
A T.I. Înseamnă 
nestezie —
Intensivă sau, pe 

scurt. Reanimare. Iar a- 
nima ţi nnimus înseamnă 
In latineşte respiraţie, ră
suflare, respectiv, suflat 
La Reanimare 1 se redă 
deci trupului răsuflarea 
iar sufletul este Întors 
de pe drumul fără în
toarcere pe care apucase. 
Aceasta e secţia cea mai 
tensionata şi mai drama
tică a oricărui spital, căci 
cei ce lucrează aici sunt 
ultimii apărători ai vie
ţii, de veghe la cel pe 
urmă hotar. Ei n-au par
te decât de situaţii limi
tă  iar dincolo de dânşii 
nu mai & decât veşnicia. 
De aceea, cei ce lucrează 
aici nu pot fi decât oa
meni de caracter. Liche
lele, panglicarii, nulită
ţile nu rezistă intr-un a- 
semenea Ioc. Aici se mun-

ceşte din greu, răspunde
rea e imensă şi câştigul 
puţin. Aici se lucrează 
intr-un regim continuu de 
alertă, de stres psihic şl, 
când operaţiile se succed

se mai moare totuşi şi la 
A.T.I.... E adevărat A- 
cestea sunt Insă cazurile 
fără alternativă. Dar bă
tălia se dă şl acum, până 
In ultima clipă. Nimeni

CONTRAPUNCT L a A . T . I.
fără pic de răgaz, chiar 
de stres fizic. Aici e «foc 
continuu", deopotrivă zi
ua şi noaptea, nu doar
me nimeni In front, nu 
există sâmbete libere şi 
sărbători legale. Cei ce 
lucrează aici nu pot fi 
deeât competenţi, siguri 
pe ceea ce ştiu, conştienţi 
de valoarea lor, ca şi de 
adevărul teribil că nu le 
sunt Îngăduite nici eroa
rea, nici ezitarea. Eh, — 
îmî spune scepticul —

nu depune armele fără 
a încerca tot posibilul. Se 
pierde când şi când o 
bătălie, dar războiul se 
poartă aici tot timpul şi 
el nu poate fi decât câş
tigat.

Le-am descoperit toate 
astea prin proprie ex
perienţă. fiind.vreme de 
şase săptămâni, fără în
trerupere, pacientul sec
ţiei A.T.I. a spitalului 
nostru judeţean. Am pă
truns aici Intr-o lume a- (Continuare în pag. a 3-a)

parte* închisă, austeră, su
pusă unor rigori infle
xibile, dar plina de ome
nie, de generozitate şi de 
ceea ce, fără teamă de e- 
xagerare, aş numi eroism 
cotidian. Am găsit aici o fr 
echipă de oameni extra- ţ  
ordinari prin competenţa,  ̂
dăruirea şi modestia lo r : | 
medici anestezişti şi chi- f 
rurgi de elită, care stau * 
în secţie şi câte 24 de o- 1 
re, de nu şi mai m u lt; a- i  
sistente de mare clasă ca- f 
re asigură aplicarea tac- * 
ticilor şi strategiei medi- 1 
ca le ; infirmiere slobode 
la gură dar pricepute şi 
eficiente, indispensabi
le la muncile cele mai 
ingrate şj care primesc la 
un avans 13—14 urii de 
leL Ei bine, vedeţi dv., 
aici Începe mişelîa. Căci 
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ECONOMIA JUDEŢULUI HUNEDOARA IN LUNA AUGUST 1993

Realizări
August

1993

In' % faţă de:
U/M August

1992
Iulie
1993

A B 1 2 3

Producţia industrială
Stoc de produse finite în industrie la

mii. ie! 34149,4 99,7 90,8

31. VIII. 1993 mii. lei 16306,0 X 113,6
Productivitatea muncii îh industrie 
Numărul mediu al salariaţilor din in-

lei/pers. 341809 99,9 91,3

dustrie pers. 99908 99,8 99,4
Export
Producţia principalelor ' produse indus
triale :

mii $ 9778 132,3 85,2

— huilă netă mii to 223 85,4 75,8
— oţel
— laminate ,

mii to 87 92.7 95,5
mii to 69 103,0 93,3

— ciment mii to 45 128,6 128,6
— bere mii hi 28 65,1 112.0
— carne tăiată în abatoare to 973 105,5 115.4
— lapte de consum mii hl 2 35,4 100,3
— pâine

Efectivele de animale la 31. VIII. 1993
to 5875 77,6 92,3

Bovine cap.- 92776, 97,0 99,6
— la populaţie cap. 87805 102,9 99,9

Porcine cap. 103288 84,2 101,1
— la populaţie cap. 91312 103,6 101.0

Ovine cap. 221154 96,3 97,5
— la populaţie cap. 209534 97,3 97,8

Păsări cap. 2102599 ' . . . 93,3
— ia populaţie cap. 820292 v 95,9

•  BORIS ELTAN A DI
ZOLVAT PARLAMENTUL 
RUS, după confruntări ca
re au durat luni dc zile, 
anunţând alegeri anticipa
te pentru un nou par
lament şi, ulterior, alegeri 
prezidenţiale. Măsura este 
puternic controversată, fiind 
apreciată de conducerea 
Parlamentului drept „lovi
tură de stat", dar se bu
cură de aprecierea preşe
dintelui american Bili Ciin- 
tofi, care a declarat că 
îl Sprijină necondiţionat pe 
preşedintele Elţân.

•  AGENŢIILE d e  PRE
SA DESPRE ALEGERILE 
DIN POLONIA. (REUTER).

Comunismul a murit, tră
iască comunismul.

Acesta, pe scurt, pare să 
fie mesajul transmis în Eu
ropa Răsăriteană şi fosta 
Uniune Sovietică de rezul
tatele alegerilor din Polo
nia, în care Alianţa Stân
gii Democrate a obţinut cel 
mai mare număr de voturi.

Rezultatul a fost surprin
zător într-o ţară care, a- 
cum patru ani, a fost prin
tre primele state din re
giune care a înlăturat co
munismul. Dar rezultatele 
reflectă deziluziile electo
ratului faţă dc guvernele 
posteomuniste de centru- 
dreapta şi faţă de „terapia 
de şoc".

Această tendinţă a înce
put cu Lituania, anul tre
cut, la alegerile în cadrul 
cărora partidul Saiudis a 
fost înlăturat de Partidul 
Democratic al Muncii, con
dus dc fostul comunist AI- 
girdas Brazauskas.

Ungaria, unde urmează să 
aibă loc alegeri anui vii
tor, ar putea continua a-

Ouna pe ir
— Este adevărat că fiica dvs. trăia în con

cubinaj cu numitul ?
— Nu, onorat tribunal, trăia cu el în Ca

racal !

ceastă tendinţă.
Socialist, fost 
aiiă Re primul toc in Aot». 
da jele de opinie, în timp 
ce Forumul Democratic, a- 
flat la putere, este în ur
ma acestuia.

•  Dispariţia Cehoslova
ciei la sfârşitul anului tre
cut a creat o nouă ţară 
— Slovacia — condusă de 
Vladimir Meciar, fost co
munist, care este adeptul u- 
nui ritm lent al reforme-, 
lor.

In România, Frontul De
mocratic al Salvării Na-, 
ţionale, considerat de mulţi 
ca fiind succesorul fostu
lui partid comunist, a ră
mas la putere după ale
gerile de anul trecut.

în multe regiuni ale fos
tei Uniuni Sovietice, co
muniştii nu au fast fn to- 

, talitate înlăturaţi. Din ÎS 
republici numai 3 — Arime- 
nia, Belarus, Estonia, Kir- 
gizstaa şi Letonia — au 
preşedinţi care nu suiri 
foşti comunişti. '

Toate acestea pe fondul'; 
unei reveniri semn« ti- 
ve a unui grup de partidă 
care, în urmă cu numai 
trei ani, aii fost Înfierate' 
pentru că au condus un re-f 
gim de represiune şl au a-/ 
dus ţara în pragul ruinei V 
economice. 1

Puţini cred că „spectrul 
comunismului" va bântui )< 
din nou prin Europa, Ma- ţ  
joritatea analiştilor cortsî- î 
deră că audienţa tot mai 
mare pe care o au parti
dele de stânga este mai de
grabă un protest al cetăţe
nilor, care au pierdut mai 
mult decât au câştigat în 

trecerea de Ia economia pla
nificată la economia de 
piaţă.

Polonia este un bun e- 
xemplu în acest sens. Fap
tul că rata sa de creştere , 
de peste 4 la sută este cea 
mai mare din Europa nu 
a impresionat electoratul; 
confruntat cu şomaj şi scă
derea veniturilor reale.

Cei care votează cu foş
tii comunişti — consideră 
analiştii — speră de fapt să 
obţină ceea ce este mal 
bun din ambele sisteme: 
magazine pline şi libertăţi 
împreună cu garantarea lo- , 
euriior de muncă şi pre
ţuri mici-

Ansamblul folcloric din Feregi, 
obţinut la Zakopane (Polonia).

deţinătorul trofeului „Frunza stejar",

©  „TOAMNA MUZICALA HU- 
NEDOREANA". La Hunedoara s-a 
deschis „ T o a m n a  muzicală 
hunedoreană", manifestare afla
tă la a XlII-a ediţie, organizată 
de Inspectoratul Judeţean pen
tru Cultură. Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare şi Casa de Cul
tură a  municipiului Hunedoara. 
Omcertul inaugurai a fost susţi
nut de cunoscutul violonist Şte
fan Ruha. Maestrul Ştefan Ru- 
ha a  concertat, de asemenea, la 
Sala festivă a Prefecturii din 
Deva. (M.B.)

O  „CUVÂNTUL LIBER" cău
tat. In cele 11 sate ale comunei 
Bălţa ziarul „Cuvântul liber" es
te aşteptat, citit, căutat. „Avem 
352 de abonaţi — ne spunea dna 
Elena Şerban, diriginta Oficiului 
poştal. Şi numărul lor creşte. Dar 
şi cei şase factori poştali ,se stră
duiesc să ducă abonaţilor ziarul 
ia timp". Felicitări. Şi abonaţilor 
,şi poştaşilor. (Gh.I.N.)

O  LANSARE DE CARTE. Vi
neri, ora 16, Ia Casa Cărţii din 
Deva are loc lansarea volumului 
de poezie pentru copii „Miresme
le câmpului" semnat de scriito
rul Vladimir Pop Mărcanu. Ma
nifestarea are loc în prezenţa in
vitaţilor Vinicîu Gafiţa ţi  Mir- 
cea Sântimbreanu. Cartea Va fi

prezentată de scriitorul Radu Gio- 
banu. (MB.)

© COMERŢ CIVILIZAT se 
practică în Magazinul general nr. 
92 Hermes de pe bdul Decebal, a- 
provizionat cu un bogat sortiment 
de produse alimentare şi dulciuri. 
Este „alimentara" printre cele 
mai apreciate din Deva. (S.C.)

O  PUNEREA ÎN POSESIE A 
CELOR CE AU DREPTUL LA 
PĂMÂNT. în satele Bucium şi 
Ciopeia, aparţinătoare comunei 
Sântămăria Orlea, s-a încheiat 
acţiunea de punere in posesie a 
celor ce au dreptul să primească 
pământ conform Legii nr. 18/ 
1991. La desăvârşirea ăcestei ac
ţiuni şi-au adus o contribuţie e-

senţială topometriştii Marcela 
Hortopan şi mr. Mihai Sunion 
care au făcut o lucrare de cea 
mai bună calitate. (Tr.B.)

© NOVO-FARM, de la înfiinţa
re şi până acum, face dovada u- 
nei bune aprovizionări cu. produ
se farmaceutice din Orăştie şi 
este printre puţinele unităţi cu 
beneficiu social printre puzderia 
de bodegi deschise Şi în acest o- 
raş (ca în atâtea altele din judeţ). 
(S.C.)

©  PENSII PENTRU ŢARANI. 
Consiliul local din Râu de Mori 
a întocmit până în prezent do
sarele pentru 129 de foşti mem
bri ai celor trei cooperative a- 
gricole ce au funcţionat în zonă 
în vederea beneficierii de pensii. 
Acţiunea continuă. (Tr.B.)

TEATRUL DE 
REVISTA DEVA

Organizează concurs 
pentru ocuparea urmă
toarelor posturi:

•  balerini — balerine
•  actori — actriţe
•  solişti vocali
Pentru balerini şi ba

lerine teatrul asigură 
cursuri de pregătire in
tensivă cu durata de 6 
luni, fără percepere do 
taxe.

Concursul pentru ocu
parea posturilor şi se
lecţia pentru cursul de 
pregătire vor avea loc în 
zilele de 2 şi 3 octombrie 
1993, ora 19, la Casa de 
cultură din Devă.

înscrierile se fac la 
sediul teatrului din str. 
1 Decembrie, nr. 15, De
va, până Ia data de 30 
septembrie a.c.



cAt r e

COTIDIANUL „CUVÂNTUL LIBER" DEVA

Dreptul la replică
în  virtutea dreptului la replică, conducerea Pri

măriei municipiului Deva vă roagă să'publicaţi ur
mătorul articol:

! In cotidianul „Cuvântul liber" nr. 960/17.09.1993, 
a apărut articolul „Agent termic şi apă populaţiei' 
oraşului, nu ameninţări, domnilor de la R.A.G.C.L. 

i Deva", semnatar fiind dnul ec. Ioan Barbu.
) în  acest articol s-au adus acuzaţii primarului, vi- 

ceprimarului şi consilierilor din Consiliul local Deva. 
î Am dori să vă facem cunoscut faptul că Primă- 
•' ria Deva nu ,a stat în expectativă, precum se afir- 
. mă în articol.
J ' Noi ştim ce am făcut, dar şi cât de multe mai 
ţ avem de realizat şi tocmai de aceea am dori să ştiţi 
i şi dumneavoastră, domnule Barbu, dar mai ales ce- 
’ tăţenii municipiului, că în repetate rânduri, condu- 
ţ cerea Primăriei Deva a insistat la preşedintele RE- 
i NEL pentru a pomi acele puncte termice ce alimen- 
1 tează asociaţiile de locatari care şi-au achitat inte- 
\ grai datoriile,
 ̂ Astfel, începând cu data de 11 septembrie 1993, 
această acţiune s-a realizat şi continuă şi în prezent. 
Dacă iniţial au fost pornite 15 puncte termice, ac
tualmente numărul acestora s-a ridicat la 22, iar în
cepând din 20 septembrie 1993, 25 puncte termice sunt 
în funcţiune.

: R.A.G.C.L. Deva se află în continuare în acţiune 
pentru recuperarea taxelor de la asociaţiile de loca
tari debitoare şi va pomi punctele termice pe măsură 
ce datoriile se vor achita.

Noi nu am făcut cetăţenilor promisiuni de nici 
un fel. Am asigurat cetăţenii de cinste şi corectitudi
ne şi aceasta se poate dovedi.

t Am intervenit în presă şi prin intermediul pos
turilor- locale de televiziune solicitând- cetăţenilor 
să-şi achite datoriile restante până la data de 31 iu
lie 1993.

Folosim şi acest prilej pentru a face cunoscuţ 
faptul că suntem şi noi alături de celelalte municipii 
din cadrul Federaţiei municipiilor din România pen-, 
tru promovarea a două legi strict necesare şi fără 
de care este extrem de greu să gospodăreşti şi să 
administrezi oraşul şi anume : Legea finanţelor lo- 1  
cale şi Legea patrimoniului local.

Vă asigurăm stimaţi cetăţeni ai municipiului De-' 
va că ne preocupă gospodărirea localităţii şi asigu-1 
rarea unor condiţii de viaţă din ce în ce mai bune | 
în beneficiul dumneavoastră.

în  final vă asigurăm că suntem în plenitudinea^ 
capacităţii fizice şi intelectuale, iar dacă sunt alte I 
persoane care pot în condiţiile actuale să realizeze 
mai mult, noi îi invităm să o facă.

Şi nu în ultimul rând, vă reamintim că R.A.G.C.L.1 
Deva este subordonată Consiliului judeţean Hunedoa- , 
ra şi nu Consiliului local Deva.

Ing. VIRGIL BOCA, \
viceprimarul municipiului Deva |

A crescut mare, băiatu’ 
tatii — şi-al mamei, evi
dent — mai înalt cu mult 
şi mai sănătos decât cei 
ce i-au dat viaţă, care 
se plâng ba de reumă, ba 
de un junghi, ba de câte 
altele. S-au zbătut pă
rinţii cu el ca să-l facă 
om. Ş-au luat de la gură, 
au renunţat la multe ca 
să-l ţină la şcoală, în
liceu şi în facultate. Şi,
în sfârşit, l-au văzut cu 
diplomă de studii superi
oare. Atunci eu răsuflat 
uşuraţi şi nu au ezitat 
să-şi exprime mândria că 
au un copil frumos, spe
cialist într-o ramură de
mare căutare şi de viitor. 

După ce şi-a terminat

BĂIATU’ TATII
studiile superioare, bă
iatu’ tatii a stat o vreme 
acasă. Părinţii nu l-au 
întrebat de ce nu se a- 
pucă de lucru, dar făceau 
ades aluzie la asta. Nu-1 
băga în seamă. Apoi 
într-o zi le-a z is :

— Gata, intru în afa
ceri.

— Ce afaceri ?
— Comerţ.
Au rămas stupefiaţi, a- 

poi au spus amândoi, a- 
proape într-un glas:

— Păi tu eşti... asta ai 
învăţat la facultate... ai o 
meserie frumoasă, căuta
tă...

— Nu-mi place meseria. 
Meseria înseamnă muncă, 
muncă multă. Or, eu nu 
vreau să-mi rup oasele — 
le-a răspuns cu emfază.

Şi s-a apucat de co
merţ. Lua de ici şi livra 

dincolo, cu preţ mai mare. 
Iar banii au început să 
curgă gârlă. Şi din a- 
ceastă pricină -— a bani
lor, evident — unii îl 
invidiază. Unii însă, nu 
toţi. Cei mai mulţi zic, 
nu în faţa Iui, ci înăun
trul lor, cum se* zice: 
„Să ai o meserie fru
moasă, pentru care te-ai

%

Unul dintre fenomenele 
îngrijorătoare ale zilei de 
azi, pe care mulţi oameni 
l-au simţit pe propria pie
le, este acela al furturilor 
din 'locuinţe. Ce poate fi 
mai neplăcut pentru o fa
milie; în condiţiile preţuri
lor de azi, decât să-şi gă
sească apartamentul sau 
casa golite de bunurile pen
tru care a trudit poate o 
viaţă ? Se fură te miri ce, 
de la valută ,1a televizoare

Un fenomen îngrijorător

Furturile din locuinţe
şi aparatură electronică, 
haine, bijuterii etc. etc.

Şi hoţii sunt foarte dife
riţi. Copii, minori, recidi- 
vişti, tuciurii şi mai puţin 
analfabeţi şi oameni cu ce
va carte, prieteni de fami
lie şl necunoscuţi. De bu
nă seamă, cauzele sunt 

! * • * • * • *  • * • * •

f r a u d ă /
t r r î

Se pare că afacerile So- ferim la casiera Marga- 
cietăţii Comerciale „Con- reta Cristina Groza, care, 
dor" S.A. merg foarte bi- la 22 de ani, a reuşit să 
ne, din moment ce Unii delapideze 1640 000 de lei. 
lucrători îşi permit să ba- . Fentni a acoperi frâu- J J

U avL
JJTG

„  - .__ „ ... da» duraneaiei a întocmit
ge in buzunare mil.oane documente false. Aface- 
dc lei prin fraudă. Ne re- rea s-a încheiat. (V.N.) u Desen de

CONSTANTIN GAVRILA

multiple. Nu ne propunem 
în rândurile de faţă a le 
diseca. Trebuie spus însă 
că ele sunt intr-o strânsă 
legătură cu marele val 
infracţional care s-a abătut 
asupra noastră. Rândurile 
de faţă se vor însă un sem
nal de alarmă pentru toţi 
viitorii potenţiali păgu
başi. Nu de altceva, dar se 
pot găsi diferite modalităţi 
de a preîntâmpina aseme
nea neplăceri. Important es
te ca fiecare să gândeas
că şi să găsească (evident, 
după posibilităţi) forma de 
a se pune stavilă răufăcă
torilor. Sigur, este poliţia, 
veţi spune. Aşa şi este. 
Dar ce să facă poliţia in 
cazul unei uşi uitate ne- 
incuiate ? Nu ţinem partea 
nimănui, fiţi.siguri. Ceea 
ce dorim este numai să nu 
se ajungă in postura celor 
care au plătit de pe urma 
unor indivizi ca cei pe ca
re îi vom nominaliza.

Iată, bunăoară, doi nea-

zbătut serios, ani la rând, 
şi tu şi ai tăi, şi să o le
pezi precum o zdreanţă ! 
Treabă-i asta ?“

Cei ce citesc aceste rân
duri se vor întreba, pro
babil, la cinş, s-a gândit 
autorul lor când le-a aş
ternut pe hârtie. La ni
meni anume. Dar uitaţi-vă 
în jur. N-aţi văzut oa
meni cu studii superioare 
stând în piaţă lângă două 
săpunuri şi trei gume de 
mestecat, ori vânzând 
pâine, ori ţuică, ori ţi
gări, lăsându-şi baltă me
seria, specialitatea ? Sunt 
sigur că aţi văzut, şi nu 
puţini.

TRAIAN BONDOR

veniţi, Valerică Grumizes- 
cu, muncitor la E.M. Ani- 
noasa şi Cătrina Botu un 
„fărăocupist" din Vulcan, 
au reuşit • să uşureze lo
cuinţa unui cetăţean din 
localitate de bunuri în va
loare de 225 000 de lei. No
roc că acestea au fost re
cuperate, dar câţi păgubaşi 
au şansa aceasta ?

La Hunedoara, doi lă
cătuşi de la „Siderurgica", 
Marius Zorilă şi Vasile Do- 
harie, împreună cu Ştefan 
Poiană, sparg şi ei o lo
cuinţă, de unde pleacă cu 
obiecte şi lucruri în valoa
re de zeci de mii de lei. .

Nici locuitorii satelor nu 
scapă de tâlhării. La ceas 
de seară, Ion Călin din 
Bretea Română şi Voicu 
Faur din Brad au pătruns 
in locuinţa unui cetăţean 
din Ţebea, de unde au fu
rat 50'000 de lei.

Recent au fost arestaţi 
Ioan Turdean şi Doru Si- 
gartău, ambii fără' ocupa
ţie. Erau insă tâlhari. Ei 
sunt autorii mai multor fur
turi în dauna avutului pu
blic şi particular, cu un 
prejudiciu de 700 000 de lei.

v. neAgu

Fâţa ar fi de genul fe
minin, dar la masculin cum 
ar deveni ? Fâţul ? în  fine, 
faptul acesta n-are impor
tanţă, am apelat la el doar 
pentru a păşi în temă.

Un lucru este cert şi a- 
nume că fâţa vine de la 
a te fâţâi, adică de a um
bla de colo-colo fără trea
bă, Şi, slavă Domnului, 
sunt destul de multe per-

Duminică, 12 septembrie 
a.c„ a avut loc la Deva 
Conferinţa Organizaţiei ju
deţene a Partidului Naţio
nal Ţărănesc Creştin şi 
Democrat la care au luat 
parte 126 de delegaţi, re
prezentând membri coti- 
zanţi ai tuturor organiza
ţiilor din judeţ, precum şi 
alţi membri ai partidului 
care au ţinut să fie pre
zenţi în sala mare a Pa
latului Culturii. Din partea 
conducerii centrale au ve
nit ca observatori dnii A- 
lexandru Săndulescu, sena
tor şi Mircea Popa — Zlat- 
na, deputat, care au con
dus conferinţa, fiind, toto
dată, moderatori şi ex
perţi tehnici.

Lucrările au debutat cu 
prezentarea de către dl de
putat Mihai Bucur, pre
şedintele organizaţiei, a ra
portului cu privire la pe
rioada mandatului săU. S-a 
subliniat, printre altele, 
creşterea numerică şi cali
tativă a membrilor şi sim
patizanţilor, a fondurilor 
Obţinute din cotizaţii, u-

a
nele defecţiuni şi neajunsuri 
explicabile, precum şi spo
rirea numărului de con
silieri, primari şi parla- 

-mentari, comparativ cu pe
rioada precedentă. Aceste 
creşteri notabile au pro
pulsat, in consecinţă, 
P.N.Ţ.C.D., ca mai peste tot 
în* ţară, pe primul loc, ca 
pondere, în cadrul Con
venţiei Democratice din 
România — fapt ce nu este 
de natură să perturbe. In 
opinia noastră, principiile 
şi relaţiile pe care se ba
zează coeziunea C.D.R.

S-au înscris apoi la cu
vânt numeroşi vorbitori 
care au făcut comentarii 
pe marginea raportului pre
zentat, au făcut propuneri, 
sesizări, au evidenţiat a- 
buzuri ale puterii. Fără a 
absolutiza, s-au remarcat 
din aceste luări de cuvânt 
următoarele concluzii: •
Convergenţa punctelor de

vedere; •  Lipsa tendinţelor 
centrifuge (cum se Întâmplă 
la alte partide care ău 
dat naştere la aripi fără 
vlagă); •  Dirijarea efortu
lui principal pe direcţia 
luptei anticomuniste; « Ne
cesitatea sporirii eficienţei 
şi disciplinei pentru atin
gerea ţelurilor propuse.

Cum este firesc intr-un 
partid democrat, au existat 
şi s-au exprimat şi puncte 
de vedere diferite de' ale 
majorităţii, uneori cu tentă 
critică, dar acestea au avut 
un caracter izolat, fiind 
generate, după opinia u- 
nora, de veleitarismul a 
doi-trei vorbitori neconvin
gători. Noi i-am ascultat

S-a trecut apoi la propu
nerea a 39 de candidaţi din 
care s-a stabilit să fie a- 
leşi prin vot secret 20, 
care împreună cu cei 9 de 
drept (parlamentar) ţi

membrii organizaţiilor spe
ciale) să constituie nou Co
mitet de conducere al Or
ganizaţiei Hunedoara a 
P.N.Ţ.C.D. In Comitetul 
de Conducere au fost aleşi 
ing. Ovidiu Hagea, prof. 
Ilie Livescu, ec. Coriolan 
Suciu, prof. Iuliu Moraru, 
prof. Dorin Cri şan, dr. Pe
tru Păsculescu, dr. Ioan 
Radu, Şinefta Nădăştean, 
av. Pompiliu Prip, ing. Ni- 
colae Tudor, arh. Simion 
Borbeanu, Simion Sandu, 
dr. Florian Muţiu, dr. E- 
ugenia Petreu, Emilian Sa- 
vu, ing. Ioan Băda, prof. 
Ioan Pintea, Lazăr Cobâr- 
zan, jur. Liviu Antal, Lo- 
relaii Morariu şi ing. , Ta- 
tiana Păunescu, la care se 
adaugă membri de drept : 
deputatul Mihai Bucur, 
senatorul Tiberiu Vladklav, 
Ioan Moraru, Dorel Lazăr, 
Ana Stan, Matei Radu, 
Ioan Comea, Ioan Savu şi

Cornel Bânăţeanu. Comite
tul a ales in biroul său pe 
dl. Mihai Bucur ca pre
şedinte, pe Suciu Coriolan, 
Ovidiu Hagea şi Ilie Li
vescu ca vicepreşedinţi, ca 
secretar pe dna Sinefta Nă
dăştean, iar ca membri pe 
Pompiliu Prip şi Lorelai 
Morariu. în  comisia de cen
zori au fost desemnaţi Oo- 
tavian Purdea, Ioan Bor
can şi Nlculing Ijderiu.

In noua sa formulă. Co
mitetul de conducere al Or
ganizaţiei judeţene a 
P.N.Ţ.C.D. are ca obiective 
constituirea comisiilor cu a- 
tribuţii specifice, pentru a 
spori eficienţa proiectelor 
următorilor doi ani. Apari
ţia bi această lună a orga
nului central de presă al 
partidului „Dreptatea", con
ceput intr-o nouă şi ele
gantă prezentare, ne va a- 
juta să biruim ignoranţa.

SIMION SANDU- 
DOBREAN,

membru în Comitetul de 
conducere al Organizaţiei 

judeţene a P.N.Ţ.C.D,

soane care procedează ast
fel. In întreprinderi şi in
stituţii, în special in cele 
ce trăiesc pe seama buge
tului statului. Nu de mul
te ori te duci la o anumită 
firmă şi întrebi de cine
va. Ţi se-răspunde:

— Este plecată în acest 
moment

— Când o găsesc ?
— Nu ştim, reveniţi.
— Peste câtă vreme ?
— Păi... peste...
Revii şi nu de puţine 

ori degeaba. Asta nu în
seamnă altceva decât timp 
pierdut, tracasare ş.a.

Cred că nu greşim dacă 
afirmăm că nu există co
lective care să nu-şi aibă 
fâţa sau fâţele lui. Face 
ce face fâţa la locul ei de 
muncă şi, din vreme in vre
me, dă o raită pe unde nu 
are nimic de făcut, iscă 
discuţii sau bârfe pe tot 
felul de teme. Pune ibri
cul pentru ca|ea, se duce 
pe la colegi să facă rost 
de o ţigară sau de foc ş.a. 
Aşa că exact atunci când 
ai nevoie de ea, nu este 
acolo. Unde este? Se fâţâ- 
ie. Evident, fără treabă, 
deranjându-şi colegii, de
reglând activitatea unită
ţii. Dacă stai şi socoteşti, a- 
colo unde este încadrată 
fâţa, nu Jace cine Ştie ce 
treabă, încât te întrebi, pe 
bună dreptate pentru ce la 
salariu. Pentru că se fâţâ- 
ie? Păi aşa ceva — chiar, 
într-o democraţie ca a 
noastră — nu se plăteşte.

TRAIAN BONDOR



La Certe]

Asistenţa medicală 
între împliniri şi 

neajunsuri
Dispensarul comunal din 

Certej este unul dintre ce
le două unităţi de profil 
sanitar din judeţ care au 
fost cuprinse în programul 
PHARE al Comitetului Eu
ropean de ajutorare a asis
tenţei medicale din Româ
nia. Dna dr. Virginia I- 
lian ne-a prezentat „pe 
Viu“ transformările la care 
a fost supusă construcţia 
dispensarului în scopul mo
dernizării şi extinderii, cre
ării unor circuite separate 
pentru cabinetele de con
sultaţii — adulţi, pediatrie, 
stomatologie, farmacie, lo
cuinţă pentru medic. Banii 
investiţi se regăsesc şi în 
dotările cu aparatură de 
laborator, frigider, steri
lizator, aparatură pentru 
stomatologie, plus mobilier 
(birouri, canapele, mochete, 
linoleum, boilere), instala
ţii sanitare complete.

într-adevăr, s-au adus 
numeroase îmbunătăţiri a- 
cestei unităţi sanitare de 
importanţă mare din comu
nă. Societatea care şi-a luat 
răspunderea realizării a- 
cestor extinderi şi repara
ţii (S.C. „Bentix" S.R.L.) 
n-a terminat încă cu fini
sările. Personalul medical 
aşteaptă să se termine in
stalaţiile sanitare, - împrej
muirea clădirii şi alte fi
nisări, pentru ca anotim
pul iernii să-i găsească pre
gătiţi.

Ca număr (5 medici şi 4 
asistente), personalul me
dical ar fi suficient pentru 
a acoperi serviciile, inclu
siv la punctele sanitare de 
la Vărmaga şi Săcărâmb. 
Problema este aceea a de
plasării personalului me
dical la domiciliul bolna
vului. „Transportul nu ni-1

asigură nimeni, spunea dr. 
Ilian. Certejul are 9 sate, 
unele îndepărtate şi cu te
ren accidentat; sunt locuri 
în care nu poţi ajunge".

Distinct de dispensarul 
comunal este cel al minei, 
situat în acelaşi imobil. 
Dna dr. Rodica Tutovea- 
nu spune că există o bună 
colaborare cu personalul de 
la dispensarul comunal: 
„Asistentele care sunt lo
calnice asigură orice pro
bleme şi pe timp de noap
te. întrebarea este — cui 
îi aparţine acest dispensar 
din punct de vedere admi
nistrativ ? Dacă Direcţia 
sanitară ne dotează cu ma
teriale sanitare, cele de în
treţinere a curăţeniei nu ni 
le asigură nimeni. In plus 
curăţenia •ne-o facem sin
guri. Ne mai trimite une
ori întreprinderea câte o 
femeie. Lemnele de foc nu 
le avem şi nici cei care 
a r trebui să ni le procure 
nu. ne dau speranţe".

Am semnalat prin inter
mediul acestor rânduri 
două mari probleme ale a- 
sistenţei medicale la sate 
— aceea a deplasării me
dicilor în satele îndepărta
te, cât şi a pregătirilor de 
iarnă. Soluţiile rezolvării 
lor sunt aşteptate de la cei 
care sunt plătiţi pentru a- 
ceasta. E păcat că aici, un
de au fost totuşi alocaţi 
bani pentru sporirea con
diţiilor de acordare a asis
tenţei medicale, se bate. pa
sul pe loc, iar medicii şi 
personalul mediu sanitar 
se confruntă cu greutăţi ca
re îi conduc la întrebarea 
„Noi ai cui suntem ?“ '

- ESTERA SANA

La A.T.I.
(Urmare din pag. I)

de când „tânăra noastră 
democraţie" seamănă tot 
mai mult cu o bătrână 
cleptocraţie, grija pentru 
sănătate a rămas un sim
plu slogan electoral. Fa
ţă de specificul şi impor
tanţa socială a muncii 
lor, oamenii aceştia au 
nişte salarii de batjocură. 
Şi, ca şi când asta n-ar 
fi de ajuns, lucrează în 
condiţii de mizerie: n-au 
nici de unele, iar ceea ce 
au e pe sponci. N-au de 
multe ori nici lucrurile e- 
lementare, vată, spirt, tru
se de perfuzii, antibioti
ce, algocalmjn... Numai ei 
ştiu la ce artificii recurg 
pentru a face faţă celor 
mai dificile situaţii. Şi 
totuşi, oamenii aceştia 
n-au neobrăzarea de a ce

re salarii de trei sute de 
mii, nu le dă în gând să 
facă grevă, lăsându-şi pa
cienţii de izbelişte, şi nici 
nu dezertează, nu migrea
ză spre ţările civilizate, 
nu se apucă de bişniţă, 
nu-şi fac buticuri, nu se 
dedau oratoriei găunoa
se dar mănoase. Nu : ei 
vin zi de zi aici, în cea 
mai dură secţie a spita
lului, luând de fiecare da
tă , de la început bătălia 
pentru viaţă. Şi atunci, a 
numi eroic acest mod de 
a-ţi concepe datoria nu 
mi se pare câtuşi de pu
ţin exagerat. Dimpotri
vă : a face public acest 
adevăr e singurul mod în 
care pot mulţumi cât de 
cât unor oameni cu har, 
care, după o straşnică bă
tălie, m-au- întors şi pe 
mine din pragul celuilalt 
tărâm.

S-au bucurat mult hune- 
dorenii când şi In oraşul 
lor a apărut o firmă care 
avea ca obiect de activita
te retransmiterea prin ca
blu a unor programe de 
televiziune contractate de 
ea şi, evident, efectuarea 
tuturor lucrărilor necesare 
pentru conectarea recep
torilor individuali la tele
viziunea prin cablu. Mulţi 
s-au decis să încheie con
tracte cu firma respectivă, 
pe numele său S.C. „Agro- 
soft" S.R.L. Hunedoara, a- 
vându-1 ca administrator pe 
dl ing. Cornel Stan.

Orice contract, precum se 
ştie, are două părţi con
tractante şi obligaţii stipu
late pentru fiecare. Dacă 
aceste obligaţii ar fi fost 
onorate întocmai de către 
fiecare parte, n-am mal fi 
scris rândurile pe care ie 
citiţi dumneavoastră.

Bucuria abonaţilor la te
leviziunea prin cablu din 
blocul H 6, bd Corvi», a 
fost de scurţi) durată, Mai 
întâi au constatat că din 
12 programe contractate cu 
„Agrosoft" ei nu recepţio
nează decât 10. Destule şi 
atâtea şi-or fi zis. Numai 
că şi la acelea, inclusiv la 
cele ale posturilor româ
neşti, imaginea a început 
să se estompeze. Oamenii 
s-au adresat Agrosoftului, 
doar acestuia îi plăteau în 
avans abonamentul pe un 
an de zile, plus costul tu
turor lucrărilor de racor
dare. S-au adresat o dată, 
de două ori, de mal multe 
ori. Dar cei de la „Agro
soft" se arătau opaci şi di
fuzi ca ecranele televizoa

relor abonaţilor. Văzând ei 
că nu se mai poate, s-au 
adresat reclamaţii Oficiu
lui Judeţean pentru Pro
tecţia Consumatorului. In 
paranteză; fie spus, este 
lăudabil şi meritoriu mo
dul în care şi-a lărgit preo
cupările şi implicarea a- 
cest organism statal abili
tat să vegheze la proteja
rea intereselor cumpărăto-

propriu şi nereal, aşa cum 
este formulat, „Instalaţia şi 
întreţinerea unui circuit 
TV prin cablu", opera
ţiunile acestea căzând ex
clusiv în sarcina prestato
rului de servicii. Obiectul 
real al contractului este 
prestarea serviciului de 
retransmitere prin cablu a 
semnalului TV al unor pro
grame contractate. Con-

Televiziunea prin cablu şi durerile 
de cap ale hunedorenilor

rilor de produse sau ser
vicii.

Ce-au constatat în cur
sul cercetării reclamaţiei 
dl ing. Ovidiu Borşan şi 
sing. Vaier Mulea, inspec
tori ai amintitului oficiu. 
Mai întâi că administrato
rul unic al firmei atât de 
promiţător introduse în 
peisajul serviciilor puse la 
dispoziţia hunedorenilor — 
dl Cornel Stan — este de 
găsit uşor atunci când ci
neva doreşte să încheie un 
contract cu Agrosoft, dar 
este aproape de negăsit 
când se iveşte vreo recla- 
maţie eu privire la calita
tea serviciului făcut. Per
sonalul lăsat la sediul so
cietăţii să dea piept cu re
clamanţii nu are competen
ta necesară să ia măsurile 
ce se impun. Legalitatea 
contractelor încheiate cu 
abonaţii se află în mare 
suferinţă pentru că : obiec
tul contractului este im-

tractate au fost 12 progra
me cu fiecare abonat, dar 
fără să se specifice care 
anume, nemaivorbind de 
faptul că se retransmit 
doar 10, fără să se consem
neze în sarcina „Agrosoft" 
caracteristicile tehnice şi 
calitative ale serviciului 
prestat. Ceea ce este şi mai 
grav, contractul nu preve
de termen de garanţie şi 
declaraţie de conformitate 
a serviciului, ceea ce con
stituie o contravenţie sanc
ţionată cu închisoare de la 
15 zile la 2 luni sau cu a- 
mendă de la 50 de mii la 
500 000 lei. Contractul nu 
prevede, de asemenea, clau
ze concrete de remediere a 
deficienţelor apărute în ter
menul de garanţie, clauze 
privind restituirea sau ne
plata serviciului în cazul 
imposibilităţii de a-1 folo
si sau calităţii necorespun
zătoare a acestuia. Preve
de, în schimb, clauze ca-

re-i permit prestatorului ca, 
sub pretextul că astfel a- 
plică 6 reducere de tarif,, 
să perceapă taxa de abo
nament cu anticipaţie de 

• un an, ceea ce este, pardon, 
înşelătorie curată, înşelă
toria însă, ca să fim drepţi, 
n-o practică numai „Agro
soft", ci şi alte case mai 
mari, căci ce sunt la ur
ma urmelor toate fonduri
le de rulment şi taxele de 
anticipaţie pe care ni le 
percep diferite regii ale 
statului, dacă nu o plată î- 
nainte a unui serviciu ne
prestat ? Ca în Crucea de 
p ia tră! Dar să revenim ia 
ale noastre.

Pentru modul cum a în
ţeles să le producă abona
ţilor dureri de cap în lo
cul unui serviciu corect şi 
civilizat, delegaţii OJPC 
i-au aplicat administratoru
lui unic, dlui Cornel Stan, 
o amendă de 500 000 lei, 
cu posibilitatea de a plăti 
pe loc sau în 48 de ore 
jumătate din minimul a- 
menzii, adică 25 000 lei. A- 
tât poate face OJPC po
trivit legii care îi statuea
ză activitatea. Ce au de zis 
însă reprezentanţii finan
ţelor publice, deoarece, du
pă datele problemei „A- 
grosoft" încalcă şi regulile 
financiare. Ce au de zis cei 
care au autorizat aface
rea ? Sau aceştia nu se 
simt deloc responsabili 
pentru faptul că în baza 
unei autorizaţii eliberate 
de reprezentanţii statului, 
cetăţeanul este jefuit ca 
la drumul mare ? •

ION CIOCLEI

V
4 1 0 45— 2 
4 1 0 30— 3 
4 0 1 25— 6

J ' CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIORI |

|  La echipele de juniori liderul (Mureşul Deva) s-a |  
. schimbat, pe primul loc a trecut Min. Şt. Vulcan, câs-j 
|  tigând cu 7—0, acasă, iar pe locul doi a trecut Mu-l 
J reşul Deva, care a făcut meci egalN pe teren propriu % 
|  cu Minerul Teliuc. A fost de fapt etapa oaspeţilor. I 
1 REZULTATELE ETAPEI : C.F.R. Simeria — Vie- J

I* toria Călan 9—1 ; Min. Şt. Vulcan — Min. Aninoasa I 
7-—0 ; Jiul Petrila — Min. Ghelari 0-—1 ; Min. Bărbă- I 

|  teni — Min. Certej 0—1 ; Haber Haţeg — Armata j 
I Aurul Brad 2—5; Cerna Cristur — Constructorul Hu- |  
'  nedoara 0—2 ; Mureşul Deva — Min. Teliuc 1—1 
I Metalul Crişcior — Dacia Orăştie 1—1.

CLASAMENTUL 
1. Minerul Şt. Vulcan 

2. Mureşul Deva 
3. Armata Aurul Brad 
4. Dacia Orăştie 
5. Minerul Ghelari 
6. Minerul Certej 
7. C.F.R. Simeria 
8. Victoria ’90 Călan 
9. Minerul Bărbăteni 

I 10. Constructorul Hunedoara 
* 11. Haber Haţeg

1 12. Minerul Telîuc 
13. Metalul Crişcior

( 14. Cerna Cristur 
15. Minerul Aninoasa 

I 16. Jiul Petrila
|  Etapa din 26 septembrie şi arb itri: Armata Au- 
* rul Brad — Cerna Cristur (Zlate, Dandreia, Kele-2 
I men — Petroşani); Minerul Certej — Haber Haţeg, (  
* (Pintilie, Torok, Târşa — Hunedoara); Dacia Orăştie} 
1 — Min. Bărbăteni (Munteanu, Stanca, Kelemen L. I 
J — Deva); Min. Ghelari — Metalul Crişcior (Gheor- * 
i ghe E., Kuşai C., Avram — Petroşani); Min. Ani-1 
|  noâsa — Jiul Petrila (Pop C., Popescu, Lagu A. —î  
.Hunedoara); Victoria ’90 Călan — Min. Şt. Vulcan,- 
I (Ambruş, Iacob şi Hârâci — Deva); Min. Teliuc — |- 
; C.F.R. Simeria (Pândarelu, David, Melha T. — O-J

I răştie) ; Constructorul Hunedoara — Mureşul Deva I 
_ (Banc, Medrea, Deac — Simeria). *
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CONCURSUL D IN I  

19 SEPTEM B R IE
1. CAGLIARI — LAZIO X 2
' Este puţin scontată o a treia victorie consecu- I- 

tivă a gazdelor, după cele împotriva lui Inter şiJJ 
Foggia. J
2. CREMONESE — MILAN X 2 {

Au trecut 5 etape şi (încă) Milan nu a încasat.
nici un gol (un record). Să se întâmple acest lu c ra t 
duminică ?! §
3. INTER — PIACENZA 1 |

Piacenza nu poate emite nici un fel de pre ten-|
ţii pe terenul din Milano. S
4. LECCE — JUVENTUS X 2 f

Va înregistra Lecee primele sale puncte?! %
5. NAPOLI — UDINESE ... i  |

în mod normal gazdele ar trebui să învingă.«
6. REGGIANA — FOGGIA X |

Ambele echipe vin după o înfrângere şi simţ J
decise să ' realizeze un rezultat cât mai bun. h.
7. ROMA — ATALANTA 1 3C 2 I

întâlnirile directe dintre cele două combatan-S
te sunt mereu presărate de rezultate neprevăzute. I
8. SAMPDORIA — PARMA I X

Partidă echilibrată, în care SAMP va încerca I
totuşi să-şi valorifice avantajul terenului propriu, ţ

din
9. TORINO — GENOA 1 X

Genoa nu este victimă sigură pe terenul 
Torino.
10. • ANGONA — PADOVA . X

Se pare că egalul pluteşte în aer.
11. CESENA — ASCOLI 1 

Gazdele au moralul ridicat după o victorie p e } 1-'
terenul echipei Acireale. I
12. MODENA — LUCCHESE 1 «

Modena este o echipă care de obicei nu lasă fi
prea mari speranţe echipelor vizitatoare. !
13. VICENZA — MONZA X

Se poâte ca meciul să se termine... cum a
ceput, adică egal.

!
i

I
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QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 

Bdul Decebal, bl. R, parter

Vă oferă :
•  Televizoare Megavision — 375 000 lei
•  Televizoare Sharp — 360 000 lei
•  Televizoare Goldstar — 390 000 lei 

Instalaţii de satelit complete 300 000—
I I
( 600 000 Iei

•  Calculatoare de birou cu bandă — 71 095
|  Iei

I •* Fax-ari Panasonic, Sharp, Samsung 
•  Executăm reclame luminoase (921752)



a n iv e r s a r i

•  Zi deosebită pentru 
mama noastră, Penzeş Iu- 
Uana, la împlinirea frumoa
sei vârste de 63 ani. prilej 
cu care soţul, copiii şi ne
poţii îi urăm multă să
nătate. fericire alături de 
noi $i un călduros „La mulţi 
ani".

VANZAR1-
«1MPAR4HI

•  Vând Dacia 1300 L, fa
bricaţie 1977, tel- 615789, 
bine întreţinută. (921706)

•  Vând apartament 3 
camere, decomandate, în 
Brad. str. Iazului, nr. 2, 
bl. 7. ap. 3, SC. B. (921720)

•  Vând apartament 2
camere, gaz. Informaţii O- 
răstie. Eroilor, 36. bl. 36, 
ajK 35. (921722)

•  Vând urgent lu
cerna. cantitate mare, 
tat Gothatea. nr. 148, 
familia Neamţu.

(921725)

•  Vând casă, ocupabilă 
imediat, Orăştie. str. M. 
Kogălniceanu, nr. 39.

(321724)
•  Vând maşină de cusut

Ileana tip mobilă, tele
fon 617134. (921712)

•  Vând frigider german.
Deda 1300. preţ 500 000 
Id, teL 619351. (921715)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, mobilat 
eomplet, preţ negociabil.

Hunedoara, tel. 718427, zil
nic intre 18—19. (920295)

•  Vând iadă frigorifică,
tip Alimentara, VFAPC, 
teL 711697. 712360, după 
ora 20. (920299)

•  Vând Opel Ascona B,
1600 cmc, 1978, înmatricu
lat, stare excepţională şi 
Oltcit Club 11 R. 1987, pie
se franţuzeşti, vopsit şi i- 
zolat. stare perfectă. Tel. 
714070. C9211***)

•  Vând Ford Escort, VW 
Golf şi Audi 80, neînmatri
culate. TeL 714770. (921152)

•  Vând Dacia 1100 (even
tual pentru piese schimb). 
Hunedoara, teL 711499. o- 
rele 18—21. (921153)

•  Vând Opel Ascona. preţ 
convenabil, teL 627864,

(921744)
•  Vând garsonieră 30

mp, 7000 DM, Deva, Pro
gresului. bloc C 3, ap. 2, 
după ora 20. (921743)

•  Vând autoturism Ford.
Informaţii, după ora t7. 
tel. 616337, (921735)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Al. Indepen
denţei, bloc AB 20. ap. 73 
(zona pieţei), preţ convena
bil. (921081)

•  Vând casă Brănişca, 
zona gării. Relaţii telefon 
616533, orele 10—22.

(921690)
•  Cumpăr apartament cu 

3 sau 4 camere, et. 1, sau 
parter, în zona împăratul 
Traian, tel. 627486.

(921687)
•  Vând motocositoare

„Carpatina" stare de func
ţionare, preţ negociabil. In
formaţii tel. 612558 Deva, 
orele 17 —20. (921697)

•  Vând 6000 kg lucemă şi

)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

FILIALA BLAJ
Organizează concurs de admitere la :
•  FACULTATEA DE GEOGR AFIE-ISŢO - 

RIE DE 5 ANI
•  COLEGIUL PEDAGOGIC DE INSTITU

TORI DE 3 ANI.
•  COLEGIUL DE COMERŢ-CONTABILI 

ŢAŢE ŞI TURISM DE 3 ANI.
înscrierile se fac până la 29 septembrie 

1993.
Admiterea se face în zilele de 18, 25 şi 39 

septembrie 1993 şi constă din teste psihologice 
şl de aptitudini, precum şi testarea cunoştinţe 
Ier de specialitate (scris şi/sau oral) la disci
plinele stabilite de Ministerul învăţământului 
pentru profilurile şi specializările corespunză
toare din învăţământul superior de stat.

Informaţii suplimentare la secretariatul U- 
niversitătii din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr- 
4, tel. 096/711231. (764)

S.C. „CLASIC" S.R.L, DEL7A 
Vinde: \

ţ •  televizoare „Thomson", diagonala 55 cm  ̂
— garanţie 1 an ţ

•  cuptoare microunde marca „Samsung" 4
—- „Goldstar", capacităţi diferite — garanţie 6 i
luni. |

ţ •  aparatură electrocasnică — marca Phi- t 
\ lips

•  cafetiere — modele diferite
•  mixere simple şi mixere cu suport
•  robot bucătărie
•  fier de călcat
•  friteuză
•  aspiratoare
•  grill

APARATURĂ AUDIO
\  •  combine muzicale marca „Goldstar" — 

compact disc
•  casete audio şi casete video marcă Gold

star.
Magazinul se află pe str. Bariţiu, nr. 14 

(Pavilioanele ofiţerilor — în curte). Program : 
10—18. Informaţii Ia telefonul 613687. (921759)

fân din lunca Dobrii. Preţ 
negociabil. Lase Remus, co
muna Burjuc, tel. 140.

(921892)

•  Vând autocamionetă
TV motor D 115. Deva, 
str. Horea. tir. 124. după 
ora 16. (921698)

•  Vând urgent maşină
îngheţată (Germania). In
formaţii Simeria. teL 661595 
sau 661082. (921693)

•  Vând urgent garaj me
talic din tablă ondulată 
zincată demoittabiL 24 mp. 
TeL 6X2753. (921717)

•  Vând Audi 100 uşor
avariat, eventual talon. De
va, bdul Decebal, bl. 8. sc, 
A, ap. 22. (921718)

•  Vând. Aro 320 IMS, 
Diesel. Certej, tel. 667228.

(921728)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (eventual vând
sau închiriez) apartament 
proprietate, 3 camere. De
va, Gojdu, cu similar (va
riante) Timişoara. Relaţii 
Timişoara, 096/125715 —
seara. (921730)

•  Schimb apartament 2
camere (mic, parter, ideal 
pentru bătrâni) cu aparta
ment mai mare. Telefon 
612661. (921700)

•  Schimb sau vând a-
partament 2 camere, cen
tral. Petroşani cu similar 
Deva. Relaţii Deva, telefon 
619052. ' (921740)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat

în Brad apartament sau 
garsonieră. Relaţii la tel. 
655142. ' (921738)

•  Caut de închiriat a- 
partament 3 camere, mo
bilat, telefon, poziţie cen
trală, plata în valută. Ter
men de închiriere minim 
6 luni. Informaţii telefon 
627257, (orele 20—24).

(921741)

PIERDERI
•  Pierdut Carte de iden

titate seria A, nr. 0083436, 
eliberată de Registrul Au

to Român, pentru Autobuz 
112 UDM, proprietatea S. 
C. .Refractara S.A. Baru. 
Se declară milă. (921731)

•  Pierdut certificat de 
calificare miner, seria 1- 
A-5389, pe numele Burlacu 
Constantin, eliberat de 
IMH. 11 declar nuL

(920300)

COMEMORĂRI

•  Soţia Emilia anunţă 
împlinirea a 6 săptămâni de 
la decesul soţului

CONSTANTIN RUIU
Parastasul şi slujba de 

pomenire va avea loc la 
25 octombrie 1993, la Ca
tedrala din Baia Mare.

(921710)

•  S-a împlinit un an 
de când iubita noastră 
mamă şi bunică 

dr. ELISABETA 
VARZA

s-a stins din viaţă. N-O 
vom uita niciodată.

(921727)

•  Familia Ciorobea 
anunţă cu adâncă du
rere moartea dragei 

-lor
OLIVIA CIOROBEA'

înmormântarea — 
vineri, ora 13, la Do- 
bra. Dumnezeu s-o o- 
dihnească. (921322)

•  Voluntarii Crucii 
Roşii din judeţul Hu
nedoara sunt alături de 
familia Ciorobea In 
momentele despărţirii 
de draga lor mamă.

Sincere condoleanţe.
(921322)
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DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA | 
în atenţia abonaţilor radio-tv din localită-j 

ţile Deva şi Brad. I
în conformitate cu prevederile HG nr. -328/ j 

5. 07. 1993, abonaţii rămaşi restanţîeri din tri-j 
mestrele anterioare, precum şi abonaţii carej 
doresc să achite taxele de abonament curente* 
sunt rugaţi să se prezinte pentru achitarea laţ 
oficRle poştale Deva 1 şi Brad.

Pentru trimestrul III 1993. termenul de a | 
chitare este până Ia data de 30. IX. 1993, în -» 
casarea taxelor de abonament urmând să se facă I 
în cadrul programului de funcţionare al acestor J 
oficii.

Se organizează acest mod de achitare având j
Iîn vedere timpul scurt de încasare până Ia fi- J 

nele trimestrului. Pentru plata taxelor de abo- j 
nament restante se vor elibera chitanţe speci-! 
fice. |

DECESE

•  A încetat din viaţă 
după o lungă suferinţă 

FLOREA NICOLAE 
(MIRI)

în vârstă de 68 ani.
înmormântarea astăzi, la 

Cimitirul reformat. Deva.
Dumnezeu să-l ierte. Fa

milia. (921324)

CENTRUL DE CONSULTANŢA, INSTRUIRE 
SI INGINERIE SOFTWARE 

„CONSOFT _  COMPUTER" SIBIU 
Organizează în anul şcolar 1993—1994, în 

municipiul Deva
•  Şcoala postHceală cu profil de INFORMA

TICĂ (durata de şcolarizare 10 luni).
Informaţii la telefon 613678, Deva. (836)

S.C T.U. „CAFE BAR PARADIS" 
Angajează urgent prin concurs:
•  barman — sex feminin, vârsta până la

30 ani . ..
••ospătar — sex feminin, vârsta până la 

30 ani
•  om de ordine — bărbat, vârsta până la 

40 ani
Informaţii: telefon 621626 Deva, orele

) 7—8.
) Prezenţa la sediul firmei, str. Aleea Cri- 
ţ şuiui, nr. 5, Deva. (921772) !

t
s

i  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
4 JUDEŢULUI HUNEDOARA
|  ŞCOALA GENERALĂ NR. 6 DEVA i  
ţ Scoate la licitaţie, pentru execuţie, lucrări ţ 
i de reparaţii hidroizolaţie terasă la localul şcolii, i

Eventualii ofertanţi se vor adresa la direc- , 
ţiunea scolii, telefon 621714, până în data de i 
1. 10. 1993, (763) |

CAMERA DE COIVJERŢ ŞI INDUSTRIE A j 
JUDEŢULUI HUNEDOARA ţ

Face înscrieri pentru următoarele cursuri 1 
de formare şi perfecţionare : J

•  CURS DE INIŢIERE ÎN CONTABILITA-j
TE (noul sistem de contabilitate); J

•  CURS DE PERFECŢIONARE ÎN DOME- '
NIUL SISTEM DE CONTABILITATE; \

•  CURS DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL \
VĂMUIRII SI EXPEDIŢIEI INTERNATIONA- 1 
LE A MĂRFURILOR DE EXPORT-IMPORT i 
(declarant vamal) — perioada 27 septembrie — t 
1 octombrie a-c.; « /

•  CURSUL „SPIRITUL ANTREPRENO- }
RIAL ŞI ÎNTREPRINDEREA PRIVATĂ IN E- > 
CONOMIA DE PIAŢA", perioada 4—9 octom- | 
brie a.c.. )
, Înscrierile se fac la sediul Camerei de Co- \ 
merţ şi Industrie din Deva, str. 1 Decembrie, \ 
nr. 35, tel. 612924 sau 614798. (766) (
-------------------------------- --------------------------------------  4

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Organizează începând cu data de 27 septem
brie 1993 cursuri de iniţiere în utilizarea cal
culatoarelor IBM-PC

Durata cursului este de 5 săptămâni.
Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (746)

S.C. COMSER SRL HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49, 
vinde case de marcat Samsung cu TVA, model 
omologat. v  ;

Service garanţie şi post garanţie.
Relaţii Ia telefoanele :

095/716551 
095/716915 
095/716744 

F ax: 095/716773

COLABORARE

în dorinţa de a câştiga 
noi pieţe de desfacere, 
Cooperativa „Horea" din 
Brad menţine o legătură 
permanentă cu furnizorii 
de materii prime — respec
tiv cu S.C. „Bumbacul" S. 
A. Timişoara şi „Textila" 
Lugoj. Materialele asigu
rate de aceste firme — 
majoritatea bumbac sută 
la sută — sunt atractive 
prin jocurile de linii reu
şite şi coloritul pastel. (E.S.)

J n e ş i INCO s.r.l. I IM Iţi O Yk.V, str (înMia-u'iu nr t1! 
IV Idoii 0 VO- I ■> 17 U  fa x :  p o n . I’j p l i . ş . 

t/iinir iube orele >!“ Ift'i)
- lum.l dc c onsullailţfi s p e e i n  tuciiii i dc «svntUniH 

(conîonn cerinţelor F.P.S. • execută»

consultanţă pentru întregul proces de privatizare: 
întocmirea caietelor de sarcini şl organizare a licitaţiilor; 

evaluareade societăţi comerciale şi active, £  %2. t   ̂ J

Telefoane 1 611275 6 1 2 ^ ^ 1 2 6 9  f  ‘ J'2 Q/6 ,8 /!99f r °n« 30 70 50 601 B f  Deva De va. 2700, str » Decembrie. 35. jud. Hunedoara.
-------- .*?? * * 611269, 625904 fax 618961 Intre-aga Lispundere pentru cnritintitul articolelor publicate O poartă autori! «CCStora./

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA -----  ----- ---------------— ...


