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O șani — au spații corespun
zătoare de lucru, sînt în. 
cadrate cu meseriași te
meinic pregătiți, dispun de 
instalații și aparatură co
respunzătoare și efectuează 

. prestații de calitațe. Este 
adevărat că „viteza” impri
mată muncii și solicitudi
nea față de clienți nu sînt 
întotdeauna și peste tot la 
nivelul cerut, pentru că 
oamenii sînt oameni, nu ? 
(Da, și mai ales români — 
n.n.).. în aceste ateliere se 
efectuează gratuit, anual, 
pentru membrii ACR, o re- 
morcare și trei depanări — 
la 16 kilometri —, testarea 
motorului, reglarea faruri
lor, alte operații. începînd 
din acest an, de la 1 iulie, 
verificarea tehnică anuală 
a fost înlocuită — în baza 
HGR nr. 768/1991 — cu

• Inspecția tehnică 
noutate:
• Folosiți uleiul' de motor 
Shell !

Dacă vfeți să vedeți lu- 
mea...

' i
Trebuie sptls din start că ' 

activitatea economico-finan- 
ciară a Automobil Clubului 
Român Deva este una po- 

- zitivă. Ea se derulează pe 
mai multe „trasee”, ca să 
folosim un termen specific 
obiectului său, avînd la 
„volan" buni profesioniști, 
în toate verigile.

Mai întîi ar trebui să ne 
referim la preocupările pri
vind reparațiile auto, adică 

* la „service", este de părere 
dl Florin Comănescu, con
tabilul șef al unității. Toate 
cele trei ateliere — din' De- 
va. Hunedoara și Petro-

Automobil Clubul Român
și „traseele" activității sale
inspecția tehnică, ce se 
face o dată la doi ani. Este 
o operațiune mai complexă, 
mai amănunțită, mai atentă 
a autoturismelor. Este pres
tată și nemembrilor ACR 
și costă 1125 lei. Membrii, 
cu cotizația de 1000 lei pe 
an plătită „la zi", plătesc 
doar 750 lei. Este o noutate 
îp activitatea Automobil 
Clubului Român.

O altă noutate este cea 
privind schimbarea gra
tuită a uleiului, pentru 
membrii ACR, o dată pe 
an, folosindu-se, exclusiv, 
ulei Shell — pentru trans

misie și pentru motor. E 
ceva, într-adevăr. Dar, con- 
tracost, atelierele ACR e. 
fectuează asemenea servicii 
oricărui automobilist care 
dorește. Am mai reținut că, 
în ultima vreme, zestrea 
atelierelor ACR s-a com
pletat cu standuri de probe 
pentru frîne, aparate pen
tru echilibrat roțile, veri
ficat direcțiile, testarea 
motorului, cu alte instala
ții și dispozitive, care asi
gură operativitate, produc
tivitate, calitate serviciilor 
efectuate.

Pe un alt plan de preo

cupări se situează școala 
de șoferi amatori, cu ben
zina ACR sau cu benzina 
cursanților; cu mașinile și 
șoferii ACR sau cu mași
nile instructorilor particu
lari — din afara ACR, pe 
care însă acesta îi plătește. 
Cît măi costă azi o peri
oadă de școlarizare ? 15 123 
lei (teoria, practica și ben
zina ACR). Aceasta — azi. 
Mîine — nu se știe.

Mai nou, Automobil Clu
bul Român eliberează, prin 
filialele sale din întreaga 
țară — deci și la Deva —, 
permise internaționale 
conducere 
litatea de 
deplasarea 
europeană, 
semenea permis este 
750 de lei. De 
șoferilor de autobuze, 

de 
auto, cu valabi- 
un an, pentru 
în orice țară 
Prețul unui a- 

de 
asemenea, 

ca

mioane, alte autovehicule 
de mare capacitate, care 
circulă peste hotare, li se 
eliberează, Contra sumei de 
35 000 de lei, un așa.numit 
CPD — document prin cane 
se protejează respectivele 
mijloace auto împotriva 
înstrăinării lor.

în sfîrșit, deși nu este 
cea din urmă, am notat, 
din discuția cu dl Florin 
Comănescu, și activitatea 
turistică pe care o pres
tează ACR Deva. Este 
vorba despre organizarea 
de excursii în țară și stră
inătate, eu autocare con. 
fortabile, silențioase. Dacă 
vreți să vedeți lumea, vde 
pe la noi sau de mai de
parte, ACR Deva vă aș
teaptă.

DUMITRU GIIEONEA

Rezultatele 
obținute 

de partide 
și formații 

politice .
la alegerile 
de la 27 

septembrie a.c.
A județul 
Hunedoara

CAMERA
DEPUTAȚILOK

P.S.D.ft. — 4,1 la sută
M.E.R., — 4,1 la sută
U.D.MrR. — 4,1 la sută
S.N.D. — 2,2 la sută
P.D.A.R. - 2,2 la sută
P.R. — 1.9 la sută
P.U.SJD. — 1,6 la sută
P.N.P.I..R. — 1.5 la sută
N.P.L. — 1,3 la sută
P.R.I.R. — 1.1 la sută

SENAT
f-.S.N. — 11.1 la sută
U.D.M.R. — 4.1 ]a sută
P.N.L. ■ — 3,9 la sută
P.R. — 3 Ia sută
M.E.R. - 2,9 la sută
P.S.D. — 2,7 la sută
S.N.D. — 2 la sută
N.P.L, — 1.4 la sută

Procentele se referă la 
voturile valabil exprimate.

Celelalte partide și for. 
mâții politice au obținut 
procente sub T la sută.

O propunere
Sînt de meserie cizmar 

și lucrez în Certej. Ca toți 
cei care fac această mese
rie, mă confrunt și eu cu 
numeroase greutăți în pri
vința aprovizionării cu ma
terialele necesare reparați
ilor. Aș dori să*fac o pro
punere, în speranța că a- 
ceste rîndurî vor fi citite 
de cei care trebuie. Ar fi 
bine ca o persoană care 
dispune de bani să des
chidă un magazin în caret 
să găsim tot ceea ce ne 
trebuie în îndeletnicirea 
noastră: piele, talpă, cuie 
diferite, prenandez, bla- 
cheuri etc. Gred că ar fi 
rentabil pentru persoana 
care ar învesti în așa. ceva'. 
(Vasile Bolti, cizmar).

>TI£HAM INDEPENDENT j

în baza prevederilor Le
gii privind autonomia lo
cală, în mai multe orașe 
din județ s-au înființat re. 
gii autonome de gospodărie 
comunală și locativă, prin 
desprindere din alte regii- 
mamă similare. La fel s.au 
petrecut lucrurile și la Că- 
lăn.

intrucît problemele de 
gospodărie comunală și lo
cativă din acest oraș pre
zintă cîteva note specifice, 
ne.am îndreptat atenția că
tre această regie, cu doar 
trei luhi și ceva de acti
vitate, în deplină autono
mie. Directorul acesteia, dl 
sing. Ioan Spătăceanu, nu 
este nici nou în funcția de 
conducător al activităților 
respective și nici doar de 
azi, de ieri în Călan.
*•*•*•*•*•*•

Mulțumiri adresate ziarului 
„Cuvîntul liber"

De la dl Romulus Humiță am primit o scrisoare prin 
care autorul aduce sincere mulțumiri redacției ziarului 
„Cuvîntul liber” (precum și domnilor de la Alianța Ci
vică ce i-au fost alături) pentru faptul că a fost ajutat, 
prin articolele scrise cu obiectivitate, împreună cu cei. 
îalți greviști ai foamei de la „Siderurgica" S.A. Hune
doara, pe timpul celor 12 zile cît aceasta s-a desfășurat 
la Deva.

Totodată, R.H. ne informează că toate cazurile gre
viștilor respectivi au fost soluționate.

• ȘOMAJUL 1N VALEA JIR
ULUI. Dna Gica Popa, inspector 
în cadrul Oficiului Muncii și 
Protecției Sociale din Petroșani, 
ne spunea că în Valea Jiului e- 
xistă 2721 șomeri înregistrați, din 
care circa 2500 sînt femei. De re. 
marcat că nu este șomer nici uS 
miner. 'Au ieșit din șomaj și se 
bucură de alocația de sprijin 300 
de oameni. (Tr.B.)

’• SE DESGHID CURSURILE 
universității populare, o-

dată cu i octombrie, se deschid 
cursurile Universității Populare 
în instituțiile culturale din me
diul urban — case de cultură și 
cluburi ale sindicatelor. Prin in
termediul acestora, mii de cetă
țeni vor pătrunde în tainele u- 
nor informații necunoscute ce 
le vor spori nivelul de cunoștințe 
ații de necesare la locul de 
muncă și în viață, intr-o țară 
pornită pe drumul economiei de 
piață, al creării unui climat spi
ritual elevat. (M.B.)

• SĂTENII ÎNTREABĂ. Ca 
să ajungi în satul Govragi, co
muna Bretea Română, trebuie să 
treci neapărat peste rîul Strei. 
<3u> mulți ani în urmă, s-a așe
zat o punte peste rîu. Este ve

che, scțrțiie din toate balamalele, 
gata, gata să se prăbușească în 
rîu. Dar cînd trec mai mulți oa
meni odată? Pericol! Consiliul 
local ar trebui să intervină pen
tru a consolida puntea. (Gh. l.N.)

• MEDALION AVRAM IAN. 
CU. La Secția de copii a Biblio
tecii Județene a avut loc meda
lionul dedicat conducătorului Re
voluției de la 1848 din Transil
vania, marele Avram lancu. De
spre viața și activitatea sa a vor
bit prof. Maria Razba, iar dna 
Olimpia Bogdan a prezentat ți
nui mare număr de elevi de: la 
Școala Generală Nr. 2 Deva, pre- 
zenți la manifestație, cărți, di
verse alte tipărituri despre ccl 
care a intrat în conștiința nea

mului drept „Crăisorul munților", 
(M.B.)

• LA „LUCIANO" S.N.C. Este 
noua denumire a. barului din 
centrul. orașului Călan, care, du
pă a rcamenajare totală, s-a re
deschis sub patronajul familiei 
Fărcașiu, Afluența clientelei este 
dovada calității sucurilor și ca
felelor r servite, a ambianței spo
rite. „Vinzările s-au triplat, uni
tatea redevenind un local ăl ti
neretului11 — aprecia unul dintre 
patronii societății, dna Fărcașiu 
Eniko. (E.S.)

— Cum a pornit 
R.A.G.C.L. Călan pe dru
mul deplinei autonomii, die 
Spătăceanu ?

r- Sîntem regie autono
mă cu organigramă pro
prie, cu consiliu de admi
nistrație propriu, cu acti
vitate pe raza orașului Că
lan și a comunei Bretea 
Română. în componența Că- 
lanului intră și localitatea 
■rurală Batiz, unde de ase
menea avem activitate. In 
afara ramurilor care defi. 
neau fosta E.G.C.E. Călan, 
au intrat în profilul regiei 
activitatea de transport în 
comun și cea de investiții 
și reparații capitale. A ieșit 
activitatea de salubritate și 
zone verzi, care a fost pri
vatizată.

*•*•*•*•*•*•*

— Care este preocuparea 
„la zi" a regiei ?

— Pregătirea pentru iar
nă a instalațiilor de termos 
ficare. Avem un front larg 
de lucrări, de peste 61 mi
lioane lei, din care circa 
jumătate au fost executate 
și recepționate. Celelalte 
urmează.

— Asta în ceea ce pri
vește partea dv. Dar cu pri
vire la furnizorul de a- 
gent termic primai', S.C. 
„Sidermet” Ș.Â., unde e- 
xistau probleme deosebite 
de rezolvat, ce știți ?

— Știu dar las aprecie
rile pe seama altora.

ION C IOC LEI

(Continuare In pag. a 2-a)
• *•*•*•*•*•*•

ÎN ZIARUL DE AZI :

^Pronosport

***************************

Nevastă, mea e
foarte cultă. Mă pot 
certa cu ea în trei limbi 
de mare circulație...

I •

i Se întorc „ai noștri" i
! din Germania \
| LUtiinul război romă- 
, ne.austriac a avut loc în 
| anul 1990, cînd forțele 
J noastre terestre, compu- 
ise din soldați numiți co

dificat romi, se spune că 
' au atacat forțele .navale 
| austriece, compuse din 
» vase, de război, cunoscute 
| sub denumirea — tot; co. 
, dificată — lebede. Bă. 
| tălia s-a desfășurat în 
' nocturnă, șoldîpdu-se cu 
I pierderi foarte mari din 

partea dușmanului. Ar- 
J mata acestuia, echipată în- 
| tr-un alb inexplicabil, a 
- fost practic decapitată și 
| mineatâ dc c itre asedia- 
, tori în zona parcului Pra- 
| ter din capitala țării — 
’ Viena. Fapta a fost cti 
Iatît mai condamnabilă cu 

cît, în urma cercetărilor 
J asidue, nu s.a putut găsi 
| un precedent în istorie, 
» ideea asocierii cu „salva. 
Irea Capitoliului de către 

gîște" fiind respinsă pe 
? motiv că armata austriacă 
| nu a aplicat nici măcar 
» S.O.S.-ul bine știut : „Cîn- 
| tecul lebedei". Norocul 
’ austriecilor a fost că ar. 
Imata noastră de români 

cotropitori era 'doar în 
I trecere, astfel că viene- 

ziî, după actul vandalo. 
' gastronomic,, și-au reve- 

nit în scurtă vreme. Vie- 
» na a cunoscut o perioa. 
| dă înfloritoare și pros. 
’ peră din punct de vedere
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zoologic al repopulării | 
Prater-ului cu un conțin- \ 
gent nou al armatei — I 
lebădă. Mai bine o lăsau ’ 
baltă, au zis unii poli-; I 
tologi pe bună dreptate. • 
Pentru că, nu peste > 
multă vreme cei vreo I 
42 000 de români, cu ? 
acordul țării noastre, | 
vor fi deportați — de fapt ' 
alungați! — din Germa-1 
nia,- după întâmplarea ex'- , 
tremistă de la Rostock. ■ 
Și, avînd. în vedere că J 
60 la sută sînt țigani puri > 
— a comunicat guvernul I 
german —, aceasta în- ! 
semnînd cam 25 000; de | 
suflete, este foarte pro- •• 
babil că, după trecerea I 
lor spre casele din Ro- ’ 
mânia — evident, tot; prin | 
Austria ! — guvernul a. ’ 
ceste! țări să fie obligat > 
să ia unele măsuri.;. în. I 
tre altele, se va impune J 
declararea Praler-ului ca > 
zonă sinistrată- și doliu I 
național pentru superbe- J 
le, grațioasele și ■ cine | 
știe cît de gustoasele le- • 
bede cu' gîtul lor lung și I 
alb. confundat din nou cu . 
,.gît-golaș-de-Transilyania" ] 
al prozaicei noastre găini. ; 
Dar. la urma urmei, va fi > 
iarăși noapte, și confuziile! 
pot fi explicabile și ac- J 
ceptate. mai ales atunci | 
cînd este vorba despre un » 
popor migrator...

DUMITRU III BUBĂ '
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• Vama Vărșatid n-a vrut să ne ajute— • De greu
tăți ne împotmolim la tot pasul • Si noi am fost me-
liri de circă • Asigurările 
Trimitem bolnavii Ia Deva 
ci de organizare.'

Cu prilejul unei depla. 
,ări la Spitalul din Brad 
im notat gînduri. fră- 
mîntări, necazuri, opțiuni 
ale cîtorva medici. Le tran
scriu, în rezumat, din fi
lele carnetului de repor
ter :

Dr, Flaviu Roșu : „Sînt 
:entru gărzile la domiciliu, 
efectuate pe profiluri de 
specialitate, nu eterogene...

sociale — „cheia” salvării • 
nu din lipsă de competență.

ratorul este ineficient, ne 
lipsesc reactivii, seringile 
și acele de unică folosin
ță. Nu putem stabili gru
pa sanguină și RH.ul gra
videlor care se prezintă u- 
neori fără aceste analize. 
Ajutoarele care mi-au ve
nit recent din Austria au 
fost întoarse de la graniță. 
Vama de la Vărșand n.a 
vrut deloc să ne ajute, con-

feși, vată, seringi* lipseș
te aprovizionarea ritmică 
cu materiale sanitare, cu , 
ceea ce ne trebuie. Am «a- 
vvt ocazia să văcjr în'țraA' 
un spital. Oricum, nu im
portă comparație.' Cînd șe 
vor introduce asigurările 
sociale, probabil se va ri
dica și la noi calitatea ac
tului medical. Aceasta cred 
că este „cheia”.

Dr. Viorel Băda (secția 
chirurgie): „Este un han
dicap pentru noi și faptul 
că aparatajul venit din 
străinătate este ținut la 
județ. Pe noi ne dor aces-

Mă întreb ce rost au di
recțiile sanitare ? Nu mai 
avem nevoie de îndrumări 
județene, de controale. Es
te aceeași organizare no- 
menclaturistă. ineficientă. 
Ne putem conduce și fără 
ei. Este suficientă clini
ca teritorială. în condițiile 
că nu avem ce ne trebuie, 
unde se duc banii alocați 
pentru sănătate ? Ce rost 
au medicii șefi de policlini
că, din moment ce există 
director de spital 7 Atî- 
ția directori și dîrectorași!; 
de ce ? Bani risipiți. în 
vreme ce nu. avem mate, 
riale sanitare, halate, nu 
putem zugrăvi, nu ne pu
tem deparazita; lipsesc de- 
tergenții, dezinfectantele, ne 
e frică să nu mănînce ro
zătoarele urechile noilor 
născuți. Cele 6000 de ca
lorii ce trebuie date (lău
zelor au dispărut de mult. 
Asistența de urgență este 
necorespunzătoare; labo-

Gînduri, frămîntări, 
opțiuni

siderînd că e vorba de pro
duse toxice, reziduuri. Ne
scot oare afară banii și pro
dusele? îmi ajungeați vre
me de doi ani.,. Spitalele 
mici, 'cum este și acesta, 
sînt descoperite. Nu putem 
trata aici un șoc trauma
tic său hemoragie. Totul 
se trimite la centrul ju
dețean. De ce ? în toată lu
mea se merge pe microspL 
tale. spre a fi cît mai a- 
proape de domiciliul, de 
sufletul bolnavului”.

Dr. Domșody Tiberiu 
(secția chirurgie) : „Greu
tăți avem, slavă ’ Domnu
lui ; ne împotmolim de e- 
le la tot pasul. Nu avem

te lucruri... Trebuie știut 
că asigurăm asistență me- 
dl« i pentru pacienți din- 
tr-o zonă întinsă, pînă pe 
la Gurahonț. Dacă oame
nii vin, nu-i putem res
pinge. Apoi, slaba pregă
tire a cadrelor din terito
riu — cu excepția celor de 
la Serviciul Medical Sa
nitar Crișcior, unde me. 
died sînt pregătiți co
respunzător — ne aglome
rează fantastic. Nimeni 
nu mai face mici interven
ții, totul, se trimite la noi. 
Dar dumnealor sînt me
dici, pregătiți pentru a da 
primul ajutor.' Nu-i pot 
înțelege!

-Va<f&ftiarea ațitâtetânică 
este ljparte nj Ea*
trebuie‘făcută și înregistra
tă. Este greu de spus da
că în zona Brad s-a făcut 
corect vaccinarea și re- 
vaccinarea populației an- 
titet'anos. Există o como
ditate greu de priceput... Și 
noi am fost medici de cir
că...

Ministerul Sănătății n-a 
procedat corect în ceea ce 
privește promovarea în 
general și în specialitate. 
Ar fi trebuit să scoată îh 
mod ritmic posturile de 
■secundariat Ia concurs. A- 
poi, Direcția Sanitară nu 
ține cont de cerințele spi
talului nostru. Ar trebui 
să scoată la concurs pos
turile necesare. Nu avem 
medic radiolog, pentru că 
medică! nostru radiolog 
merge și la Deva, iar me. 
dicul ATI este navetist. 
Din aceste motive trimi- 
tem mulți bolnavi la De
va".

©
' Nu-i deci suficient să 

vrei să trudești, spre a.ți 
ajuta semenii. Trebuie să 
și ai cu ce. în mod con
tinuu. Și la Spitalul Brad, 
există o mare dorință de 
a presta un act medical de 
înaltă ținută. Așa cum. 
spunea dr. Băda „e trist 
că după ani și ani de me
dicină. după ce țe atașezi 
de oameni, nu-i poți a- 
juta Nu din lipsă de com
petentă, ei din lipsă de 
organizare”. ' ■ f

ESTERA SÎNA
•*—*—*—*—

Starea de sărăcie din 
unele școli este o realita
te dură, pe zi ce trece. Fie
care instituție trebuie să se 
descurce cum poate pen
tru a se gospodări. Dacă 
se poate gospodări... Ne
am convins de acest lu
cru la Școala Generală din 
Boșorod, unde directorul 
instituției, dna prof. O- 
tilia Tomescu, ne* spunea 
că anul acesta nu s-ă pri
mit nici un fond. Ni s-a 
promis că s-a aprobat re
pararea școlii din .Chitid, 
dar pînă la-urmă nu s-au 
mai găsit fondurile necesa
re. Nici măcar pentru zu
grăvit nu s-a primit ni
mic. Doar școlile primare 
s-au descurcat în acest sens 
prin contribuția părinților. 
Sînt geamuri sparte, iar 
iama se apropie! Sînt ne
cesare materiale de cu
rățenie și dezinfectare. Nu 
ne mai putem procura nici

Stare de sărăcie în școli
măcar modesta mătură, clo
rul pentru grupurile sa
nitare, iar Sanepidul pe 
drept cuvînt nu ne întreabă 
ce și cum ? ! Aplică amen
zile de rigoare! Lipsește 
pînă și creta. Oricît de 
buni ar fi profesorii din 
școală, trebuie să demon
streze totuși elevilor o pro
blemă pe tablă, să fixeze 
niște idei. Anul școlar tre
cut au existat probleme 
mari cu lemnele de, foc, 
instituția fiind nevoită să 
cumpere, prin intervenția 
Primăriei, lemne de la 
U.F.E.T. cu peste 6000 lei/ 
metru cub, fiind considerat 
lemn de construcție. Acum 
s.a primit o comandă de 
la Centrul Teritorial Bu

getar din Hațeg al In
spectoratului Școlar Ju
dețean pentru 50 m cubi, 
cu care școlile speră să 
se descurce.

O problemă dureroasă es
te tendința părinților din 
satele de munte ale co
munei de a-i opri pe copii, 
după patru ani să-și con
tinue studiile din cauza u- 
nei accentuate stări' de 
sărăcie. nu au cu ce să-i 
îmbrace să le cumpere ca
iete, alte rechizite școlare. 
Noi îi convingem pe pă
rinți, ne spunea directorul 
școlii, dna Tomescu, că 
decît să stea copiii acasă, 
locuind cîte 4—5 într-o ca
meră. mai bine să vină la 
internat, unde au condiții 
mult mai bune. Dar, pen

tru anul acesta, încă nu 
s-au stabilit bursele. Chel
tuielile de internat, cine 
le suportă în acest caz ? 
Nu mai poți cumpăra ali
mente inaintînd o coman
dă și achitînd prin vira
ment. Trebuie bani-gheață 
sau CEC. Lot școlar nu mai 
avem pentru a menține 
ferma de animale sau un
de să cultivăm legume.

Fără îndoială, orice gînd 
optimist, în astfel de con
diții, este înăbușit în fa
șă. Omul își pierde sta
rea de echilibru, nu mai a- 
re repere. Vom încheia tot 
cu cîteva cuvinte ale di
rectorului : „în situația 
postrevoluționară de la 
școală a început să se fu
re, .ba o portiță de la in
trare, ba una. ba alta. Nu
mai de la biserică urmează 
să se mai fure și...”

MINEL BODEA

TRAIAN BONDOR

Porumbeii 
din podul șurii

• Un om o vede pe nevastă-sa sărutîndu-se cu ve
cinul. • Nica cea năbădăioasă • Amantul trimis să ta
toneze • O chemare din întunericul nopții • Ce se în
tâmplă în curte • Epilog nefericit.

Intr-o zi, Marin Nicu- 
lescu din Sarmizegetusa a 
văzut-o pe Nica, nevastă-sa, 
sărutîndu-se cu Iordănel 
Grozoni, vecinul. Se pare că 
atunci .bănuiala ce.l în
cerca de o vreme a deve
nit certitudine. Unii sus
țin că certitudinea că Nica" 
ti trișează — nu numai cu 
vecinul, ci și cu alții — o 
avea mai de mult, întrucît 
ea o dăduse pe băutură și 
întârzia mult seara prin 
sat, ba lipsea’ și nopțile de 
acasă. Dar faptul acesta 
nu este cert, deși tot sa
tul știa că femeia era nă
bădăioasă, ca să nu spu
nem mai mult.

Na»: N; s-a prins că băr
batul a văzut-o sărutîn
du-se cu vecinul și în sea
ra aceea nu s-a mai prezen
tat la domiciliu, ci a rămas 
la ,I.G. Vîrstnicul vecin, 
ea .să sau afle fîica.sa ; de 

. musafiră, a ascuns-o ; în 
podul șurii pentru cîteva 
zile și nopți, unde urca și 
el din cînd în cînd și un
de cei doi se giugiuleau și 
se hîrjoneau sau cine știe 
ce mai făceau, ca doi po
rumbei. că doar nu citeau 
cărți sfinte.

După cîteva zile, Nica 
l-a trimis pe ibovnicul ei 
prin sat să afle ce mai zi
ce lumea despre dispariție 
și, mai ales, ce părere are 
bărbatul ei în legătură cu 
acest fapt, dacă ar fi de 
acord să o reprimească în 
domiciliul conjugal. Cei 
doi s-au întâlnit la bufet 
și în compania Unor sticle 
de bere au vorbit de una, 
de alta, lucruri banale. A- 
poi I.G. a atacat problema 
direct:

— Am auzit că nevastă- 
ta a dispărut de acasă.

— Da, s-a dus.
— Unde oare ?
— Habar n-am.

—. Dacă s-ar întoarce, ai 
primi-o ?

— Nu. Dusă să fie ! a 
răspuns hotărît Marin N.

I.G. s-a dus spre casă, 
a urcat în podul șurii și 
i-a spus Nicăi ce a vorbit 
cu soțul ei. Se pare că din 
discuția de lă bufet. Ma
rin N. a tras o oarecare 
concluzie, așa că, în vre
me ce cei doi vorbeau, s-a 
auzit din drum :

— Iordănel, mă Iordă
nel !x

Vorbele lor s-au trans
format în șoapte. După o 
vreme Marin N. a reluat:

— Hai, măi, coboară. Știu 
că ești în podul șurii!

I.G a coborțt în curtea 
întunecoasă și s-a apro
piat de poartă.'

— Nica.i aici ? a între- 
.bat M.N.

— Nu-i măi. cum să fie ?
— Ba-i aici. V-am auzit 

vorbele, acolo sus. >
N-a mai apucat I, Grozo

ni să dea o replică. întru
cît M.N. La lovit ca coa
da unei greble și l-a do- 
borît la pămînt. A dat a- 
poi în cel căzut eu pumnii 
și picioarele. Ar mâi fi lo
vit, poate, dar fiica lui 
I.G. a auzit ago.
mote suspecte și a aprins 
becul din curte. în vreme 
ce altercația eră în toi. Ni
ca a tulit-o prin poarta din 
spatele curții tppindu-se în 
noapte.
, Epilogul întâmplărilor cu 
pricina este următorul : 
Marin N a fost condamnat, 
pentru tentativă de omor. 
Iordănel G. s.a ales cu 
craniul fisurat, cu o clavi
culă ruptă și cu sechele 
pentru toată viata. Nica M, 
a rămas cu rușinea fap
telor sale, de care însă nu-i 
prea pasă, după cum ' se 
pare.

• ♦•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•

De la punctul zero 
spre punctul mort

< (Urmare din pag. 1) I
A-

1. SPORTUL STUD. (6) 
— STEAUA (1) "

— ATALANTA (13) 4 2 0 2 5—8 4 ( 0)
Echipa lui Bagnoli a... dat.o pe „una rece două 

calde", deci ar urma una caldă, însă cei din Bergamo 
obține un egal.
Pronostic : 1, X

r* Cum se concretizează 
activitatea financiară a re
giei 7

— Aici e durere mare, 
înregistrăm pierderi im
portante la apa potabilă, la 
termoficare. la transportul 
în comun, la fondul loca
tiv.

— Cum se explică ele ?
—- Apa potabilă o re. 

oompăm și reclorinăm cu 
cheltuieli mari. Dar un preț 
la apă. în concordanță cu 
cheltuielile, nu ni s-a apro
bat încă.

La termoficare facem 
cheltuieli fixe de distribu
ție — cu recircularea prin 
pompe, cu mecanicii de Ia 
punctele de termoficare 
etc. — dar pentru că fur. 
nizorul de agent primar ne 
livrează abia în jur de 10— 
15 la sută din energia ter
mică rezultată din calcule 
ca necesară, noi doar pe ‘ 
aceea o recuperăm finan
ciar de la populație și tot 
numai pentru aceea primim 
șl subvenții de Ia stat.

La întreținerea fondului 
locativ, cu chiria pe șase 
luni, reparăm capital o te
rasă. Este deci explicabil 
că din 58 de terase am re
parat anul acesta 9; evi
dent. cu pierderi mari pen
tru" noi

Punem punct aici discu
ției cu dl Spătăceanu. 6b- 
servînd cu îngrijorare, că 
din cauze. în primul rînd 
financiare, R.A.G.C.L. Că- 
lan, pornită de la punctul 
zero al existenței sale, se 
îndreaptă către punctul 
mort, de la care ar risca' 
să nu-și mai poată con
tinua activitatea. Specifici
tatea problemelor ei îi ac
centuează dificultățile în 
raport cu alte regii de a- 
celași profil sau calibru. în 
preocuparea pe care au do- 
vedit.o în ultima perioadă 
Prefectura și Consiliul ju
dețean fată de această re
gie. sînt motive de opti
mism. dar nu destul de con
vingătoare pentru populația 
unui oraș și așa chinuit de 
incertitudinea existenței sa
le industriale.

1
k
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k 

I 
k 

I 
k 

t 
k 

I
k

I

8 3 3 2 13—10 9 (4-1)
8 6 1 1 22— 5 13 (4-5) 

Nu i.au învins dinamoviștiâ pe „militari”, 
învingă Sportul ?

Pronostic: X, 2
F.C. FARUL (12) 8 2 3 3 13—14 7
— UNIV. CRAIOVA (5) 8 4 2 2 16— 8 10

să-i
Și

4 0 4 0 7—7 
4 2 0 2 6—6 

de 
va cîștiga.

2.

3.

• * •*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* •
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I

(-1)
____  ________  ... ________ - - (4-2)

Partidă echilibrată, în care remiza plutește în aer. 
Pronostic: X
BRESCIA (12) 4 12 1 1—2 4 ( 0)
— FOGGIA (17) 4 1 0 3 4—8 2 (—2)
Brescia tânjește după o nouă victorie, dar să nu 

uităm că ambele combatante au ca 
retrogradării.

Pronostic : 1, X
CAGLIARI (16)
— ROMA (8)
Sardinienii încep din

obiective evitarea

4. 0 2 2 3-6 2 (-2)
12 1 4—3 4 ( 0)

4
4

nou prost campionatul și 
încearcă să facă față exigențelor primei

Pronostic : X
divizii.

5.

9.

LAZIO (9)
— PARMA (10)
Lazio se arată din nou a fi o echipă, 

este puțin probabil că duminică
Pronostic : X
NAPOLI (7)
— JUVENTUS (4)

4
4

12 1 6—5 
1 3 0 7—4

tru

10.

4 ( P)
4 ( 0)
mijloc

4
5 

Va fi foarte dificil ca Napoli, să-și impună, 
prima dată, punctul de vedere „acasă”. 
Pronostic f X, 2
TORINO (1)
— SAMPDORIA (5—6) 
Meci de mari ambiții, 

deloc exclusă.
Pronostic: X

4 2
3 2 

dar și o

11. UDINESE (15)
— PESCARA (14) 
Convinse de rigorile primei 

promovate se vor „bate”... ele
Pronostic : 1,2

4 1
4 1

( 0) 
(4-1) 
pen.

2 0 9—3 6 (4-2) 
1 0 8—6 5 “
remiză nu

(+3) 
este

ț-2) 
(—1)

0 3 4—7 2
1 2 6—8 3 

divizii, cele două nou 
între ele.
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19
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20

4 0 1 3 3—7 1 (—3) 
*4 1 1 2 3—8 3 (—1) 

greu pentru victorie, 
roșie” le

FID. ANDRI A (20)
— LECCE (16)
Gazdele se vor zbate 

probabil inutil, altfel „lanterna 
mult timp.

Pronostic: 1, X

12.12—6 5
8—4 6

FIORENTINA (3)
— MILAN (2)
Meciul este deschis i
Pronostic : 1, X, 2
GENOA (11)
— ANCONA <18)
Cu toate că Genoa nu

meci, (dar nici n-a... pierdut), ea pornește favorită.
Pronostic: 1

7. INTER (5—6)

4
3 

oricărui

1 3 0
3 0 0 
rezultat.

(4-1) -
(4-2) din

va aparține

6. 4
4

a cîștigat. nici ea nici un

0 4 0 4— 4 4 
0 13 5—15 1

4 2 1 1 8—6 5 (+1)

13. PADOVA (8—9)
— VERONA (5)

5—4 4 { 0}
3—0 6 (4-2)

4 12 1
— _ 4 2 2 0 ... , ,
Verona adopta principiul : egal în deplasare, vie. 

tărie pe teren propriu. Deci... egal „afară”.
Pronostic: X

21

22

22
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CONVORBIRI „CUVlHTUl LIBER"

Pun|i peste prăpastia 
dintre țară 

și Valea Jiului
____________________________________________  

Discuție cu dl GHEORGHE STOICUȚA, prima
rul municipiului Petroșani

Interlocutorul nostru s-a 
născut în Vulcan în anul 
1931. Este inginer electro
mecanic și a activat în 
multe sectoare ale mine
ritului din Valea Jiului. 
Este căsătorit și are doi 
copă, ambii studenți. A 
candidat pentru funcția ce 
o ocupă în prezent ca in
dependent și a ieșit cîști- 
gător în al doilea tur de 
scrutin.

s- Die Stoicuța, ce v-a 
determinat să candidați la 
funcția de primar al celei 
mai importante localități 
din Valea Jiului 2 Vă pu
nem această întrebare în- 
trucît Petroșaniul a avut 
și are probleme deosebi
te în toate domeniile vieții 
economico-sociale.

— Dacă vă spun, proba
bil că o șă zîmbiți, dar a- 
cesta este adevărul. La a- 
ceastă funcție am candidat 
la. inițiativa oamenilor — 
c legi, prieteni, cunoștințe 
au venit cu liste gata sem
nate propunîndu-mi să can
didez. Apoi, deși mi s.a 
p«opus din partea F.S.N. 
și Convenției Democratice 
să fac parte din echipele 
lor, am refuzat, spunîn- 
du-le că nu fac politică, 
Așa am ajuns primar. Sin
gura politică pe care o fac 
este soluționarea necazu
rilor oamenilor și a mari
lor cerințe ale municipiu
lui.

. — Care ar fi la ora ac. 
tuală problemele cu care se 
confruntă consiliul local ?

— Sînt foarte multe pro
bleme în Petroșani. Mai 
ales după mineriade, eînd 
o parte din țară a întors 
spatele Văii Jiului, creînd 
serioase necazuri, în spe
cial în aprovizionare și în 
alte domenii. Ne batem 
pentru a depăși această pe
rioadă dificilă și să resta
bilim în ochii tuturor ade
vărul și realitatea din Va
lea Jiului, ce înseamnă mi
nerul. munca și viața lui. 
în parte, am reușit

— Concret, care sînt 
problemele și ce s_a făcut 
pentru a le soluționa ?

— După cum se știe. Va
lea Jiului nu-și asigură din 
resurse proprii necesarul 
de alimente. De aceea ne 
bazăm pe ce primim din 
alte zone. Or, cine îți dă 
astăzi astfel de produse ? 
Iată de ce am bătut și ba
tem pe la tot felul de uși, 
inclusiv la ministere, pen. 
tru a fi sprijiniți în asigu
rarea unui minim necesar. 
Nu am reușit mare lucru, 
dar. de bine de rău, pîine 
este, mezeluri vin mai des, 
aprovizionarea cu aragaz 
s-a mai îmbunătățit ș.a. 
Sîntem, totuși, departe de 

J SCCF TIMIȘOARA S.A. .
i ȘANTIER 31 C-ȚII TIMIȘOARA f
J _ î
ț ANUNȚA t
* *

Pentru lucrări de refacere pod km: 95+075?
4in perioada 4.10.1992, ora 7 — 5.10.1992, ora? 
]17, între St. VULCAN — LUPENI, trenurile de?
* persoane sînt anulate. ?

Transportul călătorilor se va efectua pe*
* distanța respectivă cu autobuze. (CEC)Î
* i* ♦
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a satisface nevoile oame
nilor.

— A venit luna septem
brie, iarna bate la ușă. 
Știm că în Valea Jiului au 
fost necazuri cu încălzirea, 
asigurarea apei calde și 
chiar cu apa rece. Care es
te situația în prezent ?

—■ Ca și pînă acum, C.T.E. 
Paroșeni nu asigură agen
tul termic necesar. în pre
zent se lucrează la extin
derea capacității acesteia. 
Totuși nu credem că va 
face față, mai ales că sînt 
instalații vechi, subsoluri’ 
inundate, unde RAGCL nu 
a reușit mare lucru din 
lipsă de fonduri. în ce pri
vește apa rece, necesarul 
nu este acoperit decît în 
proporție de 50 la sută. Se 
lucrează la Valea de Pești 
la a doua aducțîune, la 
creșterea capacității de fil
trare de la Taia. Se'acțio
nează, în ambele locuri, în 
ritmuri slabe, așa că este 
greu de presupus cînd se 
va rezolva problema.

— De la Revoluție în
coace s-a tot discutat de
spre introducerea gazului 
metan în Valea Jiului. Ca
re este 'situația ?

— .Avem ceva bani pen. 
tru a începe investiția, dar 
proiectul nu este definiti
vat, iar „Romgaz” Mediaș 
ne.a oferit și ne oferă doar 
promisiuni.

— Vă place cum arată 
municipiul ?

— Centrul este, cît de 
cit, pus la punct. In car
tiere însă, la periferii, es
te mizerie. Avem multe 
blocuri distruse, cu apă la 
subsol și acoperișuri prin 
care pătrunde apa și n-a
vem bani să le reparăm.

— într-o activitate atît 
de complexă, cum colabo
rați cu ceilalți factori în 
rezolvarea problemelor ?

— în general, bine. Mă 
bucur să constat, în spe
cial, o îmbunătățire a con
lucrării eu Liga sindicate
lor și Regia Autonomă a 
Huilei.

— Die Stoicuța, care est* 
părerea dv. Consiliul mu. 
nicipal Petroșani, prima
rul și-âu făcut cum trebuie 
datoria pînă acum T

— Cu mîna pe inimă, în 
limita posibilităților exis
tente. eu spun că da. Le- 
geS. bunăoară, nu stipulea
ză că primarul trebuie să 
se ocupe de pîine, butelii 
etc. etc Dar mă ocup și 
de așa ceva. Cum, de alt
fel, ne ocupăm de multe 
altele, toate în sprijinul so
luționării problemelor și 
necazurilor oamenilor.

TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

• INFORMAT»
• NOTE

• OPINII
AFACEREA LUI 

PIÎȘTA CU OȚETUL 
Cam așa a pățit domnul 

Sabin Oprișa, din Rișculi- 
ța, cu S.C. Vinaicool. Dom
nia sa este proprietar de 
cazan de tabneat țuică și 
aicoolul fiind monopolul 
sfatului, o astiel de îndelet
nicire se practică sub con. 
trolul acestuia. Deținăto
rul de instalație de disti
lare are obligația ca, în 
funcție de cantitatea de 
țuică fabricata, să predea 
reprezentantului statului — 
S.C. Vinaicool S.A. — un 
oarecare uium.

Domnul Oprișa nu avea 
nimic împotrivă să-și a- 
chite această obligație în 
1991 și chiar a făcut acest 
lucru. A predat secției din 
Brad a sus-zisei societăți o 
cantitate de 38 litri de țui
că, primind drept plată 
pentru ea 28,89 lei pe litru.

La acest preț simbolic a 
refuzat să mai predea uium, 
cerînd să se negocieze cu el 
un preț care să-i acopere 
cel puțin cheltuielile. S.C. 
Vinaicool l.a dat în jude
cată,ceastit-uindu-se parte 
civilă pentru o cantitate 
de încă 67 litri de țuică, 
prctinzînd suma de 21706 
Iri, adică nici mai mult, 
nici mai puțin decît 324 lei 
p« litru.

Și acum partea amuzantă i 
a afacerii : pentru ca să ’ 
aducă' de la Rișculița la ’ 
Brad cei 38 litri de țuică 
pe care i-a predat ca u- 
ium, domnul Oprișa a plă- . 
tit 500' Iei unui proprietar 
de mașină. De încasat a 
încasat fantastica sumă de 
591 iei! E prea de oaie, 
fraților. Să nu ne mai mi
răm că țăranul nu-și dă 
surplusul de produse la fon
dul do stat. Refuză pe 
drept cuvin! să-i mai fa
că pomană statului cu mun
ca lui. (I.C.)

PLĂTIM 
ABONAMENTELE, 
DAR AUTOBUZELE 

NU VIN!
„Cu părere de rău, in

dignați, vă scriem din sa
tul Peșteana. Copiii noștri 
fac naveta pe ruta Peș
teana — Densuș — Hațeg. 
Abonamentele sînt plătite 
Ia zi, dar autobuzele nu 
vin. Copiii fac zilnic dra
mul pe jos. Acuma că-i 
toamnă mai merge. Dar 
la iarnă... (Un grup de 
părinți din Peșteana).

ARESTAȚI
De curînd, Poliția din 

Hunedoara a reținut pe 
Medilcă Ștefan, Eugen 
Trașcă, Constantin Făiniș, 
Corina Lup, Stoica Viorel, 
în„. contul loc aflîndu.sc 
grave fapte antisociale: 
furturi, înșelăciuni, tîlhă- 
rii etc. Sînt arestați. Ur
mează judecata aspră, dar 
dreaptă. (Gh.I.N.)

REPARĂ DRUMURILE 
Consiliul Comunal Bo- 

șorod, cu ajutorul Direc
ției Județene de Drumuri 
și Poduri, acționează pentru 
repararea drumurilor în
tre Boșorod și Luncani, în
tre Boșorod și Bobaia. Pe 
ulițele satului centru de 
comună s-au pus plombe 
unde a fost nevoie. (Gh.I.N.)

VIDEO SOFT — 
PROIECT PLUS 

Dl ing. Remus Cîmpca- 
nu deschide la Brad un a- 
telier privatizat cu- profil 
unic în județ și in împre
jurimi : video soft și pro
iecte. întreprinzător inte
ligent răspunde cerințelor 
oamenilor. „Nu înființăm 
numai crîșme” — spunea 

■ dumnealui. Avea drepta
te ! (Gh.I.N.)

Pin partea Distribuției de Gaze Naturale Tirgu Mureș
ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR 

DE OAZE NATURALE
I întreținerea, exploata

rea și repararea instala
țiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine bene
ficiarilor.

Pentru preîntîmpina- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalațiilor de gaze natu
rale, se vor respecta cu 
strictețe următoarele re
guli :

1. ÎNAINTE DE

APRINDEREA

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor în care 
funcționează aparatele de 

l utilizare; în centralele
i termice și în încăperile 
’ cu aparate cu focuri libe- 
' re se va crea o ventilare 
1 permanentă :

Ib) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
ia coș ; în caz că se coh- 
stată lipsa tirajului, nu 

se va aprinde focul decît 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.);

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sînt închise; da
că robinetele sînt deschi
se. se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective, și a celor înve- 
cihate. aprinderea focu
lui făcîndu-se numai du
pă aerisirea completă:

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul aparatului de u- 
tllizare (prin deschiderea 
ușițelor cenușarului la 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
în focar. prin pornirea 
Ventilatorului etc.);

e) Se va verifica func
ționarea aparaturii de au
tomatizare :

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor

2. LA APRINDEREA

FOCULUI

ȘI ÎN TIMPUL

FUNCȚIONĂRII:

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar

STIMAȚI CONSUMATOR! DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că- 
ire cei care nu cunosc și nu respectă 
instrucțiunile pentru utilizarec lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuința dv., . indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltrații sau ca rezultat al unei de
fecțiuni sau manevre greșite a insta
lației de utilizare, vă recomandăm 
următoarele i

— nu aprindeți focul sau lumina 
electrică în încăperi Fără o bună 
aerisire prealabilă ;

— asigurați aerisirea permanen
tă în încăperile în care există apara
te de utilizare cu flacără deschisă ;

— asigurați ventilarea subsolului 
prin orificii de ventilare pe contu
rul exterior al clădirii și între încă
perile din subsol;

— nu obturați orificiile de aeri
sire ale pivnițelor și ale subsolurilor 
tehnice ;

— respectați instrucțiunile de u-
tilizare a gazelor naturale existente 
la consumatori și publicate periodic 
în presa focală, de către Distribuția 
de Gaze Naturale. (TJ26ț

zătorului sau a instalației 
de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri. hîrtie 
etc.:

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării ; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilității flăeă. 
ril:

c) Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare;

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ționării a tuturor apara
telor neautomatizate:

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-se și robinetul, 
de manevră :

f) în instituții (școli 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde și se stinge 
numai de către persona
lul instruit și însărcinat 
cu aceasta. prin grija 
unității beneficiare.

3. INDICAȚII

SPECIALE:

a) La utilizarea gaze
lor este interzis:

— săjse aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanș sau dacă 
nu are tiraj:

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coș ;

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coș. pentru încăl
zirea încăperilor :

— să se facă modificări 
la instalația de gaze fără 
aprobare legală:

— să se obtureze sec
țiunea coșului în timpul 
funcționării aparatelor de 
ardere;

, b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgență 
următoarele măsuri;

— stingerea tuturor fo
curilor :

— deschiderea ușilor 
și a ferestrelor ;

— să nu sg aprindă 
chibrituri și să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice :

— să nu se doarmă, 
noaptea în încăperi.

Reamintim abonaților 
casnici și asociațiilor de 
locatari că plata consu. 
mului de gaz se efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înștiință
rilor de plată sau depu
nerii în cont la C.E.C

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări. iar la 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancționea
ză cu amendă de la 
5 000 la 10 000 de lei

Consumatorii de gaze 
naturale sînt obligati să 
permită delegaților între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timația vizată la zi si or
din de serviciu, accesul 
pentru control și verifi
care sau revizie a insta
lațiilor de gaze.

Abonaților care se opun 
la efectuarea controlu
lui. li se va sista furni
zarea gazelor pînă la e- 
feetuarea controlului și 
după achitarea tarifului 
de. deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populație, 
pentru a ne sprijini în 
depistarea oricăror ema
nații de gaze pe conduc
tele stradale sau prin 
spatiile verzi.

Pentru orice emanații de 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranță în exploa
tare al conductelor șl 
instalațiilor de gaze, se 
Va telefona de urgentă 
echipelor de intervenție, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 95/712849;
Călan — 95/730492 ; SI. 
meria — 661343 ; Orăștie 
— 642465 ;. Paroșeni.Vul

can — 93/570032 ; Hațeg — 
95/777190.
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ANIVERSĂRI

• TOATE florile din iu
nie pentru dragul nostru 
soț și fiu Nicu Buia, care 
astăzi î.și aniversează cei 
28 ani. „La mul ți ani” îți 
urează mama și soția Co
rina. (8101)

• „LA multi ani”, pentru
florean Circo, cu prilejul a- - 
niversării majoratului.. Pă-, 
rinții. (8080)

• DE ziua nașterii urăm 
scumpei noastre Nina Ra- 
da ani mulți, sănătate și 
bucurii. Soțul și copiii.

(8087)

• S.C. Come x im 
S.R.L. Deva vinde din 
stoc autocamion IFA W 
50, fabricație 1988, 
autocamion IFA L—60, 
fabricație 1987, auto, 
basculantă IFA W—50, 
fabricație . 1990, Tel. 
615516. (8074)

OFERTE
DE SERVICII

• SOCIETATE comercială 
angajează gestionar.vînză- 
tor (femeie), posesor de 
autoturism. Ofertele se pri
mesc în scris. Deva. Vă. 
cărescu. 12. (8024)

VIN ZĂRI— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND aragaz cu două 
ochiuri. Deva. tel. 629672.

(8078)
• VlND Dacia, model

1983. Deva, tel. 617186, o, 
rele 18—22. (8079)

• VÎND apartamente
două camere Deva si A- 
rad. Tel. 616547. ' (8085)

• VlND urgent biblio, 
tecă. Deva, tel. 615030.

(8086)
• VlND apartament 2, 

camere, decomandate. Mi. 
cro 15. Deva, tel. 612050.

(8089)
• VlND casă cu grădină

și livadă, sat Hărțăganl. 
Hunedoara, tel. 713423, joi, 
vineri, orele 16—18. (7441)

• VlND mașină de cusut 
..Veronica", preț 35 000 lei. 
Hunedoara, bdul 30 De
cembrie. bl. C.M.—4, ap.

(7442)
• VÎND video player Fu.

nai,, sigilat. • Tel. 713401. 
după ora 10. (7443)

• S.C. Pălării Textil 
„Cristina" S.R.L. De
va, str. A. Vlaicu, hr. 
19. caută persoană cu

noscătoare â limbii ruse 
pentru tranzacții co
merciale în . Ucraina. 
Informații la tel. 
612457. ' (8096)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
în zona pieței șau zona gă
rii, parter, pentru birou. 
Deva, tel. 615391. (8093)

• CU autorizația 7382/ 
15. 09. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Nicoară Mircea Ro
meo, Deva, Al. Constructo
rului, nr. E. 4/25 avînd ca 
obiect de activitate achizi
ționare, comercializare pro
duse alimentare, agroali
mentare, flori, băuturi al
coolice și răcoritoare, pro
duse industriale, electrice 
și electronice, uz casnic, 
foto, optică, tehnică de cal
cul, piese auto, anvelope, 
produse de marochinărie, 
petrochimice, jucării, arti
cole sport, textile, confec
ții, încălțăminte, casete au
dio, video, mobilă, autotu
risme, materiale sport și 
agrement, produse de pani
ficație, transport intern și 
internațional. (8091)

COMEMORĂRI

■ VlND Volkswagen Der
by. preț 1500 DM. Deva, 
tel. 616979. (8075)

• VlND bufet combinație 
marmură — efistai. boxe 
„Unltra*’ 65 VV. Deva. tel. 
616979. (8075)*

• VÎND autobuz „I- 
karus 211”. 3i-'r2 lo
curi, • scaune tip turist, 
fabricație 1984. stare 
perfectă. autodubiță 
„Barkas B. 1000” ca
pacitate 1 fonă.; fabri
cație 1986. 991 cmc. 
Deva. tel. 623207. orele 
17—23. (8082)

• VÎND junincă 2 ani. 
300 kg și țeava neagră 2.5 
țoii, lungime 46 m. Deva, 
tel. 628866. după ora 16.

(8083)

• VlND casă ia Govăj-
die. Hunedoara, bdul Da
cia. 21, ap. 114. (7444)

• VlND apartament 2 
camere, Micro 15 Deva, 
tel. 618529, după ora 15.

(8097)

• VlND apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
tel. 618117, orele 17—22, 
zilnic. (8098)

• VÎND apartament 3 
camere, sau schimb eu 
două. Deva. tel. 626159.

(8099)

• VÎND IFA L—50. Ford
Granada, Flat Panda și 
Ford Tranzit pentru piese 
schimb și piese Audi—80. 
Deva, tel 624787. (8100)

• VÎND televizor color 
și alb-negru. import, col- 
țar. Deva, tel. 624604. (8100)

• VÎND Dacia 1310, stare
excepțională. Deva. tel. 
615081. (8102)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• CEDEZ contract gar
sonieră în Deva, inf: tel. 
629098.

• SCHIMB apartament 
4 camere Cluj cu 4 camere 
Deva sau 2—3 ■ camere in
diferență. Deva, tel. 613662.

(8070)

DIVERSE

• CU autorizația 7451/ 
^15. 09. 1992, emisă de Con. 
’silful Județean Hunedoara,
s-a deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Arsu Gheorghe din Sone
ria. str. Cuza Vodă, nr. 11, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare produse 
alimentare, produse de pa
nificație, cafea, dulciuri, 
băuturi alcoolice, răcori, 
toare, produse textile, cos
metice, încălțăminte, pro
duse agroalimentare. (8081)

• SOȚIA Florica a- 
mintește celor care 
l-au cunoscut pe

BADO ADALBERT 
(BERȚI) 

că se împlinesc doi 
ani de cînd l.au con
dus pe ultimul drum. 
Fie-i țarina ușoară.

, (8092)

DECESE

• • PĂRINȚII Vio.
rel și Maria, cu durere 
in .suflet, anunță moar, 
tea fulgerătoare a 
dragului lor fiu

MIHAI IOAN 
FLOREA.

la numai §8 de ani.- 
înmormîntanea — as
tăzi, 1 octombrie 1992, 
în satul Tiulești. (8106)

• COLECTIVUL de 
muncă de la Secția 
Brad a drumurilor ju
dețene aduce un ultim 
omagiu colegului lor 

MIHAI FLOREA
Condoleanțe familiei 

îndoliate.(8106)

*

Vă amintește că a venit toamna și a pre-
* gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo-
* gât de încălțăminte de sezon, pentru femei și
* copii, Ia preturi accesibile, fără adaos comer- 
ț cial.
ț

De asemenea, încheie tontracte — corni* 
» sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii 

■ de transport, pentru vînzare de mărfuri în 
țară.

NU UITAȚI !
li

Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor, 
dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109)

REGIONALA DE DISTRIBUIRE A .
GAZELOR NATURALE DEVA

ANUNȚĂ

toți consumatorii de gaze naturale din munici
piul Deva, că duminică, 4 octombrie 1992, în
tre orele 8—-20, sistează furnizarea gazelor, 
pentru executarea unor lucrări în sistemul de 
distribuție.

Abonați! sînt rugați să respecte strict in
strucțiunile de utilizare a gazelor naturale.

(1126)

S.C. MAKES TUR S.R.L. ORĂȘTIE
*

Str. Ldiirii, nr. 5, telefoane 641446, 621034.
Asigură transport cu autocarul în data de 

ț 6. 10. 1992 Austria pentru cei ce dețin vize sau 
ț pașaport de serviciu.

înscrieri la sediul firmei.
ț Vă așteptăm ! (CEC)
tI * ------------------------------------------------------------------

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA
l (fosta Industria Cărnii)
* Angajează un vînzător gestionar la maga- 
j zinul nr. 3(1 Călan. (1129)
I

MICRO... MEGA COMPUTERS SRL
cu sediul în Hunedoara, str. P-ța Libertății nr. 8 

(centrul vechi — ARDEALUL)

ORGANIZEAZĂ
• Curs de formare analiști-programatori, 

adresat absolvenților de învățămînt superior, cu 
durata de 12 săptămini (5 zile/săptămînă), în- 
cepînd cu data de 5 octombrie 1992.

* Curs de formare analiști-programatori a- 
sistenți, adresat absolvenților de liceu cu di
plomă de bacalaureat și elevilor din ultima clasă 
de liceu, cu durata 10 săptămîni (5 zile/săptă- 
mînă), începînd cu data de 12 octombrie 1992.

Diploma obținută în urma examenului de ab
solvire este avizată de Ministerul învățăpiîntu- 
lui și Științei și Centrul de Pregătire în Infor
matică S.A. București. Numărul de locuri este 
limitat.

Informații si înscrieri la sediul firmei sau 
Ia telefon 713525. (1130)

*
Iw
I
*
I

I
*
I
*
Iw
I
h
I

j CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI DEVA.
* UNIVERSITATEA POPULARA
I

; ANUNȚA
I ;
J deschiderea următoarelor cursuri și cercuri teh- |
I nico-aplicative, începînd cu data de 15 octohi- j
: brie 1992 : I*

I
w
Iw
I

I

*
I
*
I

I 
■»

(1134)j

----------------1

;• devaI*
I
*
I

— studii minime — bacalaureat cu dîplo- |

— virsta intre 18—35 ani; |
— aspect fizic corespunzător ; j
— să cunoască foarte bine. limba • engleză I 

.1

J*’.
I

I
*
I
*
I
*
I
*
I
*
I
* 

(8306) I
*
I
*
I
A
I

I

S.C. „ALDEXIM" CLUJ-NAPOCA 
eu magazin în Deva, str. Spitalului, nr. 17. 

VINDE en gtos
la prețurile cele mai avantajoase :

* țigări;
* cafea ;
* dulciuri ;
* băuturi alcoolice ;
* sucuri si diverse.

NU UITAȚI, VĂ AȘTEPTĂM ! 
Deschis zilnic între orele 8—18.

I
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I*
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I
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* 
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I

j COMPLEXUL HOTELIER „DECEBAL

I*
I

I mă;
V
I

J sau germană ;

| Concursul are Ioc pe data de 5.10.1992, oraj 
*10, la sediul Hotelului Decebal din Deva, str. j
II Decembrie, nr. 37 A. Informații la teleiun ’
J 614296. (1133)1
* *

I

r
sediul în Deva, str. Dorob îjilor, nr 28, |

w Anunță concurs la sediHl societății în data * 
| de 30 oct. 1992, ora 10, pentru postul de șef șau-1
* tier la Șantierul de Construcții Sebiș, cu sediul,
| in Sebiș, jud. Arad J
« Condiții de vechime — 5 ani în funcții teh- n 
| nice. J- - - - -
Ih
I
* 
I
* 
I

— croitorie
— stenodactilografie
— fochiști medie presiune
— macaragii grupa I și III
— limba engleză
— limba germană
— foto
— radio TV
— cosmetică
— gimnastică ritmică copii
— gimnastică aerobică
— balet copii
— taragot
— chitară
— acordeon
înscrierile se făc la casa de cultură, zilnic,) 

între orele 9—19.

Angajează prin concurs: 
• recepționeri hotel (3 stele) 
Condiții de participare: 
— domiciliul în Deva

I

* ""
I

I

. cu
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE 
CONSTRUCȚII FORICON S.A. DEV A

!
Relații suplimentare la telefon 620713,

(1132)!
8

— s
I

' iw 
| GENȚILOR ECONOMICI din" județ. In "acest! 
' scop, agenții economici sînt rugați să comunice | 
I în cel mai scurt timp la C.C.L Deva, prin adre-» 
I să, telex sau fax, detalii privind : obiectul de | 
' activitate, adresă, fax, telex, telefon, precum și' 
j orice alte detalii care să faciliteze contact cui 
’ alțî parteneri și încheieri de afaceri. jj

De asemenea, agenții economici care doresc ’ 
! PUBLICITATE în „BREVIARUL AGENȚILOR j 
| ECONOMICI" se vor adresa pentru amănunte ’ 
* și informații suplimentare la C.C.L Deva, str. I 
| î Decembrie, nr. 35, telefoane : 95/612924,.
î614865 sau fax 618973. (1131)|
H •
ar r'naw # •

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE 
JUDEȚULUI HUNEDOARA

Intenționează să editeze BREVIARUL A- j
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