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Cîți observatori a a 
vut L.A.D.O. în județul 
nostru ?

— Un număr de 26, 
acreditați de Biroul E- 
lectoral Central. Am avut, 
deci, oameni în 26 secții 
de votare din Deva, Hu
nedoara, Călan, Simeria, 
Brad, Hațeg și Ghelari.

— Ce sarcini au avut 
oamenii L.A.D.O. ?

— Să supravegheze res
pectarea legilor nr. 68 și 
69/1992 cu privire la ale
gerile parlamentare șî 
prezidențiale. Ei n-au a, 
vut voie să se amestece 
în procesul de votare, ci 
să intervină în cazul cînd 
observau abateri de la 
cele două legi. Prin .a. 
ceasta au contribuit di
rect la buna desfășurare 
a procesului electoral. Aș 
vrea să menționez că toți 
oamenii noștri, fără
cepție, și.au făcut pe de
plin datoria, au colabo
rat foarte bine cu biro
urile electorale ale sec
țiilor de votare, neînre- 
gistrîndu-se nici un inci
dent.

— Care ar fi concluzia 
generală cu privire 
desfășurarea votării 
județul nostru ?

— Rapoartele primite 
de Ia observatorii noștri 
îmi permit să apreciez că 
activitatea birourilor e. 
lectorale ale secțiilor s-a 
încadrat în prevederile

la 
în

— Deci, 
că votarea 
perfect.

— Cu o

concluzia este 
s-a derulat

excepție. Lă 
secția de votare nr. 30 
din blocul 8, de pe bdul 
Decebal din Deva, a fost 
observator L.A.D.O. dna 
Mihaela Osaci, o femeie 
foarte conștiincioasă care

în secție s-au înregistrat 
alegători mult mai mulți 
decît cabine de vot; dna 
Rodica Lucaci, locțiitorul 
președintelui biroului e- 
lectoral, a intrat în ca
bine cu cei ce au venit 
la vot, de multe ori, 
lucru ce nu este per
mis.

în județul Hunedoara ALEGERILE S-AU 
DESFĂȘURAT ÎN SPIRITUL LEGII

Discuție cu dl IULIAN BOȘOROGAN, coordonatorul observatorilorL.A.D.O,

ex-

legilor nr. 68 și 69/1992. 
Au fost mici nereguli — 
cum ar fi pierderea cî- 
torva ștampile, intrarea 
mai multor persoane în 
secția de vot decțt nu
mărul de cabine ș.a. — 
dar acestea n-au influen
țat procesul electoral. 
Multe din aceste nereguli 
ș-au remediat pe loc.

a urmărit atent activita. 
tea biroului secției.

— Ce nereguli a consta
tat dumneaei?

— Iată ce scrie în ra
port : Buletinele de vot 
au fost ștampilate cp o 
zi înainte ; au dispărut 
3 buletine cu candidați 
pentru Camera Deputați- 
lor ; între orele 10—14,

— Cine a fost preșe
dintele biroului electo
ral la această secție ?

— Dl Aurel Meza, care 
a tolerat unele abateri 
privind desfășurarea ale
gerilor. Tot aici s-a 
tîmplat o încercare 
deturnare de buletine 
vot. Un domn de 
F.D.S.N., pe numele

în
de 
de 
la 

Mî-

hai Casandra, după ce 
buletinele au fost numă. 
rate și distribuite pe for
mații politice, — scrie în 
raportul său dna Osaci — 
a luat de la un alt par
tid 85 de buletine și le.a 
pus la F.D.S.N. ~ 
saci a observat 
a intervenit și 
s-au limpezit.

observatorii 
fost atenți ca

Dna O. 
mișcarea, 
lucrurile

— Toți 
L.A.D.O. au 
dna Osaci ?

— Da, îi 
losesc prilejul 
cu dumneavoastră pentru 
a le mulțumi, mai ales 
fiindcă activitatea lor nu 
este retribuită, ci 
volă. Vă asigur că 
la-fel de atenți și 

de-al doilea tur de 
tin pentru alegerea 
ședintelui țării. Deci ob
servatorii L.A.D.O. con
tribuie efectiv la desfă
șurarea unor alegeri 
recte, la instaurarea 
mocrației autentice 
România.

vreau să fo-
discuției

bene- 
vor fi 
la cel 
scru- 
pre-

co- 
de- 
în

A consemnat 
TRAIAN BONDOR
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Prinir-un comunicat / 
dat publicității Clubul ț 
județului Hunedoara al l 
Asociației „PRODEMO- _ 
CRAȚIA" face cunoscut ! 
opiniei publice faptul 1 
că in toate secțiile de 
votare unde stau aflat 
observatori interni Pro- 
democrația, procesul e- 
lectoral S-a desfășurat 
destul de corect.
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Catedra Im țjqțodoxă din OrăȘtie într-o zi senină 
de toamnă. Foto PAVEL LAZA

IN ZIARUL DE AZI :

COSINZEANA

Dezvoltarea sectorului 
privat în economia de pia
ță este o consecință fi
rească a legilor ce guver
nează această economie. 
Formarea, stimularea, dez
voltarea agenților econo
mici privați sînt sprijinite 
de stat printr.o serie de 
acte normative : Decretul- 

-Lege nr. 54/1990 ; legile ■ 
nr. 15 și nr. 31 ca și dife
rite hotărîri ale guvernului.

Conform art. 9 din De. 
cretul-Lege nr. 54/1990, pri
măriile locale aveau obli
gația de a sprijini cu spa
ții și terenuri — ce le q- 
veau disponibilizate — a- 
genții economici privați cu 
activitate de producție, 
prestări servicii, comerț. 
Sub coordonarea primă, 
riilor,. au fost disponibili
zate o serie de spații co
merciale, prin restrîngerea 
activității societăților co
merciale cu capital de stat 
în domeniul comerțului. în 
conformitate cu prevede
rile HGR nr. 140/1991, spa
țiile comerciale " - disponi
bilizate sau cu activități, 
nerentabile au fost puse' 
la dispoziția agenților e- 
conomici privați, prin li
citație publică. în foarte 
multe cazuri, aceste spații, 
comerciale, licitate și ad
judecate, sînt situate la 
parterul blocurilor de lo
cuit, ale căror apartamente 
sint proprietatea, particu
lară a locatarilor respec
tivi. în prețul de cumpă
rare a apartamentelor se

reflectă și cota parte din 
terenul pe care este- am
plasat blocul, fiecărui a- 
partament proprietate per- ( 
sonală revenindii-i, legal și 
de drept, această cotă de 
teren pentru care se plă
tește impozit de către pro
prietar.

Dacă majoritatea tere
nului pe care este con
struit blocul de locuințe

închirierea 
spațiilor 

-comerciale este 
corectă sau nu?
este proprietatea locata
rilor, pentru care plătesc 
impozit, apare ca o ilega
litate faptul că deținătorii 
spațiilor comerciale de Ia 
parterul acestor blocuri de 
locuit le închiriază prin 
licitații, de unde rezultă 
sume mari pe mp, deci se 
asigură niște venituri mari 
unor regii autonome de 
gospodărie comunală șl 
locâtivă sau societăți comer
ciale, fără o justificare 
reală șî legală.

Față de cela arătate, con
sider că se încalcă preve
derile art. 135/9 din Con.

stituția României, îți sen
sul că Regiiie Autonome 
de Gospodărie Comunală și 
Locâtivă și celelalte so
cietăți comerciale nu pot 
licita un spațiu da pe un 
teren pe care nu sînt pro
prietare ,nu au acordul a- 
cestor proprietari pe care 
i.au eliminat de la venitu
rile legale ce li se cuvin 
(fiecăruia după cota de 
suprafață proprietate) din 
chiria stabilită ca urmare 
a licitației suprafeței res
pective.

La această ilegalitate se 
poate adăuga și nesolicita- 
rea acordului proprietari
lor imobilului și a terenu
lui asupra caracterului ac
tivității ce urmează a se 
desfășura în spațiile co
merciale închiriate, situa, 
ție ce nu poate fi ignora
tă și care, în multe cazuri, 
afectează liniștea și con
fortul locatarilor blocului.

De asemenea, consider 
legal ca asociațiile de lo
catari din blocurile de lo
cuințe proprietate persona, 
lă, cu spații comerciala la 
parter, și care au fost în
chiriate, să fie beneficiare
le unei cote proporțional 
cu suprafața deținută de 
locatari — din valoarea 
chiriei lunare adjudecate la 
licitație, sumă cu care ar 
urma să diminueze costu-

IOAN BARBU, 
economist

(Continuare, in pag, a 3-a)

© IN DIRECT. Luni, 5 octom
brie 1992, Studioul de Radio Ti
mișoara va efectua pentru pri. 
ma dată în orașul Brad o trans
misie în direct, intitulată „3 X 3", 
în cadrul emisiunilor „Curierul de 
seară*. Transmisia va fi realiza
tă de Nicolae Pîrvu, Mihai Ju- 
nea și loan Crăciun, și se va e- 
fectua de la Restaurantul-paii- 
serie „Ambasadorul", a cărui pa
troană este dna Letiția Avram. 
Gongul de începere va., bate la 
ora 20. (Al. J.)

Q LEONARDO, DIN NOU 1N 
JUDEȚUL NOSTRU. In perioa
da 5—8 octombrie, la Petroșani 
și 9—13 octombrie, la ÎKnedoa- 
ra va fi din nou prezent, în ju
dețul nostru. LEONARDO, me
dic popular din Republica Mol
dova. O mare șansă pentru să
nătatea dumneavoastră. (C.P.)

© CERE SPRIJIN. In nume
le mai multor locuitori din Si
meria, dl Vasile Nandu, pensio
nar, cere sprijin din partea gos
podarilor orașului, in vederea 
terminării grabnice a lucrărilor 
începute la pasarela ce leagă ga
ra de centrul orașului. 'Adresin- 
du-se redacției, petentul ne spu
ne di cei ce se încumetă acum 
să traverseze pasarela, trebuie să

dovedească mult curaj șî~ expe
riență în alpinism, și se întreabă 
ce se va înttmpla la iarnă dacă 
nu se termină lucrările de repa
rații ?! (N.T.)

Q PLOUĂ. Ani întîlnit loca
tari bucuroși de... secetă. Nu le 
plouă in case. Dar iată că au so
sit ploile. Locatarii apartamente
lor de la etajul 4 din blocurile 
mai vechi ale cartierului „Au
rel Vlaicu" din Națeg adresea
ză edililor chemarea de a nu-i 
uita. Poate unii dintre cel che. 
mâți să rezolve locuiesc chiar 
pe la etajele patru,.. (Gh-LN.)

© HANDBAL FEMININ. în 
etapa a patra, echipa de handbal 
feminin „Remin* Deva a evo-

luat la Timișoara, cu „Textila", 
pierzind la două goluri diferen
ță, rezultatul fiind influențat de 
un arbitraj părtinitor (gazdele 
mareînd 12 goluri din lovituri de 
la 7 m).

Duminică, ora 10, iubitorii a- 
cestui sport sint invitați să în
curajeze echipa favorită, care 
va juca la Sala sporturilor din 
Deva, avîndu-le ca partenere de 
întrecere pe jucătoarele de la 
„Constructorul" Timișoara, una 
din fruntașele diviziei B. (N.T.)

• Miercuri dimineața, Ca
mera reprezentanților Con
gresului american a res
pins cu 283 de voturi îm
potriva și 88 pentru acor
darea statutului națiunii ce
lei mai favorizate pentru 
România. Din cei 88 con. 
gresari care s.au pronun
țat pentru acordarea clau. 
zei, 34 au fost democrați 
și 54 republicani. împotriva 
acestui statut s-au pronun
țat 189 de democr.nți și 94 
republicani. Problema acor- 
dării României a statutului 
comercial preferențial s.a 
mai aflat in atenția camerei 
inferioare a Congresului a- 
merican în prima jumătate 
a săptămînii trecute, cînd 
s-a hotărît aminarea votu-' 
lui pină după alegerile din 
27 septembrie, considerate

• de legislativul american de 
o importanță deosebită. Vo
tul negativ de miercuri în
seamnă o amînare pentru 
țara noastră de cel puțin 
un an. Datorită faptului 
că a fost respins iii Ca
meră, Senatul american 
nici nu va mai include a- 
ceastă problemă in agenda 
de lucru. Purtătorul de cu- 
vînt al asistentului secre
tarului de stat american a' 
declarat: „România întru
nește condițiile pentru a- 
cordarea clauzei națiunii ce
lei mai favorizate. Conside
răm că alegerile de la 27 
septembrie au -fost în ge
neral libere și corecte. Spe
răm că Congresul care a 
amînat acordarea clauzei 
pînă după alegeri va re. 
cunoaște acest pas semni
ficativ in tranziția Ro
mâniei către deplina de. 
mocrație aprobind clauza 
în acest an. Votul din ca
mera reprezentanților este 
o dezamăgire. România nu 
aparține categoriei țărilor 
care merită excluderea din 
acest important acord ce 
reglementează relațiile eco. 
nomice. Vom continua să 
explorăm toate căile de a 
sprijini progresul continuu 
al României către democra
ție deplină și reformele e- 
conomiei de piață”.

• Guvernul a adoptat un 
proiect de lege care întă
rește protecția polițiștilor 
în condițiile în care Hifrac. 
țiunile asupra lor au deve. 
nit tot mai frecvente. Pro
iectul prevede, între altele, 
majorarea pedepselor con
ținute în Codul penai pină 
la detenția pe viață pentru 
infracțiunea de omor.
• Alegerile parlamentare 

și prezidențiale s-au aflat, 
în atenția guvernului, in. 
trunit în ședința sa de 
miercuri. Discuțiile pe a. 
ceastă temă au evidențiat 
atmosfera civilizată în ca
re s-a consumat acest mo
ment esențial al evoluției 
democratice a țării, carac
terul liber și corect pe ca. 
fe actualul guvern și-a pro
pus, șl.a reușit sfi-1 impri
me procesului electoral, 
caracter ce nu a fost a- 
fectat de acele disfuncții, 
nereguli, aspecte negative 
manifestate in timpul a- 
legeriior. Avind in vedem • 
că în ceea ce privește ale
gerile prezidențiale va a- 
vea Ioc un al doilea tur de 
scrutin. Executivul este de. 
cis să asigure buna Orga
nizare și desfășurare a •- 
cestuia.
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Isabel, Isabel, mă cuibăresc 
în mereu depărtarea ta sidefie, 
îți simt inima bătînd într-o clepsidră 
cu frunze de toamnă tîrzie.

cosiNzeaiia LAMENTO
Isabel, salcia mea plîngătoare 
sub care mă apăr de arșiți și vînt, 
întuneric deplin înfășurat în lumină, 
tăcere-nzăpezită în cuvînt.
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încă 
dezi-
voia

E vorba, de fapt, de re
editarea unei vechi cărți 
ele religie, apărută în 1938, 
sub semnăturile 
politului Irineu 
cescu și a preotului prof, 
dr. Petru Barbu. Manua
lul e structurat în două 
părți. Prima cuprinde ce
le dintîi rugăciuni ale 
copiilor, cunoștințe ele
mentare despre familie.

mitro- 
Mihâl-

cu nedisimulat rol edu
cativ. Scrisă în propoziții 
simple și limpezi, de
parte de savantlîcul că- 
,re-i bîntuie pe autorii 
manualelor de azi. cartea 
e deplin accesibilă și 
desigur agreabilă pentru 

„vîrstele cărora li se a- 
dresează. Dacă e să-i a. 
ducem vreo obiecție din 
perspectiva zilelor noas-

Așa cum prevăzusem 
cu cîteva luni în

urmă, educația moral- 
rehgioasă în școală se
află și în noul an de în- 
vățămînt tot sub semnul 
inhibant al confuziei. Un 
statut incert și neconsti
tuțional, cadre de 
cialitate insuficiente, 
sa manualelor lasă 
împlinirea acestui 
derat important la
întîmplării și, în cel mai 
bun caz, la latitudinea u- 

; generoase, 
dar izolate. în suita a- 
cestui gen de inițiative se 
cuvine semnalată și sa
lutată și cea a Mitropo
liei Banatului, care a e- 
ditat o Carte de religie 
destinată claselor prima
re. Din păcate, se pare 
că volumul nu se difu
zează prin rețeaua libră
riilor, dar presupun că 
părinții, învățătorii, preo- 
ții.profesori și Lar putea 
procura de la Editura Mi
tropoliei Banatului, di
rect sau, eventual, prin 
intermediu] protopopiate, 
lor. cu atît mai mult cu 
cît, în condițiile de azi, 
prețul ei e aproape sim
bolic : 40 de lei.

j .nor inițiative
4
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CONTRAPUNCT

0 CARTE DE RELIGIE

tre, aceasta n-ar putea 
privi decît aceste 
rioare mprale” de 
aminteam, puțin cam sim. 
pluțe, cam prea naive 
poate pentru copiii noș
tri familiarizați cu po
vestirile S.F., crescuți în. 
tr-o epoca puternic com
puterizată și mediatizată. 
Dar s.ar putea ca aceasta 
să nu fie decît o impre
sie personală, pornită 
din convingerea că micul

i

Calistrat Hogaș și natura patriei

biserică, principalele săr
bători și obiceiuri lega
te de ele. Partea a doua, 
care se deschide cu ru
găciunea Tatăl nostru, re
ia aceste teme și le îm
bogățește cu repovestirea 
vieții Mântuitorului, în 
episoade concise, cărora 
le adaugă poezii din' li
rica religioasă și ceea ce 
în epocă se numeau „is
torioare morale”, adică 
scurte povestiri pilduitoare

r—*—♦—*—

Opera sa, izvorîtă la 
bătrînețe, după îndelungi 
examene de conștiință, im
presionează prin autentici
tate. echilibru, frumusețe, 
talent și savuroase de
scrieri. Registrul profund 
al confesiunilor sale se am
plifică cu emoții estetice 
desăvîrșite. Vocația - lui 
spirituală ne.a mărturisit-o 
singur : „Eu am fost în
totdeauna amantul nestră
mutat al marilor priveliști 
ale naturii”.' Și natura i.a. 
fost Iui Hogaș o iubită de
centă. sinceră, desăvîrșită, 
morală și fidelă. Sub pana 
lui iau naștere priveliști 
monumentale, dovedind un 
remarcabil talent pictural 
și o subtilă știință în gra
darea ■ descrierilor. Hogaș 
s.a cohfufidat eu natura pe 
care a imortalizat-o 
tablouri celebre. El

adeseori surprins și fasci
nat de sălbăticia ei. dar în 
același timp, încîntat de 
splendorile ce i le oferă. 
Hogaș numește un simplu 
călător, ci și un observator 
atent, un cercetător Ininu- 
țios, căruia nimic nu-i poa.

75 DE ANI DE LA 
MOARTEA 

SCRIITORULUI

în 
este

i*

te scăpa. Intre el și na
tura înconjurătoare se 
desfăș ară un d alog intim, 
plin de admirație, uneori 
nelipsit de reproșuri sin
cere, greu de recepționat 
pentru cei care n-au che
mare spre frumos.

Profesorul boem este un 
tovarăș de drumeție agrea
bil. un admirator al na
turii, dar mai cu seamă un 
desăvîrșit artist. EI sur-

B. BERGSON, „TEORIA
In sfîrșit. unul dintre ce

le mai alese spirite ale 
lumii jncepe să-și ■ facă 
loc spre mintea și sufletul 
cititorului român, fie și 
prin intermediul acestei 
cărți editată de Institutul 
European, lași, 1992. Ne
glijat cu bună știință,, în... 
epoca de aur. H. Bergson 
a fost catalogat drept filo
zoful a cărui concepție 
despre intuiție a fost vi-1 
ciată de iraționalism, spi
ritualism și fideism. tri
nom care îi și asigură un 
un loc în contextul „filo
zofiei burgheze din epo
că”. Astfel stînd lucruri
le, nici nu mai avea im
portanță că în anul 1928 
i se conferise premiul 
Nobel...

Trecînd la subiectul r-în- 
duriior de față, respectiv 
cartea- ..Teorja rîsului” și 
pentru o cît mai rapidă 
producere a impactului ei. 
titor-carte / conținut. se

școlar de azi e incom
parabil mai emancipat * 
decît cel din urmă cu a- ; 
proape șaizeci de ani că- » 
ruia i se adresa inițial i 
această carte. Pe de altă I 
parte însă, poate că toc- * 
mai această vetustă can
doare, atît de deosebită 
de sistemul referențial al 
copiilor de azi, să con
stituie pentru ei un ele
ment insolit de atracție, 
cu virtuți fermecătoare. 
Oricum, în condițiile pre
care în care se află edu
cația moral-religioasă nu 
numai în școală, ci și în 
familii, această Carte 
de religie umple deocam
dată un gol pe care cei 
în drept, „oficialii’’, au 
întîrziat și încă întîrzie 
să-1 umple. Să sperăm că 
viitorul minister de resort, 
ca și noul Parlament, 
mult .mai echilibrat și 
mai... creștin, vor iniția 
in sfîrșit, reușind să și 
ducă la capăt acea re
formă de substanță a în. 
vățămîntului românesc. în 
care educația moral-re
ligioasă să.și afle locul 
cuvenit și firesc pentru 
un ponor născut creștin.

RADU CIOBANU

Isabel, Isabel, Isabel, 
gîndul rostit de ochii tăi triști 
mă-nfioară, de aceea te iubesc, 
te iubesc, fără ca tu să exiști.

IONEL AMĂRIUȚEI

Se înclina și salută 
-Zorii zilei ce-o să vie. 
își așează-apoî pe creștet 
Spic în loc de pălărie.

Și-așteptind secerătorii, 
Pînă soarele răsare, 
In tăcerea dimineții 
Se gătește de plecare,

PAIUL GRIULUI
Cînd al nopții văl de umbre 
Aurora îl destramă,
El, mărețul turn de aur
Strîns în cercuri de aramă,

i

OMAGIU IANCULUI
I

AVRAM IANCU MEMENTO

Sufletul lui

ILEANA BALITA

ÎN APUSENI

I

s

de clopot.

SALVINA GYARMATI

stă îngenunchiat, 
în fața altarului
din templul Durerii 
cu libertatea sîngerînd 
pe buze.

v ■

„isto- 
care

prinde fenomenele naturii 
într-o continuă mișcare, a- 
șa cum se desfășoară ele 
în realitate. Opera sa ex
primă impresii și emoții 
puternice, de care este 
pînit însuși autorul. și 
care în egală măsură 
transmite cititorului.

Prin lectura cărții 
drumuri de munte", 
torul trăiește uneori cu în
frigurare întîmplări și sce
ne bizare, iar alteori sa
vurează frumuseți inco
mensurabile, el participînd 
la efectul unei reale desfă
tări literare. Calistrat Ho
gaș, de la moartea căruia 
se împlinesc 75 de ani, ră- 
mîne în literatura noastră 
un desăvîrșit autor descrip
tiv cu inepuizabile resurse 
lirice.

LTVIU LUCACIU, 
Baia de Criș

4

RÎSULUr
cuvine a nota cele trei 
capitole care o structurea. 
ză. Capitolul I : „Despre 
comic in general. Comi
cul formelor și comicul 
mișcăriîor. Forța de expan
siune a comicului”. Capi
tolul II : „Comicul situa- 
țiîlor și comicul cuvintelor”. 
Capitolul III : „Comicul
de caracter”. Simpla e- 
numerare / notare a capi
tolelor aproape că are pu
terea de 
t >rul în 
tematici 
îritîlni tă 
că și în 
Și pare oarecum ciudat că 
un om .filozof s-ă preocupat 
la modul cel mai serios și 
profund de. . rîs. ca feno
men și trăsătură specific, 
umană, Sau exclusiv urna.' 
nă, mai bine spus. In a. — 
ceeasi Brdine de idei, cele * titor. 
trei capitole care alcătuiesc 
volumul sînt, de fapt, 
articole, .publicate în

a introduce 
atmosfera 

încă prea 
la noi — 
multe alte

citi- 
unei 

puțin 
poate 
părți.

trei 
Re-

vue de Paris, însă trebuie 
avut în vedere că Bergson 
a fost preocupat de rîs 
în modul cel mai serios, 
publicînd în 1900 chiar un 
volum intitulat: i>s«ni"
Bun cunoscător al 
menului 
cepție, el 
siderațiile 
„Ce este
ca. în același context, dar 
într.un sens- mai larg, să 
răspundă : „Noi vedem în 
comic. înainte de toate, un 
lucru viu. De aceea, vom 
trata subiectul, oricît de 
faci] ar părea, cu respectul 
pe care îl datorăm vieții”. 
Este un fel de profesiune 
de credință și întreg con
ținutul cărții se conformea
ză*. acestui frumos dezide
rat;/ promisiune pentru ci-

- ■ >

DUMITRU IIURUBĂ, 
colaborator

„RîsuT 
feno. 

și analist de ex
iși începe con- 
cu întrebarea: 

rîsul ?” Pentru

Căci a fost sortit, pe umeri, 
După -cum vorbesc bătrînii, 
El să poarte peste veacuri 
Uriașa boltă-a pîînîi.

VLADIMIR POP MĂRCANU

Cenaclul literar „Inimi zărăndene” Baia de Criș

Cine vine aici 
se închină întîi 
in fața acestui Cristos 
răstignit pe Crucea Dreptății.

Primează în noi
Un suspin de caval
Și-o tremurare de copită. 
Obrazul meu are urme de sare. 
In colțul gurii
Păstrez sămînță de blestem 
Pentru împărații fără Dumnezeu. 
Halucinații™.

Chemări...
Tăcere...

, Mă închin.
Șf icoana aceasta,
E singura care închide în ea, 
lin sfint cu pistoalele la brio.

LILIANA HORGA

La mijlocul lunn 
tembrie nc-am aflat 
nou la Țebea - pentru 
omagia pe Avram Iancu. 
în fotografie vorbind, ca 
nimeni altul, despre „Crăi- 
șorul munților”, acad. 
Șlefah Pascu.

a
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în Apuseni prima lună din toamnă 
poartă numele Ini Avram Iancu. 
Soarele în această yreme 
urcădin. străvechea Vidră 
spre culmea dîrză a muntelui Găina 
de unde-și trimite cei mai lucitori mesageri | ■ 
Spre Cîmpeni, Abrud, Alba 1 
picură aur pe treptele Chijutui 
și-a Tirg-Mureșului: • *
sîngerează de dor și jale, 
pe glia Băii de Criș, 
iar spre Seara aprinde candela 
nemuririi la Țebea.
Pădurile toate în arama lor 
poartă cîntec de fluier și dangăt 
De la unda Grisului, 
la spinările Bihariei 
se-ntrupează-n amurguri 
tabloul unei Golgote românești, 
unde a fost crucificat 
un Isus ce propovăduia 
Sfinta Evanghelie a dureroasei Dreptăți.
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Semicentenarul sanatoriului din Brad
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Simpozion
Zilele trecute, cadre

le medicale, toți sala- 
riatii Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie (TBC) 
din Brad, împreună cu 
numeroșii lor invitați din 
unele centre mari ale 
medicinei de specialitate 
din țară, renumite cadre 
medicale și universitare, 
directori de spitale - șl 
specialiști din județ au 
sărbătorit semicentenarul 
acestei prestigioase uni
tăți medicale hunedtrene. 
Din desfășurarea mo
mentului jubiliar susținut 
de dr Ionel Circo, direc
torul sanatoriului, a fru
moaselor cuvinte de apre
ciere adresate de cunos
cute cadre medicale din 
București. Cluj, Timi
șoara, Deva și multe alte 
orașe din "țară și din ju
deț, precum și din co
municările științifice; am 
reținut activitatea labo
rioasă. profund umană

I* 
natoriu au fost internați I 
și tratați 36 326 bolnavi, j 
aflați sub îngrijirea â 371 
de medici, 16 laboranți- J 
farmaciști, 12 laboranți, 2 | 
biochimiști, 950 asisten-' 
te. surori și alți sala-1 
riați. Din rîndurile me- » 
dicilor, 3 au devenit ca-1 
dre universitare (dr. do-J 
cent D-tru Ștefan, dr. La-1 
dislau Sereș și dr. Gri- • 
gore Gherman). ,

După revoluție, o nouă i 
perspectivă se deschide î 
prestigiosului sanatoriu | 
din Brad. Sînt speranțe, ' 
dar și certitudini pentru | 
dotarea cu aparatură me- ’ 
dicală de specialitate mo- I 
dernă pentru explorări. 
funcționale, bronhologice | 
și radiologice etc., care > 
vor fi folosite cu price. I 
pere de către medici în J 
creșterea calității actu- i 
lui medical și a presti- I 
giului sanatoriului din j 
Brad. SABIN CERBU |

interjudețean de pneumologie
desfășurată în/ acest lă
caș de sănătate, timp de 
50 de ani, pusă în sluj
ba redării sănătății oa. 
menilor. a alinării sufe. 
rințelor lor.

Cei prezenți la semi
centenar au fost impre
sionați de activitatea doc
torilor Eugen Iliescu, 
C-tin Vidrașcu. Șt. Du
mitru, Stelian Ivașcu, Ghi- 
lean Maria Ivan. Ton Li. 
că și a numeroșilor cola
boratori și as’stente, care 
au contribuit- de.a lungul 
vremii la continua per
fecționare a organizării sa
natoriului. amenajarea u- 
nui laborator si a unei 
farmacii proprii, efectua
rea pr:melor cercetări în 
domeniul silicozei. în
ființarea unui serviciu de 
bronhologie și explorări 
funcționale extinderea 
tratamentului în Derfuzii 
trinle și multe altele. E 
demn de reținut că, în 
decursul timnuluî. la sa.

Irt ATENȚIA CONSUMATORILOR
DE OAZE NATURALE

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

Pentru
rea accidentelor 
putea surveni din 
folosirii incorecte 
stalațiilor de gaze
rale, se vor respecta cu 
strictețe următoarele 
guli :

preîntîmpina- 
ce ar 
cauza 
a ln- 
natu-

re-

1. INAINTE DE

APRINDEREA

FOCULUI :

Se va face ventila- 
încăperilor în care

Comunicări științifice
Secția județeană a 

Societății Române de 
Pneumoftiziologie — 

sub patronajul Institutu. 
lui Național de Pneumo, 
ftizi logie „Marius Nasta” 
— București. .Direcția Sa
nitară Hunedoara, Spita
lul Județean Deva —: sec
ția de pneumoftiziologie și 
Sanatoriul de Pneumofti- 
ziologie Brad au organi
zat in cadrul simpozionului 
inter-iudețean o sesiune de 
comunicări științifice de 
pneumologie, unde au fost 
prezentate comunicări știin
țifice de reală val are : „A- 
nahza perspectivelor tel 
rapeutiee la bolnavii de
pistați cu cancer bronho. 
pulmonar’', (conf. dr. P. 
Stoicescu, dr. Doina Defta 
— București, dr. I.D. Pe- 
trui — Brad, dr. Emilia 
Tabacu — Breaza) , „Im
plicații’ a]e efectului post 
antibiotic, post efect în chi
mioterapie infecțiilor bron- 
hopulmonare", (prof. dr. 
doc. O. Bercea, dr. Corne
lia Diaconescu, București) ; 
„Mani estări respiratorii 
în cadrul Facomatozelor” 
(dr. I.D. Petrui — Brad, 
conf dr. P. Stoicescu, 

“Buc); „Valoarea trata, 
mentului LASER prin en_ 

; doscopie în cazurile de tu
mori traheobro/ișice be
nigne" (dr M. Bogdan — 
Buc, dr. N. Gharby — 

.Paris) ; „Posibilitățile de 
tratament în Pneumologie 
ale BIO Feed back.ului al
fa cerebral" (dr. Smaranda 
Zănescu — Geoagiu) ; „In. 
eidența pierderii capacității

de muncă (pensionarii) prin 
boli br nhopuimonare cro
nice” (dr. V. Quidea, dr. 
I. Todea — Deva) ; „Inci
dența fumatului la cor
pul didactic român. An
chetă în liceele bucureș- 
tene” (dr. FI. Mihălțan, dr. 
Daniela Ghiculete — Bifc., 
dr. I.D. Petrui, dr. Emilia 
Taoacu — Breaza)

tn sesiunea de comuni
cări științifice de Ftiziolo- 
gie au fost prezentate lu
crările : „Probleme actua
le ale luptei antitubercu- 
loâse în România, cu o. 
riențări practice pentru 
județul Hundoara" (prof, 
dr. E. Corlan, dr, D. Plo- 
peanu, dr. Anca Macri — 
București).; „Aspecte ac
tuale ale chimiorezisten- 
ței primare a microbacterii- 
lor tUDercul ase" (conf. 
dr. O. Zamora, dr. Daniela 
Hcmot-odean. dr. V Mu- 
reșan — Cluj-Nappca) ; 
„Imunomodularea asocia
tă chimioterapiei antitu- 
berculoase □ noua per. 
spectivă de ameliorare a 
petreimanțelor operațarna- 
ie ?’’ (pref. dr. E., Corlan, 
dr. C. Marica, dr. C. Di- 
dilescu —-Buc.); „Tera
pia bronhologică în fistula 
gangliobronșică la copil" 
(dr. V. Mangiulea, dr. E- 
milia Crișan. dr. M. Ilie — 
Buc.) ; „Dinamica ende- 
miei tuberculoase pe teri
toriul județului Hunedoa. 
ra” (dr. Maria Neagu — 
Deva) ; „Evaluarea rezul
tatelor aplicării regimu-

valoroase
Iui de chimioterapie de 
scurtă durată 3+3 Ia ca
zurile noi cu tuberculoză 
respiratorie” (ur. Lucia 
Buiugean — Geoagiu) ; „De
pistarea tuberculozei pul
monare ia nivelul cabi
netului de Pneumoftizio- 
logie Hunedoara” idr. Car
men Oproescu, dr. L. Bo. 
loga, dr. Magdalena Franck- 
furt — Hunedoara) ; „Struc_- 
tura incidenței bolilor ero- 
nice ale aparatului ■ respi
rator în perioada 1970— 
1991, în județul Hunedoa. 
ra” (dr. N.A. Pisel, dr. A- 
lexandru Popa — Dir. Sa- 
nit. Hunedoara, dr. I.D. 
Petrui).

A urmat masa rotundă 
cu tema : .:Asistența bo
lilor pulmona-e cronice 
netuberculoase. Situația ac
tuală și orientările de per
spectivă ale rețelei^ de 
Pneumoftiziologie la ni
velul județului Hunedoa
ra", avîndu-i ca modera, 
tori pe prof. dr. doc. V. 
Golii (Craiova) și conf. dr. 
P. Stoicescu (București).

învățămintele desprinse 
din comunicările științi
fice și masa rotundă or-^ 
ganizată cu acest prilej au” 
relevat necesitatea și mo
dalitățile concrete de des
chidere și alinieri la nive
lul standarde.or europene 
a specialității pneumofti- 
ziologice, în concordanță 
cu noul ei cadru stabilit 
de Ministerul Sănătății.

Dr. N.A. PISEL, 
Direcția Sanitară 

Județeană, Hunedoara

l
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închirierea spațiilor comerciale este corectă sau nu?

(Urmare din pag. 1)

rile comune lunare ale lo
catarilor proprietari.

Consider necesară reve
derea tuturor acestor ca
zuri, intrarea în legalitate, 
îneît ’ proprietarii de fapt 
și de drept ai acestor te
renuri să-și primească 
drepturile, fie individual, 
fie prin asociațiile de lo. 
catari, care sînt chemate 
primele să rezolve această 
problemă ce le este numai 
în avantaj.

N.R. Am discutat această 
problemă la Compartimen
tul Sistematizare al Con
siliului Municipal Deva. Ni 
s.a spus că beneficiarii 
spațiilor comerciale de la 
parterul unor blocuri — 
prevăzute prin proiect cu

asemenea utilități — dețin 
și ei anumite’ cote de te
ren, ca și proprietarii’ a- 
partamentelor din blocurile 
respective și că eventuale
le neclarități, sau litigii (e- 
ventual referitoare la fap
tul că proprietarii spații
lor. comerciale dețin doar 
cîțiva mp de teren, dar

folosesc numai ei întrea
ga suprafață n.n) , pot 
fi rezolvate doar pe calea 
instanței judecătorești. Cît 
îi privește pe cei care în
chiriază spații comerciale 
din anumite blocuri; ei o 
pot face doar cu acordul 
tuturor locatarilor din bloc 
— scară, etaj. (D.G.).

f.

| SCCF TIMIȘOARA S A,
'• ȘANTIER 31 C-ȚII TIMIȘOARA |
! ANUNȚĂ
| Pentru lucrări de refacere pod km: 95+075.
J în perioada 4.10.1992, ora 7 -— 5.10.1992, ora | 
117, între St. VULCAN — LUPENI, trenurile de * 
■ persoane sînt anulate. I
J Transportul călătorilor se va efectua pe J 
| distanța respectivă cu autobuze. r (CEC) J
a t k # ww a a a ■ — a â^ai a

a) 
rea 
funcționează aparatele de 
utilizare; în centralele 
termice și în încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă :

b) Se va controla tira
jul aparatelor racoraate 
ia coș ; în caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decît 
după luarea măsuriloi 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
cinate. aprinderea focu
lui făcîndu-se numai du
pă aerisirea completă :

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul aparatului de u. ' 
tilizare (prin deschiderea 
ușițelor cenușartrlui 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

zătoruluf 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 vă face 
concomitent eu suprave
gherea stabilității flăcă
rii •
• 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) In instituții 
cămine, hoteluri), 
se aprinde și se
numai de eătre persona
lul instruit și însărcinat 
cu aceasta. prin grija 
unității beneficiare.

(școli 
focul 

stinge

3. INDICAȚII

a) La 
lor este

SPECIALE:/
utilizarea gaze- 
interzis :

să se aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu 
nu

este 
are

să

2. LA APRINDEREA

FOCULUI

ȘI IN TIMPUL

FUNCȚIONARII:

a) După aerisirea fo
carelor, mipimum 5 mi- 

. nute se poate proceda în 
' continuare ta aprinderea 

focului. Aprinderea ar-

etanș sau dacă 
tiraj :

se lase focul â- 
prins nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins :

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum 
cos :

gaze neracordate la

să se utilizeze apa- 
de consum neracor- 
la coș. pentru încăl-

rate 
date 
zirea încăperilor:

miro- I
gazu- 1

I
b) Dacă se simte 

sul caracteristic al 
lui, să se ia de urgență 
următoarele măsuri :

— stingerea tuturor fo- ț 
curilor ;

— deschiderea 
și a ferestrelor ;

1
ușilor |

— să nu se aprindă,’ 
chibrituri 
manevreze 
re electrice

și să nu se 
întrerupătoa-

— să nu 
noaptea în

se doarmă 
încăperi.

- O -

! 
ț

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 
nerii în

Peste 
pectiv.
lizăgi. iar la 
se încetează 
gazului.

Degradarea 
de măsură se 
ză

plată sau deou- 
cont la C.E.C 
termenul _ res- 

se percep pena- 
30 de zile 
furnizarea

aparatelor 
saneționea- 

cu amendă . de la 
5 000 la 10 000 de lei

Consumatorii de gaze 
naturale sînt obligati să 
permită delegatilor 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 
Ia .efectuarea controlu
lui. li se va sista furni
zarea gazelor pînă la e- 
fectuarea controlului șl 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

-fe

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

— să se obtureze sec
țiunea coșului în timDul 
funcționării aparatelor de 
ardere :

*

in exploâ- 
Si 
se 

de urgentă

Apelăm, de asemenea. 
Ia întreaga populație, 
pentru a ne sprijini în 
depistarea oricăror ema
nații de gaze pe conduc
tele stradale sau crin 
spațiile verzi.

I’entru orice emanații de 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranță
țâre al conductelor 
instalațiilor de gaze, 
va telefona 

t echipelor de intervenție, 
care răspund la telefoa- 
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara . — 95/712849 ;
Călan — 95/730.492 : Si. 
meria — 661343 ; Orăștie 
— 642465 ; -Paroșeni.Vul- 

can — 93/570032 Hațeg 
95/777190.

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE

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

De aceea,, pentru prevenirea ex
ploziei în locuința dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 

i infiltrații sau ca rezultat al unei de- 
ț fecțiuni sau manevre greșite a insta- 
y lației de utilizare, vă recomandăm 

, y următoarele ;
1 —- nu aprindeți focul sau lumina
i electrică în încăperi fără o bună 
J aerisire prealabila ;

— 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 natura'e existente 
la conșumatori și pub’tcate periodic 
in presa locală,-.de către Distribu’ia 
de Gaze Natura'e. (1126)
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PUBLICITATE

Napoca, tel. 957138986.
(8117) MATRIMONIALE

vînzari— 
cumpărări

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

• VÎND casă la Govăjdie.
Hunedoara, bdul Dacia, 21, 
ap. Ui (7444)

• VÎND tractor Univer
sal — 650, nreț negociabil. 
Deya, știr. Horea, 134. (8062)

• LICITAȚIA organizată 
de Consumcoop Oraștie 
pentru 25. 09. 1992 se re- 
programează pentru 5 oc
tombrie 1992, ora 10. (8103)

' . • VÎND Volkswagen Bus,. 
1979, înmatriculat, stare 
excepțională, 4500 DM, ne
gociabil. Deva, tel. 616339.

. "• . ■ (8105)
• CUMPĂR mărci cu 280 

iei. Deva, tel. 628167. (8108)
• VÎND garsonieră, Goj- 

du. Deva, Zamfirescu, bl. 
Q — 4 (chiu), ap. 30, vi- 
zitabilă. orele 18—20. (8109)

• VÎND oțel beton pen
tru construcții 0 6 (fi), 90 
lei/kgi Deva, tel. 612605, 
orele 19—21. (8109)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, tel. 621436, 
ora 19—21, sau zilnic Co
fetăria „Crinul" Dacia.

(8140)
• CUMPĂR cuzineți re.

paratia 1 Dacia 1100. Deva, 
tel. 618916. (8111)

• A.E.I. Chimindia ‘ vinde 
la licitație în data de 15 
octombrie 1992, ora 10, 
construcții zootehnice (graj
duri. șoproarie, fînare). Lis
ta cuprjnzînd mijloacele, 
fixe supuse licitației se a.

’ flă afișată la sediul uni
tății și la Primăria Hărău.

(8116)
• FOSTUL C.A.P. Lăsau

licitează la data de 15 oc
tombrie 1992, ora 10, un 
grajd modernizat, 2 fînare 
șl alte obiecte de inventar. 
Lista se găsește la fostul 
sediu al C.A.P. (8118)

• CUMPĂR păpuși cu 
cap de porțelan, vechi, 
pînă la 25 000 lei/buc. Cluj-

• S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara, str. 
Traian Lalescu, nr. 8, 
vă oferă la cele mai 
scăzute prețuri urmă
toarele , îngrășăminte 
pentru arăturile de 
toamnă : sulfat de a. 
moniu și carbonat de 
magneziu. Relații la 
tel. 712904, 711462,
716121, interior 1130, 
2824, 1360, 1075. (7398)

• VÎND copiator 
Rank xerox 5026, în 
garanție, preț negocia
bil. Tel. 711302. (8365)

• S.C. Comex Becom 
S.R.L. Hunedoara, str. 
N. Bălcescu, hr. 11, 
tel. 713369, vinde en 
gros, la prețuri deose
bit de avantajoase, ți
gări Byblos, Winches
ter, Flash. (8365)

• VÎND Dacia 110O, set
motor Franța. Timișoara, 
tel. 96/130270. (8119)

• VÎND Oltcit Club, stare
excepțională. Deva, .Goj.du. 
bl. E. 3/23. (8120)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
confort I, cu apartament 2 
camere, exclus Dacia, Mi
cro. Deva, Mărăști, bl. 5, 
ap. 75, et. 3. ” (8077)

• SCHIMB garsonieră
București, cu Deva. Tel. 
612776. (8104)

• SCHIMB apartament 2
camere, proprietate, gaze, 
dependințe, grădină, în vilă. 
Hunedoara cu apartament 
proprietate în Deva. Tel. 
711233. (8359)

ÎNCHIRIERI

• CEDEZ contract gar.
sonieră confort I, Hune, 
doara. Informații tel. 729091, 
după ora 16. (8375)

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE - ț
SOCIALĂ \

I Oficiul pensii și asigurări sociale al țără-^ 
j nimii. ț
I, Aduce la cunoștința pensionarilor C.A.P., i 
Ică începînd cu data.de 1 octombrie 1992 se vor J 

plăți pensiile C.A.P., pe luna septembrie 1992..’ 
Plata șe va face cu ajutorul consiliilor locale > 
(primăriilor). J

Pentru operativitate în efectuarea plății j 
vă rugăm să iuați legătura la consiliul local cu ț 

V persoana împuternicită în acest sens. (1137)l»

FILIALA „ROMSIND" DEVA,

f cu sediul in sir. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
j telefon — fax 95/611027,

f oferă spre vînzare, en gros și en detail: 
*
f • confecții și tricotaje din producție inter- 
i nă și import China ;*

* haine și sacouri din piele, import China; 
j • dresuri femei, ciorapi femei, bărbați, hu- 
| se auto pentru Dacia și Oltcit',

♦ * echipament metalic pentru locuințe
♦ (broaște, yale, cremoane, balamale, cilindri de
♦ siguranță pentru yale) ;.

1 • armături pentru instalații sanitare (ba-
j terii de duș și bucătărie — în perete și în sta-

• DACĂ doriți un 
prieten (soț) în Elveția 
și aveți între 22—45 
ani trimiteți cu cea 
mai mare încredere 
toate datele personale 
și o fotografie (bust) 
pe adresa : familia Ol
tean. Teiuș, jud. Alba, 
str. A. Iancu, nr. 41, 
tel. 365. Este necesară, 
într-o oarecare măsură, 
cunoașterea unei limbi 
străine (franceză, ger

mană, engleză, italiană). 
Se asigură discreție.

DECESE

• SOȚUL Gheorghe, 
fiicele Ruxandra și 
Ileana, ginerii Arnoldo 
și Gabriel, nepotul 
Răzvan anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
din viață, după o lun
gă și grea suferință, a 
celei care a fost soție, 
mamă și bunică iubi
toare

ELENA J1UZĂU 
Dumnezeu s-o ierte și 
s-o odihnească în pace! 
înmormîntarea va avea 
loc la Cimitirul „Popa 
Șapcă*’, -Hunedoara, as
tăzi, 2 oâtdmbrie, ora 
15. (8358)

• COLECTIVUL de 
muncă de la Districtul 
T.C.M. Deva este ală
turi de familia Oană, 
din Rapolt, la greaua 
încercare pricinuită cls 
moartea mamei.

Condoleanțe familiei 
îndoliate.(8121)

DIVERSE

• CABINETUL lie Bio
energie $j Biovibrație u- 
mană este deschis zilnic 
între orele 9—21 la Sala 
Sporturilor din Deva, (7223)

COMEMORĂRI

• l NGENU N GH EA ȚI 
sub povara duarii fi
nanțam că s-au scurs 
șase săptamîni de cînd 
ing. agr.

CIPRIAN MIIIĂLȚIAN 
a plecat dintre noi, in
credibil de repede și 
dureros, după o chi
nuitoare suferință. Fru. 
musețea. bunătatea și 
lumina lui sfîntă— ră. 
mîne pururi aprinsă în 
sufletele noastre veș
nic îndurerate. Slujba 
de pomenire va avea 
loc sîmbătă, 3 octom
brie 1992-. ora 12, la 
Cimitirul din sir Câ- 
Lugăreni. Deva Soția 
Neli, fiica Fluviu, ma
ma.- socrii, sora. cum. - 
natul si, nep utele 

(8081:

• CEI care l-au iu
bit. anunță că s.au 
scurs 6 .-săptămini de 
la dispariția fulgeră
toare a celui care a 
fost

EMIL MOISA
din Bălata. Parasta
sul vă avea ioc sîmbă
tă, 3. X. 1992, ora 9. la 
Biserica Ortodoxă din 
Deva str. A. Iancu.

(8114)

I ÎN SPRIJINUL AGENȚII.OR ECONOMICI

j „Pagini Naționale" ■ 
, în județul Hunedoara ,
IDe curînd a ieșit de sub tipar primul catalog aj | 
„ firmelor din România, editat de Rompress — Agenția J 
I „Pagini Naționale”, în SUA, în condiții grafice dense .

bite. I
Agenții economici din județul Hunedoara, doritori • 

| să intre în posesia catalogului cs cuprinde majoritatea | 
» firmelor din țară eu obiectul de activitate, adresă., nr. » 
I telefon, fax, telex, sînt invitați in perioada .28 sepiem. I 
’ bric — 15 octombrie a.c. între orele 8—15,30 la S.C., 
i CEPROMIN S.A. (ICITPI.CIM), camera 118, str. 22 | 
• Decembrie, nr. 37 A Deva, (lingă hotelul „Sarmis”! J 
I Plata se face în numerar sau cu filă CEC. •

Prețul unui exemplar este de 4995 Ici. I
? Avînd în vedere numărul limitat de exemplare, * 
I șansa de a beneficia de serviciile catalogului „Pagini | 
■>*Națîonale" o au primii solicitanți. . -
| Nu ezitați! Doriți ca afacerile d voastră să pros- | 
* pere, să puteți contacta operativ orice firmă din țară? , 
I Cumpărați primul catalog al firmelor din România I I

Informații : tel. 95/620820 ; 95/611560 int. 123 și 1 
Z 95/617418.

tiv — cap armătură, robineți, garnituri set O- | 
li via și Melania) ; • *

• coniac și țuică de fructe. »
Primim comenzi de la sindicate pentru ca- î 

douri de Crăciun (dulciuri, jucării, confecții și î 
tricotaje din import China și din intern).

Oferim servicii de multiplicări xerox la [ 
cele mai avantajoase tarife.

• Oferim spre vînzare sticle de sifon de 2 | 
litri îmbrăcate în plasă de sîrmă.

*
• încărcăm sticle de sifon pentru unități 1 

de alimentație publică și persoane particulare. 1

PRIMIM COMENZI ȘI OFERTE COMER- 1 
CIALE pentru intermedieri în sistem de „bur- l 
să de mărfuri" pentru intern și import pe re* I 
lațiile Bulgaria, China, Ucraina, Moldova, Gre- * 
cia, Turcia. (1128) j
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REGIONALA DE DISTRIBUIRE A 
GAZELOR NATURALE DEVA 

A NU N 
consumatorii de gaze

i

i
iT A 

naturale din iwunici- 
octotnbrie 1992, în- J 
furnizarea gazelor, •

toți 
l»iul Deva, că duminică, 1 
tre orele 8—20, sistează .. ... _______
pentru 'executarea onor lucrări în sistemul de | 
distribuție.

Abonații sînt rugați să respecte strict in- | 
strucțiunile de utilizare a gazelor naturale. J 

(1126)1 

 i 
1N atenți a TUTUROR AGENȚILOR ECONOMICI! Î 

Ca urmare a apariției Ordonanței Guvernului nr. | 
21/92, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, îm. ' 
preună cu Camera de Comerț și Industrie a Ju-dețU- | 
lui Hunedoara organizează : „__________________ ■>

1NTÎLNIRI— DEZBATERI i
cu toți agenții economici (producători și comerciant!) . 
privind obligativitatea respectării normelor de caii- | 
late a produselor realizate și' comercializate și a ser- • 
viciilor către populație, precum și cunoașterea siste- Z 
m'ilui de sancționare a abaterilor.

Programul întî'nirilor : * .
• sîmbătă .— 3 oct. 1992, ora III — DEV A — sa- |

la mare a Tribunalului județean : *
• luni — 5 ocL 1992, ora II —' PETROȘ INI — .

sala inare a Consiliului municipal ; I
(fe marți — 6 oct. 1992, ora 1(1 — II Vț'EG — sa. * 

la mare a Casei de Cultură : " |
9 miercuri — 7 net. 1992, ora 11) .— III NEDOA-* 

ItA — sala Consiliului municipal :
• joi — 8 oct. 1992, ora 10 — Olt \STIE — sala;

mare a Consiliului orășenesc : |
• vineri — 9 oct. 1992, ora 10 — Bit W — sala»

mare a Consiliului orășenesc. Z
Prin participarea dumneavoastră vă protejați de I 

consecințele deosebit de grave ale necunoașterii și * 
nerespectării acestor acte normalive. (1135) |
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S.C. EUROVENUS S.R.L. 
cu sediul în Sîntâihalm, nr. 1 

Oferă spre vînzare :
• 1'autocamion IFA — VV50L/L cu i 

car a HIAB (an labr. 1985)
• 1 autobasculantă IFA — VV50L/Z cu 

morcă baseulabilă (an. fabr. 1987)
• I autocamion IFA — W50L/L (an 

1989)
• remouei de diferite capacități
• motocultoarc
Cu un avans de 60 la sută și restul în 

lunare vă puteți achiziționa aceste mijloace de | 
transport.

Relații suplimentare la tel. 95—626294 ; | 
fax 95—621386. (1140):

I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j

COOPERAI IVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„BUCURA" I

cu sediul in Hațeg, ștr.’M, Eiuinescu, nr. 49 j 
Organizează licitarea pentru închirierea spa-’ 

țiului de 60 mp situat îți str. T. Vladimireșcu,j 
la parterul blocului 17 B, în data de 15 octom-, 
brie 1992, ora 10. |

Informații suplimentare la <sediul unității' 
sau la telefon 770413. (U39)j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 
j

OCOLUL SILVIC PETRILA !
Scoate la licitație, în data de 6 octombrie I 

1992, ora 12.
• autoturismul M. 461, avînd 111960 km |

echivalenți parcurși. J
Relații suplimentare la telefoanele : 5509711 

- Petrila, sau 616020 — Deva. (1138) j
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !

- * 
S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA |

roagă toți cetățenii municipiului Deva, restan-1 
țieri la ridicarea cotei de ulei pe luna august Z 
1992, să se prezinte Ia magazine pentru a-1 ri- J 
dica pînă la data de 10 octombrie a.c. :

Orice greutăți întâmpinate referitor la ri-î 
dicarea cotei restante se vor rezolva la telefon | 
613143 — biroul comercial — sjiu direct la di- « 
rectorul societății — telefon 611229. (1136) |

Ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. JU20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva2T00, str.l Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA.
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