
Un nume uitat
tn urmă cu doi ani, am 

făcut parte din comisia 
menită să schimbe acele 
nume de străzi care amin
teau de dictatura comunis
tă. Operațiunea a decurs 
normal și fără asperități, 
cu o singură excepție. Spre 
surprinderea noastră, locui
torii străzii 6 Martie, care 
urma să se numească Fran- 
cisc Hossu Lonqin, au pro
testat. Principala lor o- 
biecție era că noul nume 
c necunoscut fi... greu de 
pronunțat (!). Am văzut in 
sondajele Televiziunii oa
meni respectabili care nu 
știau să spună nimic de
spre regele Ferdinand, dc- 
<pre mareșalul Averescu sau 
generalul Berthelot. Nu e 
de mirare. Asemenea la
cune culturale sînt efectul 
direct al sistemului de fn- 
'ățămînt comunist. Nu e 
deci de mirare nici dacă 
unii oameni nu știu cine 
a fost Franclsc llossu Lon- 
gin. Jalnic e insă cînd nici 
nu vor să știe. Dar presu
pun că cei mai mulți ar 
t rea, totuși, să afle.

Așadar, pe scurt, Fran
cine Hossu Longin a fost
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FAX
■ BUCUREȘTI. îtKepind 

cu 1 aprilie, 150 000 de per
soane au ieșit din plata a- 
jutorului de șomaj. Aceas
tă cifră se va ridica în pe
rioada următoare la apro
ximativ 150 000 de persoa
ne. Pentru aceștia guver-

CONTRAPUNCT

unul dintre cetățenii de 
vază ai Devei de altădată, 
reprezentant marcant al 
intelectualității ardelene și 
luptător consecvent pentru 
drepturile românilor din 
împărăția bicefală. S-a năs
cut la Zam in 1847, a în
vățat carte la Deva, Orăș- 
tie, Beiuș șl Cluj și a stu
diat dreptul la Budapesta. 
A trăit toată viața la De
va, profesînd avocatura, 
dar păstrind un permanent 
și 'rins contact cu fră- 
mlntărlle politice ale vre
mii, mîndru de a face par
te dintr-o generație activă 
și tenace. A colaborat la 
marile publicații românești 
ale timpului cu articole 
care i-au adui, nu o dată, 
prr.-.<se de presă soldate cu 
amenzi sau detenții. A 
luptat și la bară, ca apă
rător al mcmorandiștllor 
— iată, s-a împlinit un 
veac de atunci I — ca și 
in numeroasele procese pe 
care țăranii năpăsfuiți ai 
locului le-au purtat cu stă- 
pinirea vechiului comitat 
al Hunedoarei. In 1918 re
fuz i să semneze declara
ția d<- loialitate față de 
guv mul Tisza, iar la 1 De
cembrie participă, firește, 
la Marca Adunare de la 
Alba-Iulia. După aceea, a- 
'■emenoa altor luptători ar
deleni, s-a retras treptat 
dintr-o viață politică domi
nații din ce în ce de poli
ticianism șl interese de 
conjunctură. Etica sa rigu
roasă si prea puțin malea
bilă nu-i îngăduia adapta
rea la stilul versatil. Pen
tru cl venise vîrsta memo
riilor. Reeditate la .Dacia’, 
în 1975, sub titlul Amintiri 
din viața moa, ele sint un 
valoros document de epo
că, pitoresc și totodată sa
vuros prin limbă, prin u- 
mor, prin evidenta plăcere 
de. a povesti. Evocarea sa 
e. melancolică sau, dimpo
trivă, alertă și spirituală, 
reînviind fn trombă oameni 
și întlmplărl apuse. Pentru 
ca uneori, pe neașteptate, 
siderată de tăcerea din Ju
rul .său, verva să i se curme 
brusc într-o exclamație a- 
cută prin cutremurul ei: 
„Doamne ! Doamne • C.’îți 
var fi de mult In pămînt, 
car eu am rămas ca un 
nămlnț-nr într-o pădure de
vastată șl ca o santinelă 
pribegind prin lumea eve 
nu <? a mea. numărînd zi
lele ce mal am, ca apoi să 
1 și eu la oi I".

RADU ( f(>It\NU

1 «■’onllnuarc în pag. a 2-a)

de

nul a luat în discuție, in 
ședința de astăzi, un pro
iect de lege prin care pro
pune o indemnizație
sprijin in cuantum de 30 
la sută din salariul minim 
brut pe economie, indexat, 
pentru o perioadă de 18 
luni. Aceasta este o măsu
ră importantă în domeniul 
protecției sociale pe care 
a inițiat-o guvernul și pe 
care o supune aprobării 
Parlamentului cu procedu
ră de urgență.

re această calc, rog par
lamentarii să ia in discu
ție, între prioritățile pe 
care le au, acest proiect 
de lege. De asemenea. în- 
cepind cu 1 aprilie, pensia 
suplimentară s-a mărit cu 
200 la 
la 218 
medie 
devine 
al 651 lei, în medie. Aceas
ta, pe lingă indexarea cu 
un procent de 12,61 la su
tă a pensiilor și a celor-

lalte venituri care s-a fă
cut înccpind cu 1 martie.

de 
tc- 
dc

Q>1

sută, astfel incit de 
lei, cit este pensia 
suplimentară, ca 

în momentul actu-

■ MOSCOVA. Sovietul 
Suprem al Federației Ruse 
s-a întrunit în ședință cu 
ușile închise pentru exa
minarea situației grave de 
criză din Transnistria. Du
pă cum relatează agenția 
ITAR-TASS, in fața Par
lamentarilor a luat ciivin- 
tul ministrul de externe 
al Rusiei, Andrei Kozîrev. 
Acesta a avut, de aseme-

in cursul zilei 
convorbire 
ministrul 

Ucrainei, Ana- 
Părțilc au su-

nea, 
miercuri, o 
Jefonică cu 
externe al 
toii I.enko. 
bliniat necesitatea rezolvă
rii pe căi exclusiv politice, 
pașnice a problemelor le
gate de situația din Trans
nistria.
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împreună 
pentru

— I.a început de drum, 
ca nou și tinâr primar 
dc Băița, ce ginduri, ce 
idei vă frămirită, die 
Claudiu Bulz?

— împreună cu bunii mei 
săteni și pentru ei, vrem 
să facem în satele comu
nei noastre lucruri fru
moase. Pentru acest an, 
din care uite că au trecut 
deja trei luni, nc-am pro
pus să acționăm pentru 
mai buna folosire a pă- 
mîntului. Chiar și la noi, 
care sîntem într-o zonă 
agricolă mai aparte, delu
roasă, campania agricolă 
de primăvară, munca pă- 
mîntului au început. Defi
nitivăm aplicarea prevede
rilor Legii fondului fun
ciar, inclusiv în zona pă
durilor. Avem în vedere 
asigurarea semințelor, a 
îngrășămintelor chimice și 
a materialului săditor. La 
solicitarea sătenilor, pu
tem asigura prin „Agro- 
mec” mecanizarea unor 
lucrări.

— Bincințelt», vă fră- 
minlă mult și treburile 
gospodărești din satele co
munei.

— Sătenii noștri, indi
ferent că sînt din Băița, 
Hărțăgani, Ormindea, Să- 
liște, Trestia, Fizc.ști, Barbti- 
ra, l unca sau Crăciuncști, 
sînt recunoscuți ca vrednici 
gospodari. Cum fiecare os
tenește să aibă o casă 
cît mal frumoasă, curte 
spațioasă și grădină bine

cu sătenii, 
săteni
lucrată, dau un aspect 
plăcut fiecărui sat. Con
siliul local va acționa la 
repararea drumurilor, la 
decolmatări în satele Or
mindea, Săliște, Trestia. 
Desigur, avem în vedere 
asigurarea asistenței me
dicale a întregii populații, 
extinderea serviciilor, a 
rețelei comerciale, satisfa
cerea nevoilor și a trebu
ințelor tuturor celor care 
trăiesc și muncesc în lo
calitățile comunei noastre.

— I.a constituirea Con
siliului local comunal ce 
probleme au mai ridicat 
oamenii ?

— Multe. Dar le-am 
spus că vor putea fi re
zolvate numai în măsura 
in care vom avea posibi
lități financiare și în care 
fiecare dintre noi va par
ticipa la treabă în folo
sul comunei. a întregii 
obști. Vom încuraja pri
vatizarea, astfel că vor fi 
finalizate lucrările la a- 
batorul-carmangerie. Se va 
repara conducta de apă 
potabilă la Băița. Tot in 
centrul dc comună vrem 
să construim un adăpost 
(stație de autobuz) pentru 
călători, o piață de ali
mente, un loc pentru tîr- 
gul de animale, punerea 
la punct a iluminatului 
public.

— Noi vă dorim să le 
rezolvați cit mai bine.

G1I. I. NEGREA
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»
»

Ope zi
— Mă copleșește cu daruri. A început 

mă obosească. Ce să fac ?
— Ia-1 de bărbat, dragă I

sa

FLASH!
Q PARFUM Șl CULOARE. 

Igiena generala e tc o problemă 
firea - ă intr-o ir>.tltuția ca Spi
talul Municipal din Hunedoara. 
Ea este 
pentru 
florali’,
nlle din sera unității adio 
aspect plăcut sălilor da me.e, al
tor spații interioare, dar și ron- 
dourllor din incintă un plus dc

Insă dublată ai' i dc grija 
frumos. Aranjamentele 
glastrele <ll flori propr

ii n

Din haos, Doamne-am renăscut. 
Dar pînă cînd tot haos? (II)

„Timpul trece, leafa mer
ge, noi cu drag muncim" 
— deviză veche, dar cît 
de actuală... Sintem tot la 
poarta marc a Uzinei nr. 
4 Laminoare, din Hune
doara.

AU REPARAT GARDUL...

Este ora 11.15. Alte două 
autobuze pleacă încărcate 
ochi cil oameni spre case
le lor. Deși programul dc 
lucru se termină la ora 15, 
ci au pus sculele jos cel 
puțin cu trei sferturi de 
oră înainte. încercăm să 
stăm dc vorbă cu cițiva. 
Nu te apropii de ei, să-i 
pici cu ceară. „Do unde 
știu că nu ești de la secu
ritate" — ne replică tăios 
un tinăr. Teama lui mai 
veche, cine știe... De fapt, 
ca o nuanțare a haosului

pe carc-1 creează și la 
poartă și in uzină — după 
cum nc-a spus, totuși, ci
neva, care a dorit să nu-și 
dezvăluie numele —, este 
că majoritatea celor care-1 
generează sînt tineri. De
parte, însă, girului că sînt 
numai tineri, ori că toți 
tinerii sînt la fel. ( iți ti
neri nu s-au aflat și au 
căzut pe meterezele revo
luției din decembrie 1989, 
citi tineri nu dețin azi 
posturi de mare răspundere 
în multe sectoare de acti
vitate, în administrație, în 
viața publică... ?

Cineva ne-a luat dc mi
nă și ne-a spus : „Haideți 
să vedeți gardul spart, 
prin care ies oamenii bu
luc". Decepție. Reparaseră 
gardul. Avea însă un spa
țiu bun de sărit... peste. Și 
săreau .. Deși porțile c-

rau larg deschise Două 
doamne „bine" nu și-au 
cruțat fustele, de la inăl- 
țimea de peste 1,5 metri a 
gardului de beton. Nc-am 
înroșit noi în locui dum
nealor. „E haos, die. ast 1 
e, ne-a spus cu durere in 
glas un meseriaș. Am re
născut din haos in decem
brie 1989. dar pînă cînd 
• i continua starea aceasta 
de haos Cu nemuncă și 
hoție, eu minciună și ură, 
cu bișniță și invidie, cu 
dezorganizare și indiscipli
nă în producție...".

După ora 15 am fi pu
tut sta de vorbă cu sute 
de oameni harnici și onești. 
Nici nu se grăbeau prea

Dl MITRU GHEONEA

(Continuare iii |)ag. a 2-a)

I.a „Clubul meșteșugarilor** din Deva se poale purta in liniște și mii-o 
atmosferă decentă o discuție de afaceri. lolo I’\\ El. I \Z \

lumină șl prospețime, 
specii 
ment 
goste 
dnele
Cordoș. U S.)

Zeci dc 
de. flori și plante dc orna- 
sînt îngrijite aici cu dra- 

de dl Ileș Boldlzsar, 
Lucia Ghldarcea și

de
Ano

0 CONSILIUL I.OCAI. 
SLUJEA OAMENILOR. I'rln 
ja Consiliului local, in comuna 
1,'iti de. Mori au fost aduși I 000 
de jmieți dc pomi fructiferi, ca
re au fo.l vbiduți cetățenilor. 
/I fo.it adu.ă și o importanta
cantitate de crbicide care a fost, 
de asemenea, distribuită oameni
lor (T.H.)

IN 
gri

0 SEMNAL. In ultimul timp, 
locuitorii orașului Brad au in- 
tîmplnat greutăți iu aproviziona- 
rea cu butelii de aragaz. Noua 
administrație, a orașului a luat 
măsura ca buteliile să fie repar
tizate pe baza comenzilor tele
fonice, direct la domiciliul soli
citantului. Dar repartiția a sca

nt
pe 
Nu 
fi»
te piuă acum (A1..1.)

rit 51 kt suta față de cea de 
primele două luni ale anului 
se poate, oare, reveni cel pu
ia numărul de butelii primi-

ma..1
citit i

pe n- 
In ri

trop, Clopotiva, Rin dc Mori, Cir- 
neșli, Recii ele. cunoscută 
tru cultivarea cartofilor.
ceste zile, aici s-a tr. ut 
la plantarea tuberculilor In
In comuna Totc-Ji se plantaseră 
piuă ieri 25 de lie. tare, Iar le 
Riu de Mori mai bine de 10 ha 
Cultivatorii dc cartofi dote.- 
încheie acțiunea dc plantar, 
citera Zile. ilt.l.N.l
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Din haos, Doamne-am renăscut
Dar pînă cînd tot haos ?! (II)

probleme.
să-i aducem 

cunoștință cele 
dl ui Iosif Ta-

(l'iin.iie din pag. I)

tan la autobuze. Unul, 
foarte pornit pe starea ac
tuală <1 ■ lucruri, nc-a ară
tat palmele mari, bătători
te, și ne-a spus : „Vedeți, 
sint urinele muncii in uzi
na și afară. la pămint. 
Pentru mine, zece minute 
sau o jumătate de oră con
tează foarte mult acum, la 
miezul zilei, pentru că am 
dc lucru și la grădina din 
preajma blocului și in sa
tul vecin. unde posed o 
palmă de pămint. Dar 
nu-mi îngădui să fur tim
pul din programul dc mun
ca. „< Iricuin. cei care pă-

răsese uzina înainte dc o- 
ra 15 probabil sînt de la 
ateliere sau dc la birouri, 
•apreciază dl Ghcorghc Lu- 
pescu, de la Bloomlngul 
de 1300 mm (cuptoare). Cei 
care lucrează pe flux nu 
pot pleca pînă nu le vine 
schimbul. Nu ne putem 
juca cu producția”. „Și 
ciștigurile cum sint 
„După muncă șl după re
zultate". Este normal. In
să credem că acela care a 
ieșit pe poarta uzinei, la 
ora 14,40. împleticindu-se, 
n-a prea muncit în ziua 
respectivă...

RE< UTTU1. \RE

Stările de lucruri întil-

nite în acea zi de marți, 
între orele 14—15,50, la
poarta marc a Uzinei nr. 
4 Ixim’noarc, din Hune
doara, nu sînt întimplă- 
toare și nici izolate. Ele 
fac deja parte integrantă, 
dc mai multă vreme, 
modul dc organizare și 
ordonare a activității 
aici. Vinovați se fac, de
sigur, în primul rind 
acei oameni care lc pro
duc. Dar copărtași sînt. 
deopotrivă, toți conducăto
rii ierarhici — dc la șeful 
dc echipă, dc atelier, de 
secție, dc birou —, pînă la 
nivelul directorului, care 
nu reușesc să frîncze ase
menea manifestări. Și 
chiar organele dc pază și

diii 
co
de

ci,

de ordine s-ar putea im
plica mai mult în rezolva
rea acestor

Am vrut 
personal la 
constatate
maș, directorul Uzinei nr.
4 Laminoare, din cadrul
5 C. „Siderurgica- S.A. Hu
nedoara, insă la ora 15 fix 
ieșea pe poarta unității, 
intr-o mașină portocalie. 
Am discutat totuși, zilele 
trecute, la telefon. l-am 
relatat citeva secvențe din 
intimplârile petrecute in 
timpul documentarii noas
tre. S-a arătat surprins, 
acccptind totuși că s-ar pu
tea sa mai fie unele cazuri 
izolate. Nu sînt deloe izo
late. die director I Oricum, 
dl director nc-a încredin
țat că se va documenta și 
va lua măsuri. Sint absolut 
necesare. Și de la nivelul 
conducerii uzinei, 
pe filiera dc pînă aici, 
care sint multe verigi, une
le probabil cu grad de u- 
zura morală cam avansat ..

dar și 
în

Contractul colectiv de 
munca - un pas spre 
echilibrul economic ?

1
*

*

*

*

*
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Pregătire spirituală
Un nume uitat

(Urmare din pag. 1) atit

Orice pisc se atinge prin 
jertfă și exercițiu. Mult 
exercițiu ! Pentru < a să 
culegi .Jloarca de colț', 
trebuie să urci stincile 
golașe, pe piscuri ascun
se in nori, să renunți In 
egoism și intrigi ți să-ți 
aduni forțele pentru un 
scop nobil. Prin luptă 
tenace, prin efort deose
bit și mult exercițiu, poți 
să ajungi la țintă. Ața 
este și cu urcușul pe trep
tele desăvirțirii morale. 
Au oricine poate fi sfînt, 
dar poate fi. poate deveni 
DM bun, cinstit, drept, 
cu rufleț bun și curat 
Aceste virtuți se cultivă 
in sufletul omului încă 
din leagăn, încă din nrun- 
cie. t-'amilia este aceea 
care pune bazele. Iar a- 
poi mai departe școala 
are dreptul și datoria să 
le desăvirșeascâ. Pină nu 
dc mult am văzut cum 
copiii noștri, și nu numai 
ci, erau indopațl cu tot 
felul de ideologii prin ca
re li se rupea orice legă
tură cu spiritualitatea A- 
cum ne luptăm să desci
frăm p -n‘le l>tere ale 
alfabetului credinței stră
bune si românești ’ Ince

pent, cum este normal, cu 
A.B.C.-ul cunoștințelor 
despre Dumnezeu, despre 
Maica Sfintă, despre sfinți 
etc. Învățăm să înlocuim 
pe cit este posibil înju
rătura cu rugăciunea, 
blestemul cu blnecuvinta- 
rea. In școală ne strădu
im să luminăm mințile 
copiilor < u ce este bun și 
sănătos, 
să le 
<ind 
urcă 
șirii 
de pas s-a făcut vineri, / 
27 martie a.c., cind peste 1 
69 de elevi dc la Școala ț 
Generală A’r. 4 din Goj- t 
du—Deva, conduși de in- ’ 
vățătoarea lor, au trecut 1 
prin fața sfinxului potir i 
și s-au împărtășit cu tru- . 
pul și singcle Mintuito- ' 
rului. Credincioșii prezenti j 
la slujba Liturghiei Da- I 
rurilor mai înajnte sfln- 
ttte de la Biserica „Buna- t 
Vestire* din Deva, au pu- f 
tul să vadă acest emoțio- ț 
nant moment. Ar fi bine I 
ca si alți elevi să urme- ) 
ze czemrlul. Căci de rele 1 
șt ae etemple negative 
nu ducem dorul...

Preot CORNEL II.ICA

Cind așternea acaste în
fiorata rinduri avea 85 de 
ani. A murit in 1935 ți o- 
dihnește în cimitirul Devei. 
Iar noi, rechemindu-i 
mele 
uitare, 
un 
ți 
fie

rt u- 
dintr-o nemeritată 

socotim că ar fi 
gest de respect

dreptate ca el să 
atribuit uncia dintre

dar este nevoie 
arătăm din cind tn 
și practic cum se 
spre piscul desăvir- 
morale! Un astfel

străzile orașului. Cu 
mai mult cu cit strada Ioan 
Corvin purta pe vremuri 
numele său. Dar, in urma 
sistematizării, strada aceas
ta a dispărut. Sint însă 
atitea altele, cu nume neu
tre, care nu spun nimic, 
ți care, cu acordul cetățe
nilor, ar putea primi nu
mele cinstit și onorant al 
Celui ce a fost l'raneisc 
Ifossu l.ongin.

Dialogul sindicate — con
siliul d? administrație cu 
privire la negocierea con
tractului colectiv de mun
că in industria minieră, 
precum și a salariului in
dividual, reprezintă una 
dintre problemele princi
pale ale acestei perioade. 
Dc reușita negocierii, de 
clauzele cuprinse in con
tractul colectiv de muncă 
vor depinde, în mare mă
sură, echilibrul economic, 
soarta producției, aflate 
in multe sectoare in con
tinuă scădere. Motivele 
sînt multiple, dar nu ne 
propunem, deocamdată, lua
rea in discuție a aces
tora, ci, mai degrabă, con
semnarea citorva opinii 
privind definitivarea con
tractului colectiv de mun
că in industria minieră.

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl Cornel 
bie, președintele de 
dicat al E. M. Certej, 
reținut citeva idei 
par a fi semnificative în 
acest sens. In luna oc
tombrie 1991, salariile s-au 
indexat cu (J 000 de lei. A- 
plicarea uniformă a aces
tei sume, opina interlocu
torul nostru. a dus la scăde
rea interesului d n partea u- 
nor lucrători pentru soarta 
producției. stimularea mun
cii nefăcîndu-se în funcție 
de aportul fiecărui indi-

vid la soarl.i pro > 
Măsurile luate d ■ s 

catul E. M. Certe, | ii 
fi benefice. Una dr 
ccstea este indexa 
riilor (negociere Ier) 
baza unei grile ri iro*- 
bilite, eu antren; ■ a 
rectă a condimătozilo 
sectoare și a lide ilor 
dicali de aici, care 
cei mai in măsură 
preciezc justa valoar. 
angajaților. Mai mu1 
cit atit, noua ind * i. 
face in raport de 
activității desfășurate, 
contractul colectiv de 1.1 în
că nu 
suri 
timp, 
dintre
le atrage 
condiționată 
lui de muncă : 
tivatc consecutiv, cin i n 
motivate intr-un an. furt ,1 
de orice fel, indiferent < o 
funcție și poziția ocupat . 
încălcarea Decretului lou. 
părăsirea locului de mun
ci. abaterea dc Ia di.sol 
plina tehnologică etc.

Semnarea contractului 
colectiv de muncă va în
semna, oare, un pas s » 
echilibrul economic ? E- 
o întrebare pe care mul > 
lume și-o pune. Sâ d.a 
Sfîntul I

I.

P-
a

I

Vra- 
sin- 
am 

care

vor lipsi citcv.-j mă 
ignorate în uitauM 
Nerespectarea un',:n 
clauzele contra ■; ,a 

desfacerea >>' 
a contra-tu 

trei n ano

CORNEL l’OEN IK

2/ '/ZZAWZZ/.WZ.VJAZZJ/.’.'/AVAWZ/Z.WAVZ?
t-o pe R. Olaru. Avea 
mina dreaptă plină de 
singe. Singe am văzut și 
pe clanța ușii apartamen
tului de vizavi. M-am în
grozit 
După 
auzit 
zut pe 
bătind 
Am ieșit și i-am spus sa 
cheme poliția. N-a trecut 
multă vreme și 
s-a întors cu un 
uniformă.

Urmează acum 
dem ce s-a petrecut, con
cret. in apartamentul nr 
fl. din blocul nr. 52. de 
pe strada Paring din Vul
can

Sa ne întoarcem, deci, 
puțin in timp și să ve
dem cum s-a ajuns la 
lucrurile foarte grave pe
trecute in apartamentul 
nr. 8, al blocului 52, de 
pe strada Paring, din 
Vulcan.

Prin luna octombrie 
1991, au venit in Vulcan 
doi oameni — și anume 
Ioan Onica și Rodica 
Olaru. Veneau de unde
va din județul Vaslui, cu 
gîndul să se stabilească 
in Valea Jiului, unde să-și 
construiască un rost oare
care. I. Onica s-a an
gajat la exploatarea mi
nieră din oraș, R. Olaru 
n-a apucat s-o facă. Cei 
doi nu erau căsătoriți, 
trăiau în concubinaj. Au 
găsit găzduire, fără dc

altfel să caute prea mult, 
la Ștefan Pădurcan. O 
vreme cei doi bărbați 
s-au avut bine, apoi I. O. 
și-a dat la iveală patima 
luntrii băutură. Bea a- 
proape zilnic, mult și nu 
de puține ori îl avea ca 
..ortac in această ocupa
ție pe ce) ce-i primise în 
chirie. Băutura o aducea 
R. O., căreia concubinul 
ii zicea adeseori :

— Tu tot n-ai nici O
ocujxițic. Dă o fugă Și
adu ceva de băut.

Femeia bombănea, SC
opunea, dar n-avea CC
face și se ducea untie era

trimisă, uneori cu bruta
litate. Cind I. O. n-avea 
bani să-și astîmpere setea, 
apela la familia Ghițun, 
ce locuia pe același pa
lier al blocului. Elena 
Ghițun iși aduce aminte:

— Le dădeam bani, nu 
mă interesa ce fac cu ei. 
Știu că uneori aveau loc 
petreceri lungi in aparta
mentul din vecini. In di
mineața cind s-a petre
cut crima, eram în bucă
tărie cu soțul meu. Am 
auzit sunînd cineva la 
ușa de la intrare. înain
te de a deschide, ni-ant 
uitat pe vizor. Am văzu-

și n-am deschis, 
o vreme l-am

și l-am vă-
copilul vecinului 
la ușa din față.

puștiul 
om în

să vc-

(Va urma)

TRAIAN SONDOR

1
■j 
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s,
>
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S( URT C IRCUIT

„Ne aflăm In stațiunea 
Geoagiu-Băi pentru trata
ment cu bilete procurate 
de la Oficiul dc Pensii De
va. în costul biletului am 
achitat și costul transpor
tului pe calea ferată si cu 
autobuzul pentru care am 
primit tichete dus—întors 

pe distanța v>ras„e — c, 
giu-Băi. Ccfercul acceptă 
acest mod de decontare a 
transportului. Șoferii de pe 
autobuze. în schimb, refu
ză să transporte călătorii 
pe baza acestor tichete, 
spunînd că pentru ei nu 
sint valabile. In aceeași 
situație se află toți cel ve- 
niți cu bilete la tratament 
în stațiunea Geoagiu-Băi". 
(Alexandru Galfi, l.adislau 
larcaș — Hunedoara).

N.R. Am discutat pro
blem., ridicată de dv la 
Autobaza din Orăștie. care 
face transportul de persoa
ne din Halta CFR Geoagm 
in stațiunea Geoagiu-Băi. 
Intr-adevăr, aceste tichete 
de transport pe mijloacele 
auto nu sînt acceptate, de
oarece costul transportului 
nu este achitat de emlten- 
ții biletelor de tratament. 
.Supunem deci această pro-

„OUVÎNJTU_WT L1B5I5.
blcmă atenției Societății 
Comerciale „Orăștie Trans’* 
SA

l’URTAȚI PE DRUMURI
„Slntem locatarii acelu

iași bloc de peste 30 de 
ani. De 7 ani In aparta
mentele de la ultimul ni
vel plouă. Pentru a ni se 
repara hidroizolația blocu
lui. de-a lungul timpului 
am făcut nenumărate in
tervenții, scrise și verbale. 
Ia I G C I., Hunedoara, dar 
fără rezultat. în urma u- 
nm sesizări In forurile su
perioare tn 1987. în noiem
brie a venit o echipă de 
Izolatori să repare. dar 
fiindcă nu lucrat pe zăpa
dă. primăvara. In martie, 
ploua în case mal rău ca 
toamna. Am revenit la 
T.GC.L. dar numai în 1090, 
în urma apariției fn ziarul 
„Cuvîntul Liber" n nnul

articol pe această temă. A 
venit din nou o echipă dc 
izolatori, cu ordinul de a 
izola numai o treime din 
suprafața terasei. Iar s-a 
făcut lucru de mintuială 
și acum din nou plouă și 
în apartamentele pentru 
care s-a- reparat a doua 
oară izolația. Au început 
din nou drumurile la 
R A M G.C.L (între timp 
întreprinderea s-a transfor
mat în regie autonomă — 
n n ). S-a trimis din nou 
comisie, dar pentru că 15 
din cele 48 de apartamente 
ale blocului sint proprieta
te particulară, nu am a- 
Juns Ia o înțelegere tn 
privința suportării costului 
unei reparații temeinice In 
izolația blocului. Eu și foii 
cei dc la ultimul nivel sin- 
tem tot chiriașii statului. 
In acest caz proprietarul, 
R.A.M.G.C.L., este obligat.

pentru chiria care o plă
tim, să ne asigure condiții 
omenești dc locuit". (Ilnriîi 
Francisc, Constantin Isto- 
dorescu și toți locatarii de 
Ia ultimul nivel al blocu
lui 138. dc pe strada A- 
vrnm lancu nr. 5).

UN MEDIC, UN OM
Pe medicul Constantin 

Blcjan. directorul spitalu
lui din Bala de Criș, îl 
cunosc din tinerețe. Cu pu
țin timp în urmă. mi-a 
fost dat să-mi pot finaliza 
Imaginea completă a ia 
tentatului modic, \c-,nie 
tînăr, plin dc bunătate și 
rar intîlnit umanism, ce 
le a dovedit și pc timpul 
spitalizării mele.

Venit dc pc meleaguri 
arge-.cne c,i tînăr medic în 
l’ara Moților, a muncit ne
contenit pentru a slaplni 
tainele profesiei indraglle,

a făcut .și face totul pentru 
a cinsti jurămîntul lui Ili- 
poernt Tot dragostea pen
tru profesie l-a îndemnat 
să-și ofere serviciile în ur
mă cu ani pentru materia
lizarea unui contract an
gajat dc țara noastră, In- 
tr-una din țările arabe, a- 
dudndu-șl contribuția la 
cunoașterea dincolo de ho
tare a românilor și medi- 
cinci românești.

Acum se află într-o per
manentă competiție dc a 
asigura bolnavilor din zo
nă condiții do n 1° alina 
durerile, de a-.și recăpăta 
sănătate.) șubrezită dc vre
muri. Personalul se luptă 
ppnlru a schimba fața spi
talului, pentru n-l dota cu 
aparaturii inodciTiă. pentru 
a extinde aria tratării bo
lilor oamenilor, pentru n 
ridica necontenit gradul 
de confort, intraspitalicese.

Modestia ce it caractcriz.i 
ză ca și exigența profesio
nală il fac tot mai cuut.it 
de bolnavii de pc multe 
meleaguri. nu numai d*- 
cel din Țara Moților cr 
șeni. La externarea m< a 
după spitalizare, i-am 
rut permisiunea de a seri,' 
despre ceea ce face p'-i 
tru cei suferinzi. pentru 
binele concetățenilor, din 
Baia de Criș șl Brad unde 
locuiește. ..Scrieți mai bine 
citeva cuvinte spre lau
da acestui modest spital". 
Am făcut-o scriind totuși 
aceste rinduri desDre atit 
de umanul său director. 
(Ion Ioncscu, Deva).

PO.yi'A RUBRICII

• Un grup <lc salariat) 
do la S.C. Matcv S. t. 
Deva : După cum probabil 
ati putut observa, proble
mele cu care v-atl adresat 
ziarului sînt amorsate. Va 
asigurăm că prin organe
le specializate a)e statului, 
fiecare acuzație din scri
soarea dv va fi verificată 
Considerați că acuin sînt 
suficiente motive pentru 
a lua „pe viu" legătura cu 
redacția ? Ar fl în Inte
resul adevărului

\ INER

3 Al’RII
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10,00 Actualii;
10.20 Calcndai 

zilei
10,31) Film arț 

„Dragosl 
fugară" 
(Franța,

12,00 Super C 
13,00 Ora dc
14,00 Actualii

* Meteo
11.20 Mondo-i
14,# Medicii): 

pentru (

15,10 Bicentci 
Rossini

15,25 Preunivi 
ria

16,00 Limba i

16.30 Muzica 
toți

16, If -agere; 
. o t o

16.55 Actualii;

17,00 Emisiuni 
în limba 
germană 

18.00 Pro Pali

18,45 Vidco-gli

19,05 Viața p 
mentară

19.30 Desene a
* Alice i 
minunile

20,00 Actualită
20,35 Spor

20.15 Film seri 
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Chisholm 
Ep. 8

21.15 r tete ii 
V -Cert

22.15 Simpozio<
23,05 Actualită

23,20 Top 10

23.55 Gong !

0.25 Vreau să 
cu viața 
pahar!
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16,00 Actuality

16,15 Desene a
Blackstai

16.10 Tradiții

17.10 Dacă c i 
c,„ sport 
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21,00 Serenada

21.30 TVE Intt 
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22,35 BBC Wo 
Service.
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Cine preia ștafeta medicilorA •

specialiști ajunși la pensionare ?

.979) 
■iniei 
Mirică 
i

uzita

li

r

astră

cnlru

c
1

3

d

rla-

limatc. 
tara

— Stimat ă dnă 
C.heorghina 1 ungu, cu 
probleme se con runfâ 
prezent 
al cărei 
cum explicați 
zilnică din fața 
binețe dc consultații

— înregistrăm un volum 
marc de muncă. Zilnic, trec 
pe la noi 1200—1390 per
soane, cele mai aglomerate 
fiind cabinetele de oftal
mologie. ginecologie, reu
matologie, ortopedie, inter
ne ctrmatologie Dcoarcx 
s.nfcm o Policlinică jude
țeană deservim nu numai 
pacient.i «lin Deva, ci și 
pe cei din localitățile din 
jur. l’e ile altă parte, o 
xif'ă spitale cum este nl 
din Oraștie. Brad și chiar 
din Hunedoara, care nu au 
specialiști ta toate secțiile 
Spitalele din llia și C.F.R. 
Simeria. spre exemplu, nu 

radiologi. Igj noi sînt 
puțini specialiști radiologi. 
Este un loc cu periculozi
tate ridicată pentru sănă
tatea medicilor, deci ore 
in plus nu pot face deoare
ce se expun îmbolnăvirii. 
L n motiv care explică a- 
gîomerația acestui serviciu.

Prin pensionarea unui 
ni:mar mare de medici, ca
binetele de neurologie, psi
hiatrie șî oftalmologie au 
rămas deficitare in privin
ța încadrării cu specialiști. 
Dc<-arcce in ultimii ani nu 
s-a dat concurs dc secun
dar:.-»» nu avem cu cine 
•5-i înlocuim Policlinica 
ruj >s«ră as.țură totodată cu 
medici specialiști Centrul 
militar ia incorporări și 
recrutări. Toarte multe zi
le din timpul anului oftal
mologul. neurologul, psi
hiatrul. ORL-istul. inter
nistul și chirurgul trebuie 
să fie prezent și aici și 
acolo

— I)«-spr«‘ dotarea cabi
netelor cu aparatură medi
cală. cu medicamente 
alte materiale sanitare, 
ne puteți spune

dr. 
ce
in

Policlinica Deva, 
director sînteți, 

aglomerația 
luior ca

— Policlinica arc o bază 
materială satisfăcătoare, o 
parte din ca achiziționată 
incă dinainte de revoluție. 
Radiologia beneficiază ele 
aparatură ultramodernă (c- 
cograf și scintigraf), iar 
la oftahnologie-pcdiatric a- 
vem o combină oftalmolo
gie» și sinoptofoarc pentru 
tratamentul ortoptic la co
pii. Dotarea cu ecograf a 
presupus specializarea mal 
multor medici în utilizarea 
acestuia. Aș aminti a;c> pe 
dr. Flore i. Crăciun, Clepce, 
l’icnaru, Negruțiu. Maghe- 
ru, Tivăruș, Străuț, Mara 
ș.a. care s-au specializat 
in folosirea acestor apara
te ultramoderne.

Medicamentele sînt foar
te scumpe și lipsesc multe 
sortimente, 
nitare, cum 
fonul. ca 
se procură 
eforturi din partea condu
cerii economice a spitalu
lui.

— Problema amenajării 
unui cabinet spațios dc 
fizioterapie in incinta po
liclinicii a mai fost abor
dată dc ziarul nostru ca 
propunere venită de la bol
navii virstnici, cărora le 
este greu să se deplaseze 
pină la Baia Sărată. Exis
tă șansa rezolvării a •«•stei 
deosebite probleme so -'.ale 
a deveni lor ?

deoarece există 
de Ia Baia Să- 
cu tot c^?a cc 
un tratament

Materialele sa- 
sint vata și ti- 
și laptele praf 
cu foarte mari

iși va

21—20

26 7

26
«fair; 26

iți va agrava țlVerona

ultima

26

8 11 7

or I (18) 
— INTER (7)

Fiind resemnată, 
emite pretenții.
Pronostic : 1

despre 
■ calel- 
3 In noi 
na oră.

26
26

17
9

Se intilnesc două 
se și meciul este 
Pronostic : t, X, 2

Bari .. Iși joacă 
fac gazdele...
Pronostic : 1, 2

GENOA (11) 
— VERON 1 (15)

Dncă va pierde, 
situația.
Pronostic : I. X

LAZIO (9) 
— RARI (16)

31—32

Chiar să piardă 
tot n-ar (i o surpriză.
Pronostic : 1, X

FIORENTINA (13) 26
— ATAI ANTA (10) 26

Experiența interiștilor
Pronostic : 2

formații extrem dc 
deschis

IOGG1.A (12)
— ( REMONESE (17) 26 i

8 11 7 33—27
4 9 13 18—33

nit, dar

8 10 8 31—32
7 5 11 16—35

— Nu. 
complexul 
rată dotat 
presupune 
complet al afecțiunile, rcu-
matologicc. spațiul nostru 
fiind impropriu montării 
unei aparaturi cc se folo
sește in reumatologie. Ar 
fi insă bine ca Regia Au
tonomă de Transport Local 
să introducă autobuze care 
sa facă legătura intre Baia 
Sărată și cele mai înde
părtate cartiere ale mu
nicipiului.

Convorbire consemnată de 
ESTERA SÎNA

Concursul
din 5 aprilie

spune cuvîntul.

caprieioa- 
oricăru) rezultat.

Cremonesc nu va mai (putea)

26
19

mal

27
17

carte. Dar, depinde

(0)
(-7)

mult

șl ce

mii.an <i>
— SAMPDORIA

9 0 50—14 43
11 6 28—20 29

(IU)
(FD

un mec! egal „«casă'

f
I

\

i
j

{
jIț

la Tg. Mureș
Joi. 19 martie 1992, la 

emisiunea „Partidele po
litice in fața națiunii", 
dl profesor universitar, 
Ion Minzatu, președintele 
Partidului Republican, s-a 
referit, printre altele, la 
evenimentele din martie 
1990, de la Tg. Mureș, 
precum și la starea ten
sionată existentă aici, în 
ultimele luni. După o- 
pinia domniei-sale, eve
nimentele din martie 1990 
urmau să se repete in 
martie 1992, după același 
scenariu. întrucât in in
tervenția pe postul na
țional, președintele Parti
dului Republican a făcut 
referiri importante la a- 
ccste momente, redăm 
integral opinia exprima
tă cu ocazia dialogului 
televizat :

„Tirgu Mureș 1990 u 
fost dramatic pentru 
Transilvania, dar drama
tic și pentru România, 
pentru că scenariul bine 
pregătit, escaladat treptat 
cu abilitate at it de for
țele iredentiste dc afară, 
eit și de cele care 
țin aceste forțe din 
rior, a culminat cu 
mentul dramatic 20 
(ie 1990, cînd, după
se știe. două populații 
care nu aveau nici o 
vină au fost silite, ma
nipulate și determinate 
să se confrunte piuă la 
crimă.

/A existat 
un raport, 
ascuns dc
marii Parlamentului Ro
mâniei. A venit apoi al 
doilea Raport, care a fost 
o trădare națională și. 
evident, a scos vinovați 
românii. La doi ani dc

SllS- 
inte- 
mo- 

niar- 
cuin

după aceea 
A fost făcut 
către mai

Bombă“ dezamorsată; 
j 
I 
i 

j
zile, trebuie să spunem J 
incă o dată adevărul. Cei \ 
care au stat in spatele l 
scenariului Tirgu Mureș . 
au încercat să-1 repete 1 
exact în martie 1992, cînd, 
din cauza unei diversiuni, 
prin demisia primarului 
maghiar ales, din nou 
era cit pc-aci să sc con
frunte aceleași forțe de
terminate de același sce
nariu, printr-o încercare 
dramatică de a convinge 
că este momentul pentru 
o înfruntare dramatică. 
Acest moment al lui 1990 
era cit pc-aci să se pro
ducă in 1992, și eu adre
sez mulțumiri acelora 
care au dezamorsat aceas
tă bombă care trebuia 
să explodeze. Mai mult 
decît atit. permiteți-mi să 
adresez Consiliului Su
prem de Apărare Națio
nală, președintelui țării, 
precum și celor care pot 
să ateste ceea cc spun cu 
acum, să aibă foarte mare 
grijă că in fruntea Servi
ciului de Informații Ex
terne sc găsește un 
care este împotriva 
reselor naționale 
României, generalul Ca- 
raman. și care ți acuma 
continuă să facă mari de- 
scrvicii României.

Solicit, pe această cale, 
ca întreaga națiune să 
știe că nu merită ca a- 
cest generat să mai ră- 
mînă acolo. El este vino
vat de foarte multe lu
cruri care sc intîmplă și 
s-au întîmplat în ceea ce 
privește succesul ireden- 
diștilor în România".

Opinie consemnată 
acceptul autorului.

j

om 
inte- 

alo

cu

cornel poenar
ț 
\
I

7.

a.

9.

10.

II.

12.

11.

NAPOLI (3)
— ROMA (8)

oRomanii, fiind 
fi infrlnți ;ișa ușor.
Pronostic : X

experimentată, nu pot

PARMA (6) 26 9
— CAGLIARI (17) 26 5

Parma pornește favorită, 
vea și ci un ciivint de spus. 
Pronostic : 1, X

insă sardinicnii vor a-

TORINO (I)
— JUVENTUS (2)

Este un derby local
Pronostic ; X'

BRESCIA (2) 
— REGGIANA (4)

Două echipe 
movare, care 
care dispun.
Pronostic : 1.

26 9 12
26 16 7

și încc|>e

28 9
28 10

bine
se vor

CASERTANA (20) 
— CESENA (9)

5
3

de

23—13 30
37—15 39

la 0—0...

( I

16
12

3
6

37—21 34
27—22 32

plasate 
angaja

28 4
28 8

BANCA ROMÂNA 
PENTRU DEZVOLTARE S. A.

EFECTUEAZĂ PRIN PERSONALUL SAU DE 
SPECIALITATE EVALUAREA ACTIVELOR Șl A 
PATRIMONIULUI.

Societățile comerciale cu capital de stat care 
doresc să-și evalueze activele în vederea privati
zării, precum și agenții economici care au ne
voie să-și evalueze patrimoniul se pot adresa 
unităților teritoriale ale Băncii Române pentru 
Dezvoltare din Deva, Hunedoara, Petroșani, 
Orăștie și Hațeg. (344)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
A.P.S.A.—S A. BALA MARE

Mihai Eminescti, nr. 63, jud. Maramureș, 
telefon 14372-6 ; telex 33258,
Va oferă, pentru contractare 

anul 1992, piese de schimb auto 
cile :

str.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fax 14377
și livrare in ’ 
pentru măr- |

II. AUTOCAMIOANE ROMAN P/U

1. Disc de ambreiaj Roman 
0380—81.30.301.6008

2. Disc de ambreiaj
7 100

0 120—81.30.301.0106 5 180
3. Placă dc presiune Roman

0380—81.30.305.6017 18 5»)
4. Placă dc presiune Roman 

0420—81.30.305.6021
5. Ambreiaj complet Roman

1» 580

0380—81.30.000.6275
6. Ambreiaj complet Roman

29 070

0 120—81.30.000.6288
7. Bară direcție transversală

28 5»)

81.46.710.6088 3 690
8. Bară direcție longitudinală

81.16.710.6090
9. Bară direcție longitudinală

3 720

89.16.610.6061 3 367
10. Cap bară Roman 0 35 dreapta

89.46.610.6001 8»)
11. Cap bară Roman 035 stingă

89.48.610.6004 890
12. Ansamblu mecanism cuplare

Saviem-S.02150.021 V 1 610
13. Ansamblu ambreiaj demaror

6 CP/21V'—134.01.00.00 3 590
14. Ambreiaj electromotor T.K. 16/Z 1380
15. Set motor Saviem CN 18 800
16. Set motor Raba CN
17. Set piston Raba CN

65 938

(fără cămăși cilindru)
18. Sabot de friiiă ansamblat din fontă

39 700

89.50.201.5017 t 252
19. Sabot dc frină ansamblat din fontă

89.50.201.5015 3 20)
20. Sabot de frină ansamblat «lin fontă

89.50.201.5014 1567
21. Bulon roată IKARUS

018.60.334.0011 220
22. Piuliță IKARUS 018.60.331.0015 120

II. MARC A MULTIC \R

1. Disc ambreiaj inulticar
M. 21-018.062.001/03

2. Disc ambreiaj multicar
1310

M.25—VE.18.16.99
3. Bară direcție multicar 21

1 650

22.300.67.806
1. Bară direcție multicar 25

1 750

22.300.09.808 I 810

III. MAIRA BAI.KANT IR

1. Disc Balkancar 531.601.1:10 3 053
2. Ambieinj Balkancar 531.601.090 5 323

IV. MARCA RAK
I. Disc ambreiaj RAK—3

(4.21.1) 0012/21—2091 920

A ă asigurăm că iu colaborare cu socle-

I
l
I
i
*

I%»
I
I
I

!1 
r
I
*

I*
I♦
I

I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I
I
I
I
I
I
I

pro-în lupta pentru 
toate forțele dccu

15
13

9
7

I
*

I
%

I
Aflată în inedita postură 
tana are în față o echipă resemnată. 
Pronostic : X

de „lanternă1', Cascr I

LECCE (19)
— UDINESE (6)

28 7 9
28 8 15

12 25—34
5 28—25

O bună șansă pentru Lcccc
clasamentului.’ Udincscnttimelc locuri nle 

mal speră. 
Pronostic : I, M

PADOVA (10) 
— VENEZIA (16)

Jocul egal convine 
Pronostic : X.

să sț> îndepărteze de,
Încă

ambelor combatante.

(-1) 
(-1)

I* 
tatea noastră vă veți achiziționa piesele de | 
schimb la cele mai mici prețuri clin economie. » 

Comenzile pentru anul 1992 pot fi depuse | 
la S.C. A.I’.S.A.—S.A. Baia Mare. Livrare L 
promptă pe bază do comandă. Plata cu CEC. I

Deoarece producem tnal multe* repere din 1 
grupa Roman, grupa ARO și mărci dc import,! 
pentru cunoașterea nomenclatorului complet de | 
piese și repere sc pot obține informații la ser- » 

telefoane | 
(370> j

viciul livrări din cadrul societății, 
I 13944 și 14372-6, interior 170.
î
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VINZARI - 
CUMPĂRĂRI

• \ IND caroserie Dacia
4 310, preț convenabil, ți
motor Diesel, nou, Cimpu- 
iung. Deva, telefoane 18120, 
43398. (2079)

• \TND 100 oi, preț
5 000/bucata. Telefon 958/
6C>138, scara. (2108)

• \ IND urgent birou. 
Deva ,Gojdu, bl. F. 3, ap. 39.

(2170)
• Vl.ND motor nou Die

sel, Cimpulung, portiere, ca
potă spate, aripi, planeta
ră. far dreapta Audi. Te
lefon 18918, Deva. (2180)

• \ IND Aro 24.î ți mi
crobuz \ W Diesel. Deva, 
telefon 27 17 orele 20—22.

(2121)
• \ IND dulap frigori-

f' de carmangerie, preț 
convenabil. Hunedoara, te
lefon 18583. (1516)

• CUMPĂR urgent casă 
in municipiul Hunedoara. 
Telefoane 13<15, 90/590998.

(1507)
• VlND casă in Bobil- 

na. ni 11. Informații Ra- 
poltu Mare nr. ”89. (218!

• SC. l’\I.ARH— TEX
TIL „CRISTIN V vinde 
material textil (vîscoză) 
import Suedia Informații 
Dfv.i. telefon 12457. orele 
8—1- (2186)

• Vl.ND urgent Aro 10
4 r u. Hunedoara, telefon 
9S/2 - 70 (1511)

• Vl ND Ford Taunus 
* ■ rinr Hunedoara, tele
fon 1537'e dup.i ora 16.

(1526)
• \'ND pă’.uț copil (cu

soit;- albă), preț negocia
bil (ln—12 0'4î lei) O va. 
Aieta Romanilor, bl. 23/ 
22. duDă ora 16 (2190)

• V i ND telcvi.or color
Philips Deva, tî-lefon 15577, 
între o, 15—21. (2183)

• VXD
ni în Hobiina, 119. (21'>8)

• VlND motor Aro D 
1’7, Brașov. IL v.i. telefoa
ne 11517 sui 244'1. (2184)

• VEND casă in Simerin, 
cenți ii, 3 . imcre. anexe, 
gar.ii au -liiml ’a Deva, 
eu apartament j garai 
D'-x.i. telefon 16'|3. (2185)

• VlND ru • i Informa
ții D va t< a fon 2IV2. du
pă ora 20 (2195)

• i>EER recompensă
4 â . i.; ici p.-niru cedare 
: antract ap.'ntan ent. Dcv i. 
L-jl-ion ’ • • i (2177)

• VlND apartament cen
tral, 2 camere, decoman
date. Informații Deva, 
23510. (1675)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. „EXIMTUR" SRL

DEVA, str. Horea, bl. 5, 
vinde en gros ți cu amă
nuntul, la prețurile cele 
mai avantajoase, ț:găvi 
Kent, încălțăminte Guban, 
mixere, aparate foto, te 
lefoane Citizen. Se fac în • 
scrieri pentru următo trei; 
excursii : Ungaria — 3
zile, 3 400 lei, cu plecare 
în 9 aprilie UJ92, on 15, 
Turcia (Istanbul) — 6 zis 
le, 10 900 lei .și 15 DAI (ca
zare), cu plecare în 2 mai 
1992, ora 8. Se fac înscrieri 
pentru Școala de .șoferi 
amatori din Deva, scria 
incepînd la 28 aprilie 1992. 
Căutăm comis voiajor — 
probleme de tranzacții co
merciale. Informații la se
diul firmei sau la telefon 
16851.

(2197)
• S.C. RÂT. \RH — TEX

TIL „CRISTINA" Deva, 
str. A .Vlaicu, n1- 19, te
lefon 12157, angajează prin 
concurs tinăr între 16—17 
ani, pentru a fi calificat 
In meseria de paiărier. Re
lații la sediul firmei. între 
orele 8 — 16. (2186)

berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă zXctivitate Indepen
dentă, cu sediul în Orăștic, 
reprezentată prin Mihu 
Adrian Sergiu, avînd ca 
obiect de activitate impri
mări audio, închirieri apa
ratură audio-video, pres
tări muzică. (2189)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu, nr. 90/1991, 
eliberată de D.G.F.P. Hu
nedoara—Deva, pe numele 
I.ăscuțoiu loan Sandu. O 
declar nulă (2182)

• PIERDUT autorizație
electrician, nr. 1331/84, pc 
numele Roth Gunther. O 
declar nulă. (2196)

• PIERDUT cățelușă pe- 
cliincză albă cu pete maro- 
deschis, luni, 30 martie, în 
zona cartierului C'hizid. 
Hunedoara (C'hizid 16), te
lefon 14051. Recompensă.

(1525)

COMEMORĂRI

• CU adincă durere în 
suflet, soțul Nelu, fiul Iu
lian, nora Mari și fiica Ta
tiana amintesc că, in data 
de 3 aprilie 1992, se împli
nește 1 an de la dispari
ția celei care a fost

• FAMILIA anunți! 
că se împlinesc 6 luni 
de la dispariția celui 
care ;1 fost

prof.
FI ORIN FLORE \
Comemorarea du

minică, 5 aprilie 1992, 
la biserica ortodoxă 
din Biscaria — Sime- 
ria. Amintire:» îi va 
fi veșnică ! (2081)

DECESE

Societatea Comerciala “DEVASAT SHL Iw
I
î

• COLEGII de ser
viciu de Ia U.U.M.R. 
Crișcior deplîng dis
pariția fulgerătoare 
dintre ei, la numai 39 
de ani, a celui care a 
fost un bun coleg,

PETRU C1UCTAN,
și transmit pe aceas
tă cale condoleanțe 
familiei îndoliate.

(2187)

• S.C. INTERI M- 
PEX MAXAND SRL 
oferă următoarele ser
vicii : intermedieri co
merciale interne ți 
externe, mica publici
tate prin computer, 
investigații particulare, 
import-export ți co
mercializare, matrimo
niale, plasare de forță 
de muncă in servicii 
temporare in țară și 
străinătate. Informa
ții la sediul firmei din 
sțr Miliții Emincsr u, 
nr. 2. (2153)

• FAMILIA anunță 
cu adincă durere în
cetarea din viață a 
celui care a fost un 
bun sot, tată și bunic

II.IE nORDEAN, 
în vîrstă de 70 ani.
Înmormîntarea azi, 

3 aprilie, din str. E. 
Văcărcscu, nr. 21, De
va. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace 1 

(2210)

• S.C. BF.NTIX
I S.R.L. Deva executa 

proiectare .și execuție 
construcții civile, in
dustriale și instalații. 
Telefon 25» 1 (2193)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră sau

apartament pentru închi
riat. Hunedoara. telefon 
17'38. (1527)

DIVERSE
• CU autorizația nr. 

4761, din 20 mai 1991. cli-

i SOCIET \ I EA ( OMERC I VI. V 1
„TERMOREI*” S.A. IIIMDOVRX ț

str Ștcfj........... MaîC, nr. I ț
\ igajcazJi prin concurs, ce se va |1nc la

; aprilk 1992, la sediul îctSțll .
I • < mitabil șef. ’
ț (ondițll ■ J
\ _ indii supi rioarc economice și o vechi- \
ț oi' de 12 ani in funcții economice. ț
i — salariul so negoi î.iz.i. i
' Relații suplimentaro se pot obține «le la \

sediul oi ii'tutii, telefoane I IOD I ț
Biroul Personal. (383) ț

PRIMARI t COMUNEI BUCUREȘCI. 
JUDEȚUL HUNEDOARA

Organizează concurs în data <lc 1 mai 1992, 
ora 8, pentru ocuparea postului de

• contabil
Condiții (le încadrare conform Legii 30/ 

I 990.
înscrierile se primesc piua la dala <l< 25 

aprilie 1992.
Relații suplimentaro la telefon 59178. 

(382)

S.C. COMEXIM SRL DIA A
Oferă spre v irizare doua autocamioane I.E. V.
• I.1 \ BL—50 — an fabricație 1981, km

rulați 1 19 000
• I I .A. 1,—60 — aii fabricație 1989, km ru

lați 50 000
informații suplimentare /iliiic, intre orele 

17—20. Iu telefon 15516. (1139)

* 

ț
\

I
j
(

M \ltl(> \R V POPA
(2059)

• SE împlinesc 6 
sâptămîni de la dece
sul minunatei mame,

M\RI\ PETREI'

C nmemorarea va a- 
vea loc la biserica or
todoxă din str. Avram 
Tancu, duminică, 5 a- 
prilic, ora 12. Nu te 
vom uita ! Sanda, 
Ghiocel și Sandu Cris- 
tescu. (2035)

• SOȚUL Florin, 
copiii Florena și Flo
rin anunță cu sufle
tele îndurerate dece
sul soției și mamei 
lor,
EI.ISABETX CIURCA 

(MEI \) 
înhumarea azi, 3 

aprilie, ora 14, de la 
domiciliu, cartier Da
cia, bl. 28, în cimiti
rul din str. Bejan 

(2188)

• Colectivnl coo
perativei 
„ASTRA“ DEA V, 
este alături de fa
milia îndurerată la 
moartea prematură 
a colegei lor <lc 
muncă,

EEISABET \ 
CI URC,V. 

Transmitem, cu 
durere, sincere con
doleanțe. (386)

J S.( . PROD. ('OM. „PRII I EM V LIVADEA
I VINDE:

I® cherestea <lc fag
• lemn de foc

I Prețuri negociabile. Informații la telefo-
■ nul 199, Oficiul poștal Baril.

| SOCIETATEA COMERCIALĂ J
| „COR\ INI RANS” S.A. |
I cu sediul in Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 I 
- Redeschide, incepînd cu data de 6 aprilie I
| 1992, cursa de călători pe traseul HUNEDOARA ! 
I— NIMEREA — ORĂȘTIE — SEBES — AL- | 

B V-IULIA — TURD A — CLUJ.
Plecarea din Hunedoara — ora 5

I Sosire la Cluj — ora 10 
Plecarea din Cluj — ora 15,30

| Sosire la Hunedoara — ora 20,3(1 I
I Cursa circulă zilnic, cu excepția zilei de I

duminică. (381) !
I___________________________________________________ •

4 «■■■ MM MM MMI MM MM MM MM MM MM MM MM

I
r 
t

J/20/G18/1991
Conf : 307050601 H.G. Di va

REDACȚIA Șl ADMINIXIRA1 IA I 
2 700 Deva. str. I Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telcfoano ! 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipogrnfle : 25901 
Fax : 18061

Răspunsuri la întrebările apărute 
cel mai des legate de :

TELEVIZIUNEA PRIN CABLU
Prin contractul cu dvs., firma noastră I 

»înă în televizor, lin j 
SIMULTAN TOATE I * 

I 
* 

(oricare ar fi tipul acestuia) |

obligă să vă aducă, piuă în televizor, 
cablu pe care vor sosi S_________  ______
cele 17 canale anunțate. Veți putea alege ori
care din ele în orice moment din televizorul 
dumneavoastră ( 
fără a mai fi necesar un alt dispozitiv, sau o ,

se

I*
I*
| altă modificare.

2. Nu vă privesc în nici un fel : materialele » 
| necesare sau manopera de instalare.
J 3. Abonamentul lunar reprezintă contrava- J 
I loarea ÎNTREȚINERII sistemului si NU plata I 
j datorată PRODUCĂTORULUI de program, j 
' Abonamentul RTV este datorat producătoru- I 
i
*
I
| fără ca acesta să fie sesizat și localizat rapid.

5. O instalație completă de recepție indi
viduală TV’ prin satelit (așa zisa 
bolică”) costă în jur 
obține practic același 
SERVICE de calitate 
180 lei pc lună.

6. Modalitățile de 
tegral, avans sau trei 
în afara primei variante taxa de

I
I

lui de programe, care este RTV, și el trebuie i 
achitat in continuare.

4. Calitatea echipamentului și materialelor 
folosite fac aproape imposibil furtul de semnal I

I
I♦«
I*
I*
I
I*
I
w

I*
I

PREȚURILE VOR CREȘTE IN j 
z nr at pinî nv TAi.z î r tzcxti ■

i*
I
I*
I
I*
I*
I
I%
I*
I*
I
I*
I*
I w
I
I*
I
I
I
I
I

I*
I*
I*
I*
I*
I fi, in final, mai mare de 11000
*
I
I

„antenă para
de HO 000 lei. Puteți 
lucru însoțit și de un 
cil numai 11000 lei și

plată sint multiple : 
rate lunare

in
consecutive, 
instalare va 
lei datorită

inflației și dobînzilor bancare.
7. Depășirea termenului de instalare pre

văzut in contract ne obligă, potrivit acestuia, 
să vă achităm dobînzile legale pentru banii 
depuși la noi (ca, de exemplu, la CEC).

NU EZITATI SA FACEȚI ACEASTA IN
VESTIȚIE ! r----------------------- ----------------
CONTINUARE MAI REPEDE DECÎT VENI
TURILE DUMNEAVOASTRĂ.

A’ă mulțumim și vă așteptăm !
(380)

CAMERA I)E COMERȚ SI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI CLUJ-NAPOCA

Cu firma GROISS — AUSTRIA, organi
zează între 1—7 aprilie 1992 in Complexul 
hotelier Transilvania o expoziție cu :

în 
Ia

linii de panificație noi și folosite 
linii pentru prelucrarea cărnii 
esențe și arome pentru băuturi și 
contrate alimentare 
carne de pasăre și preparate din carne 
de pasăre 
birotica și calculatoare 
autoturisme marca TOYOTA și OI’EL 
(noi și folosite) 
stivuitoare și utilaje de transport 
dicat 
aparate utilizate in arta culinară 
produs sucuri 
băuturi răcoritoare și bere 
perioaJa 6—16 aprilie 1992, a|i

con-

și

și

ri-

de

avea
Eforie TIRGUL NAȚIONAL EN-GROSloc

METALO-CIIIMICE „TINMEC ’92”.
Informații suplimentare la sediul Camerei 

de Comerț și Industrie a Județului Hunedoa
ra, cu sediul in Deva, bdul l Decembrie nr. 35, 
telefon 12921. (378)

I PREFECTURA JUDEȚULIH HUNEDOARA
, Organizează în data de 11 mai 1992, ora
| 10, concurs penlru ocuparea postului de 
j • secretar la Consiliul local Deva.

Condiții; studii superioare juridice sau ad- 
j ministrative și minimum 5 ani vechime.

Informații .suplimentare la telefoanelei: 1 
; 11350, ini. 123 sau 175. (387) '

Inhcaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

WIPARUDi
S.O. „Polldova** S.A.

Dova, str. 22 Decembrie 257

c

I

A HUHH * * M M M M M M M M ft ft M M » ftftțftftftft*A**AftftAftftțft»»ftftftftft ft » * t ft ft »ft ț » ft ft ftft ft ft < » » ft ft ft I


