni, deși noi nu prea cre
dem. înclinăm să credem mai curînd 
că în materie de telefoane deran
jate mai este vorba și de toane ; 
ca să fim în ton cu lipsa de... ton 
de la telefonul dumneavoastră. Alo?

POȘTA RUBRICII

• Ioan Piliți, Herepeia — Vețel. 
Nu cunoaștem prevederea legală 
conform căreia un pensionar este 
obligat să plătească taxe de spita
lizare. Dacă la internare ați pre
zentat un cupon de pensie, cu care 
să dovediți calitatea de pensionar, 
nu trebuia să vi se perceapă nici 
un fel de taxe de spitalizare.

• Romulus Gornic, Ociu — Vața 
de Jos : In conformitate cu prevede
rile art. 39, alin. 1, din Legea nr. 
3/1977, pensia de urmaș se acordă 
copiilor, după părinți, sau soției 
supraviețuitoare după soț și în nici 
un caz părinților după copii. Față 
de acestea nu există posibilitatea 
legală de a fi ajutat. (î. L).

• Emilia ( ilfa. Deva : La 1 a-

priiic 1991, cînd ați întrerupt acti
vitatea în condițiile ari. 129 din 
Codul Muncii, pentru creșterea și 
educarea copilului pînă la vîrsta de 
7 ani, conform prevederilor art. 9, 
alin. 2, din Legea nr. 1/1970, ați 
încetat raporturile de muncă avute 
cu unitatea a cărei angajată ați fost. 
Față de acestea nu puteți beneficia 
de drepturile pe care le solicitați, 
fosta unitate angajatoare ncavind 
obligația de a vi le achita.

• Ion Icnulescu, Unirea. In
conformitate cu prevederile scriso
rii nr. 5190/29 aprilie 1991 a Mi
nisterului Muncii și Protecției So
ciale prin care, pentru categoriile 
de personal din care ați făcut parte 
s-a aprobat încadrarea în grupa a 
II-a de muncă, ar trebui ca dv să 
vî se recalculeze pensia de care
bcneficiați. Pentru lămurirea si
tuației dv la modul concret, pe
dosar, șeful oficiului de pensii vă
așteaptă în orice zi de vineri, între 
orele 8—12, cu un cupon de pen
sie pentru o discuție care se dorește 
a fi convingătoare pentru dv. (I.L.).

• Grigorc Știrbii, Ghclarî. In- 
cepînd cu data de 10 octombrie 1991 
și pînă azi. Asociația Județeană a 
Veteranilor de Război a depus la 
Oficiul de Pensii peste 7 700 de 
dosare de veterani dc război, din 
care oficiul respectiv a rezolvat, 
pînă la sfîrșitul lunii februarie, 
4100 dosare. Și dorința colectivu
lui acestui oficiu este de a soluțio
na cît mai repede dosarele vetera
nilor de război, dar capacitatea de 
lucru îi este dc multe ori depășită 
dc volumul foarte marc dc lucrări 
cu care se confruntă. Mai este 
necesară, deci, puțină răbdare din 
partea dv, oficiul de pensii asîgu- 
rîndu-vă atît pe dv, cît și pe toți 
veteranii de război care na și-au 
încasat încă drepturile, că depune 
toate eforturile pentru ca data în
casării acestora să fie cît mai a- 
propiată. (I. L).
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ATEN TIE PIETONI !

Se vorbește tot mai mult, 
in ultima vreme, despre 
conduita preventivă a con
ducătorilor auto, care sint 
chemați să respecte nume
roase reguli. Dacă, insă, 
este necesară și există o 
asemenea comportare a 
conducătorilor auto, dc ce 
nu s-ar impune o conduită 
preventivă și a pietonilor?

In esență, regulile de 
deplasare ale pietonilor sint 
simple și se rezumă La 
două norme ; să circule in 
afara părții carosabile și 
să traverseze diumurile nu
ni..i prin Ion rile permise, 
după o prealabilă și temei
nică asigurare. Cu toate 
acestea, chiar dacă din 
confruntarea pieton-auto- 
mobil are de sutrru întot
deauna primii mai exis
tă destui Inși care, igno- 
rind pericolele circulației 
intense din spațiul străzii, 
ie cred stăpini absoluți al 
drumurilor sau. in necunoș- 
tința unor reguli elemen
tare de circulație, devin 
paeienți ai medicilor.

In municipiul Hunedoa
ra, Georgescu Ida pensio
nară, in virgin de 73 dc 
ani. s-a angajat în tra
versarea străzii prin loc 
ncmarcat și fără să se a- 
sigure. fiind surprinsă și 
accidentată grav de auto
turismul 4-HD-9003, condus 
de Manolc Titus, electri
cian la Societatea ..Side
rurgica" SA. Hunedoara.

In aceleași condiții, pc 
raza comunei Ilia și-a pier
dut viața și Bogdan Ana, 
pensionară din Deva, care 
a fost accidentată de un 
autoturism.

Recent, tot în municipiul 
Hunedoara, a fost grav ac
cidentată Butnaru Corne
lia, de 51 de ani. Cauza 
este aceeași. Nu s-a asi
gurat la traversarea stră
zii.

Este, oare, o greutate în
dreptarea privirii spre stin
gă și spre dreapta cînd 
traversăm o arteră rutieră? 
Noi credem că nu.

Să nu uităm însă noi, 
pietonii, că un autovehicul 
nu poate fi oprit zum do
resc cei dc Ia volan. La 
sesizarea obstacolului din 
drum, se adaugă timpul dc 
reacție a șoferului și in
trarea în funcțiune a sis
temului de frinarc. Spațiul 
dc oprire este determinat 
și de partea carosabilă a 
șoselei (asfalt, piatră cu
bică, drum neasfaltat).

Atenție, deci, stimați pie
toni. Nici un om dc Li 
volan nu dorește să vă ac
cidenteze. Dar pentru a- 
ccasla trebuie sâ-l ajutați, 
prin respectarea regulilor 
de circulație menționate 
mai sus.

DE PE f>OSEI E 
ADUNAT!

• Bic Adrian, din Sime- 
ria, timplar Ia Cooperativa 
„Prestarea” din localitate, 
aflîndu-sc în stare dc c- 
brietate (2 gr la mic al
cool în sînge), a sustras 
autocamionul nr. 3I-HD- 
620, de la unitate, cu care 
a plecat pe străzile orașu
lui. Cu ajutorul cetățeni
lor din oraș, a fost oprit 
de poliție.
Li sustragerea autocamio

nului, a contribuit și șo

ferul titular al autocamio
nului (Anca), prin faptul 
că a lăsat dublura cheilor 
în bordul cabinei.

• Tot sub influența bău
turilor alcoolice, Bundca 
1 ucian, .șofer dc la „Trans” 
S.A. Petroșani, a profitat 
de neatenția portarului și 
a plecat cu autoduba 31- 
HD-7786, pe bdul 1 Decem
brie, unde a lovit un auto
turism, dar nu a oprit. Ur
mărit dc poliție, a fost 
oprit prin blocare. Va 
suporta consecințele faptei.

• Numitul Cojocaru Con
stantin, din Hunedoara, a 
vindut fără forme legale 
motoreta nr. HD-6-687 lui 
Botczatu Gheorghiță, din 
aceeași localitate. Cum 
noul proprietar, deși nu 
avea permis dc conducere, 
a circulat totuși, pe dru
murile publice, a fost oprit 
dc poliție. A abandonat 
motoreta și a fugit prin
tre blocuri, oprindu-se la 
vechiul proprietar, pe care 
l-a rugat insistent să re
clame Ia poliție furtul mo
toretei, povestindu-i păța

nia. Adevărul, însă, a ie
șit la suprafață.

ÎN ATENȚIA ( El.Olt 
INTERES\ȚI

Editura Garamond din 
București, bdul Carol I, nr. 
68, sectorul 2, a realizat 
broșura „Legislația rutieră 
actualizată". Lucrarea in
clude completările și mo
dificările aduse Regula
mentului pentru aplicarea 
Decretului 328/66, privind 
circulația pc drumurile pu
blice și pentru stabilirea 
și sancționarea contraven
țiilor în acest sector, prin 
hotărîrilc guvernului nr. 
1028 din 1990, 756 și 594 
din 1991.

Plata se face prin ram- 
burs poștal Ia adresa men
ționată, costul unul exem
plar fiind de 200 dc Ici.

( pt. MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Circulație 

din cadrul
Inspectoratului dc Poliție 
al județului Hunedoara

Să ne reamintim dc o 
frumoasă participare hu- 
nedoreană la recent în
cheiatul Festival Interna
țional al Dansului Spor
tiv, găzduit de Capitală. 
O manifestare „tînără", 
ca și actorii care s-au pc- 

1 rindat pc scena sa, afla
tă doar la a doua ediție. 
O întrecere însă extra
ordinară, in care repre
zentanții țării noastre fac 
primii pași în lumea bu
nă a dansului sportiv, 
care cere atita Ingeniozi
tate, ținută artistică, fast, 
cunoștințe, nerv și multă, 
multă trudă. Ei au parti
cipat alături de cupluri 
coregrafice cunoscute din 
Italia, Elveția, Ucraina. 
Moldova ș.a. Cu atit mai 
mare este meritul celor 
trei perechi de la Clu
bul „Siderurglstul" din 
Hunedoara, care au alcă
tuit jumătate din lotul 
național al României. 
„Sint șase tineri minunați, 
dăruițl cu talent, care nu 
se dau înapoi în epuizan
tele ore de repetiții. în- 
trucit le-a intrat în singe 
seriozitatea, munca, con
știinciozitatea. Iar ceea 
ce fac, fac cu plăcere și 
dăruire". Cuvintele apar
țin directorului clubului, 
dl Tiberiu llincea. Și, 
după cum am aflat tot de 
la dinsul, ei se pregătesc 
singuri, cresc in valoare 
dansînd, participînd la 
întreceri. Aceștia se nu
mesc Valentin Ileș — 
Mariana Minlșan, care 
dansează împreună de 

[ șase ani, fiind decanii de 
» vîrstă și valoare al lo- 

tulul hunedorcan. Ei ii 
i ajută și pc ceilalți in 
’ pregătire: Cristian Par- 
1 nescu — Ema Novac și 
I Marius Popa — Luminița 
' Pascaliu, pe care specta- 
1 toril i-au remarcat, dc-

sigur, pe micul ecran, a- 
nunțați cu atita satisfac
ție de Octavian Ursules- 
cu. Cine sint ei ? In 
primul rînd, șase tineri 
cu alură de staruri, în 
viața de toate zilele fiind 
întilniți la muncă în corn- i 
binat sau I.C.S.H., ori în ' 
băncile Universității Eco
logice din Deva. Cu toții 
îșl amintesc că buzele. 
școlii de dans de societa
te hunedorenc au fost 
puse de un apreciat maes
tru coregraf, dl Corneliu 
Vasiliu. Trecerea la dan
sul sportiv s-a făcut fi- t 
rose. Acum o nouă pe- I 
roche de dansatori. Că- J 
tălin Șchiopu — Marine- I 
la Leșnic, începe să a- t 
tragă atenția. Încă de la y 
primele participări Inter- 1 
județene, la clasa ince- t 
putori, au obținut numai I 
locuri I și lî, în ei pu- 1 
nindu-se, in continuare. k 
mari speranțe. Șl spe- { 
răm ca rezultatele f' u- | 
moașe să nu se oprească { 
aici, intru. îl in curînd se I 
L’a deschide un curs de l 
instruire, sub îndrumarea 1 
Marianei Minișan și a Lu- J 
miniței Pascaliu. in care 1 
vor intra 55 de copil ta- I 
tentați, dintre care se vor [ 
alege performerii dc mii- J 
ne. 1

Astfel de tineri sint O I 
adevărată mândrie pentru | 
Hunedoara. Sint tineri ' 
cu idei intr-un domeniu \ 
artistic, în care țara noas
tră debutează. De aceea, 
merită să fie ajutați Și 
conducerile clubului com
binatului, sindicatul de 
la „Siderurgica" fac acest 
lucru cu prisosință. Spe- , 
răm ca entuziasmul tine
rilor, ea și sprijinul oa
menilor de bine să nu se 
șteargă niciodată.

MINEI RODEA

ȘCOALA PROFESIONALA 
FORESTIERA SIBIȘEL

Organizează cursuri de calificare in 
<lc
• tractorist-ruticrist, pentru agenți cco 

nnmici și particulari.
înscrierile sc fac în perioada 20—30 marții 

1992, Ia sediul Școlii Profesionale din Sibișcl
Relații suplimentare la telefoanele 42611 

41211. (320)

ria
mese

S.C. FARES S.A. ORÂSTIE (fost Plafar) 
ANGAJEAZÂ :

• îndrumător achiziții, zona Hațeg — 
Valea Jiului.

Relații suplimentare se pot obține de 
biroul personal al societății, telefon 41940, i 
terior 16. (312)

Abonamente la ziarul
„CUVINTUL LIBER“

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 
cea mai sigură modalitate de a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamei Iul lunar, trimestrial 
sau anual.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGA TAXELE 
POȘTALE.

Abonamentele pentru luna aprilio se fac la 
factorii și oficiile poștale, pînă la data de 27 

martie a.c., inclusiv.

FILI ALA DACIA SER\ ICE 
DEVA

Comercializează autoturisme din gama
• Dacia și Oltcit
și asigură desfacerea acestora către poj 

lațiCfc la sediul său din Deva.
Ordinea dc vînzare se stabilește în fu 

țic dc solicitările depuse la secretariatul u 
lății.

Informații si relații suplimentare la tc 
foanclc 18840, 25840, 25841. (317)
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ANIVERSARI

• UN sin-cr La mulți 
ani” penei u «hiena Cr>stina 

î7k>o<<CH clin Brad. (1657)
o C'J ocazia zilei de 

naștere și a eșirii la 
pensie, solid îl dorește 
scumpei sale soții Jura 
Victoria multă sănătate și 
un călduros „La multi 
ani •" (1955)

VINZARI -

CUMPĂRĂRI

• SC. IlATINEX S A., 
cu sediul In București, prin 
filiala Albn-lulia. subfi
liala Deva, vă oferă spre 
vînzare. prin licitație pu
blică, mijloace fixe. Lici
tația va avea loc la sub
filiala Deva, str. 22 De
cembrie. bl. 11. în data 
de 31 martie 1992. ora 10. 
Relații l.i telefon 21514.

(1922)
• S.C.G.M Internațional

Comimpcx SRL vă oferă 
dulciuri de import cn gros, 
ia prețuri avantajoase. De
pozitul este in I.upeni, 
bdul Răcii, nr. 17, lingă 
piața Bărbâteni (fostul de
pozit Ct.F) Relații la te
lefon 935/(10301. (1366)

pătuț pentru copii. Deva, 
telefon 16189. (1917)

• Vl ND mobilă nouă
„Nevada**. Simcria, telefon 
60180. (1920)

• VIND ARO 213 șl 
microbuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27179 orele 20 — 
22. (1881)

• VÎND tractor U G50,
cu remorcă basculantă, 
nou. Orăștie, telefon 42512, 
seara. (1912)

• VÎND motor ARO, 
benzină cotă nominală. 
Ghelari, telefon 957/35350.

(1930)
• ViND urgent ARO și 

Dacia, ridicabile imediat. 
Informații 1‘ricaz, nr. 22.

(1929)
• ViND casă în Deva, 

str. M. Emincscu, 32. In
formații telefon 20295.

(1928)
• VIND televizor color

Telefunkcn. Deva, str. D. 
Zamfircscu, bl. D3, ap. 39, 
preț convenabil, orele 11— 
20. (1918)

• MAGAZINUL „A- 
METIST" din cartierul 
Oituz, Deva, vă oferă 
televizoare color și alb- 
negru, vidcocasetofoa- 
ne japoneze, JVC, 
Sharp, Orion, cu ga
ranție și la prețuri a- 
vantajoase. (193G)

• SC. MELKART- 
BIBiCU vinde en gros 
următoarele produse 
de import : suc 1.5 li
tri, țigări : z\ssos, T.M, 
și Monte Carlo, li
chior, alune, lielas. In
formații Deva, telefon 
26390. (1899)

• \ IND camionetă Mer
cedes 306 D-Diesel, capa
citate 3,5 tone, stare per
fectă. Informații Deva, te
lefon 13487, intre orele 
1'—22. (1931)

• VÎND apartament con
fort l, 4 camere, garaj, 
zona pieței Deva, telefon 
17189. (1927)

• VÎND țiglă veche, tip
(£it și cherestea, preț ne
gociabil. Deva, telefon 
111'’-' (1925)

• \ I.ND televizor color 
•('elefunken Deva, telefon 
zGfCl, preț convenabil.

(1923)
• \ 1XD urgent casă 

cu 5 camere, garaj, beci, 
încălzire centrală, depen
dințe, preț convenabil. In
formații Hunedoara, tele
fon 957/20486, după ora c6.

(1176)
• ViND televizor Dia

mant. stare perfectă, și

• VÎND Lada 1200, sta
re pi rfccta. Deva, telefon 
11957. (1937)

• \ ÎND loc de casă, str.
Olarilor, sau schimb apar
tament plus diferențe. De
va, telefon 20643, după o- 
ra 17. (1932)

• S.C. RECOM SRL
vinde televizoare color la 
prețuri avantajoase, garan
ție G luni. Deva, telefon 
23981. (1933)

• VIND fin, satul Os
trov. Relații Deva, telefon 
25166, după ora 1G. (1943)

• VIND autocamion IFA, 
fabricație 1986, 32 000 km. 
Deva, telefon 12585. (1944)

• ViND motoretă Hoi
nar. Hunedoara, telefon 
937/18258, familia Lada.

(1481)
• \ IND apartament pro

prietate 2 camere, mașină 
spălat Automatic. Hune
doara, telefon 21086. (1482)

• \ 1ND casă marc, de
pendințe, garaj, grădină 
marc pomi, gaze. Hunedoa
ra, telefon 21370, zilnic du
pă ora 20. (1483)

• ViND cutie viteză și
caroserie completă Tra
bant. Hunedoara, telefon 
21588. (1481)

• ViND televizor color 
Goldstar cu telecomandă. 
Hunedoara, telefon 18382.

(1486)

• ViND televizor color 
Telefunkcn cu telecoman
dă, televizor sport alb-ne- 
gru Universum și video
recorder cu telecomandă. 
Hunedoara, telefon 17841.

(1486)
• VIND videocamcrâ Hi

tachi. cu casetă mare. Hu
nedoara, telefon 24077.

(1487)
• ViND butelie aragaz. 

Deva, telefon 28543. (1914)
• ViND Dacia 1310. De

va, telefon 15722, între o- 
rele 16—18. (1915)

• VIND Dacia break, an
fabricație 1990, 5 viteze.
Deva, telefon 29141. (1905)

• CUMPĂR cărucior 
landou. Deva, telefon 22333.

(1940)
• ViND urgent casă, în 

Deva, și Dacia 1300. In
formații telefon 24982.

(1939)
• VIND televizor alb- 

negru. Deva, telefon 12681.
(1935)

• \ (ND ață d in bumbac
și macrame de Tălmaciu 
(cu pisică). Telefon 924/ 
41339. (1913)

• VÎND autodubă Bar- 
kas 1987 șl Mercedes 240 
Diesel. Deva, telefon 22023.

(1941)
• VÎND televizor color 

Lewis, diagonala 65 cm, 
preț 80 000 lei. Deva, car
tier Gojdu, bl. AB5, ap. 3.

(1945)
• ViND mașină spălat,

tablouri, masă sufragerie, 
stejar mat. Deva, telefon 
25824. (1916)

• VIND televizor color
Elcrom. Deva, telefon 11750, 
după ora 16. (1948)

• CUMPĂR apartament
3 camere central, Deva, 
parter. Telefon 17809, du
pă ora 17. (1947)

• VIND orgă Casio CT 
615. Orăștie, telefon 41652.

(1949)
• VÎND urgent Dacia

1300, an fabricație 1983. 
Ghelari, str. Rusca 62, 957/ 
35330. (1951)

• VIND casă în Boz. In.
formații Deva, str. Cuza 
Vodă, bl. D7, ap. 4 (1656)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere central De
va, pentru societăți comer
ciale. Telefon 956/60272.

(1921)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu nr. 79, elibe
rată de DGN Tg. Mureș, 
Regionala Gaz Metan, dis
tribuție Deva, pe numele

Filip Gheorghc. O declar 
nulă. (1926)

DIVERSE

• FIRMA particulară e- 
xecutăm transport marfă 
cu camion de 5 tone aco
perit. Vindem remorci au
to de 5 tone. Deva, telefon 
25148, după ora 16. (1655)
• BISERICA Ortodoxă d'n 

Ghelari caută urgent fir
mă autorizată pentru exe
cutarea încălzirii centrale 
prin aeroterme. Telefon 
957/35330. (1950)

• EFECTUEZ transport 
marfă cu camion 3,5 tone. 
Deva, telefon 18550. (1944)

• CAUT femeie îngriji
re copil. Informații Deva, 
telefon 25166. (1943)

• PREDAU ore matema
tică, chimie, clasele V—X, 
Deva, telefon 18202. (1911)

• ARENDEZ 5 000 mp 
teren arabil. Deva, telefon 
21486.

• CU autorizația nr. 5046,
din 28 iunie 1991, elibera
tă de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială „An- 
dra", cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Miheț 
loan, avînd ca obiect de 
activitate turism, comercia
lizare produse alimentare 
și nealimentare, indigene 
și import, intrate legal în 
țară. (1938)

• CU autorizația nr. 3067, 
din 4 decembrie 1990, c- 
liberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Deva, repre
zentată prin Gabor Peter, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializarea măr
furilor din import, intrate 
legal în țară.

COMEMORĂRI

• SE împlinesc G ani de 
cînd m-am despărțit de 
bunul șl dragul meu soț,

ANASTASE ȘCHIOI’U 
Dumnezeu să-l ierte! Nu 
te voi uita niciodată 1 So
ția Otilia. (1916)

• IN frumoasa zi de pri
măvară, 25 martie, se îm
plinește un an de cînd s-a 
stins din viață chipul blind 
și drag al celei care a fost,

IDA FILIP
Dormi în pace! Surorile 
Olga și Kati. (1762)

DECESE

• 1ULIANA soție, Doru 
șl Doina, copii, ginerele 
Gigi, nora Silvia și nepoții 
anunță cu durere moartea 
fulgerătoare a celui care a

OCTAVIAN MOCANU 
Inmormîntarea are loc azi, 
25 martie 1992, ora 13, la 
cimitirul catolic Deva.

(1958)
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REGIONALA C.f TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII

SECȚIA L.9 C.F.R. SIVII HI \

In conformitate cu prevederile Legii nr. 3()/ 
1990, in ziua de 6 aprilie 1992, ora 9, sc or
ganizează concurs pentru ocuparea postului va
cant de contabil-.șef, la Secția L.9 C.F.R. Sime- 
ria, care va avea lor la Divizia Linii Timisoara.

Se pot înscrie candidați care îndeplinesc 
condițiile de studii și stagii conform contractului 
colectiv de muncă al S.N.C.F.R.

Dosarele sc depun la Secția L.9 Simcria, 
pitij la data de 1 aprilie 1992 și vor cuprinde:

— cerere d< înscriere la concurs;
— actele de studii original și fotocopii* ;
— copie după cap IX (IA ) al carnetului de 

muma ;
— curriculum \ ii’ir ;
— r.iz.ier judi ‘
— aviz medica).

/
IIRM 1 DEVA TRADING S.R.L. [

Importă din Germania și vinde următoarele : J
• autoturisme: Volvo 241 DL — 1978;) 

Mazda 626 Coupe, eu motor rezervă — 1979 ; ț 
Ford Tatinus 1600 — 1978 ; Barcas microbuz i 
— 1987 (benzină)

• autocamioane: Mercedes Turbo diesel 
de 5 tone, cu macara hidraulică — 1972

• autocamion IFA 50 — 1988
• autocamion Roman (2 bucăți)
O motociclete — productir DDR, diverse 

ca purități — (9 bucăți)
• accesorii mobilier : bolzșuruburi diferite 

dimensiuni, balamale, butoni
• frigidere 100 1 — (2 bucăți)
• garnituri mobilă pentru dormitor — (10 

bucăți)
Relații la telefon 16987, Deva. (316) l

Relații suplimentare și tematiia pentru con- 
wirs sc pot obține de la Secția L.9 Simcria, com
partiment personal, telefon G0080, ini. 517.

(327)

«•••••• •*•>••••••••• e • •

.1/20/618/1991
Con] : 397050601 >LO. Deva

RLI)A( | IA Șl ADMINISTRAȚIA]
2 Z00 Deva. str. 1 Decembrie, 35, 

iudețiil Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, 11269 

Telelon Tipografie : 25901 
Fax ■ 18061

S.C. FLORA TUR VENUS
Pune in vînzare la complexul Sintubalm | 

următoarele:
k
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1.

2.

3.

UNO D 
RITMO D
131 D
127

D
RECORD D

80D
ASCONA D

Motoare și cutii viteză Diesel pentru 
următoarele mărci de autoturisme : 
PEUGEOT 305 D
VOLSKWAGEN GOLF D 
CITROEN PALLAS D 
FIAT 
FLAT 
FIAT 
FIAT
RENAULT 11 D 
RENAULT 9D 
OPEL 
OPEL 
AUDI 
OPEL
MERCEDES D 
ALFETA TURBO D 
CITROEN VISA D 
ALFA ROMEO TURBO D 

Cauciucuri de diferite mărimi : 750, 825, 
900, 1 000, 1 100, 1 200/20.
Autocamioane carosate și basculante | 
IFA de 5 t și remorci basculante de 5 t.« 
Motocultoare cu anexe pentru gospodă- | 
riile individuale. »

Program zilnic : 8—16. Informații suplimen
tare Ia telefon 26291. (339)

10,

1.

S.C. DINAMIC

Deva, str. O. 
telefon

FORPLAS S.R.L.

Densușianu, nr 9 
956/17029

VINDE EN GROS :
• țigări
9 cafea boabe
• cafea vidată
• ness
• palincă (Ungaria)
• berc la cutie.
Adaos comercial max. 10 la sută.

(1122)

COOPERATIVA „DRUM NOU” 
HUNEDOARA

din 
16502.
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Anunța pentru data de 3 aprilie 1992, oraj 
licitație pentru mijloace fixe. I
Relații suplimentare la sediul cooperativei, j 
strada Libertății, nr. 8, telefoane -

(342)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„RETEZATUL” S. A.

11059,’
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cu sediul în DEV’A, str. Depozitelor, nr. 11 
ÎNCADREAZĂ:

• CONSILIER JURIDIC
Informații suplimentare la telefon 23630, 

biroul organizare, personal. (313)

BANCA ROMANA
PENTRU DEZVOLTARE S.A.

DE
EFECTUEAZĂ I’RIN PERSONALUL SAU 
SPECIALITATE EVALUAREA ACTIVE-
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| LOR ȘI A PATRIMONIULUI.
J Societățile comerciale cu capital de stat care 
I doresc să-și evalueze activele în vederea priva- 
I* tizării, precum și agenții economici, care au 

nevoie să-și evalueze patrimoniul, se pot adre- 
| sa unităților teritoriale ale Băncii Române pen- 
J tru Dezvoltare din Deva, Hunedoara, Petro- 
| șani, Orăștie și Hațeg. (311)
k
I__________________________ l

Întreaga răspundere pentru conținutul • 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

11 P A tt O L 1
S.O. „Polldava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


