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între panică și defetism
Mă inlîlnc'.e cu un 

amic. Mă acoitcază cu o 
figura devastată. incit 
■int sigur că i s-a in
timidat o nenorocire. Dar 
nu : „zii auzit, zice, că 
plinea va fi 95 de lei '! 
Ce-o -<î ne facem ?" Ge 
I'ă ne facem. Zic, o 

•â ne-ntlndem cit ne P 
plapuma, ptnă vom tre
ce țl pe.de asta. Dar ci 
nu crede că vom trece 
ți peste asta. El e con
vins -că totul nu c dccit 
un dezastru definitiv. 
Căci tie la văicăreală la 
defetism nu e decît un 
pas: vai. vai. nu mai e 
nici o Ieșire, ce ne fa
cem ? ! Nu știu dacă pli
nea va fi 95 sau 950, si
gur c însă că apar mereu 
probleme sociale dificile, 
uneori chiar dramatice. 
Ele însă nu vor putea fi 
nici intr-un caz depășite 
printr-o pasivitate pani- 

. ■ ată. Dar amicul meu nu
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S-a stins făclia urmi vieți tinere (II)

Era condamnată 
Aurelia G., aprioric, 

la moarte?
Recent s-a întrunit în 

prima s;i ședință, după o 
lungă perioadă de hiatus, 
Colegiul de Disciplină al 
I’. rsonalului Medical din 
iiideț. Intre cazurile luate 
in dezbatere cu acest pri- 

s-n aflat și decesul Au
reliei G Este sau nu este 
vorba de culpă profesio
nala in acest tragic caz 7 
Era Întrebarea la care tre
buia să răspundă acest 
prestigios organism de de
ontologie profesională în- 
tr-un domeniu spre care 
se îndreaptă de multe ori 
disperarea și speranțele 
noastre și, tocmai de a- 
eeca, foarte controversat.

Bolnava A.G. se inter

reprezintă un caz singu
lar. A te complace in 
postura de victimă văi
căreață a devenit azi

CONTRAPUNCT

pentru mulți o ticăloasă 
voluptate, ca un viciu. 
E tin fenomen devenit 
aproape obștesc, care mă 
îndreptățește să cred că 
libertatea nu le priește 
tuturor, provoclndu-le 
reacții adverse, dintre 
care cea mai frecventă e 
nostalgia totalitară. E o 
viziune primitivă, care 
reduce condiția umană 
la aceea pur fiziologică a 
consumului. Fenomenul 
nu c însă nou. A fost 
semnalat incă din veacul 
trecut și il regăsim sesi

nase în Sanatoriul Brad, 
trimisă de la Arad, cu 
diagnosticul tuberculoză 
pulmonară asociată cu dia
bet insulino-depcndent. Din 
rezumatul foii de observa
ție rezultă că < interna
re prezenta o glicemic de 
275 la sută. Repetată, gli
cemia arăta în timp va
lori tot mai mari, ca în 
ziua decesului să ajungă 
la 515. Nu este o valoare 
la care coma diabetică 
să-l răpună pe bolnav — 
susțin specialiștii întruniți 
in colegiul de disciplină. 
Tot domniile lor afirmă

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

zat mai ales la gindito- J
rii ruși. „Maselor — i
scrie Hcrzcn — nu le 1
pasă de libertatea indi- J
viduală, de libertatea cu- I
vintului ; ele îndrăgesc J
autoritatea, prin egalita- |
te înțelegînd egalitatea »
opresiunii". De ce oare |
acest refuz de asumare ,
a libertății ? Ne-o spune |
de data aceasta un fran- '
ccz, Denis de Rougemont: >
„Libertatea nu e un I
drept, e asumarea unui '
risc". Șl. bineînțeles, sînt |
întotdeauna mai puțini «
cei dispuși să riște cînd i
e vorba de un ideal. E ’
mult mai sigur să fii un l
oștean de nădejde al J
partidului unic, să înfăp- ■
tuîcști neabătut visul de I
aur al omenirii, să ai o J
lefușoară acolo, să țl se |
dea indicații științifice '
cît să măntncl, cîți copil |

să faci, ce și cum să J

RADU CIOBANU 
_____________________ I 

(Continuare în pag. a 2-a)

Biserica ortodoxă din Gurasadn, construită in 
sec. XIII și este declarată monument istoric.

Foto TA VEL L AZ A

Livezile speranței FAX'
In ciuda condițiilor fa

vorabile, pomicultura a 
intrat în declin și în ju
dețul nostru, unele livezi 
intensive (cum este ca
zul celei de la Densuș) 
fiind compromise aproape 
total din cauza abando
nării lucrărilor de îngri
jire. O alternativă la a- 
ceastă situație ar repre- 
zenta-o revigorarea pomi- 
culturii în sectorul parti
cular. numai așa putîn- 
du-se acoperi consumul 
de fructe și realiza pro
ducția la prețuri rezona
bile.

Dl ing. Nicolae Popa, 
șeful Fermei nr. 3 Pepi
nieră a Stațiunii Pomi
cole Geoagiu, care simte 
cu mult realism mersul 
pomiculturii în județ, a- 
preciază ca încurajator 
drumul pe care se în
dreaptă acest sector în 

ultimii ani. Ca dovadă, 
în toamna trecută și în 
această primăvară pepi
niera a oferit peste 330000 
de pomi, aceștia fiind 
cumpărați în special de 
către pomicultori parti
culari (peste 80 la sută). 
Cele mai căutate specii 
sînt : mărul, părul, pru
nul, caisul, piersicul, vi
șinul. cireșul, nucul.

Pentru cei interesați 
facem precizarea că acum 
în pepinieră se mai gă
sesc meri, peri, cireși și 
vișini. Fiind testați și li
beri de viroze, bine a- 
daptați condițiilor speci
fice, puiețij sînt solicitați 
și de pomicultori din al
te județe: Galați. Mehe-
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Pentru cei mai mulți, 
„Crucea Roșie" de la noi 
se identifică cu acea or
ganizație care asigură oa
menilor medicamentele 
străine, alte ajutoare. In 
realitate ea înseamnă mult 
mai mult. Constituită la 4 
aprilie 1876, Societatea de 
„Cruce Roșie" din Romă-

Raport 
umanitar
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nia are ca obiectiv gene
ral prevenirea și alinarea, 
în orice împrejurare, a 
suferințelor umane fără 
discriminare de naționali
tate, rasă, sex, clasă so
cială, religie sau opinie po
litică.

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

H I.ONDftL — Irakul a 
transferat un număr de 
baterii de rachete auti-ae- 
riene in zona kurdă din 
nordi'4 țării, care este 
supravegheată de aviația 
americană. britanică și 
franceză — i anunțai bi
roului premierul John 
Major.

Agențiile de presă rele
vă că anunțul a fost fă
cut după ce la Londra a 
avut loc o întrevedere in
tre premierul Major și 
președintele comitetului 
mixt al șefilor de Stal Ma
jor al armatei S.U.A.. ge
neral Colin Powell, in ca
drul căreia au fost discu
tate aspecte ligate de acest 
pas al Bagdadului, care 
contravine deciziilor Na
țiunilor Unite.

SO CIUDAD DE MEXI
CO. Contradicțiile din in
teriorul (omunității Sta
telor Independente se ex
plică, in primul rînd prin 
apariția neașteptată a a- 
cestei comunități, fără o 
pregătire serioasă, fără o 
etapă de tranziție, \ceste 
divergențe se pot agrava, 
motiv ce mă determină să 
privesc viitorul C S.I. fără 
prea mare optimism. j 
opinai președintele Con
siliului de Stat al Gruziei, 
Eduard Șevardnadze, in
tr-un interviu acordat zia
rului mexican „El Sol de 
Mexico".

fostul ministru de ex
terne sovietic a precizat, 
referindu-so la înlăturarea

O

lui Zviead Gainsaliurdiri, 
că formal, acest act poate 
fi considerat drept o lo
vitură de sfat. în realita
te, a continuat el, este 
vorba de o mișcare împo
triva unui regim totali
tar.

■ BAKU. — Decretul 
semnat de președintele 
Rusiei privind trecerea sub 
jurisdicția Federației Ru
se a trupelor de grăniceri 
din Transcaucazia, disloca
te pe teritoriul Azerbaid
janului, a fost apreciat de 
Consiliul Național al par
lamentului azer ca „nca- 
vînd putere juridică". 
După cum se subliniază 
intr-o rezoluție adoptată 
în acest sens la ședința 
Consiliului Național, de
cizia președintelui rus 
„contravine Constituției și 
legilor Republicii Azer
baidjan" — relatează a- 
genția Azerinform, recep
ționată de Itar-Tass.

FAX
zwa pe /i
— ( are om deștept n-a făcut niciodată 

vreo prostie ?
— Eu — spuse prostul.
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ÎN ZIAHIJL DE ASTAZI :

• Privatizare „la zi” și in perspectivă
• Se fură ca-n codru
• Curățenia străzii
• Nu ciinii sau pisicile sint x inovați !
• Cinc-o face ca el...

fLASH!
O roroiYj auto la 

„CON St \1C()()1‘" ORAȘTIE. I ,- 
Linia nr. 3 Orăștie, din cadrul 
S.C. „Condor" S .1. Deva. a in- 
“put lucrările Ia coloana aula 

a „Con'.umcoopu din localitate 
Obiectivul va fi terminat iu trii 
luni de zile. In curind, pentru 
același bcncftclar, vor fi ata
cate lucrările Ia un depozit de 
materiale. U). G /.

O IN SPRIJIN. Consiliul 
Comunal Crlțcior, prin dna Ing. 
agronom Maria Miheț, a venit 
in sprijinul cetățenilor comunei 
aducind de la AG ROSEM Oră.ș- 
tic diferite semințe pe care le-a 
valorificat pe baza comenzilor 
anticipate ala •>oll< lianților : ce
reale de primăvară (ovăz, or
zoaica, porumb), semințe pentru 
plante de nutreț furajer, sfeclă 
furajeră șl lucerna, diverse se
mințe de legume (AD.J.j.

O MINĂ LUNpA. De curind. 
Poliția T.F. din Stația Deva 
1-a dcpl.tal pe Archlp Virgil, 
31 de ani, fără ocupație, care a 

sustras unui călător din sala de 
așteptare patru bagaje in va
loare de 15 000 da lei. Pentru 
fapta sa, autorul furtului va da 
socoteală in fața legii. (C. P.).

O APELURI I'ArA ECOU. 
Cel 21 da locatari din blocul 
A 1, strada M. VILaazul, din Ilia, 
se. confruntă de ani și ani de 
zile cu o situație ce a devenit 
insuportabilă. Subsolul blocului 
este inundat de reziduuri, ade
vărată sursă de boli. Repetatele, 
apeluri făcute de asociația de 
locatar) către R.A.G.C.L. și Cen
trul de Medicină Preventivă De-

va au rămas fără nici un rczul- • 
lat. (E. S.J. •

•
o SERVICII PENTRU POPU- • 

LAȚIE. Cooperativa „Arta • 
populară" din Hunedoara și-a • 
extins sfera prestațiilor. fnce- • 
pind cu 1 martie a.c. se prl- • 
mese comenzi de la populație • 
pentru spălat șl finisat covoa- • 
re. Sediul noii secții se află • 
in strada Dogdan Vodă, lingă • 
blănărie șl argăsllorlc. (E.S).

FLASH! i

IN ATENȚIA
CITITORII Olt

Numărul de ‘.îm
băta — duminică 
(11-12 aprilie 1992) 
al ziarului nostru 
apare in 8 pagini, 
la prețul di* 10 ki.

pe.de
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• Accentul pe produc
ție și servicii ;

® Dar tot comerțul e... 
baza ;

® Treburile se vor 
reașeza, iu... spații 
și timp

N'e interesăm, la Con.*- 
l '.il din Orăștie, despre 
i- '.muriie. direcțiile și per- 
s liveJe privatizării. Pri
mele amănunte ni le dă 
dl ce Cornel Mălină, șe
ful < ircumscripției finan
ciar". „Pină in prezent 
avem, pe raza orașului. 65 
de libc-r-profesioniști și 
miei mes-.-riași, 108 inde
pendenți, 67 de asociații 
familiale, 82 de societăți 
comerciale și una cu ca
pital mixt — care lucrează 
in condițiile privatizării pe 
baza legilor in vigoare. 
Majoritatea desfășoară, in 
general, o activitate inten
să, eficientă". „Ce domenii 
cuprind, in linii mari, u- 
nitățile privatizate? Pen
tru că am văzut și în O- 
răștie multe barăci, con
strucții metalice, dughene, 
alte spații dizgrațioase, 
mărfuri în dezordine, ser
vicii nu chiar civilizate". 
„Gindirea și intenția ad-

firtrrwsrrWVWVVifirt-rvTr

ministrației locale au fost 
să promovăm activitățile 
de producție și prestatoare 
de servicii. însă, ca în în
treaga țară, tot comerțul 
mărunt a proliferat și la

metalice, una profilată pe 
confecționarea de mobilier 
din lemn și două pe co
voare, ciorapi, pulovere, 
dar și cîteva din comerț, 
cum sînt „Mipa". „Rivie

Privatizare „la zi” și 
în perspectivă

noi. Pentru că aici este 
ceva mai puțin de lucru, 
în schimb profitul este 
substanțial și imediat, Așa 
au fost metodele de eli
berare a autorizațiilor, de 
<ătre prefecturi, fără a fi 
consultate și autoritățile 
locale asupra oportunității 
anumitor unități. Se pare 
că, în continuare, proce
deul va fi revizuit". „Pu
teți menționa cîțiva între
prinzători particulari cu 
activitate mal rodnică, 
strict necesară populației 
din Orăștie?". „Ar fi trei 
societăți care, pe lingă co
merț, realizează și produ
se de panificație (pîine bu
nă. mult solicitată și apre
ciată de cumpărători), alte 
trei care execută confecții

ra", „Caravanele", „Bar 
Paradis". De asemenea, u- 
nii independenți și asocia
ții familiale și-au deschis 
activități cu tradiție In o- 
rașul nostru — de blănă
rie, cojocărle. pielărie, tri
cotaje, confecții etc.".

Din cele văzute și din 
cele relatate, se pare că, 
la Orăștie, ritmurile pri
vatizării au fost destul de 
alerte, că există interes și 
inițiativă pentru continua
rea lor. dar orientate mai 
judicios, spre domeniile de 
care populația orașului a- 
re mai multă trebuință. In 
final, am reținut șl opinia 
dlui primar Mircej) Ilomo- 
rodean. care ni se pare 
logică, firească, rezolvabi
lă în scurt timp.

— Cooperația meșteșugă
rească și cea de consum 
dispun de o serie de spa
ții nefolosite rațional și 
eficient. I-ani rugat pe cei 
de aici să ne prezinte o 
situație în acest sens, ur- 
mînd ca împreună, să a- 
doptăm măsuri de repar
tizare în locație de gestiu
ne sau în cotă fixă a unor 
spații, astfel îneît acestea 
să fie mai bine folosite, 
în sensul de a dezvolta și 
diversifica prestațiile de 
servicii, de a aproviziona 
magazinele cu un fond de 
marfă corespunzător, mar
fă care să fie oferită cum
părătorilor cu mai multă 
solicitudine, curat, civili
zat Fiind mai multe uni
tăți. apare concurența, dis
pare specula De altfel, în 
domeniul privatizării, ne 
gîndim să punem mai mul
tă ordine, atît în modul 
de amplasare și de pre
zentare al unităților, cît 
și în acela de servire a 
populației.

Să sperăm că în frumo
sul oraș Orăștie se va și 
întîmpla așa ceva. Și, cu 
cît mai repede, cu atît 
mai bine.

DUMITRU GIIEONEA

raport
(Urmare din pag. 1)
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SE FURA CA-N CODRU
Probabil, anul 1990 va 

răminc în istoria multor 
unități economice ca un 
an negru. Nu pentru că 
decăderea producției a 
fost dramatică, ci prin 
faptul că furturile de ori
ce natură au atins va
lențe nemaiintîlnite. Un 
astfel de fapt s-a petre
cut la Șantierul nr. 4 
Construcții Brad, blocu
rile 42, 43. aparținind S.C. 
„Condor" S.A. Deva, un
de în perioada 1990— 
1991 s-au sustras cantități 
deloc nesemnificative de 
materiale : faianță, lavoa- 
re, ferestre, elemenți de 
calorifer (317 bucăți), 8

motoare electrice ctc. Va
loarea bunurilor sustrase 
se ridică la 1064 923 de 
lei. Materialele au fost 
valorificate la cetățeni de 
pe raza orașului Brad, la 
prețuri, uneori, derizorii. 
Un motor electric care 
valora 47 000 de iei, s-a 
vîndut cu 2 500 de lei 1

Reușita acțiunii „bra
vilor întreprinzători- de 
la fostul șantier nr. 4 
Brad a fost posibilă prin 
concursul mai multor ți
gani căruțași din Șteam- 
purile Vechi, care, pe 
timpul nopții, transpor
tau din șantier bunurile 
sustrase.

Autorii faptelor semna
late — Căluț Alexandru 
(Ogra — Tg. Mureș), 
Francu Dumitru (Leorda
— Botoșani), Chiș Nelu 
(Baia de Criș) și Topîr- 
dău Constantin (Leorda
— Botoșani) — sînt cer
cetați in stare de arest, 
bunurile sustrase fiind 
recuperate integral.

Să fie singurul caz un
de finalizarea lucrărilor 
multor edificii aflate în 
construcție a stagnat din 
„lipsa" materialelor ne
cesare ? Timpul, proba
bil, va fi judecătorul su
prem.

CORNEL POENAR

»

I

I
Desen de

CONSTANTIN GAVRILA
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Între panică și defetism! 
sil de la o vreme de a J 
ne tot văicări, e la urma 
urmelor simptomul unei ( 
lașități gregare și o ab- ’ 
dicare dc la o clementa- | 
ră demnitate umană. 1 
Ne-am avlntat Intr-o re- i 
voluție, am dus-o la ca- | 
păt etnd aproape nimeni 
nu se mal aștepta și 
iată că acum punem ar
mele jos și așteptăm sd 
se reverse asupra noastră 
un miraculos corn al a- 
bundențel. Dar de peste 
doi ani, toți cel ce ț-au 
aflat tn fruntea țării, din
colo de Inconsecvențele, 
de erorile, de lipsa lor 
de experiență intr-o tran
ziție fără precedente, n-au 
încetat să repete că vom 
parcurge o perioadă grea, 
a cărei durată va depin
de tn primul rind de noi. 
Au spus-o cu luciditate, 
cinstit, nu nc.-au mințit. 
Nimeni nu știe cit e tu
nelul de lung, dar tn mod 
sigur el are o Ieșire. Văl- 
cărlndu-ne tnsd 
ziua, nu-l vom 
Cel mai înțelept
fiecare să ne identificăm 
propria posibilitate de a 
contribui la scurtarea a- 
cestul dificil pasaj care, 
ca orice lucru, va avea 
un exipăt. Pentru asta 
nu ni se cere nici măcar 
eroism. E suficientă doar 
puțină demnitate, puțină 
tlnută ..

(Urmare din pag. 1)

mai 
aindeștl. 
e s<i vii 

ședințe 
și să te 

aplauze, 
,,Am ob

eri sînt tovarăși 
scandează — 

un tovarăș 
unde se

gindcștl. Dar cel 
comod e să nu 
Cel mal comod 
conștiincios la 
ori la defilare 
manljeștl prin 
urale și ovații, 
servat 
care nu 
zicea mintos 
la o „instruire 
exersau scandări. Ăștia 
care nu scandau erau 
aiuriții care sperau 1ntr-o 
zi a libertății. Aiuriți, 
aiuriți, dar uite că ziua 
libertății a venit șl totul 
trebuie luat de la început, 
restructurat, reformat re
dresat șl a'ta durează, 
nu se face de azi pe 
mline, ți e greu, si une
ori chiar dureros. Și cei 
cu nostalgiile ovațiilor a- 
cuza : asta va e liberta
tea, o 'a vă c democra
ția, să ajungă plinea 95 
dc lei ? Ehei, dacă ar 
fi prețurile de atunci și 
salariile dc acum, 
da, altă viață. . Din 
cate secretul acesta 
l-a descoperit pină 
nici taica Mart, nici llerr 
Kohl, nici dl Stolofan.

I.ăslnrl gluma lu o 
parte — dar la o adică, 
nici n-a fost glumă — 
aș spune că deplorabila 
apucătură care nc-a gă-

S-a stins făclia unei 
vieți tinere (II)

Despre modul cum și-a 
onorat această menire în 
1991 Filiala de „Cruce Ro
șie- a județului nostru, 
vorbesc realizările sale. 
Iată citeva. în domeniul 
social au fost acordate a- 
jutoare în valoare de 
582 000 de lei pentru : ca
zuri dc dezastre (sinistra- 
ții din Peștiș și clin Mol
dova) ; pachete de Moș 
Crăciun distribuite în ca
se de copii ; sprijin bănesc 
dat unui număr de 45 de 
persoane cu venituri deo
sebit de modeste. Alimen
te au fost atribuite unui 
număr de 15 unități de a- 
sistență socială și medica
lă, sinistraților din Peștiș, 
altor asociații (de nevăză
tori, răniților din revo
luție) sau persoane din ju
deț. Îmbrăcăminte (uzată) 
din ajutoare și încălțămin
te dăruită de firma „Or
hideea" Deva au fost re
partizate prin subfiliale 
unor năpăstuiți ai soartei. 
Pentru handicapați s-au 
procurat 7 cărucioare, pro
teze auditive, cîrje și bas
toane.

Importante sume a chel
tuit filiala pentru finan
țarea a două tabere la Cos- 
tești pentru copiii răniți 
sau urmași ai decedaților 
în revoluție, din toată ța
ra (peste 150 000 de lei). 
A organizat o tabără de 
artă plastică la Baia de 
Criș, cu participarea unor 
studenți și elevj din insti
tuții de profil. Și, de ase
menea, în sprijinul activi
tăților de tineret a finan
țat o tabără de instruire 
la Sînmartin (Bihor). O 
mînă de ajutor a dat Fi
liala de „Cruce Roșie" și 
în depistarea și recrutarea 
donatorilor onorifici de 
sînge. De asemenea, s-a 
preocupat de organizarea, 
în colaborare cu Direcția 
Sanitară, a cursurilor pen
tru surori de „Cruce Ro
șie» la Deva, Călan, Hu
nedoara și în Valea Jiu
lui, a făcut pregătiri pen
tru situații de dezastre, a- 
sigurîndu-și în acest scop 
truse sanitare de prim-a- 
jutor, alte echipamente șl

DMAMTAR
dotări. Desigur ca in .de 
40 de milioane dc Ici i u 
care Societatea de „Cruce 
Roșie" din România a par
ticipat la ajutorarea sinis- 
t.aților din țară și strâi- 
nătate se regăsește și con
tribuția filialei hunedore- 
ne. Căci activitatea de 
„Cruce Roșie" nu este fi
nanțată de stat, fondurile 
sale constituindu-sc din 
donații, cotizații ș.a. in 
acest sens, prin preocupă
rile personalului filialei și 
subfilialelor din județ, ale 
voluntarilor, în anul 19'11 
s-au realizat 224 000 dc lei 
din donații, 216 000 dc Ici 
din cotizații și 51000 <le 
lei din vînzare de timbre. 
Prin sumele donate se re
marcă societățile „Pol id.i- 
van Deva, „Haber” și ...\- 
bator" Hațeg, „Chimica" și 
„Fares" Orăștie, „Ilortina", 
„Metal Expres" S.R.r,„ 
U.I.P.S.A.P. șl „Barabaș» 
Deva, „Crișul" Brad.

Lista donatorilor răminc 
deschisă și în acest an, ci 
putlndu-și depune contri
buțiile bănești fn contul 
45.10.2.08.2, deschis la Ban
ca Comercială Deva, iar 
cotizațiile membrilor de 
„Cruce Roșie” se pot de
pune în contul 45.11.04.180 
de la C.E.C. Deva. Cu su
mele astfel realizate se vor 
concretiza proiectele filia
lei pentru anul în curs. 
Acestea vizează cu priori
tate ajutorul social 'lat 
persoanelor la domiciliu. 
De asemenea, se vor con
tinua pregătirile pentru 
intervenții !n caz dc de
zastre, acțiunile în rindul 
tineretului, cele în dome
niile donării onorifice de 
sînge și prevenirii SIDA.

Tot în acest an se va 
finaliza sediul filialei, si
tuat lîngă Școala Genera
lă Nr. 4 Deva, unde vor 
exista și un punct farma
ceutic, un depozit doiat 
pentru intervenții în ca
zuri de dezastre și colec
tarea lucrurilor de la 
populație. Terminarea me
diului va duce firește la 
sporirea eficienței activi
tății de „Cruce Roșie", va 
ușura medierea gestului u- 
manitar dinspre cei care 
pot să dăruiască spre <ci 
care au nevoie de ajutor.

(Urmaro din pag. 1)

ofta 
pfl- 
nu 
azi

toată 
scurta, 
e ca

că asocierea tuberculozei 
cu diabet este frecventă. 
Bolnava în cauză, însă — 
se mai afirmă — prezenta 
cu trei zile înainte de de
ces și o stare febrilă, care 
a obligat medicul la ad
ministrarea intensă de 
penicilină. Simptomele, e- 
voluția urmărită pe bază 
de examene de laborator 
indică specialiștilor care 
i-au administrat înainte de 
deces terapie intensivă că 
bolnava suferea și de alte 
afecțiuni, posibil un blo
caj renal. S-a mai emis 
și ipoteza unei epuizări da
torate prelungirii comei 
diabetice, condiție în care 
organismul nu mai cola
borează cu insulina la de
pășirea stării critice. Nu 
vom enunța aici toate ipo
tezele științifice emise de 
membrii colegiului. O opi
nie însă tot vom mai re
produce. „Trebuie să răs
pundem la întrebările : pu
teau fi prevenite compli
cațiile acestui caz care a 
dus la un deznodumînt fa
tal, a fost bolnava trimisă 
la timp dc la Sanatoriul 
Brad ca Spitalul Județean 
să mai pontă face ceva 7 
Cu părere de rău trebuie 
să consemnăm cA aceste 
întrebări au rămas în sus

pensie. S-a concluzionat 
că In privința complicații
lor necunoscute doar autop
sia ar fi putut da un răs
puns. Bineînțeles cunoaș
terea acestor complicații nu 
l-ar mai fi ajutat nimic Au
reliei G., dar ar fi dat un 
răspuns întrebărilor spe
cialiștilor, căci autopsierea 
nu s-a făcut din lipsa u- 
nui medic de specialitate 
și la insistențele familiei.

Cititorul a observat că 
în acest episod al anche
tei noastre nu am folosit 
nici un nume din cele ai 
căror purtători au inter
venit în cadrul ședinței 
colegiului. Nu am făcut-o, 
deoarece nl s-a explicat că 
ședințele acestui organism 
au un caracter mai închis, 
prin faptul că în cursul 
lor se vehiculează secrete 
ale profesiei de medic sau 
ale bolnavului, care nu 
trebuie cunoscute de lu
mea din afară. Am res
pectat această restricție, 
deși nu am înțeles-o. Con
cluzia la care a ajuns co
legiul de disciplină este 
absența ori, ărei culpe pro
fesionale în cazul de față. 
Nil o comentăm. Investi
gația personală nc-.ain con
tinuat-o, în schimb, la Sa
natoriul Brad. Despre a- 
ceastn într-un număr vii
tor al ziarului.

(Urmaro din pag. 1)
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dinți. Alba, Botoșani ș.a. 
I Cei 20 de salariați per

manent ai fermei asigu- 
» ră, an de an, gospodă- 
I rind cu chibzuință cele 
’ 130 ha de teren, produ-
| cerca și vînzarea a cel 
; puțin 300 000 de pomi. 
IAcum, salariații au In

actualitate plantarea pu- 
leților în cîmpul I, tra
tamentele în pepinieră, 

» precum și plantarea car- 
| tofilor (import din Fran- 
« ța) pe sola de rotație. 
| Fertilizările s-nu făcut la 
; vreme și sînt procurate 
I substanțele necesare com

baterii bolilor și dăună- 
' terilor.
I Răspunzînd la întreba- 
J rea : cc recomandare are 
I dc făcut pomicultorilor 

pentru a reuși tn ncțiu- 
| nilc lor, dl ing. N. Popa 
J a precizat că : „Cei cc 
I nu respectă regulile teh-

nice elementare la plan > 
tare dau vina pe caii- I 
tatea materialului sădi- J 
tor, dar n-au dreptate. | 
Important este ca gropi- • 
le să fie minim de 60/60 | 
cm, pomul să fie plantat , 
pină la nivelul altoitului I 
și cu un mic mușuroi, J 
obligatoriu punindu-i-se > 
și gunoi de grajd, avînd I 
grijă ca între acesta și J 
pom să fie pus un strat | 
de pămînt. Numai așa se 
asigură o prindere bună | 
și o creștere viguroasă. ' 
Apoi, în vară, trebuie | 
făcute cu mare atenție, ; 
la avertizările centrelor > 
de protecție a plantelor, I 
tratamentele Împotriva J 
bolilor și dăunătorilor". |

Nădejdea noastră este • 
că tot ceea ce se face a- | 
cum In pomicultură va ‘ 
determina un reviriment | 
cam de mult așteptat în J 
privința producției dc j 
fructe pe care ne-o do- • 
rim mai bogată și de î 
calitate. I
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a) Care-i părerea dv privind aspectul edilitar al 
cartierului in care locuiți ?; b) Ați sădit o plantă 
de ornament ori un copac in fața casei ori in zona 
verde de lingă bloc ? ; c) Ce propuneți pentru de
terminarea participării locatarilor din asociații la 
efectuarea și păstrarea curățeniei pe scară, pe aleile 
dintre imobile și în jurul acestora ?

unor categorii ale popu
lației privind păstrarea 
curățeniei orașului.
Joan Silvestru, profesor : 

a) In general, bună ; b) 
Da ; c) Implicarea mai mult 
a celor ce sînt remunerați

Notăm cîteva răspunsuri 
la întrebările de mai sus, 
solicitate unor persoane 
din municipiul Hunedoara.

Tclicia Popescu, profe
sor : a) Deplorabil ; b) Da ; 
c) Locatarii ar trebui să 
fie mai interesați in efec
tuarea și păstrarea cură
țeniei atit în bloc cit și in 
exteriorul acestuia. Ridica
rea gunoiului să se facă 
zilnic.

Luigi Ilirâu, medic : a) 
Acceptabil ; b) Da ; c) De
pinde de gradul de cultu
ră și civilizație al fiecărui 
cetățean. Implicarea mai 
mult a Primăriei și a 
R.A.M.G.C.L.

Maria Costa, economist : 
a) Deplorabil ; b) Da, în 
zona verde de la Spitalul 
Municipal, unde lucrez; 
c) Prelucrarea legilor ți 
semnarea de luare la cu
noștință privind obligațiile 
cetățenilor în păstrarea or-

CURĂȚENIA STRĂZII
dinii ți curățeniei. Masuri 
severe de sancționare a 
nerespectării legislației in 
vigoare.

Maria Micșcscu, profe
sor : a) Neîngrijit. .Aspec
tul clădirilor din centrul 
vechi al orașului lasă de 
dorit (nu s-au efectuat de 
ani de zile reparații și zu
grăveli ale fațadelor ; b) 
Da : c) Curățenia și între
ținerea albiei rîului Cerna, 
care in prezent este un a-. 
devărat focar de infecție 
pentru întregul oraș.

Georgina Oitofrci, asis
tent principal : a) Deplo
rabil ; b) Da ; c) Antrena
rea locatarilor la acțiuni 
gospodărești și educarea

in efectuarea ți întreține
rea curățeniei și aleilor 
din centrul civic ; ridica
rea gunoaielor menajere 
de la blocuri cel mult la 
două săptămîni ; rezolva
rea de către R.A.M.G.C.L. 
a problemelor ridicate de 
locatari privind infiltrații
le de la subsolul blocuri
lor. (Spre exemplu, blocul 
C2 din str. A. Iancu, nr. 
10 — subsol inundat, mi
ros de apă infectată, țîn- 
țari, mediu prielnic pen
tru înmulțirea șobolanilor, 
deci sursă de infecții 1) : 
păstrarea curățeniei de că
tre fiecare locatar ; edu
carea copiilor în familie 
ți școală pentru păstrarea

curățeniei în jurul blocu
rilor ți în locurile publi
ce și de agrement.

O
Stimați cititori, vă ru

găm dați și dv răspunsuri 
întrebărilor de mai sus, 
trimițîndu-vă opiniile pe 
adresa redacției noastre. 
Igiena căminului fiecăruia, 
a locului de muncă, a 
străzii și localității în ca
re trăim nu ține nici de 
apartenență politică și nici 
de religie ori de naționa
litate. Este, cum bine știm, 
o problemă de respect re
ciproc, de bun simț. Și, 
din păcate — au recunos
cut-o toți interlocutorii pe 
care i-am ăbordat și cu 
alt prilej — la noi grija 
pentru aspectul ordonat al 
orașelor ți comunelor, al 
străzii a ajuns un punct 
vulnerabil. Primăvara e 
un prilej de primenire to
tală. Sperăm să se prime
nească și gîndurile fiecărui 
locatar, spre a ieși din a- 
patia generală și a-.și face 
datoria derivată nu doar 
din lege, ci ți din respec
tul ce ni-1 datorăm unii 
altora.

ESTICII A ȘINA
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Ku ciinii sau pisicile sînt vinovății!
Din cauza unei insufi

ciente informări asupra 
posibilităților transmiterii 
unor boli de la animale 
la om, există o nejustifi
cată teamă de apropiere 
de aceste ființe care, pe 
lingă utilitatea economică 
și estetică, sînt nevinovate 
de pericolul potențial ce-1 
reprezintă ca purtători de 
germeni patogeni. Frecven
ța zoonozelor — bolj co
mune omului și animale
lor. e determinată de e- 
xistența unor condiții ne
igienice de viață și de ni
velul redus al cunoștințe
lor sanitare minime ale 
omului.

Pentru diminuarea nu
mărului bolilor transmisi
bile de la animale la om 
e necesară reducerea posi
bilităților de infecție și nu 
suprimarea animalului po
tențial purtător de germeni. 
Animalele constituie un re
zervor de contaminare ml- 
crobiană și parazitară pen
tru om și locuința sa, dar

trebuie subliniat că aceste 
boli se transmit omului 
NUMAI in condiția în ca
re aceste animale sînt ne
glijate ți starea lor sani
tară nu este controlată pe
riodic ți nu se aplică pen
tru ele complexul de mă
suri sanitar-veterinarc pre
ventive și curative de că
tre specialiști în materie.

După Pellegrin, ciinele 
ar fl sursa a 42 de boli 
transmisibile la om. Pre
venirea răspîndirii acestor 
boli se poate realiza prin 
imunizări (vaccinări), chi- 
mioprofilaxie și protecția 
mediului. însoțite de pro
grame de educație socială.

Deținătorii de animale 
trebuie să re'pecie dispo
zițiile legale referitoare la 
deținerea, circulația, trans
portul acestora ți să se 
încadreze în programele 
acțiunilor sanitar-veterl- 
nare. să-.și procure puii ce 
și-i doresc numai din fa
milii (cuiburi) ce garan
tează starea lor de sănă

tate pe bază de certificat 
medical. Este bine ca pro
tocolul de creștere și în
grijire sanitară să fie în
tocmit de un specialist în 
domeniu. Clubul de spe
cialitate „I’IDELIUS", cu 
secția pentru cîini utilitari 
și. în premieră națională 
— secția pentru Disicl, din 
Deva, se străduiește să 
realizeze aceste deziderate.

In concluzie : clinele sau 
pisica nu sînt vinovați de 
potențialul patogenetic pe 
care într-adevăr îl au, ci 
sînt victime ale neglijen
țelor umane. Omul ar tre
bui să se gîndească că 
acești parteneri de viață 
de pe Terra pe care ii fo
losim și de multe ori a- 
buzăm de ei. au cîteva ne
voi vitale a căror posibi
litate de rezolvare stă la 
îndeinîna noastră. Făcînd 
aceasta, ne onorăm cali
tatea și pretenția de „Ho
mo sapiens".

Dr. IOAN PASC U, 
medic veterinar

Era noapte. Lucrătorii de 
la secțiile cu foc continuu 
de la S.C. „Sidermct" S.A. 
Călan erau la posturile 
lor. La posturi se aflau 
și paznicii de la toate in
trările.

Pe poarta principală pă
trunde un om beat. Tî- 
năr, mic de statură, dar 
nărăvaș. Somat de pazni
cul Savu Cocoș să se le
gitimeze, Octav Pascu, lu
crător pe Amenajarea

Cine-o face
ca el...

Alături de numeroși in- 
terpreți amatori locali, 
de-acum cunoscuți publi
cului, la recenta seară de 
romanțe ți umor de la 
Simcna a fost invitat și 
indrăgitul solist de mu
zică populară, loan Bocșa, 
care a cîntat întreeîndu-se 
pe sine. La cea de a treia 
apariție in scenă, prezen- 
tlnd o suită de melodii 
populare ardelenești de 
suflet, participanții s-au 
ridicat in picioare, în tot 
parcursul acestui buchet 
de melodii, subliniind cu 
aplauzele lor ritmate o 
adevărată unitate de spi
rit, pentru melodiile ce

le-au fost dăruite de re
putatul solist.

Partea umoristică a sa
tisfăcut deopotrivă, prin

Seri de 
romanțe și 

umor  
.șarjele" prezentate de 
binecunoscuții : George Ne- 
graru. Ion Velica și Ale
xandru Munteanu care 
și-au „descărcat" pină tir- 
zlu poantele, aplaudate la 
scenă deschisă.

Concursurile „Recunoaș
teți romanța" șl „Catrene

și epigrame" au dat cîșlig 
de cauză unui număr spo
rit de participanți.

Sărbătoriții scrii au fost 
soții Viorica și loan Si
tarii, care în scara respec
tivă au împlinit zece ani 
de căsnicie. Cu acest 
prilej, pe lingă atenția 
asistenței, ei au primit un 
frumos coș cu flori.

După dans, partlcipantil, 
care au umplut sala pînă 
la refuz, au plecat în- 
cîntați, așteptînd urmă
toarea manifestare de a- 
cest gen. Șirul serilor de 
romanțe .și umor continuă.

IOSIF MERCEA, 
Simcria

Hidroenergetică Rîu Marc- 
Retezat, lovește pe paznic 
ți pleacă mai departe în 
combinat. Paznicul cere 
ajutor. Intre timp, Octav 
Pascu ajunsese la cocserie. 
Doi paznici îl solicită să 
părăsească incinta unității, 
li lovește pe amîndoi. Se 
solicită sprijinul poliției. 
Adrian Cozac, ofițer de 
serviciu la Poliția orașu
lui, sosește in mare grabă. 
Este lovit cu brutalitate 
de acest agresor. La poar
ta nr. 4 a combinatului, 
alți doi lucrători de poli
ție, Laurențiu Oargă și 
Nifolae Petelcu. îl cal
mează, in sfîrșit, pe in
fractor. Imobilizat, că
tușe, procedură de ur
gență.

Dl procuror Ștefan Za- 
potinsclii este de părere că 
infractorul era un ins pe
riculos, înrăit, cum rar s-a 
mai văzut și Intenționa să 
pătrundă la automatizări, 
tablouri electrice, electro
nice, pentru furt ți dis
trugeri.

Gll. r. NEGREA

*
ROM-AGRICOLSEMI
Str. Bohilna, nr. 3 
\LEȘD, jiul. Bihor 
Telefon 993/41061

Fax 993/40856

I 
I
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I
in sector agroalimcntar I 

caută persoane capabile dc organizarea achi- k 
ziției dc fructe cultivate, fructe de pădure, ’ 
ciuperci comestibile și diferite semințe.

Pentru informații :
— telefon 993/41061, între orele 8—15; I
— telefon 993/40589, între orele 17—20. |

ACHIZIȚIONEAZĂ : *

Firma prioritară

I Daniei loan Alcxan- 
drcscu dii» Petroșani a 

I rămas văduv, prin dc- 
• ccsul soției sale, in 1986, 

cu patru copii în întreți
nere — 3 băieți și o
fată — Beatrice, ce nvea 

I șapte ani cind i-a murit
» mama. O vreme, fami-
1 lia s-a risipit. Copiii au 
. fost duși pe la rude, dar 
Is-a reunit atunci cind 

D. I. A. a primit upar- I* famentul nr. 28, în blo
cul 70, do pe strada A- 

• viatorilor. Capul fami-
I liei a hotărit să nu ră-
• mină singur. A găsit,
I mal întîi, o femeia In
. Simcria, apoi po Maria
| IIociotA, cu caro a în

temeiat un concubinaj.

VIOL Șl
Vecinii nu bănuiau că 

in numeroasa familie for
mată din 8 persoane se 
petrec lucruri urile. Știau 
că uneori D. I. A. venea 
acasă pe mai multe că
rări și, in această situa
ție. făcea scandal ce o 
determina pe concubină 
să fugă de acasă. Nici
odată însă nu o lua șl 
pc Beatrice, fără a se 
cunoaște di1 cc.

flamba a explodat în 
Iarna trecută. Cu o zi 
înainte, D. I. A. a venit 
acasă beat. M. II. a (ti-

INCEST
git iarăși de acasă. Find 
s-a întors, a doua zi, a 
găsit-o pe fată vinătă la 
ochi, cu urme de lovi
turi pe față.

— Ce-ai pățit ?
— Tata...
— De cc '!
Fata a început să plut- 

gă. Adine, cu sughițuri. 
Femeia a insistat, vrind 
neapărat să cunoască a- 
devărul. Și l-a aflat. Bea
trice l-a spus că Imediat 
cc a murit mama sa 
bună, ndică pe cind n- 
vea șapte ani, tatăl ci.

cind venea beat acasă, o ■ 
obliga să aibă relații j 
sexuale cu el. Cum o » 
obliga ? Ii poruncea să I 
se culce în patul lui. * 
Dacă refuza, o bătea, | 
uneori cu sălbăticie. Fata » 
a fost dusă la un medic I 
specialist caro a confir- ‘ 
mat că Beatrice dc multă | 
vreme nu era fată mare.

Lucrurile au apărut > 
brusc in lumină în toa- I 
lă hidoșenia lor, iar nu- * 
torul dublei fapte — viol 
și incest — n fost arestat • 
și deferit justiției. Acum 
D. I. A. se află închis . 
fiind condamnat la 10 |
ani de detenție.

TRAIAN BONDOR J

FRUCTE CULTIVATE :
— căpșuni
— zmeură
—- cireșe
— prunc
— piersici
— pere 

FRUCTE DE PĂDURE:
— mure
— afine
— frăguțe

CIUPERCI COMESTIBILE :
— hribi
— gălbiori
— bureți dc prun
— ghebe
— crăițe
— zbirciog

SEMINȚE:
— semințe dc dovleac
— miez de nucă
— semințe dc floarca-soarclui 

de culoare alb cu dungi
— semințe dc in
— semințe dc cînepă
— melci comestibili.

(407)

SERVICII DE „MICA PUBLICITATE" 
LA HUNEDOARA
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Ziarul „Cuvintul Liber" prestează servicii h 
naică publicitate și în municipiul Hunedoara. J 
Persoanele interesate, din municipiu și din | 

localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul . 
propriu dc difuzare a presei, situat in Hune- | 
doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi- » 
ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul tele- | 
fonic 16926, prefix 957.

Apelînd la serviciile chioșcului din munici
piul Hunedoara, economisiți timp și bani.

de

S. C. „PLASTOR" S. A.
O R Ă Ș T I E

(fostă I. Chimică Orăștic)
ANGAJEAZĂ URGENT : 

economiști — specialitatea 
contabilitate ;
economiști — specialitatea 
industriei ;
.jurisconsult.

V I

finanțe —

economia

(355)

ROM-AGRICOLSEMI
Str. Bohilna, nr. 3 
ALEȘD, jud. Bihor
Telefon 993/41061 

FAx 993/40856

N

DE :

D E :

• SEMINȚE
— TRIFOI
— LUCERNA
— GII1ZDEI

• SEMINȚE IMPORT DIN ITALIA.
(407)
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ANIVERSARI
• SANATATE, multi 

ani, cu ocazia aniversarii 
zilei de naștere, din par
tea colegilor, prietenilor si 
colaboratorilor [ ,-ntru dom
nul D ian loan, din cadrul 
DGF.P. Hunedoara — De- 
v (251G)

VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• V (ND Hoinar. Preț 
convenabil Informații De
va, 29021, orele 11 —13.

(1679) 
« \ IND motocicletă IJ, 

m tor Fiat 2 cilindri. Geoa- 
ciu. Sanator TBC, Rus 

(2521)
• SC. „PLURISERV” 

SRL Deva, str. G. Bari- 
tiu, nr 2. vinde prin lici
tat' trei apartamente. In
fo, mâții telefoanele 17696, 
16885, orele 14—22.

(2526)
• VlND televizor Mo

dern. cu lămpi. Deva, te
lefon 23122. (2525)

o VlND Oltcit Club, fa
bricație 1987, motor fran
cez. 30 000 km. roșu, stare 
excepțională. Hunedoara, 
telefon 20957. (2298)

• VlND ladă frigorifică, 
trei sertare, congo’ator, 
preț 5ri JCO lei. Hunedoa
ra. L'.efon 11005.

-■•295)
• \ 1ND jrc.nt casă cu 

Încălzire centrală, confor
tabilă. 5 camere, toate 
condițiile necesare, garaj, 
dependințe, grădină pomi 
fructiferi, zona Chizid. Hu
nedoara. telefon 957/20486.

(2296)
• VlND ARO 320 Die 

sol, fabricație 1984, tip 
camionetă. Orașul Ștci, te
lefon 992/30563.

(2299)
• VlND televizor color

cu piese și tub rezervă 
tip Saba, mașina de cusut 
marca Pfaff și motor VW, 
cutie viteză, preț conve
nabil. Hunedoara, tele
fon 13030. (2300)

o VlND un apartament 
patra camere, mobilat 
(Gojdu) și un apartament 
doua camere (Dacia). De- 
va. telefon 22133.

(2502)
• VlND antenă parabo

lică, completă, Amstrad 
Fidelity. Deva, telefon 
25983. Șerban Lucian.

(2501)
• VlND două aparta

mente din cărămidă, gaze, 
in Simeria Informații Si- 
meria. telefon 61238, plata 
in valută. (2193)

• VlND Lada 1 200, sta
re perfectă. Des a, telefon 
11957. (2498)

• VlND televizor color 
Grundig, televizor alb-ne- 
gru Saba. mașină de cu
sut electrică, pick-up Tele- 
funkcn și tastatură com
puter. Deva, telefon 24198.

(2500)
• CUMPĂR placă de

presiune pentru Skoda S 
100 sau MB 1000, Deva, te
lefon 13684. (2497)

• CUMPĂR apartament 
două camere. Deva, tele
fon 16361, orele 17—20.

(2463)
• CUMPĂR butelie obiș

nuită. Timișoara, telefon 
96/139163. (2281)

• VlND în condiții avan
tajoase țiglă construcții. 
Informații Deva, telefon 
17023. după ora 16.

(2507)
• VlND urgent dubiță 

VW. Deva, telefon 21254.
(2508)

• SC. AGROTUR Deva,
cu sediul la Camping Mu
reș —- Șoimuș. oferă cn 
gros sucuri din import la 
prețuri avantajoase. Te
lefon 68189. (2511)

• JOI, 16 aprilie 1992,
ora 9, se va ține la sediul 
Ocolului Silvic Brad lici
tație pentru vinzarca unui 
tractor U G50, in stare bună 
de funcționare. Relații la 
telefon 122, Ocolul Silvic 
Baia de Cri.ș. (2512)

• VÎND convenabil IFA
W 50, izotermă, 4,5 tone, 
fabricație 1987. Deva, te
lefon 21618. (2513)

• VÎND apartament trei 
camere, ultracentral Deva,

bdul Decebal. Informații 
telefon 960/57492.

(2517)
4 VÎND ARO Diesel, 

ridicabil imediat. Informa
ții Oră.știe, telefon 41414. 
Deva, telefon 17820.

(2518)

OFERTE DE SERVICII
» ASOCIAȚIA Familială 

Modex Deva. str. Crîngu- 
lui. nr. 21, telefon 13105, 
angajează croitori calificați 
șl un creator de mode.

(2523)
• S. C. AUTO-BUSSIN 

Hunedoara asigură pregă
tirea teoretică și practică 
în vederea obținerii permi
sului de conducere, cate
goria B, la prețul de 
12 500 lei. Hunedoara, te
lefon 957/16010.

(2297)
• MEDITEZ matemati

că, fizică. Hunedoara te
lefon 17952. (2291)

DIVERSE
• S. C. AGROTUR De

va, camping Șoimuș, infor
mează clicnții că societa
tea funcționează eu un 
program non-stop.

(2511)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ garsonie

ră ultracentral Deva. Re
lații telefon 23094.

(2501)

PIERDERI
• PIERDUT carnet ve

teran de război, pc numele 
Grozcscu Nicolac. îl de
clar nul.

(2519)

COMEMORĂRI

• 1’lOb omagiu scum
pei noastre soție, măicuță 
și cuscră,

MARGARETA MINAI,

ia cinci ani de la dure
roasa despărțire. Dumne
zeu s-o odihnească. Fa
milia. (2510)

DECESE

• SOȚI/V Maria anunță 
cu durere trecerea în ne
ființă a iubitului soț

CALIMAN l’ETRU,

în virstă de 57 ani.
înmormîntarea — sîmbă

tă, 11 aprilie, ora 13, de 
la Casa Mortuară la cimi
tirul Bcjan — Deva. (1681)

• LOCATARII din blo
cul 9 A, sc. I, Al. Transil
vaniei Deva, depling tre
cerea în eternitate a bu
nului lor vecin,

CALIMAN PETRU,

și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate.

(1682)

f r

• CU inimile îndu
rerate de tristețe și 
dor anunțăm că în 16 
aprilie 1992 sc împli
nește un an de cînd 
moartea fulgerătoare a 
smuls dintre noi pe 
ccl care a fost
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PROGR \MUI, EMISIUNILOR TV DEV \
PROGRAMUL II

SIMBATA, 11 APRILIE 1992 • 9.60—10,00 Music- 
sliop • 10,90—11,30 Dcseneanimate (serial); Știri;
Note ; Reportaje ; Interviuri ; „Civilizația rutieră" ; 
„Worldnct U.SIA" ; Dedicații muzicale ; anunțuri • 
11,30—13,00 Film artistic.

PROGRAMUL I
SIMBATA, 11 APRILIE 1992 • Același program, du

* sîmbătă noaptea. 
Același program ina- 
duminică dimineața

pă terminarea 
DUMINICA, 12 
mtca începerii 
(ora 6,30).

emisiei TVR de 
APRILIE 1992 • 
emisiei TVR de

IIPROGRAMUL
MARȚI, 11 APRILIE 1992 • 23,00 Știri; „Worldnct 
USIA" . Eurofotbal ; Film artistic în serial : „Anti
cristul".
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SOC IETATEA COMERCIALA 
„RETEZATUL” S A. DEVA 

(fost I.C.R.A.)
Cumpără de la populație* sticle* și borcane*, 

incepind cu data de 13 aprilie 1992.
Centrul de achiziții este pe str. Pietroasa,; 

nr. 1) (depozitul de băuturi).
Programul de funcționare : luni — vineri 

orele 9—17. (118)

ii
:■

SOC lETVI EA COMERCIALĂ 
PRODI MPEX—COM S.R.L. DEVA

Vitwl cn gros și en dctaillc : 
congelatoare 160 1 și 210 1 
faianța alba, cal. 1 
margarina
ciocolata 100 gr. 

bomboane 100 gr 
țigări Royal c 
pantofi dama Siria 
televizor color „BEKO** 
case dc bani T 85

I
Del ; 

la t<

• SOȚUL Ioan, fii
cele Maria, Ecaterina, 
Lucreția cu soții, fiii 
Avram, loan cu soțiile, 
nepoții cu adincă du
rere anunță încetarea 
din viață a ccici care 
a fost o bună soție, 
mamă, soacră și bu
nică,

V \1 ERI \ M VI EI,

în virstă de 6!) ani. 
Înmormîntarea va a- 
vea loc vineri, 10 a- 
prilie 1992, ora 14, în 
Tîrnava. Nu te’ vom 
uita niciodată! (2181)

• DUPĂ o lungă și 
grea suferința a înce
tat din viață

IOAN TUDOREL, 
în virstă de 72 ani. 
înmormîntarea azi. 10 
aprilie 1992, ora 14, la 
Cimitirul Ortodox din 
sir. M. Emincscu. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. Fa
milia. (2506)

TON PlRVU, 

un minunat soț, tată 
ți bunic, de 53 ani.

Durerea și tristețea 
vor rămîne veșnic în 
inima soției sale I.e- 
nuța, a copiilor Cristi, 
Tibi, nurorii Carmen, 
nepoatelor Cristina șl 
Felicia. Dormi în pace 
suflet bun. Comemo
rarea sîmbătă, 11 a- 
prilic, la cimitirul din 
str. M. Emincscu, De
va. (2283)

• FAMILIA îndu
rerată anunță înceta
rea din viață, după o 
grea suferință, a celui 
cc a fost
ing. ȘERBAN ROMAN

Corpul neînsuflețit 
este depus la . Casa 
Mortuară Deva. în
mormîntarea va avea 
loc sîmbătă, 11 apri
lie 1992, ora 14, la Ci
mitirul Ortodox din 
str. M. Etninescu. 
Dumnezeu să-l cxlib* 
ncască. (2520)

S.C. PROCOMSERV M.B.M. SRL 
edilii în Deva, vinde cn gros și cn dctaillc 

magazinul său „Rouă**, de lingă magazt- 
tiniversal „Ulpia** (intrarea prin gang): 

dulciuri (ciocolată, gumă, acadele) 
baterii auto (41 A, 60 A, 70 A, 135 A, 
165 A, 180 A) 
pantofi damă 
fuste, cămăși 
cafea 
țigări

Toate la prețuri deosebit de avantajoase. 
(2396)

i

J/20/G18/1991
Cont ț 307056601 B.G. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I 
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografie: 25901 
Fax : 18061
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AGENȚIA DE TURISM 
„SINDACO** DEVA

Vă pune la dispoziție bilete de tratament 
de 18 și 20 de zile în perioada aprilie — iunie 
1992 precum și sejururi mai scurte la tariful 
de 720 lci/zi, ir, caic se includ : cazarea, masa 
și tratamentul.

SINDICATELE care vor depune comenzi 
ferme de bilete de odihnă pe litoral pînă la 
data de 15 aprilie a.c. nu vor suporta comi
sionul de 4 la sută perceput de agenție.

Se pot contracta bilete dc odihnă litoral 
pentru perioada 1 iunie — 15 septembrie 1992 
la prețul estimativ dc 10 000—13 000 pentru 
un sejur dc 10 zile. (401)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„HERBA“ S.A. DEVA 

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE PENTRU :

închiriere spațiu în Baia dc Criș, in data 
dc 29 aprilie 1992 (sediu fermă pajiști), 
ora 10 ;
vînzarc clădiri Orăștie, str. \ iilor (sediul 
vechi al fermei de pajiști). în data de 30 
aprilie 1992, ora 10 ;
linzare jgheaburi tablă pentru adăpători, 
în Deva, sediu baza de producție, str. Zam
bilelor, nr. 1, in data de 29 aprilie 1992, 
ora 10.

(119)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„HAȚEGANA** S.A.
(I OSTA I.P.I.L.F.)

Organizează licitație pentru vinzarca de 
utilaje agricole, în data de 18 aprilie 1992, 
ora 10.

Lista utilajelor poate fi consultată la se
diul societății din Hațeg, str. Progresului, nr. 
29. (416)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DECEBAL** S.A. DEVA 

l’iața Unirii, nr. 8, telefoane 11760 — G1 
Organizează in data dc 28 aprilie 1992, 

ora II, licitație publică la secția Abator Hațeg, 
pentru vinzarca a două mijloace de transport :

• autocamion SR 113 — 5 tone
• autotractor cu șa SR 115 
Informații la sediul firmei. (415)

unui

LICEUL CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPOR I' 

DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea 

post de ȘOFER.
Se pot înscrie candidați ce posedă permis 

dc conducere, categ. B și D.
Informații suplimentare la secretariatul 

scolii, Deva, str. N. Iorga, nr. 3—5 
17015.

TOURING-A.C.R. DEVA

•5, telefon 
(413)

organizează următoarele excursii ;
TURCIA, cu autocar IKARUS, 13—17 i 
aprilie 1992, preț II 813 lei și 15 DM; ' 
TURCIA, cu autocar MERCEDES, 19 | 
— 24 aprilie 1992, preț 9 7G0 lei si ! 
20 DM ;
BANSCA-BISTRIȚA (CEHO-SLOVA- j

CIA), It II aprilie 1992, preț 5 500 ' 
lei și 20 DM ;
Transport GERMANIA, cu autocare . 
SCAMA si IKARUS, destinația NURN- I 
BERG și HEILBRONN, in iei și DM. .

Programul excursiilor pe zile il puteți con- | 
sulta la A.C.R. Deva, telefon 12822.

(HO) I 
w I

r /

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidnva** S.A.

Deva, str. 22 Dccembrte 257
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