
■  CHICAGO. — La Con
gresul Mondial al Arhi
tecturii. desfăşurat recent 
la Chicago, preşedintele 
Uniunii Arhitecţilor din 
România, Alexandru Bel- 
diman, a fost ales mem
bru al Consiliului Uniunii 
Internaţionale a Arhitecţi
lor — U.I.A.

Desfăşurat sub deviza 
„Arhitectura la răscruce: 
creaţie pentru un viitor 
viabil", Congresul a reunit

mai Sine de pte mii do 
arhitecţi Uniunea Arhitec
ţilor din România a  parti
cipat lâ expoziţia interna
ţională organizată cu a- 
cest prilej, cu o prezentare 
a problematicii urbanistice 
a zonei centrale a Bucu- 
reştiului şi prin comunicări 
lo sesiunile Congresului.

B  BUDAPESTA — „Par
tea ungară nu respinge tra
tativele la nivel de ex
perţi şi întâ' irile lâ nivel 
înalt (cu România). In a- 
celaşi timp, consideră că 
ambelor părţi le sunt file 
acele contacte politice ce 
s-ar putea solda cu rezil

iatele palpabile pentru ce
tăţenii celor două ţări" — 
a declarat Janos Herman, 
purtătorul de cuvânt al 
Ministerului ungar de ex
terne, citat re  agenţia 
MTI. Ungaria este intere
sată nu într-o diplomaţie 
„de vitrină", ei într-o co
laborare praetico, a ţ-’nut 
să evidenţieze diplomatul 
maghiar. El a calificai re
gretabil faptul că „partea 
română nu pierde nici un 
prilej pentru a declara că 
este gata de tratative, în 
schimb respinge consec
vent toate Propunerii» un
gare referitoare Ia consul
tările la nivel de experţi".

Conducerea românească, a 
spus purtătorul .le cuvânt 
ungar, consideră că pro
blema cardinală a relaţii
lor bilaterale constă în în
cheierea Tratatului de ba
ză interstatal, şi în cadrul 
acestuia, susţine formula
rea aşa-numitei clauze te
ritoriale. Aceasta — a spus 
ci — este doar o parte a 
tratatului ce trebuie con 
ceput printr-un sistem unic, 
incluzând şi alte preve
deri nu mai puţin impor
tante. In opinia ungară — 
a  precizat Janos Herman — 
unul dintre elementele car
dinale ale sistemului de 
relaţii dintre cele două

ţări — şi în cadrul acesta 
şi ale Tratatului de bază 
— este colaborarea în apă
rarea minorităţilor. O ase
menea colaborare a  făeut 
posibilă şi ratificarea de 
către parlament a tratatu
lui de bază ungaro—ucrai
nean, a spus diplomatul 
ungar. -

f l  BERLIN. — Poliţia 
germană de frontieră (BGS) 
a încheiat, miercuri, pre
gătirile în vederea înf îm 
pinării unui eventual aflux 
de imigranţi clandestini, ca 
urmare a intrării în vigoa
re, joi, a unei legi care
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zile la Judecătoria Deva/ 3911/1993 ne-a reţinut în
perioadă în care s-au aflat mod special atenţia, prin 
pe rol, în instanţă, dimensiunile financiare pu- 
328 de c a u z e ,  din- se în discuţie:- 80 de
tre oare : 262 de cauze ci- milioane de lei revehdicaţi

k Drumul spre sala paşi
lor pierduţi rămâne 6 a- 
mintire tristă peste ani, 
iar reîntoarcerea în timp 
străbate simţirea lăuntri
că lăsând în urmă un 
neant

Am numit saia paşilor 
pierduţi sălile de judecată 
unde energiile umane se 
regrupează în două tabere 
vrăjmaşe, sperând, unii 
fcitr-o minune dumnezeias
că. alţii In calea adevăru
lui.

Dincolo de aceste săli 
unde se hotărăsc destine, 
se „împart copiii", spe
ranţa Sau teama sunt om
niprezente, îmbulzeala pe 
coridoare, privirile tăioa
se aie împricinaţilor sau 
cele blajine ale „victime
lor" au fost doar câteva 
amănunte care ne-au re
ţinut atenţia asupra aces
tui colţ de lufrte „dezlăn
ţuit".

Ce se mai întâmplă prin 
sălile paşilor pierduţi ?

Este o întrebare pe care 
am încercat să o dezle
găm pe parcursul a trei

vile şi 66 penale. Media 
speţelor luate în discuţie 
este 110—120 zilnic.

în sala 
paşilor
pierduţi

Dintre cauzele în civil, 
ponderea o reprezintă ma
jorarea de pensii de în
treţinere a minorilor, liti
giile între societăţile de 
stat, private, acţiunile a- 
vând ca obiect dreptul de 
proprietate, reducându-se 
în ultimul timp considera
bil.

In perioada 17—19 iunie 
a.c., dintre cauzele derula
te în instanţă, dosarul nr.

de către S.C „Electron" 
S.R.L. Deva, încasaţi ne
justificat <— după opinia 
reclamantei — de către 
S.C. „Prod Impex Corn" 
Sit.L. Deva (50 de milioa
ne de lei băgaţi într-o a- 
facere comercială la care 
se adaugă 30 de milioane 
de lei dobânda aferentă, 
urmare a „ratării" afa
cerii).

Un alt proces al milioa
nelor — 0 591 000 de lei — 
s-a desfăşurat tot în a- 
ceeaşi zi. Surpriză! S.C. 
„Comimpex Las Vegas" 
S.R.L. Deva intentează S.C. 
„Electron" S.R.L. Deva ac
ţiune în instanţă pentru 
plata sumei amintite an
terior — 6 591 000 lei,

19 iunie rămâne o zi — 
deocamdată —■ record în 
disputa milioanelor, în sala 
paşilor pierduţi, din Deva.

CORNEL POENAlt

Unde se mai construieşte 
azi o şcoaîâ? La Bradi

In aceste vremuri de restrişte şi de perpetuare a să
răciei, e greu pentru un oraş să facă un bloc, fie şi cu 
un număr redus de apartamente, dar o şcoală? Şi totuşi, 
la Brad se va ridica o nouă şcoală. După cum am aflat 
de la primărie — care are un rol esenţial în obţinerea 
aprobărilor şi a fondurilor necesare începerii acestor 
lucrări (50 milioane de lei) şi oraşul Brad va avea o nouă 
şcoală cu 24 de clase şi o grădiniţă. Spre bucuria copii
lor, dar şi a'părinţilor lor. (S. CERBU).

JAF ÎN CULTURILE AGRICOLE
Am fost sesizaţi la re- când bine terenul, de 

dacţie despre fapta repro- multe ori găsindu-se prin 
babilă a unor răufăcători culturi şi diferite produ- 
care, în noaptea de 28/29 se sustrase din unităţile 
iunie a.c., au devastat respective, 
culturile de cartofi şi Pentru a preveni re- 
legume ale proprietarilor petarea unor astfel de 
ce au pământ în zona fapte intolerabile, se face 
fabricii de pâine, respec-, apel la proprietarii de 
tiv pe str. C. A. Rosetti pământ să organizeze pa- 
din Deva.' Se estimează za culturilor, bineînţeles 
că numai în cazul fami- sesizând şi poliţia să-şi 
liei Turdeanu paguba este intensifice controalele în 
de circa 50 000 lei. Pier- zonele vulnerabile din 
deri mari s-au produs şi împrejurimile municipiu- 
pe loturile familiilor Popa, lui pentru a stăvili a ■ 
Opran, Marton ş.a. Aceste semenea furturi din mun- 
furturi organizate se ca agricultorilor cinstiţi, 
pare că sunt făcute de Cei păgubiţi se întreabă : 
către oameni salariaţi oare aceşti hoţi nu mii 
care lucrează la unităţi au frică nici de Dum- 
din zonă, aceştia cunos- nezeu ? (N.T.),

ÎNŞTIINŢARE
Domnul Mihai Bucur face cunoscut că văduvele foş

tilor deţinuţi politici — decedaţi în închisori sau după 
eliberare —, pentru a beneficia de ajutorul de 10 900 lei 
lunar sunt obligate să prezinte la Comisia pentru aplica
rea Decretului 118/1990 următoarele acte :

t. Certificatul dc deces al soţului
2. Certificatul de căsătorie
3. Dovadă din care să rezulte că soţul (soţia) au 

fost arestaţi pentru motive politice, după 6 martie 1945.
Comisia pentru aplicarea Decretului 118/1990 va func

ţiona până la 31. XII. 1993.
Se pot adresa Comisiei şi deportaţii cu domiciliul 

obligatoriu, prizonierii de război, internaţii în spitale psi
hiatrice reţinuţi pentru motive politice.

S a stabilit procesul pe data de al consultaţiei. Acum, în ioc să
2 septembrie a.c. la Tribunalul se mai elimine din birocraţie a-
mvnicipiului Bucureşu. (N. T ).

0  „ZARANDUL" este noua 
serie a unui cunoscut periodic 
ce a apărut la Brad în urmă cu 
mulţi ani. Publicaţia de infor
mare locală, apărută din iniţia
tiva primăriei, este de mare in
teres pentru locuitorii frumosu
lui oraş de pe Criş, regăsind în 
coloanele sale o tematică bo
gată, informaţii de larg interes 
ci vie din toate sectoarele vieţii 
ecpnomico-sociale. îi urăm viaţă 
lungă I (S. C.).

0  SEDIU NOU, Clubul Copii
lor din Orăştie are în prezent un

nou sediu, mai exact în localul 
fostului internat al Liceului „Au
rel Vlaicu" din localitate. Spe
răm ca aici să aibă condiţii 
prielnice desfăşurării activităţi
lor sale. (I.V.).

©  PROCESUL AUTOTURIS
MELOR. De lâ preşedintele Aso
ciaţiei pentru protecţia cumpă
rătorilor de autoturisme am pri
mit un comunicat în care se a- 

. rată, între altele: „Conducerea 
A.P.C.A. şl avocaţii apărării .sunt 
direct interesaţi să termine cât 
mai urgent acest proces, spre a 
se trece la obţinerea titlurilor 
executorii pentru ca fiecare aso
ciat să-şi poată ridica maşina 
sau contravaloarea ei actuală.

©  CONSFĂTUIRE. La Ora
dea a avut loc cea de-a treia 
consfătuire de lucru pe tema 
amenajării urbanistice a Munţi
lor Apuseni. întâlni ea de la 
Oradea a dezbătut stra egiile de 
dezvoltare în domeniul turismu
lui, al folosirii resurselor subso
lului şl al extinderii reţelei de 
radio şi televiziune în masiv.
a.c.).

© BIROCRAŢIE întotdeau
na medicii au avut de ţinut mul
te evidenţe: timpul afectat scri-

ceasta a sporit. Reţetele, in du
blu exemplar — separat pentru 
cele compensate 50 la sută şi, 
respectiv, 75 Ia sută, înscrisuri
le din registrele, de evidenţă., urn 
fişe sau carnetele de sănătate, 
sunt doar câteva exemple (E S.).

© SERVIRE CIVILIZATA.
La unitatea de desfacere a căr
nii şi a produselor din carne de 
la complexul aflat în Piaţa cen
trală a Devei, etaj I, plata se 
efectuează Ia casierie, vânzăto
rii evitând să umble cu banii, 
mâinile (curate) folosindu-le la 

civilizată a clienţilor.sulul diferitelor trimiteri, reţe- servirea 
te etc. era poate acelaşi cu cel (S. C.}.

limitează drept* 
în Germania, 
agenţia France} 

Aproximativ
liţişti sunt _ . ._
lungul frontierelor Germa
niei cu Polonia şi Cehia, 
prin care tranzitează cea 
mai mare parte a imigran
ţilor clandestini, de două 
ori mai mulţi decât cu Un

purtător de cuvânt ai B.G.S, 
în cursul verii vor f.i uti 
lizate, de asemenea, în 
mod oficial aparate de su
praveghere electronică, ra
dar şi sisteiţie cu rare 
infraroşii pentru reperirea 
imigranţilor ilegali.

Gt  uvântul nu e nou, 
; noutatea lui constă 

în necesitatea fo
losirii mult mai des în 
vorbirea actuală şi înţe
legerea corectă a sen
sului acestuia, în circui
tul ideilor de valori 
materiale, morale ş: spi
rituale. El a găsit un 
teren fertil de afirmare 
şi întrebuinţare într-o 
perioadă deosebit de 
zbuciumată a existenţei 
noastre, perioada de 
tranziţie.

în această etapă, în 
care frământările poli
tice, economice şi so
ciale au cunoscut şi 
cunosc tensiuni înalte, 
când uneori nervii ce
dează şi nu pot fi stă
pâniţi, rezolvarea tutu
ror problemelor cer cu 
insistenţă din partea
„combatanţilor" mai 
multă toleranţă.

Toleranţa presupune 
acceptarea unor opinii,

chiar din partea riva
lilor tăi politici. Decij 
să nu fii în opoziţie, 
numai de dragul opozi
ţiei. Să fii mai îngă
duitor cu semenii tăi şi 
mai exigent 1 faţă de ti
ne însuţi în toate îm
prejurările vieţii.

Toleranţa face casă 
bună cu demnitatea şi 
înţelepciunea. Prin to
leranţă se poate realiza 
o redresare a relaţiilor 
interumane şi o eradi
care sau diminuare a 
actelor necugetate şi de 
violenţă între semenii 
noştri.

Toleranţa trebuie să 
militeze pentru armonie 
şi să vegheze la respec
tarea tuturor normelor 
de convieţuire socială 
dintre oameni.. Prin ea 
se pot propaga şi în
treţine cele mai ele
mentare principii de 
moralitate umană, atât 
de mult degradate în 
ultima perioadă.
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„Săi iubeşti 

v re i s ă
La Căminul „Aurora" 

din Sântămăria-Orlea, 
construit anul trecut şi 
dat parţial în folosinţă la 
începutul acestui an, îşi 
găsesc mângâiere şi ali
nare 16 copii handicapaţi 
psihic şi motor, proveniţi 
de la Leagănul de copii 
din Hunedoara. Despre 
îngrijire şi condiţii? De 
vis. Nu credem să sufe
ră comparaţie cu altul din 
judeţ. Căminul este 
sponsorizat de Asociaţia 
de binefacare „Aurora" 
din Haţeg, asociaţie fără 
bariere confesionale, care 
are scopul de a ajuta co
piii năpăstuiţi de soartă. 
Legătura cu asociaţia 
suedeză „Osthjălpsnytt" 
din Pârtiile (Suedia), ai 
cărei membri au lucrat e- 
fectiv la construcţia că
minului, are ca rezultat 
sporirea condiţiilor de 
viaţă, dotarea cu tot ceea 
ce este necesar pencru ca 
acestor micuţi să nu le 
lipsească nimic, ca şi un 
util schimb de idei, un 
mod cu totul deosebit 
privind relaţiile inter- 
personale.

„Progresele copiilor a- 
flaţi în grija noastră — 
spunea dna asistentă Ma- 
ria Clep — sunt uluitoa
re. Unii dintre ei, după 
doar cinci luni de îngri
jire, sunt de nerecunos
cut. Copii care nu mer
geau în picioare, acum 
merg. E drept că la mân
care nu ne pune nimeni 
nici im barem, vitamine
le nu lipsesc din meniul 
zilnic, iar personalul care 
se ocupă de fiecare copil 
în parte este suficient ca 
număr".

Notăm că în mentali
tatea suedezilor nu exis
tă copii răi sau copii 
buni. Copilul este copil. 
şi nimic din ceea ce în- ' 
seâmnă atenţie, îngrijire, 
dragoste pentru el nud 
prea mult. Trebuie să 
iubeşti copiii şi să vrei 
să-i. ajuţi. N-au îmbrăţi
şat ideea ca personalul

copiii si sâ | 
■i ajuţi" j
căminului să lucreze şi în , 
grădina de legume de a- | 
lături. „Să faci un sin- j 
gur lucru, dar să-l faci i 
bine, chiar foarte bine. 
Nu de toate şi superfi- j 
cial“. Aflăm că suedezii 
au venit aici la Sântămă
ria-Orlea şi au lucrat e- 
fectiv (indiferent de pre- i 
gătire) Ia construcţia a- 
cestui cămin, sacrificân- 
du-şi concediile de odih
nă. „Au pus mult suflet
— spunea dna M. C. Prin
tot ceea ce au făcut, 
ne-au demonstrat ce în
seamnă să lucrezi demo
cratic. Ei respectă < rice 
dorinţa ai avea. Cu o j 
singură condiţie : să nu ; 
minţi. Dacă n-ai respec- i 
tat-o, nu mai exişti pan- I 
tru ei. Apoi nu pot să ] 
înţeleagă mentalitatea I 
românului : de ce trebuie ’ 
să dai ceva pentru cine I 
îţi face ceva ?“. ,

Am reţinut cu bucurie I 
şi am consemnat tot ceea J 
ce a dorit să ne comu- i 
nice personalul căminu- I 
lui: Inclusiv dorinţa ce- j 
lor care-i sponsorizează | 
de a nu crea nimănui * 
din afara posibilitatea de I 
a vedea copiii. Intuind o . 
astfel de judecată, nici I 
n-am emis o asemenea * 
pretenţie. |

... O singură întrebare a I 
rămas însă fără răspuns : ' 

De ce nici o femeie din ] 
Sântămăria sau din sa- I 
tele vecine nu a teuşit-' 
să se angajeze aici ? Ori- | 
cum, construcţia e am- > 
plasată pe teritoriul co- I 
munei, chiar pe un te- , 
ren al consiliului i jcaî, | 
iar în sat, după o opjme, I 
„avem femei credincioase i 
şi harnice, mama adevă- I 
rate, care ar fi doiit să 1 
lucreze la acest spital ‘ |
— cum spunea o bună , 
cunoscătoare a sufletului I 
oamenilor din sat, năs- ] 
cută şi crescută la Sântă- ! 
mărie. Am consemnat-o I 
ca fiind împărtăşită de ! 
numeroase femei din sat. j

ESTERA SANA '

Incet-încet, cetăţenii în
cep să capete încredere în 
autorităţile publice. Despre 
semnele acestei încrederi 
am mai scris. In cele ce 
urmează, prezentăm încă o 
asemenea dovadă.

Dl. Alexandru Stoenescu 
din Petroşani, str. Unirii, 
bloc 11, ap. 4, s-a adresat 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara în numele mai 
multor cetăţeni ai oraşu
lui. Nemulţumirea dum
nealor pleca de la calita
tea slabă şi starea de igie
nă necorespunzătoare a 
produselor lactate reali
zate la fabrica de la Live- 
zeni, a S.C. „Devii" S.A. 
Deva.

Problema a fost dată spre

cercetare Oficiului jude
ţean pentru protecţia con
sumatorului. O descindere

ci l : infiltraţii de ape plu
viale prin plafon, pereţi 
mucegăiţi, pavimente crâ-

Problemele oamenilor, 
analizate cu răspundere

a specialiştilor acestui 
organism la fabrica de la 
Livezeni a depistat cauzele 
nemulţumirilor oamenilor. 
Ele constau în principal în 
starea de igienă total ne
corespunzătoare a fabri-

pate şi murdare atât în 
spaţiile de fabricaţie cât 
şi în cele de depozitare. 
Produsele se livrează fără 
nici un element de identi
ficare a datei de fabricaţie, 
care ar conduce la posibi

litatea de a şti termenul 
de garanţie.

Pentru aceste nereguli 
S.C. „Devii" S.A. a fost 
sancţionată cu o amendă 
de un milion de lei, iar 
la fabrica în cauză au fost 
oprite de la vânzare pro
dusele aflate în stoc: 
lapte de consum, iaurt, 
smântână, brânză proaspă
tă, îngheţată.

„Darea, de la 1 iulie, a 
fabricii în locaţie de gestiu
ne ne îndreptăţeşte să 
sperăm că aici ceva se va 
schimba în bine" — ne 
spunea dl ing. Gheorghe 
Socaciu, reprezentantul 
O.J.P.C., care a cercetat 
sesizarea şi a aplicat mă
surile arătate. (I. C.).

oliţîa TF — la post
Conform înţelegerii, pe 

dl maior Constantin Anti- 
mie, şeful Formaţiunii 
Transporturi Feroviare Hu- 
nedoara—Deva, l-am aflat 
la sediul său din gara 
Simeria, de unde coordo
nează activitatea poliţiei 
feroviare în întreg jude
ţul. Cu amabilitate ne-a 
pus la dispoziţie câteva 
dintre evenimentele solu
ţionate în ultima vreme de 
către lucrătorii din sub
ordine, în perimetrul căi
lor ferate.

CANISTRA CU ŢUICA

Aflat în trenul accele
rat 226, lui Cristian Acio- 
băniţei, de 26 de ani, din 
Hunedoara, i-a făcut cu 
ochiul o canistră cu ţuică. 
Ademenit de mirosul pa
lincii şi profitând de ne
atenţia stăpânei obiectu
lui, cetăţeanca Safta Lupan, 
C. A. a înşfăcat canistra şi 
a dispărut. Pentru scurt 
ti/np însă deoarece poliţiş
tii TF din gara Hunedoa
ra l-au descoperit şi l-au 
predat organelor de anche
tă.

FRAŢI, FRAŢI,
DAR HOŢI

Gheorghe Andricş, de

46 de ani, de loc din Vas
lui, dar domiciliat în 
oraşul Vulcan, din Valea 
jiului, şi fratele său Va- 
şile, de 45 de ani, au fost 
stopaţi din acţiunea lor în 
gara Petroşani, fiind cer
cetaţi în stare de arest. 
Cu ce-au păcătuit? Au fu
rat mai 'multe materiale 
de la calea ferată, între 
care conductori de cupru 
de la instalaţiile de sem
nalizare feroviară, punând 
în pericol siguranţa circu
laţiei Vor suporta conse
cinţele tot.» frăţeşte.

„MANEVRAU" ÎN BARU

Un alt cuplu —  Văsile 
Sandu Rotariu, de 24 de 
ani şi Laurenţiu Naghi, de 
25 de ani, manevranţi în 
staţia de cale ferată Pe
troşani — îşi desfăşurau 
acţiunile de furt din a- 
vutul personal în comuna 
Baru. Până când au fost 
depistaţi de către Poliţia 
T F  Petroşani cei doi a- 
cumulaseră o sumă de 
42 000 de lei. Manevre pe- 
riculoaso stopate la vreme. 
Se speră că vor învăţa 
ceva din această păţanie.

Rubrică realizată de
DUMITRU GHEONEA

ÎNZESTRAREA p o p u l a ţ ie i c u  b u n u r i  
DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ 

LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1993 

IN JUDEŢUL HUNEDOARA, COMPARATIV 

CU MEDIA PE ŢARĂ

De curând s-a finalizat o cercetare statistică 
făcută pe un eşantion de 9 000 gospodării, din care 
225 din judeţul Hunedoara, în legătură cu dotarea 
acestora cu unele obiecte de folosinţă îndelungată. 
Rezultatele anchetei arată că, în comparaţie cu ce
lelalte judeţe, ne situăm pe locul 8 la dotarea cu 
aparate de radio, pe locul 6 la televizoare, pe locul 
10 la autoturisme şi 14 la telefoane instalate.

Comparativ cu media pe ţară, situaţia este ur
mătoarea :

Bucăţi la 100 gospodării

— Aparate de radio

Media pe 
ţară

94,2

Media pe 
judeţ 

107,2
— Televizoare 62,3 66,1
— Autoturisme 21,1 21,2
— Telefoane 31,4 26,0

După cum se vede, dotările populaţiei din ju
deţul nostru se situează peste media ţării, cu ex-
cepţia telefoanelor instalate la locuinţele cetăţenilor. 
(Z.S.).

• *— *-*?*■-- *- -*—*—* _»_*_*—*_*—#_#_*_*_*—*—*—* *—a—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— *—*—*-

In anul 1993, producţia 
de cereale păioase este în 
creştere faţă de anii ante
riori, dar în continuare 
sub posibilităţi şi nevoi. 
Protecţia acesteia împo
triva incendiilor este, fără 
îndoială, o preocupare a 
fiecărui proprietar, dar 
această preocupare impu
ne şi unele măsuri de or
din tehnic şi organizatoric.

în primul rând este ne
cesar ca în perioada de 
coacere, proprietarii să 
organizeze supravegherea 
din punct de vedere P.S.I. 
a lanurilor, îndeosebi a 
celor vulnerabile (plasate 
lângă căi de acces, căi fe
rate, pe versante expuse 
uscăciunii excesive etc.).

SA PREVENIM INCEN
DIILE ! Măsurile cele mai 
severe şi care presupun 
mijloace materiale ' sunt 
cele care trebuie să se ia 
în perioada secerişului, a 
organizării ariilor şi a lu
crului la arii, precum şi 
în cea a depozitării paie
lor. Se înţelege că în 
primul rând este interzis 
cu desăvârşire focul des
chis, fumatul, accesul co
piilor, dar şi al persoa
nelor din punct de vedere 
al P.S.I.

O atenţie specială trebuie 
acordată maşinilor care 
intră în lan, stării lor 
tehnice, a posibilităţii de a 
produce scântei, ~ scurgeri 
de carburanţi, frecări între 
piese şi angrenaje etc.

în acest scop, proprieta
rul de maşini, inclusiv pri
măriile, pentru batoze tre

buie să întocmească un pro
ces verbal de verificare 
tehnică din care să rezul
te că maşina (batoza) res
pectivă corespunde din 
punct de vedere al pre
venirii şi stingerii incen
diilor şi este dotată cu 
mijloacele necesare com
baterii eventualelor incen
dii. Se reţine ca un exem
plar din acest proces ver

ar i i ; pompierii de servi
ciu pe arii.

Atribuţiile personalului 
mai sui menţionat sunt pre
văzute de Ord. 15/87.

în  lanurile cu suprafeţe 
mari, măsurile de P.S.I. 
se iau de către unitatea 
de mecanizare pentru uti
lajele proprii şi, respectiv, 
de către proprietarul la
nului (societatea agricolă

cută sarcini de supraveghe
re în perioadele de coa
cere şi recoltare; tabel cu 
persoanele care asigură în
deplinirea atribuţiilor res
ponsabililor şi paznicilor de 
a r i i ; grafic cuprinzând 
membrii F.C.P. (salariaţi), 
care îndeplinesc atribuţiile 
de pompieri de serviciu pe 
arie, respectiv de spriji
nirea în sistemul de treie

a primăriei, că tractoristul, 
mecanizatorul, . conducăto
rul auto, batozarul au fost 
instruiţi din punct de 
vedere al prevenirii şi 
stingerii incendiului.

Referitor la dotarea punc
telor de tăiere, a ariilor, 
spaţiilor de depozitare, Or
dinul 15/87 prevede urmă
toarele : existenţa postu
rilor de observare organi

bal să se afle în perma
nenţă asupra combainieru- 
lui, batozarului, tractoris
tului..

Referitor la dotarea cu 
mijloace necesare de stin
gere a eventualelor incen
dii legislaţia în vigoare 
(Ord. 15/1987) prevede ur
mătoarele :

Organizarea supraveghe
rii directe şi permanente
pentru aplicarea Corectă 
şi la timp a normelor de 
P.S.I. în perioada de coa
cere şi recoltare. Aceasta 
se realizează conform Ord. 
15/87 al M.A.A. de către: 
paznicii de câmp, respec
tiv de şefii fermelor de 
câmp ; şefii secţiilor sau 
Sectoarelor de mecanizare; 
responsabilii şi paznicii de

cu capital de stat, asocia
ţiile agricole).

Organizarea postului de 
pompieri de serviciu pe 
arie este atributul condu
cerii unităţii respective, al 
primăriei pentru toate sa
tele aparţinătoare. Măsuri
le de P.S.I. specifice siste- . 
mului de treierat prin de
plasare de la o gospodărie 
la alta cu batoza sau com
bine se iau de către pro
prietar, batozar şi combai- 
nier, sprijiniţi de către for
maţia civilă de pompieri 
din localitatea respectivă.

Pentru atestarea şi instrui
rea personalului care lu
crează în campania de re
coltare Sunt necesare ur
mătoarele documente : gra
ficul cu persoanele ce exe

rat prin deplasare ; situaţia 
cu combinele, tractoarele, 
autovehiculele p e n t r u  
transport, batoze, care vor 
lucra în campanie şi pro
cese verbale încheiate pen
tru fiecare maşină în care 
să se consemneze că a- 
ceasta corespunde din 
punct de vedere al pre
venirii incendiilor şi este ' 
dotată cu mijloacele ne
cesare combaterii acesto
ra (un exemplar din pro
cesul verbal va însoţi ma
şina respectivă, aflându-se 
asupra mecanicului, con
ducătorului auto, batoza
rului) ; tabel pe baza că
ruia se eliberează ADE: 
VERINŢA prin care se 
certifică de către condu
cerea unităţii respective,

zate pentru paznicii de 
câmp. vor fi dotate cu o 
cazma, o coasă şi o mătu
ră de nuiele cu coada lun
gă de 3—5 m. Punctul 
P.S.I. de recoltare din lan, 
care se - asigură de către 
proprietarul lanului, va 
cuprinde: 1—2 pluguri cu 
discuri şi mijloace de trac- 
tare a acestora ; o remor
că având 5 stingătoare 
portabile cu spumă chi- 
mică, S stingătoare cu 
praf CO2 , 5 coase, 10—15 
mături de nuieie cu coa
da de 3 m, 10 găleţi pen
tru apă, rezervor de mi
nim 500 1 plin cu apă ! 
o cisternă remorcabilă cu 
pompă.

Maşinile şi utilajele care 
lucrează în lan, pe arii s-au

prin deplasare, se dotea
ză astfel : combina (batoza) 
cu 1—2 stingătoare cu
praf şi CO2 , cu vas cu 50 
litri apă, ştangă (lanţ) pen
tru remorcare. Tractorul 
va fi dotat cu 1—2 stin
gătoare cu praf şi CO2 , auto
camionul cu 1—2 stingă
toare cu praf şi CO2 .

Postul de incendiu ce de
serveşte aria cuprinde : 4 
furci, 4 cazmale, 4 găleţi 
din tablă, 2 căngi cu coada 
de 3 m, 10 mături cu coa
da lungă de 3 m, 5 stingă
toare cu spumă chimică,
5 cu praf CO2 , 1000 litri 
apă în vase deschise, mij
loc de alarmare (proprieta
rul particular va asigura 
minimum un vas de 250 
litri apă şi 2 găleţi din 
tablă).

Postul de incendiu din 
depozitul de furaje cuprin
de : 4  furci, 4 căngi cu 
coadă de 3 m, 4 coase, 4 
lopeţi sau cazmale, 8 mături 

. de nuiele cu coadă de 3—
4 m, 4 stingătoare cu spu- • 
mă chimică, 6 găleţi din 
tablă, vase cu 200 litri apă 
pentru 50 m lungime şiră,
2 scări pentru urcare pe 
şiră de minim 4 m.

Lt. col. ILIE ADRIAN, 
Grupul de Pompieri 

Deva,

Ec.
GHEORGHE DREGHICI, 

director economic 
Direcţia Agricolă

a judeţului Hunedoara



C B I Ş B U S —TRANS P ORT URI
INTERNE,  INTERNAŢIONALE 

Şl  TURI S TI CE
S.C. „CRIŞBUS" S.A. Brad a luat fiinţă la 1 ianuarie 1991, în 

urma reorganizării fostei întreprin deri de transport auto Hunedoara 
Deva, având ca principal obiect de activitate transportul de persoane 
în trafic intern — unitatea asigură integral transportul de călători în 
toată Ţara Zarandului — transport internaţional şi turistic, transport în 
convenţie. De asemenea, S.C. „Crlşbus“ S.A. Brad prestează diverse 
servicii la cerere pentru alţi deţină tori de auto.

Probleme diverse determinate de 
actuala conjunctură economică

Problemele care stau în 
faţa societăţilor de trans
port sunt dintre cele mai 
diverse, determinate de 
actuala conjunctură eco
nomică — creşterea necon
tenită a preţurilor, dobân
zile excesive, blocajul eco- 
nomico-financiar, uzura fi
zică a utilajelor —, con
junctură cu implicaţii di
recte asupra costurilor , şi . 
nu în ultimă instanţă a- 
supra existenţei ca firmă.

Având în vedere doar 
câteva considerente de or
din general, om încercat o 
radiografie a principalelor 
dificultăţi care stau în 
faţa S.C. „Crişbus“ S.A. 
Brad, cu ajutorul dlui 
sing. Constantin Lupu, di
rectorul societăţii.

Intenţiile fiecărui a- 
gent economic, opina in
terlocutorul, sunt de a asi
gura servicii prompte şi 
de cea mai bună calitate şi 
la preţuri accesibile. Din 
păcate, uzura avansată a 
parcului, existenţă în ma
joritatea firmelor de trans
porturi — deci şi unitatea 
noastră — reprezintă un 
mare impediment.

V-aş ruga, dle di
rector, să detaliaţi fenome
nul la nivelul unităţii dvs.

— Parcul nostru include 
64 de autobuze, dintre 
care 10 au norma de ru
laj, obligându-ne să circu
lăm pentru asigurarea u- 
nor necesităţi vitale de 
transport, In zona Ţării 
Zarandului, cu ceea ce s- 
vem. Dacă ar. fi să ra 
portăm parcul la criteriul 
moral, mai bine de 60. la 
sută dintre maşini au o 
vechime de peste 10 ani. 
Drama mare este că sta
tul şi-a luat mâna prema
tur de pe societăţile co
merciale din transporturi 
— deşi capitalul este in
tegral al acestuia —, lă- 
sându-le să se descurce 
fiecare cum poate. Un pa-"' 
radox al lucrurilor derivă, 
în primul rând, din lipsa 
de control al statului asu
pra preţurilor, la unele 
materii şi materiale, pie
se de schimb, preţurile 
crescând nejustificat, fără 
nici un fel de barieră, pe 
când tarifele pentru ser
viciile de transport sunt 
dictate. Aici aş vrea să 
aduc în discuţie doar câ
teva exemple: costul la 
bilete a crescut, în medie, 
de aproximativ 25 de ori, 
pe când la unele suban- 
samble de 45—50 de ori, 
fără a mai lua în discuţie 
preţul motorinei, care a 
crescut de 62 de ori.

Or, numai aceste câteva 
elemente, la care aş mai 
adăuga uzura mare a par
cului, ne afectează costu

rile — cheltuielile — pen
tru menţinerea în circula
ţie a autobuzelor. Ne 
străduim să dotăm parcul 
cu noi maşini, însă con
junctura actuală, în spe
cial pentru societăţile de 
transport, este potrivnică.

Discuţie cu dl. sing. 
CONSTANTIN LUPU, 

directorul S.C. „Crişbus" 
S. A. Brad

— Cum Vedeţi ziua de 
mâine în transportul în 
comun ?

—  Deosebit de dificilă. 
Inexistenţa fondurilor pen
tru dezvoltare, pentru a- 
chiziţionarea de noi auto
buze, va determina o scurt
circuitare a acestui seg
ment economic, cu impli
caţii majore asupra între
gii activităţi ecpnomico- 
sociale.

Desigur, conjunctura fiind 
nefavorabilă activităţii 
noastre din transporturi, 
soluţiile tehnico-economice 
sunt greu de dat în con
diţiile unor creşteri haoti
ce ale preţurilor.

— Uzura autobuzelor c'-te 
şi o consecinţă a „sănătă
ţii" drumurilor. Cum â- 
preciaţi traseele, drumuri
le, calitatea acestora?

— Pe unele trasee dru
murile sunt foarte grele, 
starea acestora repercu- 
tându-se direct asupra an
velopelor, a subansamble- 
lor, în general a costurilor 
totale.

— Dle director, aveţi şi 
trasee nerentabile ?
'r" ~  Din start câteva tra
see sunt nerentabile — Ro
vina, Dumbrava —, la 
care se adaugă şi traseele

pentru elevi. Dacă ar îi  
să judecăm după eficien
ţă, asemenea rute ar trebui 
suspendate, dar situaţiile 
create ar fi mai mult decât 
inumane. Vorbind despre 
eficienţă şi concurenţă 
cinstită, aş aminti un fapt 
care se repetă pe ruta 
Brad — Deva, traseu în 
care dl Ianc Traian Viorel, 
angajat al societăţii noastre, 
fiind în concediu legal, e- 
xecută curse pirat cu un 
autobuz particular „Ika- 
rus“, fără a avea licenţă 
de transport, promovând 
astfel concurenţă neloială. 
A nu se înţelege că nu 
suntem adepţii concurenţei, 
dar aceasta să se facă res- 
pectându-se legalitatea de 
către toţi acei care efec
tuează asemenea transpor
turi.

Faptul relatat anterior 
ne obligă să cerem spri
jin organelor specializate 
ale statului — Poliţie, Gar
dă Financiară — pentru 
estomparea acestor curse 
clandestine.

— S.C. „Crişbus" S. A. 
Brad este cuprinsă în pla
nul F.P.P. în vederea pri
vatizării. Cum apreciaţi 
finalizarea acestei acţiuni?

— Intenţiile sunt de a- 
preciat. Mai dificil rămâ
ne finalizarea. De ce însă 
acest lucru ? După noile 
reevaluări, patrimoniul u- 
nităţii se ridică la aproxi
mativ 280 de milioane de 
lei,, numărul angajaţilor 
fiind de 153. O dată apare 
problema banilor, iar în 
al doilea rând baza teh- 
nico-materială are o uzură 
fizică şi morală accen
tuată. Oamenii când in
vestesc un ban nu inves
tesc în orice.

Legi depăşite de realităţi
Dificultăţile pe care le întâlnim 

în sfera economiei naţionale, deci 
şi în transporturi, sunt generate 
atât de politica excesivă a dobân
zilor, cât şi de unele n'ecoreiări 
ale actelor normative cu realităţile 
economico-sociale. Deznodământul 
într-o asemenea situaţie nu poate 
fi decât apăsător, iar soluţiile teh
nico-economice sau cele financiar- 
contabile sunt minime din start 
oricâtă bună intenţie şi intuiţie ar 
exista la nivelul factorilor decizio
nali.

Dintr-o asemenea perspectivă 
am luat în discuţie doar un singur 
aspect: cel al amortismentului. în 
ideea că, începând cu ianuarie 1993, 
se va aplica noua lege a amortiză
rii — lege care modifică cuantu
mul amortismentului — S.C. „Criş- 
bus“ S.A. Brad a angajat un credit

de 15 milioane de lei pentru dota
rea parcului cu două autobuze tip 
,,Ikarus“. Nepromovarea acestei 
legi, determinată de situaţii pe care 
depcamdată nu le comentăm, duce 
la imposibilitatea creării fondului de 
amortisment pentru restituirea cre
ditului intr-un termen cât mai 
scurt şi plata unei dobânzi minime.

Consecinţele sunt nefaste din 
mai multe puncte de vedere : în si
tuaţia de faţă, a menţinerii legisla
ţiei actuale, numai dobânda pen
tru împrumutul făcut — 15 mili
oane de lei -— se ridică Ia aproape 
19 milioane de lei, termenul de 
rambursare fiind la cinci ani. Pro
movarea unei legi în consens cu 
dinamica noilor reevaluări ar da 
posibilitatea rambursării creditului 
intr-un timp scurt, . de cel mult 
până la finele anului curent.

I
I
I
I
I
I

Dăruirea pentru 
profesie este pentru 
mulţi dintre semenii 
noştri un simbol. Am 
consemnat la S. 0. 
„Crişbus" S.A. Brad 
doar câteva nume 
de oameni care nu 
numai că au rămas 
devotaţi profesiei, 
dşr au reprezentat şl

de o vi
reprezintă o carte de 
vizită apreciabilă 
pentru firmă.

îi vom nominaliza 
pe câţiva dintre cei 
care s-au pensionat 
de curând — Con
stantin Vesa, loan 
Roşea, Nicodim Cos- 
tina, Nicolae Matei

— şi pe unii ajunşi 
în pragul pensionă
rii — Iosif Cristea, 
Ieronim Poenar, Pe
tru Lupaş, Candin 
Micu, Nicolae Marcu, 
Sabin Haneş. Traian 
Pătrui.

Tuturor viaţă Iun - 
gă şi multă sănăi:t:e !

Noile autobuze Ikarus 
achiziţionate de către 
S.C. „Crişbus" S.A. 
Brad asigură călători
lor eleganţă, confort şi 
bună dispoziţie.

Foto PAVEL LAZ A
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Excursii în ţară şi în 
străinătate

S.C. „CRIŞBUS1* S.A. BRAD 
Organizează periodic excursii în ţară ş i |  

în străinătate:
•  Polonia
•  Ungaria 

■ 0  Turcia:
•  Ucraina 
Relaţii suplimentare, la telefoanelefj|

65 10 92 şi 6512 43 sau la sediul societăţii, g  
din strada Goşa — Brad. ÎF

IMPORTANT ! Tarifele practicate sunt I 
dintre cele mai avantajoase. |

în sprijinul 
dumneavoastră

Alături de transportul de persoane, 
„CRIŞBUS" S.A. BRAD vine în sprijinul ce-* 
lor interesaţi printr-o arie de servicii prompte j 
şi de calitate. g

•  Inspecţii tehnice pentru orice tip deS 
autovehicul; . 1

•  Lucrări de întreţinere şi reparaţii auto- > 
service pentru deţinătorii de mijloace* 
de transport;

•  Reparaţii caroserie — tinichigerie; ţţ
•  Vopsitorie auto. I
NU UITAŢI ! „CRIŞBUS" — un prieteni

pentru dvs i I
ammm a mmm *  mmm a mmm a mmm m mmm *  — — •  :s mmm a mmm 0  mmm a amam m  m*m



•  Vând apartament 2 
camere, bloc turn Dacia, 
lângă „Crinul". Informaţii 
telefon 617306, după ora 
20.

•  Vând garsonieră, Geoa-

f iu-Băi, relaţii telefon 
26833. (7976)
•  Vând casă în Hune

doara zona Ciuperca, in
formaţii Hunedoara, str. 
G. Davila, nr. 34, până în 
data de 15 iulie. (7218)

». Vând Dacia break, ber
lină. fabricaţie 1988, 1989, 
ARO carosat. Deva. tele
fon 625050. str. Dragoş Vo- 
dâ, nr 18. Gabor Ioan.

(7994)
•  Vând Dacia 1310 TX, 

an  fabricaţie 1989, km bord 
3S900. preţ negociabil. Tel. 
636716. str. Vulcan, tir. 1.

(8031)
'. •  Vând casă, grădină,
Certej. Faur Săftica, Deva, 
tal. 620645, după 16.

(8039)
' •  Vând IMS (Diesel) cu
/ remorcă. Sârb Iosif, co
muna Bucureşci, 182, Hu
nedoara. (7998)

•  Vând apartament 2 
i camere. Liliacului, tel. 
«9714, (8006)

ş  °rimim comenzi pen- 
/ tn i autoturisme Ungaria, 

fodOtăm decontarea AFA, 
tei. 621543, dimineaţa si 

| seara târziu. J8021)
•  Vând ARO Diesel, 

i materiale construcţii, uşi, 
1 geamuri noi. Tel. 622126. 
, . ‘ (8021) 

Şi* Vând teren 43 ari, pe 
s şoseaua naţională Deva — 
Sântuhalm ( p a r c a r e a  
IPSRUM). Informaţii Bă- 
cia. 192. Telefon 672168, 
Ksok Lucaci. (8057)

•  Vând convenabil 20 
i kg untură porc, februarie 

1093. garantată. Deva, te
lefon 615449. (8029)

•  Vând convenabil Olt-;
I olt. Deva, telefon 625786.

(806D
‘ # Vând Ford Taunus şi

gan vienez. Deva, telefon 
4562. (8027)
•  Societate vinde auto-; 

t turisme Diesel import, fa
bricaţie 1986, stare foarte 
bună. Deva, telefon 614322.

, (7980 /  7966)
! *  Cumpăr 1-2 ha teren
i pe DN7. Deva, telefon 

614322. (7967 /7980)
, o Cumpăr păpuşă veche 
cu cap de porţelan până la 
46000 lei. Cluj, telefon 
0361/196173. (7832)
' *  Vând apartament 2 

I camere unei societăţi. De- 
*ft. Teilor, bl. 73, sc. I , ap. 
*. (8024)

*  Vând ARO 10. preţ 
iCftnvenabil, telefon 629820.

a8002)
j •  Vând motoretă nouă 
ffiiră rodaj, cap. 48 cm te
lefon 619153. (7891)

•  Vând etaj casă 90 mp 
tn  Hunedoara, str. Cloşca, 
nr."I, plus- curte 425 mp 
(faţadă piaţa Libertăţii), 
tttelefon 099/124146.

(76781
* Vând Renault 20 TS, 

preţ negociabil, telefon 
619535, Deva. (7920)

•  Vând Warttburg 312, 
Stare bună. preţ 160 000 lei, 
telefon 628601.

(8032)
; •  Vând Dacia camionetă

1304, telefoane 618678,
664001. (8042)

•  Vând convenabil făină 
mălai, remorcă ARO, piese 
Opel şi Skoda 120 L. De- 
»». 628763. (8043)

*  Vând apartament două 
Umere Orăştie, telefon
011792. preţ convenabil.

18047)
*  Vând apartament 2 

«tinere, staţiunea Vita, te
lefon 01/6670483. (8054)

•  Vând autoturisme Fiat 
Diesel, fabricaţie 1937, te
lefon 615251, după ora 13

(8051)
•  Vând tractor China cu 

accesorii, Lăpuşnic, rir. 
165, Cărmăzan Maxim.

(8055)
•  Vând Citroen Vissa,

înmatriculat şi tractor U 
650 înmatriculat, preţ ne
gociabil. 615936. (8033)

•  Vând orzoaică cu 100 
lei/1 şi porumb cu 120 lei/ 
1, Bârcea Mare, nr. 31.

(8058)
•  Vând autoturism Wartt

burg 353 W, model 1986, 
preţ convenabil, plus Da
cia 1 310, fără posibilitate 
de înscriere, model 1984 
Telefon 612513. (8059)

•  Vând autoturism Audi 
100 avariat, naînmatiiculat 
sau piese de schimb com
ponente. Informaţii Orăştie, 
telefon 642635. (CEC)

•  Vând garsonieră. In
formaţii la telefon 629269, 
după ora '16. (8070)

•  Vând urgent Dacia
1310, 1984, 60 000 km şi 
Honda Civic, 5 viteze, preţ 
convenabil, telefon 612752.

(8064)
•  Vând dozator Come-

lius, 4 capete, poker elec
tronic, Joly Cârd. Telefon 
619526 . (8073)

•  Vând remorcă IFA
izotermă 5 tone nouă, ne- 
îttscrisă, preţ 800 000, ne
gociabil şi 1000 mp, sticlă 
de 4 mm. Telefon — II- 
teu, int. 16 A. (8076)

•  Vâ»d maşină de copt
vafe pentru îngheţată. Te
lefon 624390, orele 10 -12, 
18—22 sau la chioşc înghe
ţată piaţă.; (8078)

•  Vând Skoda MB 1000
şi piese schimb, Mobra, 
preţ foarte convenabil. Hu
nedoara, bdul Libertăţii, 
9/5. (7237)

•  Vând urgent Dacia 
1 300, care necesită repa
raţii. Telefon 720633.

(7238)
•  Vând Oltcit Club, Da

cia 1300, remorcă auto 
nouă. Telefon 721015, după 
ora 17. (7240)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 1, Teatru, Tele- 
funken color, telecomandă, 
maşină spălat nouă, piani
nă Rosenkranz, cuptor piz- 
zerie (gaz, lumină). Tele
foane 728433, 718641.

(7243)
•  Vând televizor Toshi

ba, videorecorder Sharp, 
maşină de spălat automa
tă Zanker, telefon 721826, 
orele 14—16. (7244)

•  Vând garsonieră, zonă
centrală, etaj I. Informa
ţii telefon 713654. (7245)

•  Vând coroane ceheşti,
telefon 620842. (8088)

•  Vând convenabil tele
vizor color japonez Funal 
— multisistem, sigilat. De
va, 612298.

(6481)
•  Ofer spre închiriere

cameră. D ev a ,  telefon 
620527 . (8048)

•  închiriez spaţiu 100
mp producţie sau depozit. 
Vând Dacia I 300, telefon 
619127. (8035)

•  Caut cu chirie garso
nieră sau apartament mo
bilat, eventual telefon, pla
ta în lei. Telefon 617612.

(8062)
•  Schimb apartament 2 

camere, plus garsonieră cu 
apartament 3 camere, de
comandate, exclus Daeiţi 
şi Micro 15. Telefon 624487.

(8041)
•  Pierdut carnet stu

dent, pe numele Aron Re- 
mus, eliberat de Faculta
tea de Inginerie Hunedoara. 
Se declară nul.

(7241)
•  Cu autorizaţia 8 200/ 

1993, eliberată de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a

deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Ciopo Dănilă, din Petro
şani, 1 Decembrie 1918, 
nr. 109/57, cu obiect de ac
tivitate comercializare pfo- 
duse alimentare şi neali
mentare. (8049)

•  Cu autorizaţia 6764/ 
1992, emisă de Prefectura 
Judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă, reprezentată prin 
Nistor Ovidiu Cornel, din 
Vata de Sus, nr. 85, având 
ca obiect de activitate re
paraţii încălţăminte, ali
mentaţie publică etc.

' ’050)
•  Cu autorizaţia 3468/

1991, emisă de Prefectura 
Judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Kovacs Francisc, din 
Geoagiu-Băi, cu obiect de 
activitate prestări servicii 
şi comerţ. (8060)

•  Duminică, 4 iulie 
1993, ora 18, la Terasa 
„Transilvania" sunt 
invitaţi absolvenţii Li
ceului Industrial Nr; 5, 
Deva, In vederea or
ganizării „întâlnirii de 
10 ani". (8056)

c o m em o r ă r i

•  Astăzi, 2 iulie, se 
împlineşte 1 an de la
crimi şi durere d# 
când ne-am despărţit 
pentru totdeauna de 
dragul nostru 

SUBA PUIU, 
din Ohaba. Te vom 
plânge mereu. Soţia, 
fiicele, ginerii, socrii 
şi nepoţelul.

(8066)

•  Acum, când ar fi 
avut 20 de primăveri 

c a l in  u n g h e r ,
al nostru, ne-â părăsit 
pentru totdeauna, de 
i  ani. Ne este • dor de 
zâmbetul şi ochii lui 
frumoşi. Golul lăsat de 
el ne apasă greu şi 
nu-l vom uita nicioda
tă. Familia Ungher şi 
Medre. (8034)

i •  S-a scurs un an 
de zile de tristeţe şl 
amar de când soarta 
nemiloasă a luat dintre 
noi pe dragul nostru 

REMUS SANA 
Bunătatea şi chipul 

lui drag vor rămâne 
veşnic in amintirea 
noastră. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
sâmbătă, 3 iulie, ora 
12, la Cimitirul Orto
dox din str. Eminescu. 
Familia veşnic îndu
rerată.

* Când teiul îşi răs
pândeşte vraja Iui mi
rositoare, se împlineşte 
un an de la nemiloa
sa despărţire de iubi
ta noastră 

RODICA BUŞTIUG 
. Ai hotărât Rodica 
aşa devreme să ne pă
răseşti şi să laşi fo 
urma ta mult dor şi 
nemângâiere. Lacrimi 
şi flori pentru sufletul 
tău ales este tot ce-ţi 
mai putem oferi. Co
memorarea — sâmbătă, 
3 iulie 1993, ora 12, la 
Cimitirul din. str. M. 
Eminescu, Deva. Zâm
betul, glasul duios şi 
bunătatea ei vor ră
mâne veşnic în amin
tirea noastră. Familii 
le NEAGU, ÎACCB 
şi LAZAR.

(7556)

•  Readucem în memo
ria rudelor, prietenilor. co
legilor şi cunoscuţilor chi
pul celui care a fost 
dragul nostru soţ. tată, so
cru, bunic, frate, cum
nat si unchi 

OCT A VI AN MUNTEAN 
(TĂVI)

de la a cărui nedreaptă 
plecare spre eternitate, în 
plină tinereţe, se împli
nesc 6 săptămâni. în semn 
de pios omagiu o lacrimă, 
o lumânare, un gând fru
mos este tot ce-ţi mai 
putem oferi. Parastasul de 
pomenire duminică, 4 iulie 
1993, la Biserica Ortodoxă 
din Mihăieşti. (8079)

DECESE

•  E greu de găsit 
cuvinte care să expri
me durerea din su
fletul soţiei Irina, al 
copiilor Victoriţa şi 
Victoraş şi al mamei 
soacre Elisabeta, care 
anunţă incredibila dis
pariţie a dragului lor 

CORNEL IGNA.
Soarta nemiloasă te-a 

răpit din mijlocul ce
lor care te-au iubit şi 
pe-care i-ai iubit atât 
de mult, cât ai fost în 
viaţă. Acum, la dure
roasa despărţire, cu 
inimile cernite de du
rere, îţi aducem un 
ultim omagiu şi rugăm 

- pe bunul Dumnezeu 
să-ţi aşeze sufletul 
alături de cel al pă
rinţilor tăi, dăruin- 
du-ţi odihna veşnică, 
înmormântarea are loc 
astăzi, 2 iulie, ora 14, 
la cimitirul din Sân
tuhalm.

•  Cu multă durere în 
suflet, sora Lia, cumnatul 
Nicolae şi nepoţii Dan, 
Rodica şi Andrei Roman a- 
nunţă tragicul deces al 
scumpului lor ,

CORNEL IGNA, 
plecat atât de nedrept din 
mijlocul nostru. Te vom 
plânge cât vom trăi şi vom 
încerca să tim m enu a- 
lături de Irina, draga la 
soţie, şi de adoraţii făt 
copii, Victoria şi i/irtor, 
care au fost lumina vieţii 
tale. Adio, dragul nostru!

•  Acum, când firul vie
ţii taie s-a rupt atât de 
nemilos, la cei 49 de ani, 
dragul nostru .vâr şi unchi,

CORNEL IGNA, 
îţi aducem un pios oma

giu şi transmitem sincere 
condoleanţe soţiei şi scum
pilor tăi copii. Bunul Dum
nezeu să le dea putere 
să treacă prin aceasta grea 
încercare, ca să-şi continue 
drumul pe care au pornit, 
şi ţie să-ţi odihnească su
fletul in lumea cea veşni
că, Lucia, Lavinia, Lau- 
rean şi Lueaciu.

•  Un pios omagiu adus 
vărului

CORNEL IGNA,
şi sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate, din partea 
familiei Moldovan.

* Familia Tegzeş a- 
duce cele mai sincere 
mulţumiri colegilor de 
la Baroul avocaţilor. 
Tribunal, Judecătorie, 
Notariatele , Deva şi 
Hunedoara, Organiza
ţiei P.N:Ţ.C.D., cre
dincioşilor greco-cato- 
llci, precum şi rudelor 
prietenilor, şi tuturor 
vecinilor atât de ini
moşi, care au fost a- 
lături de noi in grele
le clipe ale despărţirii 
de dragul lor 

ADRIAN.
m m

UNIVERSITATEA DE VEST 
„VASILE GOLDIŞ“ ARAD /

care funcţionează pe baza aprobării Guver
nului României, nr. 10694/1991

A N U N Ţ A  
CA ÎNSCRIERILE

pentru concursul de admitere din 8 IULIE, 
pentru facultăţile de : DREPT-ZIARISTICA, 
MARKETING — MANAGEMENT — INFOR
MATICA — COMERŢ INTERNAŢIONAL; ME
DICINA GENERALÂ, STOMATOLOGIE, FAR
MACIE, EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT, CO
LEGIU DE TEHNICĂ DENTARA» se fac zil
nic, inclusiv sâmbăta şi duminica, între orele' 
9,00—19,00, până în data de 7 IULIE 1993.

Diploma de bacalaureat se depune ulte
rior, după admitere. "

La înscriere candidaţii vor prezenta 3 fo
tografii tip 3/4, buletinul de identitate, taxa de 
înscriere şi Un dosar plic.

Relaţii suplimentare Ia telefon 19980 sau 
18093, prefix 0966. (513)

PREFECTURA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ
In data de 16 iulie 1993, orele 10.00, la se

diul Prefecturii judeţului Hunedoara  ̂CONCURS 
pentru ocuparea postului de

■  CONSILIER JURIDIC GR. III/I pen
tru zona Valea Jiului. ■: ,

Condiţii de participare: studii superioare 
juridice, minim 5 ani în funcţie de specialita
te ; domiciliul în Valea Jiului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la te
lefon 611850, int. 128. (521)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
ŞI LOCATIVA HUNEDOARA 

ANUNŢĂ că începând cu data de 2 iulie 
1993 se reia furnizarea apei calde menajere In 
municipiul Hunedoara, pentru asociaţiile de lo
catari care au achitat la zî contravaloarea pres
taţiilor de gospodărie comunală c ă t r e  
R.A.M.G.CJL

Reluarea furnizării apei calde menajere la 
celelalte asociaţii care au restanţe mari se face 
numai după achitarea acestora, având în vede- 
r*. că valoarea debitelor restante se ridică la 
peste 220 milioane leL

Programul de furnizare a ape* calde mena 
jere este zilnic între orele 14 —22, împărţit pe 
două zone astfel:

— Zona I — intre orele 14 -1 3  
—- Zona n  — Intre orele 18 —22.

Cele mai mari câştiguri le 
puteţi obţine d acâ  

practicaţi sistemul d e  joc

__ au avui ÎNcwdEM îi* mol au dcvcNh
pOUSO«Ji UNO» HAŞl « j j ja jk  5 " 1;

N O U !
FIRMA MIMMI S.N.C.

Vă oferă şansa de a vă mări bugetul dum
neavoastră. Regulamentul de joc al societăţii 
este : la Suma depusă, la un interval de 3—4 
luni de la data înscrierii, se va restitui o sumă 
de 6 ori mai mare» adică: la o DEPUNERE 
de 150© lei sau 3 0©0, 4 500, 6 000, 7,500, 9 000, 
30 000, se va INCASA 9 000, sau 18000. 27 000, 
36 000, 45 000, 54 000, respectiv 180 000 lei.

Pentru continuitatea jocului toţi deponenţii 
sunt obligaţi cu o nouă reînscriere. La premie
re se va face un contract Intre firmă şi depo
nenţi. Pentru pensionari, elevi, şomeri, stu
denţi, premierea se va face la 45 zile lucră
toare, însă suma maximă va fi de numai 6 000 
lei la depunere.

Relaţii Ia telefon 0930^464901, Galaţi, stra 
da Morilor, n r. 3. (7550)
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