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■ CIUȘINAU. — La 
Ministerul Sănătății a a- 
vut loc o ședință a cadre
lor de conducere ale Direc
ției sanitar-antiepidcmice 
republicane șl Spitalului 
clinic de boli infecțioase 
din Chiținău, sub condu
cerea ministrului adjunct, 
dl Victor Vanghell.

întrunirea a fost impusă 
de agravarea și extinde
rea focarului de tifos) ab
dominal și dizenterie, de
pistate în urma evacuării 
azilului do bătrinl din 
Gocîeri, a bolnavilor psi- 
hocronici din aceeași lo
calitate în timpul primei 
intervenții deschise, din 
luna mai, a Armatei a 11-a 
a Rusiei, in conflictul din 
Transnistria. Rămași fără 
supraveghere medicală, bol
navii respectivi se pare că 
au consumat apă și produ
se alimentare contamina
te de agenți patogeni, iar 
dificultățile survenite în 
transportarea lor au ex
tins focarul infecției. Ast
fel, la 22 iunie, numărul 
Cazurilor do tifos era de 
39, iar al celor de dizen
terie — 67.

în cadrul ședinței au 
fost stabilite o scrie de 
măsuri de depistare a bol
navilor și acordare de a- 
jutor medical urgent. Este 
prevăzută izolarea Celor 
contaminați.

După cum a precizat dl 
V . Vanglicli corespondentu
lui agenției Moldova-l’res, 
nu s-au înregistrat pier
deri de vieți omenești.

■ PARIS. — Industria 
franceză de armament 
pentru trupele terestre va 
pierde 23 000 locuri de 
muncă pînă în anul 1993, 
din cauza „restringerii ac
tivității", a declarat Emile 
Blanc, președintele acestei 
industrii. In anul 1990, 
in această industrie erau 
folosite 123 000 de per
soane. iar în 1993 numă
rul lor va fi redus la 
100 000.

După cum informează a- 
genția f rance Prcssc, in
dustria de armament a 
( .E.E. folosește cca 1,3 
milioane de salariați, a- 
vind o cifră de afaceri de 
66 miliarde dolari.

Domnii parlamentari 
șl-au atins scopul i ai» 
împins alegerile-n toam
nă. s-au chivernisit și cu 
o vacanță. Cum au avut 
grijă să facă uitată ches
tia aceea indiscretă cu 
declararea averii, își pot 
rîndui acum fn liniște șl 
gospodărește bagajele. 
Curios este că la început 
părea un Parlament pro
mițător șl pus pe fapte 
mari. Clteva a șl izbutit, 
îndreptățindu-ne încrede
rea pe care ne-am pus-o 
în el: a dat Constituția 
și o seamă de legi și in
stituții de netăgăduită im
portanță pentru existența 
statului de drept. Că 
toate sint încă perfecti
bile, e firesc. Important 
e că le avem. Partea 
proastă e că, de la o 
vreme, lucrurile au înce
put să lîncezcască și să••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••
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SPRE VACANȚĂ, NEABĂTUT!
se tulbure, multi dintre 
aleșii nației arătindu-șl 
adevărata față, pe care 
nația n-o bănuia. S-a 
pornit migrația șl astfel 
ne-am pomenit în Parla
ment cu partide pe care 
nimeni nu le-a ales sau 
care, la data alegerilor, 
nici nu existau. Pentru 

adoptarea Constituției s-au 
găsit și unii care să ceară 
instituirea unei decorații 
care să aducă după sine 
o reducere a impozitelor, 
niscai călătorii gratuite, 
anumite priorități în o- 
cuparea unor funcții. Ca 
și cum nu pentru adop
tarea Constituției au fost 
aleși, ca și cum nu pen

în acest sens am adresat 
citeva întrebări dlui Ghcor- 
ghe Popescu, director al 
Direcției Județene a Agen
ției Naționale de Privati
zare.

— Domnule director, care 
sint riscurile înstrăinării 
certificatelor de proprie
tate ?

— Există două riscuri. 
Pentru cel care vinde, dar 
și pentru cel care cum
pără. Pentru cel care vin
de este riscul vinzării la 
un preț foarte mic față 
de valoarea reală a certi
ficatelor de proprietate. 
Mai exact : dacă un cetă
țean vinde cu 2 000 de lei 
un carnet cu cinci certi
ficate, valoarea, ipotetic, 
puțind fj de 200 000 de lei, 
pierderea este în acest caz 

tru asta au fost plătiți, 
ca și cum nu acesta le-ar 
fl fost rostul firesc. Ga 
și cum ar fl făcut cepa 
în plus, ceva deosebit, 
ceva eroic. Ca și cum 
am putea uita că, de 
cite ori se sugera prelun
girea săptămînii parla
mentare, propunerea era 
prompt respinsă. Și uite 
așa, încrederea noastră în 
forul legislativ al țării 
s-a tot erodat, s-a tot îm
puținat, pină azi, cînd 
abia așteptăm să-și în
cheie destinul. Nu e pri
ma dată cînd ne înșelăm. 
Dar se parc că pe aleșii 
noștri nu-i preocupă cine 
știe cit nici opinia, nici 

evidentă. Există șt un 
risc al cumpărătorului, și 
anume acela de a cumpă
ra certificate sustrase, care 
ulterior vor fi declarate 
nule, cel aflat în pose
sia acestora nemaiputîndu- 
le folosi. Există, de ase
menea, riscul de a fi 
introduse în tranzacții și 
certificate false.

— Dar, dincolo de o va
loare exprimată în lei, ce 
mai poate pierde cetățea
nul care înstrăinează cer
tificatul de proprietate?

— Certificatele nu pot 
fi preschimbate în bani. 
Proprietarul care înstrăi-

CORNEL l’OENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

exasperarea, nici stresul 
țării. Dinșii iși văd de- 
ale lor: mal cu un raport 
de 7—8 ore sorttt să ca
ntină fără urmări, mai cu 
o rafală de interpelări cu 
aceeași soartă, mai cu 
cite o pioasă comemo
rare. mal cu cite un a- 
pel și o mobilizare gene
rală ca să se refacă 
cvorumul, mai și cu cite 
un articol, două, nouă de 
lege printre ele, vremea 
trece, ploile se rîndulesc. 
Unii citesc „România 
Mare", alții „Gazeta spor
turilor", alții sint rebu- 
siști Cite unul picotește, 
cile altul doarme „în 
lege". Domnul Dumltraș- 

Drum bun cu „Coral rans" Deva.
I olo : 1> \\ EI I. UZA

cu asigură momentul de
magogic. Domnul Vă- 
caru momentul veninos. 
Deputatul Ivanov, mo
mentul scatologic. Dom
nul Brătianu, momentul 
vesel. Domnul Domokos, 
oftînd tactic fn răstim
puri, asigură momentul 
melodramatic al minori
tarului cu arepturi rațio
nalizate. Domnul Birlă- 
deanu, tot mai ostenit, 
ține balanța cu mina tre- 
murîndă, in timp ce dom
nul Marțian, ca românul 
imparțial vede doar „o 
anumită parte a revendi
cărilor". Fratele loan se 
îngrijește de evangheli
zarea dlor Țurlca et 
comp. Tovarășul Șomicu 
ne dă fiori reci, a mint in

ii \du cionwu
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■ \EU VORK. — „Na
șul” mafiei nevv-jorkeze, 
John Gotti, a fost condam
nat de Tribunalul federal 
din Brooklin, la închisoare 
pe viață, după ce, în luna 
aprilie, a fost recunoscut 
vinovat de cinci crime, jaf, 
obstrucționarc a justiției, 
jocuri ilegale, corupție și 
evaziune fiscală.

Aceeași pedeapsă a pri- 
inif-o „locotenentul" lui 
Gotti, Erank I.ocascio, 
transmite f rânei* 1 Prcsse.

După cum bine se știe, 
Guvernul a declanșat „ma
rea privatizare", de la
1 iunie, prin începerea 
distribuirii certificatelor de 
proprietate către populație 
Deși a trecut puțin timp, 
au apărut situații de în
străinare a certificatelor de 
proprietate, contra unor 
sume care oscilează, după 
cum circulă unele zvonuri, 
între 2 000 șl 200 000 de lei. 
Mulți dintre speculanții 
momentului profită de ne
cunoașterea, în fapt, a 
adevăratei valori, păcălind 
oameni care ulterior pot 
beneficia de acest drept. 
Plccînd doar de la cîteva 
considerente, credem că 
este de datoria noastră de 
a semnala opiniei publice 
consecințele înstrăinării 
certificatelor de proprietate.
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RIZARE. 1h centrul comunei Zam, 
In șost-n, rămăsese în paragină 
'• zonă mlăștinoasă. Ea Inițiativa 
primăriei, th- a o amenaja si sls- 
bmoli.-fi. s-n raliat și dl Adrian 
/.«■,?, patronul S.C. Comimpcr 
S R, ’ Adrian ralierea sa con- 
tind din plata unor transporturi 

■••• material de umplutură și pă- 
ntîirl reqntnl, firma- aflindu-sc in 

.idtnh- i Io ului oi pricina.

I’n alt gen do sponsorizare. (I.C.) 
0 AIIC. In Completul mește

șugăresc central din Deva, strada 
l Decembrie, s-a deschis de cî
teva zile un magazin AIIC, al 
firmei „Alimpci" S.Itl Func- 
ționind intr-un spațiu modern, 
adaptat noii sale utilități, uni
tatea se distinge prlntr-o bogată 
varietate de mărfuri de import 
șf prin practicarea unor prețuri 
mal scăzute dcrît in alb- maga
zine de profil. (E.S.)

0 DISTItini UREA CARNI TE- 
1.0 R DE PROPRIETATE. in 
organizarea Consiliului Focal din 
comuna Eâ plight de Jos se desfă
șoară in bune condițiuni distri

buirea carnetelor cu certificate 
de proprietate iu cadrul marii 
privatizări ce arc loc în prezent. 
Simbăta și duminica, precum șl 
iu zilele de sărbătoare, crești
nească, salariați al primăriei se 
deplasează în satele aparțină
toare șl inmîncază celor in drept 
certificatele respective. (T.B.)

0 ATENȚIE! De la Poliția ju
dețului aflăm un fapt cc ar tre
bui să pună serios pe (/înduri, 
îndeosebi pe cel cc gi stionează 
certificatele de. proprietate la 
ccntiele de distribuire. Concret: 
in municipiul IIunedoara, de Ia 
un asemenea centru <iu fost, fu
rate patru certificate. Or, cu a-

ccstea nu-i de glumit 1 (V.N.)
0 CE FACEM CU UNA. Este, 

o întrebare pe care nc-au pus-o 
mulți săteni din zona Dobra. 
Mulți au lină în podurile case
lor de dol-trel ani. Cantități mari. 
Au șl pici de oale, capră, de 
miel și ied. Nu au cui le preda. 
In vremea aceasta se vorbește 
că țara importă lină din Austra
lia. Pe valută, bineînțeles. (GH.
1. N.).

FLASH! !

PROFESORII PROTESTEAZĂ
Profesorii de Limba și 

literatura romană din li
ceele orașelor Deva, Hu
nedoara, Călan, Simeria, 
care, joi, 18 iunie, la con
sfătuirea pregătitoare pentru 
examenul de bacalaureat, 
au protestat împotriva mo
dului în care Ministerul 
Științei șl învățămintului 
a conceput acest examen, 
cu intenții evidente de 
descurajare a candidaților, 
ca și împotriva practici] de 
exploatare, în continuare, 
a muncii, neplătite a ca
drelor didactice, fac cu
noscut colegilor, părinților, 
opiniei publice, următoa
rele cauze, solicitări, re
vendicări și nemulțumiri 

exprimate cu prilejul mai 
sus-amintit :

a. Numărul examenelor, 
încărcătura programei, sta
bilirea notei șase ca medie 
generală de promovare, sta
rea de tensiune, voit și ar
tificial creată ele inspecto
ratele școlare, reprezintă 
tot atîtca măguri draconice 
menite să umilească și să 
descurajeze elevii, să cre
eze bariere do asperități 
între elev; ș| profesori ;

b. în locul profesorilor 
„nemulțumiți", care nu au 
înțeles să se alieze porun
cilor, ca pe vremea dicta
turii, au fost numiți în 

comlsij profesori pensionari, 
profesori din învățămîntul 

gimnazial, care abia în 
ziua examenului au luat le
gătura cu programa de 
bacalaureat, care nu cunosc 
cerințele manualelor și 
programelor școlare și nu 
sint la curent cu materia 
parcursă de elevi în anii 
de liceu. Din acest mo
tiv, elevii, care nu pro
movează cele două probe 
eliminatorii ale examenu
lui de limba română, pot 
declara cxamcnul lipsit de 
clementele legalității ;

c. Dialogul purtat cu 
cei peste o sută de pro
fesori, „nemulțumiți", de 
către inspectorul general- 
adjunct Ilicș Elorin, a a- 
mintit de secretarii cu pro-

pag mda de mai ieri (pe 
lingă agramatisme și a- 
menințări de felul : „e
pentru ultima oară". „în 
locul dvoastră aducem IN- 
.1 INFIMI etc", a demon
strat necunoașterea legilor 
de către „oficiali" sau In
terpretarea acestora după 
hunul plac). Nu ne miră, 
intrucit dinsul e micul dic
tator (așa îl numesc das
călii) cu care nc-a procop
sit „ccpcuneul", un fel de 
Dan Iosif al Parlamentu
lui ;

d. Protestul nostru vi
zează și lideri; sindicatelor 
din învățămînt, care, după 
cc și-au asigurat catedre 
„călduțe", au uitat „revolu
ționarismul" carc i-a pro
pulsat acolo unde, într-o 
situație a țării firească, nici 
nu vișau să ajungă ;

c. Protestăm cu îndrep
tățită minie, constatînd că 
în învățămîntul hunedorcan 
nu s-a schimbat nimic, 
dascălul fiind tot „moașa 
comunală" cu salariu de 
mizerie și porția zilnică de 
umilințe.

Chemăm colegii la soli
daritate și rugăm elevii 
absolvenți, părinții acesto
ra să ne înțeleagă.

Semnează, în numele a 62 
profesori din localitățile 

mai sus-amintite :
G1.1GOR H\$A, 

Deva.
IlItlSOV lOA’i,

Hunedoara
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Spre vacanță neabătut!
(Urmare din pag. 1)

du-ne de secera ți cio
can, pe cînd părintele 
Anghclcscu aduce parfu
mul de epocă al orato
rici interbelice. Iar dom
nul Ștefan Cazimir se În
grijește din cfnd 
de dușul rece, 
tuturor celor ce 
știu rușina. Așa 
cepe al treilea an de în- 
vățămînt postrevoluționar 
jără o lege a invățămîn- 
tului și fără un statut 
corpului didactic. Așa 
rămas de căruță legi 
gfeutatc. precum cea

în cînd 
prielnic 
încă se 
vom în-

l
9 t

nl 
au 
cu 

a 
cadastrului, a falimentu
lui, a sănătății, a sponso
rizării ți cite altele, fără 
de care tot șontîc-șomîc 
vom merge pînă ce noul

Parlament își va intra 
_,în mină*. în el ne pu
nem acum nădejdea, nu 
fără a ne întreba dacă nu | 
cumva ne vom înșela șl I 
de astă dată. Dar să > 
sperăm că nu, căci nc-1 
am mal maturizat și noi, J 
am mai dobîndit ceva | 
experiență. Poate ne va » 
ajuta Dumnezeu să tre- I 
cern cu bine și peste * 
vacanta parlamentară, fă
ră armata lui Cozma, fă
ră armata lui Siromas- 
cenco, fără armata a pai- 
șpea și fără prea multe 
iluzii, ca să nu avem a- 
poî ce pierde. încrezători 
totuși în steaua noastră. 
Căci, dacă priviți puțin în 

jur, veți vedea că, în partea 
aceasta de lume, noi am 
rămas printre cei 
normali.

I
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Gustul publicului-un baro
metru mereu instabil

E tot mai greu să de
pistezi, in această, perioa
dă, gustul publicului, în 
domeniul atit de delicat 
al culturii, preferințele sa
le pentru un anumit gen 
de activitate. Astfel că nu 
o dată, sala unde se orga
nizează un spectacol sau o 
manifestare instructiv-e- 
ducativu rămîne goală sau 
aproape goală. Cauzele 
sînt mai multe, dar parcă 
apatia și comoditatea își 
spun tot mai mult cuvîn- 
tul și, nu in ultimul rind. 
lipsa banilor care ii face 
pe om să prefere fotoliul 
aflat în fața micului ecran. 
Această stare de fapt a 
fost confirmată și de dna 
Steluța Rădoni. directorul 
Casei de Cultură Hațeg, 
care ne spunea că nici 
măcar spectacolele oferite 
de ansambluri artistice 
profesioniste, care vin în 
oraș periodic, aducînd in 
scenă interpreți rccunos- 
cuți. nu mai cunosc a- 
fluență de public. Nu mai 
este preferată muzica popu
lară. cîndva la sufletul lo
calnicilor. Pentru organi
zatorul actuluj de cultu
ră. o astfel de stare este 
de-a dreptul derutantă.

$i, totuși, ce este de fă
cut în această situație ? 
Se vor închide ușile așe
zămintelor de cultură ? 
Nicidecum. In cazul Casei 
de Cultură Hațeg se fac 
încercări răbdătoare de a

se reînchega un dialog sta
bil cu publicul, de a testa, 
in continuare, preferințele 
acestuia, pentru a veni 
în întimpinarea lor. Astfel, 
s-a redeschis teatrul de 
vară, unde, în vederea pe
trecerii recreative a timpu
lui liber al localnicilor — 
căci acesta este mult mai 
consistent în momentul dc 
față decît înainte — s-a 
amenajat o popicărie, un 
club pentru practicarea jo
curilor dc șah, rummy, po
pice, iar de două ori pe 
săptămină se prezintă fil
me cu ajutorul punctului 
cinematografic din locali
tate al întreprinderii Ci
nematografice Județene. In 
cadrul casei de cultură, în 
vederea satisfacerii do
rinței de pregătire profe
sională a oamenilor, func
ționează cercuri de conta
bilitate, de învățare a lim
bilor străine, iar pentru 
cei care țin la condiția 
lor fizică, sau pur și sim
plu vor să arate bine, s-au 
deschis un cerc aerobic și 
un altul de judo și karate, 
în programul instituției 
sînt trecute și alte mani
festări care se speră să 
prindă la public, ajutîn- 
du-1 să regăsească drumul 
spre manifestări de suflet, 
din care vizitatorul să în
vețe ceva sau unde măcar 
să petreacă clipe plăcute.

MINEI, BOBEA

ÎNTR-O LUME A

CREDINȚEI Șl 

LINIȘTII SUFLETEȘTI 

întreaga creștinătate a 
prăznuit de curînd „Pogo- 
rirea Duhului Sfînt" peste 
sfinții apostoli. Și în mu
nicipiul Deva, la Parohia 
„Sfîntul Vasile" Deva III, 
din str. Eminescu, s-a prăz
nuit în mod cu totul emo
ționant acest eveniment, 
l-a dat o frumusețe și o 
înălțare sufletească corală 
Parohiei Deva I (dirijor 
prof. Gh. Bercea), care a 
interpretat mai multe cîn- 
tări tradiționale ortodoxe. 
După terminarea slujbei 
și a tipicului, legate de 
această sărbătoare reli
gioasă, și după o tradiție 
românească, soborul de 
preoți (preot paroh Lu
cian Popa și preoții pen
sionari Vasile Cărăuș și 
Ioan Toma), împreună cu 
toți credincioșii prezenți, 
au înconjurat troița din 
incinta, săvîrșind sfințirea 
apei ț> binecuvîntarea cre
dincioșilor.

Au fost momente de 
liniște și Înălțare sufle
tească, credincioșii ducîr.d 
cu ei, odată cu spicele de 
grîu și florile anotimpului, 
credința și speranța în 
îndreptarea oricărui rău, 
în pace și bună înțelegere.

ESTERA SÎNA

I

Multe și felurite conti
nuă să fie necazurile și 
durerile țăranilor. In ciuda 
legilor șl a promisiunilor 
date pentru a stinge ne
mulțumirile și nedreptățile 
ce li s-au făcut, în unele 
locuri persistă stări de 
fapte care denotă că drep
tatea este încă o noțiune 
abstractă, democrația fiind 
aplicată după bunul plac 
și inspirația celor investiți 
cu puterea să apere inte
resele întregii obști. Pen
tru a nu cădea în păcatul 
considerațiilor generale, ne 
vom referi la clteva si
tuații concrete, prezentate 
prin scrisori sau audiențe 
do către unii locuitori ai 
satelor noastre.

Dna Maria Rodica Abru- 
dan, din Țcbea, ne rela
tează că a făcut nenumă
rate intervenții la Pri
măria din Rlbița pentru 
a-și primi pămîntul ce 1 
se cuvine, ca moștenire, 
dar cererea i-a fost mult 
tergiversată, stabllindu-se 
ca In final să nu | se re
constituie proprietatea pe 
vechiul amplasament, cl 
să | se atribuie teren, în 
„compensare", undeva la 

marginea perimetrului. Pen
tru a se repara nedreptatea

FAMILIA IN PRAG DE MILENIU

CADEȚII DEVENI 

CONFIRMĂ

De Ia Sebeș, unde s-a 
disputat una dintre fi
nalele pe zonă ale cade- 
ților, tinăra echipă de- 
veană Mureșul Deva, 
condusă de antrenorii 
Stanca și Moț, a reușit 
să se claseze pe primul 
loc, dcvansînd adversarii 
lor din Arad și Brașov, 
ceea cc le asigură par
ticiparea la faza finală 
cc se va desfășura la 
București. Felicitări, suc
ces băieți ! (S. C.).

Departe de noi gîndul 
de a ne „amesteca" în 
vreun fel în viața inti
mă a cuplurilor. Dar re
nunțarea repetată a tine
relor la prima sarcină, și 
apoi la următoarele, a de
venit un fenomen îngri
jorător. Atit pentru să
nătatea femeilor, cit și 
a urmașilor. O societate 
sănătoasă fizic și mo
ral presupune oameni să
nătoși. Datele statistice 
relevă că indicele de na
talitate a scăzut pe ju
deț de la 16,07 la mie, în 
anul 1989. la 12,5 la mie 
în 1991, avorturile cres- 
cînd, în aceeași perioadă 
de referință, de la 3375 
la 19 628. Ce presupune 
un avort ? Suferință fi
zică, urmată în nume
roase cazuri de multe alte 
afecțiuni, de sensibilitate 
crescută, dar șl de sufe
rință sufletească, în nu
meroase cazuri dorința 
firească a femeii de a fi 
mamă neîmplinindu-se. a- 
ceastă stare creîndu-i 
chiar complexe de infe
rioritate.

Să aflăm și cîtcva pă
reri. venite de la tineri 
și tinere, căsătoriți, sau 
în prag de a-și întemeia 
un cămin.

„Sînt căsătorită de un 
an. Am visat întotdeauna, 
și eu șl soțul meu, să 
avem copii. Este menirea 
femeii să aibă copii". 
(Voica Irimic). „Nu, naș
terea unui copil n-o con
sider o povară11. (V.M.) 
„Nașterea unui copil este 
deocamdată o „povară" 
pentru doj tineri fami
liști. Mai întîi trebuie 
create condiții, un mediu 
propice în care să se 
poată naște un copil. Ul
terior, venirea pe lume a 
unui copil este o împli
nire a familiei”. (M.E-). 
„Sînt familist și consi

der nașterea unui copil 
o împlinire a celor doi 
soți". (Dorin Boriță). „In 
momentul de față, con
sider nașterea unui co
pil o problemă din punct 
de vedere al realizării 
mediului optim. Familia 
tînără nu este sprijinită 
pentru aceasta. Termenul 
„povară” este inoportun

CONSIDERAȚI 
NAȘTEREA UNUI 
COPIL O POVARA 
ORI, DIMPOTRIVĂ, 

O ÎMPLINIRE A 
FAMILIEI ?

contextului". (M.O.). „Nu, 
nu o consider o povară”. 
(J.A.). „Nu sînt încă fa
milistă, dar această pro
blemă mi-am pus-o de 
mai mult timp. Consider 
că nașterea unui copil 
este o bucurie pentru am
bii soți, o împlinire a 
căsniciei”. (D.E.). „Sînt 
tînără familistă, iar naș
terea unui copil reprezintă 
pentru mine unul dintre 
momentele cele mai fru
moase din viață. Aștept 
cu nerăbdare să devin 
mamă". (Veronica Bîr- 
san). „Consider procrea
rea o împlinire a cuplu
lui”. (II.F.)

Să ascultăm părerea u- 
nui specialist de obste
trică—ginecologie, res
pectiv a dnci Aișe Iliescu, 
medic primar de la Po
liclinica Deva.

— Pornim apriori de 
la ideea că fiecare cu
plu are larghețea de a 
decide cum dorește în 
privința procreării. Con-

siderăm însă că este de 
datoria lor să apeleze la 
noi, iar noi să-i sfătuim. 
Dacă nu doresc copii, să 
folosească metode anti
concepționale care sînt 
diverse (tablete cu dife
rite aplicații, dispozitive 
intrauterine etc). Consi
der totodată că apariția 
accidentală a primei sar
cini trebuie lăsată din 
motive medicale. Există 
pericolul ca tinăra fe
meie să nu mai rămină 
gravidă. Chiuretajele sînt, 
în general, cu multe 
riscuri : apar dereglări 
hormonale, diferite boli. 
Noi opfăm, in perspec
tivă, ca tinerele cupluri 
să aibă minimum doi co
pii. Este spre binele lor. 
Copiii se dezvoltă altfel, 
educația lor este com
pletă, nu sînt egoiști.

Apariția sarcinii este 
un accident care apare 
și care se poate rezolva, 
dar este de dorit să fie 
cît mai rar. în momen
tul de față, există o ca 
rență educațională în con
cepția tinerilor față de 
întemeierea unei familii 
stabile. Rolul familiei în 
societate este dc a lăsa 
urmași și a se ocupa de 
ei cu răbdare și dragoste. 
Există tinere care nu au 
motive să întrerupă cursul 
normal al sarcinii, și to
tuși ni se adresează nouă. 
Ca medici și familiști, la 
rîndul nostru. optăm 
pentru familii cu doi ur
mași. Copii care să fie 
educați și ridicați cel 
puțin la nivelul părinți
lor Bineînțeles că Gu
vernul, organele locale 
vor trebui să sprijine 
prioritar tinerele familii 
în asigurarea de locuințe, 
de condiții sociale optime 
creșterii și educării co
piilor.

ESTER \ SÎN’t
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Naivii vînd, „isteții66 cumpăra!
(Urmare din pag. 1)

nează acest document pier
de posibilitatea de a pre
schimba carnetul cu certi
ficatele de proprietate în 
acțiuni, pierzînd în acest 
fel un divident care poate 
să intre în bugetul fami
liei pe o perioadă lungă. 
De asemenea, nu va mai 
beneficia, nefiind proprie

tarul carnetului, de divi
dende, de la fondurile 
proprietății private, în ca
zul în care nu optează 
pentru preschimbarea în 
acțiuni. Deci, există posi
bilitatea ca pentru 2—3 000 
ele lei, un cetățean să piar 
dă dividende care pot fi 
de 50 — 60 000 de lei, pe o 
perioadă de mai mulți ani. 
Fenomenele de înstrăinare 
care au apărut nu numai• *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•»•*•*•*•*•*•••••>•*•••*

ce i >a făcut, ar fi ne
cesară reanallzarea situa
ției respective și repune
rea in drepturi conform 
prevederilor legale.

Din satul Mintia, mai

vină cu măsurile de ri
goare, astfel îneît slă fie 
înlăturate suspiciunile și 
nemulțumirile.

Deși nu locuiește la sat, 
dl Victor Crișovan, pen-

cu asolamente și tarlale 
mari pe care se pot aplica 
tehnologiile avansate, dl 
Crișovan ar dori să predea 
terenul la ferma dc stat 
din localitate, dar nu-i

delictele silvice, dar nu se 
preocupă suficient de cla
rificarea situației pădurilor 
care trebuie să revină în 
proprietatea foștilor deți
nători. Iată o temă de

Cine face dreptate țăranilor ?
mulți îndreptățiți, unii 
proprietar] fiind veterani 
de război, sînt mihniți de 
faptul că nu găsesc înțe
legerea necesară la Pri
măria Vcțel, pentru a-și 
redobindi suprafețele ce 
le-au primit la ultima re
formă agrară cu titluri de 
împroprietărire. Printre cei 
in cauză se află dnii Iu
lian Jurj, Gheorghe Chlș, 
Iosif Sabău, Petru I’lrva 
ș.a. Deoarece terenul re
vendicat de cei In cauză 
este folosit ca pășune sau 
loc de agrement și distrac
ție pentru tineret în zilele 
de sărbătoare, proprietarii 
solicită primăriei să inter-

sionar, este foarte îngri
jorat de soarta pămîntu- 
lui, avînd o moștenire în 
satul Lăpușnic. Ncputînd 
să lucreze terenul respec
tiv, l-a dat unor rude să-l 
cultive. Referindu-sc la 
astfel de situații, care sînt 
destul de numeroase, dl 
Crișovan este nemulțumit 
de faptul că pămîntul nu 
este lucrat cum ar trebui, 
specialiștii nu se ocupă să 
facă asociații șl nu s-a 
dat dezlegare pentru vîn- 
zarca iul la întreprinză
tori care să-l folosească cu 
randamentul aștepat. In- 
telegînd avantajele oferite 
de agricultura modernă,

sînt clare condițiile de a- 
sociat sau acționar. Ar dori 
să obțină o plată în na
tură, cum dc altfel se prac
tică în uncie locuri. Acest 
strigăt al unul om cu ne
liniște dc soarta pămîntu- 
lul tr“buie să fie auzit cît 
mai grabnic pînă la Parla
ment, deoarece asigurarea 
plinii șl a hranei poporu
lui nu este doar o durere 
personală.

Dc asemenea, dl loachim 
Gherman, pensionar din 
comuna Băița, este foarte 
indignat de faptul că pri
măria locală face cunoscut 
cetățenilor că s-au mărit 
drastic amenzile pentru

meditație pentru toți fac
torii implicați In aplicarea 
Legii fondului funciar.

Tot legat de drepturile 
țăranilor, dna Aurelia 
Moise, care a lucrat din 
greu ani dc zile in zooteh
nie la fosta cooperativă a- 
gricolă din Strei — Săcel, 
își exprimă indignarea 
pentru modul cum comisia 
de lichidare a făcut îm
părțirea banilor, spunindu- 
i-se cu seninătate că: 
„dumneata nu figurezi cu 
zile-muncă”. Dacă cei din 
comisia rcâpcctivă ar fi 
trudit cît a făcut-o A M. 
și ar avea, ca dinsa, GO de

in județul Hunedoara, ci 
și in toată țara, se dato
rează,- în primul rind, 
necunoașterii certificatelor 
de proprietate, precum și 
multiplelor realități so
ciale. care sG manifestă in 
prezent, printre care poate 
fi enunțată in prim plan 
sărăcia — de unde și ten
tația unora dc a vinde 
certificatele de proprietate.

ani, desigur că ar fi ju
decat altfel lucrurile, ovi
lind supărările și nemul
țumirile.

O mare durere a țăra
nilor o reprezintă și în 
prezent asigurarea și plata 
pensiilor. Dl Petru Jurca 
și alți pensionari din Bră- 
nișca și din alte localități 
ne-au relatat că dc cîte 
2—3 luni nu au mai pri
mit nici un leu. Cea mai 
marc supărare a lor o 
constituie faptul că toate 
partidele politice, inclusiv 
Parlamentul, tot discută .și 
promit pensii bune pentru 
țărani, dar faptic lucrurile 
rămîn cum au fost. Deo
camdată nu se găsesc ar
gumente pentru a-i contra
zice. deși arc limite și 
răbdarea țăranilor.

Consemnind aceste stări 
de lucruri, nădăjduim că 
ele vor fi analizate cu a- 
tenția cuvenită de către 
cei răspunzători de rezol
varea cu di.<ccrnămint, în 
spiritul dreptății, a pro
blemelor ce-i frămîntă încă 
pe mulți Virani sau pe 
alți oameni care simt 
pulsul real al vieții lor.

•NICOIAE TÎRCOB
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—- lu încheierea primei 
părți a dialogului nostru 
spuneați, die colonel, că 
se produc multe eveni
mente... incendiare, care 
reclamă prezența operativă 
a pompierilor. Cum se 
zintă această situație 
la începutul anului 
curs ? Este mai bună 
■nai rea decit in anii 
cuți ? Este mai bună 
mai rea decit în 
dețe ? Depășește 
bilitățile dvs de

— Comparativ 
treș-uți. in 1992, i 
rău. 
dețe, stăm mai bine, 
nu 
sîint 
nul n< 
este cifra zero: zero 
tendii, zero distrugeri 
teriale. zero pierderi 
vieți omenești. Dacă

Interviu cu dl col. I’A VEI, GAL, comandantul 
Grupului de pompieri al județului Hunedoara

p re
do 
in 

sau 
tro
snii 
ju-i aho

ea posi- 
acțiunc ? 
cu

stăm
Raportat la alte

anii 
mai 
ju- 

Dar
asemenea comparații 

importante. Terme- 
ru de comparație 

in- 
ma- 

de 
se 

produce un singur incen
diu. dacă se distruge și 
numai o casa, dacă moare 
doar un om, înseamnă că 
nu am găsit și nu am apli
cat toate masurile de pre
venire a acestor fenomene 
— ceea ce rămine 
permanentă pentru 
pentru toți cei care 
implicați in prevenirea și 
stingerea incendiilor. O să 
spun un lucru trist, dar, 
față de primele cinci luni 
din 1991. in cele cinci luni 
din acest an. numărul in
cendiilor, al pierderilor 
materiale, precum și al 
victimelor umane a cres
cut îngrijorător. Iar ca 
pondere ele *x? cantonează 
in zona proprietății parti
culare. a gospodăriilor in
dividuale și a 
ar .m.

— Totuși, ce 
plă ? ( are suit 
lele cauze care

»*•*•*•*•*•*’

temă 
noi, 
sînt

familiilor

se intim- 
prineipa- 

gencrcază

astfel do evenimente grave, 
tragice ?

— E greu de spus. Ana
lizele asupra evenimente
lor produse au condus la 
concluzia că este 
in primul rînd, 
neglijență pur și 
Se renunță cu nepermisă 
ușurință — in spiritul li
bertății și democrației — 
la obligațiile elementare 
de folosire a focului, a 
aparaturii și instrumente
lor care generează seînte- 
ia. O influență nefastă 6 
are. după opinia mea, și 
elementul infracțional, care 
a proliferat, și chiar, în 
unele cazuri, nesiguranța 
zilei de mîinc. ca să nu 
spun că sînt și situații de 
rea voință.

— Dar in întreprinderi, 
in agricultură, la pădure...

— Funcționează aceleași 
cauze, dar nu trebuie omis 
nici faptul că se lucrează 
cu utilaie și instalații vechi, 
ncasigurate cu protec
ții împotriva producerii u- 
nor eventuale incendii sau 
a altor evenimente. Un 
cxemDlu : la SC. „Side
rurgica" S.A. Hunedoara, 
multe dotări tehnice func
ționează de ani buni fără 
asemenea disDozitive 
teitoare. fură baterii 
stațiile de acumulatori. Tot 
aici, maioritatea transfor
mărilor de putere au ter
menele de utilizare depă
șite, rețelele de cabluri e- 
lectrice sînt învechite Dar 
nu numai aici sint astfel 
de situații Noi nu snbanrc- 
ciem eforturile conducăto-

vorba, 
despre 

simplu.

pro- 
la

rilor acestor unități econo
mice, însă posibilitățile lor 
materiale și financiare .dint, 
la această oră, extrem de 
reduse.

— Se pare că și agri
cultura este un punct ne
vralgic.

— Da. După aplicarea 
Legii fondului funciar, a- 
proape toate dotările din 
fos'ele C.A.P.-uri au fost 
distruse și nu se mai poate 
pune bază pe ele. La fel 
s-a întimplat și la I.A.S.- 
uri, renunțîndu-se la orice 
măsuri de autoapărare. 
Deși se apropie campania 
de vară în agricultură, aici 
încă nu știm cu cine să 
discutăm în probleme de 
p.s.i. Dacă luăm în consi
derare și faptul că, în ma
joritatea localităților, for
mațiile civile de pompieri 
sint considerate de către 
noile administrat i ca niște 
ccnușărese, cAe de înțeles 
că nici măsurile de p.s.i. 
pentru gospodăriile cetățe- 

subnilor nu se află 
auspicii mai bune.

— $i totuși, die colonel, 
trebuie să existe, ori tre
buie căutate niște piste 
de acțiune cit de cit efi
ciente in domeniul despre 
care vorbim.

— De bună seamă. Noi 
nu sîntem pesimiști. Nu 
dezarmăm Ne străduim să 
găsim acele modalități .și 
masuri care să determine 
respectarea legilor. Prin 
explicare, prin lămurire, 
prin persuasiune, prin coer
ciție — de la caz la caz.

De altfel, căutăm și chiar 
aflăm înțelegere la unii 
conducători de unități, la 
alți factori cu responsabi
lități in privința preveni
rii și stingerii incendiilor. 
Desigur, 
sură ce 
șeza în 
firească, 
și organizări economico-so- 
ciale, și activitatea noastră 
va fi mai rodnică, deși 
nici acum nu putem spune 
că este catastrofală. De
parte de acest calificativ. 
Cei mai mulți dintre oa
meni își fac totuși datoria 
Mai ales că no; conlucrăm 
fructuos cu poliția și cu 
jandarmeria — in cadrul 
Inspectoratului de Interne, 
din care facem parte —, 
dar și cu organismele pu
terii locale, cu Prefectura, 
cu alte forțe.

— Ce apel ați avea de 
făcut, die colonel, în îi*- 
ebeierea discuției noastre ?

— Folosind ocazia pe 
i-are mi-o oferă ziarul dv, 
aș fi mulțumit dacă toți 
locuitorii județului Hune
doara ar împărtăși gîndul 
bun că prevenirea și stin
gerea incendiilor, apărarea 
valorilor materiale ale so
cietății și a vieții oame
nilor nu este obligația ex
clusivă a pompierilor, 
ci este a fiecărui individ, 
deoarece numai așa, prie
tenul, dar și dușmanul cel 
mai de temut al omului 
— focul — va fi împie
dicat să provoace distru
geri și tragedii. Acesta ar 
fi cel mai fierbinte me
saj, mesajul de suflet, pe 
care l-aș transmite tuturor 
cetățenilor din județul Hu
nedoara.

Interviu realizat de 
DUMITRU GHEONE \

însă, că pe mă- 
„apele“ se vor a- 
l.ară în matca lor 
a noij democrații
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„Ofu." vameșilor din Smeria
V.imi din Simcria este 

una dintre instituțiile cele 
mai bine cunoscute din 
județul nostru după re
voluția din decembrie 1989. 
Aici < iu tute și sute 
<lc colete din străinătate. 
Și numai beneficiarii a- 

. ,tor p i hote trimise de 
rude -au prieteni știu prin 
ce greutăți au trecut plnă 
au intrat in posesia lor. 
Vul.inșei de colete i se 

adaugă lipsa unor spații 
corespunzătoare pentru de
pozitarea și distribuirea lor 
la destinatari. Despre greu
tățile din \ ima Sirneria, 
ziarul nostru a mai rela
tat.

Au trecut doi ani, care 
este situația acum ?

Nr- a răspuns cu multă

amabilitate dl Silviu Fur" 
dui, șeful Vamei din Sî- 
meria :

— Primirea și distribui
rea colctelor nu mai con
stituie acum o problemă. 
Volumul lor rcducindu-se 
substanțial, dar lipsa unor 
spații corespunzătoare per
sistă. Noi desfășurăm o 
activitate intensă, diver
sificată de vămuire, atit 
la import cit și la export, 
pe trei schimburi, mult 
mai complexă decit pare 
la prima vedere. Să vă 
dau un singur exemplu : 
in prezent (față de anii 
trecuți, înainte <lc revolu
ție). valoarea taxelor de 
vămuire încasate de că
tre Vama Simcria este de 
4 orj mai marc, in timp

• c s-au mai angajat doar 
4 persoane. Avem la dis
poziție doar trei camere în 
incinta clădirii C.F.R. din 
Stația Simeria-Triaj. E 
drept că o parte însemna
tă din activitatea vameși 
lor se desfășoară pe te
ren, dar tot așa de ade
vărat este că și cele trei 
încăperi sînt cu totul ne
corespunzătoare desfășu
rării unei activități vama
le normale, la nivelul ce
rințelor actuale.

— Cea mai mare parle 
a activității vamei se des
fășoară pentru mijloacele 
de transport pc C.F.R. E 
normal ca Direcția Regio
nală C.F.R. să vă ajute și, 
bineînțeles, ceferiștii din 
Simeria-Triaj.

— Păi pe asta mizăm și 
noi, pe o înțelegere cole
gială, mai ales că există 
prevederi legale prin care 
C.F.R.-ul poate să no spri
jine în asigurarea condi
țiilor de vămuit. O sin
gură sală, aflată chiar lin
gă birourile noastre, ar 
rezolva problema. Noi ne 
străduim să ne facem da
toria cu toată răspunderea, 
cu vigilență și corectitudi
ne, să conlucrăm, ca și 
pînă acum, bine cu cefe
riștii.

— Vă dorim succes și 
multă înțelegere de la 
vecinii și colegii dumnea
voastră apropiați, ceferiștii.

SABIN CERBU

Nemulțumiri și explicații pe fondul sărăciei
„Așteptăm cu sufletul la 

gură intervenția dumnea
voastră I" — suna apelul 
din finalul ultimei scri
sori semnate Sorin An- 
dronache. In tonte scriso
rile trimise ziarului nos
tru, semnatarul ne solicita 
să-i ajutăm pe locatarii 
scării C a blocului 1 ABC. 
de pe strada A. Vlaicu, 
din H:iț«'g. Am făcut pu
blice doleanțele acestor 
oameni. Dar pentru că 
solicitările continuau să 
ne parvină, semn că nimic 
nu 9-a schimbat în bine, 
ne-am deplasat la blocul 
respectiv.

Aici subsolul este inun
dat, așa cum precizau scri
sorile. Pereții de pe casa 
scării C au porțiuni mai 
înnegrite de igrasie în 
urma infiltrațiilor de la 
coloanele de scurgere ale 
băilor. Infiltrațiile sînt 
vizibile și în interiorul u- 
nor băi, după cum am 
aflat de la cei cu care am 
stat de vorbă. De ase
menea, am reținut cu în

aceeași situație (cu sub
solul inundat) este și blo
cul 2 ABC. ambele fiind 
prost proiectate, cu fun
dații joase, incit instala
țiile de scurgere a apelor 
menajere s-au înfundat 
imediat după darea in 
folosință a blocurilor. La 
blocul 1 ABC, oamenii 
nu maț beneficiază de apă 
caldă, aceasta fiind opri
tă. Atunci cînd aveau 
apă caldă, mizeria din sub
sol răbufnea afară prin- 
tr-un orificiu din fața 
scării C, făcind imposibilă 
circulația, împrăștiind 
miasme urît mirositoare. 
Domnii Constantin Paras- 
chlv, Cornel Coșa șl Co
rina Lupulescu, intilniți 
la primele ore ale zilei, 
declarau că „după revo
luție s-a simulat o repa
rație capitală a instala
țiilor din subsol, fără să 
se Înlocuiască însă con
ductele ruginite". Șl cum 
orice cîrpeală nu ține prea 
mult..

Situația blocului 1 ABC

cit și a celui similar ca 
notare și construcție, ce 
flanchează una dintre 
laturile curții Școlii Ge
nerale Nr. 2 Hațeg, era 
cunoscută la primăria ora
șului. Dl Hanț Agache, 
din cadrul compartimentu
lui servicii publice de 
gospodărie comunală și 
locativă, a propus ca dis
cuția să fie purtată la 
R.A.G.C.L. Hațeg, unde se 
știe exact ce s-a făcut ți 
ce urmen7ii să între
prindă.

Datele referitoare la 
problemele existente la 
cele două blocuri, ca și în 
întreaga rețea de canali
zare a orașului, cit șl alte 
precizări nc-au fost furni
zate de dl sing. Ovidiu 
Laza, conducătorul tehnic 
al regiei. Apa caldă s-a 
sistat la cererea oameni
lor, de comun acord cu 
Asociația do Locatari 12 
Hațeg, pentru că nu voiau 
s-o mai plătească. A-

nul trecut, in ca
drul pregătirilor de iarnă, 
s-au cheltuit 9 700 000 de 
lei pentru înlocuiri do 
rețele, branșamente. Dar 
s-a rezolvat doar cile o 
scară din fiecare bloc, 
conductele din subsol fiind 
schimbate parțial. Din lip
să de bani, lucrările nu 
s-au continuat și în acest 
an. Sub.Ajlurile sînt inun
date din cauză că rețeaua 
de canalizare a orașului 
este subdimensionată și de 
aceea colmatală in por
țiunea subtraversării rîu- 
lul Galbena. O rezolvare 
totală a acestei probleme 
ar merita 57 de milioane 
de lei, dar deocamdată 
Primăria a promis o sumă 
mai modestă cu care — 
dacă se va primi — s-ar 
putea ataca doar un tron- 
on al canalizării orașului.
Puțin probabil că a- 

reste justificări ii vor 
mulțumi pe locatarii blo
curilor menționate.

HOIIIC) IIOItltN

I
nr. 8|

■ î 
I 

a-j 
w j 

de liceu. Diploma obținută in urma examenu-j 
lui de absolvire este avizată dc Ministerul În-J 
vâțămintului și Științei și Centrul de Pregă-j 
tire in Informatică S.A. București. Numărul de! 
locuri este limitat.

• Curs dc inițiere în utilizarea caiculatoa-« 
relor compatibile IBM-PC sau SPECTRUM |

| (HC, CIP), adresat inclusiv elevilor < lașelor J
• I—XII, cu durata de 4 săptămîni (dc trei ori/| 
| săptămînă, cite 2 orc).

• Curs intensiv de LIMBA GERMANA cui 
| durata dc șase luni, o ședință de 2 ore/săptămî. | J nă. Cursul este asistat de calculator.

• în perspectivă se are in vedere organiza- 
■ rea unui curs de formare anaiiști-programatori, 
; pentru absolvenți de învățămint superior. Data 
| probabilă de începere a cursului: 15 septembrie
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CU
MICRO MEGA COMPUTERS SRL 

sediul în Hunedoara, Piața Libertății, 
(centrul vechi — ARDEALUL)

ORGANIZEAZĂ
incepînd cu data de 6 iulie 1992

• Curs de formare anaiiști-programatori 
sistenți, cu durata de 10 săptămîni (5 zile/săp-l 
lumină), adresat absolvenților de liceu cu diplo
ma de bacalaureat si elevilor din ultima clasă . .. 1 1 - *

4

IwI,_______________ ..............     J v
1992. Numărul de locuri fiind limitat, se pot | 
face rezervări de locuri.

Informații si înscrieri la sediul lirmei sau | 
la telefon 13525. (735) j

I w 
I 
w 

Vinde en feros și en detaille materiale de | 

construcții constînd din țigle, cărămidă, bol- | 
țari, lemn rășinoase, grinzi rășinoase. setndun, . 
lațuri, asigurînd și transportul.

Pentru informații suplimentari*, adresa- 
ți-vă Ia telefoanele 956 — 26291 și 21386, 
intre orele 8— 16 și telefon 956 — 22193, după 
ora 18. (751)

S.C. „EUROVENUS”
D E V A

S.R.L.

I w 
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situată H
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.............,.................  - ___ .....___ j
merțului de legume (mobilier comercial), auto- J 
camioane, tractoare, remorci, benzi transpor-1 
toare și alte utilaje. «

Informații la telefoanele 957/11296, 15-182, ] 
12765 pentru Hunedoara si 76381 pentru Ha-j 
t‘% A 57) Iw

COOPERATIVA „UNIVERS” 
S I M E R I A

Scoate la licitație spații de diverse utili
tăți — pentru închiriere :

■ depozitare en gros
■ utilitate desfacere.
Licitația va avea loc în ziua <le 

1992, ora 10, la sediul cooperativei, 
în str. 1 Decembrie, bloc 10 1.

Informații la telefon 60520.
(751)

S.C. „CERNAI RUCT” S.A. HUNEDOARA

Anunță pentru data de 10 iulie 1992 li
citație pentru locația de gestiune a unităților 
de legume și fructe nr, 5, (>, 9, 16 din Hune
doara, 11 Tcliuc, 18 Ghelari, 19 Calau (orașul 
vechi), 27, 28, 29, 30, 31 Hațeg. De asemenea, * 
oferă spre vînzare mijloace fixe specifice co- î
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apartament proprietate per
sonală 3-4 camere, confort 
I. Hunedoara, telefon 13447.

(4318)

VÎNZaRI— 
CUMPĂRĂRI

• ViND garsonieră, c- 
i.ij i. Deva. Marăști, 24929, 
după ora Iii.

(4017)

• ViND garsonieră, con
fort I. ultracentral, et. 1. 
Deva, telefon 1G224, după 
ora 10 (4805)

• ViND apartament două 
camere, ultracentral. De
va, Libertății, bl. .J. ap. 59, 
informații 956/60913.

(1721)
• VIND urgent Dacia

1 300, fabricație 1981, sta
re perfectă. Deva, telefon 
14267 (4742)

• VÎND convenabil dor- 
mi'or „Mircea", nou. ne
montat Deva, telefon 28058.

(4791)
• \ l.ND apartament 2 

camere, Eminescu, 5 000 
mărci sau lei, negociabil. 
Deva, telefon 12194.

(4787/4788)
• VINDEM cuptor elec

tric dc patiserie, cazan 
țuică. Deva, telefon 15142.

(4790)
• VIND apartament 2 

camere, zonă centrală, mo
bilier, Audi 100. Deva, 
Libertății, bl. A, sc. .3, et. 
4, ap. 41.

(4792)
• SC. RIAL PRODCOM 

vinde sucuri Cola, Mango, 
Kiwi, la sticle de 1 litru, 
preț en gros 60 lei, fără 
adaos, preț en detailie 66. 
Deva, telefoane 12829, 
i"09l

(1685/1744)
• ViND mașină cusut

electrică. Germania, bute
lie aragaz, medicamente 
pentru tensiune. Deva, te
lefon 16176. (4803)

• CAUT spațiu comer
cial pentru închiriat, vînd 
ma.ina „ Volvo", fabricație 
1977. capacitate 2 100—244- 
D. telefon 13793, Deva,
după ora 16. (4798)

• ViND casă in Baril,
nr. 319, grădină mare,
pomi frlictift i. vie. apă < u
cădere, baie, termoficare la 
sol. adaptare privatizare 
lin'd, sau restaurant, i loc 
central. Informații telefon 
539'j. Timișoara.

(4801)
• 1UM!’\B contract viii

I
I
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• VI MD caroserie 
Dacia 1 310, echipată 
cu uși, geamuri, fa
ruri, stopuri, bare, 
bord, preț convenabil. 
Informații Deva, tele
foane 12157. sau 11269. 
zilnic orele 8—15.

• EXPLOATAREA 
Minieră ZIaști, locali
tatea Hunedoara, str. 
ZIaști, nr. 121, telefon 
12216, organizează la 
sediu licitație în data 
de 16 (ulie 1992, ora 
10. pentru lucrări de 
construcții montai.

(4310)

• ViND lemn construc
ții. Hunedoara. telefon 
17612.

(4319)
• ViND Trabant adus 

dm Germania, fabricație 
1986, stare excepțională, 
preț convenabil. Deva, te
lefon 18036.

(4808)

• VÎND bulelie de ara
gaz. Deva, telefon 22626.

(4807)

OFERTE 
DE SERVICII

• ANGAJAM ospătari
— fete, pentru firmă par
ticulară din Ungaria, pre
ferăm vorbitoare de limbă 
maghiară. Relații Deva, 
telefoane 12074, 17377, sau 
Hotel „Sarmis", camera 
316. (4786)

DIVERSE

• CU autorizația 3364/ 
1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara s-a 
deschis activitatea inde
pendentă. reprezentată prin 
Căldărar Linn, dm Hune
doara, str. Dorobanților, 
nr. 29, avind ca obiect dc 
activitate producere, des^ 
facere dulciur1. înghețată, 
comercializare mărfuri in
digene și din import, 
blugi. încălțăminte, trico
taje ele.

(1809)

SOC IEI ATE A COMERG1 Al A

„CORA INTR AN’S“ S.A.

la 30, 00. 1992 s 
ta|ie la actualele 
<!■ transport < arc 
sau allch* care ii 
curs, «lupă < uni an

B)

CU NORM A REALI/ A TA
— Autoturism ARO 10—I

I ARA NORMA REALIZATA
— .Autofurgonete TA 12
— Autocamion R8I35E — bascukiliil

1 
1
5
1

I I
2

ti

nr. 2.

,1

— Autoizotermă R8I35!
— Autotractoare cu șa R102151'
— Autobasculante R12215 DI’K
— Autobasculante RI9215DFK
— Semiremorci I0ATM2
— Semiremorci transport containere 2
— Remorci auto 7 t
— Remorcă joasă trailer 10

si

ț
IR 

I

buc. I 
buc. > 
buc. J 
buc. | 
buc. J 
buc. | 
buc. » 
buc | 
line. ’I* I29. 00. 1992.

I*

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră,
confort I, Deva, str. Mă- 
răști, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 
75, cu apartament 2 came
re (exclus Dacia, Micro 
15). Informații zilnic în
tre orele 17-21 Ia aceeași 
adresă. (4768)

• SCHIMB garsonieră 
Reșița cu similar, sau a- 
partament Deva. Telefon 
961/36634.

(4317)

PIERDERI

• PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de Ali
mentara nr. 38 Hunedoara, 
pe nume]e Cojocaru Petru. 
O declar nulă. (4311)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de 
Termorep S.A Hunedoara, 
pe numele Bănărescu Clau
dia. O declar nulă.

(4315)

COMEMORĂRI

• CU aceeași tristețe, 
amintim că au trecut 6 
luni de cînd moartea ne
miloasă a rupt firul vieții 
celui maj bun soț, tată și 
bunic,

PETRU PLETER.
din Șoimuș.^ Dumnezeu 
să-1 od hneasca în pace ! 
Familia. (4782)

DECESE

• CU adîncă durere și 
tristețe în suflet, părin
ții Vasile și Lenuța, frații 
Nicu și Gabriel, sora Mar- 
gi, nepoții Răzvan și Io- 
nuț anunță despărțirea 
pentru vecie dc cea care 
a fost

MARI LENA LIII ANA
M VTIS.

la numai 32 dc ani. Sluj-
ba de inmormîntare va
avea loc la Capela din
str. Eminescu, Deva, vi-
neri , 26 iunie 1992, ora
13. (4794)

• NE despărțim cu mult
regret de nepoata și veri- 
șoara noastră.

MARILENA LILIANA 
M ATIȘ, 

trecută atît de timpuriu în 
lumea veșniciei. îi vom
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păstra o vie și frumoasă 
amintire. Unchiul Vasile, 
mătușa Letiția, verișoarele 
Violeta și Narcisa.

(4795)

• PIOS omagiu șî ne- 
ștearsă amintire regreta
tei mele prietene

MARILENA mattș.
Dumnezeu s-o odih

nească în pace ! Eta.
(4819)

• ADUCEM un pios 
omagiu și neștearsă amin
tire celui care a fost

NICOLAE BOTA 
(MIKI)

Sincere condoleanțe fa
miliei defunctului. Famil'a 
Cornel Dumitra.

(4815)

• CU inimile îndure
rate ne despărțim de iu
bitul nostru frate

NICOIAE 3OTA 
(MIKT)

Dumnezeu să-1 ierte și 
să-l odihnească.

(4815)

1
i

• COLEGII de mun
că de la Secția Pres
tări Construcții a 
R.A.G.C.L. Deva de- 
plîng moartea prema
tură a bunului lor 
coleg și prieten,

NICOLAE BOTA 
și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate.

(4817)

• FAMILIA Voicu 
din Cluj, cu durere, 
aduce un pios omagiu 
celui care a fost

1OAN BĂSALAN.
(4799)

• CU adîncă dure
re soțul Străjău Albuț 
anunță încetarea ful
gerătoare din viață a 
iubitei sale soții

LINA STRA.IAU, 
în vîrstă de 72 ani.

Corpul neînsuflețit 
se află depus la do
miciliul decedatei, din 
str. Ana Ipătescu, nr. 
10. înmormîntarea va 
avea loc vineri, 26 iu
nie 1992, ora 15, la 
Cimitirul Ortodox din 
str. M. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească !

(4822)

LICEUL NR. 2 HUNEDOARA I*I
Organizează concurs ele admitere pentru » 

următoarele forme de învățămînt :
• LICEU

— matematică-fizică
— informatică
— industrie ușoară

• ȘCOALA PROFESIONALA
— încălțăminte
Informații la telefon 957/11150.

30
30
30

30

locuri 
locuri 
locuri

locuri 
(4612)
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ANUNȚ J
R.’a.M.G.C.L. HUNEDOARA ’

/Anunță pe consumatorii particulari și ! 

agenții economiei sistarea serviciilor prestate | 
incepind cu dala de 30. 06. 1992. »

Măsura sc aplică pentru cei care piuă la | 
data menționată nu achită datoriile. J

Rebranșarea se va face la cererea benefi- I 
ciurului, contra cost. (719) >

SC. „MUREȘUL" S.A, SOI.MUS .. I
A iude prin licitație din pașunea Nadașlia * 

de Sus plăci azbociment, dimensiunea 3/1,5 m, | 
ferme metalice, cărămidă eficientă, diferite di- J 
incnsiuni dc fier.

Licitația va avea loc în ziua de 28 iunie > 
1992. (719) J

*

1

1

11

în atenția consumatorilor 
de gaze naturale din 
municipiul Hunedoara :•

Datorită unor lucrări de înlocuiri de con
ducte și cuplări în rețeaua de distribuție a ga
zelor naturale, din următoarele zone ale mu
nicipiului Hunedoara.

• cartierele IMicro 1, 2, 3, 4, 5

• întreprinderile aferente acestor zone

O Fabrica dc Piinc

• străzile: Buituri, Panait Cerna, Doro
banților, Rovine, E. A7arga și Carpați.

SE \A SISTA FURNIZAREA GAZELOR 
NATURALE ÎN DATA DE JOI, 25 IUNIE 1992, j 
ÎNTRE ORELE 8—20. |

Pentru evitarea accidentelor tehnice și u- 
înane, rugăm toți consumatorii să supravegheze 
permanent receptorii de gaze naturale.

Pentru orice emanații dc gaze naturale sau 
cauze care ar putea diminua gradul dc sigu
ranță în exploatare al conductelor și instala
țiilor de gaze se va telefona de urgență echi
pelor de intervenții, care răspund la următoa
rele numere de telefon :

— 12890; 12819. (756)

S.C. INVESTIS IMPORT-EXPORT
S.R.L. DEVA

Angajează prin concurs
• CONTABIL ȘEF cu studii superioare, cu 

experiență în domeniul firmelor private cu ac
tivitate de import-export.

Sc asigură condiții avantajoase de salari
zare.

Relații la telefon; 95G/11290, Hotel Deva, | 
camera 217, joi, între orele 11 17. (1221)

Loto Pronosport informează :
La 27 iunie 1992 

TRAGERE EXCEPȚION ALĂ 
„LOTO 2“

Tragerea va consta din 2 faze, cuprinzi nd 
1 extrageri si totalizând 22 numere extrase.

Participarea sc face CU 50 LEI A ARIANTA, î 
avind drept dc cîștiguri la ambele faze ; CU 20 ț 
LEI A'ARI ANTA, cu drept de cîștiguri numai | 
la faza a Il-a (respectiv la extragerile a III-a ț 
și a IV-a). I

vinzarca se va încheia vineri, 26 iunie 
1992, la ora obișnuită.

Depunerea duplicatelor considerate câști
gătoare se va face pină cel tîrziu joi, 2 iulie, 
la ora 13. (758)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„I.C.S.II.” S.A. HUNEDOARA 

Anunță închirierea prin licitație închisă a ) 
• DOUA SPAȚII a 230 mp, situate în str. ț 

timpului, în ziua de 22 iulie 1922, ora 10, la 1 
sediul societății. i

Documentația și chestionarul în vederea pre- J 
selecției pot fi solicitate la sediul societății, ca- ‘ 
mera 11, tel. 13110/105. Cererile de participare | 
si chestionarul se depun pînă la 15 iulie. 1 

(763) I ---------- ------ ------ 1 
REGLA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE ( 

COMUN ALA ȘI LOCAȚIA'A CÂLAN I 
Str. Furnalisluhii, nr. 25, județul Hune- t 

doara.------------------------------------------------------------- )
Organizează în fiecare zi dc miercuri și joi ' 

a săptăminii licitație publică pentru punerea ■ 
în vânzare a unor mijloace fixe din dotarea u- I 
nității (mobilier hotel). (761)

I
I


