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republici nistrenc a con
damnat ceea ce el a numit 
agresiunea armatei moldo
vene asupra poporului ni- 
strcan și a cerut parla
mentelor Rusiei și Ucrainei 
să garanteze suveranitatea 
republicii nistrenc. Te de 
altă parte, consiliul arma
tei a 14-a, staționată în 
Republica Moldova, a lan
sat un apel conducerilor dc 
stat din republicile ce al
cătuiesc Comunitatea Sta
telor Indopendente (C.S.I.) 
să întreprindă măsurile ne
cesare pentru a pune capăt 
conflictului fără sens ce 
are loc în prezent în Trans
nistria și care costă multe 
vieți omenești. In același 
timp, consiliul a repetat a- 
menințările sale anterioare 
că va întreprinde măsuri 
energice împotriva celor 
care vor amenința viața și 
integritatea cadrelor arma
tei a 11-a și a familiilor lor, 
transmite BBC.

■ O misiune O.N.U. 
pentru stabilirea stării dc 
fapt va sosi in Moldova 
Ia sfirșitul acestei săptă- 
mîni. Misiunea va fi con
dusă de un înalt funcțio
nar din secretariatul 
O.N.U., Gilberto Schlitler, 
din Brazilia, relatează BBC.

■ Răspunzind unei în
trebări privind poziția Ro
mâniei față de declarațiile 
președintelui Leonid Krav- 
ciuc, care a afirmat că 
Ucraina va sprijini dobin- 
dirca autonomiei de către 
republica nistreană in ca
zul în care Republica Mol
dova se va uni cu Româ
nia, purtătorul de cuvint 
al M. VE. a arătat că Bu- 
curețtiul și-a precizat po
ziția in legătură cu proce
sele de autonomizare sau 
federalizare. „Nu există 
rațiuni pentru acest lu
cru. Dacă pornim pe a- 
ccastă calc nu vom ști un
de să ne oprim. Sînt 
foarte multe zone în actua
lele republici independente 
care au apărut pe spațiul 
fostei Uniuni Sovietice, 
care au caracteristici multi
naționale, cu istorii diferite 
dc cea a statelor existente 
în momentul de față și 
dacă pornim pc calea auto
nomizării sau chiar a indc- 
pendlzării lor, cred că 
vom asista la mult mai 
multe state decît sînt în 
prezent”.
■ Negocierile pentru a- 

cordarea României a sta
tului de membru asociat 
la C.F.F au o evoluție 
bună, iar in perioada celor 
6 luni, inccpind cu 1 iulie, 
cind va deține președinția 
Pieței Comune, Marca Bri- 
(anie va continua să ac
ționeze pentru semnarea a- 
cordului de asociere, a 
declarat la postul de radio 
România — Actualități, dl 

Douglas Ifurd, șeful Foreign 
Office-ului.

■ încercarea dc lovitură 
dc stat din Gruzia a eșuat, 
la iitimai opt ore după de
clanșarea ei. Clădirea te
leviziunii dc stat, unde 
partizanii fostului pre
ședinte Sviad Gamsahurdia 
se baricadaseră, a fost re
cucerită de trupele specia
le ale guvernului. în cursul 
luplelor s-au înregistrat 3 
morțj și mai multe zeci dc 
răniți, /țu fost arestați 10 
dc rel>< li, intre care și șe
ful comando ului. Din pri
mele relatări rezultă că 
rebelii urmăreau nu atit 
recucerirea puterii in Gru
zia, <it mai ales sabotarea 
convorbirilor de pace din
tre Eduard Sevardnadzc și 
președintele rus, Boris El
lin, legate de conflictul 
din Oscila dc Sud, notează 
BBC.

FAX

CUVÎNTUL LIBER
COTIDIAN INDEPENDENT j

O ÎNTREBARE „LA ZI" ; VĂ PREGĂTIȚI DE IARNĂ ?

Ne pregătim, dar căruța-i ruptă-n drum
Probleme vechi și noi

Azl-mlinc e 1 iulie șl, 
oricît ar părea cuiva de 
ciudat, noi am pus această 
întrebare. Am adresat-o, 
deocamdată, regiilor de 
gospodărie comunală șl lo- 
cativă de la Hunedoara șl 
Călan, orașe în care anul 
trecut, anii trecuți, nemul
țumirile legate de para
metrii de confort al ter- 
moficării locuințelor din 
blocuri s-an cam ținut 
lanț. Așadar, Hunedoara. 
Ne informează dl ing. Tra
ian Pleșoianu, directorul 
R.A.M.G.C.L. din localitate.

„Anul trecut, ca mari 
greutăți, am dat o rezol
vare mal inginerească pro
blemelor microralonului 
ni, anul dintre cele mal 
vechi ale orașului. Am 
Înlocuit rețelele exterloa-* 
re șl am transformat sis
temul de preparare a agen
tului termic din hldroele- 
vatoare în puncte de ter- 
moficare cu aparate de 
contracurent. Problema în-

pe /Y
SFAT :
• Nu debita prostii. Dușmanul ascultă.

Prezicerile preotului Malthus
Pe parcursul vremii, cîfî- 

va oameni de știință, ca 
dc exemplu filozoful ger
man Leibniz >1646—1716), 
biologul englez Darwin 
(1809—1882) ț.a., au vorbit 
in scrierile lor despre lupta 
pentru existență. Dar cel 
care a susținut tezs cura
joase privind această luptă 
a fost preotul și economis
tul englez Thomas Robert 
Malthus (1766-1834). tn cu
noscuta sa lucrare despre 
populații, apărută in 1798, 
Malthus a susținut mai 
multe teorii, cu care adcpțll 
lui găslndu-le bune, au 
format doctrina malthusia- 
nismulul. Potrivit acestei 
doctrine, populația lumii ar 
crește in progresie geome
trică, în timp ce mijloa
cele dc existență cresc in 

FLASH!
0 CARIATIDE. A apărut nu

mărul pc luna mal al rcii-.tei ele 
cultură „Cariatide" Din sumar : 
„Răspuns la intrebarea a treia" 
a cunoscutului filozof Naica, un 
grupaj de po :ii semnale de poe
tul Iu Marllnovicl, creație sem
nată de Aurelian Sbbn, Chirii 
Aldca Cutarou (poet basarabean), 
un interviu cu cu no ;< ului artist 
loan Șc.u ș.a. Pentru satisfacția 
dv, merită să vă procurați acest 
ultim număr al publicației. (M.R.)

© „Ml.SS HUNEDOARA". La 
Clubul „Sidcrurgistul" din Hu
nedoara s-a desfășurat concursul, 
devenit deopotrivă manifestare

artistică de ținută, „Miss Hune
doara". Acțiunea s-a bucurat dc 
un deosebit succes I (M.1J.)

0 NU VINE AUTOHU7.il I. O 
vreme, a circulat un autobuz pc 
ruta Deva — Pojoga șl retur A- 
slgura tuturor oamenilor dc pe 
ace t traseu o deplasare opera
ntă. Nu sc poate, spune cit nu 
erau călători. Autobuzul era mc- 
i u plin. Oamenii îl așteaptă din 
nou in stații. (OII. I. N.).

0 ERECTE NULE. Șl in co
muna Hurjuc s-tru aplicat erbl- 
rl'lc pc culturile pătoase culti
vate. dc proprietarii dc pămint. 
Dar și aici — ziarul nostru a 
mai semnalat asemenea fenomene 
— crbicidcle n-au avut nici un 

efect. Și cind te gindcștl că au 
costat o groază dc bani ! (T.R.)

0 STI AUA a ciștigat Cupa 
României la fotbal, fnvfngind cu

4—3 pc Poli Timișoara, după lo
viturile de la 11 m. A fost o par
tidă in care militarii au dominat, 
dar studenții au fost mai lucizi, 
cu o tactică bine gtndită dc prof. 
Ion V'. lonescu. *

In meciul dc baraj pentru Di
vizia H Mctaloplastlea Orăștlc 
a încins miercuri cu 5—0 pc Me
talurgistul Sadu. (S.C.)
0 GREVA DE AVERTISMENT. 

Membrii sindicatului „Sanitas" 
din 12 spitale ale județului Hu
nedoara declară, inccpind cu data 
de azi, 26 iunie a.c., ora 8, o 
grevă dc avertisment, pe termen 
de 4 orc, în semn de protest față 
dc ncsoluțlonarca revendicărilor 
federației „Sanitas" prezentate 
Ministerului Sănătății, Ministeru
lui Muncii și Protecției Sociale 
și Guvernului României, privind

acordarea unor drepturi salariate, 
precum și tergiversarea legife
rării statutului profesional al a- 
sistcnților medicali. In caz dc ne- 
soluționare a aer dor probleme, 
inccpind cu data dc 29 iunie 
a.c., ora A, sc va declanșa o grevă 
generală, rcspcctindu-.se prevede
rile legale. In perioada desfășu
rării grevei va fl asigurată asl .- 
tența medicală necesară în sec
țiile de. terapie intensivă, servi
ciile de urgență și in rețeaua dc 
pediatric, iar la celelalte locuri 
de muncă se va lucra după pro
gramul zilelor dc duminică sau 
sărbători legale, cu personal re
dus. (N.T.)

FLASH!

să nu este total rezolvată, 
deoarece instalațiile ter
mice de sub blocuri se a- 
flă într-o stare avansată 
de degradare. Ele nu mal 
sînt însă decît într-o mă
sură oarecare proprietatea 
noastră. înlocuirea con
ductelor aici impune ca 
noii proprietari de apar
tamente să-și suporte par
tea de contribuție băneas
că la această lucrare. 
Populația refuză însă să 
contribuie, noii proprie
tari omițînd faptul că au 
cumpărat un apartament 
cu prețul unul televizor 
color, șl că, deci, nu pu
teau cumpăra cu acești 
bani decît un apartament 
în care mal trebuie In
vestit cîte ceva. Problema 
cred că nu eSte numai la 
Hunedoara.

Anul acesta, în cadrul 
pregătirilor pentru Iarnă, 
continuăm cu rezolvarea 
rețelelor de distribuție a 
agentului termic, dar stăm

progresie aritmetică, și că 
acestui fapt i se datoresc 
mizeria, bolile, creșterea 
criminalității ți chiar răz
boaiele. Malthus a preconi
zat nașterea numai a unui 
singur copil șl numai în 
cazuri excepționale doi 
(China și alte state au pro
bleme în acest sens), spre 
a se stabili un echilibru 
intre numărul populației 
și cantitatea mijloacelor dc 
existență. El considera că 
principalii factori dc pre- 
intimpinare a creșterii 
populației globului ti con
stituie epidemiile, foame
tea. munca istovitoare șl 
războaiele, care nimicesc
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(Continuare in pag. a 2-a) 

rău de tot cu fondurile, 
așa că îr» prezent facem 
revizii la punctele de 
termoficare. Mai efectuăm 
sondaje pentru racordarea 
la punctul de termo
ficare a cartierului 
Micro V, unde se produo 
mari pierderi de agent 
termic primar”.

La Călan, întrebarea 
noastră a căzut cam în 
contratimp, pentru că, mai 
pe românește spus, călăne- 
nil au cam pus-o de mă
măligă ; de aproape două 
luni furnizorul de agent 
termic, „Sidermet” S.A., a 
întrerupt furnizarea și 
locuitorii orașului fac baie 
încălzind apa pe aragaz. 
E prevestitoare de rău 
această stare de lucruri, 
ca fiind cauzată de sista
rea furnizării de gaz me
tan, cauzată la rîndul el 
de... dar ce s-o mal lun- 

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 2-a)

Prin Petroșani trece Jiul 
de Est, peste care s-au a- 
menajat mal multe poduri. 
Sub un asemenea pod a 
fost găsit, cu o vreme în 
urmă, un cadavru. Era tru
pul lui Florea Dragomir. 
Cercetările au pornit ime
diat șl a fost descoperit 
misterul cum un om în 
plină putere a ajuns să 
țină companie tăcuților 
pești. S-a stabilit astfel 
că la restaurantul „Oltul" 
din Petroșani, F. D. s-a a- 
flat in același timp cu trei 
tineri, pe numele lor Ni- 
colne Rățoiu, Mihai Nițanu 
șl Gheorghe Adămuță. Fie
care își vedea de berea 
lui șl nu se întrevedeau 
cauzele care ar fi putut 
duce la crima ce avea să 
se petreacă un tiinp mai 
apoi.

La un moment dat, du
pă ce s-a lăsat întunericul, 
cei trei tineri au ieșit din 
local. Abia au pășit pe 
ușă șl N.R. a zis :

— Mă enervează al dra
cului acest Florea Dra
gomir.

— De ce ?
— Așa. Nu-mi place de

loc de el.
Cei trei s-au dus acasă

Convorbire cu dl IONEL CACUCI, 
primarul comunei Boșorod

| Prima comisie dc împroprietărire și-a dat demisia ■ 
Din vechiul C.A.P, a mai rămas un grajd și o magazie 
■ Morile dc vint vor înlocui lămpile cu petrol ? | Ori 
pădure, ori pășune I | Baronul Kendelffv și boșorodenii 
B Oameni care pling

— Die primar, care cre
deți că este, pentru oa
menii din Boșorod, cel mai 
bun lucru adus de revo
luția din decembrie ?

— Fără îndoială, redo- 
bîndirea pămîntului. Este 
o mare bucurie în sufletul 
țăranului. Poate nu mă 
credeți, dar sînt oameni 
care pling cînd își calcă 
din nou brazda.

— Vă credem. Dar cel 
mai rău ?

— După părerea mea, 
șomajul. La hoi în comună 
aproape fiecare familie are 
cîte un angajat. Mulți au 
rămas deja fără lucru.

— Să revenim la pămint. 
Spuneați mai devreme că 
prima comisie de împro
prietărire și-a prezentat 

la Ana Indrei, mătușa u- 
nuia dintre ci, unde au pus 
la cale să-l aștepte pe F.D. 
la ieșirea din local și să-i 
tragă o mamă de bătaie. 
L-au așteptat sub podul 
de peste Jiul de Est, pft 
unde omul urma să treacă

MISTERUL
MORTULUI
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în drum spre cară. F.D. 
însă n-a venit singur, ci 
însoțit dc Aristotel I'îslea, 
mai în vîrstă decît el.

— Ce facem, că nu e 
singur ? a întrebat M. Ni
țanu.

— li atacăm pe am în

ANUL IV
NR. 649 
VINERI, 

26 IUNIE

1992
4 PAGINI • 10 LEI

demisia. Asta, după alege
rile locale. De ce ?

— Au fost multe necla
rități în împărțirea pămîn- 
tului. Unii le-au spus chiar 
abuzuri. Adevărul este că 
la noi revenirea la pro
prietate este complicată. 
Avem 11 sate și extrem de 
puține documente. Dc aceea 
am fost nevoiți să aducem 
aici tot ce ne puica oferi 
Notariatul de Stat. Numai 
să vă uitați la harta asta. 
(Am văzut-o). Proprietăți 
de toate mărimile, de toate 
felurile și formele c ire se 
intersectează Cum să nu 
fie neclarități ? Or f irâ

VALENTIN NE \GU

(Continuare în pag. 0 2.a)

doi, a decis M. Rățoiu, 
ce se autointitulase capul 
grupului agresor.

Cind cei doi au ajuns 
sub pod, cei trei tineri — 
dintre care unul minor — 
au tăbărît asupra lor și 
i-au trîntit la pămint. l-au 
lăsat lăți in mijlocul dru
mului. Aristotel Pisica s-a 
ridicat, primul. F.D. a ră
mas Ia pămint nemișcat. 
A.P. s-a aplecat asupra Iui 
zicîndu-i să se ridice. 
constatat că nu mai este 
în viață. S-a dus la aceeași 
gazdă, Ia Ana Indrei. Era 
plin de singe și vinătăi. 
Bătăușii erau și ei aici.

— Ce-ai pățit, omule ? 
l-a întrebat A.T.

— M-au bătut niște in
divizi, pc mine și pe Flo- 
rca Dragomir.

— Cine ?
— Nu știu, erau mai 

mulți. Dragomir a rămas 
acolo și îmi par» cu nu 
mai trăiește.

Cel trei bătăuși au ieșit 
in pas de pisică.

A doua zi, cadavrul Iui 
F.D., un ins zdravăn și 
sănătos, a fost găsit în 
Jiul dc Est.

Tll \l \N IIONIMIR

AUTOHU7.il
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Reorganizare cu 
încălcarea legii!

Jn virtutea dreptului la 
replică — una din moda
litățile de manifestare a 
democrației și a relevării 
adevărului, dorim să pre
zentăm opiniei publice cri
teriile, scopurile și conse
cințele care au stat la 
baza .și care se vor ma
nifesta în urma reorgani
zării R.A.G.C.L. Deva la 
care face referire dl Para 
Gheorghe, în articolul pu
blicat în ziarul „Cuvintul 
liber” din 10. 0C. 1992.

Referitor la criteriile de 
organizare, stabilirea con
siliului de administrație șl 
selecționarea personalului, 
acestea sint proprii dlui 
Para Gheorghe și ale ce
lor care îl susțin, atit din 
interiorul cît și din exte
riorul R.A.G.C.L. Deva, 
in baza cărora s-au încăl
cat fără scrupule șl cu 
cinism principiile pregătirii 
profesionale, competenței 
generată de nivelul pregă
tirii, loialității față de 
R.A.G.C.L. Deva etc., pre
văzute în legile în vigoare 
și contractul colectiv 
muncă, astfel că, 
R.A.G.C.L. Deva nu 
rămas specialiști, o! 
fost îndepărtați specialiștii 
care nu au aderat la in
competența în care dl Para 
se complace, fiind incapa
bil să coordoneze sl să 
conducă oameni peste ni
velul său. în conducerea 
operativă nu a rămas nici 
un specialist în domeniul 
tehnic, fiind doar 2 econo
miști și un inginer pregă
tit în exploatarea lemnu
lui. Din 6 secții, doar una 
este condusă de inginer, 
iar două de maiștri, una 
de absolvent de liceu. 2 
de subingineri, din care 
unul nu este de meserie. 
Același aspect se regăsește 
și în serviciile funcționale 
In ceea ce privește conser
vatorii — comuniști. a- 
ceștia nu au plecat, ci au 
rămas prin multe Persoane, 
care au deținut funcții de 
partid comunist șl în orga
nele de conducere colectivă 
la nivelul unității și chiar 
la nivel național.

Din ce! îndepărtați, in

număr de 32, majoritatea 
sînt cu pregătire superioară, 
sint tineri, unii nu au fost 
nici măcar membri de par
tid comunist, astfel că a- 
tribuirea de conservatori 
— comuniști nu li se poate 
face, sint mai corocți și 
mai loiali și maj puri de- 
cît dl Para Gheorghe șl 
alții pe care i-a adunat, 
promovat, coalizat în cla
nul său.

în acest sens dovada este 
modul cu totul subiectiv,
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Probleme vechi
(Urmare din pag. I)

■ noi

de 
în 
au 
au

tendențios și Inechitabil 
prin care a negociat, sti- 
mulînd prin salarii mari 
pe cei de mai sus, pentru 
a se susține reciproc, prin 
așa-zisele măsuri și hotă- 
rîri „democratice" luate. 
Prevederile contractului co
lectiv de muncă privind 
concurența neloială nu au 
fost și nu sînt respectate, 
în unitate au rămas toți 
cei care desfășoară acti
vități particulare : Pctruse 
Vasile, Tudoran Nicolae, 
Pisoi Dorin, Blendea Zam
fir, Moldovan Ioan. Chir- 
culescu Mihaj etc., iar dl 
Para Gheorghe concurează 
ncloial întreprinderea, pe 
care pretinde că o conduce, 
prin angajarea unor lu
crări de investiții și repa
rații cu firme cu capital 
privat, iar personalul uni
tății îl îndepărtează, fiind 
incapabil să-i mențină lo
curile de muncă, cu toate 
că i s-au prezentat in re
petate rînduri, atît de că
tre sindicate, cit și de că
tre colective de specialiști 
multiplele rezerve exls'nnte 
în economia R. A.G.C.L 
Deva. Pentru 
menține și amplifica 
țiile ce stau la baza 
ției sale, neloiale 
detrimentul

R.A.G.C.L. Deva și a sa- 
lariaților acesteia, angajează 
lucrări cu terți, a nego
ciat chirii la niveluri in
fime („Condor” S.A. Deva, 
Banca de Dezvoltare, Soc. 
Flamingo etc.), frustrind 
R.A.G.C.L. Deva de im
portante surse de bani, de 
ordinul a maț multe mi
lioane de lei.

Rezultantă a incapacită
ții sale manageriale, nu 
a putut valorifica multi
plele resurse existente în 
Gospodăria Comunală și 
Locativă, apelînd ta «Itima 
soluție, aceea de a înde
părta salarlațll, conform 
devizei sale „o să tal în 
carne vie”, deviză ce nu 
poate avea la origine de- 
cît miopie politică, econo
mică, managerială șl so
cială.

Prin așa-zlsa „reorgani
zare”. care de fapt este 
ilegală, a desființat: ofi
ciul juridic care-1 stopa în 
încălcarea legilor, compar
timentul control financiar 
intern, care constata mo
dul defectuos și abuzurile 
în administrarea patrimo
niului, servicii] d? Investi
ții. care coordona adminis
trarea fondurilor din acest 
domeniu.

De asemenea, dl. Para 
Gheorghe s-a dovedit In
capabil de dialog, dornic 
șl avid de putere și-a a- 
dunat în jurul său numai 
oameni pe care poate să-I 
domine. Consecințele vor 
fi negative pentru perspec
tiva activității d» Gospodă
rie Comunală și Locativă. 
In".

NKOI.AE ARDELEAN, 
In" CORNFL MEDREA, 

( ons. juridic princ. 
Z \I1 \RIE M.

Nota redacției : Din lipsă 
de spațiu nu putem pu
blica integral conținutul 
scrisorii. De altfel, sintem 
informați că s-au 
demersurile necesare 
tru ca RAG.C.L.
să treacă in coordonarea 
primăriei locale, iar alte 
aspecte neelucidatc sînt 
de competenta contenciosu
lui și a instanței de ju- 

■ată.

ințelegerea tuturor, greu 
vom face rinduială.

— Acum, cum merge a- 
gricultura la Boșorod. Este 
pămînt nelucrat ?

— Eu zic că bine. Nu, 
nu avem așa ceva. Dim
potrivă, se și desțelenește. 
Avem și două asociații.

— Ce alte problome 
dică pămîntul la dv ?

— Avem necazuri 
fînețele, pășunile și 
durile. Cetățenii noștri au 
pămînt cumpărat — munte 
cum îi spunem — pe raza 
a 6 comune învecinate. In
clusiv de la baronul Ken- 
delffy. Or, fiecare primă
rie ține la pămînt. Tre
buie să limpezim aceste 
lucruri. Apoi, în unele lo
curi, „Romsilva" susține 
că ar fi pădure, dar oa
menii au avut acolo pă
șune 1 Și uite-așa...

— Se știe, Boșorodul a 
avut unul dintre cele mal 
bune C.A.P.-uri din județ. 
Ce s-a întîmplat cu bunu
rile acestuia 7

— S-a vîndut aproape 
tot. Cam la repezeală zic

ri-

cu 
pă-

făcut 
pen- 

Deva

a-și 
reia- 
func- 
și in

intereselor

eu. A maț rămas un grajd 
și o magazie, pe care vrem 
să le folosim în folosul 
obștii.

Conflicte între cetă- 
pentru pămînt sînt ? 
Mai sînt. clar nu a- 
ca să ne îngrijoreze, 
mai multe apar în-

țeni.

tîtea 
Cele 
tre neamuri.

— Despre consilierii co
munali ce ne puteți spune?

— Chiar dacă sînt de la 
partide diferite, nu au și 
nu avem ce împărți. Dim
potrivă, le-am spus : legea 
este una pentru toți. Tre
buie aplicată și 
tată. Pentru asta 
Ies oamenii și de 
tem aici.

— Cu bugetul, 
primăria ?

— Foarte slab. Nu 
gîndit nimeni că dacă 
trugi un C.A.P., nu mai al 
din ce să faci un ban. 
Multe bunuri s-au vîndut 
la prețuri de nimic. Ce-au 
cîștigat oamenii din lu
crul ăsta ? Puteau fi mal 
bine valorificate, în folo
sul tuturor.

— Ce alte probleme vă 
mai frămtntă ?

respec- 
ne-au a- 
asta sîn-

com stă

s-a 
dis-

vă 
este 

de 
tră-

nu 
lu-

se-

— Mai multe, dar 
.spun doar două. Prima 
aceea că avem 7 sate 
munte în care oameni] 
iese din pămînt și crește
rea animalelor. Or, nu e- 
xistă nici un centru de 
primire a produselor de o- 
rigine animală. Oamenii ar 
preda, dar cui ? De exem
plu lina nu s-a putut preda 
de ani de zile. Oare 
interesează pe nimenj 
crul ăsta ?

— Al doilea ?
— Ați văzut dv., a

nit la mine un cetățean 
din satul Ursici. M-a în
trebat — ce facem cu 
curentul electric ? Ei bine, 
acolo nu există așa ceva. 
La cooperativă, petrol nu 
este de doi ani... Avem 
un studiu de realizare a 
unor mori de vînt care 
ar putea rezolva problema. 
Am văzut în Iugoslavia 
așa ceva și vrem să le 
adaptăm. Poate reușim 
chiar în această vară.

— E greu să 
în Boșorod ?

— Dacă vrei 
problemele, da.

fii

să 
Ei

Copii... români in tabără la Deva
Am fi dorit să scriem 

cu bucurie despre grupul 
de copii din Basarabia so
siți de curind in tabără la 
Deva. In tabără, e un fel 
de a spune ! Evenimentele 
din Transnistria sînt la a- 
ceastă oră prea triste 
intre 
greu 
să se 
venit 
la ci. copiii. Cindva, clnd 
apele se vor liniști, vor 
veni, sintem siguri, și pă
rinții lor. Deocamdată, co
piii le duc dorul, mai ales 
cel
Cei
Vll-a, se 
in inimi 
Tiraspol, 
dat viață. Se gîndesc dacă 
îi vor mal revedea. Sufle
tul șl gîndul de copil, tot

adevărații frați, e 
ca vreodată sîngele 
facă apă. Acum au 
la noi, sau... acasă

mict 
mal

de — 6—7 ani. 
mari, de clasa a 
gîndesc cu durere 
la cei rămași în 
la cei care le-au

suflet și gînd de copil ră- 
mîn I Dar ce durere e în 
sufletul celor rămași din
colo de Nistru ?!

La această oră, gazdă 
primitoare le este celor so
siți Școala Normală din 
Deva Cei mici — Sergiu, 
Alioșa, Serioja, Irina care 
vorbesc atit de bine româ
nește, simt nevoia căldurii 
părintești. De aceea, nu e 
de mirare că s-au apropiat 
de oameni de suflet de 
aici, care i-au luat in fa
miliile lor. alături de pro
prii copii pentru întreaga 
perioadă cit vor rămîne la 
noi. Așa este cazul dlui 
Marius Cosma, pensionar, 
care a plecat acasă îm
preună cu fetița de 6 ani
șori, Maria; al Iul Vaier

primar

rezolvi 
vreau.

Popovlci, patronul localului 
de la Clubul Meșteșugari
lor, care o va lua In fa
milie pe Irina, de 10 ani. 
ca să fie alături de fiica 
sa, Simona, iar dacă va fi 
nevoie să meargă împreună 
la școală fn Deva, de la 
toamnă. •

Grupul de copii a fost 
in excursie la Geoagiu- 
Băl. Vor cunoaște și alte 
locuri din județul nostru 
pe care, sintem siguri, le 
vor îndrăgi ca pe propriile 
lor obclne de dlnco.o de 
Nistru. Noi le dorim șe
dere ușoară la Deva și li
niște, multă liniște pentru 
ei și părinții lor, atit de 
încercați.

MINEI, BOBEA

Ne pregătim, dar căruta-i ruptă-n drum
(Urmare din pag. 1)

gim. Dl Mihai Negescu 
primarul orașului, ne asi
gură că Consiliu] Jude
țean, Prefectura cunosc si
tuația și sint preocupate 
de rezolvarea acestui hia
tus in furnizarea gazului 
metan. Să vedem.

Neconcordanțe de apre
ciere a situației In ceea ce 
privește pregătirea pentru 
iarnă a rețelelor de trans-

port al agentului termic 
secundar pînă la bloc și al 
punctelor de termoflcare. 
Intr-un fel o apreciază dl 
loan Spătăceanu, directo
rul R A.G.C.L. Câlan. și 
in alt fel, mai pu(In op
timist, o apreciază prima
rul orașului. Timp mal 
este să se f ună de acord 
aprecierile, cu situația rea
lă a orașului și cu nevoile 
lui concrete.

Prin rindurlle de față

încercăm să atragem aten
ția asupra unei probleme 
de care ne ocupăm an de 
an și care revine, de re
gulă, cu același parame
tri In aceeași localitate. 
Lipsa banilor este o cau
ză a revenirii. In condi
țiile autonomiei admlnls- 
trativ-terltorlalc, clnd fle
care primărie orășenească 
sau municipală (cu excep
ția orașelor municipiului

Petroșani), are in subordine 
directă regii de gospodărlo 
comunală și locativă, tre
buie să se înțeleagă că nu 
mai este către cine arăta 
cu degetul. Invostițil. sub
vențiile, cîte au mai ră
mas, se pot aștepta 
Consiliul Județean, 
Prefectură. Dar 
pentru problemelo 
trebuie găsite pe plan lo
cal.

de la 
de la 
soluții 
locale
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I
wI
wII în ziarul nostru nr. 614 din 19 iunie a.c., dna Ileana 
■ Enășescu, domiciliată în Deva, sir, T. Vladimircscu, 

i*I
I
I
wI

Pentru clarificare
I
wI%I

In legătură cu nota „Căutat dc poliție”, publicată J 
., dna Ileana I 

*
■ ’ I

nr. 16, soția dlui loan Enășescu, domiciliat la aceeași • 
adresă, ne-a solicitat să facem precizarea că Enășescu | 
Mihal Cosmin (fiul soțului său dintr-o căsătorie an- J 
terioară), a dus-o pe probabila victimă. Adriana Mi- | 
hăilă, la o altă adresă, respectiv pe str. A. Vlaicu, • 
nr. 21 A, locuință caro este proprietatea bunicii din | 
partea mamei Iui E.M.C.. unde acesta a locuit de la * 
naștere și pînă la dispariție. I

%

• * • • *•*•*«* a * • * a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a *•*•*•*•* •*•*•*•*•*• »*

(Urmare din pag. 1)

mase mari de oameni. Tot 
acest preot a susținut că 
suprapopulația ți sărăcia 
din multe țări ale lumii 
se datorează acțiunii unor 
legi naturale, cum ar fi t 
legea fertilității descres- 
etnde a solului, legea re
ducerii potențialului biolo
gic (natura nu face salturi/, 
legea productivității des- 
țrescinde In toate sferele 
producției ș.a. Malthus me
reu o insistat asupra fap
tului, de mult cunoscut, 
eă lăcomia sălbatică și ne
potolită ti transformă pe 
oameni tn fiare față de te
menii lor (HOMO HOMINl 
IVPUS =■ omul a lup pen

tru om). Cu toții ne dăm 
scama că de fapt trăim în 
cel da al treilea război 
mondial nedeclarat, care 
nu se știe cind sa va ter
mina. Cele 125 de mlcro- 
conflagrațli statale, soldate 
cu zeci de milioane dc 
morțl, foamea endemică din 
țările lumii a treia, moar
tea în flecare zi a zeci ți 
zeci de mii da copii din 
întreaga lume, apariț'a co
piilor străzii In multe țări 
ale lumii, creșterea alar
mantă a criminalității în 
întreaga lume ți multe al
tele par să adeverească 
prezicerile lui Malthus. $1 
în majoritatea țărilor foste 
socialiste există un procent 
însemnat de oameni care 
trăteso la Urnita de sub

Prezicerile preotului 
Malthus

zistență. La noi acest pro
cent este In prezent de 16 
la sutd. Populația lumii 
numără In prezent peAe 
5,8 miliarde de suflete Gu 
4—5 ani în urmă, clțiva 
futurologi au afirmat că 
planeta noastră poate să 
hrănească 10 mli'-jrie de 
oameni. Tot el au afirmat 
că dacă s-ar aloca anual 
investiții financiare de mii 
de miliarde de dolari pen
tru cultivarea tuturor de
serturilor din lume, a mun

ților pînă la înălțimea de 
1 200—1 500 m șl dacă se ia 
în considerare ți hrana o- 
ferltă de Oceanul planetar, 
într-un viitor nu prea în
depărtat, planeta noastră ar 
putea hrăni 64 de miliarde 
de oameni. Să auzi ți să 
nu crezi. Dacă Malthus 
s-ar scula din mormtnt nu
mai pentru cinci minute 
și-ar auzi cită populație ar 
putea hrăni planeta noas
tră în viitor le-ar spune 
acestor futurologi cam ajai

„Stimați domni, socotelile 
voastre nu sînt bine fă
cute ; lipsesc coeficienții de 
corecție, calculul probabi
lității unor fenomene na
turale ciclice șl multe al
tele pe care, din lipsă de 
timp, nu le pot enumera. 
Ați uitat că materia pri
mă nu este aidoma unui 
Jac fără fund, că există 
în lume boli care nu au 
leacuri, că se ivesc valuri- 
valurl de epidemii din 
cauza sărăciei ți a lenei, 
că din tutun, cafea ți al
cool ați făcut leacuri bă
bești, iar din mama Na
tură un coț de gunoi'. 
Malthus ar încheia cam 
ața: „Luați aminte domni
lor la cele ce a spus acum 
peste trei secole, înțeleptul

cronicar român Miron Cos- 
tin: „nu sînt vremurile sub 
cîrma omului, ci bietul om 
sub vremuri”. După aceste 
vorbe Malthus s-ar întoarce 
în mormlnt foarte amărît. 
După eum se țtie. în lu
me există două tabere 1 
pro ți contra. Unii au fost 
ți sînt de acord cu doc
trina Iul Malthus, alții nu, 
adueîndu-i defăimări ți 
injurii. Față de ce
le arătate mai sus se 
pune următoarea între
bare : prezicerile făcute de 
Malthus acum 194 de «ni 
reflectă sau nu realitatea f 
Răspunsul nostru este afir
mativ; dar al Dv dragi 
«ititorl

\ INI
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S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
B-dul TR \IAN, nr. 9

Angajează de urgență prin concurs:
• director economic — studii superioare, 

economist cu o vechime minimă în specialitate 
de 8 ani ;

• șef serviciu financiar-contabil studii su
perioare, economist cu o vechime minimă în 
specialitate de 8 ani.

înscrierile se fac la sediul societății — bi
roul personal pînă la data de 29. 06. 1992. Con-

\ cursul va avea loc pe data de 01. 07. 1992, ora 
ț 10. la sediul societății. (760) ț
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\
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S.C. „CO.MWOR" S.A. ORĂȘTIE 

Complexul de viței

Cumpără tineret bovin mascul intre 70— 
kg, preț 150 lei/kg.
Relații suplimentare se pot obține la te

lefonul 11230. (7G5)

200
11
11

i

S.C. „I.C.S.H.” — S. A. HUNEDOARA

A N C \ ȚA

S. C. „METALO TERIVi” S.R.L. CALAN -
o firmă particulară mică, dar...

Căutați 
o firmă ?

• O găsiți la Călău, 
pe strada 22 Decembrie, 
chiar la nr. 1.

• Se numește Socie
tatea Comercială „ME
TAL!) TERM" — So
cietate cu Răspundere
Limitată, dar cu rus
punderi mari față tic
clicnții săi.

• Este autorizată dc
I.S.C.I.R. Sibiu, cu au-
torizația nr. C 3 — 209/
28. OL 1992.

EXECUTĂM PENTRU CEI INTERESAT! LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII-MONTAJE Șl REPARAȚII DE :

• cazane de abur cu 
debitul de 50 t/h, presiu
nea maximă de 10 hari, la 
temperatura de 150 grade 
( ;

• cazane de apă fier
binte, cu debilul maxim 
de 50 Gcal/b :

• conducte de abur și 
de apă fierbinte, cu dia
metrul maxim de 500 mm, 
presiunea maximă de 10 
bari, la temperatura de 
150 grade C ;

• recipiente aab pre
siune, cu volumul maxim 
de 16 mc, presiunea maxi
mă de 25 bari, la tempe
ratura de 250 grade C ;

S.C. „METALO TERM" 
S.R.L. CĂLAN EXECUTĂ, 
PENTRU SOCIETĂȚI CO
MERCIALE DE STAT ȘI

REGII AUTONOME, PEN
TRU AGENȚI ECONO
MICI PRIVAȚI ȘI PER
SOANE PARTICULARE, 
URMĂTOARELE :

• centrale termice pen
tru încălzire centrală, uti
lizing! toate tipurile de 
combustibili (solid, lichid 
și gaze naturale);

• registre pentru încăl
zire ;

• instalații de apă pota
bilă și de apă caldă, me
najeră, confecționate din 
țeavă zineată și P.V.C. ;

• cazane și boilere pen
tru baie ;

• diverse confecții me
talice din profile lamina
te, tablă și țeavă ;

• vopsitorii și instalații 
anticorozive ;

Toți cei cc au cumpărat mijloace fixe, în 
special barăci metalice, la licitația de la I.C.S.H. 
— S.A. din 05.00. 1992, sînt obligați ca pînă 
la 01. 07. 1992 să le plătească și să le ridice 
din Baza de Utilaje.

Cele neridicate, chiar plătite pînă la data 
de mai sus, vor fi dezmembrate si predate la 
I.C.M. (759)

1

1 
ț
1 
î

• O puteți contacta
la telefoanele : 30601,
sau 30560, 30561 (inte
rior 595), prefix 957.

• Răspunde cu solici
tudine oricăror comenzi 
și asigură servicii [p 
timp și de bună cali
tate.

• Apelați cu încre
dere la S.C. „METĂI.O 
TERM" S.R.L. (ălan.

........ ... •

Oamenii - garanția calității
Deocamdată, S.C. „Mclalo-Term" S.R.L. 

( ălan arc doar 20 dc angajați, oameni cu 
inaltă pregătire profesională, harnici și 
conștiincioși , care înțeleg că de modul in 
care iși pun in operă valoarea depind ciș- 
tigurile și existența lor demnă.

Lăcătuși dc turbine, cazangii, sudori 
(electrici și autogeni — autorizați pentru 
toate procedeele dc sudură), meseriași cu 
vastă experiență în domeniul termocnerge- 
ticii, asigură lucrări și servicii de cea mai 
bună calitate.

SE FAC CASE SI BISERICI
Inginerul Marcel Finder, 

șeful Filialei nr. 2, din 
cadrul S.C. „Condor ’ S.A. 
Deva, vorbește cu circum
specție. Are și motive. 
Activitatea de construcții 
și-a rdus considerabil vo
lumul In între ega iară du
pă revoluția din l^cmbrie 
1989. Deci ți -n județul 
nostru. S-au restrins, in 
mod corespunzător, și co
lectivele de constructori. 
Unii muncesc acum In alte 
județe, alții chiar peste ho 
tare. Dar in Deva 7

— Avem ceva de lucru 
— ne spune dl Marcel 
Rinder. Facem și case, șl 
biserici, și alte obiective. 
Pe strada 22 Decembrie, 
vizavi dc biserica din 
Ceangăi, construim un bloo 
cu 52 de apartamente, a- 
flate în stadii avaniatc de 
execuție. Este al Direc
ției Județene de Poștă.

Treaba merge bine. în 
cartierul Bejan finalizăm, 
pină la sfir.șitul acestei 
luni, blocul C 1, cu 48 de 
apartamente. Tot în Deva 
am înălțat deja stilpii de 
s-usținere la biserica bap
tistă de pe strada M Ko- 
gălniccanu și am început 
fundația la catedrala or
todoxă, am atacat ș> clă
direa băncii de dezvoltare, 
din vecinătatea pieței cen
trale a municipiului. Lu
crăm, de asemenea, la trei 
blocuri în Hațeg, — pen
tru Filiala Electrocentrale 
din localitate —, la fa
brica de pîine și la casa 
dc cultură din Simcria, 
la alte obiective de mai 
mică dimensiune și valoa
re.

Am trecut pe la cîteva 
din aceste lucrări. La blo
cul poștei, ritmurile dc c

9
xecuțic sînt destul dc 
bune. Șeful punctului de 
lucru, maistrul Aurel Ră- 
cășan, este mulțumit de 
activitatea formațiilor con
duse de Dumitru Matei, 
loan Vidroiu, Vasile Pri
cep, Iuliu Gros, Emil Ra- 
țiu, Ioan Pinter și crede 
că scara A va putea fi 
terminată în luna iulie a.c., 
iar scara B — în octom
brie. Unele semne de în
trebare se pun la blocul 
Ci, din cartierul Bejan, 
deoarece R A.G.C.L. De
va nu prea arc bani. Se 
parc însă că s-a găsit 
•/□luțin salvatoare, după 
cum releva maistrul Va
sile Ploscaru. Adică s-a 
luat legătura cu viitorii 
locatari ai acestui bloc, 
care vor cumpăra aparta
mentele, pentru a da a- 
cuin cite o sumă de bani,

in vederea terminării, in 
cel mai scurt timp, a o- 
bicctivului.

Și beneficiarul biseri
cii baptiste, prin dl Adrian 
Mirza, este mulțumit de 
ritmul activității construc
torilor. „După ce au fost 
ridicați stilpii de susține
re, sublinia interlocuto
rul, o formație de la I. M. 
Bocșa înalță în aceste zi
le structura metalică a 
acoperișului, apoi tre? din 
nou la acțiune constructo
rii de la Filiala nr. 2 De
va. Noi sperăm că în 1994 
să putem ține slujbe in 
noua biserică”.

Din punctul de vedere 
al constructorului, după 
cum nț s-a spus — nici o 
problemă. Dimpotrivă, ci 
sînt în continuă căutare 
de lucrări.

DUMITRU GHEONEA
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Sase, Doamne, si toți, * 1 J

6int șase tineri, in jurul 
a 19 ani, care au absolvit 
Școala Profesională din 
cadrul Grupului Școlar 
Minier Deva — unul Ni- 
colae Sitaru, care a și ve
nit la redacție pentru a ne 
aduce la cunoștință situa
ția în care se află el și 
colegii lui, absolvent al 
clasei de mecanici utilaj 
de carieră, iar ceilalți — 
Sorin Petre, Nicolae Ilea, 
Gheorghe Moldovan, Cris
tian Cincu, Marius Stoica, 
absolvenți ai clasei de me
canici utilaje de mină.

Viața nicidecum u;oară 
sau normală ca a atltor 
copil l-a adunat din di
verse locuri la Cosa de 
copii școlari de la Baia 
de Cri? și de acolo la școa
la profesională de care 
vorbeam mal sns. Aceeași

viață sau soartă, pe care 
adesea dăm vina cu toții, 
cînd nu știm cc să mai 
facem ca să ieșim din 
greutăți, le oferă acum, 
la absolvire, o situație in
certă. Ce se va întlmpla 
cu ei, unde vor lucra dc 
aici Înainte ? Unde vor 
dormi sau unde vor mîn- 
ca 7 Deocamdată, pentru 
un timp scurt, bănuim, vor 
mai putea rămîne la De
va. După aceea, ce vor 
face 7 „N-am vrea să no 
mai întoarcem la Baia de 
Criș, să mal stăm pe capul 
acelor oameni, odată ce 
am absolvit o școală pro
fesională șl avem o mese
rie”, ne spunea Nicolae 
Eitaru. Și e firesc să gîn- 
dească așa 1

Ei trebuie să intre do- 
actim în viață, dar pentru

sase...
acest lucru trebuie să fio 
angajați spre a nu apuca 
pe căi greșite. Conduce
rea școlii, credem, nu poa
te face prea mult pentru 
ei. Poate Inspectoratul Șco
lar Județean, cu sprijinul 
unor primării, chiar al 
Prefecturii Județene, al 
unor societăți comerciale 
ar trebui să încerce re
zolvarea problemei aces
tor tineri. Facem și noi 
un apel de suflet către 
cei care pot da o mină 
de ajutor, nu numai lor, 
ci și altora în situația a- 
ccstora. Ajutați-) spre a 
nu spori trista „faimă" a 
acoslei țări cu atîția oa
meni fără căputli I

MINEI. BODEA

HOȚII 
DE FLORI

Comcinorind pe cei ple
cați dintre noi, intrăm în 
cimitir să le punem un 
buchet sau chiar și nu
mai o floare Ia morminte. 
Sînt persoane care-.șl cin
stesc morții cu o stator
nicie demnă de admirat, 
cheltuind bani pentru a- 
ccasta. Ațdesea însă au 
neplăcuta surpriză ca la 
cîteva ore sau la o zl să 
găsească glastra golită de 
flori. Există Indivizi care 
au transformat furtul de 
flori dc pe morminte în- 
tr-un obicei. Cc anume 
ii îndeamnă la un astfel 
dc comportament 7 Nici 
intr-un caz dorința de a-șl 
înfrumuseța viața. Se spu
ne că fură, îndeosebi tran
dafiri, spre ai comerciali
za. E trist, foarte trist. 
Cine le dă dreptul să pln- 
gărcască cimitirele ? Da
că-! observați, stimați citi
tori, nu treceți cu vede
rea acest Incalificabil gest. 
(E.S.).

• alte prestări de servi
cii in acest domeniu per»- 
iru populație.

ÎN BAZA UNOR CO
MENZI ȘI ÎNȚELEGERI 
CU CLIENȚ1I, S.C „ME
TALO TERM" S.R.L. CA- 
1,AN EFECTUEAZĂ, DE 
ASEMENEA. REPARAȚII 
LA :

— turbine cu abur și 
hidro ;

— turboexbaustoare ;
— pompe rotative și cu 

piston pentru orice de
bite și presiuni ;

• recondiționează armă
turi dc joasă, medie și 
înaltă presiune ;

• execută lucrări dc re
vizie șl reparații la alto 
tipuri de mașini rotativi 
dccit cele enumerate mal 
sus.

prestațiilor
• Contactați cu încredere firma 

„METALO TERM” Călan pentru ori
care dintre lucrările menționate. Pri
ma solicitare o va atrage cu siguranță 
pe cea dc a doua și, desigur, pe ur
mătoarele.

• S.C. „Metalo Tcrm“ Călan — 
un partener sigur și serios în rela
țiile cu dumneavoastră.

I

I 
I*I
I*I* I
I 
wIwI*I*I 
I*I%I*I%IwI*I
I
I
*I kI

”7
S.C. „METALO-TERM" S.R.L. CĂLAN — oj 

firmă particulară mică, dar cu ambiții mari j

Dincolo de inițiativa privată comercială, care ur- II 
mărește transferul rapid de bani dintr-un buzunar ’ 
intr-altul, inițiativa în domeniul prestărilor de ser
vicii îl obligă pc întreprinzătorul particular la pro
fesionalism, la căutări permanente pentru calitate,î 
design și fiabilitate, la solicitudine și respect față de I 
clienți. Flecind doar de la cîteva atribute pe care J 
economia românească actuală le impune, ne-am o-1 
prit, și aceasta nu întîmplâtor, la S.C. „Metalo-Term" I 
Călan, o firmă particulară mică, cu numai 20 de an- t 
gajați, dar, dc acum, cu renume și cu ambiții demne " 
de laudă. Dl MIHAI DAN, directorul acesteia, ne-a 
făcut o succintă prezentare de „culise" a firmei.

— Die director, de ce ați optat pentru o unitate 
producție și nu pentru una comercială 7
— Ceea ce am făcut acum este un vis mai vechi 

meu. Dacă în urmă cu cîțiva ani am pus bazele

dc

al
unui șantier (Șantierul nr. 4 Hunedoara), de la niște 
barăci de pe marginea drumului pînă ia o întreprin
dere cu lucrări în aproape tot Ardealul —, de data 
aceasta am vrut să reeditez un asemenea fapt, dar 
fiind propriul meu stăpin.

— Nu v-a fost teamă dc
— Nu. Mi-am dat seama 

tizarea în adevăratul sens al

I
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nereușită ? |t
că privatizarea (priva- J 

_________ ____ .__  ___ „. cuvîntului nu cea spe- o 
culativă, de moment) reprezintă singura soluție via- ' 
bilă a societății românești. Despărțirea de intreprin-J 
derea unde am lucrat nu a fost ușoară.

— Se vorbește mult de capital, de un capital de • 
care un întreprinzător trebuie să dispună sau, cu alte I 
cuvinte, de „șutul" inițial 7 !

— Am plecat pe propriile forțe, cu un capital de | 
40 000 lei, la care mi-am „pus la bătaie" și mașina J 
Am căutat beneficiari unde am lucrat, în primă fază, k 
cu materialul clientului. Ieri am cî.știgat doi lei, azi « 
patru lei, mîine poate șase-opt lei, njungînd în pre-5 
zent să rulez un capital care îmi permite un bene- | 
ficiu rezonabil. *

— Discutînd despre bani, care este media sala- | 
riulul la angajații firmei 7 *

— Media, una peste alta, este de aproximativ I 
25 000 lei, cîștlgurile fiind după munca fiecăruia. Grija" 
pentru om reprezintă o verigă în bunul mers al 
mei.

fir- j

I
* 

oPt!

— Die director, este greu să fii patron ?
— Foarte greu.
— Adică 7
— Activitatea mea nu se rezumă niciodată la 

ore de muncă. Ziua începe la cinci dimineața și se ț 
termină noaptea tîrziu. De multe ori, în familie sînt ’ 
musafir. Chiar și sîmbăta și duminica. Totul se re- j 
zuntă pe zile, ore, minute, lucru care, din păcate, la I 
întreprinderile de stat nu se întîmplă.

— Credeți că ați avut o șansă 7
— Marele avantaj a fost șl este că ml-am con- « 

stituit o activitate pc care am învățat-o și pe care o I 
cunosc bine. La ea am atras oameni care, de aseme- ’ 
nea, o cunosc bine și o fac cu plăcere. Din toate a-1 
cestea derivă cîștigurile, mulțumirile fiecăruia. *
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ANIVERSĂRI
• MULTA fericire, sănă

tate și împlinirea tutu
ror dorințelor, pentru Ma
rian I.azăr, la aniversare, 
de la Dorinii '

(-1804)

V1NZĂRI-
CUMPÂRARI

• DE vînzare camionetă 
Mercedes 4 t. camion IVE
CO 6 tone, Volkswagen 
Passat C'ombi. Deva, te
lefon 18001. orele IC—20.

(4814)

I o SOCI ETATEA CO- 
I MEHCIALA „CRISTI- 
i NA" Deva. str. A. 
' Vlaieu. nr. 10, telefon 

12107 vinde la pre
țuri negociabile per
soanelor fizice și so
cietăților comerciale : 
Renault 5. 1 300 cmc, 
Vc-lkswagri Coif 1 100, 

■ ii I ’ V W i ti '0, Opel 
ICidet !20ț;, Volkswa
gen GolfvVsel. 4 uși.

w”.749)

• VlND autobuz, stare 
buna. înmatriculat, 1050 000. 
Orăștioara de Jos, 38.

(4812)
• \ ÎND apartament 2 

camere. Deva. str. Cioclo
vina, bl. 11. s . 1, ap. 12 
(lingă „Astoria"), între o- 
rele 17—21.

(481G)
• VlND casa, sat Țără- 

țel. nr. 195, oraș Brad. In
formații telefon 56256.

(4818)
• VlND receiver satelit, 

import, stereo, telecoman
dă afișare pe ecran. De
va. telefon 11261.

(4581)
• \IND apartament trei 

camere, zonă centrală. Hu
nedoara. Relații telefon 
t5305. orele 19—22.

(4769)
• CUMPĂR sau preiau

contract apartament două 
camere, zonă centrală. De
va, telefon 11980, după ora 
16. (4824)

• VlND butelie de ara
gaz. Deva, telefon 24474.

(4828)
• VlND video player 

„Orion", sigilat, 75 000 lei. 
Deva, telefon 28286.

(4833)
• VlND Dacia 1 300, an

fabricație 1980. Deva, te
lefon 15717.

(4825)
• VlND (închiriez) chioșc

în stațiunea Gcoagiu. In
formații Deva, telefon 
22282, sau 27683, orele 18 
—20. (4832)

• ViND tractor Lanz —
Buldoc, cu remorcă, preț 
negociabil. Deva, telefon 
27409. (4835)

• VlND remorcă West- 
falia, capacitate 1 tonă, în
scrisă în circulație. Deva, 
telefon 23409, după ora 20.

(4836)
• VlND apartament două 

camere, decomandate, că
rămidă, str. Minerului, bl. 
25, preț 10 000 DM. Deva, 
telefon 13998.

(4837)
• VlND Dacia 1 300, fa

bricație 1980, stare bună. 
Hunedoara, telefon 16483, 
orele 17—22. (4316)

• OFER dicționar rus— 
român, 45 000 cuvinte. Hu
nedoara, telefon 13615.

(4321)
• CUMPĂR contract sau 

apartament proprietate 
personală, 3—4 camere, con
fort I, Hunedoara, tele
fon 13447.

(4318)
• VlND motor de tăiat 

lemne (tracțiune). Sat Co- 
zia, Lazea Nicolaie.

(4018) I
OFERTE 

DE SERVICII
• SOCIETATE comercia

lă germană angajează se
cretară. Deva, telefon 
18001, orele 16—20.

(4814)

• CURSURI de mar
keting și comerț exte
rior, din 30 iunie, în 
Deva. Invitați: Bill 
Haynes și Philip Toy 
— U.S.A. Bucks Coun
ty Bank. Informații 
zilnic telefon 16550, 
Deva. (4838)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
trei camere, Simeria, cu 
2 camere Deva, exclus Mi
cro 15. Informații frizerie, 
bloc turn. Deva.

(4810)
• SCHIMB garsonieră, 

confort I, Deva, str. Mă- 
răști, bl. 5, sc. A. et. 3, ap. 
75, cu apartament două 
camere (exclus Dacia, Mi
cro 15), informații zilnic 
între orele 17—21 la ace-

I 
I*I
I
I

I 
IAGENȚIA DE TURISM ,,MAKES TUR“ S.R.L. j 

Cil sediul in Orăștie, strada Unirii, nr. 5.
telefon 956—41146

Oferâ celor interesați :

I
I* 

, I 
iii stațiunile: » 
la prețuri a- | 
pentru un se- J

cași adresă.
(4768)

• SCHIMB garsonieră, 
confort sporit, cu aparta
ment 2 camere, exclus Da
cia, Micro. Deva, telefon 
12154, după ora 16,

(1829)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de RE- 
NE1. Mintia, pe numele 
Oprean Viorica. Se de
clară nulă.

(4830)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de Spi
talul Orășenesc Brad, pe 
numele Dineș Maria. Sc 
declară nulă.

(4826)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de 
R.A.G.C.L. Deva, pe nu
mele Tucor Ana. Se de
clară nulă.

(4842)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, eliberată de „Si
derurgica" S.A. Hunedoara, 
pe numele Maftei Virgil. 
Se declară nulă.

(4323)

DIVERSE
• CU autorizația 7035/ 

1992 .emisă de Consiliul ju
dețean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată 
prin Chiriac Nicușor, din 
Deva, Al. Panseluțel, nr. 
30/41, avînd ca obiect de 
activitate alimentație pu
blică, producere, comercia
lizare mărfuri agroalimen- 
tare, nealimentare. In
dustriale, bunuri de larg 
consum etc.

(4820)
• CU autorizația 6410/ 

1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Țițeica Adriana, din De
va, Gojdu, bloc experimen
tal, ap. 45, avînd ca o- 
biect de activitate produce
rea și comercializarea pro
duselor de patiserie, cofe
tărie, înghețată, cafea, su
curi, comercializare pro
duse agroalimentare, ali
mentare, băuturi .tutun, e- 
lectrice, electronice, tri
cotaje, încălțăminte, flori, 
cosmetice etc.

(4843)

COMEMORĂRI

• IN 27 iunie se 
împlinesc șase ani de 
dor și suferință, de 
cînd ai plecat din mij
locul nostru ; lacrimi
le care curg zilnic din 
ochi nu te pot scoate 
din sufletele noastre, 
dragul șl scumpul 
nostru

NEI.U MUNTEAN, 
din Simeria. Te vom 
plînge cît vom trăi 
și te păstrăm în ini
mile noastre îndure
rate. Dumnezeu să te 
ierte șl să te odih
nească ! Mama, fiul, 
soția. (4800)

și socrii. (4806)
• SOȚIA, copiii și fa

miliile lor deplîng și a- 
cum, după șase săptămîni, 
moartea celui care a fost

RADU CONSTAN1IN, 
din Poiana Sibiului. A- 
mlntirea sa luminoasă va 
dăinui statornic în su
fletele noastre.

(4828)
• ASTAZI se împlineso 

trei ani de cînd moartea 
fulgerătoare l-a răpit din 
mijlocul familiei pe dra
gul nostru

IOAN OZEROV IACOB
Nu te vom uita nicioda

tă. Te vom plînge toată 
viața, scumpul nostru soț, 
fiu și frate. (4847)

• CU adincă triste
țe reamintim că azi se 
împlinesc cinci ani de 
la prematura dispari
ție a dragului nostru 
soț, tată și bunic,

ing.
TRAIAN ȚARLEA
Pios omagiu și ne- 

ștearsă amintire. Fa
milia. (4797)

• CU inimile în
durerate anunțăm ce
lor care l-au cunoscut 
că se împlinesc șase 
săptămîni de la incre
dibila dispariție a dra
gului nostru soț, tată, 
frate și cumnat,

NELU POPA
Comemorarea va a- 

vea loc duminică, ora 
12, la Catedrala „Sfîn- 
tul Nicolae” din str. 
A, Iancu, Deva.

(4021)

• Un an de lacrimi 
și dor de la incredi
bila dispariție a bu
nului și iubitului nos
tru soț și tată, 
TRAIAN PETRUȚIU, 
plecat atît de timpu
riu din viață. Come
morarea sîmbătă, 27 
iunie, ora 11, la Cimi
tirul Bejan. Soția Ma
ria, copiii Petronel, 
Mugurel și nora Mi- 
haiela. (4834)

• A trecut un an 
de durere și lacrimi, 
de cînd o moarte ful
gerătoare a luat-o din
tre noi pe

MARIA IONAȘ, 
la numai 26 ani. Ochii 
el frumoși s-au închis 
pe veci și nu vor mai 
putea să vadă nicioda
tă pe scumpa ei fiică 
Diana, pe care a iu
bit-o atît de mult. Te 
vom plînge tot restul 
zilelor. Surorile Ani 
șl Lcnuța. Parastasul 
are loc duminică, 28 
funie 1992, în comuna 
Roșia de Secaș, jude
țul Alba. (4839)

I
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* bilete de odihnă pe litoral
Mamaia, Eforie Nord, și Neptun 
vantajoasc — 12 000—1 I 000 lei — pvimu <<■■ .
jur de 10 zile. Facilităm plata biletelor in două I 
rate 1

* Excursie in Franța — 8 zile cil tranzit.’ 
Germania in luna iulie. Sc asigură vize indi-l 
viduale pentru Franța și Germania, pensiunej 
completă și program turistic.

Pentru cei ce dețin invitații Germania, fa-I 
cilitâm asigurări medicale, vize și transport. |

Organizăm excursii in (ară pentru petre-j 
«crea unui week-end plăcut.

firma „MAREȘ TUR" deține un autocar! 

modern, confortabil, asigurind servicii irepro- I
:>il<

(Ki ll») j
• «MM t 9 t t 9 1

• S-AU scurs șase 
săptămînf de la tre
cerea în eternitate a 
bunului nostru unchi,

TITIAN SUGAR
Ii vom păstra o vie 

și frumoasă amintire. 
Nepoții Marius și Eni- 
kb.(4816)

\ \ \Ș I EPTĂM 1

• 9

• CU aceeași adincă du
rere reamintim împlinirea 
a șase săptămîni de cînd 
a trecut în lumea veșni
ciei bunul nostru soț și 
tată,

TITIAN ȘUGAR
Nu il vom uita nicioda

tă. Soția Livia, copiii Lili 
și Marius. (4816)

• A trecut un an de 
lacrimi șl tristețe de la 
despărțirea de iubitul nos- 
ti;u,

VASIIE ROMOȘAN
Parastasul de pomenire 

duminică, 28 iunie. Ia Orăș- 
tloara de Jos. Soția, fiica

DECESE

• CU adincă durere a- 
nunțăm că a încetat din 
viață

CRISTOI I.ETIȚIA
Inmormîntarea în 27 iu

nie 1992, ora 14. Dumne
zeu s-o ierte. Familia, ru- 
doic și prietenii. (4019)

• CU adincă durere a- 
nunțăm trecerea în eter
nitate a scumpei noastre 
mame, bunică, mătușă, 
SIMII.IANA MARTINESG, 
tlin Rudule.ștl. înmormân
tarea astăzi, 26 iunie a.c., 
ora 13. Odihncască-sc în 
pace I Familia îndurerată.

(4840)

• CU adincă durere, 
fami'la îndoliată a- 
nunțu moartea celui 
care a Fost

IOAN SII.AGIII, 
în vîrstă de 73 ani.

Inmormîntarea va a- 
vea loc sîmbătă, 27 
Iunie, ora 13, la cimi
tirul din Bejan.

(4841)

ANUNȚ

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA

Anunță pe consumatorii particulari și 
agenții economici sistarea serviciilor prestate 
începind cu data de 30. 06. 1992.

Măsura se aplică pentru cei care pînă la 
data menționată nu achită datoriile.

Rebranșarea se va face la cererea benefi
ciarului, contra cost. (749)

FILIALA TERITORIALĂ „APELE ROMANE" 
R.A. Tg. MUREȘ

Str. Koteles Samuel, nr. 33

Anunță concurs pentru ocuparea postului 
de

• ȘEF STAȚIE METEOROLOGICĂ DEVA.

Condiții: studii superioare în specialitățile 
geografie, matematică-fizică.

Concursul va avea loc in ziua de 9 iulie, 
ora 9, la sediul stației meteorologice Deva. In
formații : telefoane 954—20289, 24841, interior 
35. (766)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMTOUR LOVVE" S.R.L.

Cu sediul în Deva
Str. Sintuhalm nr. 1

Angajează gestionar valori materiale (pro
duse alimentare), salariu negociabil

Informații Ia tel. 21113. (4640)

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA 
FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICĂ 
IN TURISM ȘI COMERȚ INTERNAȚIONAL

ORGANIZEAZĂ

Concursul de admitere pentru anul uni- i 
versitar 1992—1993, în data de 15 iulie 1992.

înscrierile se vor face la sediul Universi
tății din str. 1 Decembrie, nr. 28, iar infor
mații suplimentare se pot obține la secretaria
tul facultății sau la telefoanele 11816 și 11850, 
interior 132.

înscrierile se fac în perioada 1 iunie 1992— 
12 iulie 1992. (772)

S.C. INFCOM IMPORT-EXPORT S.R.L.

DEVA, str. M. Eminescu 20/17

Angajează timplari pensionari. Informații 
la telefonul 16831, între orele 17—20. (769)

S.C. „SEVEN PINK"

Filiala Hunedoara

Livrează en gros și en detaillc următoarele 
mărfuri :

• telex izoare color Plantron, fabricație 
Coreea

• aparatură Samsung
• țigări VEK
O țigări WIKEND
• țigări MONTE CARLO
• țigări KENT
• țigări ASSOS
• țigări CAMEL
• palinka
• sprayuri deodorante
• baterii auto 100 Ampcri și 66 Amperi 

de fabricație japoneză.

Informații Ia telefon 957/12206 (708)


