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BAT CLOPOTELE LA ALBA ILI,IA

O capitală de suflet
Miercuri, la Alba Iulia, 
dopatele au bătut mai 
frumos ca niciodată. Alba 
Iulia rămâne capitala de 
suflet a neamului româ
nesc. Spre ea ne îndrep
tăm gândurile. Iar spre 
Dumnezeu rugăciunile, In 
momente de restrişte, du
reroase pentru oamenii a- 
cestei ţări. Reîntorşi după 
festivităţile impresionante 
desfăşurate, marţi, la 
Cluj-Napoca, prilejuite de 
dezvelirea monumentului 
lui Avram Iancu, la Alba 
Iulia am trăit miercuri 
sentimente contradictorii, 

i Măreţia evenimentelor, a- 
tenţia ce i s-a acordat, ne-a 
răscolit sufletele, dar u. 
nele întâmplări ne-au în
tristat După ora 9. In 
Catedrala Reîntregirii 
Neamului şi mai apoi tn 
faţa ei s-au desfăşurat o 
impresionantă Liturghie 
arhierească şi o slujbă de 
pomenire pentru eroi şi 
pentru evenimentul ani
versat, petrecut acum trei 
sferturi de veac, când ro
mânii de pretutindeni s-au 
văzut -din nou împreună 
la sânul patriei mamă. 
O clipă fulgurantă, ase
menea unui fulg de nea, 
daf cu mare valoare de 
simbol, ne-a umplut o- 
chii de lacrimi: un oare
care, locuitor al acestei 
ţări, a ve.iit la poetul
Grigore Vieri cu o hartă 
a României Mari din 1937, 
cerându-i o semnătură pe 
acest impresionant docu. 
ment personal. Ce cutre
murare a simţit în su

fletul său cel in cauză, după 
împărtăşirea dorinţei sate 
de către un mare român 
de dincolo rie Prut!
Depuneri de coronrs t
Cu o i. ina.nte, în a 

Sălii Unirii, s-au dezve. t 
bustiirile urior făuritori ăi

D ep u n eri d e  c o r o a n ^ T ^
La Cimitirul Eroilor din municipiul Deva, Ziua —

ţională a României a fost marcată printr-o emoţionanta^ • 
solemnitate de depuneri de coroane. Cei prezenţi — de - 
la veterani de război la tineri elevi — au trăit momente 
de pioasă aducere aminte şi recunoştinţă faţă de cei ce 
s-au jertfit pentru o Românie întregită, liberă şi inde
pendentă.

Solemnitatea a debutat cu o slujbă de pomenire 
rostită de un sobor de preoţi. Au fost depuse coroane de 
flori din partea Prefecturii, Consiliului judeţean, vetera
nilor de război, Armatei Române, Inspectoratului jude
ţean de poliţie, U.M. 05062, a unor formaţiuni politice şi 
instituţii. -

Cu acest prilej, un moment cu semnificaţii deose
bite l-a constituit depunerea jurământului de către cel 
mai tânăr contingent al ostaşilor din cadrul Garnizoanei 
Deva. Prin cuvinte pline de emoţie, soldaţii au jurat ere. 
dinţă patriei şi poporului român. (V.N.) , ,
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fi Z I • Au trecut 336 de zile 
din an; au mai rămas 29;

• Ziua Mondială a Han
dicapaţilor. ţ

La tribuna oficială 
de pe Platoul Roma
nilor din Alba Iulia
rosteşte un înflăcărat 
discurs preşedintele 
României, dl Ion I- 
liescu. _______

Unirii de la 1 Decembrie 
1918: Aurel Lazăr, Teodor 1 
Mihali; Iuliu Hosu, Iosif 
Jumanca, Vasile Goldiş, 
Ştefan Cicio Pop, Ghcor. 
ghe Pop de Băse;*i, Iu!:u 
Maniu, Al. Vaida Vocvod. 
Miron Cristea, Aurel Vlad. 
Ioan Suciu. Miercuri, la

rile „Imnului Eroilor-, 
s-au depus, în semn de 
preţuire, eorcane de flori 
din partea preşedintelui 
României, dl Ion Iliescu 
a Parlamentului, Guver
nului, Asocia iei Ve'.era-

Reporta’e . realizate de 
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h  Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca (fostă 
Victoriei), va dăinui de-acum peste veacuri o impns- 
stouantf statuie a Craiului Munţilor — opera sculp
torului Ilie Berlndei. el însuşi provenind din ţinutul 
moţilor şl având acum reşedinţa in Elveţia.

Foto: PA VEL LAZA

ora 11, la Statuia lui Mi- t 
hai Viteazul. în acordu- -*
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Diplomei de cetăţeni1

Avram Iancu la Cluj-Napoca
Discuţie cu dl TIBERIU MEDEANU, 

procuror criminalist la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara

Alte relatări în pagina a H-a

— La Un moment dat 
am eremt că an pus punct, 
măcar pentru o vreme, mă
ritor ’• aheecf tenebroase. - 
Văzând însă cele trei vo
tante ale dosartttai.: referitor 
la Infracţiunile de la Aba
torul Petroşani, ne-am dat 
seama că mai sunt multe 
de spus cititorilor. In afară 
de persoanele trimise în 
Judecată şi despre care am 
scris, mai sunt şi alţii îm
păcaţi?

— Ca şi alto cazuri de 
corupţie, şi acesta s-„ ex
tins treptat, de la şeful de 
unitate, la ultimul măce- 
lar Subalternii s-au adap
tat rapid comportamentu
lui şefului pentru a obţine 
bani sau- alte avantaje, in
clusiv trimiterea la cursuri 
de calificare. Pur şi sim
plu, s-au complăcut, pen
tru a nu avea greutăţi cu 
cei care procedau nelegal. 
Modul incorect de lucru 
era cunoscut de la portar 
Ia contabila şefă, dar nu 
s-a opus nimeni. Din co
moditate sau teamă. Cei 
ce aveau datoria să verifice 
documentele falsificate in 
mod evident, se prefăceau 
că nu au avut niciodată

■tangenţă cu fele. Intr-ade»' 
văr, câţiva aii sesizat ne
regulile, dar abia atunci 
când şi-au dat seamă că 
sunt tn joc. Interesele lor, 
Au fost insă ameninţaţi sau 
ignoraţi în faza de înce
put. Treptat s-a ajuns ta. 
adevăr şi dreptate. în e- 
senţă, parchetul a sesizat 
instanţa numai cu faptele 
grave comise de persoane 
importante. Timpul nu a 
îngăduit cercetarea celor
lalte. dar mica. ciupeală şe„ 
anihilează de Ia sine* in 
orice unitate în care nu 
există marea corupţie.

— Deci au êxistat şi în 
abator.

— Desigur. Observând 
comportarea şefilor, câţiva 
măcelari au hotărât „In 
şedinţă* să sacrifice numai 
bovinele celor ce ofereau 
câte 1000 de lei de animal 
sau alte bunuri, in special 
băutură. Unor cetăţeni le 
transmiteau direct condi
ţiile, pe alţii îj tot amâ
nau, până ce se dumireau

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
i de onoare ai municipiului Deva \ 
! dr. Victor Şui aga şi scriitorului j 
I Radu Ciobanii i
I In cadrul unei ceremonii ce a avut loc luni, 291 
I noiembrie -a.c., la sediul Consiliului tocai, dlor dr. ' 
I Victor Şuiaga, participant la Mărea Unire din 1918, j 
»publicist şi istoric şi Radu Ciobanu, reputat scriitor J
|  şi publicist, li s-a inmânat Diploma de „Cetăţean de |
» onoare al municipiului Deva'*. înalta distincţie a fost - 
I Înmânată de dl Ovidiu Hagea, primarul municipiului, j 
* iar desprg cei doi recent distinşi au vorbit dnii Ioan I 
I Frăţilă, directorul Arhivelor Statului, Filiala Deva, | , - —Jprof. Gligor Haşa şi prof. Dumitru Susan. Dnii Victor »
1 Şuiaga şi Radu Ciobanu au mulţumit din suflet pen- | 

teu înalta distincţie acordată, iar după ceremonie s-au « 
! Întreţinut prieteneşte cu cei din conducerea Consi- I 
|  liuluj local, consilieri, numeroşi invitaţi, ziarişti. (Tr.B.) '

l
r

A consemnat • 
VALENTIN NEAGU

(Continuare fn pag. a 3-a)
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r
I — Alo, doctore, cred că am fost otrăvit! 
I Ce să fac?
I — Testamentul!

ia

I Dr. Victor Şuiaga şi scriitorul Radu Ciobanu — «
I cetăţeni dc onoare ai Devei, I



Bat clopotele la Alba Iulia
(Urmare din pag. I)

nilor de Război, Ministe
rului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne, 
S.R.I., Asociaţiei luptăto
rilor din revoluţia < din 
Decembrie 1989, Prefec
turii şi Consiliului Ju
deţean Alba, a unor par. 
tide şi formaţiuni apoli
tice. A depus o coroană 
un grup reprezentând 
P.D. (P.S.N.), in frunte cu 

' dl. Petre Roman.

Pe Platoul Romanilor

Pe Platoul Romanilor, 
unde se aflau zeci de rnii 
de oameni arborând dra
pele tricolore, eşarfe, a 

* avut loc o mare adunare 
festivă. Ş-â intonat Imnul 
Naţional „Deşteaptă-te, ro_ 
mâne“, timp în care s.au

tras 21 de salve de artilerie. 
Adunarea a fost deschisă 
de dl Ioan Timiş, prima
rul municipiului Alba 
Iulia. în continuare, a 
luat cuvântul dl Ion I- 
liescu, preşedintele Ro
mâniei, care, în cuvinte 
calde, emoţionante, - a e- 
vocat importanţa eveni
mentului sărbătorit, atât 
de" scump tuturor româ
nilor, a chemat forţele 
politice, întreaga populaţie 
la unitate naţională. Au 
mai - luat cuvântul un Ca
valer al Ordinului „Mi. 
hai Viteazul“, o elevă din 
Basarabia ce învaţă în 
România, şi dl Vasile Gio- 
nea, preşedintele Curţii 
Constituţionale. Cu cân
tece scumpe Inimilor 
noastre, cunoscutul inter
pret Ioan Bocşa a închei 
iat impresionanta Adu

nare Naţională la 
am fost cu toţii părtaşi.

După-masă, în Sala 
Unirii, a avut loc festi
vitatea predării credenţi ) 
nalelor. Au urmat spec
tacole folclorice în aer 
liber, un joc de artificii, 
o mare Horă a Unirii.

Rămânem cu convinge 
rea că România are ne
voie ca de aer de unitate 
naţională, de oameni ca
pabili să depăşească mo
mentul de dezbinare şi 
care să se gândească, maţ 
presus de toate, la binele 
patriei. România are a- 
cum nevoie de toţi fiii 
săi! E bine să nu uităm 
nici o clipă versurile Im_ 
nului Naţional r „Acum 
ori niciodată/Să dăm do
vezi la lume/Că-n aste 
mâini mai curge/Un sânge 
de roman..."

La Monumentul Iui Mihai Viteazul depune o coroană de flori Preşedin
tele României.

Umbre la Marea Sărbătoare
; Gazdele s-au străduit
1 să-i primească acolo, pe
 ̂ Platoul Romanilor şi în
i împrejurimi, pe toţi cei
i care au dorit să-i oma-
* gieze pe înfăpfuitorii U-

' ţ nirii celei Mari, să le
l cinstească faptele, să-i
J învăluie în iubire şi re-
j cunoştinţă.
\ Din păcate, a fost frig
( crunt de 1 Decembrie la
i Alba Iulia, la sărbători-
V rea Zilei Naţionale a Ro.
\  mâniei.
i Şi tot din păcate, săr-
} bătoarea a fost umbrită
I de evenimente ce nu ne fac 
I cinste, de momente care
i demonetizează democra-
/ . ţia, de fenomene de dez-
I - binare şi de reinstaurare
l a unor umbre ale recen

ţi. tului trecut.
} • Soborul de'preoţi în.
i cepuse de mult slujba

’ i când a apărut în Cate-
1 drală preşedintele Ion
; Iliescu.

• Oficial, sărbătoarea a 
fost onorată doar de par
tidul de guvernământ 
(P.D.S.R.) şi de partide 
din preajma sa (P.U.N.R.,

P.R.M., P.S.M. şi P.D.A.R.), 
toate avându-i în, prim- 
plan pe liderii lor.

• S-au aflat între par
ticipanţi, în rrrasa mare 
de privitori, unele for
maţiuni politice debuso- 
late (P.D., P.L. ’93 şi

. P.A.C.), pe care ‘forţele 
de ordine le-au „tam
ponat" în itinerarul spre 
sediul local al P.D.

• Marea opoziţie a fă
cut notă discordantă, n-a 
„servit11 Sărbătoarea Na
ţională a ^României la 
Alba Itilia, preferând ma.

■ nifestările proprii din 
Capitală, intr-un geşţ ce - 
ridică semne de între
bare pentru reconcilierea 
naţională.
. » Pe un alt plan, presa 
a fost ţinută în chingi ca

pe vremuri; durii îmbră
caţi în uniforme de varii 
culori şi cu dotare spe
cifică modernă. ne.au 
căntdt până la ciorapi, 
ne-ay pasat dintr-o parte 
în alta, ne-au ameninţat, 
ne-au pus bariere spre 
punctele de documentare. 
Aşa ceva este inadmisibil 
într.un stat de drept pe 
care-1. proclamă zâmbitor 
preşedintele Ion Iliescu.

• Şi încă un element 
al libertăţii celei de a 
patra puteri în stat •— 
presa: dacă marţi seara* 
la Centrul Internaţional 
de Presă de la Hotelul 
„Cetate11 ni s-au înmânat 
acreditările pentru mi
siunile de a doua zi, în 
1 Decembrie ele ry.au 
mai fost valabile; băieţii 

; veseli, ştim noi de unde.. 
le-au anulat, , fabricând 
altele pe care nu le-au 
mai putut lua toţi zia
riştii, îngreunându-ne Şi 
mai mult misiunea.

Avram lancu la Cluj-Napoca
Lung e , drumul Clu

jului... Dar la capătul lui, 
în centrul marelui, fru
mosului şi mai nou bo
gatului oraş transilvă
nean aveam să trăim o 
mare bucurie; bucuria 
dezvelirii monumentului 
marelui tribun Avram 
lancu — crăişorul Mun
ţilor noştri Apuseni.
Intr-o atmosferă de înalt 

patriotism şi de adâncă 
simţire românească, în 
prezenţa a peste 30 000 de 
participanţi, în Piaţa 
Victoriei — de acum 
Piaţa Avram lancu —, 
în 30 noiembrie a.c., în 
preajma Sărbătorii Naţio
nale a României, a ,, fost 
dezvelit monumentul Ian- 
cului. In preambul, la 
Catedrala din oraş, un 
sobor de preoţi, în frunte 
cu arhiepiscopul Bartolo- 
meu Anania, a oficiat o 
slujbă religioasă, la care 
au asistat personalităţi 
politice din municipiu şi

din judeţ, reprezentanţi ai 
preşedinţiei, partidului şi 
guvernului României, ai 
unor prefecturi, eonsiiji 
judeţene, municipale, şi 
comunale, ai unor între
prinderi şi instituţii.

Asistenţa s-a aflat apoi 
la picioarele Iancului, la 
dezvelirea fnonumentului, 
.pregătit cam în grabă, 
şi care va fi terminat a- 
bia anul viitor. v

S-au rostit discursuri 
pătrunse de emoţionant 
fior patriotic, au fost 
depuse coroane de flori 
din partea organismelor 
puterii centrale şi locale, 
a unor prefecturi şi con
silii judeţene, organiza
ţii neguvernamentale. In
tre acestea — în pofida 

timpului rece şi a unor dru
muri. grele în sud şi în 
Moldova — s-au numă
rat prefecturile din ju
deţele Neamţ, Suceava şi 
BaCau, Alba, Arad şi 
Bihor. Doar mai marii 
judeţului Hunedoara au

fost pe nicăieri, negăsind 
timp şi «resurse 'pentru a 
'depune măcar o • floare 
la monumentul lui A- 
vram lancu — eroul â- 
flat mai aproape de i- 
nima hunedorenilor de
cât a oricăror altora din 
această ţară. După cum 
n-au făcut-o nici societă
ţile „Avram lancu11 şi 
„Vatra Românească11 din 
judeţul nostru, deşi unii 
dintre reprezentanţii lor 
.s-au aflat la Cluj-Napoca. 
In schimb au fost pre
zenţi reprezentanţi ai 
Primăriei Petroşani. Gest" 
onorant pentru ei.

Manifestările de la 
Cluj-Napoca, din 30 no
iembrie 1993, prilejuite 
de dezvelirea monumen
tului lui Avram lancu, 
au continuat cu depunerea 
jurământului militar de 
către recruţii garnizoanei 
din Cluj-Napoca, apoi cu 
o serie de spectacole cul- 
tural-ârtistice şi sportive.

Un sobor de preoţi, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh . Teoctlst, 
a oficiat în faţa Catedralei Reîntregirii din Aibă Iulia o impresionantă slujită 
religioasă.

Aşa cum au promis, în rândul participanţilor la Sărbătoarea <!<• I ’• Alb» 
Iulig s-au aflat şi reprezentanţii de marcă ai Partidului Democrat, In frunte 
cu liderul lor, di Petre Roman.

Moţii purtând portretul marelui Avram lantu vin -Ia Cluj-Napoca să se 
plece cu pioşenie în faţa ilustrului lor înaintaş. • Foto: PAVEL LAZA
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Pentru cei ajunşi
Caracatiţa de la .abator

s

1
. ~  Stimate dlc director, gospodăresc un circular, ţ 
nu am fost în' unitatea betonieră, drujbă. Âu fost •

la suferinţă

dv. de mai multă vreme. 
'Astăzi am găsit-o schim
bată, în sensul bun al 
cuvântului. ,' ** ,, ■

— Deşi ne confruntăm 
cu greutăţi, am reuşit să 
facem, multe lucruri bune 
în folosul oamenilor a- 
junşi la necaz care sunt 
internaţi, la noi: bătrâni,

(Urmare din pag I)

despre ce-i vorba. Recla- 
maţiile se excludeau; in- 
.trucât era de notorietate 
că şefii încasau ma; mult.

— De fapt, când a în
ceput şl cât a durat „afa
cerea"?

— Nu se poate preciza 
când au fost cornişe pri
mele acte infracţionale,

în curte-, unităţii. După 
două ziie au încasat 
2 136 090 de lei. Pentru 
1992, un milion câştigat în 
două zile reprezenta un 
câştig semnificativ. Este 
adevărat, au existat şi 
riscuri, întrucât unele a- 
nimale erau atât de slabe 
încât nu se mai puteau 
ţine pe picioare, aşa că au 
fost încărcate şi descărcate

declanşate lucrările de , 
introducere a încălzirii la 1

fapV'două treburi’ne fră- ! '  Pentru că începutul a fost cu -dificultate. Se pare că
„  Ş?!’. , 1 1  « i* ? ,o ~ a ) timid. Perioada de apogeu una nici nu a ajuns vie

ţ s-a situat însă între sep- la destinaţie. Din acest mo-
tembrie — noiembrie 1992. tiv, au fost introduse în
Aceasta a fost şi perioada abator seara, intr-o zi ne-

mântă acum: finalizarea 
lucrărilor la centrala ter- , 
mică şi împrejmuirea u- ) 
nilăţii.

— Iarna a sosit. Cc a-
bolnavi, oameni, părăsiţi veţi în cămară pentru

Convorbire, cu dl. CONSTANTIN IONIŢA, directorul ţ 
Căminului spital bolnavi cronici organici Brănişca i

cercetată, pentru că în de
cembrie unitatea a fost 
închisă pentru reparaţii. 
Fapte infracţionale au mgi 
fost descoperite şi în ia
nuarie ’93, după care in
fractorii au intrat în a- 
lertă, din cauza efectuării 
primelor investigaţii. Dacă 
aceste,, nu erau urmate de 
rezultate, infracţiunile ar 
fi- .continuat, întrucât 
s-âu distrus stocurile 
adeverinţe false, încă 
utilizate.

— Să exemplificăm 
un caz mai concret.

— Sunt o sumedenie. In 
octombrie ’92, ■ bunăoară,

na
de

ne-

cu

de familie, la neputinţă,, mâncarea celor internaţi? t 
spre capătul vieţii... -—O cămară plină cu ?

— Cc aţi reuşit să fa- 20 tone de cartofi, peste )
eeţi de când sunteţi di- 4 tone de varză, 4 tone de ţ
rectorul spitalului? morcovi, o tonă de pătrun- ,

— Nu tot ce mi-am pro- jel, 3 tone de ceapă. Cu 1
pus. Dar realizările sunt o subliniere: din lotul ţ
vizibile. în toate sectoa- propriu ne-am asigurat 8.1 
rele ŝ au făcut lucrări de tone de cartofi, 10 tone 1
reparaţii şi modernizări — de porumb, apoi gogonele, , . octombrie ’92, . bunăoară
g r u p u l  alimentar, gospodă- fasole, sfeclă roşie, fân. A Gheorgne Cinstea, şeful Cir
ria anexă, săli do mese, In gospodăria anexă avem ţ ,  cumscripţiei, sanitar-yeteri
oficii, punctul de veghe, 40 de jrorci, 4 vaci cu 1
spălătorie. Ca noutăţi, am lapte, un tăuras. Nu cum- ’
jyus la punct sala de gini. parăm carne de porc, nu \
nastică recuperatorie, am cumpărăm lapte. Ne asi- ţ

garăm necesarul zilnic. i 
In mod deosebit vreau * 

să mulţumesc Inspectora- * 
tului de ştâţ teritorial ţ

descins un birou pentru 
internări.

— I.n capitolul dotări?
— Staţie de radioam- 

pUtiââre cu difuzoare in 
toate camerele, un calcu
la or, o centrală .telefo

nică. aparatură pentru
stu r de1 gimnastică rep •- 
r,-. .c. iar lâ sectorul

pentru "handicapaţi,* Con- . 
siliului local care ne spri- i 
jină îp permanenţă. \

A consemnat )
Gli. I. NEGREA 1

nare Vulcan, află că la 
Complexul zootehnic de la 
Peşteana există vaci re
formate pe care unitatea e- 
ra dispusă să fe vândă la 
preţuri derizorii pentru a 
scăpa de ele înaintea ve
nirii iernii. Se înţelege cu 
Marin Coltescu, patronul 
unei firme particulare, să 
cumpere cât mai multe a- 
nimale pentru a le revinde 
imediat abatorului. Aşa că 
achiziţionează 25 de bovine, 
plătind 1 170 150 lei, pe 
care le'transportă direct

lucrătoare.
— Cum era totuşi posi

bilă încadrarea lor fa altă 
categorie de vârstă şi cali
tate?

— In abator nu mai sur. 
prindea pe nimeni' situaţiile 
anormale. încadrarea se 
realiza numai pe baza da
telor din documentele eli
berate de tehnicienii agri
coli de la unele primării. 
Inculpaţii nu erau în cri
ză, având asigurate docu
mente de acest fel şi pen
tru animalele pe care nu 
le achiziţionaseră încă. -

— Prin ce modalităţi re
uşeau inculpaţii să obţină 
în foarte scurt tiirip banii pe 
animalele predate, spre 
deosebire de oamenii cin
stiţi care aşteptau luni de 
zile?

— Pe baza principiului 
valor,ii informaţiei obţinută 
prioritar. Ei aflau când se 
scot banii de la bancă şi 
se prezentau primii. Banii 
se epuizau în câteva ore. 
Alteori, de la bancă, banii 
se scoteau în ziua în care 
se predau loturi mari de 
animale, casiera fiind trans
portată de unul dintre in
termediari.

Conferinţa Judeţeană a A ianţei Civice

Reforma economică este 
imposibilă fără 
reforma politică

In 27 noiembrie a.c. a 
avut loc la Deva Confe
rinţa Filialei judeţene a 
Alianţei Civice. S-au purtat 
discuţii aprinse, adeseori 
contradictorii. Dintre ideile 
subliniate consemnăm: • 
Puterea actuală a confiscat 
revoluţia, iar în posturile 
cheie s-au instalat foştii 
activişti comunişti de ran
gul II şi III • Opoziţia nu 
este pregătită să preia pu
terea în România • Doina 
Cornea, Paul'Goma, Mircea 
Dinescu ş.a. sunt exemple 
de strădanie pentru de
mocratizarea ţării • Regele 
Mihai a # fost obligat să 
abdice, iar revenirea sa 
pe tron ar fi o condiţie 
esenţială pentru_ redresa
rea şi înaintarea României 
pe calea democraţiei • O- 
poziţia nu are lideri care 
să poată să-şi asume răs. 
punderea în cazul cuceri
rii puterii, de aceea tre
buie să atragă tineri în 
rândurile sale • Liderii 
P.D. (FSN) sunt compro
mişi, de aceea nu este u- 
tilă o alianţă • cu această 
formaţie politică • Sărăcia, 
nivelul de trai tot mai 
scăzut împing masa e- 
lectoratului în'braţele stân
gii • Oamenii de azi ai 
României se comportă pre. 
cum sclavii, aşteaptă stă
pânii care să-i conducă. 
Oamenilor le este frică de 
politică • Poliţia trebuie 
demilitarizată • Alianţa
Civică este şi trebuie să

<X>0-X>->0

fie ca o lumânare în În
tuneric menită să lumihezs 
conştiinţele o Nu se poate 
face reformă economică : 
fără reformă politică. •  j 
Românul este monarhist îai j 
intimitatea lui •' Alianţă 1 
Civică nu-şi are rost în 
condiţiile când există Par-/; 
tidul Alianţei Civice •' ; 
Este Alianţa Civică un 
rucsac în care intră toate j 
partidele opoziţiei ? « Pre
şedintelui Iliescu îi este 
frică de rege, de aceea 1 
s-a refuzat suveranului vL.j 
za de a intra în ţară şl j 
participarea la manireşţări- j 
le prilejuite de aniversarea j 
Mării Uniri, ce au avut 10Q 
lâ Alba Iulia « Aprobăm 
poziţia adoptaţă de parti
dele din opoziţie de a rin 
fi prezente la 1 Decembrie 
la Alba Iulia • Liderii o- 
poziţiei nu au audienţă lă 
electorat, în Hunedoara 
dlui Emil Constantinescu I 
se zice „ţapul", şi lumea 
râde de el. « Alianţa Ci
vică trebuie să se mani
feste mai mult în rânduri
le-maselor, fiind un factos 
hotărâtor în implementarea 
democraţiei in ţara noas
tră. « Alianţa Civică nu 
vrea puterea, fiind apa- i 
litică, dar vrea o schim
bate fundamentală-" In Ro
mânia, schimbare posibFj: 
lă doar prin restaurare®® 
monarhiei — garanţia' deswg 
voltării democratice a ţăriijl

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

S.C. ORAŞTIETRANS S.A. ORÂŞTIE \ 
Livrează către agenţi economici şi persoane \

fizice :
•  acumulatori 12 x 160 AHP, made Franţş 
9 acumulatori 12 x 63 AIIP, made Israel 
Acumulatorii se pot folosi imediat, având 

electroiit şi fiind Încărcaţi. (1061380)
S.C. ARDEALUL S.A. AIUD 

FA B R IC A  DE BERE
Produce s* livrează BERE BLONDA SPE

CIALA 12,5 Ia .sută, „AIUDEANA", & sticla de 
1/2 l. - ' ■: ' . '
' Ofertă specială la calitate superioară.

Preţ : 185 Ici, cu TVA inclus.
Reiaţi): Ia sediul firmei din str. Izvoru 

Mii, nr.'â, Aiud, judeţul Alba.
Telefoane u 096/863054 ; J96/861307.
Fax : 4)96/862594. (1W1344)

_/■  H -i'L riî.- „. .• V*' .an   -t  ̂ „ ; 1 __: 
S.C. ATLANTA SFINX ' OM. S.R.L. 
-Hunedoara; str. Romanilor, "nr. 16.
Vinde :
9  Congelatoare 160 1 — 400 020 lei. '
9  Combine frigorifice 230 1 — 352 000 lei. 
•  Frigidere 240 1 — 310 000 Ici.
Garanţie 2 ani, informaţii telefon: 095/ 

716282. (1060417)
QUASAR ELECTRO S.R.L.

D E V A  ' 
bdui Decebal, bl. R parter 

Telefon 61 12 61,
VA OFERĂ :

O Lăzi frigorifice 160 1, 120 1 
O TV color Megavision, Goldstar 
O Executăm reclame luminoase 
O Instalaţii complete satelit -r- 400 000

.lei . ■ ■ ■ ■ . .
REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA 

Piaţa Unirii, nr. 9 
ORGANIZEAZĂ

In data de 15. XII. 1993, ora 10, la sediul 
regiei, licitaţie pentru închirierea spaţiului in 
suprafaţă de 7,13 mp din blocul 29 —r parter, 
str. Ion Creangă, cu destinaţia — farmacie.

(1061379)

;

S.C „TRANSILVANIA” GENERAL 
IMPORT-EXPORT 

str. Depozitelor, nr. 6, DEVA 
VA OFERĂ

•  Berc RAKOCZI, 400 lei sticla. 
Relaţii ia telefon : 62 17 52. ,

Avancronică fotbalistică
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S.C. „REMAT” S.A. HUNEDOARA — DEVA 
Str. Griviţei, nr. 37

Organizează licitaţie pentru vânzare mij 
loacc fiXe casate, în data de 10. 12. 1993, la se
diul unităţii. (CEC)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „HABER 
INTERNATIONAL” S.A. HAŢEG 

- Anunţă cumpărarea de 
, •  NAVETE PVC PENTRU STICLE 1/1 si 

1 / 2 . ’

Societatea comercială „Haber Internaţional” 
S.A. livrează bere cu ambalaj la schimb, pe 
bază dc dispoziţie de plată vizată dd bancă sau 
cu plata în numerar, până la valoarea de 250 000 
lei. - (872)

S.C. „CONDOR” S.A- DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Avram Iartcu, bl. H 3 

O R G A N I Z E A Z Ă
Concurs pentru ocuparea următoarelor pos

turi: . ; .
•  Contabil şef filială — studii superioare 

de specialitate şi 5 ani vechime; 1 post.
•  Revizori contabili — bărbaţi cu studii 

economice medii sau superioare de specialitate, 
cu o vechime de 5 ani, respectiv 3 ani, pentru 
biroul Control Financiar Intern din cadrul so
cietăţii; 2 posturi.

•  Absolvenţi promoţia 1993.
■—.ingineri CCIA — 3 posturi;
— ingineri instalaţii — 1 post;
— economişti — 4 posturi;
— arhitect — 1 post.
Concursul va avea Ioc în data de 10. 12, 

1993 la sediul societăţii.
"Relaţii suplimentare la telefon 616267, in

terior 139.

Turul Campionatului Di
viziei Naţionale s-a înche
iat miercuri, 1 decembrie 
a.c. De -mâine, sâmbătă, 4 

decembrie, începe returul, 
din care se vor disputa me
ciurile primelor 4 etape, 
până în 22 decembrie, cândk 
şi jucătorii de pe prima 
Scenă fotbalistică vor intra 
în. vacanţă. Tot în recest 
interval vor avea loc 
„16-mile" şi '„optimile" Cu- - 
pei României, .fiul Petro
şani. singura echipă hune- 
doreană rămasă în cursă, 
va întâlni marţi, ? decem
brie, pe teren propriu, pe 
Farul Constanţa. >
; Revenind Ja Campionatul 
Naţional, iată care „ sunt 
rezultatele înregistrate Sn 
Sţltima ̂ tapă a turului: E- 
lecţropuţere •. — Dinamo 
2—2; F.C. Braşov — Sportul 
Stud. 1—0; Steaua — Dacia 
-Brăila 2—0; Farul —• Univ. 
Craiova 1—1; Progresul,— 
„U“ Cluj-Napoca 0—0; Ra
pid — Poli Timişoara 1—0; 
Petrolul — Ceahlăul 2—0; 
Oţelul ? Galaţi — U.T.A.

0—0; Gloria Bistriţa — 1: 
ter Sibiu 2—0. In claşamei 
primele trei locuri sunt 
cupate de Steaua, Dl 
şi Univ, Craiova, iar”, 
ultimele trei locuri. Otel 
Galaţi, Ceahlăul P.N.'
Poli Timişoara.

Mâine, sâmbătă, : de 
ora 11, au ioc meciurili 
primei etape a • ret«râ®U: 
F.C. Braşov — Dacia 45: 
ila, Steaua — Dinamo, f 
levizat), Farul t— Eiâct: 
tere, Univ. Craiova — ÎPo] 
Timişoara, Progresul —-ji 
Ceahlăul, Rapid — „U* 
Cluj, Petrolul — U.T.A., O 
ţelul Galaţi — Inter Sibilţ 
Gloria Bistriţa — Sportul 
Stud. Cu muit interes este 
aşteptat m.;u-ele derby al 
primei-etape din retur în
tre cele > mai / puternici 
formaţii .din ţară: Steaua |j 
Bînama. Să sperăm căi. vaŞ 
viziona un meci bum-căiţi 
să ne mai încălzeasc&jduj 
iarna gre.,. ce a debu' 
luna trecută.

SABIN CEItBU

CONCURSUL

1993
PRONOSTICUL

REDACŢIEI
1 ». ATALANTA -

LAZIO 1 X
1 2. CREMONESE

PIACENZA X
i 3. FOGGIA —1 UDINESE 1 X
1 4. GENOA —I SAMPDORIA X
1 5. JUVENTUS —
1 NAPOLI 1 X
V • 
t 6. LECCK —I INTER

7. MILAN —
TORINO f

8. REGGIANA — 
CAGLIARI

9. ROMA — 
PARMA

10. PISA —
BRESCIA l

11. VENEZ1A — • 
BARI

12. VERONA — 
COSENZA

13 VICENZA 
MODENA '
Jk M



VÂNZ ARI 
CUMPĂRĂRI

0 . Vând Dacia 1310, 
40 000 km. informaţii la tel. 
814404 Deva.

•  Vând Dada 1300. In
formaţii Hunedoara, tel. 
715017. (1060447)

•  Vindem convena-
bil phitanţe Caritas.
17, 22, 24 septembrie:
1 octombrie. Telr
625493; 611395.

(1060441)
jt ^ * ~

•  Vând autoturism Mazda
323, neînmatriculat, stare 
bună. preţ foarte conve
nabil. Informaţii teL 
641599. (1061538)

o Ofer Barkas Bus, fa
bricaţie 1987 şi valutfi în 
schimb la garsonieră sau 
apartament două camere, 
cumpăr Fiat Panda, serios 
avariat. Tel, 626733, după 
ora 16. (1061539)

•  Vând televizor Phi
lips .telecomandă, ladă 
frigorifică 240 1, frigider 
mic. congelator mic. video- 
recorder, aparat ultravio
lete Solarium." Tel. 612463.

•  Vând garsonieră Brad
şi Nissan Cherry Diesel, 
4,5 1/100 km, 1986, înma
triculat. Tel. 655108. după 
ora 16. (1061518)

•  Vând vacă gestantă, 
tăuraş 9 luni, $ oi, şapte 
gâşte. Hărău. nr. 54. .

(1061516)

•  Vând chitanţe Cari
tas, valoare nominală 
20 000 bucata, iulie — sep
tembrie. Tel. 641133.

(1061515)

negociabil. Informaţii tel. 
095/629907, după ora 17.

' (1061509)

•  Vând garaj. Deva, In
formaţii str. Minerului, bl. 
26. ap. 42, sc. C. (1061601)

•  Vând videoplayer Ai
wa, convenabil. Tel. 616659, 
după ora 16. (1061550)

•  Vând urgent auto
furgonetă TV Diesel, 
dublă tracţiune, preţ 
convenabil, Tei. 629433.

(1061549)
w v w v w w w w w w w w

•  Vând remorcă 5 tone
autobasculantă. Brănişca, 
196. Tel. 666652. (1061546)

*  0  * *  0  •  •  *  •  •  •  •  .

•  S.C. Rial Deva
vinde congelatoare de 
160/140 1 şl frigidere 
de 240/180 I la cele 
mai mici preţuri Tel, 
612829. ” (1061465)-

•  Vând aparat floricele,
asigur porumbul. Tel. 
096/431409. (1061451)

•  S.C. vinde en-gros la 
cele mai mici preţuri ţi
gări import, in incinta ho
telului Rusca Hunedoara.

(1061463)

•  Vând casă cu 
grădină sau numai 
grădină cu posibilităţi 
de construcţie La şo
sea. Condiţii deosebite 
de privatizare, Cristur, 
nr. 354. (1181477)

•  Vând Fiat Ritmo, fa
bricat 1987, stare bună 
Deva, tel. 625707. (115i543)

0  Vând Renault 5,, ai 
bastru, înmatriculat, cu 
motor rezervi. Informaţii 
la tel. 611443, după ora 19, 

(1061541)

•  S.C Vio SJLL. 
Timişoara vinde auto
car marca Setra cu/ 
motor Mercedes, cu
grup sanitar, două mo

nitoare video, având re
paraţie capitală făcută 
recent, preţ negocia - 

i bU, 23 milioane lei.
; Informaţii zilnic între 

orele 11—22, la tel. 
090/134378. (1061510)

•  Vând Dacia 1340 break. 
an fabricaţie 1986 şi pâ. 
mfint intravilan şl extra
vilan In Bultiiri, Hune

doara. Informaţii tel. 687228,
Vi: (1081537)

•  Vând apartament două
camere centraL Informaţii 
tel. 617846. (1061536)

m Vând Peugeot 309 sau 
schimb cu Dacia 1310* De
va, tel 622335. (1061530)

•  Vând ladă frigorifică
160 1, preţ negociabil TeL 
«14218. ' v (1061512)

•  Vând apartament două
camere, etaj 4. In Câîan 
str. Bradului, 17/39. in
formaţii Bretea Română, 
tel. 761134. (1061495)

Vând autocamion SRD 
(motor U—650). Tei. 660970, 
după ora 17. (1061500)

0  Vând teren arabil (loc 
de casă) lângă noul Feeo 
Deva. Tel 613656, 614852.

/ (1061529)

•  Vând BMW 316, preţ 
2000 DM-şi aur 19000 lei/ 
gram. Tel. 612527. (1061530

e  Vând urgent aparta
ment două camere. Deva. 
Bejan, bl. 77, ap. 22.

(1061527)

e Vând‘urgent Volga 
M—21, motor D—127 —
Braşov, pavilion apicol ne- 
populat, televizor color 
Sharp, Mobra 50. Crăciunel 
Dionisie -- Peştenita.

(1061508)

0  Vând antenă parabo
lică Amstrad, instalaţie 
completă, 280 000 lei, ne
gociabil. Tel. 627352, Deva.

(1061498)

•  Vând microbuz Volks
wagen Transporter, preţ

e  Vând garsonieră (ne) 
mobilată sau schimb cu 
apartament -trei ' camere. 
Tel. 620414. (1061528)

•  Vând Dacia 1310 
break, an de fabricaţie 
1986. Tel. 621585. (1061532)

•  Vând batoză şi doi cai
Gurasada — Boiu de Jos, 
nr. 32. (1061603)

•  Vând colţar sufrage
rie nou. Deva, tel. 620594.

(1061604)

» Vând vacă Holstein 
gestantă, luna IX, Sîntu- 
hgim, nr. 112. (1081605)

0 Vând Mercedes 300 
Diesel 1981, stare perfectă) 
vând taion Opel Rekord, 
624733, după ora 17.

(1061484)

0 Vând Dacia break 
1310, avariată, fabricaţie 
1987. Haţeg, teL 770727.

(1061606)

0 Vând Dacia 1310 TX 
88 (Ungaria), stare exce
lentă, preţ 2 800 000 (el. 
Simeria, str. P. Maior, nr.
13. (1061523)

0 Vând astăzi aparta
ment 2 camere ne (mobi
lat). Tel. 616885. (1061631)

0  Vând apartament pa
tru eamere decomandate, 
etaj 2, bloc cărămidă, de
pendinţe, garaj. Deva. str. 
Bejan, 18 milioane nego
ciabil. Tel, 625981.

(1061630)

0  Vând apartament 3 
camere, str. Mărăşti, bl 
24, ap. 25 Parter (even
tual privatizare).

(1061490)

0  Vând apartament două 
camere, negociabil (lângă 
cartodrom), str. M. Emi- 
nescu, tel. 613777. (1061493)

0  Vând-casă. Peştişu 
Stere, nr. 28. (1061461)

0  Vând urgent haină 
blană astrahan, mărimea 
38—40, preţ 50 000 lei şi 
65 000 lei. Tel. 612184. 
(18—20). (1061632)

0 S.C, Tapu A CO Derby 
S.N.C. prin sediul din Sala 
Sporturilor Deva, etaj 1, 
vinde la cele mai avanta
joase preţuri cafea» dul
ciuri, sucuri, ţigări, zilnic, 
între orele 8—17, sâmbătă, 
8—13. (1061507)

•  Vând orgă Yamaha,
relaţii tel. 622185, până 
la ora 17 sau 629259, după 
ora 17. (1061507)

0  Vând Urgent Renault 
Medalion, 21, ţip Nevada 
break, 1988, Injecţie, ben
zină, consum 8 1/190 km. 
Preţ 5800 mărci, tamatri- 
culat; Renault 25, injec
ţ i i  superaceesorizat, com
puter, radiocasetofon cu 
comandă la volan, con
sum Ifi 1/100 km, garanţie 
motor plus cutie viteză — 3 
luni, preţ: 7900 DM. Tel 
711442. (1060861)

0  Vând două anvelope 
camion, 20—1100, punte 
semiremorcă P 500, elec
tromotor Golf Diesel Tel. 
712786, 7S156B. (1060862)

0  Vând VW microbuz, 
benzină şi motor Dacia 
1300. Tel. 712748.

(1060806)

0  Vând convenabil apar. 
tament 2 camere, televizor 
color Samsung, Dada 1310, 
tel. 724086, după ora 15.

(1060871)
0  Vând aparat îngheţată 

cu 2 braţe, marcă ger
mană, cu carcasă meta
lică. Relaţii Arad, tel.
096/636026.' (1060870)

•  Cumpăr Ford Fiesta,
avariat sau eventual ta
lon. Tel. 729192. (1060867)

•  Vând videoplayer ja.
ponez, nou, sigilat. Tel.
095/618675. (1061628)

0 Vând apartament 2 
camere. Deva, teL 626022.

(1061627)

0 Vând certificat înma
triculare Dacia 1300 şi 
două parbrize spate Da
cia 1300. Tel. 014267, 622311.

(1061625)

0 Vând porc 70—80 kg, 
teI7'611395. (1061624)

0 Vând Audi 100, înma. 
trieulat. Tel. 624943.

(1061622)

•  Vând Opel Record 
berlină, stare excepţională, 
neînmatriculată, preţ ne
gociabil. Tel. 625738. după 
ora 17. 11081610)

OFERTE DE 

SER VICII

0  Angajăm achizitoare, 
fete. Intre 19—25 ani, fără 
obligaţii. Tel. 616130.

(1061612)

0 S.C. 21 Impex S.R.b. 
Deva desface Prin magi- 
zinul său din str. Liber
tăţii, nr. 4, parter, măr
furi en-gros cu adaosuri 
minime, începând cu data 
de luni, 6. 12. 1993. Anga
jăm personal pentru în
tocmire facturi. Tel. 616043 
şi 619530. (1061629)

j» S.C. execută diferite 
produse din mase plastice. 
Relaţii Deva, tel. 621436.

(1061547)

niVFRst-

0 Solicităm 1000 mărci 
împrumut, dobândă 30 la 
sută. Tel. 629714. (1061526)

0 S.C. Argus — Jderul 
— Prest C.O.M. S.R.L*. Că- 
lan — Streisângeorgiu a- 
nunţă intenţia de majorare 
a tarifelor la prestări ser
vicii către populaţie.

* (1061505) •

PIERDERI

0 Pierdut carnet şomer, 
pe numele Fekete Cristian, 
Se declară nui. (1061520)

•  Pierdut chitanţier 
754001 — 754050, aparţi
nând R.A.G.C.L. Deva. Se 
declară nul. (1061494)

0 Pierdut legitimaţie de 
serviciu, pe humele Consta n. 
tinescu Darţjela, cu seria 
nr. 27. O declar nulă.

(1061521)

0  Pierdut filă CEC se
ria C3 0982175, emisă de 
C.T.S. Deva. O declar nulă.

(10G1G02)

ÎNCHIRIERI

0 Caut de închiriat gar
sonieră, confort I, Orăştie, 
tel. 641429. (1061548)

0 Consiliul local Den- 
suş Închiriază, concesio
nează, prin licitaţie pu
blică, teren agricol şi 
construcţii agrozootehnice 
în fiecare vineri, începând 
cu 15 decembrie 1993.

(1001514)

0tm0m»0»»»mm»0
0  închiriez aparta

ment sau garsonieră, 
confort I, Hunedoara 
sau Deva, zonă cen
trală TeL 724232, 
724251. (1060865)

- SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

0  Schimb apartament 2 
camere Luduş, cu Deva. 
Informaţii teL 616133, după 
ora 18. (1061540)

•  Schimb garsonieră, 
confort I, cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara, 
str. Mureşului, bloc A 1, 
ap. 45, sector Cinema Fla
căra. (1060869)

COMEMORĂRI

0  Cu inimile zdro
bite de durere, amin
tim că se împlineşte 
un an de la dispariţia 
fulgerătoare a celei 
care a fost scumpa 
noastră soţie, mamă, 
soacră şi bunică

V FETEASCA
mArioara

Comemorarea sâm
bătă, 4. XII. 1993, la 
cimitirul M, Eminescu 
Deva, ora 12; Eternă 
şi pioasă amintire! Fa
milia. (1061456)

# La 10 decembrie, se 
Împlineşte uri an de Ia 
despărţirea de iubita noas
tră

LENUŢA
„Un an de zile se-mpli- 
neşte/De când Leriuţa ai 
plecat,/Să nu crezi... sau 
Doamne fereşte !/Câ doar o 
clipă te-am uitat/Acum 
când... pentru-a câta oară/ 
Venim la tristul tău mor- 
mânt/Cum ar putea să nu 
ne doară?/Că trupul tău 
zace-n pământ/lar sufleţe- 
lul minunat/Urcat în ce-, 
ruri depărtate/Pe Dumne
zeu noi l-am rugat/Sâ-1 
ierte-n pace şi dreptate/ 
Azi toate florile din Iu- 
me/Noi ţie ţi le dăruim/ 
Cu lacrimi In tristeţi pro- 
funde/Cât vom trăi, te 
pomenim". .

Parastasul de pomenire 
duminică, 5 decembrie, tn 
satul Livadia. Costică.

,(1061533;

0 Cu aceeaşi durere In 
suflet Închinăm frumoasele 
amintjri, adânc regretate, 
tntr-o dureroasă comemo
rare de preţuire a sufle
tului său nobil şi bun, la 
Împlinirea unui an de la 
sfâşietoarea despărţire de 
cel drag

ec. PETRE BOBEf
 ̂ Lacrimi şi flori pe tris

tul tău mormânt. Familia.

•  Cu tristeţe şl du
rere în suflet anunţăm 
că la 1 decembrie ’93 
s-au împlinit 3 ani de 
la dispariţia prema
tură, la numai 45 ani, 
tn combinatul hune. 
dorean, a dragului şi 

neuitatului nostru frate, 
cumnat şi unchi

straut todor
SANDU

din Blăjeni-Crlş. Om 
bun la suflet, tn de
plină putere de muncă. 
Dumnezeu să-l odih
nească tn pacet

(1060860)

decese

v 0  A dispărut ful. 
gerător dintre noi cel 
care a fost soţ, tată şi 
bunic iubitor

ing. TOTH MUIAI 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace! Cu 
adâncă durere, familia 
îndoliată. (1061623)

•  Cu durere ne luăm 
rămas bun de ia 
ing. TOTII MIHAI 
Cu. un ultim oma

giu din partea vecini
lor din bl. 10.

•  Voichiţa, Mioara 
şi Marinela, împreună 
cu familiile lor, anunţă 
moartea fulgerătoare a 
celuj care a fost 
ADAM DORIN IOAN 

din Ormindea. în
mormântarea va avea 
ioc duminică; 5 de
cembrie, orele 13, în 
Ormindea. (1061614)

•  Ecaterina, Dan, 
Sorin Mureşan mul
ţumesc tuturor celor 
care au foşt alături de 
familie — cadre M.i., 

Prefectură, salariaţilor 
de la Gurasada, prie
tenilor şi vecinilor — 
1n momentele de . a- 

dâncă durere pricjnuite 
- de pierderea ceiiii care 

a fost uri. bun soţ şi 
tată

Col. (r) MUREŞAN 
IOAN (MURI)

O lacrimă vie pe 
mormântul tău. Dum. 
nezeu să-l odihnească!

(1061620)

•  Absolvenţii Fa
cultăţii de Medicină 
Cluj, promoţia 1960, 
deplâng dispariţia pre
matură a celui care 
a fost im admirabil om 
şi medic

Doctorul MORARU 
VIOREL

şef de secţie la Spi
talul Lupeni. (1061607)
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