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Apropiindu-se Sfintele Sărbători ale în

vierii Domnului, toți creștinii sîntem sfă- 
tuiți să r<e mărturisim, spre a împlini măcar 
o dată pe an această cuvenită îndatorire.

Citind cartea memorial^ „Pitești", avînd 
ca subtitlu „La Buchcnvaid se murea mai 
ușor" (1) și meditind asupra conținutului el, 
am ajuns la concluzia că se impune o spo
vedanie colectivă a întregit Națiuni Române.

O primă sugestie a ideii a provenit din 
subtitlul care, pur și simplu, m-a înspăi- 
mintat, fiindcă mi-a generat întrebările: 1. 
Este posibil ca noi, românii, să fi depășit 
în cruzime și criminalitate călăii lagărelor 
de exterminare ? 2. Cum ne explicăm poli
tica guvernamentală actuală a Statului Na
țional, de indiferență față de victime șl mai 
ales de protejare a celor ce-au torturat șl 
au ucis români ? 3. Cel mai dureros fapt : 
Cum admitem și justificăm consimțămîntul 
aproape unanim al națiunii noastre față de 
genocidul confirmat al tiranicului regim ?

Răspunsul la prima întrebare es*e : Da ! 
am depășit în cruzime nu numai pe naziștii 
germani, ci chiar ceea ce imaginația cea mai 
diabolică și-ar fl putut închipui ca posibil. 
Trecind peste mulțimea amănuntelor înfio
rătoare, deoarece constituie o rușine a le 
mai menționa, rețin din text doar o stare

de fapt; „Chinuiți erau nu numai cei care 
nu reușeau să se sinucidă, cl șl acei care 
erau bănuiți că gîndesc la aceasta" (pag. 82). 
„Nenumărațl sînt cel care au încercat să-șl 
taie venele, să-șl strivească capul de pereți

SPOVEDANIA NAȚIUNII
etc. Toate măsurile au fost luate contra a- 
cestor gesturi de sabotare a campaniei de 
demascare" (pag. 83).

Este deplin evident că victimele au atins 
culmea disperării, la nivelul culmii neîntîl- 
nite a torturii și cruzimii, care nu admitea 
nici moartea, dccît cu participarea celor îm
puterniciți de conducerea criminală a Sta
tului.

Răspunsul celei de a doua întrebări este 
simplu. Actuala conducere statală este o 
continuare a celei trecute. Instituită de ad
versari ai vîrfului fostei conduceri, bazîn- 
du-se pe forțele de ordine ce-au patronat și 
chiar executat toate crimele. Autorii unor 
crime se răsfață, dețin funcții importante, 
în timp ce foștii deținuți nu sînt repușl în

drepturi. Ei sînt alintați de suprafață, loviți 
pe la spate șl înlăturați de la conducerea 
politică, la care au meditat o viață întreagă.

Răspunsul ultimei întrebări este de-a 
dreptul dureros și totuși de neînlăturat: 
NE-AM PIERDUT CONȘTIINȚA DE NEAM. 
Ultimele statistici ne descoperă că publicul 
refuză cărțile memoriale. S-au plictisit co
naționalii, citind despre atîtea suferințe șl 
crime reale, Iar acum preferă josniciile, a- 
venturile și crimele Imaginate. E o boală 
generală, gîndindu-ne că pînă și foștii deți
nuți au devenit apatici și indiferenți. Exem
plu ilustru este actualul ministru de justi
ție. Ionescu Quintus, fost deținut, care nu 
mișcă un deget spre anularea sentințelor ne
drepte. recunoscute ca eronate chiar de tre
cutul regim.

Fără TREZIREA CONȘTIINȚEI, fără o 
spovedanie înaintea istoriei și a popoarelor, 
în care să se recunoască actuala gravă decă
dere morală și autodcsconsiderarea naționa
lă, nu ne putem aștepta la nimic bun din 
partea viitorului !

VICTOR ISAC

1. D. Bacu, Pitești — La Buchcnvaid se mu
rea mai ușor, Editura Atlantida, Bucu
rești, 1991.
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De la Procuratura Jude
țeană am aflat că liderul 
Confederației Miniere din 
România, Miron Cozma, 
este pasibil de o pedeapsă 
de la 2 la 7 ani. Dar. deo
camdată, doar instanța este 
în drept să se pronunțe, 
mai concret fiind vorba 
de Judecătoria Petroșani, 
unde a fost înaintat dosa
rul nr. 259/P/199L, pentru 
infracțiunea de ucidere din 
culpă.

Este vorba de accidenta
rea mortală, la Petroșani,
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Miron Cozma- 
pasibil de 
pedeapsă !

Din haos, Doamne-am 
renăscut Da pină cind 

tot haos ?! (I)
Cele pc care le vom con

semna în continuare, în- 
tr-o anchetă in două epi
soade, ne-ati fost revelate 
de o recenta documentare, 
intr-o zi de marți, intre o- 
relc 14—15,30, la poarta 
principală a Uzinei nr. 4 
Laminoare, din Hunedoara.

ENPL'C \ȚIF.

C’ițiva cunoscuți din fos
tul mare combinat side
rurgic hunedorcan (azi S.C. 
.Siderurgica” S.A.) ne-au 
vtnn.ilat că în unele sec

ții și ateliere este dezor
dine și indisciplina, se in- 
tlrzie ori se pleacă mai de
vreme de la program, se 
fac absențe n.motivate. se 
fură materiale, se mun
cește în doru’lelii, deși sa
lariile sînt, in general, co
respunzătoare. Ni s-a mai 
spus că, de multe ori, au
tobuzele care duc munci
torii la Blooming nu cir
culă ;u regularitate, astfel 
incit unii angajați de aici 
intlrzie la serviciu. Una 
peste alta — ni s-a rela
tat că haosul din carc-am 
renăscut In decembrie 1989 
î'.'i amplifică dimensiunea 
și profunzimea. Dar pînă 
undo și pînă cînd ? ! Mai 
apoi, la redacție am pri

mit o scrisoare. Este sem
nată de Ruxend C'ălăuză. 
Poate un pseudonim. Ori
cum, scrie negru pe alb, 
cu oarecare năduf și în
grijorare, cum ceasurile 
multor muncitori și func
ționari „o iau înainte", așa 
că pe la ora 14,30, cind 
încep să sosească autobu
zele cu lucrătorii din 
schimbul II, aceștia abia 
pot să coboare în înghe
suiala celor ce se grăbesc 
să urce, deși programul de 
dimineață se încheie Ia 
ora 15. Petentul își pune 
cîteva întrebări : 1. Au acei 
grăbiți ceva documente ce 
le permit părăsirea unită
ții inainte de ora 15 ? 2. 
Cit timp le mai rămîne 
să muncească din cele opt 
ore, avînd în vedere și 
dușul zilnic, și pauza de 
masă și pachetul de țigări 
fumate etc. ? 3. Ce rol mal 
au portarii ? (Dar șefii de 
formații și de schimb, de 
secții, ateliere și birouri, 
dar inginerii? — întrebăm 
și noi).

După ce face și două 
propuni ri, pe un ton umo-

Dl.'MITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2.a)
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FLASH!
o SFINT L ĂCAȘ. In 

taica Crlș<ior~ în locul
locali- 
numit 

Hrezaia, au început lucrările de 
zidire a unui sfint lăcaș. Acest 
schit, care va purta trei hramuri 
— „Preasfinta Treimi:’1, „înălța
rea Sfintei Crw.î" șl „Acoperă- 
mintul Maicii Domnului" —. se 
construiește pe proprietatea unor 
credincioși jertfalnici din comu
nă, r-are au ajutat șl cu bani, 
fiind jLșteptațl șl alții care doresc 
să-șl aducă obolul. (Al J.)
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luat. Intr-o componență șt Utu-
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In ziarul de azi:
IIOTĂRÎREA GL'A'ERNULUI
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privind corectarea coeficientului de indexare | 

a salariilor la societățile comerciale cu capital | 

majoritar de stat și la regiile autonome la care |
*I
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i
I

■Je populației» iu începere do la 1 mărite i*i'>  • |

salariile se negociază și de majorare a salariului

pentru perioada martie—aprilie 1992

IIOTARÎRE \ GU\ ERMUJ T

cu privire la corectarea coeficientului

de indexare a pensiilor de asigurări sociale

<lc stat, militare si I.O.V.R. si a ailor venituri
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pe /L
— Soția mea arc minte cil doi!
— întotdeauna am fost convin» că iți este 

H de marc ajutor...

"\

Ucigașa cu 
ochi căprui(I)

Iosif Adrian Pădurcan, 
un puști ce se pregătea să 
iasă din copilărie și să 
intre în adolescență locuia 
la sora lui, într-un bloc 
vecin, dar a venit la a- 
partamentul nr. 8, din blo
cul 52, de pe strada Pa
ring, din Vulcan, să vadă 
ce mai face tatăl său. Ște
fan Pădurcan. Bate la 
ușă, mai întîi încet apoi 
tare, dar n-a venit nimeni 
să deschidă. Băiatului nu-i 
venea să creadă că nu se 
află nimeni acasă, intrucît 
era dimineața iar împreu
nă cu tatăl său locuiau 
llodica Olaru și loan Oni- 
ca, de circa două luni 
chiriași ai lui Ștefan Pă- 
durean. I. Onica se anga
jase Ia exploatarea minie
ră din localitate iar R. 
Olarii rămăsese casnică. 
Cînd I. A. P. se pregătea 
să plece, auzi în spatele 
său deschizîndu-sc o ușă. 
Se întoarse. O văzu în 
pragul ușii apartamentului 
vecin pe doamna Elena 
Ghițun. Femeia avea ochii 
plini de groază și chipul 
răvășit.

— Sâru' mina, tanti! Nu 
știți, nu c nimeni acasă 
la tata ? — întrebă el.

— Adriane, du-tc la po
liție și spune să vină cine
va aici.

TRAI AN BONDOR

a dnci Drăghici Roza Vio
leta, in virstă de 31 dc ani, 
mamă a doi copii. Cauza ? 
Triplă depășire !

I.a ultima audiere. dl 
Miron Cozma a contestat 
concluziile expertizei teh
nice, pe care le-a conside
rat tendențioase și necon- 
fornie cu starea de fapte. 
La cererea expresă a lui 
M.C. a urmat o nouă ex
pertiză. Cei trei experți dc 
la laboratorul Ministerului 
de Justiție au ajuns la con
cluzia (după cinci luni ! ?) 
că, „sint date suficiente 
pentru a stabili conduita 
în producerea accidentului 
și că ar exista culpa învi
nuitului".

Se apreciază însă că „în- 
trucît experții se pronunță 
că nu pot stabili in mod 
științific conduita învinui
tului. raportul nu slujește 
stabilirii adevărului".

Alte chestiuni legate de 
cauză :

• Miron Cozma a plătit 
pină acum părții civile — 
familia Violetei Drăghici 
— suma de 150 000 dc lei,

• învinuitul recunoaște 
numai parțial vinovăția — 
anume că nu a claxonat.

• în momentul acciden
tului, invinuitul avea 0,25 
la mie alcoolemie.

• ultima variantă a lui 
Miron Cozma este că vic
tima a vrut să se sinucidă.

• termenul dc judecare 
a cauzei este la 28 aprilie 
a.c. (V. Neagil).

• *•*•••*•*•*  •*•*•*•*•

latură noi. activitatea unul mai 
vechi organism de deontologic 
profesională tn sectorul sanitar. 
Noua sa denumire: Colegiul de 
Di.vlpllnă al Personalului Medi
cal. In componenta sa intră con
du-ători de instituții medicale 
din județ, mediei primari șefi de 
secție, reputați specialiști in ști 
Ința șl practica medicală din ju
dețul nostru. Sperăm ca „reani
marea" ..ă fie de bun augur. (I.C.)

Q CIND PRIMIM PENSIA ? 
lată o întrebare pe care și-o pun 
și a adresează organelor în drept 
cel 7 pensionari : Elena llad,
Marla Mariș, Elena Alb, Sabina 
Stand, Ortcnsla Moț, lorghlna 
Mariș și Elena Ursulesc — din 
satul Cerbia, comuna ’/.am. Ei 
ne-au scris că din luna decem-

(Continuare în pag. a 2-a)

anului trecut n-au mai 
nici un ban, fiind 

de la Ana la Caiafa, 
vă bateți joc de penslo-

brie a 
primit 
minați 
De ce 
nari, oameni buni ? (N.T.)

0 FAULT LA VESTI Alt. Du- , 
minlcă, 29 martie, la Orăștle tre
buia să se desfășoare meciul 
dintre echipele Metaloplastlca, 1 
din localitate șl Minerul Carte], < 
ocupantele locurilor I, respectiv 
2, In cadrul etapei a 20-a a cam
pionatului județean de fotbal. 
Intilnirea nu s-a disputat. Moti
vul ? NI l-a explicat ieri dl ing. 
Daniel Andronache, președintele, 
secției de fotbal Minerul Certe). 
„In timp ce jucătorii noștri se 
indreptau spre vestiare pentru 
dezechipară, clțiva fotbaliști ol 
echipei locale, l-au luat la bătaie

in toată regula, care a continuat 
pc străzile orașului. Deși se a- 
flau la stadion reprezentanți o- 
ficlali ai Oficiului Județean de. 
Sport, meciul nu era pregătit 
nu se aflau organe de ordine și 
dc protecție, așa incit noi nu am 
acceptat intrarea în teren cu ju
cătorii deja... 
rați. Așteptăm 
nare cuvenite 
Să sperăm că 
vor Ji exemplare. (D.G.)

faultați și timo- 
măsurile disclpli- 
pentru vlnovați". 

nu vor intirz/u

fl • fl fl• fl«

BANI FALȘI

Autoritățile germane au 
reușit să descopere o rețea 
de trafic de bani falși, a- 
restind in legătură cu a- 
ccst caz trei persoane, a 
căror identitate nu a fost 
dezvăluită și confiscind 
bancnote în valoare de 
200 000 dc mărci germane
— informează \FI’. citind 
surse autorizate.

Bancnotele false, de 100 
și 200 DM. reproduse cu 
ajutorul unui aparat de fo- 
tocopi.it in culori, an fost 
puse in circulație in prin
cipal in centrul Germani
ei Occidentale și la Dresda
— au precizat aceleași sur
se.

PRECIZARE

în ziarul nostru <le marți, 
31 martie, în pagina de 
sport, a apărut, clin eroa
re, rezultatul meciului Re
tezatul Hațeg — Strungul 
Chișincii Criș — 0—1. tn 
realitate Retezatul Hațeg 
a învins cu scorul dc 6—0.

tocopi.it
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NICIODATĂ N-AM ROȘIT ÎN FAȚA NIMĂNUI Reîntinerirea căminului de bătrini
Am medit.lt mult asupra 

faptului dacă este bine sau 
nu s;i am o intervenție pu
blica <le lămurire a unei 
situații destul de delicate 
in etapa actuală a demo
crat 'ci noastre. Despre ce 
este vrîrbn?

in numărul 9 din 19—25 
martie 1992 al revistei de 
actuali’.â’i „ZIG-ZAG", la 
rubri < ..Dosar Z“ se pu
blică o listă sau mai mul
te sub titlul „Din dosa
rele securității din Hune
doara" cu numele mem- 
b->lor de partid care au 
sprijinit securitatea. In a- 
c_’s‘ tabel este trecut și 
r..n<le meu — VI.AD 
REMUS. născut la 19.01 
1946. în Cinciș. Hunedoa
ra — sursă

Eiind o jersoană cit do 
c’t publică, pr'fesnr ne 
educație fizică, ost ja<a 
tor a' echipelor Corvinui 
Hunedoara. F. C. Argeș 
apei iar la Corvinui, ju
cător internațional. com
ponent al echipelor de ti
neret. olimpică. B și A a 
României, antrenor al e- 
chipelor Corvinui Hune
doara. Universitatea Cluj- 
Napoca și actualmente al 

Din haos, Doamne-am 
renăscut. Dar pină cind 

tot haos ?! (I)
(Urmare din pag. 1)

ristic amar, autorul scri
sorii ne invită la fața lo
cului să vedem ce haos se 
produce la poarta Bloo- 
mingului, Intre orele 14,30— 
15 și ne-am dus. Iar dacă 
nu am luat bătaie, a fost 
doar norocul nostru.

AUTOBUZELE VIN
IN SERIE

Preț rle vreo 25 de mi
nute, după ora 14, ne-am 
tot foit prin stația de au
tobuz, pe La poartă și pe 
lingă chioșcul de ziare din 
apropiere. La 14,25 au so
sit trei autobuze ale 
R.A.TJ*.  Hunedoara. Unul 
după altul, aducind mun
citorii din schimbul II. La 
14,30 — alte două. Și au tot 
venit. Discutăm cu munci
torul Dumitru Ban. de la 
profile fine. „Vin tine au
tobuzele aici, la poarta 
mare a lammoarelor ?". 
„Mai ți întlrzie uneori. In
să. în genera), ajung la 
timp". .La cit intraț£ in 
schimb ?*.  „La ora 15". 
„Și preluați lucrul din 
mers, nu ?". „Altfel nu se 
poate. La noi e foc conti
nuu...".

De la 14,30, spre auto
buze se indreaptă zeci, su
te de muncitori. Unii pe 
poartă, alții prin gard ți 
peste gard. Cei patru por
tari — două femei ți doi 
bărbați, aflați și dumnea
lor la ora predării ți pre
luării schimbului —, nu 
pot opri valul grâbiților 
spre mașini. Și |>o<irta 
marc ți poarta mită slut 
larg d»-1 hisc. Ii rugăm pe 
portari să Închidă puțin 
po-țilc Nu rezistă. Ce ne 
aud urechile e do nedes- 
cris. Redeschid reptile por
țile. Un cetățean doar că 
nu no lovețte cu bucata 
de fier cornier furată din 
uzină ți nici nu se slnchl- 
sețte la interpelarea pnz- 
nlcci.

Urcăm fn autobuzul 31 
HD 4170 Este gol Are ple
carea spre oraș In 15,30. 

Gloriei Bistrița, am consi
derat că opinia publică 
sportivă, cunoscuții, priete
nii. .-alegi, de școală con- 
siicni mei cincișen,. oa
menii din județul Hune- 
doain ți nu in u imul tind 
familia (soția, fiica, mama 

— din nefericire, pe tata l-am 
pierdut in februarie 1992), 
fratele, nepotu trebui? fă 
cunoască adevărul.

Se știe bine cine erau 
cei care au fost primiți 'n 
partid. In sport erau spor
tivii fruntași, campionii ță
rii, campioni mondiali, o- 
limpici, europeni, cei care 
au reprezentat, mai mult 
sau mai puțin. România 
in confruntări internațio
nale, au luptat sportiv, pen
tru culorile patriei. cei 
care au fost și vor fi „am
basadorii" României pe 
tot globul pâmintesc. Prin
tre aceștia m-am numărat 
ți cu in mai multe rin- 
duri.

Nu vreau să plictisesc pe 
nimeni cu aceste amănun
te. doar am dorit să se 
știe, că noi, sportivii, am 
reprezentat cu demnitate

Stăm de vorbă cu condu
cătorul auto Ioan Codrea- 
nu. „I.Ucrăm în baza con
tractului încheiat între 
R.A.T.P. ți S.C. „Siderur
gica" S. A. Cum se poate 
vedea, venim și plecăm 
conform programelor orare 
stabilite. Mai sint și unele 
situații de întîrzieri, gene
rate de eventuale defec
țiuni. sau iarna, dar acum
— nu prea. Dac-ar lucra 
și muncitorii de aici cu 
aceeași conștiinciozitate... 
Uitați-vă cum sar gardu
rile. Și este abia 14,30. Pi
nă la ora 15, la termina
rea programului, mai este*.

Vom reveni cu noi amă
nunte. Acum, Insă — pă
rerea unui alt conducător 
auto, Gabriel Zlăvoj, de 
pe mașina 31 HD 3164, de 
La S.C. „Coratrans*  S.A. 
Deva. „Slntem trei auto
buze pe Hunedoara — la 
Blooming, gară și poarta 10
— care fac curse la 
orele de Intrare și ieșire 
din schimburi. Curse nor
male. cu abonamente ți bi
lete, nu Jn convenție. Trea
ba noastră este să deser
vim călătorii, să respec
tăm orarele, stațiile, dem
nitatea cetățeanului. La o- 
ra 15,25 voi pleca arhiplin 
din Blooming, spre Deva. 
Eu nu am probleme cu că
lătorii, ei nu au cu mine”. 
„Deservim o categorie de 
oameni care lucrează „foc 
continuu” (cit rle continuu 
am văzut — n.n.) și avem 
obligația să-i ducem la 
timp la locurile lor de 
mundl, adaugă șeful de 
tură Augustin Munteanu, 
din autogara Deva, deci 
de la S.C. „Coratrans" S.A, 
Putem spune cu ne-am a- 
șezat binișor pe patru roți, 
insă mal avem de pus ja 
punct unele lucruri. Spe
răm să reușim".

Așadar, autobuzele merg 
destul de bine. Oamenii 
do la Uzina nr. 4 laminoa
re. din Hunedoara, nu în- 
tlrzie de la lucru chiar din 
această cauză. Atunci de 
ce se grăbesc așa de mult 
Io plecarea rle la servi
ciu 7 1 Vom mai vedea... 

România. Plecarea peste 
graniță era mult ușurată 
dacă erai membru de 
partid. Era o garanție mo
rală că te Întorci acasă. 
După cum se știe, aproba
rea pentru viză pe pașa
port o dădea securitatea. 
Securitatea se acoperea in 
fața superiorilor luînd de
clarații sau cerînd decla
rații de la directorii de 
instituții, șefii de secții, 
președinți de cluburi, an
trenori etc.

Cite declarații am scris, 
asumîndu-mi răspunderea 
pentru: Gabor, Nicșa, Pct- 
cu, Văetuș, Klein (cu bu
nică stabilită definitiv in 
R.F. Germania), Andone, 
Rodnic. Mateuț etc., tă se 
vor întoarce acasă. Orice 
plecare a acestora cu echi
pa națională peste grani
ță trebuia să aibă avizul 
Hunedoarei, iar cu să-mi 
asum responsabilitatea.

Niciodată nu mi-am fă
cut probleme din aceste 
motive. Dimpotrivă, cred 
că. asumindu-mi răspun
derea în calitate de an
trenor, am procedat ața 
cum mi-a dictat conștiin
ța. credeam in acești

ALBA-NEAGRA ÎN ACTUALITATE
In ziua rle 19 martie a.c., cu ocazia unei acțiuni | 

I iii Deva, au fost prinți practicind jocuri de noroc | 
“ (alha-ncagra): loan zlnutoni (26 dc ani), Ovidiu Bui- I 
I bucan (27 rle ani), Nicolac Pantea (36 de ani), Samoilă I 
! Lingurar (29 dc ani), toți din Deva, Călin Olescher I 
I (21 dc ani) din Orăștie, Ioan Gabor din Gălățcni, I 
g județul Bistrița Năsăud, și Mihai Banciu din Baia I 
I de C’riș.

Măsura luată de poliție a fost promptă, aceștia I 
I fiind sancționați cu amenzi intre 10 000 și 20 000 de I 
Ilei, conform Legii 61/1991, în total cuantumul amen- I 

zilor ridicindu-sc la 130 000 dc lei. Bineînțeles, celor • 
Iin cauză li s-au confiscat banii cîștigați cu atîta I 

trudă".

I__ _______________ î

CONSILIUL

MUNICIPAL DEVA

IN LEGĂTURA 

DIRECTĂ CU 

CETĂȚENII

Din dorința de a se 
afla în legătură direc
tă cu cetățenii, Consi
liul Municipal Deva a 
organizat un program 
riguros șl operant în 
relațiile cu publicul, au
diența constituind un 
mijloc civilizat, accep
tabil, pentru relațiile 
conducerii consiliului cu 
cetățenii.

Audiențele vor avea 
loc întrp orele 9,00 — 
14,00, după următorul 
program :

• marți — audiența 
primarului

• joi — audiența vicc- 
priniarullli

• vineri — audiența se
cretarului.

înscrierile se vor 
face în zilele cu pro
gram dc audiențe.

Activitatea de relații 
cu publicul pentru ob
ținerea dc informații, 
depunerea cererilor, se
sizărilor ți reclamațil- 
lor. 60 realizează prin 
serviciile de specialita
te ale consiliului, zil
nic, dc luni ți pînă 
vineri, între orele 7,30 
— 10,00 țl 14,00 — 15,30. 

copii ai Hunedoarei, cres
cuți în curtea furnalelor, 
ca și mine, de fapt, că se 
vor întoarce acasă de fie
care dată. Și s-au întors. 
Cu două excepții, jucători 
proveniți de la Dinamo 
București : Radu Nunwei- 
ller (in Elveția) și Cristian 
Vrînceanu (în Austria).

Atunci îmi pun urmă
toarele întrebări: 1. Ce am 
informat (ce secrete)?; 2. 
Ce am turnat ?; 3. Pe cine 
am turnat ?

Da, în copilărie și oțel 
am turnat (din „Zig-Zag“, 
vezi articolul), pentru că 
am lucrat la 17 ani la 
Oțclăria II Hunedoara.

Nu doresc să-mi trec în 
cont calități pe care nu 
le am. dar a fi cinstit, 
responsabil, patriot, spor
tiv care a îmbrăcat tricoul 
național, cred că nu în
seamnă a fi turnător 
„SURSA".

Niciodată n-ani roșit și 
nu voi roși în fața nimă
nui. Cei ce mă cunosc pot 
să confirme.

Prof. REMUS VLAD, 
antrenor la F.C. Gloria 

Bistrița

VA,AY.,A,A’.,.W/AV.,Z

(Va urma)

Societatea Comercială MONDOTURISM SRL
2700 DEVA rtr. 1 Decembrie nr 9 jud. Hunedoara ROMÂNIA 
talion 904/12163 lelea 72210 • CB.TX cont 4072004120 B.C.R Devi

Vă informează că a pus în vînzare biletele pe litoral pentru J 

sezonul estival 1992, cu plata in două rate după cum urmează : I
1

• MAMAIA — hotel Național ; i

• EFORIE NORD — hotelurile Venus și Uranus ;

• NEPTUN — hotel Tomis ; J

• JUPITER - CAP AURORA - hotel Onix. J

Pentru rudele și cunoștințele dumneavoastră din străinătate vă , 

oferim BILETE PE LITORAL in stațiunea Mamaia și Neptun la prețuri ' 

avantajoase (tarif oiganizat). ț

OFERIM BILETE DE ODIHNĂ S| TRATAMENT în celelalte sta- 

țiuni pe întreg anul 1992, în serii de 6-10-12 și 18 zile, cu plato în \ 

două rate, la prețuri avantajoase. ț

ORGANIZAM EXCURSII, săptămînal, cu autocarul, în Ungaria, . 
Ceho-Slovacia și Iugoslavia ,

AVEM EXCURSII in Franța, Grecia, China și in alte țări, iar' 
decadal transport în Germania pentru cei ce dețin viză.

PENTRU A OFERI CADOURI celor dragi magazinul societății ț 

noastre vă stă la dispoziție cu măifuri indigene și import, zilnic între ' 

orele 9—17. (347| ț
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Căminul de bătrini din 
Geoagiu a fost închis pină 
acum cîteva zile pentru 
reparație capitală. Pe lin
gă transformările structu
rale în scopul sporirii 
funcționalității instituției, 
acesta a suportat și o... 
operație estetică. Este vor
ba, în primul rînd, despre 
refuncționalizarea grupu
rilor sociale (prin amena
jarea unei băi, sporirea 
numărului de toalete șl 
dotarea lor cu dispozitive 
pentru sprijin). înnoirea 
pavimentelor, zugrăvirea 
ți vopsirea, reutilarea blo
cului alimentar, înlocui
rea mobilierului și dotarea 
cu mochete, draperii și 
huse în culori plăcute și- 
asortate au schimbat fața 
casei, au reîntinerit-o. Așa 
îneît la întoarcerea loca
tarilor, la începutul lunii 
aprilie, aceasta le va oferi 
un grad sporit de con
fort și o ambianță plăcută.

Nu în ultimul rînd tre
buie remarcată și o altă

Ucigașa cu ochi căprui (I)
(Urmare din pag. 1)

— Dc ce, tanti ? — se 
miră puștiul.

— Fiindcă la voi se 
petrec niște lucruri foar
te grave.

— Ce lucruri ? — făcu 
I. A. P. ochii mari.

— Nu pot să-ți zic 
acum. Tu fă cum ți-am 
spus. Du-te iute I

Puștiul stătu cîteva cli
pe în cumpănă, apoi o 
zbughi pe scări în jos. O 
ținu într-o fugă pînă la 
postul de poliție ți cind 
intră pe ușa instituției 
gifîia. Zărj un polițist. 

schimbare. Și anume aceea 
că așezămintul va funcțio
na pe viitor Ca un cămin- 
atelier. în acest scop a 
fost dotat cu utilaje pen
tru tîmplărie. cu ajutorul 
cărora s-a executat mobi
lierul existent, urmind să 
se confecționeze și dula
purile. Aceia dintre loca 
tarii casei de bătrini care 
nu vor dovedi, aptitudini 
pentru tîmplărie. vor pu
tea să se ocupe de grădi
nărit. avînd la dispoziție 
un tractor cu utilajele a- 
ferente. In toate aceste 
activități, noii pensionari ai 
casei, oameni apți de mun
că, vor lucra cot la cot cu 
personalul, care între timp 
a fost supus și unei instru
iri profesionale.

Nu ne rămînc decît să 
le urăm locatarilor bun 
venit în casa lor reîntine- 
rită (în aceste zile îți 
împrospătează și aspectul 
exterior). Și. de asemenea 
spor la muncă.

VIORICA ROMW

— Nene, haideți repede 
la tata acasă.

— De ce ? — întrebă o 
mul în uniformă.

— Nu știu, o vecină m-a 
trimis să vă chem.

— Stai așa, că vin acum
Cîteva momente mai apoi 

polițistul și puștiul călcau 
cu nădejde spre strada 
Paring din Vulcan.

Intr-adevăr, în apar 
tamentul nr. 8 se p< 
trecuseră lucruri foarte 
grave Fusese luată viața 
unui om. Pentru a vedea 
cum s-au petrecut lucru 
rile este nevoie să ne în 
toarcem puțin în timp.

j <
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PRIVIND CORECTAREA COEFICIENTULUI DE INDEXARE 
A SALARIILOR LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE CU CAPITAL 
MAJORITAR DE STAT SI LA REGIILE AUTONOME LA CARE 

SALARIILE SE NEGOCIAZĂ SI DE MAJORARE A SALARIULUI 
DE BAZĂ MINIM BRUT PE TARĂ PREVĂZUT DE HOTĂRÎREA 

GUVERNULUI NR. 19/1992, PENTRU PERIOADA 
MARTIE—APRILIE 1992

AHT. 1. (1) — Ca urinare a creșterii 
prețurilor de consum peste nivelul prog- 
nozat pentru perioada ianuarie — aprilie 
1992, la societățile comerciale cu capital 
majoritar de stat ți regiile autonome la 
care salariile se stabilesc prin negociere, 
fondul destinat plății salariilor pentru 
care nu se plătește impozit suplimentar, 
se determină pe lunile martie ți aprilie 
1992, pe baza fondului de salarii de refe
rință ți a coeficientului de indexare de 
40,5 la sută, in loc de 25 la sută cit a fost 
prevăzut prin Hotărirea Guvernului nr. 
19/1992 cu privire la stabilirea salariului 
de bază miuim brut pe țară ți a coefi
cientului de indexare a salariilor pentru 
perioada ianuarie — aprilie 1992.

(2) — Coeficientul de 10,5 la sută, pre
văzut la alin. (1), cuprinde ți corecția de 
1 la sută stabilită in baza Hotăririi Gu
vernului nr. 120/1992, pentru asigurarea 
nivelului convenit al salariului real din 
lunile noiembrie ți decembrie 1991.

ART. 2. — fncepmd cu data «le 1 mar

tie 1992 salariul de bază minim brut pe 
țară este de 9 150 lei lunar pentru un pro
gram complet de lucru de 170 ore, in ine- 
«lie pe lună, veea ce reprezintă 53,80 lei 
pe oră.

ART. 3. — Aplicarea prevederilor pre
zentei hotăriri se va face in limita pre
țurilor ți tarifelor înregistrate de agenții 
economici potrivit Hotăririi Guvernului 
nr. 776/1991.

ART. 4. — Tranșele de venituri indivi
duale lunare impozabile ce se vor aplica 
incepind cu drepturile lunii martie 1992, 
stabilite ii> baza coeficientului de indexare 
prevăzut la art. 1. sint cele din anexă.

ART. 5. — Prevederile Hotăririi Guver
nului nr. 120 privind corectarea coeficien
tului de indexare a salariilor la societățile 
comerciale cu capital majoritar «Ic stat și 
regiile autonome la care salariile se ne
gociază, prevăzut de Hotărirea Guvernu
lui nr. 19/19512. pentru perioada martie — 
aprilie 1992, se abrogă.

ANEXA NR. 1

TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE Ș.i COTI II Dl IMPOZIT

CE SE VOR APLICA ÎNCEPlND CI PLITA DREPI i RILOR

DE SALARII PENTRU LUNA MARTIE 1992

Venitul lunar Impozitul lunar
impozabil — lei —

pină la 1 100 Iei 6%

1 101— 1 300 lei 66 lei+10% pentru ceea ce depășește 1 100 lei

1 301— 1 700 Iei 86 lei | 18% It tt tt tt 1 300 19

1 701— 2 800 lei 158 lei ! 22% ti tt .. 1 700 19

2 801— 1 600 lei 400 lei > 23% tt .. tt »i 2 800 tt

4 601— 6 900 lei 811 lei | 24% .. ti tt 4 600 rt

6 901—11 500 lei 1 366 lei ! 25% ti .. .. 6 900 tt

11 501—rl6 100 lei 2 516 Ici î 26% i» .. tt t* 11 500 l»

16 101—22 900 lei 3 712 lei-f 28% ti tt ii ti 16 100 tt

22 901—34 100 Ici 5 616 leij-31% ti le «• 22 900 n

31 101—45 900 lei 9 181 lei•! 35% »» tt li t« 31 100 tt

15 901—57 100 lei 13 206 lei : 40% ti tt ff 15 900 tf

peste 57 100 lei 17 806 lei-’ 45% aa 57 100 tt

• TV ROM INTERNA
ȚIONAL București oferă : 
centrale telefonice tip 
PABX sau KEYSYSTEM, 
64 abonați local, 24 linii 
exterirzare (SIEMENS); 
whisky, gin vodcă, con- 
strucții-investiții (UNITED 
DISTILLERS),
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ART. 1. — Cu începere de la 1 martie 
1992 se indexează cu 12,61 la sută urmă
toarele venituri ale populației: a) pensiile 
de asigurări sociale de stat, militare ți 
I.O.V.R., precum și indemnizațiile de în
grijire acordate pensionarilor invalizi de 
gradul I ; b) ajutoarele sociale care se a- 
cordă pe baza legislației de pensii ; c) 
pensiile persoanelor care și-au pierdut 
total sau parțial capacitatea de muncă ți 
urmașilor celor care au decedat ca urmare 
a participării la lupta pentru victoria Re
voluției din decemoric 1989. precum și in
demnizația de îngrijire pentru persoanele 
încadrate in gradul I de invaliditate și 
suma lunară acordată mamelor eroilor- 
martiri, potrivit Legii nr. 12/1990, cu mo
dificările ulterioare; d) indemnizațiile ți 
sporurile ce se acordă invalizilor, vete
ranilor și văduvelor de război in temeiul 
Legii nr. 49/1991 ; e) ajutoarele bănești 
trimestriale care se acordă potrivit De- 
cretului-lcge nr. 70/1990; f) ajutoarele 
pentru soțiile militarilor in termen ; g) 
ajutorul ocazional care se acordă potrivit 
HCM nr. 451/1957 ; h) alocațiile de în
treținere pentru minorii dați in plasament 
familial sau încredințați unor familii ori 
persoane ; i) ajutoarele bănești lunare 
stabilite conform art. 14 din L«-gea nr. 
23/1969 ; j) ajutorul de șomaj pentru șo
merii aflați in plată la 1 martie 1992 ; 
k) cuantumul indemnizației lunare pentru 
fiecare an de detenție, internare, domici
liu obligatoriu sau strămutare, acordate 
pe baza IJccretului-lcgc nr. 118/1990, cu 
completările ulterioare ; I) drepturile pre
văzute in art. 1 alin 1 și 2 din Hotărirea 
nr. 610/1990 privind acordarea unor drep
turi nevăzătorilor.

AHT. 2. — Alocațiile de stat pentru 
copii se majorează cu 100 I«-i pentru fie
care copil.

ART. 3. — Ajutorul ce se acordă po
trivit legii in cazul decesului salariatului 
sau pensionarului se stabilește la 4 500 lei 
și la 3 100 Ici în cazul decesului unui 
membru de familie.

ART. I. — Alocațiile de hrană pentru 
consumurile colective din unitățile socia
le de stat se indexează în limita creșterii 
prețurilor la produsele alimentare și sint 
cele din anexa nr. 1.

AHT. 5. — ( uantumurilc burselor acor
date pentru elevi și studenți rezultate in 
urma indexării, potrivit prezentei hotăriri, 
sint cele prevăzute in anexa nr. 2.

HOTĂRÎREA GUVERNULUI
CU PRIVIRE LA CORECTAREA COEFICIENTULUI DE INDEXARE 

A PENSIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT, MILITARE 
Șl I.O.V.R. Șl A ALTOR VENITURI ALE POPULAȚIEI, 

CU ÎNCEPERE DE LA 1 MARTIE 1992

ART. 6. — Protecția socială, in ceea 
ce privește medicamentele utilizate in tra
tamentul ambulatoriu, se asigură, in con
tinuare, potrivit reglementărilor prevăzute 
in Hotărirea Guvernului nr. 219/1991.

ART. 7. — Drepturile cuvenite persoa
nelor care, la data indexării sau in conti
nuare, se află In incapacitate temporară 
<lc muncă, in concediu de maternitate, 
concediu pentru îngrijirea copilului bol
nav, pentru îngrijirea copilului in virstă 
de pină la 1 an sau in alte situații in care 
dn-pturile se stabilesc, conform legii, in 
funcție de salariul «le baza, se vor deter
mina in continuare in raport cu noul 
cuantum al salariului «le bază.

ART. 8. — (1) Sumele rezultate in urma 
indexării se includ de la 1 martie 1992 in 
drepturile la care se referă, obținindu-sc 
astfel noile cuantuniuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentind rezultatele in
dexării se suportă din aceleași fonduri ca 
ți drepturile indexate.

(3) Sumele rezultate in urma indexării 
conform prezentei hotăriri, cric reprezen
tind indexarea ți compensarea prevăzute 
de Ilotăriiile Guvernului nr. 219/1991, 
579/1991, 780/1991 ți 20/1992. precum și 
suinele obținute ca urmare a majorării 
pensiilor prin Hotărirea Guvernului nr. 
526/1991 nu se includ în calculul venitu
rilor in funcție de care se acordă sau se 
stabilise chiriile pentru locuințele din fon
dul da sfat, alocațiile de stat pentru copii, 
contribuțiile datorate de susținătorii le
gali ai persoanelor internate in instituții
le de asistență socială, njutoarelc bănești 
trimestriale și ocazionale, reducerile care 
se acordă pensionarilor pentru procura

rea de proteze și orteze ți dreptul la inasă 
la cantinele de ajutor social.

(1) Plafoanele reglementate prin Hotă
rî rea Guvernului nr. 369/1991, in raport 
de care se stabilește contribuția părinți
lor la întreținerea copiilor in creșe și gră
dinițe sint prevăzute în anexa nr. 3.

PLAIOANE ÎN RAPORT DE CARE SE 

STABILEȘTE CONTRIBUȚIA PĂRINȚI-

1.0 N I A ÎNTREȚINEREA COPIILOR ÎN

CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

Plafoane prevăzute prin
Hotărirea Guvernului
nr. 360/1991

Plafoane indexate
«le la 1 martie 1992

pină la 12 000 piuă la 28 000

12 001—20 000 28 001 — 40 500

peste 20 000 peste 10 300

ART. 9. — Costul mesei calde și in
demnizația de hrană ce se acordă, potrivit 
reglementărilor in vigoare, salariaților din 
unele regii autonome și societăți comer
ciale cu capital majoritar de stat, care se 
suportă din cheltuielile de producție sta
bilit»! prin negociere cu ocazia încheierii 
contractelor «-olcctivc de muncă, vor fi 
majorate în limita a 18,5%, reprezentind 

diferența dintre creșterea efectivă și Cea 
prognozată a prețurilor produselor ali
mentare.

ART. 10. — Se recomandă unitățil«>r CU 
capital privat majoritar cooperatiste ți 
obștești, sistemelor de asigurări sociale — 
altele decit cele do stat — să aplice mă
surile de protecție socială prevăzute d«i 
prezenta hotărîre.

ART. 11. — Nercspectarea prcvcilcritor 
prezentei hotăriri atrage răspunderea, 
după caz, disciplinară, materială sau pe
nală, conform legii.

CUANTUMUL BURSELOR DE ȘCOLA

RIZARE ȘI DE MERIT CE SE ATR1BI IE

ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR

lei/lună

1. INVAȚĂMÎNT PREUNIA ERSITAR

a) Burse de școlarizare <130

b) Burse «le merit 1240

<) Burse pentru elevii «lin

Republica Moldova a 150

2. INVAȚĂMÎNT UNIA ERSITAR

a) Burse de studii categoria 1

categoria II

612*1

5290b) Burs«' «le studii

c) Burse «le studii categoria III 1160

d) Burse «le merit 1650

c) Burse pentru studenții «lin
Republica Moldova

— hurst' de studiu 6610

— burse pt. studii postuniversitare,
spetiili/arc sau doctorat 8260

f) Burse pentru studenții străini 
bursieri ai statului roman

— burse pentru studenți 6610

— burse pl. studii postuniversitare 82611
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• „SURSAI," S.A. oferă 
șuruburi specifice industri
ei mobilei și lemnului, c- 
chlpnmcnt metalic pentru 
uși ți ferestre.

• SC. PAKAWAY PE- 
RYMATICS oferă cazane 
«le încălzire a apei, cu pu
teri termice Intre 15,2 — 
943,1 KW, cu accesorii: 
pompe «le circ, apă, robi
nete termostatice, genera
toare de aer cald cu pu
teri termice între 29—943,4 
KW ți debit de aer circulat 
între 1912—17400 me/h, ge
neratoare de radiații infra- 
roșil.

• S.C. „ROMTEST- Ti

Al LAM de la camera de comerț
,ȘI INDUSTRIE

mișoara oferă ventilatoare 
de perete, fie geam, de coș, 
de tavan, de masă.

• S.C. „KE CORPAX" 
oferă conducte șl clemente 
de legătură din material 
plastic pentru instalații.

• S.C. „AUTOTIM" S.A. 
oferă platformă transport 
autoturisme ; elevator pen

tru uutoturisinc ; mașină 
«ic demontat și montat roți 
autoturisme ; mașină de c- 
chilibrat roți autoturism.

• S.C. „AGNOPOL- SRL 
Oradea oferă tehnologic 
austriacă pentru renovare 
c-huliri șl eliminare a igra- 
slei, pavaj de piatră arti

zanala biacolor.
• S.C. „UZTEL SA. 

Ploiești oferă aparat ali
mentare auto.

I n f o rma ț i i su pl i men t a re 
la Camera dc Comerț și 
Industrie Deva.

Vil prezentăm cclc mai 
recente oferte interne pri
mite la Camera de Comerț 
șl Industrie a județului 
Hunedoara :

• produse tcrmoizola- 

toarc și materiale hidro- 
izolatoarc pentru lucrări 
de întreținere a acoperișu
rilor, conductelor, terase
lor, pentru lucrări noi în 
domeniul izolațiilor și teh
nologii pentru lucrări •£*  
claie in aceste domenii ;

• componente electroni
ce pasive (rezistoare. ter- 
mistoare, v iriatoarc. po
tențiometre, condensator 
re, trimeri) și bunuri de 
larg consum clcctrotcluilă l
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PUBLICITATE
V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• S.C. MELKART- 
BIBICU vinde cn gros 
următoarele produse 
de import : țigări I,M 
șl Monte Carlo, suc 
Coca-Cola 1,5 litri, 
lichior, helas, cremă 
ciocolată. Vinde bol- 
țari din zgură pentru 
zidărie. Informații De
va, telefon 26390.

(2136)

• VlND Aro 243 și mi
crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27479, orele 20—22.

(2121)
• VlND rochie mireasă 

import, model unicat, ex
cepțional, mărime 44. Si
meria, telefon 61285. (2150)

• VÎND blănuri vulpe
argintie, deosebite. Simeria, 
telefon 60258. (2140)

• ViND apartament 3 
camere. Deva, telefon 12817.

(2139)
• VlND convenabil ara

gaz, cărucior, coșuleț copil. 
Deva, telefon 15032. după 
ora 16. (2138)

• CUMI’AR urgent ca
să in municipiul Hunedoa
ra. Telefoane 957/13015. 
90/596998. (1507)

• VlND spațiu depozi
tare (comerț) 80 mp. Geoa- 
giu, telefon 41128. (2107)

• VÎND mobilă nouă, ca
meră de zi. comandă spe
cială. albă. mată. Deva, te
lefoane 18G13 sau 12585.

(2118)
• VlND sintetizator su- 

perprogramabil Yamaha DX 
7 II D, Orăștie, 956/41607.

(2144)
• VlND Volkswagen 

Passat C, 1983. mașină pu- 
fuleți. pavilion apicol (mo
nom). Telefon 9G3/12819.

(2142)
• VÎND casă, curte, gră

dină, garaj. Deva. 22 De
cembrie. 180, după ora 16.

(2143)
• VlND lemn construc

ții și de foc. Deva, telefon 
24002. • (2145)

• VÎND Dacia 500. Al- 
ba-Iulia, telefon 968/20025.

(2146)
• VlND Dacia 1300, fa

bricație 1981. Brad, telefon 
50G90. (2147)

• VlND televizor alb-
negru. Sirius. Deva, tele
fon 20384. (2148)

• VÎND autocamionetă
IJ 2175. Cristur, telefon 
TI5IG. (2158)

• VlND televizor alb-
negru. Diamant 210, Deva, 
telefon 13421. (2154)

• VlND 30 lăzi pentru
familii noi albine. Ilia, te
lefon 385. (2159)

• VÎND dulap frigorific
de carmangerie, preț con
venabil. Hunedoara, tele
fon 18583. (1516)

• VlND televizor color 
Cromatic 002, baterie im
port marca Audi. Hune
doara. telefon 14212. (1517)

• ViND urgent casă ga
ze. grădină. Hunedoara, str. 
Romanilor, nr. 41. (1519)

• VÎND urgent mobilă
ncfolosită. preț convenabil. 
Hunedoara. telefon 957/ 
12908. (1521)

• VÎND Aro 244 D, ne
ridicat. Hunedoara, telefon 
957/20147. (1522)

• VIND urgent aparta
ment 2 camere cu beci. 
Hunedoara, telefon 22559.

(1523)
• \ IND televizor Miraj 

cu set lămpi rezervă. Preț 
convenabil. Deva, telefon 
22112, intre orele 20—22.

(2161)
• VÎND Trabant, per

fectă stare, cu piese rezer
vă. Simeria, telefon 956/ 
61310. (2163)

• VlND videorecorder
JVC, nou. Deva, telefon 
28064. (2164)

• VIND IMS pe motori
nă, 2 căldări de aramă 
pentru țuică, capacitate 
100—200 litri, comuna Do
bra, str. 23 August, nr. 17, 
Gabor Janos. (2165)

• CUMPĂR (închiriez)
garsonieră sau apartament 
2 camere în Brad. Telefon 
956/51186. (2166)

• VÎND motocicletă IJ.
Bircca Mică, 55. Chiș Dio- 
nisie. (2169)

• VÎND țiglă, preț ne
gociabil. Deva, telefon 
1 1407. (2172)

• VÎND tractor U, 45
cp, și plug, ambele in sta
re nouă. Informații Sibiu, 
telefon 924/16582. (2175)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB locuință 3 
camere proprietate Craiova, 
cu similar Deva. Informa
ții Deva telefon 13660.

(2003)
• SCHIMB apartament 2 

camere cu garsonieră. VIND
mașină de cusut Ileana. 
Deva, telefon 23265. (2160)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
MACON S.A. Bircca Mică, 
pe numele Goian Vasile. 
O declar nulă. (2162)

OFERTE DE SERVICII

• SOCIETATEA „COM-
TOUR LOWE" SRL anga
jează personal calificat în 
meseriile : carm.ingier, bu
cătar, patiscr-cofetar, ospă
tar. Relații la telefon 956/ 
21113, Deva. (2029)

• CAUT femeie pentru
îngrijire copil 1 an, la do
miciliu. Informații Deva, 
str. A. Ioneli, bl. H 2, ap. 
1. (2141)

• CAUT persoană singu
ră 50—60 ani, pentru su
praveghere femeie în vîrstă 
la domiciliu. Relații la 
telefoanele 16633 sau 18493, 
Deva, după ora 16.

(2155)

• „ECO TOURS" DEVA 
organizează excursii în Po
lonia — 5 aprilie 1992 și 
Iugoslavia — în fiecare 
sîmbătă din săptâmînâ. Te
lefon 15790.

(2157)

• ASOCIAȚIA de loca
tari nr. 101 din Deva an
gajează contabil pentru 
verificări financiare. Infor
mații telefpn 24972.

(2171)

• ANGAJAM lucră- 
tor-gestionar pentru 
bufet de incintă. In
formații la telefon 
11269, Deva.

• S. C. 1NTER1M- 
PEX MAXAND SRL 
oferă următoarele ser
vicii : intermedieri co
merciale interne și 
externe, mica publici
tate prin computer, 
investigații particulare, 
import-export și co
mercial iz.are, matrimo
niale. plasare de forță 
de muncă în servicii 
temporare în țară și 
străinătate. Informa
ții la sediul firmei din 
str Mihai Eminescu. 
nr. 2. (2153)

• FAMILIA Marina loan 
și Marta din Hărțăgani, 
socrii, familia Hogman 
Gheorghe și Rodica, cum- 
nați, împreună cu nepoțe
lul Flavius, anunță moar
tea fulgerătoare a iubitu
lui lor ginere, cumnat și 
unchi,

I’ETRICA CIUCIAN,

la numai 39 de ani. Su
fletul lui nobil și iubi
tor nu îl vom uita nici
odată. Lacrimi și flori pe 
tristul lui mormînt.

(2149)

• CU adincă durere, fa
milia anunță trecerea în 
neființă, după o lungă și 
grea suferință, a celui ca
re a fost un bun soț, tată 
și bunic, dentist

GYbRKBS iosif

înmormintarea joi, 2 a- 
prilie. ora 16. Familia în
doliată. (2151)

• f r t

S.C. „SIGNAL" EX. IM. SRL DEVA 
ANUNȚA

Începînd cu 6 aprilie, se fac înscrieri pen
tru racordări la o
STAȚIE PILOT PROFESIONALĂ DE TELE
VIZIUNE PRIN CABLU

CU :
• 12 posturi televiziune
• 4 posturi radio stereo UKV
PRIORITATE PENTRU RACORDARE în 

termen de 1—4 luni în zonele :
• cartier Dacia
• str. 22 Decembrie
• bdul Decebal
• Gojdu, zonele Zamfirescu—Mărăsti. 
PREȚURI AVANTAJOASE :
• 8 000 de lei/apartament — racordare 

lectivă (pentru o scară de bloc)
• 12 000 de lei racordare individuală
• 175 de Iei/lună abonament de întreținere | 
ÎNSCRIERI la magazinul „Artizanat" din ' 

I Decebal, bloc C, parter (lingă Las Vegas). I 
Informații suplimentare la telefon 29512,

între orele 8—15. (1436)

bdul

f

CO-

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
6472, din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„A. C. PRIMA", cu sediul 
în Pe.știșu Mare, reprezen
tată prin Bățălan Arpad, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare măr
furi alimentare, preambala- 
te, industriale, indigene 
și import, intrate legal in 
țară, transport mărfuri.

(2156)

DECESE

• CU inimile zdrobite de 
durere, soția Maria, fiica 
Mariana și părinții Avram 
și Florica anunță cu sufle
tele îndoliate decesul iu
bitului lor drag,

I’ETRICA ciucian.
în vîrstă de 39 de ani. In- 
mormintarea va avea loc 
vineri, 3 aprilie, ora 13, în 
orașul Brad. Dumnezeu să 
te odihnească în pace !

(2149)

• CU nespusă dure
re. fiica și fiul, gine
rele, nora și nepoții 
anunță trecerea in ne
ființă, după o scurtă 
suferință, a celui care 
a fost profesor

CONSTANTIN 
ZAMFIR,

de 87 d? ani. fost di
rector al Liceului din 
Ghclari, veteran de 
război, un bun tată 
și bunic. înmorminta- 
rea va avea loc joi. 
2 aprilie, ora 15, de 
la capela Cimitirului 
Ortodox din Brad. 
Dumnezeu să-l ierte 
și să-l odihnească în 
pace! (2152)

• COLEGII de ser
viciu de la S.C. „Țara 
Hațegului" Hațeg de
pline dispariția neaș
teptată și prematură a 
celei care a fost

ANA NEAGU
și transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate !

• SOȚIA Ana, fratele și 
nepoții, cu adincă durere, 
anunță încetarea din viață 
a celui care a fost

ing. AUREL PADUREAN,

in vîrstă de 65 ani. In- 
mormîntarea are loc azi, 2 
aprilie 1992, ora 12. în Ci
mitirul Ortodox din Hu
nedoara. Dormi în pace 
suflet blind ! (2174)

AURUL BRAD — UNIREA DEJ 4—0 (0—0)

r
S.C. „MUREȘUL" S. A. ȘOIMUȘ

Vinde la licitație mijloace fixe casate. 
Licitația va avea loc in ziua de 3 aprilie 
Informații 

telefon 25886.

i

1992. I 
suplimentare la sediul unității sau la ț 

J _____________ '
ț 
ț 

cu sediul in Sintimbru, Șos, Națională nr. 16, ț 
județul Alba

V iude pentru persoane fizice și juridice, 
cărămidă plină 290 x 140 x 63 și cărămidă efi
cientă de 290 x 140 x 88 mm, de la Fabrica de 
Cărămidă Sintimbru.
•

S.C.I.M.S. S.A. ALBA

Nici cel mai înfocat spec
tator brădean nu mai cre
dea, in min. 60 al jocului, 
într-o victorie așa de con
cludentă a localnicilor. Pină 
atunci, gazdele au năruit 
cu ușurință alte bune oca
zii de a marca prin Or- 
beanu, Steluță, Ciontoș, 
Ormcnișan, Neagu, au a- 
vut șl două bare în min. 
36 prin Ciontoș și in min. 
54 prin Neagu, după un 
joc în care au dominat cu 
autoritate, dar confuz, în 
faza de finalizare. Norocul 
atacanților brădeni că au 
numit și doi fundași late
rali, Bcrindei, care, A ma
nifestat o bună dispoziție 
înscriind de trei ori în

min. 61, 67, și 75, și Costar> 
care în min. 64 și-a adus 
echipa în avantaj, cind ni
meni nu mai credea. Oas
peții, după ce s-au apă
rat cu înverșunare aproa
pe tot meciul, au avut o 
imensă ocazie în min. 31, 
dar tînărul Simion s-a 
opus cu siguranță. A ar
bitrat cu greșeli Vasile 
Groza, din Baia Marc.

AURUL: Simion — Be- 
rindei, Neagu, Steluță, 
Costar, Polverea (min. 56 
— Mihăilă), Țințăreanu 
(min. 76 — Lupitu), Văca- 
riu, Ciontoș, Orbeanu, Or- 
menișan.

ALEXANDRU JUIICA, 
colaborator

Preț livrare :
— cărămidă plină 19,796 lei/buc.
— cărămidă eficientă 24,696 lei/buc. 

Preț cti amănuntul :
— cărămidă plină 20,20 lei/buc.
— cărămidă eficientă 25,20 lei/buc.
Relații la telefon 110.18. (371)

î

î
i
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J/20/618/1991
Cont : 307050601 B.G. Deva

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» 
2 700 Deva, str. I Decembrie, 85, 

Județul Hunedoara
Telefoane : <1275, 12157. 112G9 

Telefon Tipografic t 25901 
Fax : 18061

CCO-

SOCIETATEA COMERCIALA 
VITIVINICOLA BARAȚCA S.A.

(fosta I.A.S. BARAȚCA) 
comuna Păuli.ș, județul Arad

Oferă spre vînzare, tuturor agenților
nomici sau persoanelor particulare, vinuri de 
calitate superioară (vărsat sau îmbuteliat), din 
renumita podgorie Miniș—Madcrat, la prețu
rile cele mai avantajoase, 
din soiul Fetească Regală.

Recepția se face loco 
casă sau cu CEC.

Relații se pot obține 
61119, 960/65246.

și tije altoite Stas

furnizor și plata la

la telefoanele : 960/

I 
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lor,

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„RETEZATUL" S.A. DEVA 

(fost I.C.R.A.) 
Cumpără de la populație sticle și borcane. 
Centrul de achiziții este pe str. Depozitc- 
nr. 11. (376) '
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REGIONALA C.F. TIMIȘOARA
Anunță scoaterea la licitație a unor spații din | 

incinta stațiilor Deva, Simeria, Ilia, Hunedoara, Geoa- 
giu Băi, Orăștie, Bărbăteni, Zam.

Licitația va avea Ioc la data de 20 aprilie 1992, 
pentru stațiile Deva, Simeria, Ilia, Zam, Hunedoara 
și la data de 21 aprilie 1992, pentru stațiile Gcoagiu 
Băi, Orăștie, Bărbăteni.

Informații suplimentare se pot obține la Regio
nala C.F. Timișoara, Serviciul Contencios, bdul 16 
Decembrie 1989, nr. 2, telefoane 111950, 111951, inte
rior 2186. (377)

UZINA DE UTILAJ MINIER SI REPARAȚII 
CRISCIOR 

ORGANIZEAZĂ
Licitație publică în data de 7 aprilie 1992, 

9, pentru :
• 3 dulapuri frigorifice
• 1 mașină de spălat 
Informații la telefoane 956/51407, 51408.

(1433)

ora

BANCA COMERCIALA ROMÂNA S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA- 
str. Piața Unirii nr. 3

a pus in xi uzare, la sediul său și prin filialele 
din ~Petroșani, Hunedoara, Brad si Simeria 

CERTIFICATE DE DEPOZIT 
în

Cil

valoare de :
25 000 lei
50 000 lei

100 000 lei
o dobindă de 30 la sută pe an.

Relații suplimentare la sediul băncii sau 
telefoanele 1 1745 si 19559, ini. 17, 24, 11.

(372)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL»
S.a „Potldava” S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

V


