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FAX
■ CHIȘBNAU. O cxa- 

rninaro sumară a liotăririi 
Congresului al VI-lea al 
Depulaților poporului din 
federația Rusă vizînd în
tregul complex de pro
bleme legato de conflictul

din Transnistria, arată 
că documentul nu oferă 
o soluție acceptabilă pen
tru Republica Moldova.

Astfel, refuzînd cu obsti
nație să definească, îi» par
tea expozitivă, caracterul 
conflictului, care nu este 
interetnic, ci prin excelen
ță politic, autorii acestei 
decizii s-au plasat din ca
pul locului in planul ero
rii. Și nu există nici o în
doială că lucrul acesta s-a

făcut cu bună știință : prea 
mult — și deja po față, 
necamuflat — so dorește fe
deralizarea Moldovei și 
prin aceasta, desprinderea 
unui important teritoriu 
din trupul ei.

Afirmația că în Trans
nistria sînt încălcate drep
turile omului este justă. 
Cu o precizare absolut ne
cesară : drepturile moldo
venilor sînt încălcate, a- 
ceștia fiind terorizați și

exterminați fizic do ban
dele de mercenari cazaci 
veniți din aceeași federa
ție Rusă, iar grija pentru 
a pune capăt acestor încăl
cări cade în scama Guver
nului Moldovei, iar nu în 
seama celui al Rusiei. 
Faptul că în prim-plan este 
situată exagerat așa-zisa 
problemă a „drepturilor 
omului" denotă că liderii 
de la Kremlin doresc să 
folosească acest pretext

pentru a se implica și mai 
mult în treburile interne 
ale Republicii Moldova. E- 
șafodajul de argumente 
din partea expozitivă nu 
Iasă nici o îndoială in a- 
ceastă privință. Care sînt 
cauzele ce reclamă o in
tervenție rusă, de astă da
tă, se zice, pe linie diplo
matică ? Sporirea cazurilor 
de încălcare a drepturilor 
omului și a atacurilor a- 
supra unităților militare

— se arată in hotărire.
Autorii ci nu precizează 

însă și care sint forțele ce 
atacă unitățile militare 
pentru a sustrage arma
ment. știindu-se bine că 
ele se află la Tiraspol, și 
nu la ( hișinău.

Certificatele 
de proprietate

\in solicitat dlui Ghc-or- 
gbe Popescu, directorul Di
recției Teritoriale Hunedoa
ra a Agenției Naționale de 
Privatizare și Dezvoltare 
a întreprinderilor Mici și 
Mijlocii să ne facă unele 
precizări în legătură cu 
distribuirea certificatelor 
de proprietate. Iată preci
zările primite privind pro
blema in discuție.

în curind va începe dis
tribuirea organizată a cer
tificatelor de proprietate 
pentru toți cetățenii din 
județul nostru (ca și din 
întreaga țară — n.n.), ca
re .iu împlinit vîrsta de 18 
ani piuă la data de 31 
decembrie 1990. în acest 
sens a fost elaborată IIo- 
tărîrea Guvernului nr. 151, 
din 30 martie a.c., prin 
care s-a aprobat metodolo
gia de distribuire a car
netelor cu certificate de 
proprietate. Acțiune^ res
pectivă se află in prezent 
■ n faza organizatorică, a- 
vind în vedere importan
ța ci deosebită, faptul că 
acest.' certificate de pro
prietate au valoare și nu 
este specificat pe ele nu
mele deținătorului. Paloa
rea unui certificat este de 
25 0011 unități, care sini 
împărțite in 5 cupoane, a- 
c<-stia aparținind fiecărui 
fond al proprietății priva
te ce urmează a se înfiin
ța piuă in luna septem
brie a.c.

Important de arătat este 
că aceste certificate de 
proprietate vor fi lumina
te prii» centru de distribui
re care vor funcționa in 
fiecare comună, iar in o- 
rașc și municipii vor fi 
mai multe asemenea cen
tre, astfel incit la o per
soană care le distribuie să 
revină 1000 certificate pe 
perioada de 120 de zile lll- 
cr.îtoai c.

De menționat faptul că 
primarii din fiecare loca
litate vor fi președinții 
comisiilor locale de distri
buire a certificatelor de 
proprietate. întreaga acti
vitate va fi coordonată de 
către i|n consiliu județean 
formal din prefect, di
rectorul direcției teritoria
le a \ VI’ D.I.M.M., pri
marul municipiului reșe- 
ilinl i d< județ, inspectorul 
sef al inspectoratului jil- 
de|> ai» de poliție, directo
rul direcției județene de 
mancă și protecție socială, 
directorul direcției județe
ne a finanțelor publice, 
direitorii băncilor da co
merț și de agricultură, no- 
larnl șef al notariatului de 
stat și directorul direcției 
iiiilcțeni do statistic â. Un 
sprijin esențial io acțiunea 
de distribuiri- il vor acor
da oigani'le Ministerului 
de Interne.

Trebuie făcută precizarea 
că, potrivit II.fi. sînt în
dreptățiți să primească cer
tificate «Ic proprietate, prin 
moștenitori, și persoanele 
d< cedate după 31 decem
brie 1990. care îndeplineau 
londițiilc de virslă prevă
zute de lc.gr. Urmeaau ca 
centrale de distribuire a 
certificatelor dc proprietate 
•>ă fie stabilite m fiecare 
oraș, ele fiind aduse la 
cunoștința celor interesați 
prin presă.
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— Prezentările fiind fă
cute, vă solicităm, stimate 
die ing. OVIDIU RAGEA, 
să r»e spuneți cit este de 
moale și de cald scaunul 
(am vrut să zicem foto
liul, dar văd că nu aveți) 
de primar al Devei, „ca
pitală" a județului Hune
doara ?

— Nu-i nici moale, nici 
cald. Este greu. Cunoaș
tem necazurile ți greută
țile prin care am trecut, 
moștenirea este apăsătoa
re, bugetul primăriei mic...

— Dar nu plecăm la 
drum, stimate die primar, 
pesimiști... ?

— Eu nu sint omul vor
belor, ci al faptelor. Bine 
făcute. Devenii mei, cei 
care m-au ales, știu bine 
ca avem necazuri mari și 
multe. Locuințele, in pri
mul rind. In ultima vreme 
s-a lucrat foarte slab la 
construirea apartamentelor. 
Dar numărul cererilor de 
case este foarte marc. A- 
poi necazuri mari avem cu 
aplicarea corectă a I.egii 
fondului funciar. Dar \ă 
asigur că soluționarea pro
blemei este bine demarată. 
Cu sprijinul „Agromcc" au 
început intr-un ritm bun 
și lucrările de primăvară 
la pămint.

Convorbire CU dl ing. 
OVIDIU IIAGEA, 

primarul 
municipiului Deva

• Noul primar al mu
nicipiului Deva s-a năs
cut în ziua de 5 mar
tie 1931, ln Aiud • în 
orașul natal și-a făcut 
școala primară și liceul
• La Cluj a continuat 
studiile, la Facultatea 
de Geologie, pe care a 
incheiat-o cu nota bene
• A lucrat apoi în mai 
multe unități economi
ce • l.a „Marmura" Si- 
meria a activat in com
partimentul planificare
• Este căsătorit • Soția 
lucrează ca medic la 
Policlinica S.C „Side
rurgica" S.A. Hunedoa
ra • Are un băiat stu
dent la Timișoara, la 
Facultatea de Automa
tizări.

— Stimate die primar, 
lumea vorbește că ați in
trat in primărie prin a de
mola. Ați început cu Pe
tru Groza...

— Hotărirca era mult 
mai veche și nu vreau să 
o comentez...

— Ce vom așeza pe so
clul acela rămas orfan?

— Inițiem un concurs 
de idei. Cea mai bună va 
fi materializată, să zic a- 
șa, și așezată la locul ca
re i se cuvine.

— Credem că vă gindiți 
la un înaintaș de frunte, 
la un localnic.

— Bineînțeles. Să nu di
vulg un secret, dar dacă 
m-ați provocat, poate la 
Avram Iancu, poate la...

— Die Ovidiu Ragea, o 
întrebare de suflet, de în
cheiere, din răspunsul că
reia să înțeleagă devenii 
ce primar și-au ales ?

— Un om care pune su
flet în tot ce face. Un pri
mar care va avea ușile 
primăriei mereu deschise. 

Pentru oamenii buni, drepți, 
cinstiți. Punctualitatea, co
rectitudinea, cinstea, ome
nia sînt principiile pe ca
re le-am învățat de mic 
și le voi aplica în vremea 
cit voi fi primarul Devei. 
Și dacă vreți să mai no
tați cu vreau să le spun 
devenilor mei că princi
piul politicii mele este să 
facem treabă bună. Toți !

Au consemnat 
GH. I. NEGREA, 
Tlt. BONDOR

Locul I
Aflăm de la Consiliul 

Național al Societății de 
Cruce Roșie din România 
că la selecția pe (ară a 
concursului internațional 
de desene realizate de co
pil plnă la vîrsta de 15 
ani, pe tema „Să ajutăm 
la prevenirea catastrofe
lor" — temă inclusă ca 
parte a promovării sloga
nului internațional al. Cru
cii Roșii pentru anul 1992 : 
„UMANITATE — uniți îm
potriva catastrofelor*  — pe 
locul l, cu un premiu de 
5 000 lai, a fost selecțio
nată lucrarea clevet Ru- 
Tandra Coroiu, de la Clu
bul Copiilor din Hunedoa
ra (care a obținut locul I 
și la faza județeană a a- 
cestui concurs).

Respectiva lucrare va fi 
trimisă la Geneva, in re-

pe țară
derea participării la o se
lecție de nivel internatio
nal, unde se vor acorda, 
de asemenea trei premi 
(recompensate cu cite un 
trofeu CRUCEA liO.ȘIE/ 
SEMILUNA ROȘIE și șapte 
mențiuni recompensate cu 
cite o diplomă de merit. 
Decernarea premiilor și 
mențiunilor se va face la 
8 Mai 1992, cu ocazia ce
lebrării 7.ilei Intcrnațtona- 
le a Mișcării de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie

Felicitări atit fericitei 
ciștlgătoare a acestui pres
tigios Premiu I pe țară, 
cit și părinților și profe
sorilor care i-au îndrumat 
pașii in acest domeniu atit 
de delicat al frumosului.

PETRI.ȘOR CIOROBEA,
Deva

fl
Off/ta pe /!

E \ : — Am fost la doctor. S-a uilat la 
limba mea și mi-a prescris un tonic.

El. : — Dumnezeule ! Pentru limbă ? !

a

a

a

FLASH!
O „DK HUNA VOIE .Șl NE- 

SILIȚI DE NIMENI". De la O- 
ficiul de stare civilă al Con 1- 
llulul municipal Deva aflăm <ă 
de la 1 ianuarie a c. pină la în
ceputul postului de Paști, au 
fost oficiate 1 7 de tâ atoiii. So 
fie intr-un cea, bun!

O PUNE .ȘI SPECIALITĂȚI 
După ce. șl-a adjudecat, un spa
țiu pe strada Libertății, Ana Lla 
Moisoni a deschis un centru dc 
da facere a pîlnii și specialită
ților dc panificație. „Intenționez 
■ti am In cileva luni cuptoarele 
m ii ,<i hurez în .i.lemul „Ia
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comandă*  — nc-a declarat pa
troana societății ,,7.orl de zl"> 
din Hațeg. (Tr.O.).

O PUNERE ÎN POSESIE. în 
satul ’/.ilrapțl, comuna Crișcior, 
Comisia pentru aplicarea Legii 
fondului funciar, lucrează pen
tru repunerea în drept, a proprie 
tarilor de terenuri. Dl primar 
Ioan Sturza apreciază că peste. 
30 Ia sută din numărul cererilor 
formulate au fost soluționate în 
circa 2 săptămâni, 
măsurătorile s-au 
„Lunci", dicdu-sc 
astfel la urgentarea 
campaniei din această perioadă. 
Se așteaptă și repartizarea pă- 
mintulul din centrul de comună, 
dar lucrarea nu poale demara 
din lipsa unui specialist topo- 
graf, in cadrul celeilalte comisii

Piuă acum 
făcut în 

posibilitatea 
lucrărilor

1

*
J

!*J

S-A STINS FACLIA UNEI VIEȚI TINERE (III)

„Sanatoare, sanatoare,
cine intrâ-n tine moare 1“

Sint cuvintele unui cin- 
tec dc alean pe care c- 
legiacii bolnavi de tuber
culoză, pacicnți ai aces
tor stabilimente de să
nătate, le îngînă în mo
mente de nostalgic, trans- 
mițîndu-le de generații 
unii altora. Poate pentru 
că, odată, diagnosticul de 
tuberculoză era sinonim 
cu o condamnare la moar
te ? [’oale pentru că în 
aceste instituții spitali
cești încă se mai sting 
cu zile vieți omenești ? 
Cine știe. Mi le-am a- 
mintit în timp ce urcam 
prin pădurea de stejari 
către clădirea ce se pro 
filează la orizont pe ce
rul dc azur al orașului

cu nume de cetină. Dc 
aici i-a fost dat Aureliei 
G. să-și înceapă scurtul 
drum către trecerea în 
veșnicie.

îl abordăm mai întîi 
pe medicul primar pneu- 
molog, domnul Ionel Cir- 
co, directorul sanatoriu
lui.

— Domnule director, 
credeți că asocierea celor 
două afecțiuni — tuber
culoză și diabet — l-a 
răpit acelei tinere femei 
orice șansă de supravie
țuire ?

ION C1OCI.E1

(Continuare în pag. a 2-a)
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din această zonă. (Al.J.)
O DRUMURI REPARATE. De 

la Secția de întrețineri și repa
rații drumuri naționale din De
va, aflăm că in perioada martie 
— aprilie a fost reparată o su
prafață de peste C>0 la sută din 
lungimea șoselelor principale ce 
străbat județul nostru, ceea ce 
reprezintă apro.rlmatii’ 25 000 m 
pilirăți suprafață asjaltică. Ac- 
(lunca continuă. (S.C.)

© DIVERSIFICARE. S.C. 
„Ulpla" S.A. Deva, alături de 
activitatea de. comerț pentru care

este cunoscută în municipiul re
ședință de județ și nu numai, 
de la începutul lunii aprilie a 
deschis pentru cumpărătorii săi 
șl o cofctăric-patiserie, Cel ca
re după terminarea cumpărătu
rilor mai au bani, pot urca la 
ultimul etaj al „Ulpici*  să ser
vească o pizza, un profiterol, 
înghețată sau cafe-frape. (V.R.)

«

FLASH!
• 
a 
a 
« 
a 
a 
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ANUNȚ
In temeiul art. 1G din Legea 

GD/1991, se convoacă în ședin
ță de constituire a Consiliului 
Județean toți consilierii jude-

țeui, aleși la 29 martie 1992, 
pentru ziua dc joi, 1G aprilie 
1992, ora 10, la sediul Prefec
turii județului Hunedoara.

a 
a 
a 
a 
a 
a
a
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s',i prezentai la rcilao- 
lie. ,i -?! :sL>.ire, dl loan 
'<>■■, znl.ir-șainotor la O- 

:.. aa l-:b- tri a nr. 2 a 
••..i . Sătenii giea" S A 
'1 anedo.li a. Bite scrisă 

■t r ge tivi pagini, din 
redăm i -iectiv, din 

ii( >.i spânului.
tn luna îebruarie 1990, 

intr-un număr al ziaru- 
.11 f'uvjntul liber" Deva 

a apărut o sesizare scri- 
■ă «Ic mine și semnată 
de 35 de colegi de la ve
cinul meu loc de muncă 
- secția 1 furnale —, 
prin care demascam o 
porcărie petrecută în res
pectiva secție. Era vorba 
despre o primă acordată 
in secret de conducerea 
secției, al cărei șef era 
la acea vreme ing. Jura 
Marcel Dc i, se acordase 
o primă de 110 000 de Ici. 
motivul fiind că o parte 
din sumă se va da fot
baliștilor — vechi meto
de comuniste. In reali
tate. 37 000 de Ici i-au 
fost duși plocon fostului 
director al Uzinei nr. 2 
fumale-aglomerare, 
Bobârnca Dumitru,
care face parte și secția 
I furnale.

Care era, de fapt, mo
tivul acestei mituiri ? Ing. 
Bobârnca Dumitru urma 
să iasă la pensie, iar ing. 
Jura Marcel se străduia

din răsputeri, folosind 
toate metodele și mijloa
cele. să-i ia locul...

Dar pentru îndrăzneala 
de a fi dat în vileag a- 
cca porcărie am avut par
te de răsplată pe măsu
ră, iar după apariția în 
ziar a acelei scrisori, ing. 
Jura Marcel, care stă azi 
în fotoliul de 
Uzinei nr. 
manevrele 
lîcurile de 
tru a mă

aici 
pa- 
pu- 
ur-

I
X

I
X

I

inc 
«lin

I*
I

2, 
Și 

tot

director al 
a început 
matrapaz- 
fclul, pen- 

dlscredita și
a mă înlătura din sec
ție. Mi s-au adus tot 
felul de acuzații, între 
care și aceea extrem de 
gravă de a fi fost infor
mator al securității. Or, 
eu nu am informat secu
ritatea, ci am fost anche
tat de securitate în două 
rinduri, înainte de 1989, 
deoarece am criticat re
gimul pentru scumpirile 
exagerate ale tarifelor 
poștale și deoarece l-am 
întrebat pe primul secre
tar județean de partid, 
într-o ședință, în februa
rie 198G, dacă se poate 
face producție cu burta 
goală.

Finalmente, manevrele 
ing. Jura Marcel s-au 
soldat cu transferul meu 
abuziv, fără motiv, la 
secția cea mai deocheată 
din combinat — oțelăria 
electrică nr. 2. unde la

crez și azi. Dar nici 
nu am fost lăsat în 
ce, ing. Jura Marcel 
nîndu-.și gorilele pe 
mele mele și. cu ocazia
așa-zisei negocieri a sa
lariilor, din 1991, mi s-a 
diminuat salariul cu o 
categorie, cu consecințe 
pe termen lung, în per
spectiva ieșirii melc la 
pensie peste doi ani.

Cred că nu este lipsit 
de importanță să amin
tesc că, în urma acestei 
sesizări, s-a făcut o an
chetă de către Poliția c- 
conomică a municipiului 
Hunedoara, din al cărei 
dosar rezultă o delapida
re din combinat de peste 
două milioane lei...

Acestea sînt drepturile 
celor care muncesc în 
cele mai mizerabile con
diții și sînt plătiți 
mai prost 
industrie, 
drepturile celor care au 
luptat cu arma în mînă 
în decembrie 1989, în 
rindul cărora nu s-a re
găsit nici măcar unul sin
gur din cei ce se pre
tind a fi intelectuali ai 
combinatului hunedorean, 
care numără azi mai 
mulți trîndavi și cu sa
larii mai mari decît cei 
care duc greul acestui 
combinat..".

cel 
din întreaga 

Acestea sînt
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DOLEANȚA UNOR LOCATARI DIN ILIA

Încheierea
Mult necaz creează loca

tarilor blocurilor din Ilia, 
în mod deosebit a celor 
din blocurile Al și D din 
str. M. Viteazul clar și la 
vechile blocuri de pe str. 
T. Vladimirescu. Locatarii 
de aici s-au adresat ziaru
lui nostru, primăriei și 
edililor. Cauza nemulțumi
rii lor este canalizarea, 
mai bine-zis, inexistența 
ei. La blocurile de pe str. 
M. Viteazul, apa menajeră 
și de la grupurile sociale 
se depozitează în fose (și 
acestea subdimensionate) 
din care, deseori, se dever
sează în subsoluri, locata
rii suportînd foarte greu 
mirosul, țînțarii.

— Singura rezolvare este 
urgentarea finalizării lu
crărilor de canalizare con
cepută de R.A.G.C.L. De
va, ne spunea dl Alcxan-

lucrărilor de
dru Alba, secretarul con
siliului comunal.

— Credem că de aceas
tă dată, marca problemă 
a canalizării și îndeosebi a 
construirii stațiilor de pom
pare și de epurare a apei 
este pe cale de a fi solu
ționată — a precizat dl 
Valentin Ciobanu, prima
rul comunei. Sîntem mai 
optimiști, fiindcă în două 
rinduri, dl ing. Nicolae 
Pirvu, director tehnic al 
R.A.G.C.L. Deva, a fost pe 
traseul conductei șl la 
locurile unde vor fi con
struite ede două stații, ur- 
mînd să discute și cu 
constructorii care vor exe
cuta lucrările prevăzute.

Am luat l«?gătura cu dl 
director N. Pirvu, care ne-a 
declarat : „Cunoaștem bine 
problemele ce le ridică 
canalizarea la llia. De a-

canalîzare
ceea, conducerea R.A.G.C.L. 
se străduiește să urgente
ze finalizarea lucrărilor 
de canalizare. S-au stabi
lit amplasamentele celor 
două stații de pompare și 
epurare, traseul conductei 
la Mureș. Acum, iupă ce 
s-a trecut un important 
„hop“ — este vorba de 
traversarea șoselei națio
nale cu conducta de cana
lizare —, constructorul — 
Societatea Comercială Con
dor S.A. — se va apuca 
în curînd de lucrările u- 
mintite mai sus".

— Cum rămîne cu ca
nalizarea de la vechile 
blocuri 7

— Am stabilit să efec
tuăm proiectarea necesară 
și să găsim posibilitățile 
financiare în vederea re
zolvării canalizării și în 
această zonă.

SABIN CERBU

Victime si I 

vinovați
Să aibă oare influen

ță acest început de pri
măvară asupra partici- 
panților la traficul ru
tier ? Evenimentele din 
ultima perioadă pe șo
sele ne face să credem 
că da. Da, deoarece 
timpul frumos și caro
sabilul uscat îi face pe 
unii să uite că regulile 
de circulație trebuie 
respectate în orice îm
prejurare.

• Șoferul profesionist 
Giurca Ioan de la 
ITSAIA Tirgu Jiu a- 
doarme la volanul au
tocamionului 21-GJ-2018 
pc D.N. 66, in localita
tea Pui. Urmarea a fost 
ieșirea din carosabil și 
izbirea de un pom. Un 
pasager și-a pierdut 
viața, iar șoferul și un 
alt pasager au fost ac
cidentați grav.

• Motociclistul Palea 
Gabriel din Hunedoara 
„și-a cerut1' internarea 
in spital printr-o nca- 
sigurarc la schimbarea 
direcției de mers, ur
mată de tamponarca 
cu autovehiculul care 
circula din față.

• Fără ocupație fiind, 
Jurj Aurel, de 41 ani, 
din Călan, s-a urcat la 
volanul autoturismului 
l-IID-31 li și a pornit 
la drum fără a poseda 
permis de conducere. 
I.ipsa de experiență și 
probabil alcoolul consu
mat înainte a făcut ca 
drumul să-i fie scurt. 
A pierdut controlul vo
lanului și s-a lovit de 
un pom din afara șo
selei. Pasagerul «lin 
autoturism, Mureșan A- 
drian, de 42 ani, mun
citor la SIDERMET S.A. 
Călan a suferit leziuni 
grave. Să nu fi știut 
cel din urmă că în
drăznețul „șofer" nu 
poseda permis de coi>- 
duccrc '?

Cpt. MIRCEA NEGRU, 
Serv. Circulație din 

Inspectoratul Județean 
de Poliție
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j direct la sediul SECȚIEI DEVA.
X . ii - —

I
; SECȚIA UTILAJ TRANSPORT PRODUCȚIE j
I INDUSTRIALĂ ALBA-IULIA !

S.C. „SOFTWARE-ITC” S.A. BUCUREȘTI 
SECȚIA DEVA

Organizează licitație pentru ' înzarea unor 
calculatoare, tehnică de calcul, mașini dc cal
culat de birou, și aparate de măsură electronic^.

Licitația va avea loc în data de marți, 14 
aprilie 1992, la sediul SECȚIEI DEVA din stra
da Avram Iancu, bloc III, scara E, parter. Lista , 
mijloacelor fixe scoase la licitație este afișată i 
la sediul SECȚIEI DEVA. ’

Modalitatea de plată este cu CJu.C. cu li- | 
mită dc sumă în ziua licitației. %

Relații suplimentare se pot obține zilnic | 
‘"22___ i •>

(393) |
X

I
___________ X

între orele 7—15, la telefonul 956/14888 sau

. thrift « - .

„Sanatoare, sanatoare, cine intră-n tine moare!
(Urmare din pas- I)

unor

I

' • 
ii

— Diabetul arc încă 
multe necunoscute și, în 
consecință, conține și ris
cul unor eșecuri profe
sionale. Cred că nc-am 
aflat în prezența
asemenea factori dc risc. 
Bolnava respectivă era 
un caz mai deosebit, în
chisă în sine, se pare ca 
urmare a unor stări con- 
filctualc familiale.

Următorul interlocutor 
ne este dna Eleonora 
Teslariu, medic specialist 
ftiziolog, medicul curant 
al Aureliei G., atît de 
grav acuzată de familia 
defunctei.

— Doamnă doctor, de
spre cazul acesta, în șe
dința colegiului dc disci
plină s-a afirmat că bol
nava Iși administra sin
gură Insulina. Este posi
bil acest lucru Intr-o In
stituție medicală 7 Pe de

altă parte s-a mal afir
mat că din anchetarea 
bolnavilor colegi de sa
lon a rezultat că de a- 
proximativ o săptămînă 
decedata Iși întrerupsese 
tratamentul cu Lnsulmă. 
Găsiți normale aceste 
circumstanțe într-o insti
tuție spitalicească 7

— Nu este normal — 
spune dna doctor Tesla- 
riu — dar se practică. 
Personalul medical care 
administrează tratamen
tele este puțin, în schim
bul trei o singură asis
tentă la 200 și ceva dc 
bolnavi. Ixi dispensariza- 
re bolnavii dc diabet sînt 
temeinic Instruițl cum 
să-și păstreze șl adminis
treze insulina, ce 
dietetic au. Nc-am 
pe aceasta.

— Cit timp s-a 
între venirea bolnavei 
din permisie șl decesul 
său, căci în acest Intcr-

cu

nu

a-

în-
ne

regim 
bazat

scurs

val s-a petrecut întreru
perea tratamentului 
însulină.

— Două săptămînl.
— Și In acest timp

s-a putut observa că bol
nava nu-și administrează 
insulina, dacă personalul 
sanatoriului nu făcea 
cest lucru 7

— Era o bolnavă 
chlsă în sine, care nu
comunica niciodată nimlo 
din problemele personale, 
cu o stare psihologică la
bilă ; le-a interzis cole
gelor de salon să-mi co
munice ceva.

Jmi vine să strig : nu 
este posibil așa ceva în- 
tr-un spital, doamnă doc
tor, nu trebuie să fie po
sibil 1 Dc pe bu2c îmi 
zboară însă vorbele unei 
întrebări : „Domnule di
rector, doamnă doctor, 
credeți că prin asocierea 
celor două diagnostice, în 
circumstanțele în care

evoluau ele, Aurelia Gîrz 
era aprioric condamnată 
la moarto ?“. Tăcerea ce 
urmează întrebării este 
stînjenitoare. „Nu, răs
pund apoi cel doi medici 
plecînd ochii. Dacă cu
noșteam toate necunoscu
tele din jurul acestui caz, 
avea șanse să trăiască1'.

Dacă cunoștcați necu
noscutele șl dacă stăpî- 
neațl mal bino cunoscu
tele, doamnă doctor I

„Și acum îmi veți lua 
capul 7“ — întreabă
mar doamna doctor.

„Nu doamnă doctor, 
meni nu este pornit 
Inie capete".

„De-ați țt> 
mi-a picurat 
cest caz, cu 
bătrinit ' '

Să fie aceasta pedeap
sa, doamna doctor, dacă 
în forul dumneavoastră 
interior v-ați făcut a 
culpă din moartea pre
matură n Aureliei 6.

a-

ni
sa

cita durere 
in suflet a- 
vît in a îm-
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I str. Oborului, nr. 10, telefoane 968/26264, 26265, | 
vinde prin licitație publică în ziua de 8 mal • 

1992, ora 9, următoarele :
• Buldozere
• Excavatoare P 600 și 1 200
• Stație sortare mobilă
• Cilindru compactor
9 Convcrtizoarc sudură
• Elcctropalan 8 to
S Remorci tractor monoaxă
• Motoare tractor D 110
• Motoare buldozer D 105
• Motoare electrice 10 kW la 75 kW.
• Mașină îndreptat și fasonat oțel beton.

(412)
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RENEL — DGTDEE
FILIALA DE REȚELE ELECTRICE DEVA 

str. G. Encscu nr. 39 
Organizează în data de 15 aprilie 1992, 

ora 10, la sediul din str. G. Enescu nr. 39, 
LICITAȚIE

pentru închirierea dc mijloace de transport în 
activitatea de construcții-montaj.

Se solicită :
• 4 tractoare rutiere cu remorci pentru

transport de materiale pe teren in zo
nele Deva, Hunedoara, Ilațeg și Brad, 
pentru construcții de instalații energe
tice ;

• 1 autocamion (cu macara IIIAB de pre
ferință) pentru aceleași servicii.

(417)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARSCHALL" HUNEDOARA

str. Libertății nr. 8, telefon 957/17035 
(în incinta Cooperativei Meșteșugărești

„Drum Nou“ Hunedoara)
Pregătește cursuri teoretice și practice pentru 

obținerea permisului de conducător auto, cate
goria B.

Prețul de școlarizare este de 19 000 lei.

»
S.C. COMFRUCT S.A. DEVA
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Organizează în data dc 24 aprilie a.c. li

citație publică pentru darea in locație de ges
tiune a activității dc producție și de desfacere 
legume-fructe de centrul ILIA si magazinele . 
din ILIA și DOBRA, conform H.G. 140/90. Re- J 
lății la telefoanele: 15628, 13430 și la sediul din I 
DEVA al societății, str. A. Șaguna nr. 1.

(414)

IMICRO-MEGA COMPUTERS SRL

cu sediul în Hunedoara, str. Piața Libertății 
nr. 8 (centrul vechi —■ ARDEALUL) 
Vinde din stoc :
• televizoare color SAMSUNG 5013 T, dia

gonala 51 cm, TELETEXT, OSD (afișare pe 
ecran a comenzilor), 6 luni garanție.

Preț : 104 900 Ici.
Informații la telefon 13525 și la sediul fir

mei, zilnic între orele 9—19, iar sîmbătă între 
orele 9—1 2. , (422)

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

I
X

4



CUVTNTUL LIBER • NR. 597 • SÎMBÂTĂ, 11 — DUMINICA, 12 APRILIE 1992 Pag. 3

O societate civilizată 
are printre cele mai im- 
portante componente a* 6 
sale IGIENA : alimenta
ră. edilitară și socială. 
Nu sînt un om de spe
cialitate și de aceea re
ferințele mele se vor 
îndrepta împotriva în- 

i călcării flagrante a a- 
cestei stări de lucruri, 
respectiv pentru noi, 
cei de rînd, contra lip- 
sei de preocupare pentru 

i curățenia generală a me- 
’ diului in care trăim și 
ț conviețuim.
I Pornind la drum doar 
i' tn „Cetatea Devei" (pe 
I care mulți o consideră, 
ț tn țară, un etalon al 11- 
i niștii și curățeniei), ne 
’ frapează o mulțime de 
ț lucruri care contravin 
i flagrant celor mai ele- 
’ mentare reguli de igie- 
1 nă Nu fac nici o com- 
l parație cu țările văzute 
i (deși atunci, cînd văd o 
• neregularitatc Îmi vine 
I mereu în minte antiteza), 
i dar viața cotidiană în 
J urbe îmi oferă mereu o 
1 stare de neliniște, pen- 
Ij tru lipsa de igienă în 
i care trăim.
' Nu trebuie făcut un 
ț raid-anchetă pentru a 
. descoperi negativele, ci 
' doar puțină educație șl 
1 bun simț. Dacă dorești 
1 un suc (și cîți copii nu 
i șl l-ar dori, de n-ar costa 
1 atît !), nici o problemă I 
ț Sucurile de kiwi, zmeu- 
l ră, portocale slnt puse 

in pahare împreună cu 
o apă chioară de robinet. 
(De unde apă minerală?!, 
asta încarcă prețul dc 
cost!). Paharele se spală 
îndoielnic cu apă rece, 
fără detergent. Dc un
de cloramină ? Asta nu 
intră in dotarea buticu-

i rllor, ca dc fapt nici
toaletele, cam una la 100 
de buticuri. Dacă vrei 
să bei o bere la halbă ?! 
Pronto ! Dalbele respectă 
tradiția, nici nu știi pe 
ce parte a halbei să bei 

i berea, ca să nu faci her
pes.

Piața ?! Aii piața ! Un 
adevărat roman pentru

rîsul și plînsul Igienei 
publice! In magazinele 
sale cu „galoane*  brînza 
se ia din butoi ca și cu 
cazmaua, salamul și slă
nina ca și carnea, de 
altfel, sint athmate In 
localul cu aer neclima- 
tizat, ca în afumătoare, 
avînd acces cetățeanul 
pînă la ele, pentru a le 
consulta.

Dacă te-a prins foamea 
în piață, un miros de 
mici și virșli te ademe
nește pe loc. Aceste pro
duse n-au nimic comun 
cu o igienă civilizată, de 
cînd sînt făcuți pînă 
cînd sînt serviți. Micii 
vin în tăvi nespecifice, 
sînt mlnuiți de miini nc- 
profesloniste și murdare 
(de unde apă In piață?).

Piața oferă niște pri
veliști grotești din punc
tul dc vedere al igienei, 
doar pe cei ce s-au obiș
nuit cu acest aspect nO-i 
mai deranjează.

în timpul iernii piața 
se mută și se înghesuie 
în clădirea închisă de 
beton. Dacă în spațiul 
„seră" se mal respectă 
cît dc cit igiena alimen
telor, în acest lăcaș este 
un dezastru. Dragii noștri 
țărani (pe care-i respec
tăm și stimăm pentru 
munca lor) fac un co
merț antiiglenic, colabo’ 
rat cu alți întreprinzători 
deveni, cu orice se poa
te cîștiga. Brînza șl 
smîntîna desfăcută din 
cîrpe murdare, borcanele 
nu au văzut de mult dc-

ANTI - IGIENA
I A I’AS rRIN LOCURI CARE AR TREBUI 

SA STRĂLUCEASCĂ DE CURĂȚENIE

necalificate. Friptul lor 
ale loc pe un grătar care 
stă în permanentă rugini- 
re în țarcul pieței. Con
tactul dintre mîinl și 
mici este direct (de unde 
clește ?), piinea ți-o ser
vești singur, pe pipăite, 
care e mai moale. Și-a- 
poi ce „gustos" este să 
îngurgităm. acum ma- 
rcle-mic (25 lei), la care 
nu am văzut procesul 
tehnologic de acasă! A- 
tunci probabil pe veci 
n-am mai niînca mici! 
Un dezastru în acest 
sens, pe care doar o so
cietate comercială spe
cializați! interesată l-ar 
putea înlătura din a- 
ceastă alimentație dem
nă de epoca de piatră. 
Intr-o țară (dc care pini, 
ieri rideam) am văzut că 
mînuirea pastei de mici 
se făcea cu o mănușă, ca 
dc chirurg, iar prăjirca lor 
se făcea pe un grătar 
de Inox. închis într-un 
cuptor cu infraroșii.

tergentul înainte de um
plere, iar dacă 100 dc 
oameni doresc să guste 
delicatesa de smîntînă o 
pot face, prin bunul simț 
al vînzătorului, oferin- 
du-1 sorvlrca cu aceeași 
lingură, de la sursă. în- 
tr-o înghesuială incre
dibilă, pe mese, la atin
gere : murături Ia bucată, 
borșuri, sucuri fabricate 
acasă, prăjituri, sandvi 
ciuri. Noroc că morcovii 
și cartofii au coajă. Toa
te acestea într-un aer gre
țos, praf, mizerie pe 
jos .și nici o aerisire a 
Halci. Și încă nu a ve
nit vara, cu praf și muște. 
La doi pași, coadă la 
gogoși in timp ce mătură
torii i.și fac datoria. Mă
celăria la minut func
ționează în gherete fără 
apă, climatizare și frigi
dere. O poluare fonică 
dc la ca.setofoane ne 
face tacimul complet

Oare dacă aici, în plin 
centru, așa stă situația, 
ce o fi în comerțul de la 
periferie ? Aici totul fri
zează ridicolul I Berea 
se toarnă dinainte în 
pahare la care nu se ve
de intenționat locul, spă
latul halbei șl umplerea 
halbei. Fumul este per
sistent șl se amestecă cu 
aerul din toaletă, în 
care dacă vrei să Intri, 
o faci pe călcîie. Mesele 
sînt fără fețe de masă, 
iar pe betonul de jos nu 
se mătură. Oare cei ce 
dau autorizații, au văzut? 
Le pot lua înapoi ?
I’este toată această lipsă 

de igienă planează ca 
un clopot pentru toți por
ția dc radioactivitate pe 
tot ce cumpărăm pentru 
a ne alimenta. Nu în ul
timul rind de comerțul 
nou se ocupă oameni 
care nu au nici școală 
specifică și nici dorința 
sau știința unui comerț 
igienic.

In cîtc firme care 
desfac produse agroali- 
mentarc persoana care 
servește nu încasează și 
banii ? Citcvă 1 Am fă
cut atitea gherete. Am 
scos alimentația publică
civilizată cu dotare dc 
apă, frigidere din spații 
adecvate în stradă, pen
tru a ne asemăna cu 
alții. Nu 1 Alții fac 
oriunde ar fi un co
merț. civilizat, cu dotare 
de apă caldă, și rece, de
tergent, spații frigorifice, 
cu aerisire, cu canaliza
re, cu toalete la fel de 
curate ca și întreg loca
lul. C ine ar trebui să se 
ocupe de această salubri
zare și igienizare a me
diului, căci aici este vor
ba de sănătatea șl edu
cația unui popor.

Dictonul „Minte sănă
toasă într-un corp sănă
tos" nu poate exista dccît 
într-o -țară cu o stare de 
igienă controlată, respec
tată și civilizată.

VOICU LĂZĂRUȚ,
Deva

*

*

I’ A T I S E R I A

HCUPTORUL DE AUR“
HUNEDOARA 

UNITATE A S.N.C. TEC AR
VA ADRESEAZĂ

G U S T O A S A !O I N V I I A Ț I E...
Intr-o ambianță plăcută, cu un 

serviciu ireproșabil, personalul de 
inaltă calificare al unității vă ofe
ră, Ia alegere, zilnic, 10—15 sorti
mente dc produse dc patiserie, 
realizate în laboratorul propriu :

; t
.**********************************************************************  
!•

• Pateuri cu brinză • Cornuri 
cu mac • Melci vanilați • Spirale 
cu mac și cu cașcaval • Merișor • 
Cozonaci cu rahat, cu mac și 
cacao • Multe alte bunătăți, 
BINE RUMENITE, PROASPETE,

GUSTOASE
• Oranjada sau citronada, din 

producție proprie, vă astîmpără 
setea.
• Incepind cu 15 aprilie UN PRO

DUS NOU P I Z Z A
• Din 20 aprilie, „Cuptorul dc aur“ 

primește comenzi dc prăjituri 
dc casă, cozonaci și alte dife
rite sortimente de patiserie pen
tru SĂRBĂTORILE DE PAȘTI, 
cu desfacere în unitate sau la 
domiciliul clicnților. 
Transportul este asigurat 
S.N.C. TEC AR.

• „Cuptorul de aur“ execută 
permanentă comenzi pentru dife 
rite ocazii: NUNTI, BOTE 
ZURI, ONOMASTICI’etc.

NU UITAȚI 1 
INVITAȚIA LA „CUPTORUL DI 
AUR" VA ESTE ADRESATA S 

DUMNEAVOASTRĂ!

de

» • * ** * ——' * — * —• • —< 9 — 9 ~~ 9 t f «

I 
DORIȚI UN CADOU DE SFINTELE PAȘTI j 

% 
PENTRU COPIII DUMNEAVOASTRĂ? | 

£ 
Solicitați ir» librării și Ia chioșcurile de difuzare I 

presei almanahul pentru copii I
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Mihai Eminescu, Lucian Dlaga, Radu Stanca, Gligor î 
Ilașa, George Pavel, Vladimir Pop Mărcanu, Ne- J
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„BUCURIA ÎNVIERII",

apărut sub îngrijirea scriitorului Radu Ciobanii.

Cu numai 25 de Ici puteți oferi copiilor dum
neavoastră texte despre Sfintele Paști, semnate dc

-V , . „.v... n.U.l.U.U, LIV w
cutai Chirica, Radu Ciobanu, Olilia Cazimir, Duiliu 
Zamfircscu, Mircea Sântimbrcanu, Constantin Cublc- 
șan, Șt. O. Iosif, Dim. Racliici, Ionel Amăriuțct, Emil 
Gîrlcanu, Elena I’arago, Dumitru Ilurubă, G. Topîr- 
ceanu.

Ilustrații : Dorina Itul Crâng, Alexandru Ru- 
gescu.

S.C. TRICOTAJE S.A. INEU 
județul Arad, str. Calea Aradului, nr. 1 A

ANUNȚA

Reducerea 
vrărilc cn gros 

următoarelela

cu 15 la sută a prețului la li- 
pc perioada aprilie — 
produse:

15 mai, |
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lenjerie dc corp pentru adulți și 
copii ;
articole de sport, treninguri din bum
bac și policstcr ;

tricouri ;

pijamale pentru adulți și copii ;

cămăși de noapte ;

halate de baie ;

prosoape de diferite dimensiuni ;

lavete

Pentru relații suplimentare adresați-vă 
telefoanele 9G0/U159, sau 119G9, interior 18.

la

Societatea Comerciala
Electroprecizia S.A.

str. Parcului, nr. 18

SACELE — BRAȘOV, 2212

Telefoane 92/270783 și direct la 
Desfaceri 92/270308, telefax 92/271998.

Vinde unităților dc stat și private :

X

I
*

I
X

I
s

I tu:

Serv.

I

• Echipament electric pentru toate ,n-. 
purilc dc autocamioane și tractoare fabricate I 
in România (altcrnatoare, demaroare, tablouri i 
dc bord, traductoare, relee semnalizare dircc- J 
ție, relee diverse).

X
• Motoare electrice monofazate dc la 1 

0,37 kW la 2,2 kVV și turații dc 1 500 și 3 000 , 
rol/min.

X

I*
I
X

I
X

IX
I
X

I 
I
I

• Motoare 
de la 0,18 kW la 
1000, 1500 și 3000

electrice asincrone
18,5 kVV și turații 

i rol/min.

X

trifazate 
dc 750,

de lăcătușeric 
150, 175 și

imediat pe

diamelrecu
200 mm.

bază de co-

* Polizoare 
ale pietrelor de 125,

Livrarea se face
menz-i adresate la sediul ELECTROPRECIZIA 
S, A., cu plata prin C.E.C. sau anticipată.

(2391)
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„COMCOOP" HfiȚEG - solicitudine, diversificare, rentabilitate
5

5

>

RED. : Au trecut, iată, 
trei luni din anul 1992, 
dar credem că nu este 
tirziu să discutăm, pentru 
a cunoaște și cititorii 
„Cuvîntului liber”, despre 
activitatea unității 
1991 și mai ales 
de afaceri atinse.

GH. I. : A fost „.. „.. _
bun, nu cred că exage- GHEORGHE lONESCU, 
rez afirmînd așa ceva. președintele
îmi dau acest drept ci- r
frele înregistrate in bl- unității
lanț. Iată-le: la capito
lul desfacere am realizat 
o depășire a nivelului ce 
ni l-am propus de 27 mi
lioane de lei, la produc
ție de două milioane de 
lei. ca. de altfel, și la 
prestările de servicii că
tre populație. Rentabili- 

a a fost de 2 la sută, 
cit prevedea programul, 
i'-ixam atinge o rentabi- 

mai mare, dar am
avut - 
•,e .ti 
furi 
CP'*

din 
cifrele

un an

mai mare, dar
cheltuia î impjrtlin- 
piocur.a ,i de măr- 

care le luam, în 
mai marc parte, di 
<.<■ : ■■ ■)<! t>r ’ d n
' si din Jriră Șl In 
’ s-.-op s iu f.v.-ut dru- 
i lunai. in a-'Clași 
i am ,-jclh'ij’ jdao- 

comere ale mini-
mc. m u mi- i decit ale 
a tor unități ■•.■■imeretale 
■I n z.,na De aceea In 
unt-..'.’le no.i-.trc produ

ce s au vimiut și 
Sțnd mai ieftin.

I

DINAMISM 
Șl EFICIENȚA

Dna ( OlfM-.l.l.l 
IlUTI, contabilul șec 
□ I unității, ne relatea
ză : consiliul de con
ducere al onsuin- 
coop" Hațeg acționea
ză cu promptitudine și 
eficiență. |n atenția a- 
vestuiti stă ridicarea 
rentabilității la 3 la 
suta prin : • folosirea 
intensivă a spațiilor 
corni rcialc ; <» aprovi
zionarea unităților cu 
produse 
specificul 
fermitate 
comenzile 
>f'ii 
au la bază studiul a- 
supra cererilor popu
lației ; • evitare; 
mării de stocuri 
marfă supradim 
'•ate ; • accel
rotației sloculii 
marfă ; • fierari 
tale in parte să 
nă rentabila și 
ducă un cit mai 
profit ș.a.

<lc

înscriși
lor, in 
st ridă 
di-puse 
unități.

<le '
1 lini
ile vi
să a- 
marc

1

RED, : Aveți un vo
lum de activitate foar
te mare șl, deci, manipu
lați fonduri bănești im
portante. Sînteți, în a- 
cest caz, nevoiți să ape
lați la credite bancare ?

Dialog cu dl

GH. I. : Bineînțeles și 
țin să menționez că uni
tățile bancare practică 
dobînzi foarte mari pen
tru împrumuturile ce le 
acordă, aplică sancțiuni 
drastice. Asta este si
tuația. Ei bine, pentru 
a rambursa creditele cit 
mai repede am consti
tuit un fond in valoare 
de 1 milion de lei, evi
dent cu acordul și con
tribuția bănea-că a tu
turor lucrătorilor noștri. 
Banii aceștia se utilizează 
pentru rambursarea la 
termen a creditelor, rc- 
dueîndu-se astfel dobin- 
zile.

RED. : 
că n-ați 
necazuri, 
ședințe.

GH I. : 
vă.

din dispoziții venite de 
sus, ne-a luat cu chirie 
multe magazine aflate în 
centrul orașului. Ei bine, 
am dat în judecată so
cietatea comercială „Țara 
Hațegului”, ce nu vrea 
să ne restituie spațiile 
respective. Procesul 
află în desfășurare 

într-o judecată

se 
Și

sperăm 
dreaptă.

RED. : 
vă referiți 
tivă.

Gif. I. : 
principal, obiectivele 
le urmărim: 1. Să adu
cem in magazinele noas
tre din Hațeg și din 
comunele Răchitova, Sin- 
tâmăria—Orlea. Unirea, 
Rotești șl Rîu de Mori, 
marfă cit mai multă și 
în conformitate strictă cu 
cererea cetățenilor. 2. Să 
aplicăm adaos ’omercial 
cit mai mic, pentru a 
practica prețuri de vin- 
zare avantajoase pentru 
populație. Pentru atin
gerea lor folosim o mul
titudine de metode cu
prinse Intr-un amplu 
plan de măsuri. Nu vreau 
să le înșirui, fiindcă sînt 
foarte multe și concrete. 
In orice caz, sîntem botă- 
riți să atingem cele două 
obiective și în această di
recție sint orientate toa
te eforturile noastre, în
treaga capacitate de mun
că a colectivului.

ă rugăm să 
și la pcrspcc-

Două sînt, în
ce

I
I

Hanul „Bucura", cc-1 arc în frunte pe dl Tibc 
rîu Ștern, se remarcă prin diversitate dc mîncăruri, 
servire ireproșabilă și pre (uri dc cazare modeste.LA CEREREA 

POPULAȚIEI
Secția de producție 

condusă de dl Miron 
Munteanu realizează, pe 
bază de comandă fermă 
și la cererea populației, 
mobilă de diferite tipuri 
și întrebuințări, precum 
și confecții metalice — 
porți, garduri, șoproane 
etc., în termenele nego
ciate cu clienții și la pre
țuri convenabile.

W.W.WAM.V.VWWWWW AWAWAW W. W.w’

Să nu spuneți 
inlimpinat și 
domnule pre-

ani In

Nu, dimpotri- 
am avut și avem u- 

nul fi arte marc. Și iată 
care : cu mulți 
urmă, comerțul de stat,

» » » ~~ » —— » • —

Unitatea „Zimbrul", condusă de j-.mil Birlea, o- 
fer.i zilnic un bogat sorti im-nt de preparate culinare 

bere proaspătă.

MĂRFURI DIRECT 
DE LA 

PRODUCĂTORI

»- Ha- 
!»■• sca
lă npro*  
el.i dc

■ le bu
ni ■lin de

OAMENI COMPETENȚl 
rlintr- f lori, ■■ r, , . „ p|.'()| 
oi >t,,ții pro- atribui iilor

ce o i dizează A avui .....

"111 i

M

F
1 <
(.1

ism a 
o rc< in 
•I <>a- 
vedeau 

a trimis 
i se citi 
•nt, con

st’ ocu-
<lc ti- 

riinltc la

fu primele luni ale 
anului in curs, s-au 
înregistrat necazuri în 
ce privește aprovizio
narea populației cu 
zahăr și ulei — pro-

S1M

11 A

PROCI

9,00 Buni
10,00 Actu
10,10 Club
11,10 Dese

Plan
11,30 Viați
12,30 Ora
13,30 7x7
11,00 Actu
11,10 Tele
16,50«•

Ați i 
Vă I

17,30 Mapi
18,00 Și ci

noști
19,00 Vino

sîmb
♦ Mi

PO
19,15 Teici

pcdii
20,00 Actu
20,35 Film

„Afa
Itiji.i1

V fura
(Fra

22,10 Săpt
spor

22,30 Arti
artiș

23,30 Actu
23,15 Film

„Eu 
Ep.

0,10 V ide
1,00 TV

DUMI

12 zi

MULȚUMIRI CĂLDUROASE
„Consumcoop" Hațeg .și-a creat relații de cola

borare foarte bune cu unitățile producătoare dc 
bunuri dc consuni din oraș : Abatorul, Fabrica dc 
pîinc, Societatea Comercială „Babei" ș.a. Prin in
termediul „Cuvîntului liber" conducerea coopera
tivei mulțumește călduros domnilor ce conduc sus- 
numiții agenți economici și își exprimă convinge
rea că buna colaborare se va extinde în viitor.

RESTANȚE 
RECUPERATE 

duso încă raționaliza
te. Prin eforturile de
puse de conducerea 
cooperativei și de șefii

dc unități, restanțele 
au fost recuperate în 
întregime, distribuirea 
celor două alimente 
aflîndu-sc în graficul 
acestei perioade.

PROGI

6,30 rv
8,30 Bun
9,30 Intri

10,20 Film
pent
Opci
„Moc Ep.

toSu Acte
11,00 Lum

lumi

12,00 \ iaț

13,30 Intel
frun
cula
la F
„Ma

(

Complex'll „Galeșul" compus dintre sala i li ailiosert ire, bar și berărie, 
este Situat chiar iii centrul Hațegului.

TURISM

Turismul reprezintă o 
altă latură importantă a 
activității Consumcoop- 
iilui din orașul Hațeg. Vă 
prezentăm astăzi două 
dintre unitățile di- bază: 
Hanul „Bucura" și Mo
telul „Sarmiz.cgetusa".

Situat într-un peisaj 
aparte, „Bucura" oferă 
turiștilor uit sortiment 
bogat de meniuri și bău
turi. De asemenea, la 
cazare, prețurile sint mai 
mult deed accesibile — 
2110 dc lei patul.

Motelul de la Sarmi- 
zegetusa pune la dispozi
ția turiștilor excelente 
condiții de cazare, masă 
și agrement.

<T) 
lt.00 Acti

11.10 Atla

11,30 Vidt 
15,00 Toți 

Din:
Vni’

18,40 Con- 
dum

19.10 Film 
„DA 
Ep.

20,00 Acti

20,35 Filo 
„Uri 
păpi 

(l'ranț

22.10 Sbo 
■Iun 
(ba

1, Azn

22,15 \ct

23.00 Din 
spo

23,25 Mai 
leal
roit
l.tu
Bul

1

<i
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dimineața! 
litâți 
„Anda ‘ 
perina 
tei 
spiritual;! 

muzică

Aport substanțial în 
sistemului energetic

Convorbire cu <11 dr. ing. I KOREA IIEREȘ, 
directorul Filialei Electroccntrale Deva

lAT A,
IULIE

V"UI I

4
(—ROMANA r~ ■X

( renelI Centrala Termoelectrică Mintia
AUTONOMA DE ELECTTKIWE

CIDALA E1£CTR(XENTRALE DEVA

•

UNITATE REPREZENTATIVA IM ENERGETICA TARII•

litâți
1ub 
itrcbat? 
spundem'C 
mond 
sint ai
l 
bade, 
tă ! 
odii 
ulare 
h i< lo-

lilâți 
artistic.
crea 
riib.rf

ța, r-S :î 
mina 
vă
i pentru
I
dilați 
■j rial, 
pionez*

• Se lucrează la înlo
cuirea elect rof litrelor cu 
altele <le capacitate mai 
mare de reținere.

• Pină acum au fost în
locuite și sînt în funcțiune 
4 electrofiltre noi, iar doua 
se află în curs dc inlo 
cuire, alte două se înlocu
iesc în semestrul II a.c., 
urmînd ca la sfirșitul a- 
ccstiii an să fie înlocuite 
8 din cele 12 elcctrofil- 
trc.

-discotecă 
FA A

TEA,

■RII IE

fcivL I

E\ A 
dimineața! 
ibă-mă ! 
«wrial 
i copii, 
diunca 
irt'

litâți 
lă din
S <
satului

ireți de 
ai cinte- 

popular 
divalul 
a Tănaso*  
tiova, 1991

lit .iți

-magazin
I :
»• —
Craiova 

rbiri de 
irc.i

.erial.
I-AS"
H

litâți

irtislii.
i

1969) 

ui do
Ic.»

«Mir C

liMIi

ii< 3

— Pentru început, vă 
rugăm die director să vă 
referiți la problemele ma
jore aflate pe agenda de 
lucru.

— Ca întotdeauna, do
rim ■ > ,-Mgurăm funcțio
narea termocentralei la 
parametri cit mai ridicați, 
in trimestrul I 1992, noi 
im asigurat cea 8 la sută 
din puterea sistemului 
energetic național și cca 
25 la sută din puterea cen
tralelor pe cărbune. Acest 
lucru a fost posibil dato
rită sprijinului substanțial 
primit din partea Guver
nului și a RENEL în apro
vizionarea cu cărbune, în 
sp< ial din import, permi- 
țind funcționarea centralei 
la puteri cuprinse între 700
— 850 MW, reprezcntînd 
70—85 la sută din capa
citatea efectiv disponibi
lă. Totodată, s-a asigurat 
căldura și apa caldă în 
condiții mult îmbunătățite 
pentru municipiul Deva și 
orașul Brad. In prezent 
sîntem la un stoc redus de 
cărbune țsatisfăcind nece
sarul abia pentru 10-12 zi
le — n.n.), ceea ce a im
pus să trecem un grup în 
r< ervă pentru protejarea 
stocului. Importul dc căr
bune ce se face din Afri-

i de Sud. Australia și 
Siberia răsăriteană necesi
tă un mare efort valutar
— circa 6 milioane dolari 
pe lună —, care poate fi 
mult mai redus dacă mine
le din Valea Jiului ar da 
producție la capacitate.

— Care sint șansele rea
lizării unui asemenea de
ziderat ?

— Am discutat la con
ducerea Regiei Huilei Pe
troșani, încheind ți o notă 
în acest sens, stabilind 
două variante din care cea 
mai avantajoasă pentru c- 
conomia națională ar fi 
creșterea cu 14 la sută a 
producției dc cărbune ener
getic, eu accent pe livra
rea ritmică ți dc calitate, 
a-.tfcl incit acesta să asi

ni 
lui
mc
Stur/3 

drA«
După <um vc vid». stocul dr c.irbunc csle destul de „subțire .

gure o putere calorifică 
de 3 300 — 3 400 kcal/ 
kg. A rezultat că un a- 
semenea deziderat se poa
te înfăptui, acesta fiind și 
apelul nostru de suflet că
tre minerii din Valea Jiu
lui.

— Referitor la repara
ții și rctclinologizarc, ce 
ne puteți spune ?

— Acum avem in re
parație capitală grupul 
nr. 5 ia care realizăm 
și retehnologizări, în par
te cu salariații noștri, pre
cum .și cu Energomon- 
taj RENEL, Energoconstruc- 
ția și alte firme. Retch- 
nologizarea vizează patru 
mari obiective, respectiv 
adaptarea instalațiilor la 
arderea cărbunelui cu pu
tere calorifică redusă față 
de proiect, schimbarea ele
mentelor din oțel special 
(țevi șj conducte), supuse 
fenomenului de fluaj (îm- 
bătrinire), protecția me
diului înconjurător, pre
cum ți schimbarea insta
lațiilor uzate fizic și mo
ral.

— Se vehiculează des 
ideea creșterii radioactivită
ții Cărbunelui consumat și 
a cenușii dispersate n> at
mosferă.

— Din acest punct de 
vedere putem să fim cu 
toții liniștiți. Urmărim lu
nar acest aspect. Măsură
torile făcute recent, la 
cărbune și la depozitele 
de cenușă, de către Re
gla Autonomă a Metalelor 
Rare București, folosind 
aparate de mare sensibili
tate, consemnate într-un 
raport, arată că : „Valorile 
de Intensitate a radiații
lor naturale detectate se 
încadrează fără probleme 
în cele acceptabile, fiind 
foarte aproape de nivelul 
fondului natural din zo
nă, fără a prezenta pe
ricol pentru populație, 
personalul muncitor, flo
ra și fauna zonei”.

puterea 
national f

— Care este costul ac
tual al energiei termice ?

— Incepînd de la 15 
noiembrie 1991, costul este 
de 2 375 lei/gigacalorie, din 
care, datorită subvenției 
acordate de Guvern, popu
lația suportă 220 lei/ 
gigacalorie, aceasta con
stituind o măsură de pro
tecție socială.

Concomitent cu repa
rația capitală, la gru
pul planificat se fac 
și lucrările de retch- 
nologizare stabilite. E- 
ficicnța acestora se va 
regăsi înlr-o mai bună 
funcționare a instala
țiilor.

în laboratorul de contoare sc urmărește cu 
atenție producția de energic electrica pulsată spre 
beneficiari.

Pentru combaterea 
poluării

Condiții msi bwne de 
muncă și de viață

• Cheltuielile prevăzute 
în acest an pentru înlo
cuirea a 4 electrofiltre 
sc ridică la peste 1.3 mi
liarde lei.

• Acțiunea respectivă se 
va încheia in anul viitor, 
cirul se va termina și rea
lizarea programului de re- 
tchnologizarc a acestor in
stalații.

• ElectrofUtrcle sint exe
cutate după cele mai noi 
tehnologii, la nivelul teh
nicii actuale, ele fiind rea
lizate de către Comelf 
Bistrița-Nasăud, după pro
iectul l.Cl’-ET. București.

• p.lcclrofiltrcle aflate 
in funcțiune au un grad 
de reținere dc 99 la suta, 
sitiiin<iu-se la randamentul 
proiectat.

• După Seminarul inter
national organizat sub c 
giiia O.N.U., la Di va, in 
luna septembrie 1991, pri
vind arderea ecologie cu
rată a combustibililor, Co
mitetul pentru Energie al 
O.N.IJ. a hotarit sa acor
de asistența tehnica, u 
tehnologii avansate, in ca 
drul proiectului „Eficien
ța energetică — 20(10',
pentru crearea in Holnănia 
a zonei Deva Centrala 
.Termoelectrica Min'd i, < a 
zonă de demonstrai ie
i liiienței energetice și d<‘ 
scădere a poluării

• In Deva s-a început 
construirea unui ansamblu 
de 129 apartamente, dm 
fondurile RENEL, care 
se vor da in folosința Cel 
mai tirziu m anul Vlltoi 
pentru salat ialii de la 
< I .E. Mintia.

• Este n» is'-cnlie. la 
Mintia, un vestiar pentru 
JOII femei.

• Se (ace extinderea U- 
nur at« li* * • de reparații 

h /. • z • t.* V

pentru îmbunătățirea con
dițiilor de lucru.

• S-au acordat echipa
mente de protecție și de 
lucru, precum și antido
turile prevăzute de lege.

• S-a asigurat plata in
tegrală a salariilor lunare, 
fără diminuată, aplicarea 
indexărilor, a primelor, 
gratific ațiilor. primelor ju
biliari' pentru personalul 
cu vechime îndelungată, a‘ 
ajutoarelor bănești și pri
melor Ia pensionare.

1
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De vorba cu dl TIBERIU MEDEANU, 
procuror criminalist la Procuratura 

Județeană VIOLENTA SAU INCONȘTIENTA?
>ț>

Vulcan - un „vulcan" 
al criminalității?!

i _____I
— Dlc procuror, v-aș 

ț propune să intrăm direct 
i in subiect și vă întreb : 
' caro este situația infrac-
ț țtunilor contra vieții in
l ultimii doi ani in jude-
, țul Hunedoara
> — !n cadrul Procura-

turii Județene s-a urmă- 
l rit permanert evoluția 
’ Infracțiunilor contra vie- 
1 ții. Precizez însă că in 
l această categorie se in- 

duel numai infracțiunile 
î comise cu intenție, anu- 

mc, omorui, pruncucide- 
rea, determinarea sinuci- 

, derii și loviturile cau- 
’ zatoarc de moarte. Deci 
1 nu ne vom referi la in- 
l fracțiunile de ucidere din 
J culpă. în care intră ac- 
J cidcnlelc de muncă .i 
i de circulație
i — Care este dinamica
I acestui fel de infracțiuni

— Se constată o creș
tere a numărului infrac 
țiunilor intenționate con
tra vieții. De la 48 in 
191'0. la 00 in 1991. In 
funcție de natura lor, în 
1990. in județul Hune
doara s-au comis 23 in
fracțiuni dc omor, 19 
tentative și 6 lovituri 
cauzatoare ele moarte, iar 
în 1991, 23 infracțiuni dc 
omor. 31 tentative, o de
terminare de sinucidere 
șl două lovituri cauza
toare de moarte.

— Această creștere est'1 
proprie numai județului 
nostru '!

— Nu. Aceeași ten
dință se înregistrează și 
pe plan național. In 1990. 
pentru acest ten de in
fracțiuni au fost trimiși 
in judecată peste 1 000 
do inculpați, ceea ce în
deamnă o creștere dc 25 
la sută față de anul

| anterior.
— Să ne întoarcem la 

județul Hunedoara și să 
localizăm, pe lit posibil, 
aceste infracțiuni. Se 
poate ?

— Desigur. O analiză 
a frecvenței și dispersă
rii po teritoriul județu
lui relevă comiterea ma
jorității infracțiunilor în 
localitățile din Valea 
Jiului. In 1990, in aceas
tă zonă s-au comis 18

Cuțite, bite, pari, pietre, 
pumni și picioare

— !>)(• procuror, citii 
CC nc-ați spus piuă a- 
cum trebuie, intr-adevăr, 
să no pună pe gloduri. 
<51 nu numai pe noi. Iar 
pentru ca discuția noas
tră să fie cu folos unui 
număr cil mai mare dc 
Cititori, vă propun să 
abordăm și alic chesti
uni legale de infracțiu
nile contra vieții. Cc 
Credeți că trebuie să cu
noască oamenii pentru a 

infracțiuni (38 Ia sută), 
din care 9 omoruri. Un 
an mai tîrziu, tot aici 
s-au comis 27 de fapte, 
din care 14 au fost 6- 
moruri, ceea ce repre
zintă circa 60 la sută 
din numărul infracțiu
nilor de acest gen.

— N-ar fi lipsit dc in
teres să cunoaștem și 
localitățile.

— .Aceste infracțiuni 
sint g-upatc in localită
țile Vulcan, Petroșani, 
I upeni, Uricani ți Pe- 
trila.

— Să mergem și mai 
departe cu detalierea. Se 
poate vorbi de un pol al 
criminalității în județul 
Hunedoara ?

— Poate este pretențios 
spus, dar pe primul loc 
privind frecvența aces
tor infracțiuni se situea
ză orașul Vulcan. Aici 
s-au comis în total 16 
infracțiuni de omor, sau 
tentative, din care 10 in 
1991 Și aceasta, în 
condițiile în care popu
lația orașului reprezintă 
un procent mult mai re
dus față de celelalte lo
calități din Valea Jiu
lui. Mii mult, în aceasta 
localitate, situația a fost 
similară și în anii ante
riori !

— Dar despre celelalte 
municipii și orașe din 
județ, ce putem spune in 
această privință

— Un număr destul dc 
mare de infracțiuni se 
constată la Deva, Hune
doara i Orăștic.

— Există vreun oraș 
in județul nostru în care, 
in ultimii doi ani, să nu 
șc fi înregistrat vreo 
infracțiune contra vieții?

— Unul singur : Simc- 
ria.

— Mediul rural cum 
sc prezintă din acest 
punct de vedere ?

— Regretabil este că și 
in sate se constată o 
creștere a infracțiunilor 
contra vieții. In 1991 s-au 
comis 16 asemenea fapte, 
ceea ce rcprcz'ntă 27 la 
sută din total șl aproa
pe dublu în comparație 
cu anul anterior 

prcinlimpina asemenea 
fapte ?

— Mu voi referi la 
> iteva aspecte și voi spu
ne că există posibilita
tea prevenirii multora 
dintre infracțiuni, dacă 
persoanele angrenate ar 
fi dat dovadă dc lucidi
tate. în majoritatea ca
zurilor au greșit, ți cel 
agreslon.iți, divid dovada 
de Imprudență, irascibi- 
lit.-ite, alegerea greșită a 

anturajului, consum de 
băuturi alcoolice în can
tități excesive, sau avind 
alte comportamente ce 
fac obiectul „victimolo- 
gici“.

— Ce fel dc comporta
mente ?

— Organizarea unor 
petreceri, jocuri de no
roc și altele. Dar, ca să 
continuăm, în ordinea 
frecvenței, cele mai mul
te infracțiuni au fost 
comise la domiciliul vic
timei sau inculpatului, 
urmează apoi cele comi
se pe stradă (20 la su
tă), localuri publice (17 
la sută), iar un număr 
mai mic s-a semnalat în 
unități economice, hote
luri, cămine dc nefami- 
liști și chiar pe cîmp.

— Vă pun acum o în
trebare pe care am vrut 
să v-o pun mai devre
me : în ce mod și cu ce 
obiecte sau arme sc co
mit infracțiunile contra 
vieții ?

— Aici ar fi mai mul
te de spus, dar sintetic, 
situația este următoarea. 
Din totalul celor 99 de 
infracțiuni dc omor și 
tentative dc omor co
mise în ultlpiii doi ani, 
47 au fost provocate prin 
lovire cu cuțitul sau

Cine sint 
inculpații ?

— Să încercăm, dlc 
procuror, să răspundem 
la o întrebare dc larg 
interes : cine sint incul
pații ?

— Este, într-adevăr, o 
întrebare pe care și-o 
pune multă lume. Iar 
abordarea unui răspuns 
este destul de complica
tă.

— De cc ?
— I’cntru ca trebuie 

ținut cont dc mai mulți 
factori.

— O facem și pe asia.
— In acest caz este ne

cesar să precizăm că 
vom vorbi numai de in
culpați a căror vinovăție 
a fost în mod cert stabi
lită. Iar în ultimii doi 
ani, ci sint în număr de 
111. O primă constatare 
este că majoritatea sint 
bărbați.

— Dar sint și femei ?
— Da, în patru cazuri 

infracțiunile au fost co
mise dc femei.

— Mai exact cc-au 
făcut ?

— Două și-au ucis 
concubinii, una a săvîr- 
șit infracțiunea împotri
va unui cetățean pe care 
nu-l cunoștea iar ultima 
și-a ucis propriul fiu, dc 
citcvu luni.

— Dar «Iacă ne refe
rim la virslă ?

— în acest caz predo
mină inculpați! Intre 21 
și 30 dc ani (51 dc ca
zuri) și Intre 31—10 ele 
ani (34 dc cazuri).

— Eslc clar, în gene
ral oameni tineri. Dat 
minorii ?

— Din numărul total, 
6 au fost minori. Doi au 
tomis un omor deosebit 
dc grav in scop de Jaf 

briceagul. Să mai reți
nem că aceste arme au 
fost purtate în mod obiș
nuit de inculpați. în al
te 26 de cazuri „arme
le" s-au numit bîtc, pari, 
bucăți dc lemn sau pie
tre, iar In 10 situații de-„ 
cesul a fost determinat 
de lovire cu pumnii și 
picioarele. Nu lipsesc în
să nîci topoarele, răn- 
gilc șl armele albe dc 
proveniență orientală.

— Armele dc foc au 
fost utilizate, dlc Mc- 
deanu ?

— în două cazuri, din 
care unul a rămas în 
faza tentativei, date cită 
distanței mari de la 
care s-a tras.

— Celălalt?
— In al doilea caz, sta

rea conflictuală s-a de
clanșat între vecini, iar 
cel care poseda arma 
de vînătoare a utilizat-o 
întrucît se găsea în sta
re de ebrietate, provo- 
cîndu-i celuilalt răni. Vic
tima a reușit să sg refu
gieze în casă, dar a fost 
urmărită, tăiată cu cuți
tul în zona brațului și 
stropită cu motorină, din- 
du-i-se foc, astfel că a 
decedat din cauza arsu
rilor.

iar ceilalți au săvîrșit 
tentative dc omor. Aș 
vrea să revin însă asu
pra unui fenomen îngri
jorător. Anume că 62 la 
sută din numărul incul- 
paților se situează în 
limitele vîrstel de pînă 
la 30 de ani. Dacă ne 
gîndim la perspectivă și 
la faptul că sc constată 
o creștere masivă a de
lincventei juvenile, a- 
vcm toate motivele să 
fim îngrijorați.

— S-a vorbit și sc 
vorbește destul dc mult 
do recidiviști. Care este 
situația reală ?

— Numai trei incul
pați au fost recidiviști, 
iar alți șase prezentau 
antecedente penale. Pre
cizez însă că o parte din 
ceilalți inculpați nu po
sedau antecedente pena
le, Întrucît au beneficiat 
de prevederile decretelor 
dc amnistie din anii an
teriori.

— Die procuror, io să- 
vîrșirca infracțiunilor 
contra vieții s-a constatat 
implicarea unor grupări 
politice, etnice sau con
fesionale ?

— In judeșul Hune
doara nu au fo*-t  aseme
nea cazuri.

— Dlc procuror, dis
cuția noastră a ajuns la 
punctul care impune ur
mătoarea întrebare : care 
sint cauzele proliferării 
fără precedent a crimina
lității în județul Hune
doara ?

— In esență, infrac
țiunile contra vieții, ca 
și alte genuri de infrac
țiuni au fost influențate 
de mutațiile intervenite 
in societatea româneas
că în ultimii ani, pre
lungirea stării de provi
zorat în unele domenii, 
nesoluționarea la timp a 
stărilor conflicluale șl 
consumul excesiv de al
cool. Dar nu numai a- 
ccstea ar fi cauzele. Nu 
putem trece cu vederea 
faptul că nivelul cultu
ral și educativ nesatisfă
cător a Influențat nega
tiv criminalitatea. Și a- 
ccasta prin anihilarea ro
lului disccrnămîntulul în 
aprecierea noțiunilor de 
libertate .și legalitate.

— Despre familie și 
școală cc sc poate spune?

— Că există serioase 
deficiențe în educarea și 
supravegherea tinerilor ți 
minorilor de către aceș
tia, dar șl de alte orga
nisme cu atribuții in a- 
cest sens. Aceste defi
ciențe au determinat co
miterea unor infracțiuni 
de omor în contextul a- 
parițiel unui comporta
ment viciat și a senzației 
dc libertate fără limite.
Mai mult chiar, fenome
nele dc degradare din 
familie au diminuat ro
lul educativ al acesteia, 
transformînd-o uneori 
intr-un factor criminogcn, 
generator dc violență, 
imoralitate șl promiscui
tate.

—■ Alic cauze ?
— Anturajul necores 

punz.iitor a influențat ne
gativ comportamentul în 
special al tinerilor. Sa 
mai amintim că stările 
conflicluale declanșate 
uneori din motive mino
re și amplificate apoi dc 
efectul băuturilor alcoo
lice au stat la baza mul- 
toi» infracțiuni. Su nu

■— Despre pregătirea 
școlară a inculpaților cc 
putem spune ?

— In primul rînd fap
tul că 86 dintre ci au 
cel mult 8 clase.

— Sc poate vorbi de
spre o rcaclic a opiniei 
publice față <lc incul
pați ?

— Este regretabil făp 
tul că, deși in majorlta 
ten cazurilor infracțiunile 

au fost comise în pre
zența altor persoane, reac
ția a fost nesemnificati
vă, manifcstîndu-se In
diferență față de am
ploarea stărilor confllc- 
tuale. Mai mult, există 
tendința eschivării de la 
cercetări, uneori chiar 
refuzul furnizării infor
mațiilor deținute.

— O ultimă precizare, 
legată dc întrebarea din 
titlu. Uiți dintre incul
pați sint alcoolici ?

— Nu vă pot spune 
exact. Vă pot da însă 
multe dale relevatoare 
vizavi de alcool. Iată, 
de exemplu. 93 la sută 
din infracțiunile contra 

Cauze, condiții si mobiluri 
ale infracțiunilor

1

contra vieții

vieții au fost săvîrșite 
de oameni în stare avan
sată dc ebrietate sau sub 
Influența alcoolului. Dar, 
pentru că este un „dar" 
la care trebuie să luăm 
aminte, 66 la sută din 
victime erau în situație 
similară, consumul de 
băuturi alcoolice rcall- 
zîndu-sc împreună cu 
inculpații. Și încă ceva. 
In majoritatea cazuri
lor, inculpații erau rude, 
prieteni, cunoscuți, ve
cini sau colegi cu victi
mele. Numai în 13 ca
zuri victimele au fost a- 
costatc de inculpați, fără 
a fi existat anterior vreo 
relație dc cunoaștere.

*

uităm apoi dușmănia și 
tendința dc răzbunare, 
gelozia, interesele mate
riale, prelungirea stării 
dc provizorat din secto
rul agricol și chiar ne- 
luarca unor măsuri co
respunzătoare față de 
bolnavii psihici.

— Nu am vorbit nimic 
despre autorități și orga
nisme cu atribuții în 
stăvilirea criminalității.

— Cite ceva am mai 
spus. Trebuie însă să 
subliniem că insuficienta 
cunoaștere de către auto
rități a stărilor conflic- 
tuale acumulate pe pe
rioade îndelungate de 
timp ți ncluarca unor 
măsuri cficentc, in spe
cial in perioada post
revoluționară au deter
minat tranșarea acestor 
conflicte prin utilizarea 
violenței. Fenomenul s-a 
corelat cu inconsecvența 
aplicării unor prevederi 
legale și cu slăbirea ac
tivității organelor de or
dine, ceea cc a creat la 
unii convingerea că pot 
comite fapte grave fără 
a fi descoperiți și fără 
să suporte rigorile legii.

— I.a cc nc putem aș
tepta în viilor ?

— Analiza datelor pe 
care le deținem relevă 
faptul că infracțiunile 
contra vieții au tendința 
dc creștere și diversifica
re, evident, cu consecin
țe deosebit de grave, în 
acest sens pledează șl 
condițiile socio-cconoml- 
ce prognozabilc pentru 
perioada următoare. Mă 
refer la accentuarea șo
majului, reducerea veni
tului real, influența fe
nomenului infracțional 
mondial șl diminuarea 
unor factori prohibitivi. 
Un prim semnal de a» 
larmă il constituie creș
terea accentuată a in

L

*

ț 
j

*

*
*

fracțiunilor de furl, til 
hărie, prostituție, vaga
bondaj și corupție, feno 
menc cc preced criin < 
organizată.

\.\IENTIN NEAGU
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PROGRAMUL I

• ll.Di) A< (ualituți • 11,20 Worhlmt 
IM\ • 15,20 Avanpremiera săptăminii
• 15.H) Copiii noștri — viitori muzicieni
• 16,00 Cheia siicci-suliii. Treptele priva
tizării (V) • 16,30 Muzica pentru toți • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea in 
limba maghiară • 18,35 Televiziunea vă 
ascultă ! • 19.30 Desene animate. Alice
in tara minunilor • 20.00 Xctualități • 
20,35 Tezaur • 21,00 Teatru Tv. Moște
nirea • 22,00 Universul cunoașterii • 22,30 
Actualitatea sportivă • 23,00 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,30 Conflu
ențe.

PROGRAMUL II

• 16.00 Actualități • 1G.15 Desene a- 
nimate. ( ălărețul cu sabie • 16,10 Tra
diții • 17,10 Eilm artistic. Antanta (SUA, 
1987) • 18,50 Repriza a treia • 20,00 Su
per Channel • 20.30 Magazin auto-moto
• 21,i8) Studioul muzicii contemporane •
21.30 TVE Internacional • 22,00 T\ 5 Eu
rope • 22,35 BB( World Service.

MARII. 11 APRILIE

PROGRAMUL 1

• 10,00 Actualități • 10,30 T\ E 1 nter- 
narional ■ 12,10 Ora de muzică • 13,00 
Interferențe • 13.30 Muzica pentru părinți
• 13.50 Actualități • 11.10 Tradiții •
11.10 Preuniversitaria. Admiterea in liceu 
— 1992. Matematica • 15,15 Teleșcoală
• 15.15 Agenda muzicală • 17,00 Actua
lități • 17.05 Repere transilvane • 17,35 
Codrule, măria ta ! • 18,00 Salut, prie
teni ! • 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animați'. Mice in țara minunilor
• 20,00 Actualități • 20,36 Sport • 20.15 
Ts-lecinemati'ca. ( ci din Sud (SC \, 1915)
• 22,20 Mistificare sau adevăr? (IV) •
23.20 ( ronica Parlamentului • actuali
tăți • 21,50 Jazz-fan.

PROGRAMUL 11

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a-
nimatc. ( ălărețul cu sabie • 16,10 Cer
cetarea științifică agricolă • 17,10 Stu
dioul do literatură • 18,10 Iilm serial.
Marc și Srtphie. 1 p. 10 • 19,10 Euro-gol
• 19,10 Tribuna non-con ormiștilor • 20,00 
Super ( hanuri • 20,30 Muzica azi • 21,00 
Dc-ale pieței in economia Capitalei •
21.10 IA E Internacional • 22,00 IA 5 Eu
rope • 22,35 BIR World Service.

MIHH I RI, 15 APRII II

PROGRAMUL I

• lO.Ot) Actualități • 10,20 Calendarul 
zilei • 10,30 I ilm serial. Eamilia l'ola- 
niecki. Ep. 8 • II.15 Worldnet USIA •
12.20 Ora de muzică • 13,10 V lista a treia
• 13,10 Divertisment internațional • 11,00 
Actualități • 11.20 Civilizația montană • 
11.50 Avanpremieră TV • 11.55 Prcuni- 
versitaria • 15,30 Teleșcoală • 16.00 In- 
terpreți ai cintecului popular • 16,20 Lu
mea sportului • 16,50 Tragerea l’ronocx- 
pres • 17.00 /Actualități • 17,05 Arte vi
zuale • 17,30 15, 16, 17. 18 • 18.00 Re
flector • 18,30 Muzicorama • 19.00 Stu
dioul economic • 19,30 Desene animate. 
Alice n> țara minunilor • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Sport • 20,15 I ilm serial. 
Doamnele de la malul mării. Ep. 5 • 21,35 
fn fața națiunii. Partidele politice • 22.00 
Dosarele! istoriei • 23,00 Cronica Parla
mentului * Actualități • 23.30 Pro mu- 
sica.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 
nimate. ( ălărețul cu sabie • 16,10 Emi
siunea in limba maghiară • 18,10 Tiafru 
TV. flag! Tudose. dl' H. Șt. Delavrancea
• 20,10 Video-dipuri • 20,30 Dialog cu 
edilii ( ipitalii • 21.00 Bijuterii rnuzii ile
• 21,3)1 TV E Internacional • 22.00 TV 5 
Europe • 22,35 BB( World Service.

IOI. 16 APRII IE

PROGRAMUL I

• 10,00 Aclualflăți • 10,30 Worldnet 
IJSIA • 12,10 Ora de muzică • 13,00 Oa
meni de lingă noi ■ 13,30 .lazz-magazin
• > 1.K0 Audio-vizual studio • 11,50 Pre- 
universilaria. Bacalaureat ’92. Biologii' •
15.30 'Teleșcoală • 16.00 Muzica pentru toți

• 16.30 lorum • 17,00 A dualități • 17,05 
Repere moldave • 17,35 Reporter '92. 
„Nemții" noștri din... Germania • 18,00 
Tele-discul muzicii populare • 18,20 Vir- 
stelc peliculei • 19,00 Studioul economic
• 19.30 Desene animate. Alice in țara
minunilor «20,00 Actualități • 20,35
Sport • 20,15 Film serial. D VI.LAS. Ep. 
119 • 21,15 Baschet : repriza a ll-a a fi
nalei ( apei campionilor europeni • 22,30 
în fata națiunii. Partidele politice e 23,00 
Cronica Parlamentului ‘ Actualități • 
23,30 Reflecții rutiere • 23,15 Vedete in 
recital • 0,05 Stadion.

PROGRAMUL II

• 16,00 Vctualități • 16,10 Desene a- 
nimate. ( ălărețul cu sabie • 16.35 Mo- 1 
tor ! • 17,05 Emisiunea în limba germa
nă • 18,05 ( «incertul Orchestrei Naționa
le Radio • 20,30 O viață pentru o idee
• 20,50 Baschet : finala Cupei campionilor
europeni (repriza I) • 21.10 TVE Inter
national • 22,110 TV 5 I mope • 22.35
BB( W orld Service.

V IXERI, 17 VPR1I IE

PROGRAMUL I

• 10.00 Act na I il ă ț i • 10,30 1 ilm ar
tistic. Noaptea ne privește (Anglia, 1912)
• ll„50 Super Channel • 12,50 Siria — 
documentar • 11.00 Ora de muzică • 
11.00 Actualități • 11.20 Mondo-musica
• 15,10 Bicentenar Rossini • 15,25 Preti- 
niversitaria • 16,00 Limba noastră • 16,30 
Muzica pentru toți • 16,15 Tragerea Loto
• 16,55 .Actualități • 17,00 Emisiunea în 
limba germană • 18,00 Pro patria • 18,15 
Video-ghid • 19,05 Viața parlamentară
• 19.30 Desene animate. Alice în țara 
minunilor • 20,00 Actualități • 20,35 Film 
serial. Eamilia ( hisholni. Ep. 10 • 21,35 
Campionatele mondiale individuale de gim
nastică e 22,10 Simpozion. Revistă de li
teratură și arte • 23,30 Actualități • 23,15 
Campionatele mondiale individuale de 
gimnastică • 0,15 Gong! • 1,15 Top 10.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,1.5 Desene a- 
nimate. ( ălărețul cu sabie • 16,10 'Tradi
ții o 17.10 Sporl-magazin • 18,00 Seară 
de balet •> 19,10 Oratoriul „Broekes-l’as- 
sion-' • 21.30 IA 1- Internacional • 22,00 
'TV 5 Europe • 22.35 BIR World Service.

SÎMB \ T V. 18 APRII II

PROGRAMUL 1

• 9.00 Bună dimineața ! • 10,00 Ac
tualități • 10,10 Eeriți-vă de măgăruș!
• 11.10 Descoperirea Planetei • 11,30
Viața spirituală • 12.30 Ora de muzică
• 13,30 7x7. Evenimentele interne ale
săptăminii • 11,00 Actualități • 11,10 Tc- 
le-cllib • 15,15 Campionatele mondiale in
dividuale de gimnastică • 17,15 Mapa
mond • 18,15 Campionatele mondiale in
dividuale de gimnastică • 19,05 Cîntece 
de voie bună • 19,15 Telcericiclopedia • 
20,00 Actualități • 20,35 I ilm artistic. 
Șotron (SUI, 1980) • 22.25 Varietăți in
ternaționale • 23.25 Actualități • 23,10 
Iilm serial. Eu spionez. Ep. 6 • 0,35
Rock-panorama • 1,00 TV DEV A.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16.15 Desene a- 
nimate. ( ălărețul Cil sabie • 16,10 Con
viețuiri • 17.10 Eilm artistic. Portița de 
scăpare (I ranta. 1990) • 18,10 V ideo-cli- 
puri • 19.1)0 Se caută o vedetă ! • 20,00 
Umor și muzică • 21.00 Serenada • 21.30 , 
TVE Internacional • 22.00 TV 5 Europe
• 22.35 BBC World Service. |

DUMINICA. 19 APRILIE

PROGRAMUL I

• 6,30 TV DEV A • 8,30 Bună dimi
neața ! • 9,30 ( lovnissiino • 10.20 I ilm 
serial pentru copii. Operațiunea .,Mozart”. 
Ep. 3 • 10,50 Actualități • 11,00 Cine nu 
știe ce-i dorn’... • 11.25 Lumină din lu
mină • 13,00 Viața salului • 11,00 Ac
tualități • 11,10 Video-magazin • 16,05 
Campionatele mondiale individuale de 
gimnastică • 18.10 Eilm serial. DALLAS. 
Ep. 120 • 19,00 Actualități • 19,30 lut
hul : Steaua — Dinamo, în cadrul etapei 
a 21-a a Diviziei A. Transmisiune directă 
<l<< la București • 21,20 Iilm artistic. 
Urmărește avionul ! (Franța, 1.989) • 22,15 
A< lualilăți • 23,00 Salul, adolescență !

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a-
nimate. ( ălărețul cu sabie • 16.10 Con
viețuiri • 17.10 Pop-cltib • 17.30 Orașe 
și civilizații • 18.00 Varietăți internațio
nale • 18,30 Serata muzicală TV ■ 21,00 
< interul inimii melc • 21,30 TVE Inter- 
nacional • 22.00 TV5 Europe • 22,35
BBC World Service.

0 Severul tată către 
fiica sd :

— CHyu'a, te-am văzut 
a eară sarulindu-te cu 
uzi tinăr. Urați intr-un 
automobil Cine-i indivi
dul ?

— Ce culoare aven au-

• ■•*•*•*•*•*•

tomobilul ?
O — .I/uni-i, unchiul 

a sărutat-o pc sora mea I

• ••••••••*•  •

— Au voie, ride mama, 
săptămina viitoare se că
sătoresc.

— Și-atuncl, cînd se 
căsătorește tata cu. veci
na noastră ? 1

Culese si prcluciatc de 
ILÎE LEAIIU

I) IHO I O AI I 1.

f ? 4 5 6 7 9 r
I

4 ■S ■
6 ac B

■
9

10

prezentant al minorității ; 9) înregistrata 
înainte de primire — Nu intră în discu
ție ; 10) Subtilizate din patrimoniul na
tional.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEG VREA CAREULUI ..DESIGN”, 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 

DE SÎMBĂTA TRECUTA :
1) SEPARATIST ; 2) EXAMINATOR ) 

3) ME — AMUS — CE : 4) ACARET — 
DOP ; 5) NUBIL — CATA ; 6) ATIT —* 
CĂMIN ; 7) TAL — RASATA : 8) UB —» 
NETA — OT ; 9) RlDICATURI ; 10) A- 
LITERATIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției :

Alb.: Rd 8, C a 6. C c 8. N b 8, PC6 
Negru : RaB, Cd5.

ORIZONTAL - l) Limitatonrc dc mers 
in gol ; 2) Dat cu totul la o parte ; 3) 
Răsfățat cerber de alcov — I'iică adop
tivă cu forme. legale ; 4) Tip de curte... 
strămoșească — Interpret sentimental 
lipsit de voce ; 5) Bătrînul martor al în- 
flăcăratelor iubiri — Cap de țara Înde
părtat ; 6) Scurt metraj la matineu — 
Susținătoare... in corpora — Se exprimă 
cu uimire ; 7) Acord muzical dintr-o o- 
peră lirică — Locul de odihnă a celor 
buni ; 8) A alege cu o anumită intirz.iere
— N-are prea mult de stat : 9) Scos din 
răbdări; 10) Lunga timpului cărare.

VERTICAL : 1) Remarcate in toate fe
lurile ; 2) Trecut pe linie moartă ; 3) Mii 
de centimetri cubi — Unguente rău mi
rositoare ; 4) Compoziție de coloratură — 
Folosit pină la sacrificiu ; 5) Tcrmostate 
<-u tratament local — Tip de trăsnit fără 
margini ! ; 6) Subdiviziuni ale unui watt !
— Oameni cu tiare de mină — Auxiliar 
al existenței ; 7) Cu mușchii In stomac 
dezvoltați (sg.) — Expresie de senzație pe 
buzale suferințelor ; 8) Descoperire reali
zata intr-un moment de inspirație — Rc-

SOLI TIV PROBLEMEI AP/ÎRUTĂ 
SÎMBATA TRE( UT A :

1. ... Dh5
2. Db5 mat
1. ... Ne4
2. Tf8 mat

. .. C.I5
2. Tefl mat
1. ... Ce7
2. Df7 mat

ANIVERSARI

• PENTRU îngerașul 
nostru, Camelia Corchcș, 
la împlinirea celor G ani
șori, multă sănătate, bucu
rii, un viitor fericit și „La 
mulți ani Mămica Mă- 
rloara, lăți» ul Vasile, fră
țiorul Dani și bunica Ana 
Or.șa din Băița. (2559)

ViNZARI -
CUMPĂRĂRI

• VÂND magnetofon Tes
la C.M. 130 și Kashtan, 
stare perfectă, pieț avanta- 
ios. Ix >nic, nr. 62.

(1683)

• S.C. MIXTA RO
MANO - GERMANA 
MIILTISUPER SERVI
CE SRL vinde: auto
care. camioane, micro
buze, autoturisme, pie
se de schimb, pentru 
Opri Kndctt, Ascona, 
I-'urd, Granada, VW 
80 1,0, cauciucuri toa
te dimensiunile și cu
rele transmisie. Exe 
cut: transport • marfă 
intern cu camion 3 
tone la preț foarte a- 
vantajoB. Vinde raf
turi din tablă zlncată 
160 x 80 x 30 cm. Infor
mații telefon 92/413324.

(2516)

• S. C. INTERNATIO
NAL MULTIPREST De
va vinde cn gros ți cn 
ilctaillc, la prețuri avan

tajoase, televizoare color, 
vidcocasetofoane, combine 
muzicale, radiocasetofoanc 
Wolkman etc. Informații, 
Deva, bdul Decebal, bl. C, 
telefon 23488. (2493)

• OGIS SRL Deva, str.
Mărăști, bl. 5, ap. 22 
(Aleea Saturn, în spatele 
Mctalchim) vinde en gros 
țigări Kent, Assos, Kim, 
Las Vegas, Parisicnne, ca
fea, dulciuri (produse de 
firma Ulkcr), telefoane 
perete, palinka. Relații zil
nic, orele !)—16, telefon 
20771. (2552)

• VÎND autocamion Sa- 
vicin 7,5 tone, preț con
venabil și video player 
Samsung, ;1daos comercial 
5 hi sută. Brad, telefon 
55042 sau Deva, 14005.

(2550)
• \ 1ND Volga Diesel

r-u semiremorcă ți un Au
di 100. preț convenabil. 
Rel 'ții Deva, str. Primă
verii, nr. 4. (2548)

• VIND casă, materiale 
de construcții OCA. De
va, V, Babeș, nr. 32.

(2547)
• VÎND ladă frigorifică

25') litri cu sertare, preț 
convenabil. Deva, telefon 
24975. (2514)

• ('UMP/\R casă sau
teren construcție. Deva, 
zonă centrală sau zona 
l’E(,’O Sîntuhalin telefon 
95(1/19051. ‘ (2543)

• VÎND oi. Deva,
str. V. Babeș, nr. 45.

(2540)
• VÎND Mcreedcs 390 D

și VW Diesel, preț nego 
clabil. Deva, 1919.3 sau Sl- 
ineria, 60051, str. Urol, nr. 
E’l. (2539)
• VÎND urgent VW Golf,

stare foarte bună Deva, 
telefon 12953. (2538)

• V ÎND, în condiții a- 
vantajoase, țigle construc
ții. Informații Deva, te
lefon 17023, după ora 16.

(2007)
• \ ÎND 2 apartamente

din cărămidă, gaze, în 
Simcria. Informații Sime- 
ria, telefon G1238, plata 
în valută. (2493)

• VÎND urgent casă cu 
încălzire centrală, con
fortabilă, 5 camere, toate 
condițiile necesare, garaj, 
dependințe, grădină, ponil 
fructiferi, zona Chizid. 
Hunedoara, telefon 957/ 
20186. (2206)

• VÎND Oltclt Club, 
fabricație 1987, rnotov 
francez, 30 000 km. roșu, 
stare excepțională. Hune
doara, telefon 20957.

(2298)
• \ t.ND scindurfi, che

restea de brad pentru con
strucții. Deva, telefon 
16519. (2537)

• VÎND apartament 3 
camere, Deva, Dacia. In
formații telefon 15062.

(2533)
• VÎND casf. grădină

și anexe gospodărești. De
va, telefon 21363 (Sîntv- 
halm). (2532)

• VÎND microbuz Ford 
înmatriculat, stare foarte 
bună, televizor color Nor- 
mendc, PAL, 57 diagonală. 
Telefon 966/35524.

(2446)
• VÎND Trabant 601 8. 

fabricație 11)87. Informații 
Calnn, telefon 31206.

(2482)
• COMISIA de lichida

re a C A P. Batiz scoate 
Ia licitație. în ziua de 12 
aprilie 1'192, ora 12, graj
duri și alte bunuri exis
tente în unitate.

(2406)
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• VlND Dacia 1 300. fa
bricație 1979. Deva, te
lefon 15692, zilnic intre 16 
—20. (2194)

• VIND chioșc metalic 
l mp. Deva telefon 26318.

(2199)
• VlND acumulator au

to 12xl50V Deva, tele
fon 21483. (2303)

• VlND urgent aparta
ment 2 camere. Deva. str. 
Zamfircscu. Gojdu. bl. B G, 
ap. 4, prin plombă.

(2487)
• VlND casă. Deva. Ci- 

l'.lgăreni. 34 A.
(2303)

• VlND Trabant, fabri
cație 1980. Deva. tele
foane 23113 sau 21779.

(2322)
• VlND sau schimb a- 

partament 3 camere ultra
central, Deva, cu aparta
ment 3 sau 2 camere Cluj. 
Deva telefon 13248.

(2327)
• VlND frig'der Arc

tic nou. 140 litri. Deva, te
lefon 17439. (2556)

• VlND apartament pro
prietate personală. 2 ca
mere. Deva, telefon 2876G,

(2560)
• VlND mobilă cameră 

combinată. Deva. telefon 
21012 sau 16633.

(2330)
• VlND urgent televi

zor color F'unai și haină 
blană lungă vizon. Hune
doara. telefon 21086.

(2302)
• VÎND piese VW Golf,

capacitate 1 100, bicicletă 
I’cgas. Hunedoara. tele
fon 14172. (2305)

• VlND televizor color 
Tunai, nou (sigilat). Hu
nedoara. telefon 18996.

(2562)
• QUASAR ELECTRO 

montează astalații com
plete de satelit și vinde 
convertori Gardiner 9.9 
DB, receptor Brain Wave, 
telecomandă. 84 canale, 
stereo. Deva, telefon 11261.

(2555)
• VlND televizor color 

Philips. Deva, telefon 15377, 
intre orele 13—21.

(23GI)

S'THIMBUR’

DE LOCUINȚE

• ASOCIAȚIA Familia
lă Modc.x Deva, str. Crin- 
gului, nr. 21, telefon 13105, 
angajează croitori califi
cați și un creator de mode.

(2523)
• S.C. INTERIMI’EX

MAXAND SRL Deva, str. 
M. Emincscu, nr. 2, te- 
lelon 956/15679, județul 
Hunedoara, anunță des
chiderea departamentului 
de mică șl mare publicita
te prin computer, pentru 
persoane fizice și juridice, 
contra unei taxe de 500 
lei. Timp de 3 luni fi
gurați în evidența noastră 
pentru vinzări — cumpă
rări generale și particula
re. (2549)

• CONTABILA pensio
nară ofer servicii de con
tabilitate și relații cu 
banca. Informații la te
lefon 14086, Deva.

(2554)

DIVERSE

• PERSOANA din Certej,
care intenționează să achi
ziționeze un palton kaki, 
este rugată să sune la 
956/21705. (25G1)

• S.C. „PAN DAVA“
S.A., cu sediul în Hune
doara, str. Munteniei, nr. 
5. anunță că în data de 
27 aprilie 1992. la ora 10, 
în incinta societății d r. 
str. Revoluției (fostul res
taurant Miorița) Hunedoa
ra va avea ioc adunarea 
generală a acționarilor cu 
următoarea ordine de zi : 
analiza fondului acționa
rilor, respectiv capitalul 
social depus de fiecare 
acționar conform Statutu
lui și contractului socie
tății — termen de depu
nere. stabilirea organigra
mei și a statutului de 
funcțiuni al societății, di
verse. (2535)

• CU autorizația nr. 
6507. din 11 martie 1992, 
eliberată de Prefccmr.; Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Hunedoara, 
reprezentată prin Giubalcă 
Nicolae, avînd ca obiect 
de activitate comerciali
zare mărfuri alimentare, 
preambalate, industriale, 
îmbrăcăminte, încălțămin
te. tricotaje, produse e- 
lectconice și uz casnic in
digene și import intrate 
legal în țară.

(2551)

• ClND aveam de-a 
mai trăi/ Moartea Ini
ma- ml opri / Soțul 
scump, tot ce-am a- 
vut/ Le-am lăsat în- 
tr-un minut / Chipul 
tău cel drag șl blind/ 
Va rămîne pe pămînt/ 
Sufletul și duhul tău/ 
De partea lui Dumne
zeu/ Ochii tăi lu
ceau ca două stele / 
Le văd luminile și 
azi/ Lacrimi mari și 
pline de durere/ De 
6 săptămîni îmi curg 
soție scumpă pe o- 
braji.

La 11 aprilie 1992, 
se împlinesc 6 săp
tămîni de durere și 
suspin, de cînd m-a 
părăsit pentru tot
deauna cea care a fost 
o minunată și ideală 
soție.

CLARA NICtII.A.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Du
rerea și tristețea vor 
rămîne veșnic în ini
ma mea. Soțul Ghcor- 
ghe. Iți voi păstra o 
veșnică amintirc! Pa*  
rastasul de pomenire 
va avea loc la Bise
rica Ortodoxă din De
va, str. I ibertății (fostă 
Lenin), ora 10.

(2150)

• SOȚIA Ana, co
piii Remus și l'mil, 
nurorile Dora și Mi
oara, nepoții Claudiu, 
Anca și Flavius a- 
nunță cu durere că 
|a 13 aprilie 1992 se 
împlinește un an de 
la trecerea in neființă 
a dragului nostru.

de cînd soarta nemi
loasă a răpit din mij
locul nostru pe dra
gul nostru fiu și fra
te.

RUf’Z IOAN 
(JANOS), 

din Deva, la numai 
19 ani. Amintirea ta vie 
va rămîne mereu în 
inimile noastre îndu
rerate. Nu te vom 
uita niciodată, dragul 
nostru ! (2531)

• ÎNDURERATE 
gînduri, dor nestins 
însoțesc trecerea ce
lor 6 luni de la in
credibila și nedreap
ta plecare în eternita
te la nici 21 ani, a 
neuitatului și iubitu
lui meu soț,

GYULA MATEI, 
care a lăsat în sufle
tul meu o durere a- 
dîncă. Dragostea mea 
să-ți vegheze somnul 
de veci. Soția ta. Agi. 

(2509)

I
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| telefon 23120 — interior 127.
k
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„METALOTEX" S.A. DEVA 

(fost I.J.P.I.P.S.)
Organizează în data de 29 aprilie
8, la sediul unității din str. 22 Decembrie

1992,
ora
Bl. 4

concurs pentru ocuparea postului dc
• șef secție confecții metalice — Deva. 
Condiții: Studii superioare — Facultatea 

TCiM sau sudură și vechime minimă 8 ani.
înscrierile se fac pînă la data de 27 apri

lie 1992.
Informații suplimentare la telefon 11851 

serv. OPIS.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
CIF SA DEVA

situată in municipiul Deva, str. Depozitelor 
nr. 6

Anunță scoaterea la licitație publică în 
data de 16 aprilie 1992 a mijloacelor fixe ca
sate.

Lista se poate consulta la sediul societății,

Licitația se desfășoară cu respectarea le
gislației în t igoarc.

• SCHIMB garsortieră 
confort I, central, cu a- 
partament 2—3 camere. 
Hunedoa <. telefon 2128.3.

(2303)
• SCHIMB apartament 

2 camere cu apartament 
3—1 camere. Hunedoara, 
telefoane: M4«6. 22062.

(2301)
• SCIHMIt cas i 3 came

re, proprietate, (Ta iova, 
cu similarDtva. Inform..Iii, 
telefoane 91/12463, Craio
va si Dc r :i 13660.

(2113)
• SCHIMB garsonieră

dm Galați cu similar în 
județul Hunedoara. Re
lații telefoane 931/17291 sau 
935/1033: (2.713)

P'JRDERI

• l'HJ’M'T abonament 
special aiirnt ntc, pe nume
le Kuțanu Silvia, elibe
rat rle Alimentara nr. 21. 
Hunedoara. îl declar nul.

(2301)
• PIERDUT cățeluș pe

chinez, negru, cataractă 
ochiul .ling Deva, telefon 
22365. (2553)

OFERTE DE SERVICII

• S.C. CONCORD!’. FUL-
GE,R I’EI'ROVICI Hune
doara pune la dispoziția 
persoanelor fizice și juri
dice autoturisme Dacia 
4 300 ca șofer. Preț nego
ciatul. Relații, Hunedoara, 
telefon 20915. (1531)

• CU autorizația nr. 
6720, din 23 martie 1992, c- 
liberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Mariana”, cu sediul în 
Orăștie, reprezent'tă prin 
Tudoran Maria, avînd ca 
obiect de activitate des
facerea produselor in
dustriale, agroalimcntare, 
legume, fructe, Lcre, dul
ciuri, răcoritoare , păsări 
vii. zarzavaturi, țigări.

(2558)

COMEMORĂRI

• SOȚIA Verginica 
și părinții Cornel și 
Vcta Costca anunța 
comemorarea a șase 
săptămînl de la des- 

• părți rea de cel drag,

(OȘTEA Tl DOR,
din satul Bacca, du
minică, 12 aprilie.

Te vom păstra me
reu în sufletele noas- 

1 tre îndurerate.
( I •’l'.’O

4

ION NE LEG A,

un minunat soț, tată
șl bunic. Nu te vom 
uita niciodată I

(2112)

• CU lacrimi în 
ochi, cu sufletele zdro
bite dc durere, anun
țăm ca se împlinește 
un an, în 13 aprilie,

• SOȚLV F.lena reamin
tește celor care l-au cu
noscut că se împlinesc 6 
săptămîni de la trecerea 
in neființă a celui care a 
fost

ION 1IJNESCU
Parastasul, duminică, in 

satul Lăpușnic.
(2511)

DECESE
• SOȚIA Elilabeta, fiul 

Adrian, nora Ligia și ne
poțelul Răzvan, familiile 
Naciu, Ibănescu și Mol
dovan anunță cu durere 
moartea dragului lor

BVRTHA ȘTEFAN, 
64 ani.

Inmormintarea — luni, 
ora 13, de la Capela Ci
mitirului Catolic Deva.

Nu te vom uita nici
odată I (1681)

• MEMBRII Partidului 
Democrat Agrar, filiala Hu
nedoara, sînt alături de 
familia Plică, din Ciula 
Mare, greu încercată prin 
decesul celui care a fost

ing. agronom 
llfCA I’ASCU, 

membru al P.D.A.R., con
silier la comuna Răchi- 
tova. (2531)

• LOCATARII asocia
ției nr. 2, Deva, aduc ul
timul omagiu celui care a 
fost președintele asociației,

ȘURII AN ROMAN, 
și transmit pe această cale 
condoleanțe familiei.

(2511)
• SOȚIA Sanda și copiii 

anunță cu durere trecerea 
în neființă a celui care 
a fost
SCIIIRGER ALEXANDRU, 
din Deva. Inmormintarea 
va avea loc sîmbătă, 11 
aprilie 1992, ora 13, i;t ci
mitirul luteran Deva.

(2542)

COMPUI IX
Iul 'lai.pt» ii bl H

COMPUTLX” SRL DEVA

F O T B A L

Metaloplastica Orâștie — 
Minerul Certej 2-1

Reprogramat pe teren 
neutru, in urma incidente
lor create dc unii jucători 
din Orăștie, ca răspuns al 
„amabilităților" unora din
tre fotbaliștii din Certej

în tur, jocul dc la Hune
doara din Campionatul ju
dețean dc fotbal, a dat 
clștig de cauză Metalo- 
plasticei cu scorul de 2—1. 
Echipa din Orăștie, deși

srl

bdul Dcccbal, bl. R, tel. 956/17167 
Organizează în perioada 20 aprilie — 
cursul intensiv de INFORMATICA

„INIȚIERE IN CALCULATOARE
PERSONALE”

2.1

Dcslasurarea cursurilor are loc în dialog 
permanent cu cele l calculatoare „LASER” 
AT 2 din dotare.

Pentru a oferi condiții optimi’ cursanților, 
locurile sînt limitate.

Executăm ANTETE FIRMA cu tehnică

I
I*
I*
| computerizată.

I
I
i % b a
i*
I
i
i
i
I*
I*
I*
I
I%
Iw
I*
I

ANIN Ț

PRIMĂRIA COMUNEI GEOAGIU anunță 
pe cei interesați că închiriază teren pentru fa
bricat cărămidă, eventual asociat. (1*2.3)

DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE 
TG. MUREȘ

REGIONALA DEA A 
str. E. Gojdu nr. 85

A N U N Ț A

că în cursul lunii mai 1992 ia aiea loc 
examen de autorizare în lucrări dc gaze, gra
dele II și UI pentru personalul muncitor cari1 
îndeplinește condițiile impuse prin Normali'ul 
pentru întreținerea și exploatarea rețelelor dc 
distribuție și instalațiilor de utilizări: a gazelor 
naturale, ediția 1986.

Termenul de depunere a dosarelor p<*ntru  
examinare este pînă la 30 aprilie 1992.

Data examinării se va comunica ulterior.
Precizări suplimentare se obțin la biroul 

P.I.S. din cadrul Regionalei Ga/ Metan Deva, 
str. E. Gojdu nr. 85, telefoane: 271190, 271/91, 
27101. (121)

fără trei titulari, a fost 
mal bună, dovedind că o 
bine pregătita pentru pro
movarea în Divizia C. Ju
cătorii acesteia și-au creat 
numeroase ocazii de gol, 
clar a ratat mult. Formația 
din Certej, deși a jucat 
din minutul 8 în 10 oameni, 
iar din min. 88 în 9 oa
meni, a arătat și ca fru
moase disponibilități pen
tru un fotbal jucat rapid, 
cu multa dăruire. Au par
ticipat mulți spectatori din

Certei. Orăștie .ihmcdoar;
Deva și din alte or < «c di 
județ. (S.C.)

O
IMPORT \NT ! 1 .< . ( OR- 

\ INI 1, — 1’01.1 TIMI
SOARA, din cadrul clapei

23-a .i Diviziei A la 
fotbal, se dispută azi, sim- 
bălu, II aprilie ac., înec 
pînd dc la ora 17, pe sta
dionul Corvinul din Hu
nedoara.


