
Pătruns de frig, înfometat și însetat, puiul de 
om, lăsat în toaleta trenului Petroșani — Și- 
meria, cu ultimele forțe și-a . strigat dreptul 

■la viață. A fost auzit. Acum este la secția Pediatrie 
a Spitalului Județean Deva. De la dna dr. Lucia Bă- 
lășescu, medic pediatru, am aflat că bebelușul este 
fetiță, s-a născut prematur, la cele aproximativ 2 
săptămîni de viață (cît avea în 9 octombrie) cîntă- 
rind doar 2 kg. La examenul medical s-a constatat 
că prezintă leziuni cutanate pentru că a stat multe 
ore udă, are scaune modificate. Dar fetița are o re
activitate bună, nu are malformații și nici semnele 
vreunei boli. A fost pusă sub perfuzie și fiind alimen
tată și îngrijită a început chiar să zîmbească.

Dacă pentru sănătatea fetiței nu mai există riscuri 
și s-a găsit chiar și o mamă care solicită să-i fie în- 

, credințată, problema este alta. Fiind abandonată, fe
tița nu are identitate. Iertată-mi fie comparația, dar 

1 asemenea copii părăsiți sînt într-o situație mai grea
1 decît a cîinilor de rasă, care au identitate, genealo

gie ș.a. Dacă se întîmplă să moară, nici decesul nu 
le poate fi -înregistrat!

în situația micuței, adică fără identitate, din pă
cate, se găsesc încă mulți copii. Multe fete se tre
zesc mame mai înainte de a avea buletin de iden
titate, deci, la nici 14 ani.Nasc aceste ființe neferi
cite, fug din maternitate și își pierd urma, căci greu 
pot fi găsite dacă nu li se știe cu exactitate numele 
și adresa. Cele mai frecvente cazuri sînt din rându
rile romilor.

Se întîmplă uneori ca și atunci cînd identitatea 
mamei este cunoscută, copiii acestQra să nu aibă cer- 

I tlficat de naștere, fie pentru că ele n-au buletin (l-au 
i pierdut), fie că dispar și nu mai pot fi găsite. Este

căror copii sînt acum la Leagănul din Hunedoara, 
în cazul fetiței Ritei Lazăr, tatăl copilei, un tînăr din 
Jina, s-a prezentat și a făcut demersuri pentru a-1 
da un nume și o situație. N-a reușit pentru că feti
ța n-are certificat de naștere iar cea care-a născut-o 
nu-i de găsit. Iată că birocrația este mai tare decît
sentimentele paterne, chiar și în acest caz singular. 
„Unul la un milion, cînd tatăl își revendică fiica din- 
tr-o relație de concubinaj”, cum preciza dna dr. IBă- 
lășescu.

DREPTUL LA VIATĂ
Revenind la micuța lăsată în tren, vă mărturi

sesc, stimați cititori, că mi s-a strîns inima văzînd-o. 
E atît de mică, delicată, cu căpșorul ei de păpușă cu 
obrăjori albi! Cum a putut-o lăsa, acolo unde a lă
sat-o, ființa cu chip uman ? ! Era să zic ce suflet poate 
avea ? Dar nu poate fi vorba de suflet la cineva ca
pabil să abandoneze un bebeluș atît de plăpînd.

Acum este pe mîini bune. Și deocamdată în corn 
pania unor micuți care, ca și ea, n-au pornit cu drep
tul în viață. Deși atît de mici, fiecare are propria sa 
dramă sau chiar tragedie. De aceea îi voi prezenta 
și pe colegii de salon ai micuței din tren. Alexandra 
Cîșu, cea mai mare ca vîrstă (aproape 4 ani), în ur
ma unei encefalite, a rămas grav handicapată și este

Infectată cu HIV, virusul care produce SIDA. Mama 
refuză s-o primească și s-o îngrijească acasă. Res
pinsă de mamă este și Roxana Lăcătuș, de 9 luni. 
Probabil cea care i-a dat viață așteaptă ș-o poată vin
de în străinătate, cum a făcut cu cei doi frățiori mai 
mail Iar pînă atunci s-o crească spitalul! Tot în 
grija spitalului sînt lăsați și ultin^j doi, din cei șap
te frați Beriea. Dar mai cumplită decît toate mi s-a 
părut situația copilașului bolnav de hidrocefalie, 
născut din părinți sifilitici. Cu un trupșor firav și 
un craniu imens, micuța ființă n-are altă „șansă" 
decît să-i facă o explozie capul ! înfiorător!

în discuțiile cu dna dr. Bălășescu, dar și cu dna 
dr. Ruxandra Clepce, șefa secției, frecvent a fost a- 
mintită lipsa educației. A educației în general, și a 
celei sanitare în special, carență vinovată de compor
tamentul tinerelor mame. Cît despre sentimentele 
materne, ale celor care i-au adus pe lume pe eroii 
acestui articol și pe alții în situația lor, nici nu poate 
fi vorba. Nici de sentimente materne și nici de res
ponsabilitate. Căci dacă ar avea responsabilitate, a- 
ceste tinere nu ar naște copii pe care nu-i doresc 
(avortul e liber, ca să nu mai vorbim de mijloace de 
contracepție). Abandonîndu-i le iau și dreptul la i- 
denti'tate, ceea ce împiedică înfierea lor de către oa
meni care-i doresc. Aici și legiuitorul ar trebui să 
aibă un cuvînt de spus, în sensul ca aceste femei să 
nu mai aibă nici un drept asupra copiilor din mo
mentul în care i-au abandonat. Chiar dacă aceștia au 
deja o identitate. Fiind bolnavi copiii, îi „uită" în 
spitale și dispar pentru ca aceștia să nu poată fi in
ternați în instituții de ocrotire, dar ele. „mamele’', 
să-și încaseze alocația de stat ’
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„Siderurgica11 Hunedoara
sfidează

Poluarea naturii repre
zintă nu numai o proble
mă de conștiință sau de 
civilizație, ci și un factor 
de „autodistrugere” vădi
tă a ființei umane. Con
știent sau nu, zilnic schi
lodim mediul ambiant cu 
diverse substanțe extrem 
de toxice, ale căror „bi
nefaceri” sînt, de nențimă 
rate ori, capitale.

Un caz revoltător s-a 
înregistrat în 10 septem
brie 1992 la S.C. „Side
rurgica” S.A. Hunedoara. 
De la Uzina nr. 1 —, cocso- 
chimică s-a deversat fe
nol în apele rîul-ul Cerna 
— un rîu al morții pentru 
flora și* fauna subacvatică.

Dacă valorile admise 
prin STAS 4706/1988 sînt 
de pînă la 0,05 miligrame/ 
litru, concentrația de mo- 
nofenol antrenabil cu va
pori de apă a atins, in 
cazul de față, 5,3 grame/ 
litru, valoarea admisă 
fiind depășită de aproxi
mativ 106 ori. Ames
tecul de substanțe fenolice 
înregistrat se ridică la

17,25 miligrame/litru, iar 
cel de substanțe extractibi- 
le de 72 miligrame/litru, 
depășind u-se astfel doza 
letală pentru flora și 
fauna acvatică. Contamina
rea excesivă a Rîului 
Cerna și implicit a Mu
reșului a determinat o 
creștere a consumului chi
mic de oxigen la 257 mili
grame/litru, față de 25 mi
ligrame/litru, limită maxi
mă admisă de normative
le în vigoare (STAS 4706/ 
1988).

Făcînd uz doar de cîte
va dintre valorile alar
mante înregistrate ca ur
mare a deversării fenolu
lui, sînt lesne de înțeles 
implicațiile acestei substan
țe chimice, mai ales în 
zona de la confluența Rîu
lui Cerna cu Mureșul, pînă | 
în zona barajului de la 
Mintia, zonă după care 
diluția diminuează riscul.

CORNEL POENAR

Dan Brad, de pe strada 
Muzicanților din Geoagiu 
— țigan de origine — lu
cra ocazional la o familie 
din același sat. Făcea ba 
una, ba alta, în eîrijp sau 
prin gospodărie, pentru 
care, evident, era remune
rat. Omul ajunsese de în
credere deplină pentru tina 
E. C., îneît umbla prin

Poliția - veghe 
permanentă

ograda femeii, ba chiar și 
prin locuință, ca la el a- 
casă. Iată însă că într-o 
dimineață o veste s-a răs 
pîndit ca fulgerul în sat:

— Casa doamnei E. C. 
a fost prădată !

Oamenii se mirau și se 
cruceau întrebîndu se, fi
resc, cine ar putea fi au
torul sau autorii.

— Am fost sesizați și 
noi — ne-a spus dl Vasile 
Călugăru, șeful postului co-

TRAIAN BONDOR
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î CÎND VOM AVEA CĂLDURĂ? r
* *
ț R.A.G.C.L. Deva — am fost asigurați de dl di- *
* rector adjunct Corneliu Ionescu — este gata în orice *
| moment să furnizeze căldură, non-stop, în apartamen-J 
| tolc devenilor. Toate punctele termice din municipiu, I 
î cu excepția P.T. 11 din Micro 15, au fost pregătite!^ 
I în vederea începerii furnizării căldurii. Nu sînt pro-1 
I bleme nici la Mintia și, de asemenea, magistrala spre* 
J Deva este pregătită pentru transportul agentului ter- 7 
« mic. »
« în unele cazuri, cum ar fi de exemplu Școala + 
l Sportivă, la cerere, căldura se va furniza mai. devre- * 
j me. In rest, atunci cînd condițiile meteo o vor im-1 
| pune, vom avea căldură. Pînă acum însă timpul a ț 
| fost destul de plăcut, fără temperaturi prea scăzute. I 
( Să sperăm că, în ciuda prognozelor, nu se va răci I
* prea curînd. Ar fi bine din toate punctele de vedere. *
* Inclusiv din cel al buzunarelor noastre, tot mai goa- f

le. (V.R.) •

pe z?
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Pierdut autoritate in casă.
O declar pierdută definitiv.

(Continuare în pag. ■ 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

© AȘA DA! Fțar ne-a fost 
dat să vedem un local de pri- 
mărie așa cum arată el la O- 
răștloara de Sus. Fără nici o 
exagerare, sînt puține primării 
care îi pot sta în cale in '.pri
vința curățeniei șl bunului gust. 
Iată de ce recomandăm unor 
primari un drum la Orăștioara 
de Sus. (V.N.)

O DOI PE-UN LOG. A înce
put și în Deva prezentarea fil
melor aflate în Top 10, în ul
timii ani, dincolo de Ocean.

First Blood", „Terminator 2 — 
Judgement Day”). Implicit sala 
de proiecție a singurului (!) ci
nematograf din oraș — „Patria" 
— s-a umplut din nou, așa cum 
nu a mai făcut-o de mult. Din 
păcate, in acest context, a re
început și trista practică a unor 
casiere de a vinde cîte 2 bile
te pentru același loc. Iar sta
tul în picioare ori în rîndul 2 
nu credem a fi inclus în prețul 
de 150 lei ăl biletului. (C.T.)

0 ALO, CENTRALA ? De la 
Primăria comunei Bariu aflăm 
o veste care sună neplăcut în 
urechi: comuna (mare, cu opt 
sate) nu are centrală telefonică. 
O vreme s-a pus problema că

cupat și de cîteva luni de zile 
a asigurat spațiul cel mai po
trivit. A făcut cunoscut. acest 
lucru fostei conduceri a Direcției 
județene de Poștă și Telecomu
nicații. Dar a primit nenumărate 
promisiuni. Poate apelul nostru 
va fi unul mai. . receptat ! 
(Gh.I.N.)

0 „DESENE PE ASFALT". 
Ieri în fața Cinematografului 
„Patria*’ Deva, copiii din școlile 
municipiului au conturat pe as
falt o lume a viitorului, așa 
cum o vad ei. Strădania micilor 
desenatori a fost răsplătită cu 
daruri, acțiunea îriscriindu-se în 
„Săptămîna Crucii Roșii”. Dese
nele pe asfalt purtînd ge- 
nericul^^uceaRosieinar^

tori să se oprească o clipă șt 
să mediteze la lumea visată de 
copii. (V,R.)

0 POPICARIE. In comuna 
Bariu, clădirea unei poplcării ca
re se tot construia de mai mulți 
ani a fost încredințată dlui Ni- 
colae Brînduș, care a finalizat-o 
și a pus-o în funcțiune. Tot 
dumnealui a închiriat-o plătind 
consiliului local 5000 lei pe lu
nă. Amatorii de popice pot fa
ce un drum pînă la Beriu, un
de se pot organiza si întreceri 
sportive. (Tr.B.)

| Șase luni împotriva 
crimei. Pi-eședintele Ion 
Iliescu a propus șase luni 
de austeritate, cu adopta
rea unor măsuri de ur
gență împotriva crimei, 
violenței și corupției. A- 
ceasta este prima decizie 
politică a lui Ion Iliescu, 
după realegerea sa în func
ția supremă în stat, co
mentează REUTER, „Am 
considerat că avem nevoie 
de legi care să susțină o 
perioadă cu măsuri ex
cepționale” — a declarat 
lori Iliescu.

■ Conferință de presă 
„Alianța Liberală”. Con
ferința de presă a „A- 
lianței Liberale” (P.N.L. — 
C.D. și P.N.L.-A.T.) a su
plinit ieri contramandarea 
întâlnirii cu jurnaliștii a 
C.D.R. Di. Horia Rusu, 
președintele P.N.L.-A.T., a 
spus că în cadrul ședinței 
C.D.R. de luni s-a conve
nit ca partidele ce alcă
tuiesc alianța electorală să / 
formeze în Camera Depu- 
taților 4 grupuri parlamen
tare (al P.N.Ț.C.D., al par
tidelor social-democrate, al 
liberalilor și ăl P.A.C.), iar 
în Senat 2 (al P.N.Ț.C.D. 
și til liberalilor cu P.A.C.). ■

■ Biroul Electoral Cen
tral — rezultate finale. 
Ieri s-au dat publicității 
rezultatele finale ale ale
gerilor pentru desemnarea 
președintelui României, 
desfășurate la 11 octom
brie a,c. Biroul Electoral 
Central informează că to
talul voturilor exprimate a 
fost de 12 034 636, din care 
pentru Ion Iliescu 7 393 429, 
adică 61,43% și 4 641 207 
voturi pentru Emil Con- 
stantihescu, respectiv 38,57 
la sută. Prezența la vot pe 
întreaga țară a fost de 
12 153 810 alegători, adică 
73,2 la sută. S-au înre
gistrat 116 092 de buletine 
nule.

■ Ședința celor două 
camere. Ieri, cele două 
camere ale Parlamentului 
și-au reluat lucrările în
tr-o ședință comună pen
tru rezolvarea unor me
dieri la texte divergente 
ale unor proiecte ile lege 
aflate în discuție
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La S.C. „Matex
POLIȚIA - VEGHE

PERMANENTA
(Urmare din pag. 1)

Greutăți.
nereguli, abuzuri
Declinul economiei românești du

pă revoluția din decembrie 1989 
s-a resimțit puternic și asupra in
dustriei ușoare, fosta Țesătorie de 
Mătase Deva — azi S.C. „Matex” 
S.A. — fiind una dintre victimele 
acestui proces. Dar la prăbușirea 
producției unității, la instabilitatea 
colectivului și la convulsiile ce s.-au 
produs aici — pe lingă greutățile 
de natură Obiectivă, cu care s-a 
confruntat și se confruntă întreaga 
economie — au contribuit și o se
rie de nereguli interne — de orga
nizare și de conducere —, abuzuri 
ale directorilor societății. Așa s-a 
ajuns la disponibilizarea unei părți 
din personal, diminuarea drastică a 
producției și acumularea unui ma
re volum de marfă în depozitele u- 
nității, fabrica încetfndu-și activi
tatea timp de trei luni de zile, ge- 
nerînd aici o lungă vară fierbinte.

Despre unele dintre aceste ne
reguli și abuzuri ziarul nostru a 
scris în cîteva rînduri, iar altele 
fac obiectul unui dosar de cerce
tare penală.

Sindicatul pune
la

Ajunși la saturație cu metodele 
de aroganță și superioritate ale di
rectorului Cornel Bobeș, cu acțiu
nile sale și ale directorului econo
mic Petru Vărcuți de dirijare pre
ferențială a mărfii, cu incapacitatea 
celor doi de a găsi soluțiile de scoa
tere a fabricii din impas, oamenii 
muncii de la „Matex” Deva au a- 
cumulat în ei atîta nemulțumire și 
indignare încît i-au adus — la în
ceputul lunii septembrie a.c,, la 
reluarea activității productive, du
pă un trimestru de șomaj — la un 
dur conflict social. Sindicatul a pus 
atunci piciorul în prag, cum se 
spune, și, în urma consultării cu 
schimburile, a formulat o serie de 
propuneri și măsuri, pe care le-a 
înmînat însuși ministrului indus- 

ttriei, dl Dan Constantinescu, so
sit la Deva cu prilejul campaniei 
electorale a Partidului Republican 
de Unitate a Românilor, al cărui 
președinte este. între altele ,sala- 
riații de la „Matex” au solicitat în
locuirea din funcție a celor doi 
directori.

Ne-am aflat la „Matex” chiar în 
ziua' cînd liderii de sindicat de aici 
dialogau cu muncitorii și redactau 
programul de revendicări. Am con
semnat, din spusele oamenilor, în- 
dîrjiți 9* demersul lor, o serie 
abateri clare, documentate,

de 
ale ce

lor doi directori, pentru care ei nu 
mai au autoritate în actul condu
cerii, cerîndu-li-se chiar să pără
sească. întreprinderea.

> mmv a a a t

FIERBINTE CONTINUA
Revocarea
din funcții

»

urma analizelor și controale-
In-

.. în
lor de rigoare, Departamentul 
dustriei Textile și Pielăriei și Mi
nisterul Industriei au hotărit re
tragerea avizului de numire in 
funcțiile de director general și de 
director economic a dlor Cornel 
Bobeș și respectiv Petru Vărcuți. 
în baza acestei hotărîri. Consiliul 
Imputerniciților Statului — încă în 
denumirea inițială și în componen
ță mărită — i-a revocat din func
ții pe cei doi conducători de la 
S.C. „Matex’’ S.A. Deva, fricepînd 
cu data de 25 septembrie a.c., coor
donarea temporară a activității în
treprinderii fiind îndeplinită de 
directorul tehnic, ing. Rodica Rotea.

Numai că aici, lunga vară fier
binte nu s-a terminat. După o lu
nă de ia reluarea producției, lu
crurile nu merg deloc încurajator. 
Din datele ce ne-au fost prezenta
te de dl Petru Vărcuți •— care 
duce „la zi” întreaga situație 
conomico-financiarâ a unității 
și de dna Rodica Rotea, rezultă 
în septembrie a.c. s-a realizat 
producție

a-
e-

că 
c 

în valoare de -numai 
58,259 milioane lei, s-a vîndut mar
fă însumînd 66,194 milioane de lei 
(deci s-a mai redus cu ceva stocul 
de 185,380 milioane de lei existent 
la 31 august a.c. — n.n.), dar ș-au 
încasat doar 44,580 milioane de let 
Din creditul de 38 milioane de lei 
împrumutate de la Bancă Comer
cială in lună septembrie a.c., uni
tatea mai are azi de rambursat cir
ca 25 milioane de lei. Această va
loare va crește, deoarece pentru con
tinuitatea producției va fi necesa
ră luarea unui nou credit de 
bancă.

Vine iarna,
n-am palton • ••

Am consemnat mai sus cîteva da
te economice. Să mai spunem că 
unitatea lucrează pe două schim
buri, la ceva mai mult de o trei
me din capacitate și cu doar 60 la 
sută din personal, restul de 40 la 
sută fiind plătit, prin rotație, cu 
60 la sută din salariu. Oamenii cîș- 
tigă puțin, nu au perspectiva zilei 
de mîine și sint nemulțumiți.

O atare stare de nemulțumire, un 
nou protest vehement le-am con
semnat joi, & octombrie a.c., pe la 
ora 10, cînd un mare număr 
muncitori umpleau 
râurile conducerii, 
directoarea Rodica 
numită în funcția

de 
bi- 
Ca 
fie

scările spre 
Ce vroiau 7 
Rotea să nu 
de director ge

neral, iar dnii Cornel Bobeș și Pe
tru Vărcuți să fie scoși din între
prindere. Au și întocmit un docu
ment In acest sens, pe care l-au 
înaintat factorilor de decizie de la 
nivel central.

Am stat de vorbă îndelung cu 
acești oameni. Ce-i doare 7 De ce 
se tem 7 „Vine iarna, n-avem bani 
cu ce ne întreține familiile. Lucrăm 
în nesiguranță, de azi pe mîine. 
Vrem ca Departamentul și Ministe
rul să ne pună o conducere dina
mică și capabilă, care să prezinte 
încredere și pe care s-o ajutăm să 
scoatem fabrica din impas. N-o

a a a ^aa a a^aa a a a

* 
I
*

vrem director general pe dna Ro-» 
dica Rotea, pentru că face parte | 
din garda dlor Bobeș și Vărcuți și; 
nu prezintă încredere, iar pe cei i 
doi nu-i mai dorim în fabrică. Dl I 
Cornel Bobeș a fost inginer șef și» 
într-o perioadă, înainte de 1989, | 
dar, în urma unor fapte antisocia- j 
le, a fost înlocuit și scos din între- | 
prindere. Nu ne face cinste. Noi» 
am solicitat să fie numită în frun- I 
tea colectivului dna Doina Cristea, J 
fostă directoare înainte de 1989. ■ 
C.I.S. este de acord cu propunerea I 
noastră, dar cu avizul Ministerului J 
Industriei”. |

— împreună cu liderul siridica-» 
tutui, colegul meu Ioan Marinică,' 
am fost invitați la Departamentul | 
Industriei Textile și Pielăriei, la, 
dl subsecretar de stat Mihai Desel-1 
nicu, care rie-a spus să ne vedem J 
de treabă, să acceptăm actuala sta-» 
re. de lucruri că așa este în toată I 
țara, să așteptăm măsurile Minis- Ș 
terului Industriei, deoarece dumnea-| 

. lor ,de la Departament, nu an pu- • 
tere. Deși am mers cu o listă del 
700 semnături în favoarea drtei Doi-. 
na Cristea, ni s-a spus că n-o poți 
numi în funcția de director, cu de- J 
legație, așa cum solicită dînsa. Si-» 
tuația de acum nu mai poate eon-1 
tinua. Producția merge ca melcul * 
•— din lipsă de materie primă, des- | 
facerea mărfii se face ca Ia pes-» 
cuit, Ia cine pică — din lipsa unor I 
comenzi ferme, atmosfera de lucru ; 
este tensionată — din cauza amî- ■ 
nării rezolvării problemei conduce- * 
rii. (Petru Crăciun, vlcelider sindi- J 
cal). I

*

Cine isi asumă î
I

răspunderea '

munal de poliție — și am 
început imediat cercetări
le. Păgubașei i se furase 
butelia de aragaz și alte 
lucruri în valoare totală 
de circa 40 000 lei. Sigur, 
primele bănuieli s-au în
dreptat spre ceî ce călca 
des în casa femeii. „Nu 
poate fi Dan Brad făpta
șul -- ne-a spus dna E. 
EI doar vine de multă vre
me pe la noi”. Nu i-am 
luat în seamă vorbele și 
ne-am dus acasă la D. B. 
în vremea asta, vecinele îi 
proroceau păgubașei că 
n-o să-și mai vadă butelia 
în vecii vecilor.

— Deci v-ați duș acasă 
la bănuit.

— Da, și nu l-am găsit. 
Ai lui ziceau că s-a duș 
pe la rude, unde anume 
nu știau. Dispăruse îm
preună cu Cornel Paul — 
Și el un individ dubios, de 
aceeași etnie. Anț aflat to
tuși că Dan B. are o rudă 
•— mătușă parcă — în Si- 
meria. Ne-am dus urgent 
acolo. Dan Brad și Cornel 
Paul tocmai sosiseră de la 
Arad, unde nu ăvuseseră 
succes cu valorificarea bu
nurilor furate de la dna 
E. Așa că, în numai 10 ore 
de la furt, păgubașa și-a 
recuperat lucrurile sustra
se.

Este un rezultat al com
petenței și interesului pen
tru rezolvarea probleme
lor oamenilor —■ credem 
noi. Și mai semnifică 
ceva: poliția de azi, chiar 
provenită, în oarecare mă
sură. ,din vechea miliție, 
își caută rolul și locul îh-

tr-o societate democratică 
spre care se îndreaptă 
România.

— Apropo — am reluat 
discuția cu pit, adjutant 
Vasife Călugări» — care 
este starea infracțională 
la Geoagiu 7 .

— în acest an am con
semnat 33 de infracțiuni 
care au fost soluționate.;

— Sint multe, puține ?
— Mai multe ca în anul 

trecut Se înregistrează, în 
general, furturi din avutul 
public sau privat. Avem 
un caz, cel al minaruliii 
lean Bibart, care stă în 
Geoagru la bunica sa și 
care, în complicitate cu 
loan Smeu și TiberiU 
Mozer, a săvîrșit trei fur
turi în dauna avutului pri
vat Sint frecvente, ia 
Geoagiu, furturile de le
gume și fructe din gră
dini. Nieolae Lăcătuș, Ni- 
colae Bacrău, Oliver și 
Emil Pojoni au dărîmat o 
mare parte a gardului ce 
înconjoară grădina liceului 
agricol și au furat fruc
te.

— Die Vasile, haideți să 
caracterizăm activitatea de 
azi a poliției.

—- Noi sîntem precum 
pompierii, «feți nu-i bine. 
Aseară, de pildă, am ajuns 
acasă seara și m-am a- 
pucat să mănîne (expresia 
este specifică unui om din 
Cîmpia Ardealului). Cînd 
mîncam sună telefonul și 
sfat anunțat că între Au
rel Vlaicu și Geoagiu s-a 
întîmplat un accident de 
circulație. Ațp lăsat into
narea la o parte și m-am 
dus la fața locului. M-am 
întors acasă Ia ora unu 
noaptea. Azi dimineață la 
ora 7 am fost la post

s
Situația extrem de grea de Ia I 

S.C. „Matex” S.A. Deva a determ:- J 
nat Ministerul Industriei să invite» 
la concurs pentru ocuparea postu-1 
lui de director pe toți cei care do- J 
resc din fabrică. Concursul a fost| 
programat pe 5 octombrie, dar s-a» 
ținut în 1 octombrie. însă din nu-1 
mărul mare de ingineri de Ia „Ma- ’ 
tex” nu a participat decît dna Ro-1 
dica Rotea. „Da, am fost supusă u-' 
nui test, al cărui rezultat se va co-j 
munica abia în data de 25 oetom-1 
brie a.c., cînd se va reîntoarce în; 
țară dl ministru Dan Constanți-1 
nescu. ne-a spus dna Rodica Rotea.« 
Indiferent cine va fi numit în frun- | 
tea colectivului, important este săj 
strîngem rîndurile, să înlăturăm > 
grabnic neajunsurile, să repunem I 
fabrica pe făgașul normal și să dăm J 
perspectivă oamenilor".

Așa este. Dar de părerea cdlec-» 
tivului trebuie ținut seama. Pentru | 
că el este forța. Departamentul In- * 
dustriei Textile și Pielăriei, Minis-1 
terul n< strier, Consiliul Împuter-J 
niciților Statului — în noua sa de-» 
numire de „împuterniciți mandatați I 
să reprezinte interesele capitalului * 
de stat" și în noua sa formulă de | 
„trei" — au obligația să analizeze • 
cu toată exigența și responsabilita-î 
tea soarta S C. „Matex’’ S.A. De- J 
va. să cîntărească atent, cu discer-• 
nâmînt, șansele de supraviețuire a I 
unității, a colectivului și să nu- J 
mească la conducere oameni capa-1 
bill, dinamici, cu credibilitate la» 
angajați, care să readucă această I 
mare unitate economică deveană pe* 
linia de plutire» să readucă spe-t 
ranța în sufletele salariaților de» 

'"i 
«E 
i 
w 
I

> mm a a ^aaa a aaa^ a a a a

aici. Să sperăm că așa se va 
tîmpla.

Anchetă realizată de. 
DUMITRU GHEONEA

„Siderurgica" Hunedoara 
sfidează natura!

(Urmare din pag. 1)

Dacă fapta de față ră- 
rnîne de neînțeles, la fel 
este și pasivitatea guver
nanților de a amina, la 
nesfîrșit. Legea Mediului, 
care se impune cu acuita
te, avînd în vedere as
pectele grave ale contami
nării mediului ambiant. 
Cît despre sancțiunile pre

i

văzute de normativele în 
vigoare ne abținem de la 
comentarii : 3 000 de lei
pentru o asemenea faptă, 
iar dacă se plătește în 
timpul prevăzut contra
venientul achita doar ju
mătate din minim, adică 
500 de lei. Mai puțin de
cît un pachet de Marl
boro 1 Asta da SANCȚIU
NE I

S.C. „I.C.S.H.” S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. Dr. F. Groza, nr. 8 ț

Realizează prin Secția de producție indus- ț 
trială din localitate lucrări de construcții și l 
confecții metalice' de uz industrial și gaspo- i 
dăresc, precum și prefabricate din beton și î 
beton armat, produse de balastieră și diverse ) 
produse din lemn, la prețurile cele mai avan-» 
tajoasc. -i

Informații suplimentare se 
telefonul 957/13050, interior 119

pot obține laj|
si 370. ț

.. i
l

(1163)

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR ( 
DE STAT A JUDEȚULUI HUNEDOARA j

Organizează începînd cp data de 19 oc- ) 
tombrie 1992 cursuri de inițiere privind taxa) 
pe valoare adăugată pentru agenții economici 1 
din mediul urban Ia sediile administrațiilor $ 
financiare, respectiv circumscripțiile fiscale» iar ț - 
pentru agenții economici din mediul rural în-1 
cepînd eu data de 1 noiembrie 1992 Ia sediile i 
organelor fiscale din Deva, Hunedoara, Orăștie, i 
Hațeg, Brad și Ilia. 
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— MINERUL
f TÎLHAR

Ce-a făcut, ce nu a fă
cut, dar Constantin Riș- 
can, dm Brad, miner la 
E.M. Barza, a ajuns tîlhar. 
Și nu 1-a fost prea greu, 

Iîntrucît victima I. Faur era 
în stare de ebrietate. Mai 
era și bătrîn și Ia pensie! 
Nu știm la ce i-au folosit 
cei 6 000 de lei luați din 
buzunarul omului, dar de 
minune precis s-a făcut!

FURT LA BARUL 
„BURG”

Nu. nu hoții au furat de 
la barul „Burg”. Nici po
meneală ! Barmanui a fu

Infractori și infracțiuni
rat de la clienți. Pe nu
mele său Vaier Popovici, 
respectivul domn a vîndut 
recent 200 gr palinka cu 
o lipsă de 34 ml. Un cal
cul simplu ne arată că 
valoarea băuturii băgate 
în buzunar de Vaier este 
de 39 de lei. Dintr-un foc! 
Și asta doar la o coman
dă. Cite ori fi pe zi ?

BĂTĂUȘUL

A fost identificat auto
rul agresiunii • împotriva

lui Vasile Păucescu din 
Vulcan. El se numește 
Gheorghe Uță, are 50 de 
ani și lucrează la Uzina 
de Preparare Corcești. Veș
nicul bătăuș, beat fiind, a 
așteptat victima la ieșirea 
de la serviciu, a tăbărît 
pe ea și i-a. cauzat grave 
vătămări. Acum a venit 
nota de plată.

DEZINSECTIE?
NU! INCENDIU

Nu știm cît s-a gîndit

soția lui Emil David din 
Ormlndea ptofi a pornit 
ia treabă. Probabil nu prea 
mult, din moment ce a 
încercat să dezinfecteze un 
coteț cu foc. Un lucru este 
sigur acum : gîngănlj nu 
mai sînt, pentru simplul 
fapt că nici coteț nil mai 
este. Noroc cu vecinii și 
formațiunea de pompieri 
civili de la Băița, altfel 
nu mai erau nici casa, nici 
grajdul.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

INSPECTORATULUI 
JUDEȚEAN DE POLIȚIE
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OUV1NTUUWT UIEjBK,”
VA SCRIU CU DEPLINA

ÎNCREDERE ÎN COTIDIANUL DV.
Mă numesc Gligor Moisă, locu

iesc în Brad, strada Dacilor, bloc 8, 
ap. 30, și vă rog să publicați un 
necaz al meu. Soția mea, Gligor 

,'joșana, lucrează la Stația C.FJt.
Brad. în ziua^de 6 octombrie 1992 
i s-a făcut rău» și s-a prezentat la 
cabinetul medical al stației. Medi
cul i-a dat trimitere ia Policlinica 
orașului spre a i se face electro
cardiograma. în dimineața următoa- 

i re am însoțit-o la policlinică. Am 
• așteptat de la 7,45 pînă la ora 9, 
t interval în care n-a apărut ni- 
! meni, deși la fișier mi se spusese

că asistentă este în cabinet. Dna 
■ asistentă de la O.R.L. a cău- 
, tat-o prin unitate. Cînd a 
| venit, dna Pășea —- în loc să se
; scuze — a început să strige să

mergem la policlinicile C.F.R. că
ei au multe drepturi și salarii
mart, eă ce căutăm să venim aici.
Mă întreb, oare un om suferind de 
inimă poate suporta asemenea șo
curi ? Noi, localnicii, care avem 
fișe Ia această policlinică, chiar pen
sionari C.FJt. fiind, cînd sîntem 
bolnavi trebuie să mergem la Arad 
sau la Simeria ? Vă rog să luați 
în considerare această sesizare. Vă 
mulțumesc și rămîn alături de a- 
oest cotidian.

primarul de la
SACĂRÎMB

Primarul „mic”. Așa-1 numesc 
sătenii pe dl Ion Signeanu. Spre a 
nu-1 confundă cu primarul comunei. 
Se afla nu. de mult la Consiliul lo
cal Certej. Venise să rezolve a- 
provizionarea locuitorilor din Sficâ- 
rîmb, dar șt să vadă ce ar putea 
face pentru repunerea în circulație 
a autobuzului pentru eei care fac 
naveta. „încerc să rezolv proble
mele sociale ale consătenilor met. 
Atît ale vîrstnicilor, cît și ale copii
lor — ne spuneai. Și am o mare 
mulțumire atunci cînd reușita este 
de partea noastră1’.

Spre marea-i dezamăgire, nn 
reușise să le aducă o veste bună 
celor 15 școlari care vin și merg 
zilnic pe jos de la Săcărîmb la 
școală. Și invers. Suferea alături 
de eopii. „C< ne facem cu ei î 
Scrieți ceva. Poate „Coratrans” 
sau Regia autonomă de transport 
local se vor îndupleca și vor asi
gura transportul micilor navetiști. 
Și a părinților lor". (E.S.).

POȘTA RUBRICII

• „Facem apel la dv. în spe
ranța că poate astfel vom salva o

familie în derivă” — își încheie 
scrisoarea „dțiva locatari” din stra
da Zamfirescu — Deva.

Stimate dl anonim, înțelegem 
buna dv intenție de a interveni în 
readucerea celor doi soți „X” pe 
drumul ales inițial. Situația este 
însă delicată Dacă dv care, se 
vede, cunoașteți chiar amănunte 
care v-au dezlegat „misterul” și cu 
toate acestea nu vă dezvăluit» iden
titatea, cum să intervenim noi ? Vă 
promitem să publicăm cele relata
te, cu condiția să semnați cu nu
me, prenume și adresă. (E. S.J.

• Am expediat cererea dv, sti
mate dl Dumitru Ijăc din Deva, str. 
Kogălniceanu, bl F3, ap. 3 — ce
lor care stat în posesia documen
telor. spre a vă confirma solici
tările. N-ați primit probabil un 
răspuns cererii dv trimise ia Pitești 
ta ÎS mai a.c. deoarece numele dv 
era dactilografiat greșit. Și anume 
Ijoc în lac de Ijac.

• Stimate dl Viorel Muntean din 
Totia (Băcia), problema dv este de 
competența Poliției Hunedoara. Noi 
v-am fi ajutat, publicînd rîndurile 
ce ni le-ați expediat ia rubrtca 
Tribuna „Cuvîntului liber”. Dar 
dy doriți să rămîneți anonim. Așa
dar, vă propunem să vă adresați 
celor împuterniciți să facă cercetări.

t k 
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SARMISMOB S.A. DEVA

Informații la tel. 627939. (1170)

S.C. „UZINA ARDEALUL” S.A.

Concursul din
18 octombrie

»

7. PARMA (14) 
— ANCONA (18) 
Parma nu 

nerea victoriei.
Pronostic :

5 2 0 3 8—11 4 
5 0 2 3 9—19 2 

va avea prea mari probleme în

( 0)
(-2) 
obți-

1

>

1. OȚELUL (11) 9 3 3 3 7—12 9 (4-1)
— SPORTUL STUD. (8) 9 3 3 3 13—13 9 (—1) 
învinsă în ultimele două întîlniri, Sportul va

încerca să recupereze la Galați.
Pronostic : 1, X

2. F.C. BACĂU (18) 9 0 2 7 2—20 2 (—6)
— C.S.M. REȘIȚA (17) 9 1 2 6 6—26 4 (—6) 
Derby-ul suferinței, în care gazdele au prilejul

să scape (probabil doar momentan) de ultimul loc. 
Pronostic : 1

8. (16) 5 113 9—13 3
5 13 1 15—13 5

(-1) 
(-D 
Deci

PESCARA
— FIORENTINA (8) 
Unde joacă Florentina se «teu goluri multe.

fi un meci foarte animat și cu deznodămînt ne-va 
prevăzut.

Pronostic : 1, X, 2
ROMA (12) 
— INTER (4)
Inter poate să obțină 
Pronostic: X, 2

9. 4
7

( 0)
(4-D

11.

3. ATALANTA (15) 5 2 0 3 5—9 4 ( 0)
— TORINO (2) 5 2 3 0 11—5 7 (4-D
Meciul nul pare să ■mulțumească ambele com-

batante.
Pronostic: X

4. FOGGIA (17) 5 10 4 5—12 2 (-2)
— GENOA (9) 5 0 5 0 8— 8 5 (-1)
Gazdele vor forța victoria, lucru extrem de ne

cesar în obiectivul lor, dar genovezii mizează pe un 
meci... nul.

Pronostic: X
5. JUVENTUS (3) 5 2 3 0 10—7 7 (4-3)

— BRESCIA (7) 5 2 2 1 5—3 6 ( 0)
Este cert că JUVE pornește favorită, dar credem

și în românii noștri.
Pronostic: 1, X

6. MILAN (1) 4 4 0 0 15—7 « (4-4)
— LAZIO (5) 5 1 4 0 12—9 6 ( 0)
Qașpeții speră să rămînă (și ei) în continuare

fteînvinși, dar Milan deocamdată nu concepe nici 
măcar un egal.

Pronostic: 1

FOSTA U.R.U.M.F. ALBA IULIA * 
str. Miciurin, nr. 9, telefoane 96827765, 827666,1 

fax 96/823523
Execută și vinde pentru populație urmă- | 

toarele produse pe bază de comandă satr ce-• 
■ - I

Coșer depozitare porumb L = 3 m; 1 ~ (K9 j 
m; H = 2,5 m, capacitate = 36 378 lei/buc. I 
Dispozitiv manual tocat tăieței, sfeclă și j ' 
bostan — 5 147 lei/buc.
Garaj demontabil metalic L = 5 m; 1 |
3 m; H = 2^ m— 183 750 lei. • .
Dispozitiv cu ventilator pentru pirlit porc | 
cu lemne — 4 616 lei/buc.
Moară pentru uruială porumb electrică} I 
Capacitate: i&inim 150 kg/oră; macină pe-1 
rumbul cu coceni; se livrează ^ră motor, 
electric 2,2 kW x 3000, rpm — 15 758 lei/1 
buc. ;
Sfîrmitor manual boabe porumb — 36>15i 
lei/buc. I
P&te pentru sobă din îontă — 6 390 Iei/* 
setul. ?
Pluguri cu 3 brăzdate pentru tractor D 680*
— varianta I 84 000 lei/buc. |
— varianta II 65 554 lei/buc.!
Plug cu 2 brăzdare pentru tractor I
U445 60000 lei/buc.»
Chioșcuri metalice L « 3 m; I = 2 m; | 
B = 2,5 m 170 000 lei/lMK. î
Cărucior cu coș mare (1 m x 0,5 m) I

6201 lei/buc.|
Pubele pentru depozitare gunoi *
menajer» capacitate 110 litri, 4 284 lei/buc. | 

(1148) !
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FILIALA CITROM ,

Organizează în perioada 27—30 octombrie» 
. 1992. lucrările de contractare a concentratelor i 
| pentru băuturi răcoritoare pentru anul 199(3 la;
* hotelul Aro-Palace Carpați Brașov in sala al-1
I bastră de protocol, etaj I. •
J Cu această ocazie vă fi prezentată o expo- | 
» ziție cu toate sortimentele. ■
| Delegații se vor prezenta cu comandă fer-! 
.* mă pentru sortimentele pe care le doresc, re-| 
I partizate pe luni și trimestre : •
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S.C. AGROVIT S.A. BRAȘOV

CONCENTRATE CU ZAHĂR 65* S.U., .. |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

COLA 
KIWI 
GRAPEFRUIT 
LEMON 
ZITRONEN 
PORTOCALE 
ORANGE 

MANGO

lei/kg* 
lei/kg I 
lei/kg: 
lei/kgl 
lei/kg ■ 
lei/kg; 
lei/kg | 
lei/kg ! 
lei/kg | 
lei/kg • 
lei/kg I

*

325 
260
260
260
260
260
260
260
285
285
235
220
220
220

Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat ANANAS 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
ConcentratBRIFCOR-ORANGE

4 2 2 0 10—8
5 1 2 2 4—6

6 (4-4)
4,(—2)

SAMPDORIA (6)
— CAGLIARI (13)
Egalul, realizat de Cagliari (și) în ultimele două 

ediții la Genova, nu constituie o
Pronostic: 1, X

10.

ren

12.

surpriză.

2 0 3 9—9 4 (—2)
1 2 2 8—8 4 (—2)

UDINESE (10) 5
— NAPOLI (11) 5
Napoli joacă mai bine în deplasare decît pe te- 
propriu. „X”-ul pare
Pronostic : X

reciproc satisfăcător.

CREMONESE (1) 8 5 0 1 14—6 10 (4-4)
— VERONA (6) 6 3 2 1 6—3 8 (4-2)
Incredibila performanță, de 5 victori» consecuti- 
a gazdelor, care de altfel i-a adus f .ve, . _

lider îi propulsează favoriți. Dar...
Pronostic: 1, X

în poziție de

TROPIC 
FISTIC 
BANANE 
ZMEURĂ 
TRANDAFIRI lei/kg î 

227;
lei/kg | 
lei/kg!Concentrat LĂMÎIȚA 200 „

Concentrat ORANGE-MARACUJA |
390 lef/kg* 

CONCENTRATE FĂRĂ ZAHĂR
18.

16.
17.

Concentrat
I

BRIFCOR-ORANGE 310, 
lei'kg I 

535 lei'I I 
70 lei^l •

lamîita a 
lămîița b

19.
20
21. Capsule metalice import 2.25 Iei/buc | 
Informații la telefon 92/151522, director. 

Pricop. (1175)|
k

Concentrat 
Concentrat6 2 2 2

6 13 2
8—8 6 ( 0) 
3—7 5 (—1) 

Un meci, care se va termina, probabil, conform... 
tradiției — egal.

Pronostic * X

13. PADOVA (11) 
— BOLOGNA (13J

I
1
I 

i

I
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VÎNZARI-
CUMPARARJ

• VÎND mobilă combi
nată furnir nuc, stare ex
cepțională, autoturisme 
Datsun Stanza, fabricație 
1983, înmatriculate. Lada 
t200 Combi, fabricație 
4982. Informații Deva, te
lefon 615551, după ora 18.

(8675)

• FIRMA PARTICU
LARA vinde en gros 
cartofi import Ungaria, 
preț 80 lei/kg. Infor
mații telefon 966/61408.

(8667)

• CUMPĂR coroane 
ceho-slovace Deva, te
lefon 616836.

• VlND apartament 2 
camere, confort I, Gojdu. 
Deva, telefon 612357.

(8669)
• VÎND în Oradea, zonă 

centrală, asă, 2 camere, 
dependințe, pivniță, gră
dină. Telefon 95/611820, o- 
re’.e 17—20.

(8624)
• VÎND apartament 4 

camere, gaze, bloc cără
midă, ocupabil imediat, 
zugrăvit proaspăt. Infor
mații telefon 661595, în 
tre i -ele 6—11. 15—18.

(8622)
• VIMD apartament 3 

camei e 1 200 000, negocia 
bil. De> a. Dacia, Al. Ro 
mar. lor, bl. 21/34.

(8657)
• 1 1NDEM en gros Nes 

brazt.ian „Jacky” de 200 
grame, cu 908,50 lei cutia 
șl gumă de mestecat „Tur
bo”, cu 13 lei, Informații 
Orăștie, telefon 95/642795.

(8668)
• VÎND casă și grădină. 

Deva, telefon 627479, o- 
rele 20—22.

(8673)
• VlND porumb pentru 

floricele (cocoși). . Certeju 
de Sus, telefon 667114.

(8675)
• VÎND garsonieră și 

Trabant 601. Deva, Dacia, 
bl. G 1. sc. A. ap. 57.

(8681)
« VÎND caroserie Da

cia 1 300 break, stare foar
te bună, 150 000 lei. Hu
nedoara telefon 735263.

(8682)
• VÎND apartament 3 

camere. 2 băi, 2 balcoane. 
Hunedoara str. Libertății, 
bl. 10, ap. 9.

(8417)

• VÎND 4 roți străine,
175 x 13 (jantă, cameră, 
anvelopă) cu 4 găuri. Te
lefon 95/722803, orele 20 
—22. (8418)

• VÎND convenabil bu
telie aragaz. ’ Hunedoara, 
telefon 722921.

(8419)
• VÎND piese Audi 100. 

Hunedoara, telefon 713868.
(8423)

• VÎND motor Ford 
Granada 2000 cmc. Hune 
doara, telefon 711510.

(8420)
• VÎND casă în con

strucție (locuibilă 2 ca
mere), malaxor de meste
cat carne și mașină de 
tocat electrică. Hunedoara, 
str. Chizid. nr. 33.

(8424)
• VÎND apartament 2 

camere, zona teatru. Hu
nedoara, telefon • 712989.

(8425)

PIERDERI
• PIERDUT adeverin

ța nr. 597/3680, din 1991, 
pe numele Turbuk Iosif, 
eliberată de comisia fun
ciară. Se declară nulă.

(8670)
• PIERDUT legitimație 

veteran de război, pe nu
mele Ciolocoi Viorel. Se 
declară nulă.

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Si
derurgica S.A. Hunedoara, 
pe numele Kirschner Mo
nika. Se declară nulă

(8414)
• PIERDUT legitimație 

handicapat, nr. 134, elibe
rată de Asociația Handica - 
paților Hunedoara, pe nu
mele Răileanu Constantin. 
Se declară nulă.

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
I.E. Mintia, pe numele Ga- 
tea Ana-Adriana. Se de
clară nulă. (8686)

OFERTE 
DE SERVICII

• „INCOTA ATLAS REI-
SEN’’ efectuează transport 
de persoane și pachete 
pe ruta Brașov — Sibiu — 
Deva — Arad — Praga — 
Nurnberg — Heilbron — 
Stuttgart, în datele de 21, 
28 X și 4, 11, 18, 25 XI. 
1992. înscrieri și informa
ții : telefon 95/618882, o- 
rele 16-21 (8637)

• AMAND TURISM 
SIBIU organizează ex
cursie la Istanbul cu 
plecare din Brad, în 
perioada 24—29 oc
tombrie 1992; ora 15. 
înscrieri și informații 
la Miheț Felicia, te
lefon 650050, zilnic o- 
rele 15—19.

(8679)

«ar « i • » aMW <

î Frontul Democrat j 
!al Salvării Naționale!
? Transmitem întreaga gratitudine întregului elcc- » 
| forat din județul Hunedoara care, cu ocazia alegeri-1 
w for parlamentare și prezidențiale din 27 septembrie, 
| și 11 octombrie a.c., a dovedit prin votul său înalta | 
, ținută civică, patriotică, națională.

(Avem convingerea că, împreună cu toți oamenii 2 
de bQnă credință, indiferent de opțiunea politică, vom |i pune stavilă corupției și haosului ce se regăsesc și ? I în județul nostru.

? Aveți deplină încredere în programul de guver- .
| nare al Frontului Democrat al Salvării Naționale. | 

lug. G. RAICAN. j
președintele Consiliului Județean I

- Hunedoara al F.D.S.N, j

• S.C. UNICONF. M.
SRL angajează croitorese 
cu experiență. Informații 
zilnic, la telefon 613201, 
orele 9—15, sau la sediul 
din bdul Decebal, bl. 15, 
parter, Deva. (8677)

• PREDAU engleză la 
nivel începători — mediu, 
în condiții favorabile. Te
lefon 717845, după ora 15.

(8421)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
camere, Deva, Mărăști,3

bl. 25, ap. 4, et. 1, cu două 
camere. Informații zilnic, 
după ora 17. (8678)

• SCHIMB garsonieră et.
I, cu apartament 2 
mere. Telefon 711107.

(8416)

ÎNCHIRIERI

ca-

• STUDENTĂ, caut 
parlament 2 camere

Deva, telefon 
(8683)

închiriat. 
628211.

a- 
de

DIVERSE
•. UN grup de călători 

dorește să aducă mulțu
miri, multă recunoștință 
domnului șofer Moga Va
sile, cu mașina 31-HD- 
6301. Circulînd pe traseul 
Deva — Budapesta, a a- 
vut o comportare demnă, 
fiind cuviincios și respec
tuos cu toți călătorii 
pe acest traseu. Pe 
ceastă cale ținem 
mulțumim domnului 
fer și să-i dorim 
succes în activitatea 
fesională.

de 
a- 

să-i 
șo- 

mult 
pro- 

(8676)

• ÎN ATENȚIA 
CREDINCIOȘILOR 

GRECO — CATOLICI 
din Deva și împreju
rimi : Brad, Spini, 
Mintia, Vețel, Certej 
etc. întrucît nici pînă 
azi nu le-au fost re
trocedate propriile lă
cașuri de închinare: 
Capela, str. Barițiu, 
și Biserica, str. Liber
tății, prin 
Primăriei 
lui Deva, 
duminică, 
brie 1992, 
turghîe de la ora 
se va celebra în Sala 
Mică a Casei de Cul
tură Deva. Comitetul 
parohial. (8680)

bunăvoința 
munieipiu- 

începînd cu 
18 octom- 

Sfînta Li- 
10

DECESE

• COLEGII de 
FRE Deva deplîng 
trecerea în eternitate 
a celui care a fost 
un bun coleg și prie
ten

KIRAI.Y ȘTEFAN 
(PIȘTA) 

și sint alături de fa
milia îndoliată. Dum
nezeu să-l odihneas
că ! (8674)

• FAMILIA Mariș 
Vasile și Nuți din Hu
nedoara regretă incre
dibila moarte a fra
telui și cumnatului 

IOAN VINȚAN, 
la numai 50 ani și 
este alături de fami
lia greu încercată.

(8426)

S.C. „EMMA — COM” S.R.L. 
ORĂȘTIE

Bd. N. Bălcescu, nr. 43 
VINDE PRIN LICITAȚIE 

în ziua de 2 noiembrie 1992, ora 10, la 
sediul firmei,

MAȘINĂ DE CUSUT INDUSTRIALĂ MCI 4-1 \ 
nouă, echipată atît cu motor monofazic cit și ) 

cu motor trifazic și
CÎNTAR PENTRU PRODUSE ALIMENTARE ( 
Informații: tel. 95/641246 (8345) l

I
%

r,»

SOCIETATEA COMERCIALĂ!
I

I
*
I
*
I

VITI VINICOLĂ BARATCA SA <

COMUNA PĂULIȘ,

JUDEȚUL ARAD

Oferă spre vînzare tuturor celor interesați • 
la prețuri avantajoase cele mai superioare vi-1 
nuri și rachiuri atît din recolta anului 1992 cit' 
și mai vechi din renumita podgorie transilvană I 
Minis — Măderat. »

Vinuri de puterea ursului din soiurile : Pi- J 
not Noire, Merlot, Burgund și Cadarcă ca vinuri i 
roșii și Fetească Regală, Riesling Italian și J 
Mustoasă de Măderat ca vinuri albe sînt ace- | - 
le băuturi ce vă pot garanta pe lingă o bună . 
dispoziție și un pitiș de sănătate. (

Produsele noastre pot fi livrate atît îmbu- ' 
teliate cît și vărsate în recipientele clientului i-1 
mediat la fața locului cît și pe bază de comenzi j 
ferme la prețuri negociate pe bază de grafic de 
livrare cu plata anticipată sau eșalonată. De| 
asemenea, vinde struguri albi pentru vin la? 
prețul de 55 lei/kg. I

Informații suplimentare la telefoanele 960/ j 
65246, 960/61119. (1182)1

i*
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MACON” — S.A. DEVA |

Precizează că prețul de pornire a licitației 
pentru vînzarea activului w

Balastiera Săulești 
este de 51 954 mii Jei 

și nu 51 954 lei, cum greșit a apărut in 
țul publicat anterior.

I

I
anuii- |

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DECEBAL” S.A. DEVA 

ANUNȚĂ.
Pierdut stampilă S.C. „DECEBAL” 

MAGAZIN NR. 49 TELIUC. O declarăm nulă.

I
*

I

I

S.A. j

I

I

I

OFICIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA PENTRU 
PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

Angajează prin concurs, în termen de 20 
zile, personal cu studii superioare :

• un jurist
• un economist
• un agronom
Informații, suplimentare la sediul unității 

din Deva, str. M. Viteazul, nr. 3, telefon 614971. 
(1185)

UJCC HUNEDOARA — DEVA
prin depozitele de achiziții teritoriale din 

Brad, Orăștie, Ilia și Hațeg
achiziționează următoarele produse :
• pene gîscă — 400 lei/kg
• pene găină — 40 lei/kg
• fasole cal. I — 90 lei/kg

cal. II — 80 lei/kg
• miere polifloră — 250 lei/kg
• miere salcîm — 450 lei/kg
• semințe dovleac — 100 lei/kg
• nuci în coajă, cal. I — 130 lei/kg

cal. II — 100 lei/kg
• ceapă — 60 lei/kg
• cartofi — 60 lei/kg
Informații suplimentare la telefon 614530,

int. 13, 26. ’ (1178)

ț S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA
l Vinde la sediul fermei nr. 4 Orăștie, din
i str. Tîrgului, nr. 25, în fiecare vineri, vițele de ’
J reproducție rasa Holstein, la prețul de 350 lei/ 1
' kg viu. (1177) ț I

S.C. HAȚEGTRANS S.A.
Anunță scoaterea la licitație a următoare

lor mijloace auto, care au fost aprobate pentru 
casare, astfel :

• autocamion R 8135 F — 3
• autobasculantă R 19215 DFK —11
• remorcă
• remorcă
• remorcă
• autobuz
Licitația se ___ _____ ___  —r-„ ,

trans S.A. în fiecare joi, începînd cu data de 1 
16. 10. 1992. (8343) |

— 3
— 5
— 3 

t

I

buc . 
hue | 
buc • 
buc I 
buc j 
buc I

2 RBB 6,3 
furgon 
izotermă 
RDM 109 
va ține la sediul S.C. Hațeg- î

I
S.C. „REMAT” S.A. HUNEDOARA — DEVA ' 
cu sediul în Deva, str. Griviței nr. 37, tel. 14408, J

Angajează prin concurs mecanic auto ca-1 
tegoria V — VI.

Informații suplimentare Ia sediul unității. I
(1184):

______________________________ I

I
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ:

• curs de inițiere in contabilitate, ince- 
pînd cu data de 17 octombrie a.c.

• .curs de 
tori și avansați, 
brie a.c.

• curs de
pînd cu data de 2 noiembrie a.c.

Informații și înscrieri la sediul Camerei 
din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva, tel. 612924,? 
614865. - (1183)1

*

limbă engleză pentru 
începînd eu data de 2

secreta rîat-stcnograf ie,

începă- 
noiem-

înce-

I
*
I

I 
s
I
*
I

I
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