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,,Ne zbatem să rezolvăm toate 
nevoile oamenilor64

— Venirii brădeni. pen
tru cititorii ziarului nos
tru. vă rugăm. stimate 
die ii»g. Nicolae Moga. 
să vă prezentați.

— M-am născut in 
( riv'iur, acum 53 de ani. 
Școala elementară și li- 

•■ul le-am urmat la 
C urab.'irza, Apoi la Ti
mișoara am absolvit cur
surile l.ieullățli de Me
canică din cadrul Insti
tutului Politehnic ..Traian 
Vuia”. Soția este profe- 
s. ■: de limba română. Am 
doi copii, f ul J este me
dic aici, la Brad, iar bă- 
i'|O|l student la 'limișoa-

i C un ntit.
— ( li ce ginduri ați 

pășit pragul primăriei “
Dacă bradenii m-au 

v-ut primar, înseamnă cu 
a . ii ut încredere in mi-

D- r lucrurile nu-s 
u rț, I ne.e vnt foar
te « implicate. Cu consi
lierii nou aleși. cu toți 
1 rudenii ni ștri buni, vom 
iia .-i'i a sa punem trebu- 

e pe fu„.i. j! lor.

— .Și sint multe tre
buri iierezolvate in ltrad'.'

— Problema probleme
lor râm ine, încă, păm in
tui. Din suprafețele pe 
care lc aveau oamenii

'.V.W.WWW.W.yc

( onvorbire cu dl inj. 
XICOI \E MOGA. 
primarul orașului 

Brad

•-•arssrw.-. . . . .

înainte de colectivizare, 
s-au înstrăinat multe hec
tare. Acuma ne -zbatem 
să gâ >im o rezolvare ca 
să-i putem da fiecăruia 
cit de cit. Altă mare 
problemă este cea a spa
țiului locativ. Sute de 
cereri pentru locuințe, 
dar nici un bloc în con
strucție. Brădenii și-au 
cumpărat in bună parte 
apartamentele, peste 2 000.

Și cereri mai sint. Mai 
buna aprovizionare cu a- 
pă potabila, gospodărirea 
.și înfrumusețarea orașu
lui și a localităților din 
jur, împărțirea corectă 
a pădurilor, punerea la 
punct a pieței agroali- 
mentare — sînt doar cî- 
teva dintre problemele cu 
care ne confruntăm șf, 
repet, ne zbatem să le 
rezolvăm în cea mat de
plină legalitate.

— Revenim la ceea ce 
ziceați dumneavoastră la 
începutul convorbirii : pă- 
mîntul. (Ic s-a făcut piua 
acum in lucrarea Iui ?

— Mai intii, să rețineți 
că terenul arabil a fost 
împărțit la cei in drept. 
Tnsămînțărilc la perioadă 
sint gata. Oamenii au 
ieșit cu animalele Ia

Au notat n
(ill. 1. NEGREA, 
TR. BONDOIt

(Continuare în pag. o 2.a)
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DREPTUL LA REPLICA
Apariția în ziarul „Cu- 

vintul liberu nr. 460 șl 461 
din 25—26 septembrie 
1991 a articolului „Culiță 
n-a făcut, nieiodmă rău l 
Nimănui I" scris de Nata
lia Vasiu, a lezat presti
giul procuraturii șl poli
ției, prin acuzații grave 
și neîntemeiate, ce creează 
aparența de arbitrar, co
rupție șl abuzuri, astfel 
incit, în virtutea dreptului 
la replică, vă rugăm să 
publicați prezentul mate
rial pe aceeași pagină in 
scopul restabilirii adevăru
lui.

în cuprinsul articolului, 
se face afirmația că numi
tul Popa Nicolae, din sa
tul Păuliș, a fost internat 
in mod nejustificat la Spi
talul de Neuropsihiatrie 
Zam, de către un subofi
țer de la Postul de poli
ție Șoiinuș, care ar fi în
sușit cu acel prilej, din 
casă, suma de 20 000 lei 
cu concursul și bunăvoința 
unui procuror.

Cu privire la primul as
pect, se constata că inter
narea lui Popa Nicolae a 
fost determinată de afec
țiunile psihice și compor
tamentul periculos, țâre 
puneau în primejdie viața

altor cetățeni. Un episod 
al acestor afecțiuni l-a 
constituit starea de delir 
din cursul lunii septem
brie 1983, cînd avea con
vingerea că vecinul său, 
Străuț Viorel, șl-a ucis 
fetița, care era plecată în 
altă localitate. A împăr
tășit mai multor persoane 
această convingere șl l-a 
urmărit pe Străuț Viorel 
cu toporul șl cuțitul, ame- 
nințîndu-1 cu moartea și 
incendierea casei. Fiind 
infirm și în vîrstă, S. V. 
nu mal avea curajul să 
circule singur pe stradă, 
astfel că l-a sesizat pe șe
ful de post pentru a lua 
măsuri.

Avînd obligații de ser
viciu pe linia aplanării 
stărilor conflictuale, sub
ofițerul s-a deplasat la do
miciliul lui P.N., însoțit 
de cițiva cetățeni, pentru 
a stabili ce s-a întîmplat. 
Nu a fost posibil să dis
cute cu acesta, întrucil a

CORNEL CIUCIAN. 
procuror șef. 

Procuratura Județeană 
Hunedoara

(Continuare îi» pag. a 2-a)
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Ce încălțăminte se mai 
„poartă" la Hunedoara ?
• Diversificare și cali-

tal<
• l'ași spre... exterior
• M.ii suit magazine de 

piezeutare

l ab ic.i (le nr alțamin'c 
dm I î.ni( do.! a, denumita 
azi C ..Corvin- S. A., s-a 
impus a o unitate repre- 
zer itiva a industriei jude
țului și pe ramura de 
P i i. Iiv alțaminteu pro- 
ilusi aici a făcut de mult 
o olul țării Dupu revoluția 
din decembrie 19RO, pro
ducția întreprinderii s-a 
rciht» >a volum, din moti
vele bine cunoscute, cu 
caic s-a confruntat și se 
confruntă întreaga econo
mie națională. I ipsa ean- 
titaț lor suficiente de ma
terii prime și materiale, 
imposibilitatea unor factori 
e -anemici de a plăti pro- 
dur i achiziționate (■'ru
pă :tul dur al blocajului e- 
conomic). ..ușurarea” dras
tica a buzunarului cumpă
rătorului — iată principalii 
factori perturbatori ai 
producției șl desfacerii, în 
majoritatea domeniilor, deci

și in activitatea S.C. „Cor
vin" S. A. Hunedoara.

In pofida tuturor acestor 
greutăți, colectivul s-u 
menținut pe linia de plu
tire, avînd balanța finan
ciară poziti'ă. Conjunc
tura economică actuală im
pune insă și aici o noua 
reorganizare a producției 
și i efectivelor, după prin
cipiile economiei ele piață, 
respectiv așezarea in stric
ta consonanță a cererii cu 
oferta. în acest sens, se 
depun eforturi pentru di
versificarea gamei sorti
mentale și îmbunătățirea 
calității pnxlusclor, pen
tru reducerea în cit mai 
mare măsură a consumu
rilor. a cheltuielilor de 
producție in general.

După cum ne spunea dna 
Iolanda Hăncilă, ingincr- 
șef la SC. „Corvin" S.A. 
Hunedoara, unitatea se con
fruntă în momentul de fa
ță cu probleme grele de

IHIMH RU GliEONI V
CORNUL (‘OENAR

(Continuare în pag. a 2-n)

Divorțăm 7 
De ce 7 Gll)

— Y ă rog să nu vă su- 
părați că vă întreb : cîți 
ani aveți ?

— Am făcut 88...
— Iar dumneavoastră, 

stimată doamnă l.cnuța?
— Apoi dragule, am tre

cut și eu de 80.
—- Mtilți înainte cu să

nătate, cu bucurie și feri
cire. Dar, doamna l.cnu
ța, pe dumneavoastră am 
să vă rog să-mi spuneți 
cum v-ați cunoscut cu dl 
Gheorghe, cum ați hotărit 
să intemeiați o casă amin- 
doi ? Care, la anii dumnea
voastră, s-a dovedit o ade
vărată „casă de piatră".

— Apoi, scumpule, cum 
să zic cu ? Cu Gheorghiuț 
al meu ne-am știut de mici. 
Ne-am luat de drag unul 
pentru altul.

— A trecut multă vreme 
de atunci...

— Multă, dară. Că Gheor
ghiuț al meu nici nu-și fă
cuse cătănia. Eu nu îm
plinisem 16 ani.

— Si s-o dus la cătănie
— De bună seamă. Ca 

la noi se zice : feciorul 
care nu-și face cătănia nu-i 
bun nici de bărbat, nu-și

Gll. I. NEGREA

■ CHIȘINĂU. Și-a i>»- 
cliciat lucrările așa-z.isul 
Congres al oamenilor mun
cii din Transnistria, la ca
re au participat reprezen
tanți ai mai multor centre 
industriale din Rusia, U- 
craina și Belarus, precum 
și ai unor mișcări politice 
și mijloace de informare 
în masă. Scopul acestei 
farse, relevă Moldova-rres, 
a fost de a întări coeziu
nea mișcării muncitorești 
și a exercita o presiune 
masivă asupra structurilor 
statale și a liderilor aces
tora în scopul recunoaște
rii juridice a Transnistriei.

Cu toate acestea. con
gresul nu și-a realizat sco
pul. I)e altfel, în cuvinta- 
rca sa. G. Alaracuța a re
cunoscut că lioiărîrea So
vietului Suprem al pretin
sei republici moldovenești 
nistrene privind instituirea 
stării excepționale in 
Transnistria a fost susți
nută numai de 113 colec
tive, ceea ce constituie 
doar 1(1 la sută din numă
rul total al organizațiilor 
și întreprinderilor din zo
nă?

■ NEW YORK. Majo
ritatea americanilor sint 
neliniștiți de situația ••• 
care se află relațiile inter- 
rasiale m Statele ( uite și 
sînt de părere că guvernul 
american nu intreprimle 
suf iciente măsuri vizind 
ajutorarea populației ora
șelor, a relevat un sondaj 
„New \ ork Times" — 
('BS, citat de agenția 
1 rance l’ressc.

Recentele tulburări d» 
la I.os Angeles reprezintă 
„un semnal de alarmă" 
pentru majoritatea celor 
intervievați, care au mai 
afirmat că președintele a- 
merican George Bush a 
reacționat „intr-un mod 
mediocru" la aceste eveni
mente. G1 la sută din cei 
chestionați cred că Statele 
Unite cheltuiesc „prea 
puțin" pentru ameliorarea 
condițiilor in care trăiește 
populația de culoare, iar 
63 la sută sînt de părere 
că executivul nu se inte
resează in suficientă mă
sură de problemele mino
rităților.

FAX
k • ***«*»»**«

(Continuare în pag. g 2-a)

l FLUSH!
•
• Q AZI. KiTIlAL DIVIZIA A. 
g Cldafd cu începerea jircliminarii-
• lor Campionatului Mondial de 
ț Fotbal au fost declanșate, și eta- 
g pel.- intermediare. Așa că azi, 
g r desfășoară meciurile celei de-a
• 21-a etap" a Diviziei A, pentru
• a se asigura buna pregătire «
• naționalei noastre fa așteptarea
• partidei de miercuri, 20 mal, c»
• 'tara Galtlor.
• Tot azi. In Sala Sporturilor 

din Deva, fa ora 17, un atractiv 
meci de handbal feminin, intre 
Rl.MIN fruntaț î claiamentu-

e lui IJj.S.A. Timișoara. (S.C.).
V •••« 9 V «
i ~

O PRIMUL LOT DR PRO
DUSE LA EXPORT. Colectivul 
S.C. „Plastor" S.A. Orăștie. a in
trat în colaborare cu firma „Sie
mens* din Germania. Primul lot 
de produse din mase plastice se 
află pregătit, urmind ca, in a- 
neste zile, să la drumul parte
nerului extern. Sperăm ca tes
tarea mărfi) ;.ă deschidă drumul 
unei cooperări îndelungate. șl 
fructuoase. (C.P.I

Q )// DICALĂ. Față de alte 
orașe ale. Județului, la Spitalul 
din Orăștie sint ocupate toate 
posturi’e cu medici specialiști 
7fl, un fapt mai rar tntilnlt: 16 
familii, în care, șl soțul și soția 
sint medici, provin din zona O- 
râșfie.i, ș-iiit stabilit și rămîn 
aici. (K.S.)

O MASUllA UTILA. Consi
liul municipiului Deva a inter
zis să se mai vindă băuturi al
coolice în piața municipiului. 
Foarte bina, căci mulfi dintre 
proprietari de rulote și gherete 
de aici s-au specializat fn des
facerea de băuturi tari, la pre
țuri liberalizate, dorind, proba
bil, să se îmbogățească cit mal 
ușor și mai repede, (T.Cj

O „GARDIAN.r. în noul 
centru civic al orașului Hațeg, 
domnii Doru și Miron Gărdian 
au deschis o unitate comercială, 
cu vn profil mult solicitat : alei 
se vfnd șnese de schimb pentru

'•••••••••••••••••a 
flutoturi.smetc „Dacia", „Oltcit", • 
„ARG° etc. (N.S.) »

•
O CĂRĂMIDARII. Eram in • 

biroul domnului ing. Cornel Ig- • 
na, primarul comunei Geoagiu, J 
cînd doi oameni tineri, Ioan și 
Radu Varga, au venit cu o ce- • 
rere : solicitau să deschidă o sec- ® 
fie de cărămldărie. Să asigure 
cărămizi pentru toți sătenii din • 
zonă. Dineînțeles, dl primar le-a • 
aprobat. (Gh.l.N.J

FLASH! i

GREVA de 
AVhllTLSMENT

Ieri, 12 inai 1992, între 
orele 8 și 10, în județul 
nostru nu a circulat nici 
un tren. Acest fapt se da
torează grevei de avertis
ment declanșată de lucră
torii din ramurile mișcare 
și comercial ale Societății 
Naționale a ('ailor Ferate 
Române.

Din discuția cu di Va- 
sile Nicula, liderul sindi
catului independent al fe
roviarilor din ramura miș
care și comercial Deva, 
au reieșit următoarele :

Greva a fost declanșată 
in toată țara, la chemarea 
Federației Sindicatelor Li
bere Feroviare din Ramu
ra Mișcare șl Comercial 
din România.

Principala șl singura 
cauza a acestei forme de 
protest este neprczentarca 
reprezentanților patrona
tului la nivel de ramură 
a transportului feroviar 
pentru negocierea contrac
tului colectiv de muncă, 
în conformitate cu preve
derile legale.

Tn cazul ncsolnționăi ii 
conflictului, va urma o 
grevă generală în trans
portul feroviar, pe întrea
ga rețea de cale ferată din 
România, în ramura miș
care și comercial (V.N.)I
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Ce încălțăminte se mai 
„poartă" la Hunedoara?

(Urmare din pag. 1)

„ ..DAR CU ȘANȚU* 
CE-AU AVUT ?"

m-a îndemnat să scriu rin-('■
durile de față este atitudinea unor
semeni de-ai noștri față de munca 
drumarilor, care numai ei știu ce 
înseamnă o zi de muncă sub cerul 
liber, pe vint. pe ploaie, pe arșiță 
și ger. pe criza de toate felurile, 
jwiitru ca drumurile județene să fie 
circulabile, să fie aspectuoase. Ața, 
de exemplu, unii proprietari de pă- 
mint din apropierea drumului taie 
pomii plantați și îngrijiți de dru- 
mari, fură puieții tineri abia plan
tați (in condițiile în care un fir 
costă in jur de 70 de lei, fără a mai 
socoti săpatul gropii), distrug sem
nele de circulație, ară taluzul sau 
acostamentul drumului, ară sau as
tupă șanțurile de parcă nu ar fi 
destul t-t>n arabil pustiu, nelucrat. 
Un caz concret: miercuri, 29 apri
lie a.c., la ieșirea din satu] Geoagiu 
spre Balșa, pe partea stingă, cetă
țeanul Remus Pasmi, Împreună cu 
soția și fiul (frumos exemplu pen
tru băiat), munceau de zor cu sape
le și nu s-au lăsat pină nu au as
tupat tot șanțul pe care numai cu 
citcva zile înainte l-au săpat mun
citorii de la Secția Drumuri Orăș- 
tie. Aproape 3 ore le-au trebuit 
celor trei să-și bată joc de munca 
drumarilor, pe motiv că pamîntul 
scos din șanț a fost depozitat pe 
terenul agricol — vorba ceea : ..făp
tașul cu un păcat, păgubașul cu 
două-* — cînd, de fapt, ei au arat 
taluzul intrind mult în zona dru
mului. Roadele „muncii" lor se vor 
vedea la prima ploaie, cînd pămîn- 
tul antrenat de ape va fi depozitat 
pină în mijlocul drumului.

Omul, pus pe harță, susținea sus 
și tare că el a anunțat Primăria 
Geoagiu despre intenția lui. Ne-n-

doirn că de la primărie ar fi fost 
cineva de părerea lui, cu atit mai 
mult cu cit Direcția Județeană a 
Drumurilor — R.A. Deva a atențio
nat în scris, în cursul anului 1991, 
atit primăriile cît și comisiile fun
ciare, să nu afecteze zona drumului 
atunci cînd se împarte pămîntul 
(oștilor proprietari. Reamintim și 
acum că Legea drumurilor nr. 13/ 
1974 ți Decretul nr. 335/1957 stabi
lesc că drumurile județene au spa
țiul de siguranță la 20 m, măsurați 
din axul drumului. De asemenea, 
art. 44 pct. d din lege prevede : „se 
sancționează cu amendă de la 5 000 
la 1QOOO de lei degradarea parțială 
sau totală a platformei drumului, 
șanțurilor, taluzurilor, podurilor, 
podețelor, zidurilor de sprijin, dre- 
nurilor, anexelor drumului ca stilpi 
de dirijare, indicatoare de circula
ție, marcaje de circulație.. "

Oameni buni ! Ale cui sînt dru
murile ? Cine circulă pe ele 7 Cine 
nu vrea să avem drumuri moder
nizate, șanțuri curate, taluzuri în- 
ierbate, pomi îngrijiți 7 Crede ci
neva că drumurile pot fi întreținute 
prin amenzi sau procese în instan
ță 7 Vren cineva așa ceva 7 în nici 
un caz drumarii, nu I

Ing. A RON DICOI, 
Direcția Județeană a Drumurilor

POȘTA RUBRICII
• Ioan jane — Hunedoara. Po

trivit prevederilor Legii 118/1990 
foștii deținuți politici și deportați 
sub regimul totalitar beneficiază de 
gratuitate în ce privește tratamen
tul medicamentos atît pe timpul in
ternării în spital, cît și ambulator. 
Instrucțiunile privind aplicarea co
rectă a prevederilor acestei legi 
referitoare la gratuități nu fost 
transmise de Direcția Sanitară Ju
dețeană tuturor unităților spitali

cești. Probabil medicul care v-a 
prescris dv tratamentul ambulato
riu nu a cunoscut acest lucru.

• Ana C'rișan — llia. în ceea 
ce privește prima scrisoare, presa 
nu are dreptul să intervină în cau
zele aflate în curs de rezolvare la 
justiție. Referitor la cea de a doua 
scrisoare, dată fiind ambiguitatea și 
lizibilitatea ei redusă nu am reușit 
să descifrăm ce doriți. Cele referi
toare la neregulile în distribuirea 
laptelui le-ain transmis organelor 
locale.

• Gavrilă Ziîld — Hunedoara. 
Potrivit H.G. 148/1992, pensionarii 
au dreptul la reducerea de tarif cu 
50 la sută pe calea ferată, pentru 
un număr de trei călătorii dus-în- 
tors, sau 6 călătorii într-un singur 
sens. Cît despre versurile din „coa- 
da“ epistolei — „Foaie verde de 
urzici/ Noi avem pensii... mari", vă 
spunem și noi a variantă : „Foaie 
verde de urzici/ Noi avem salarii... 
mari". Nu rimează 7 Las’ că are el 
guvernul grijă să rimeze.

• Maria Băcălcte, pentru care 
semnează Trandafir — Rîu de Mori. 
Atîta timp cît cauza se află pe rol 
la instanțele judecătorești, presa nu 
intervine. Se pare însă că drepta
tea nu este de partea dv ; dar nu 
vrem să anticipăm. Sesizarea rămî- 
ne în atenția noastră.

• Traian Biță — Orăștie. Patro
nul unei societăți comerciale de un 
anumit profil, cu capital privat, ca 
și oricare acționar al societății res
pective, pot face parte ca acționari 
din alte socie’ăți comerciale cu ca
pital de stat, mixt sau privat de 
același profil, cu respectarea preve
derilor Legii concurenței ncloiale. 
Nu pot fi însă sub nici o formă ad
ministratori (directori, membri ai 
consiliului de administrație) în a- 
cest din urmă tip de societate.

aprovizionare și desfacere, 
deoarece toate materiile 
prime și materialele utili
zate în procesul productiv 
trebuie achitate cu C.E.C., 
iar desfacerea suferă din 
cauza puterii scăzute do 
cumpărare a populației, 
deși prețurile practicate de 
unitatea hunedoreană sînt 
relativ accesibile, media 
unei perechi de încălță
minte fiind de circa 1400 
lei.

Am văzut mai multe mo
dele noi de încălțăminte 
aflate în fabricație sau 
în curs de introducere în 
producția de serie. Sînt 
frumoase, elegante, pot 
satisface preferințele cum
părătorului. De altfel, ele 
au fost prezentate de cu- 
rînd la întrunirea de con
tractări de la Sinaia, unde 
s-au bucurat de apreciere.

— Despre ce este vorba, 
în principal 7

— Despre o gamă largă 
de articole de încălțămin
te din piele șj înlocuitori, 
pentru bărbați, femei și 
copii, articole în ton cu 
linia actuală a modei, în- 
tr-o diversitate de modele 
și culori.

— Cum realizați apro
vizionarea cu cele necesa
re producției, precum și 
desfacerea mărfurilor 7

— Menținem o bună co
laborare cu furnizorii tra
diționali de materii prime 
și materiale, dar am con
tactat și noi agenți econo
mici, do unde ne procu

răm, contra cost, tot ceea 
ce ne trebuie. Numai ca 
banii sînt foarte puțini. 
Iar livrarea produselor o 
facem atit prin cele doua 
magazine proprii, din Hu
nedoara și Vulcan, cît și 
prin rețeaua comerțului 
de stat ori prin agenții 
particulari. Vom deschide 
noi magazine proprii de 
prezentare și desfacere în 
mai multe orașe din județ 
— așa cum am mai avut 
—, îneît să ne facem mai 
bine cunoscută marfa. \- 
daosul comercial pe carc-l 
percepem noi prin rețeaua 
proprie este de numai 9,5 
la sută, comparativ cu 30 
la sută practicat în re
țeaua comercială.

Ar mai fi de adăugat 
strădaniile pe care le de
pune consiliul de admi
nistrație al S.C. „Corv!n" 
S. A. Hunedoara pentru 
continua reînnoire a pro
ducției, pentru ridicarea 
parametrilor calitativi ai 
încălțămintei produsă aici, 
pentru creșterea rentabili
tății întregii activități. în 
acest sens, s-au făcut și 
unii pași... în afară. Este 
vorba despre colaborarea 
cu firme din Ungaria și 
din Italia, firme de marcă 
în industria de profil. Pri
mele contacte sînt poziti
ve, întreprinderea hune- 
doreană — prin profesio
nalismul salariaților săi și 
prin potențialul tehnic e- 
xistent — fiind o garanție 
a succesului pentru investi
torii străini care manifestă 
interes în industria încăl
țămintei din țara noastre.
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(Urmare din pag. 1)

poate face o casă ca lumea.
— fit a fost cătană 7
— Trei ani, cu a făcut 

la grăniceri, a păzit grani
ța țării la hotarul cu un
gurii. O fost acasă nu
mai de două, trei ori în 
anii cît o slujit la graniță.

— Doamnă Lcnuța, apoi 
s-a lăsat la vatră, a venit 
la nevastă, acasă la el...

— Apoi da. După ce 
omul meu a venit din că
tănie. In casa noastră or 
venit și copiii : un fecior 
și trei fete. Acuma avem 
nepoți și strănepoți

— Să vă trăiască sănă
toși și fericiți.

— Și ai dumneavoastră
— Doamna Ixntița. dom

nule Ghcorghc, vă rog să 
mă iertați că vă întreb : 
v-ați gîndit vreodată să

Divorțăm ? De ce ? (III)
vă despărțiți, să divorțați, 
ctun se zice 7

— Doamne ferește. Noi 
ne-am înțeles și împăcat 
și la bine și la rău. Și 
nu a fost ușor. Am fost 
multă vreme despărțiți. Și 
eram tineri. Dar unul lin
gă altul, cu inima ți cu 
sufletul, am răzbit prin 
viața asta grea. Cu patru 
copii... După ce o venit 
el din cătănie...

...Intîlnesc pe culoarele 
Judecătoriei din Deva doi 
părinți. Soț și soție. îi 
cunosc de mulțl ani. Că
runți și obosiți, necăjiți. 
Asta-i viața, zic. Pensio
nari.

— Ce faceți pe ia ușile

judecătoriei ?
— Fiica noastră cea mare 

este în divorț. Are doi 
copii.

— Dar cum »-a putut 
rupe a dragoste între doi 
tineri pe care și cu îi cu
nosc 7

— Asta nici noi nu știm 
— ne spuneau dl și dna 
C II. și M. II., din Cră- 
ciunești, cu glasurile tre- 
murînde. cu ochii obosiți 
de lacrimi.

— Atîta s-au iubit, atî
ta sînt de frumoși copiii. 
Șl acuma rămîn orfani. De 
tată. CA nu-i lăsăm de 
la noi. De la mama, de 
la buna... Doamna M. II. 
vorbea cu lacrimi în ochi...

...Tntilnesc în Piața De
vei un om cu un băiețel 
de mină. în plasă cu două 
sticle de lapte. Ani și ani 
am lucrat cu dumnealui. 
Nu-i dau numele, numai 
inițialele : Ș. M.

— Bunicul și nepoțelul. 
Vai ce frumos. Dar tă
ticul undc-i — întreb 7

Băiețelul se uită la mine 
ca la un străin, apoi în
toarce privirea la bunicul

— Tatăl său l-a părăsit. 
A divorțat de fata mea, 
de mama copilului...

Așa părinte să-și pără
sească minunăția asta de 
copil unde se mai poa
te vedea 7 — ne întrea
bă bunicul.

...Eu, ca un mare iubi
tor de copil, n-ain știut ce 
să-i răspund 1 Poate tații, 
mamele.., Care lasă copii 
orfani...

„Ne zbatem să rezolvăm 
toate nevoile oamenior"

(Urmare din pag. 1)

pășunat. Fiecare bucăți
că de pâmînt este lucra
tă. Chiar și în jurul 
blocurilor — spațiile și 
zonele verzi, parcurile și 
părculcțele, la fel.

— Die primar Nicolac 
Moga, cu privire la mai 
buna aprovizionare a 
populației, la diversifica
rea serviciilor pe care le 
solicită brădenii, ce aveți 
do gind să faceți ?

— Scoatem la licitație 
publică piața agroalimen- 
tară și Hanul din piață, 
imobilul situat în strada 
Avram Iancu, cu destina

ția activitate lucrativă di
versă pentru servirea 
populației. De asemenea, 
avem în vedere să con
cesionam și activitatea 
de întreținere a zonelor 
și spațiilor verzi ale ora
șului, precum și cea de 
salubritate și bună cură
țenie.

— Vă gindiți că o 
concurență in această ra
mură va asigura un oraș 
Brad mai frumos, nu ?

— Fără îndoială. Șl 
asta cît mai degrabă. Ne
voile și trebuințele oame
nilor sînt multe. Zbate
rea noastră este de a 
le rezolva. Cu dumnea
lor împreună, bineînțeles.

(Urmare din pag. I)

fost atacat și lovit cu o 
bîtâ și cu cuțitul. Au in
tervenit ceilalți cetățeni, 
carc au reușit să la cuțitul 
numai după ce l-nu lovit 
cu o bucată de lemn peste 
cap și mîini. Din această 
cauză nmblj au fost trans
portați imediat la Spitalul 
din Deva, unde P.N. a ră
mas internat pină la data 
de 6 septembrie 1983, cînd 
a fost transferat la Spita
lul di Wuropsihiatrie 7 im.

în arti.-ol se susține ,î 
iiibofik rol a prezentat ,.o 
rană >.up* rficjalâ, mai mult 
o 7gi> ic'ur.i", fapt ce nu 
este re.il. deoarece din de
clarațiile martorilor și din 
certi ficatul medico-legal 
rezultă că avea multiple 
p)ă*fi produse prin lovire 
șl tăiere, dintre care enu
merăm : „plagă de 4 cm 
saturata chirurgical în 
trei puncte suprascnpulnră 
dreapta . „plagă de 0.5 cm 
sup rascapiil.'ir stingă- șl 
„plagă de j cm acoperită 
cu cnr oi în zona parieta
lă stînga"4

La data de 2 noiembrie 
1983, raportul subofițeru
lui a fost înaintat Procu
raturii Locale Deva, pen
tru efectuarea urmăririi 
penale sub aspectul infrac-

ția psihiatric a Spitalului 
Deva, dar sus-numitul s-a 
opus de fiecare dată. în 
cadrul uneia dintre aceste 
încercări, l-a tăiat cu to
porul la mină pe cetățea-

urmărire penală pentru 
infracțiunile de vătămare 
corporală ți ultraj pe mo
tiv de iresponsabilitate, sc- 
slzînd Judecătoria Deva, 
în vederea internării me

ri la data de 10 iulie 1991, 
Popa Nicolac a formulat 
plîngcre la Procuratura 
Locală Deva, împotriva lui 
C.T. șl a soției sale, pen
tru faptul că ar fi sustras

DREPTUL LA REPLICĂ
țiunilor de ultraj și vătă
mare corporală.

între timp, la data de 
27 septembrie 1983, Popa 
Nicolac a fost externat de 
la Spitalul Zam, iar ulte
rior a refuzat să se pre
zinte la vreo unitate me
dicală, pentru a fi exami
nat în vederea întocmirii 
raportului de expertiză 
mcdico-lcgală. în perioada 
lunilor decembrie 1983 — 
martie J984, Procuratura 
Locală Deva n solicitat In 
mod repeat Poliției șl Di
recției Sanitare a județu
lui Hunedoara să îl inter
neze pe Popa Nicolac la 
Spitalul Zam «nu la scc-

nul B.A., care îi însoțea 
pe brancardieri, astfel că 
s-a reușit internarea nu
mai la data de 23 martie 
1983.

Expertiza a fost efectua
ta de trei medici, conclu- 
zionindu-sc că suferă dc 
„schizofrenie paranoid#*, cu 
stări de agresivitate și com
portament antisocial, avînd 
disccrnămîntui abolit șl 
fiind necesară Internarea 
pentru tratament și supra
veghere Intr-o unitate me
dicală cu profil psihiatrie.

Din acest motiv, la data 
dc 27 martie 1984, Procu
ratura Locală Deva n dis
pus scoaterea sa dc sub

dicalo pină la atenuarea 
tendinței de agresivitate. 
Concomitent a sesizat au
toritatea tutelară, în vede
rea Inventarierii bunurilor 
rămase în <a*A numirii 
unui curator pentru admi
nistrarea lor.

După cîtevn săpfăinîni, 
vărul acestuia a preluat 
casa, a Inventariat bunu
rile In prezența unor ve
cini. )c-a ars pe cele dc 
gradate și sa obligat să 
păstreze SiJin;) dc 3 090 lei 
găsită acolo, iar în luna 
Ianuarie 1991 a obținut ex
ternarea Iul P.N. dc la 
Spitalul Zam. în vara a- 
nuliij 1991, nu Intervenit 
neînțelegeri între el, astfel

din casă mal multe bu
nuri și suma de 15 000 lei, 
deși intr-o altă declarația 
face reforiro la dispariția 
sumei de numai 10 000 lei.

Din cele expuse, se poa
te deduce ia mod cort că 
subofițerul dc poliție nu a 
efectuat percheziție sau 
inventarierea bunurilor dc 
ia domiciliul lui P.N., nu 
i întocmit nici un docu
ment în care su fie nece
sară menționarea vreunei 
sumo de bani, iar procu
rorul nu s a deplasat la 
fața locului și a luat cu
noștința dc acest caz nu
mai dupu trei luni de la 
Incident.

Modul de redactare a ar

ticolului denotă că autoa 
rea acestuia a luat în con 
sidcrarc numai informații 
le furnizate dc Popa N 
colac și Nojogan Ioachim, 
fără să examineze- docu
mentele existente în dosa 
rele cauzei dc ]a Judecă 
toric. Procuratura Locală 
și Poliția Municipiului Dc 
va, care i-ar fi schimbat 
opiniile.

Persoanele câr«>ra i 
s-au adus acuzații în cu
prinsul articolului au so
licitat organelor compe 
tente să efectueze cercetă
rile cuvenite pentru stabi
lirea adevărului șl con
damnarea celor vinovați 
pentru calomnicro prin 
presă.

In vederea evitării unor 
situații similare, adresăm 
ziariștilor invitația de a 
solicita accesul la dosarele 
ce le sint necesare pentru 
documentare, întrucît con
siderau» că greșelile din 
domeniul publicisticii an 
în monjcntul actual o frcc- 
vcpță și o gravitate oe se 
rflsfrîng negativ asupra o- 
plnici publice.

I
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Din exterior, clădirea nu 
părea chiar atît de părăgi- 
nită. Doar după ce am in
trat, împreună cu dl dr. 
Marcel Bumbu, în cabine
tele de stomatologie ale 
Policlinicii din Vulcan, 
am avut senzația că din- 
tr-un moment în altul ta
vanele s-ar putea prăbuși. 
Imobilul, avind venerabila 
vîrstă de un secol, se va 
demola, în locul său ur- 
mînd să apară o Dolicli- 
nicâ nouă. Dar pînă la mu
tarea cabinetelor într-o al
tă clădire — un fost că
min de nefamiliști — func
ționau in actualul sediu, 
l’e zidurile sale. în inte
rior, ploaia s-a scurs ca 
adevărate lacrimi de ne
putință pe obrazul asisten
ței noastre sanitare. Și cu 
toate acestea, holul — 
sală de așteptare pentru 
■ ■ci care intrau la dentist 
— era înțesat de oameni, 
intr-una din zilele sfîrși- 
tului de aprilie. Așa se

•cia
lai

i

licră

.itaria

(
rprrți

le

8
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O SINGURĂ LEGE - LEGEA JUNGLEI ?!
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Despre comerțul privat 
nu am avut niciodată o 
părere bună. Și nu dato
rită unor prejudecăți. Con
tacte directe sau semnale 
venite dintr-o pirte sau 
alta întăreau tot mai mult 
neîncrederea. Niciodată nu 
am crezut insă că in co
merțul privat se pot pe
trece atîtea lucruri necu
rate, că singura lege după 
care funcționează este cea 
a junglei.

Și iată de ce.
Consiliul Municipiului 

Deva a hotărit constituirea 
unei comisii mixte de
control privind activități
le private de comerț și
servicii publice. tm înso
țit recent in teren această 
comisie, formată din lu
crători ai Primăriei, Di
recției Sa ni tar-Veterinare, 
Centrului de Medicină Ve- 
ti rinară ș.a. Așadar, o e- 
hipâ complexă. pornită 
ă fata o oarecare ordine 

in comerțul privit. Ined
ite .int insă >-ăile Domnu

lui...
Un prim popas in car

tierul Uituz". l.a b ic 
„Amețiși" lipsesc certifica
tele de calitate la unele 
produse, precum și actele 
pentru certificarea terme
nelor de garanție. Asocia
ția familială ,,Birtul la 
băiatu care funcționează la 
parterul unui bloc. Intr-un 
garaj, nu arc avizat ora
rul de funcționare. Nu are 
nici avizul pompierilor. So
cietatea Comercială ..Mag
net" nu are autorizație de

ZIDURI CARE PLIMG
întîmplă zilnic, pentru că, 
din fericire, tratamentele 
și extracțiile făcute aici 
sînt, după opiniile celor cu 
care am stat de vorbă, la 
polul opus stării precare 
în care se află construcția.

Dacă tot se va dărîma 
clădirea, vă veți întreba 
ce rost mai are să scriem 
despre ca ? Are. Pentru 
că, acum, la noi, lucru
rile se mișcă atît de încet, 
incit cine știe cit ar putea 
fi prelungită agonia aces
tei clădiri. în acest scop, 
aducem in atenția factori
lor decizionali locali nevoia 
urgentării demolării ei, a 
finalizării pregătirii viito
rului spațiu și mutării po
liclinicii. Chiar dacă fiind 
un cămin, clădirea nu va 
avea funcționalitatea op

funcționare. Tot neautori
zat și tot intr-un garaj 
funcționează un atelier de 
producere a antenelor pa
rabolice. Ungă buticul ,,.A- 
metist", intr-un spațiu ce
dat de ..Alimentara" De
va, doi viitori patroni (loan 
Moraru și Rodica Bălăci) 
amenajaseră o altă alimen
tară (?) și o cofetărie. Toa
te bune și frumoase, nu

•«••«•••••••••aeeaaaeaaaeaaafl
ÎN COMERȚUL PRIVAT

mai că aici se lucrează din 
plin, dar fără autorizație 
de construcție I Spațiul 
resjicctiv este sigilat. Și 
incă ceva : alimentara ce
dează spațiu, in timp ce 
pentru ambalaj și-a în
jghebat o baracă, care din 
punct de vedere urbanis
tic...

La intrarea Grupului 
Școlar de Materiale de 
Construcții nu fost ridicate 
șase barăci, care de care 
mai „di hisite". Prin gea
mul unui chioșc prăfuit se 
pot vedea ci te va pachete 
de biscuiți, două sticle de 
sucuri și un carton pe ca
re scrie că vinzător este 
Hilda Șaina. Unitatea este 
ncautorizată de Primărie 
și se sigilează. Un caz mai 
deosebit îl reprezintă aici 
Asociația familială „Spe
ranța". Cu cîtcvn luni în 
urmă, unitatea a fost in
dii--a pentru că a desfăcut 
băuturi alcoolice. Totuși, 

timă pentru o policlinică, 
ea va asigura, totuși, alte 
condiții acti/ității medi
cale.

Pentru că vorbeam de 
viitor, de care se leagă 
speranța unor condiții ma
teriale mai bune pentru 
asistența sanitară din Vul
can, trebuie amintit că 
aici se va realiza și o 
secție de TBC cu 25 de pa
turi. Va fi singura sec
ție de profil din Valea 
Jiului. După cum singu
lară este și secția de boli 
infect ioase existentă aici.

Aceste proiecte se vor 
împlini. Mai devreme sau 
inai tirziu. Dl dr. Ioan 
Păpădie, directorul spita
lului. nu putea preciza 
cînd. Cu precizie poate 
spune azi doar că dotarea 

aici găsim deschis. „Pen
tru lichidarea stocului de 
marfă" — ni se spune. 
S-avem pardon, dar acest 
lucru se face de patru 
luni !

Cartierul Micro 15 este 
impinz.it de societăți co
merciale private. Cite din
tre ele respectă legislația 
in vigoare? Puține. Și ia
tă de ce. Pe strada Bejan 

funcționează S.C. „C oin- 
ticom". Spațiul este dat in 
locație de gestiune de că
tre S.C. „Transilvania". A- 
tențic insă : fără licitație 
(! ?). Profilul înscris în au
torizație — răcoritoare. La 
vînzare sînt puse alte pro
duse : crcmvurști, ciolan 
afumat, slănină, unt. bău
turi alcoolice... Tot in a- 
fara autorizației, dar și 
expirate, aici se vindeau 
cafea ness, rahat și turtă 
dulce.

într-un alt spațiu dat în 
lo-ație de gestiune de că
tre S.C. „Transilvania" (fă
ră licitație !), funcționează 
în această zonă și „Prod- 
com ImpeX” SRI . Dincolo 
de faptul că localul arată 
ca vai de el, aici se vînd 
cu termen de garanție de
pășit prăjituri cu frișca, 
cafea ness și varză la bor
can.

Și la căminul de nefa- 
miliști, aparținind fostei 

unității ce-o conduce este 
în suferință, că din aju
toarele primite din străi
nătate unele lucruri sînt 
inutilizabile (de exemplu 
un aparat de radiografie, 
din Corsica, adus cu ecra
nul spart). De asemenea, 
că, funcționînd într-un fost 
cămin de nefamiliști, spi
talul nu dispune de circui
tele normale. Dar poate 
spune, de pildă și că în 
primele patru luni ale 
acestui an, in spital au vă
zut lumina zilei 210 nou- 
născuți. Poate pentru ei 
vor fi condiții de asisten
ță sanitară comparabile cu 
cele din Occident. Dar 
pînă atunci, pacienții do 
azi speră și au dreptul la 
îngrijiri medicale mai bu
ne. Și, deopotrivă, ar 
merita condiții mai bune 
de desfășurare a activității 
ccj care se îngrijesc de 
sănătatea oamenilor.

VIORICA ROMAN 

întreprinderi de drumuri și 
poduri a județului, am în- 
tîlnit lucruri cel puțin du
bioase. Clădirea este lua
tă în locație de gestiune 
de dl Mircea Ilomorodean, 
salariat al respectivei uni
tăți. Nu negăm faptul că 
în jurul blocului este cu
rățenie, straturile sînt să
pate și aranjate. Treaba 
este alta : fără autorizație, 
dl Ifomorodean a amena
jat un bar și este în curs 
<lc amenajare a unui butic, 
tot fără aprobare. Practic, 
întregul parter al blocului 
este prevăzut cu gratii 
pentru...

Ajungem și la „localul 
pirat". Așa l-au numit cei 
din comisie. El se numește 
„Crizanteme". Patronul a- 
cestui local — Mariana 
Berinde — nu ia in sea
mă faptul că, fără autori
zație, a ocupat aproxima
tiv 100 de metri pătrați de 
teren. Arc in schimb an
gajați, branșament la re
țeaua electrică .și un vad 
bun. Șj acest local a fost 
sigilat.

\ om încheia aceste rin- 
duri (deși exemplele sînt 
mult mai multe) cu un alt 
local ce a fost sigilat. Se 
numește „Vitam Fruct" și 
aparține lui Ștefan Cră
ciun și Rodicăi Lucacîu. 
Deși nu arc autorizație ac 
desfacere a produselor a- 
limentare, aici se găseau 
la vînzare cașcaval, brîn- 
ză telemea și de burduf...

VALENTIN NEAGU

NURELLED 50/500

DowElanco

Insecticid cu spectru larg de 
acțiune si eficacitate ridicată » *
• Rezultate deosebite in combaterea gîndaculul din 

Colorado la cartol • Combate o gamă foarte largă de 
insecte la culturile de sfeclă de zahăr bumbac, pomi
cultură. silvicultură, legumea Produsei) persistență 
îndelungată.

Pentru Informata supbmrnim' 
adresați-vj la

[■SRIMEXX
-. Suț INA WI 3

iJJPiCTOnATUL FSMrhU C.'SCTU f LAIIELCH, JUlKZiA 
liVUinOAiU • tolefcn t J 9F544
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA 
ÎMPREUNA CU STUDIOUL TV DEVA

Organizează in cursul lunii iunie 1992 Un 
spectacol PARADA MODEI.

Cei interesați în prezentarea unor mode
le (vară/toamnă, modă pentru femei și copii) 
sau în publicitate în cadrul acestui spectacol 
sînt gurați să ia de urgență legătura cu C.C.L 
Hunedoara — Deva, la telefoanele 956/12924 și 
14865 sau TV Deva, telefon 956/16543.

• In curînd o nouă publicație :
COMERȚUL IIUNEDOREAN.

Legislație comercială, interviuri, informații 
de ultimă oră despre tîrguri, saloane si expo
ziții, schimburi de experiență, oferte de ser
vicii, publicitate, divertisment etc., toate in 
publicația „COMERȚUL IIUNEDOREAN".

(545)

FOTBAL • DIVIZIA C

Aurul Brad-Metalul Aiud 3-0
Nici in acest joc „Aurul" 

nu și-a dezmințit forța pe 
teren propriu. Severa în- 
frîngcrc administrată li
derului seriei ne susține 
ideea, dar scorul putea fi 
unul categoric, căci local
nicii au ratat foarte mult, 
prin Orbeanu, Ormenișan, 
Ncngu. Brădenii au domi
nat insistent jocul și Ga
vrila în min. 40 a deschis 
scorul, la centrarea lui 

Ormenișan. după o trans
versala a lui Neagu. Du
pă un minut de la relua
re, Orbeanu a șutat cu 
efect din afara careului 
și 2—0. în min. 56, Onne- 
nișan a profitat de o ne- 
sincronizare a fundașilor 
oaspeți, șutind la colț: 
3—0. A arbitrat Cornel 
Tunsoiti, din Caracal. (AI. 
.Iurta).

■ lui

mate 
RAN

1)15 IZI \ C 9

Rczultali'h' etapei : Minerul Motru — 
S.U.C P.l. Craiova 8—0; A.S. Paroșcni — 
Min. Șt. Vulcan 1—2 ; Constr. Craiova — 
Diema Orșova 4—0 ; Scvcrnav Tr. Seve
rin — Autobuzul Cv. 8—0 ; Petrolul Stoi- 
na _ petrolul Țicleni 4—0 ; Min. Uricani 
— Min. I.npcni 0—0; Min. Mătasarj — 
Pandurii ÎȚ. Jiu 7—0.

Cl \S \MI NT! I

Dl\ IZI \ C 10

Rezultatele etapei ; Electrica Timiș. — 
Obilici Sinmartin 2—0 ; Victoria ‘1)0 Că 
lan — Retezatul llatcg 9—2; Cl R Si- 
ineria — Energia Deta 4—1 ; Auto Timiș. 
— Min. Anina 3—1 ; U.S M. C-scbcș — 
Min. M. Nouă 3—0 (ncprezcntarc); Strun
gul Uhișineu C. — Unirea Tomnatic 1—3 ; 
Ceramica Jimbolia — Unirea Sinnicolau 
2—0; Arsenal Reșița — Vulturii Lugoj 
2—0.

DIX IZI \ C 11 C AMPIONATUL JUDEȚEAN

Hirșit 
ie" 
nasr-I<

ra F

2.
V.S. 1‘aroșeni 
Min. Șt. V ulcan

21
23

1 l 1 
El .3

7
7

16-29
55-27

30
29

3. Min. Mălăsari 21 1 1 1 <1 50-21 29
1. Min. 1 upeni 2.3 1 1 3 7 17-26 29
). Constr. ( raiova 21 12 1 8 57-33 28

6. Mii». Motru 21 11 (1 IH 18-30 28
7. Min. Uricani 23 12 1 7 11-22 28
». Dierna Orșova 2.3 13 0 9 37- 1.5 26
9. Petrolul Țicleni 23 <J 6 8 30-:il 21

10. Scvcrnav T. Scv. 21 11 0 13 11-12 22
11 Pandurii Tg. Jiu 23 9 3 11 39-12 21
12. Parîngul l.onca 2.3 8 3 12 28-38 19
IJ Pi-trolul Sfoina 23 8 2 13 26-11 18
11. S I .( .I’.l. < raiova 22 a 1 Ui 21-70 11
15. lulohuzul Cv. 23 3 2 18 16-68 8

Elapa viitoare : Autobuzul Craiova — 
Constr. Cv. ; Dierna Orșova — A S. Pa 
roșenl ; Min. Șt. Vulcan — Min. Motru ; 
S.U C’.P T. Cv. — Min. Mătăsarl ; Pandu
rii Tg. Jiu — Min. Uricani ; Min. Im
perii — Pel rolul Țicleni ; Petrolul ( ărbtl- 
nești Scvcrnav Tr. S. ; Parîngul Lonca 
— Petrolul Stolna. -------------- ------- -----

Rezultatele etapei ; Oțelul Ștei — în 
frățirea Oradea 1—0 ; Soda O. Mureș — 
Min. Ștei 1 — 1 ; Unirea Dej — Sticla Tur
da 1—0; ( .U.G. Cluj — C.P.L. Arad 2—1 ; 
Șoimii Lipova — Mecanica Alba lulia 
3—0 ; Aurul Brad — Metalul Aiud 3—0 ; 
Ind. sinnei C. Țurzii — Mureșul Deva 
3—1.

DE FOTBAL
Rezultatele etapei din 10 mai 1992 : 

E.G.C'.L. Călan — Constructorul 2—2 ; 
Tractorul — Min. Aninoasa 3—3 ; Meta- 
loplastica — Min. V. de Brazi 7—1 ; Me
talul Orișcior — Utilajul 3—0; Jiul Pc- 
trila — I avior 3—0 ; Min. ( ertgj — Min. 
Bărbătcni 6—1.

puncte.

1. .rscnal Reșița 2.5 18 1 6 67-22 37
2. ( .S.M. ( sebeș 2.5 15 5 5 55 19 35
3. V ullurii Lugoj 2.5 11 1 7 17-20 32
1. V ictoria ( ălan 2.5 16 1) 9 51- 11 32
5. Min. Anina 25 15 2 8 51-31 32
6. Unirea Tonin. 25 13 3 9 56-12 2!l
7. \u(o Timișoara 25 E) 1 11 37-116 29
8. Obilici Sinmartin 25 13 1 II 18-19 27
9. Cei amica .limb. 25 12 II 13 3.3-53 21

10. Energia Deta 21 III 3 11 11-35 23
11. Min. M. Nouă 25 !> 2 1 1 38-35 20
12. Electro. Timiș.* 25 11 II 11 12-39 19
13. C.I'.R. Simeria 25 8 3 11 37-51 19
1 1. Unirea Sinnic. M. 25 7 2 16 27-62 16
15. Strungul Chiț. 21 8 0 16 30-70 16
16. Retezatul Hațeg 25 3 3 19 23-88 <1

Eeliipn penalizată cu 3
EhiPa viitoare : Min. Anina — C.F.R. 

Siineria ; Energia Deta — Victoria Călan ; 
Retezatul Hațeg — Electr. Timiș. ; Obilici 
Sinmartin — Arsenal Reșița ; Vulturii 
Lugoj — Ceramica Jimbolia; Unirea Sîn- 
nicolnu — Unirea Tomnatic ; Min. M. 
Nouă — Auto Timiș. ; ( S.M. C-sebcș — 
Strungul Chișlneu Criș.

(LAS \ MENȚII I.

1. Metalul Aiud 21 1.3 2 8 11-21 30
2. Șoimii Lipova 23 13 3 7 11-33 29
3. Motorul Arad 23 11 1) 8 ti-15 28
1. Ind. sirmei ('. T, 21 11 1 9 31-25 26
5. Minerul Ștei 23 11 1 8 29-25 26
6. Mecanica A. 1. 21 12 2 9 30-39 26
7. Unirea Dej 23 12 2 9 25-31 26
8. Mureșul Deva 23 11 2 10 13-27 21
9. Aurul Brad 21 12 0 12 16-32 23

10. Soda Oc. Mureș 23 11 1 11 37-32 23
11. Sticla Turda 23 III 2 ll 30-29 22
12. înfrățirea Oradea 23 7 5 11 35-28 19
13. (.IU Arad 25 7 3 15 33-10 17
11. C.U.G. Cluj 23 8 3 11 31-39 15
15. Oțelul Ștei 21 6 3 15 17-58 15

I taiia viitoare : S licla Ti 1 r da — Se«la
Oe. Mureș ; Minerul Ștei Mo torul A-
rad1 ; înfrățirea Or;adea Ind1. sîrnncl
C. T. ; Mureșul Deva — Aurul Brad; Me
talul Aiud — Mecanica Alba I. ; C.l’.L. 
Arad — Unirea Dej ; C.UG, Cluj — Șoi
mii Lipova. _ _____ _

( LAS VV1ENTI I.

1. Metaloplastica 21 21 1 2 101-25 11
2. Min. Certej , 25 17 1 1 96-30 38
3. Constructorul 25 15 1 6 82-29 11
1. Min. Aninoasa 25 11 5 6 65-33 33
5. Min. Ghelari 2G 11 2 10 56-47 30
6. Min. V. de Brazi 25 12 3 10 17-37 27
7. Min. Bărbătcni 25 12 1 12 12-56 25
8. Mei, ( rișcior 25 10 1 11 60-56 21
9. Jiul Pcțrila 26 9 I 11 51-59 21

10. Min. \ ul. Tcliuc 25 9 :) 1 1 36-50 21
11. Iavior Orâștic 21 8 3 13 35-66 19
12. Utilajul Petroș. 25 6 2 17 39-87 li
13. E.G.( .L. Călan 25 5 2 18 37-76 12
1 1. Tractorul 25 1 1 20 32-131 9

Etapa viitoare (ultima) : Utilajul —
E.G.C 1 . Călan; Constructorul — Meta- 
loplastica ; Mln. V. de Brazi — Min. Vul
can Tcliuc ; Eavlor — Min. Ce-tej . Min. 
Bârbâtcnl — Tractorul ; Min Aninoasa 
— Mclalul Crișcior.

>1
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ViNZARl -
CUMr'Afc/AKl

• ViND stație petit™
chitara Vermonn „Regent 
300 Kt" și chitara electricii, 
preț convenabil. Informații 
Deva, 294??. (2805)

• VÎND camionetă Mer
cedes 2,5 tone și Opel Ca- 
.iett. Deva, 22 Decembrie 
<95, teleîc-n 15037. (2806)

• \ ÎND camionetă 
Mercedes Diesel 306 D, 
acoperită, 3,5 tone, sta
re foarte bună. Deva, 
telefon 13187, intre ore
le 15,30—23.

(3377/

lier optică. (3365)
• COMISIA de lichida

re a C.A.P. Birsău anun
ța licitația mijloacelor fi
xe in data de 20 mai 1992, 
ora 10. Lista se află la 
sediul unității. (3361)

• ViND convenabil te
levizoare color pentru pie
se de schimb, autoturisme 
Volkswagen 1600 Passat/ 
1978. Informații Blaj, te
lefoane 967/11868, 10663.

(3356)
• VIND Moskvici 412,

stare perfectă, Gothatea, 
nr. 124. Informații Gura- 
sada, telefon 109, după ora 
21. (3357)

• VIND apartament trei
•mere, parter. Deva, te

lefon 26639. (3368)
• ViND garsonieră con

fort I, cu gaz. telefon ocu- 
pahilă imediat. Deva, car
tier Dacia, Aleen Plopilor. 
Telefon 957/70372, lupă 
ora 19. (3344)

• VIND autoturism Mer
cedes 200 Diesel, stare Lu
nă. Informații telefon 29265, 
Deva, orele 18—20.

(3366)
• ViND apartament 2 

umere, ultracentral, Deva,
bdui 1 Decembrie, bl. 4A, 
sc. II, ap. 20 (deasupra ma
gazinului „Isva"), după ora 
15. (3364)

• VÎND Hondo Acord și
80 capre. Deva, telefon 
12679. (3363)

• E.G.C.I,. Hațeg, str. 
Decebal, nr 15, organizea
ză in data de 18 mai 1992. 
ora io, ia sediul unității, 
licitație publică pentru în
chirierea spațiului din imo
bilul de pe str. Progresu
lui, nr. 1, profil prestări 
servicii populație — ate

• VÎND pian coadă scur
tă. Deva, telefon 25897, du
pă ora 18. (338a)

• VIND videorecorder 
Tclefunkcn, nou, Telecolor 
cu monitor, preț avanta
jos. Deva, telefon 27689.

(3386)
• VÎND Dacia 1 310. De

va telefon 20511, după ora 
16. (3371)
• ViND Talbot Diesel, an

fabricație 1984, 1900 cmc. 
Informații Deva, telefon 
11421. (3359)

• ViND 'dulap cu două 
uși și o vitrină tip „1 Mai". 
Deva, telefon 13191.

(3373)
• CUMPĂR bonuri de

benzină 35 lei/litru. Deva, 
telefon 22082. (3379)

• VÎND casă și teren 
agricol, satul Cirjiți. Deva, 
telefon 24879.

(3372)
• VIND receiver satelit 

englezesc cu telecomandă, 
convertor 0,8/0,9 USA. Hu
nedoara, telefon 11639.

(2892)
• VÎND convenabil auto

turism Skoda 1 000 MB, 
cu remorcă, stare bună. 
Ilia, telefon 231.

(3376)
• VÎND familii albine. 

Deva, telefon 13936, orele 
18—20. (3367)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
GOSPODĂRIE COMUNALA Sl LOCATIVA 

H U N E D O A
ANUNȚA

Sistarea, înccpind cu data 
a prestațiilor de gospodărie 
caldă menajeră) la asociațiile 
agenți economici.

Sistarea prestațiilor se datorește imposibili
tății regiei de a achita la S.C. „Siderurgica1 
S. A. Hunedoara (C.S.H.) contravaloarea agen
tului termic, ca urmare a neachitării prestații
lor de către asociațiile de locatari ți agenții 
economici. (561)

OE
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dc 11 mai 1992, 
comunală (apa I 
dc lăcatari ți
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joi, 11 mai 1992, pe lista afișată la sediul so-| 
cietății, din str. Portului, nr. 2, s-au înscris și»
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S.C. COMTOUR LOME SUL 
cu sediul în str. Sîntuhalm nr. 1, Deva 
Vinde en gros Pcpsi-Coki original la 1,5 
Program depozit 9—17, telefon 21113.

(3190)

I.

AGKOTRANSl’ORT S. A. 
HUNEDOARA — DEVA 

Reamintește celor interesați că, in fiecare 
de joi, scoate la licitație mijloace fixe din 

Pentru
z.i 
dotare : uutovehicule și alte utilaje.

o DACIE camionetă si o basculantă de 8,5 tone. 
(555)

I 
I 

i 
i 
i

I
1

BĂNCI COMERCIALA ROMANA 
SICURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA 
Piața Unirii nr. 3

V inde la sediul său și la casa dc i 
valutar din incinta Hotelului Sarmis 
precum și prin filialele diri Petroșani, 
doara, IJrad si Simcria

CERTIFICATE DE DEPOZIT 
valoare de ;

25 000 lei
50 000 lei

100 000 lei 
dobindă de 55 la sută pe an.

Relații suplimentare la sediul băncii 
telefoanele 19559, 11745, 18360, interioare 11, 
17 sau 24. (551)• • mm* a M» a a • ^^a t

schimb 
Deva, 
Hune-

în

CU
sun la

I*
I%
I
i
I
I
I

a a a a a—a t «m»

• VÎND familii albine
.și Dacia 1410, an fabrica
ție 1991. Deva, telefon 
14692. (3378)

• VÎND răsaduri repi-
cate la cuburi, roșii, ardei, 
vinete. Simcria, str. Pro
gresului, nr. 58, telefon 
61188. (3281)

• VIND 14 vițele, 23-27 
luni. Pot fi văzute la 
grajdurile fostului C.A.P. 
Buiturl, din Hunedoara, du
minică, 18 mai 1992, orele 
9—12. Informații la tele
foanele 957/14324, 13299.

(3369)
• VINDEM apartamente, 

Deva, cu 4, 3, 2 camere, 
central. Prețuri negociabi
le. Telefon 17696.

(3390)

OFERTE

DE SERVICII

• FILMĂRI video de 
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva, telefon 27689.

(3386)

PIERDERI
• PIERDUT carnet de 

șomer, pe numele Grozavii 
Nicolcta, eliberat de For
țele de Muncă Hunedoara. 
11 declar nul. (2908)

• PIERDUT motan bir- 
manez. Ofer recompensă 
specială. Relații Deva, te
lefon 12633, după ora 19.

(3383)

ÎNCHIRIERI

• S.C. „COMTRANS — 
IMPEX“ SRL Deva caută 
spațiu de închiriat pentru 
montarea unei instalații de 
încărcat sifoane. Se asi
gură cotă de participare 
din profit. Informații, te
lefon 15617, după ora 16.

(3362)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
bdul Decebal, cu aparta
ment 2-3 camere. Informa
ții Deva, telefon 24227.

(3355)
• SCHIMB apartament

2 camere, central, Brad, cu 
2, 3, 4 camere proprietate 
sau de stat în Deva, ex
clus Micro 15. Informații 
Brad, 50825. (3353)

• SCHIMB apartament 
2 camere, Micro 15, plus 
autoturism, cu apartament 
2 camere central. Informa
ții Deva, telefon 20476.

(3358)

DECESE

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

• UN ultim omagiu 
celui care a fost pro
fesor,
PETRU Tl’RDÂȘAN

Vecinii din Deva, bl. 
40, sc. A- (3381)

CASA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI PENSII 
DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA 

— CASCO.M —
cu sediul în Deva, str. A. Vlaicu, nr. 1, 

telefon 956/16151
Asigură vechime in muncă persoanelor care 

posedă autorizații dc independent, eliberate in 
baza Decretului-lege 54/1990, asociațiilor fami
liale, mandatarilor, ucenicilor acestora, în 
orice domeniu, inclusiv crescătorilor dc albine, 
crescătorilor de oi, lăutarilor, pictorilor, mora
rilor, precum și oricăror altor persoane autori
zate să desfășoare o activitate.

Asigurați! beneficiază de :
• ajutoare de boală în caz. de incapa

citate temporară de muncă, în caz de accidente, 
maternitate, deces, îngrijirea copilului bolnav, 
îngrijirea copilului pînă la un an ;

• asistență medicală și spitalizare gra
tuită pentru asigurați și membrii de familie ai 
acestora ;

• trimiteri la odihnă și tratament balnear
• pensii pentru limită dc vîrstă, invali

ditate și de urmaș.
Cuantumul obligatoriu precum și al drep

turilor se calculează în funcție de salariul mi
nim pe economie, în procentele stabilite de 
lege.

Sperăm că sînteți sănătoși și afacerile dv 
prosperă.

Vă așteptăm ! (550)
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A.C.R. DEVA
ANUNȚĂ

E X ( URSII
1. GRECIA — 9 zile transport autocar.
Itinerar : BUCUREȘTI — SOFIA — SALONIC 

ATENA — KALAMBANKA — retur;
•

2.

9COOPERATIVA DE CONSUM 
D E V A

VINDE DIN STOC EN GROS 
URMĂTOARELE MĂRFURI : 

pungi PID—pentru ambalat 
pungi PID tip sacose 
saci PID 1/60 
casete audio internațional 
gumă lâmîie 
gumă lămiie 
becuri 100 VV 
Informații telefon 15430, 

1992, între orele 8—10.
Prețuri negociabile.
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lei 2,00/buc.
lei 3,30/huc.
Iei 8,00/huc.
lei 120,00 buc.
lei 4.00/buc.
lei 5,25/buc.
lei 46,00/buc.

Juni, 11 mai

(531)

18—26 iunie; ț

j
i

i 
ț

tren;

perioada : 28 mai — 5 iunie
9—17 iulie 1992 ;
preț : 66 15(1 lei (inclusiv taxă viză).
SOCI — odihnă — 16 zile, transport

— "cazare hotel -|- demipensiune ;
— perioadă : 22 iunie — 7 iulie; 12— 

27 iulie ; 2—7 iulie 1992 ;
— preț : 30 205 lei.

VAI,TA — odihnă — 16
— cazare hotel
— perioada : 11
— preț : 31 863

GERMANIA — transport 
MUNCI1EN — NURNBERG 
— STUTTGART; 
grafic de deplasare și prețuri diferențiate 
avantajoase.

C ONDUCERE AUTO
a) închirierea poligonului auto pentru învățarea 

conducerii automobilului ;
I») facem înscrieri pentru școala de șoferi, i 

tegoria B, pentru seriile mai. iunie, iulie, 
prețuri deosebit de avantajoase.

VlNZARI CAUC IUCURI
• I,a atelier A.C.R. Deva, produse made 

ITALIA, puțin uzate. (539)

3.

4.

zile, transport trei»; 
-j- pensiune ;
— 29 iunie 1992 ; 
lei.
cu autocar :

HEILBRONN

ca 
la

în

SOCIETATE/X COMERCIALA 
„LEGUME FRUCTE” S.A. BRAD 

str. Avram Iancu nr. 54 
Vinde prin licitație publică, în ziua de 

mai 1992, ora 10, la sediul societății, următoa
rele mijloace fixe disponibile :

• tractor U 650
• l remorcă auto
• 1 remorcă izotermă
• 2 remorci tractor
Totodată oferă spre vînzare ambi 

lemn de toate tipurile. Informații su| 
la sediul societății, precum si la telefoanele 
50739, 51530. (552)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
ROMI RUCT S. A. ORÂȘTIE 

ANUNȚA: 
Organizarea licitației pentru predarea în

15

.. --------- . ......  lo
cație dc gestiune in cond. II. G. nr. 1228/1990 și II. G. 
nr. 140/1991 a unităților de desfacere a legumelor 
și fructelor nr. 1, 2. 3. 5, 8, 10. 11. 12 din Orăștie, 
nr. 13 și 11 <!>,» Simeria și nr. 7 din Geoagiu-Băi.

2. Vinzarea de mijloace fixe : 2 tractoare U 650, 
1 autocamion dc 7,5 tu R 8135, în stare de funcțio
nare, 6 remorci auto, mașini de curățat și spălat 
legume și fructe, mașină de îmbuteliat sifon și al
tele.

înscrierile pentru licitație sc fac pînă la data de 
20 mai 1992. la sediul Societății Comerciale, str. A 
Vlaicu. nr. 3.

Licitația are loc in data dc 22 mai 1992. ora 
10, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefoanele 956/11089, 
'• (535-1>

SOCIETATEA COMERCT ALA 
ROMI RUCT S. A. ORÂȘTIE 

anunță scoaterea Iu vîir- 
i a H. G. nr. G3I/

41225.

cu sediul in ORÂȘTIE, 
zare in temeiul Legii nr. 58/1991 și 
1991 a activelor :

CHIOȘC LEGUME-FRUCTE. 
tic, str. Unirii.
CIHOȘC LEGI ME-FRUCTE, 
tul turistic „Izvor“

in pune-

LUP AȘ & LUCA — S.N.C. I
ORÂȘTIE, str. Primăverii, nr. 2A, telefon 41422 f 

Vă oferă : t
• grape duble J
• semănători cu tracțiune animală
• mori cil cuțite și ciocane (220 V, 380 V) »
• utilaje pentru prelucrarea marmurei (gatere, \

mașini de lustruit, mașini de debitat) 1
(3191) (

situat
Aurel Vlaicu, 

ambele avînd ca obiect de activitate : 
rea legumelor și fructelor și alte produse alimenta
re și nealimeivtare.

Datele cconomico-financiare (sau dosarul dc pre
zentare) pot fi consultate la sediul societății.

Alte relații privind activele dc niai sus și condi
țiile de participare la licitație se pot obține de la 
d-na Muntean Elisabeta, telefoane 41225 sau 41089.

Vînzarea sc va face prin licitație publică, deschi
să și va avea loc in ziua dc 15 iunie 1992, ora 10, 
în localitatea Orăștie, str. A. Vlaicu, nr. 4.

l’rețul dc pornire la licitație este de 215 000 lei, 
respectiv 200 000 Iei.—

Taxa dc participare la licitație de 5 000 Ici și ga
ranția de 10 la sută din prețul de pornire a licita
ției dc 24 500 lei sau 200 000 lei se vor achita la ca
sieria Soc. Corn. „Roinfruct" Orăștie.

Terenurile ocupate de active nu fac oblecfuf 
licitației. (535-2)
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l
2 700 Deva, str. I Decembrie, 85, 

ludcfui Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, I12C9 

Telefon Tipografie i 25908 
Fax • 18064
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autori) acestora.
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