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1 la  început de drum

Spuneam în precedentul 
ar ticol că în Constituţie se 
acordă un spaţiu larg drep
turilor, libertăţilor şi În
datoririlor fundamentale. 
Se poate aprecia eă titlul 
TI este cel mai bine redac
tat, că minuţiozitatea for
mulărilor. grija pentru a- 
şezarea ia locul potrivit a 
fiecărei virgule, a -prepo
ziţiilor şi conjuncţiilor nu 
îşi au corespondent în le
gile fundamentale aie altoar 
state. .'

Sint consacrate, în capi
tolul 1, principii, ca uni
versalitatea p rotecţ iei le
gii, egăBîatea tei drepturi, 
garantarea libertăţilor ce

tăţenilor români şi apatri
zilor. - : ■ .

Atrage atenţia include
rea Intre „dispoziţiile co
mune" a unor prevederi 
ale căror consecinţe vor 
apare în viitor, eu o ase
menea intensitate, incit 
ai Impresia că aceste Ur
mări nu au fost sesizate, 
poate, aici de către iniţia
torii proiectului.

Dr. IUI.IU KUTAŞ, 
Preşedintele Tribunalului 

Judeţean Hunedoara

Scriom in vara opului 
1990 despre intenfia do a 
se realiza la Simeria un 
sat [campus) pentru han
dicapaşi, pe un teren donat 
de dr. ta zar Pa jca, după 
modelul celui realizat de 
dl Hans Spafinger în S -  
vejia. După un an şi mai 
terne, timp in care am avut 
unele ştiri sporadice de
spre ce se prirecs aici, am 
aflat că de ks 1 na.emorte, 
centrul simerian, intra» tn 
subordonarea Inspectoratu
lui Teritorial de Sfat pentru 
Handicapaţi Hunedoara — 
Deva, şi-a inaugurat aal-

Prin Ordinul 198 din 28 
octombrie 1991, emis de 
Secretariatul de Stat pen

tru Handicapaţi, s-a înfiin
ţat Centrul şcalac de cali
ficare şi recalificare Si
meria. Aici se va asigura 
în viitor recuperarea şi 
integrarea socială a mino
ritar şi adulţilor cu han
dicap mintal sever, după 
principiile pedagogici cu
rative şi terapie» sociale. 
Este primul centru de acest 
fel (fe» ţară, al doilea fiind 
inaugurat în aceste zile la 
Urlaţi.

Ce este pe moment cen
trul, cit şi cum ‘ s-a reali
zat plnă acum am aflat 
din discuţiile cu domnii 
Adrian Pîntea şi Petre 
Neag, care m-au. Tr«<fit.pe 
la cîteva dintre tocaturi?* 
octeiaţionate. totul a por

nit la drum cu o  asocia
ţie particulară. Acum Sînţ 
două. înrudite ca scop şi 
care se sprijină reciproc : 
.Asociaţia pentru promova
rea învăţământului specioi 
a terapiei sociale şi agrî- 
culturii biodinamice în. 
România -  centrul Simeria". 
şi „Asociaţia pentru pro
movarea educaţiei Waî- 
doriF Simeria".

Există suprapuneri între 
cete două asociaţii, ambele 
fiind constituite cam din 
aceeaşi oameni. Dar, mi 
s-a motivat, pentru început 
esţţ necesară o  asemenea

VIORICA ROMAN 
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•  Obiectul activităţii generale s-a extins, volu
mul celei prestate S-a re dus; •  Preţurile în creş
tere şi blocajul în lanţ — greu de depăşit, spre eco
nomia de piaţă ;• îndemnul la muncă îl vor fare 
«Ştâgut individual . şi ceti tatea lucrului executat

Interesantă şi reconfor
tantă discuţia pe care am 
purtat-o zilele trecute cu 
cadre de conducere ale 
&G yLCJS.H." S..A. Hu
nedoara, cu oameni dina
mici şi hotăiiţi, care pri
vesc reforma economică 
declanşată fri ţara noastră 
la dimensiunile ci reale, 
prin prisma realismului şi 
necesităţii. De altfel, mă
surile rrformd îşi găsgşp 
deja aplicare concretă aici 
şi se vor autpliflca in conti
nuare, pentru că, aşa cum 
'cu justeţe s-au exprimat 
interlocutorii, drumul pe 
care am pornit este fără 
întoarcere, privatizarea tre
buie tagUPtatâ în toate 
domeniile.

Refertndu-se la obiectul 
activităţii societăţii, di
rectorul generai al S.C. 
„I.C.S.H.* S. A. Hunedoara, 
dl ing. DORU GAIŢA, 
ne-a spus «ă acesta s-a 
cŞversifieat, la sensul că 
efectuează lucrări ţi repa- : 
răţa tei construcţii, ca şi 
la utilaje şi mijloace de 
transport, pentru orice be
neficiar din ţară, dar şi 
din străinătate, că execută 
o gamă latgă de confecţii 
metalice, din lemn şi din 
beton, precum şi produse 
de balastieră — în baza

comenzilor oricăror clienţi, 
la preţuri acceptabile, ne
gociabile, cu respectarea 
riguroasă a termenelor sta
bilite de comun acord.

In schimb, volumul lu
crărilor efectuate de la 
începutul anului s-a dimt- 
as'iat. iar aceasta — cel 
puţin din două motive. In 
primul rfed datorită Inca
pacităţii de achitare a 
costului Jticrărîîor de Că
tre anumiţi beneficiari, şi 
este catul, in principal, al 
«Sidermet* S.A. Călan, ceea 
ce a determinat retrage
rea forţelor de aici şi pla
sarea iar la alţi sectanţi 
din judeţul nostru şi din 
judeţul Alba, desigur, cu 
cheltuielile pe care le im
plică asemenea operaţii. 
Iar în al doilea ririd, din 
cauze generale — de ne- 
muncâ şi dezorientare — 
apărute în întreaga ţară, 
în perioada imediat urmă
toare revoluţiei din de
cembrie 1939.

Acum, I.C.S. Hunedoara 
este organizată intr-o so
cietate puternică, cu un 
obiect de activitate im
portant şi divers, de mare 
perspectivă, cu o bază 
tehnică solidă şi cu mese
riaşi de clasă, cunoscuţi 
şi recunoscuţi. Deşi forţa

li Df PIAŢA
calitativă a scăzut întru- 
cîtva, ca urmare a pensio
nărilor masive, societatea 
angajlnd în loc muncitori 
tineri, formaţi la şcoala de 
specialitate <jin municipiu ; 
deşi nu se lucrează încă 
la parametri corespunzători 
de calitate şi eficienţă ; 
deşi se mai risipesc şi se 
mai fură materiale; deşi...

— Sintem conştienţi de 
existenţa unor asemenea 
carenţe şi întreaga echipă 
ce compune consiliul de 
administraţie, toţi factorii 
cu munci de răspundere 
din cadrul societăţii, con
ducerea sindicatului facem 
front comun pentru Înlă
turarea neajunsurilor, per
fecţionarea, sub toate aspec
tele, a  activităţii şi aşe
zarea ei cit mai curfnd pe 
principiile economiei de 
piaţă — a ţinut săpreci- 
aeze dl Bora Gaiţa.

Concret, dle (Jirector 
generai, ce gindiţi în acest 
sens ?

—- Ceea ce impune în
săşi economia de piaţă, 
şi. tei primul rînd, cg. în
demnul la muncă să-l dic
teze cîşiigul obţinut de 
fiecare angajat şi calita
tea muncii prestate Mai 
exact spus, vom plăţi ta 
mod corespunzător price
perea, hărnicia şi devota
mentul tei muncă şi vom 
taxa ca atare lenea, chiu-

DUMITRU GHEONEA

speran ţe

i

Un ioc, intr-o bancă
din clasa a VII-a A de 
Jd Şcoala Generală Nr. 1 
Orăştle, rămăsese liber de 
mat multe luni, de zile. 
ba început au fost simple 
absenţe pe motiv de boa
lă. Perioada absenţelor 
s-a prelungit prea mult. 
Anul şcolar începuse, dar 
colegii încă reţineau to
cul liber pentru Mihaeia. 
Zilele trdceuu, cu toate 
cele obişnuite In viaţa cla
sei, până cînd veşti sum
bre, bănuitoare aveau să 
tulbure liniştea colegilor. 
Nu pr H vrut să creadă 
eă veştile sint adevărate. 
Dtur iată eă a venit, de 
curină, o zi cînd telefo
nul aducea la cunoştinţa 
dirigintei că Mihaela Vtaic
suferă de o boală cumpli
tă, I se spune că părinţii 
încearcă tot posibilul pen
tru salvarea fetei. Medicii 
ti îndeamnă să plece în 
Israel, Unde boala di pu
tea fi toiAnsă. Crucea
Roşie Naţională ti va a- 
juta mult, dar costul a- 
cestei încercări este peste 
puterile suri familii 

Vestea dţn cancelaria 
şcoli* va fi răspîndită, în

ora imediat următoare, în 
rlndurtle celor peste o mie 
de elevi de la ciclul gim
nazial. Sufletul capiilor 
vibrează, pe unele feţe se 
preling lacrimi. Doar cî
teva zile au trecut şi în 
fiecare din cele 30 de cla
se se adunau sume ce fn- 
truchipau Speranţe şi gin- 
durî de bine pentru Mi
haela. Suma de Ol 490 
lei este mică în compara
ţie cu banii mulţi ce-i slnt 
necesari familiei, dar 
pentru elevii 'şi cadrele 
didactice din şcoala noas
tră ea reprezintă un gest 
mare. Aceasta ne spune 
despre omenie, despre 
dragostea pentru aproa
pele nostru, despre măre
ţia şi bogăţia sufletului 
de copil. Spapul nu ne 
permite să dăm sumele 
tuturor copiilor. Fiecare 
a contribuit după puteri
le sale şi (de părinţilor...

In clasa a Vll-a A, o 
bancă, cu locu-i liber, aş
teaptă să fie ocupată de 
Mihaela. O mie de spe
ranţe...

Prof. ■
MIRON SIMEDREA

(Continuare în pas- a 2-a)

© EVOCARE. In piaţa cen
trali a oraşului Haţeg, a avut, 
loc a evocare istorică dedicată 
marelui act ai demnităţii româ
neşti de la l Decembrie 1918, 
acum Ziua Naţională a Româ
niei. organizată sub genericul 
„Cîntecele Unirii*. La reaSzarea 
manifestării teu contribuit elevi 
ai liceului, ai şcolilor generale 
nr. -I şi 2, interpreţi de- la Casa 
de Cultură din localitate. (M. B.).

0  Expoziţie de carte.
La biblioteca orăşenească Haţeg, 
a fost vernisată expoziţia de

carte „Unire pe gămînt româ
nesc". Sint expuse cărţi care 
oglindesc Marea Unire de la 
Alba Iulia, înfăptuită la 1 De
cembrie 1918. (M, BA

* o  „INGINERIA Şl MEDICI
NA — factori determinanţi In 
activitatea de producţie a omu
lui în industria minieră* este 
tema unei consfătuiri organizate 
in Zilele de 29 şt 9  decembrie 
a.c., de către Spitalul din Lu
pani şi I.C.S-P.M. Bucureşti, spon
sorizată de exploatări miniere 
ale Regiei Autonome a Huilei. 
Printre oaspeţii de prestigiu din 
ţatit să numără reprezentanţi gi 
spitalelor clinice din Bucureşti 
şi Tg. Mureş. (8.C.J.

O recordmanul. De ia ea
Nîtolae Popa, şeful Centrului

de Contractare şi Preluare a 
Animalelor Brad, aparţinătoare 
S.C. „Decebal" S.A. Deva. am 
aflat că, tn ultimul timp, sti
mulaţi de noile tarife, tot mat 
mulţi crescători de animale pre
dau cantităţi însemnate. Ultimul 
recordman este , dl Radu Neag, 
diu Uibăreşti — Ribiţa, care a 
predat trei capete de tineret bo
vin, ce au însumat cantitatea 
de I SOS kg, încaslnd suma de 
79819 ie lei. Astfel, brădenii 
g&setc, prin măcelăria proprie, o 
diversificare de produse de 
come ş! preparate. Cine Ur
mează ? (AL. J.).

0  PIAŢA LA PETROŞANI, 
în ziua de 28 noiembrie ax. topul 
preţurilor tn piaţa municipiului 
Petroşani se prezenta astfel, pe

kg de produs: cartofi — 75 de 
îşi, ceapă — 80 de lei, pere — 
45 de lei, varză — 16 lei, griu 
— 25 de lei, mălai — 40 de lei, 
usturoi — 359 de lei, morcovi şi 
pătrunjel 49—50 de lei. Dacă-ţi 
dă mina şi punga, cumperi; dacă 
nu, nu! (N.T.).

O EXPOZIŢIE DE ClNTARE 
ELECTRONICE. In perioada 3— 
5 decembrie a.c,, la Sala Pala
tului Republicii din ''Bucureşti, 
este deschisă o expoziţie de cin- 
tare electronice comerciale, ba
lanţe de laborator, platforme de 
cântare, sisteme de ambalat, cin- 
tărit şi etichetat şi sisteme de 
cod de bare. Organizatori sint 
firmele Digi (Teraoka Selco. CO, 
etd Japonia) şi Feper din Bu
cureşti. (N.T.). .

SE REPETA
Alba-Iuiia, 1 Decembrie 

1991. orele 8. Atmosfera dc 
sărbătoare croată <le săp- 
tămîna „Serbărilor Unirii" 
este parcă mai bogată dc. 
cit în oricare dintre zi
lele precedente. Oraşul res
piră prin toţi porii nerăb
darea din preajma marilor 
evenimente. Participanţii 
la sărbătorirea celei de a 
dona aniversări a Zilei Na
ţionale a României, local 
nici sau din ţară, înce 
să-ri facă apariţia, îndrep- 
tîndu-se spre statuia ţtti 
SCbai Viteazul, tecul Iu. 
care «e va desfăşura pani* 
testarea solemnă. CateauL 
decenţa Şi buna-cuviinţă 
aveau să «nvdafatw 
pină la sfîrşit toate mo
mentele sărbătoririi.

In aşteptarea începerii 
festivităţilor, oameni calmi, 
cu feţe destinse, discu
tă, privest sau ciută cîn- 
toce naţionale. Armata îşi 
aliniază subunităţile caro 
vor da onorul, sub privirea 
parcă mulţumită a Viteazu
lui Că urma# săi se în
tâlnesc pentru a consacra, 
pe vecie, ceea ce pentru «4 
a fost străfulgerare de o 
clipă a .jmhtei ce a pohtit*. 
Orele U. Gornistul «U i 
pentru onor şl în scurt 
timp primul ministru al 
României, dl Theodor Sto
lo jan. alături de alţi dem
nitari, îşi fee apariţia fa 
piaţă. Solemn, răsună a- 
cordurile Imnului Naţional, 
reluat de miile de veri, 
Fără lezlncl sau- alte stri
gări, începe depunerea 
coroanelor de fiori Cu e- 
moţia năpădlndu-mi toată 
fiinţa, duc pi eu. alături 
de colite mei, o coroană 
pe a cărei panglică trico
loră ‘stă scrlsî „Glorie p-, 
temă ctitorilor Româniri 
Marti"

Discursurile rostite fel 
solemnitate şi sobrietate 
ating toate coordonatei» 
esenţiale ale dragostei d* 
ţară, ale responsabilităţii 
jtirfm* aţe opţiunii ferii» 
pentru reformă, ale MUa. 
gierfi sacrificiului insjata- 
şiler, ale încrederii a  
cursul ferieafic SPUd- 
desebis de adoptarea Con
stituţiei României.

Tot mai mult, senzaţia 
de Isterie emu pare a se 
repeta după chipul «celui 
dumnezeiesc I Decembrie 
X918. este mal concretă. 
Confirmarea avea rit vinj 
in moineatol oBeieril Te 
Deum-ttlul de dttre tnâlt 
PrcaSQnţia Sa, Antanie. 
mitropolitul Ardealului. 
Cuvintul rostit de înaltul 
prelat după slujba avea 
să electrizeze mulţimea a- 
dunată In curtea Catedra
lei Mitropolitane, devenită 
neîncăpătoare. Rostirea a- 
devăruriior despre Basa
rabia, Bucovina . şi Herţa 
a făcut să vibreze nădej
dea repetării .Unirii celei 
Mari. Iar cînd taiitropdll. 
tul a rostit, invocind aju
torul Dumnezeirii, urarea 
„Trăiască România Mare!* 
din piepturile tuturor a 
ţîşniţ spre cer, ea un le* 
gămînt: „România Ma
re!". Revenirea Româ
niei la hotarele sale na
turale. fireşti, a iest «o . 
ţinută eu patos de un porii 
basarabean care a recitat 
în faţa mulţimii versuri 
Pline de simţire şi demni
tate românească.

Gegămîntul făcut de cei 
prezenţi a fost apoi vestit 
tuturor de bătăile clopotu
lui cel mare al Catedralei. 
Printre lacrimi de bueu. 
rie şi speranţă, am cîntat, 
apoi, cu toţii, colinda re 
o dorim împlinită cit mal 
degrabă şl pentru Româ
nia : O, ce V**rte Minunată !

, OVIDIU JURCA
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Depuneri de coroane
Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţio, 

nală a României, duminică, la Cimitirul Eroilor 
Români din Deva, a avut loc un moment emoţio
nant. In semn de profund omagiu adus înaintaşi
lor, au fost depuse coroane de flori din partea Pre. 
fecturii Judeţului Hunedoara, a Primăriei Munici
piului Deva. a Garnizoanei şi a Unităţii Militare 
Deva, a Poliţiei Judeţene, a S.R.I., precum şi din 
partea veteranilor de război. In acordurile unui 
marş festiv, garda militară, constituită cu acest pri. 
lej. a prezentat onorul. Depunere de coroane a avut 
loc Ia monumentul eroilor căzuţi în Decembrie '89, 
monument aflat în incinta Unităţii Militare Hune
doara.

Tot în această zi, în unităţile militare din judeţ 
a avut loc depunerea jftrămîntului de către noul 
contingent de tineri aflaţi la datorie, sub drapelul 
scump al patriei.

(Urmare din pag. 1)

Iul. dezinteresul faţă de 
valorile materiale şi finan
ciară ale societăţii. Prea 
s-au egalizat salariile. Şi 
noi ne-am propus să nu 
mâi frustrăm oamenii har
nici şi să-i încurajăm pe 
leneşi.

împreună cu di ec. RE- 
MUS M ARIŞ, directorul 
economic aî S.C. „I.C.S.H."
S.A. Hunedoara, am în
cercat să pătrundem puţin 
în perimetrul indicatorilor 
da eficienţă. „Din moment 
ce reuşim să plătim lună 
de lună salariile, majorate 
şi indexate, să acordăm 
chiar unele sporuri, am 
putea spune că indicatorii 
de eficienţă sînt corespun
zători, a menţionat dînsul. 
Dar nu sînt. Nu ne mul
ţumesc. Este adevărat că, 
în acest an, cheltuielile la
1 000 lei producţie sînt mai 
mici decît în aceeaşi pe
rioadă "a anului trecut, însă 
pot fi reduse mai mult, 
producţivitatea .muncii tre
buie să crepscâ, valorile 
materiale şi financiare pot 
şl trebuie să fie mai bine 
gospodărite folosite, eco
nomisite. ' ( / • ;  //'/;;(

— Faptul că nu mâi 
aveţi cifre de plan impuse, 
lucrări obligatorii, mate
riale dirijat^ vă avanta
jează sau dimpotrivă ?

— Sînt condiţii ale eco
nomiei de piaţă, Ie înţe
legem şi le apreciem ca 
atare, însă , realizările sla
be din majoritatea sectoa
relor productive au gene
rat o mare penurie de 
materii prime şi materia
le, de diferite echipamente 
şi piese de' schimb, care, 
împreună cu preţurile exor
bitante ale acestora şi cu

• blocajul economic în lanţ, 
ne creează şi nouă mari 
greutăţi. Pentru soluţiona
rea unora dintre ele, care 
depind şi de noi, ne stră
duim să fim mai dinamici 
şi mai receptivi, să între
ţinem relaţii de bună con
lucrare şi înţelegere cu 
furnizorii şi beneficiarii 
noştri, aşa cum le avem 
cu S.C „Siderurgica" S.A. 
şi cu R.A.G.C.L. Hunedoa
ra, de exemplu. Sperăm 
ca reforma să-şi urmeze
împetuos cursul, să ajun-

* gem la soluţiile cele mai 
viabile pentru progresul şi 
bunăstarea naţiunii.

Din discuţia cu interlo
cutorii am* reţinut şi alte 
elemente importante din 
activitatea S.C. „I.C.S.H."
S. A. Hunedoara, respectiv 
faptul că principalele lu
crări la care sînt concen
trate forţele societăţii, la 
această oră. sînt moder
nizarea Oţelăriei Electrice 
nr. 2 şi reparaţia capitală 
a furnalului nr 9, de la
S. C. „Siderurgica* S.A. 
Hunedoara, la construcţia 
de locuinţe din municipiu, 
dar şi la alte obiective, 
că se întîmpină greutăţi 
în aprovizionarea cu anu-.

. mite materiale şi eu ‘car-" 
buranţi pentru utilajele şi 
mijloacele de transport, că 
societatea, are şi va avea 
suficiente comenzi pentru 
a da de lucru întregului 
colectiv, iar munca va fi 
mai bine comensurată şi 
plătită In mod corespund 
zător. Credem în forţa 
acestui colectiv, în capa
citatea sa organizatorică şi 
de acţiune, în perspectivele 
sale, pentru că de con
strucţii, modernizări, repa
raţii va fi în continuare

. nevoie.

(Urmare din pag. 1)

Aşa, spre exemplu, s-a 
preluat din constituţia
S.U.A. principiul „neretro- 
activităţii legii" care deci 
„dispune numai pentru 
viitor" (articolul 15 alin. 2). 
S-a materializat astfel o 
veche dorinţă a Juriştilor 
de a se preveni posibilita
tea ca o lege să aibă efec
te asupra unor raporturi 
constituite anterior. Ne a- 
mintim cu toţii de „sur
prizele" aduse de atitea 
decrete de tristă memorie 
care majorau preţurile te
nor apartamente sau lu
crări contractate şi achi
tate cu ani în urmă. De
sigur, nu excludem posi
bilitatea ca In cazul abro
gării .unor - legi ■ nedrepte, 
cei care întîmplător ar fi 
afectaţi personal să invoce 
neconstituţionalltatea.. le
gii noi; pe motiv de în
călcare a principiului ară
tat.

O altă dispoziţie care se 
impune oricui datorită con
cordanţei sale cu ui mele 
documente vizînd dreptu
rile omului este cea care 
garantează exercitarea ne- 
lijrtitată a posibilităţii per
soanei de a se adresa 
justiţiei. In concretizarea 
principiului este previzibi
lă sau, în orice caz, rie- 

j cesară adaptarea legisla
ţiei organice şi a celei 
ordinare ceea ce, o recu
noaştem, va consuma o 
bună parte din timpul co
misiilor şi plenului celor 
două camere.

Acest articol ar trebui 
să: fie şi un avertisment

către organele administra
ţiei, specializate mai nou 
în elaborarea diferitelor 
„regulamente" şi „ordine" 
ce încalcă legea. Aştep
tăm. spre exemplu, reac
ţia Ministerului Finanţelor 
care, cu dezinvoltură a 
încercat, prin Regulamentul 
Gărzii Financiare, să-l 
priveze pe cetăţean de 
dreptul de a se plînge 
justiţiei contra măsurilor 
considerate nedrepte. Mai 
mult, s-a Obţinut girul Gu
vernului pentru instituirea 
ca organe de jurisdicţie a

fcstat de drept", în aşa mă
sură Incit ea s-a, diluat. 
Ori, tocmai îngrădirea 
constituţională a arbitra- 
riului puterii acordă, în 
principal, oricărui stat, 
meritul de a se putea nu
măra printre cele „de 
drept".

Mai sînt reglementate 
dreptul la apărare. libera 
circulaţie, viaţa intimă, 
familială şi privată, secre
tul corespondenţei, liber
tatea de exprimare, drep
tul la informaţie, dreptul

NOUA CI1NSTIT
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Drepturi şi îndatoriri
comisarilor, _ 'superiori . ai 
gărzii... *>
. libertăţile şi. drepturile , 
persoanei au fost consem
nate în numeroase texte. 
Nu ne surprinde acurateţea 
articolelor 23, 27 şi 29 care. 
privesc libertatea indivi
duală, inviolabilitate  ̂ do
miciliului şi libertatea con
ştiinţei. Este evidentă do
rinţă de a ne distanţa, o- 
dată pentru totdeauna, "de 
abuzuri şi nedreptăţi, de 
prevederi procedurale for
male sau insuficiente în 
a-1 proteja pe individ în 
faţa autorităţii. Ne-am o- 
bişnuit să fim literalmente 
bombardaţi cu sintagma

la învăţătură, dreptul la 
ocrotirea sănătăţii, dreptul 
. de vot, dreptul de a fi a- 
les (cu. indicarea limite
lor inferioare de vîrstă), 
libertatea întrunirilor şi 
dreptul de asociere.

Munca şi raporturile de 
muncă s-au impus aten
ţiei legiuitorului: a pre
văzut libertatea muncii, 
egalitatea sexelor în ma
terie de salariu, garantarea 
negocierii colective şi a 
grevei, în condiţiile legii.

Proprietatea si familia, 
protecţia copiilor şi a tine
rilor, protecţia specială a 
persoanelor handicapate şi 
dreptul de a adresa peti

ţii fac deopotrivă obiectul 
unor articole distincte.

în Titlul II, capitolul 
III, sînt enunţate ca înda
toriri fundamentale: fi
delitatea fată de ţară, 
respectarea Constituţiei şi 
a legilor, apărarea ţării, 
contribuţiile financiare 
prin impozite şi taxe.

Merită subliniat aici fap
tul că, în sfîrşit, există 
o prevedere generală care, 
obligă la exercitare cu 
bună-credinţă a drepturilor 
şi libertăţilor. S-a creat 
astfel cadrul constituţional 
pentru a nu mai fi apăra
tă aparenţa dreptului, for
ma în detrimentul fondu
lui, şicana în locul căli 
rectilinii, sau. într-un cu- 
vînt, abuzul de drept

Ultimul aspect la care ne 
vom referi este „avocatul 
poporului". Dacă noţiunea 
ne duce cu gîndul la o 
persoană,, (sau mai curînd 
la 'o personalitate), : este 

, evident că va fi vorba de 
O instituţie. Mulţi s-au în
trebat asupra utilităţii a- 
cestui organ şî dacă nu 

. cumva s-a introdus un 
simbol mai mult decît, aşa 
cum spuneam, o instituţie.

Impresia noastră este 
că avocatul poporului se 
vrea a fi încă o garanţie 
oferită cetăţeanului, ace
lui om, care, decenii la 
rîridg; a fost victima ne
dreptăţilor. Dacă în func
ţionarea sa avocatul * 1 po
porului nu va deveni * un 
mamut birocratic, un apa
rat de concentrat şi re
distribuit scrisori şi sesi
zări, el poate constitui o 
verigă utilă- a sistemului 
de protecţie contra abuzu
lui. ""

Nu cred că există adult 
de astăzi care să nu-şi fi 
petrecut, de-a lungul ani
lor trecuţi, ore şi nopţi în 
şir în compania posturi
lor de radio „Europa li
beră". „B.B.C.", «Vcţcea 
Americii” şi altele. Pă
rinţii şi bunicii noştri as
cultau pe ascuns, noapte 
de noapte, veştile din 
Eufopa şi de peste Ocean, 
în speranţa că, doar, doar, 
vin americanii să ne sca
pe, de teroarea roşie. Dar 
nu a fost să fie aşa.

Generaţiile mai tinere 
n§ i-au mai aşteptat pe 
americani, era clar de 
acum că n-o să mai vină, 
dar continuau să asculte 
aceste posturi, mai ales 
pentru a afla desime 
ce se întîmplă în Româ
nia şi în lume şi altceva 
decît din ştirile standard 
ale propagandei oficiale 
comuniste, care de regulă 
nu spuneau nimic.

Multă Vreme aceste 
posturi de rSdio au fost 
bruiate şi cu greu puteai

recepţiona o emisiune în
treagă sau un articol de 
la un capăt la altul. An
tene tot mai sofisticate şi 
aparate tot mai perfor
mante erau prezente în 
casele noastre, pentru a 
ne asigura accesul la 
posturile interzise. Ca o 
ironie a sorţii, tocmai

gul frontierelor ţării, au 
asigurat recepţionarea 
programelor sîrbilor, un
gurilor, ruşilor şi bulga
rilor iar prin antenele 
parabolice programele de 
televiziune prin satelit au 
devenit familiare în multe 
din casele noastre.

Iată ce efort imens, am

BRUIAJUL DIN INTERIOR

nimic. Televiziunea ma« 
nipulează. Presa indepen
dentă nu este de fapt in
dependentă. Deasupra ca
petelor noastre se între
taie cele mat contradicto
rii informaţii şi zvonuri.'

înainte mai credeam în 
ceva,' aveam convingerea 
că cei din spatele bruia
jului încearcă să ajungă 
la noi pentru a ne aduce 
adevărul.

sovieticii, care bruiau cel 
mai tare, produceau gama 
de aparate —- „VEF“, 
«Selena” ete. — cele mai 
potrivite pentru a ascul
ta prin bruiaj.

Apariţia posibilităţii re- 
cepţionării posturilor de 
televiziune străine a lăr
git sfera informării, de 
data aceasta fără bruiaj. 
O adevărată centură de 
antene speciale, de-a lun-

putea să̂ îj numim* naţio
nal. s-a făcut pentru li
bera informare a cetăţe
nilor, peşte bruiajul şi 
cenzura oficiale care ne 
dominau viaţa.

Acum bruiaj nu mai 
există, nu mai există 
nici cenzură, dar funcţio
nează, în schimb, un pu
ternic bruiaj din.„ inte
rior î Nimeni nu mai are 
încredere In nimeni şi

Acum sîntem suspicioşi 
faţă de orice şi oricine. 
Nimeni nu mai spune, 
oare. adevărul ? Vom js* 
.bruiaţi*- în continuare, 
pînă clnd ne vom îndoi 
şi de noi înşine, ne vom 
contesta propria imagine 
în oglindă 7

Sperăm că va veni' o 
vreme a limpezirilor. Poa
te că atunci cind nu ne 
vom mai „bruia" între noi 
vom şti mai bine ce avem 
de făcut. Căci mai ales 
aceasta ne lipseşte.

TIBERIU ISTRATE

(Urmare din oag. I)

simbioză şi nu poate de
ranja întrucîh principiile 
educaţiei Waldorf (desti
nată copiilor normali) sînt 
asemănătoare celor ale 
pedagogiei curative şi te
rapiei sociale pentru han
dicapaţi.

Pînă la începutul lunii 
noiembrie cînd centrul si- 
merian a devenit instituţie 
de stat aici s-au realizat 
lucruri deosebite. Au fost 
cumpărate deja mai mul
te clădiri (altele urmează 
sâ fie) în oraş şi la ~Si* 
merta Veche, în apropie
rea terenului donat de dl 
Pa şea, pe care s-a ridicat 
un aşezămînt deosebit ca

C E N T R U L  SU M ER IA N  L A DE DRUM
aspect şi funcţionalităţi.

#Referitor la această con
strucţie interlocutorii erau 
nemulţumiţi de ritmul lu
crărilor,- mai ales după 
desfiinţarea Şantierului Se
beş, ai căror oameni le 
execută, cît şi de calita
tea muncii acestora (plouă 
prin acoperiş). Tot aici, 
legat de o parte marginală 
a terenului primit, există 
încă discuţii şi incertitu
dini. Lucru cu atît mai 
supărător cu cît pe parce
lele respective au fost în
fiinţate plantaţii de mai 
multe zeci de mii de lei.

Parte din clădirile achi
ziţionate au fost amena
jate şi arată foarte fru
mos. In ele s-a deschis o 
grădiniţă pentru copii nor
mali, citeva clase pentru 

-,cei cu probleme, una, la 
liceu şi încă trei în „Casa 
de pe colină". Despre co
piii din a doua categorie, 
încadraţi ca vîrstă în cla
sele I, a lll-a şi a Vll-a, 
am aflat că nu fuseseră 
niciodată şcolarizaţi, fami
liile lor neîmpăcîndu-se cu 
ideea de a-i lăsa într-o 
şcoală ajutătoare. Ei sînt 
transportaţi la şi de la

şcoală, în zona Colanului 
sau împrejurimile Simeriei, 
cu maşinile centrului, pen
tru o taxă simbolică. „Noi
vrem să le dăm nu să le 
vindem o şansă acestor 
capii", îmi mărturisea  ̂ dl 
Neag, care s-a specializat 
în probleme de pedagogie 
curativă şi terapie socială 
timp de un an în Franţa.

Deci, deocamdată, la Sî- 
meria fiinţează în cadrul 
centrului o grădiniţă şi cî- 
teva clase (ca număr, mai 
curînd grupe) de elevi cu 
probleme. După terrnina- 
rea construcţiei de la* Si-

meria Veche şi amenaja
rea caselor cumpărate aici 
(pe care foştii posesori»nu 
le părăsesc în această iar
nă), în anul viitor activi
tatea se va extinde şi va 
cuprinde şi handicapaţi 
adulţi. Ei vor beneficia de 
terapie socială, în sensul 
că vor trăi si munci în 
sistem de familii.

Cît priveşte viitorul mai 
îndepărtat dl Adrian Pin- 
tea, preşedintele comitetu
lui director al asociaţiei de 
învăfămînf special, îmi măr
turisea că în locul fostului 
sediu C.A.P. s» va realiza

un centru şcolar pentru 
copii handicapaţi, . unul 
pentru, formarea de, cadre 
şi o şcoală Waldorf. ' Eter 
asupra acestor proiecte 
vom mai reveni. Impor
tant este că aici a înce
put sâ se închege o acti
vitate practică. Chiar da
că, deocamdată, ea cu
prinde numai copii, tot ce 
s-a făcut pînă acum, se
riozitatea celor care se o- 
cupă de această activitate 
constituie garanţii că în a- 
nul care vine, poate chiar 
în prima sa parte, şî per
soane handicapate adulte 
vor putea trăi şi munci 
aici.

H
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ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
REZULTATE:  
F.C. BACAU —

CLASAMENTUL

ELECTROPUTERE 1. Dinamo 13 11 2 0 36— 7 24
2—0 2. Petrolul Ploieşti 13 9 13 23—17 19

• DINAMO —• 3. Steaua 13 8 2 3 21— 9 18
OŢELUL GALAŢI 4. Univ. Craiqva 13 6 4 3 14— 7 16
4—1 5. Oţelul Galaţi 13 7 15 17—17 15

• F.C. CORVINUL — 6. ■ F.C. Bacău 13 6 2 5 13—19 14
AS-A. TG. MUREŞ 7. Gloria Bistriţa 13 5 3 5 19—18 13
4—2 8. Poli. Timişoara 13 5 35 . 17—17 13

• SPORTUL STUD. — 9. Electroputere 13 5 3 5 r 10—11 13
RAPID 10. F.C. Farul 13 5 2 6 10—10 12
0—0 11, Rapid 13 5 2 6 13—15 12

• PETROLUL — 12. F. C. Argeş 13 3 4 6 15—16 10
&ACIA V. BRĂILA ' 13. F. C. Braşov 13 4 2 7 20—25 10
3—1 14, Inter Sibiu 13 3 4 6 14—21 10

• UNIV. CRAIOVA — 15 F.C. Corvinul 13 4 1 8 18—24 9
GLORIA BISTRIŢA 16. A.S.A. Tg. Mureş , 13 4 1 8 13—22' 9
2—0 17. Sportul stud. 13 2 5 6 12—21 9

• PQSJU TIMIŞOARA — 
STEAUA

18. Dacia Vict. Brăila 13 3 2 8 12—21 8

0—3 ETAPA VIITOARE (4 decembrie):: F.C. Bacău
• F.C. FARUL — — Gloria Bistriţa ; F.C. Braşov — F.C. Farul; Dacia

F. C. ARGEŞ 
1—0
INTER SIBIU —

Vi.cţ. Brăila — Sportul stud. ; Rapid — F.C. Inter
• Sibiu ; Â.S.A. Tg. M. -- Petrolul ; Oţelttl Galaţi

F.C. BRAŞOV 
2— 1. F. C. Corvinul ; Electroputere — Dinamo ; F.C. 

Argeş — Poli. Timişoara ; Steaua — Univ. Craiova.

Corvinul Hunedoara-A.S.A. Tg. Mureş 4-2 (3-1)'

CAMPIONATUL JUDEŢEAN 
_ DE FOTBAL

Campionatul judeţean de fotbal ş-a 
încheiat la 1 decembrie a.c., pe primul loc 
situîndu-se echipa Metaloplastica Orăş-j 
tie. care a realizat 25 puncte din cele 14 
meciuri jucate, urmată de cele două pre
tendente Minerul din Certej şi Minerul 
Aninoasa, la egalitate d# puncte (22), des
părţite de golaveraj.

Returul campionatului este mai fa
vorabil echipei Minerul Aninoasa eu cele 
7 jocuri acasă şi 6 în deplasare, pe cînd, 
Metaloplastica Orăştie' şi Minerul Certej 
au cîte 7 în deplasare, şase acasă iar o 
etapă stau. Din acest pjnct de vedere, 
returul campionatului ie anunţă destul 
de disputat şi echilibrat, ţinînţj cont că 
şi echipele Constructorul Hunedoara şi 
Minerul Valea de Brazi au început, să 
urce în clasament.

Rezultatele ultimei etape din 1 decem
brie 1991: Metaloplastica Orăştie — Con
structorul Hunedoara 2—1 ; Minerul Ghe- 
lari — Voinţa Min. Brad 6—0 ; Min. Vul
can Teliuc — Min. Valea de Brazi 1—1 ; 
Min. Certej — Favior Orăştie 5—0 ; Trac
torul Bărăşti — Min. Bărbăteni 3—2 ;
Metalul Crişcior — Min. Aninoasa .1—2 ; 
E.G.C.L. Călan — Utilajul Petroşani 0—1, 

CLASAMENTUL
1. Metalop. Orăştie 14 12 1
2. Minerul Certej
3. Minerul Aninoasa
4. Conştr. Huned.

■ Meci de luptă, aşteptat 
, cu mult interes. După un 
început timid al gazdelor, 
acestea îşi dau drumul 
la joc, dovedindu-se pen
tru oaspeţi un adversar 
superior pe fondul unui 
joc alert, în limitele 
sportivităţiit Iată cum 
s-au înscris şi golu
rile : minutul 7. Varga 
trimite spre poarta ad
versă mingeţL Tirnoveanu 
o preia, o prelungeşte spre 
Ioniţă şi acesta din urmă, 
neatent la fază, o priveş
te cum poposeşte în pla
să : 0—I. Dar nu trec 
decît două minute şi de 
la Uleşan, mingea ajun
ge la Mitrică, care din a- 
propiere surprinde pe Vo
dă cu un şut sec: 1—1.

Bucurie mare în tribune. 
Suporterii întrevăd vic
toria, care începe să se 
contureze in min. 30, cînd, 
la o lovitură liberă, ‘Co- 
can se ridică peste un 
buchet de jucători, şi cu 
capul înscrie un gol spec
taculos preluînd conduce
rea de către echipa gaz
dă : 2—1. Treisprezece
minute mai tîrziu, după 
ce apărarea tirgumureşa- 
nă este deslînată de ata
cul hunedorean, înscrie 
primul său gol din a- 
ceaslă partidă Banc s 
3—1.

In repriza a II-a, Cor
vinul îşi continuă jocul 
bun mai ales în apărare. 
Şi, în minutul 70, o cen
trare a lui Uleşan îl

. \
găseşte foarte bine pe \ 
tînărul Banc, care promite i 
tot mai mult de la uni 
joc la altul şi... 4—1. In 1 
min. 90, Cioloboc încearcă \ 
vigilenţa lui Ioniţă şi t 

• reduce din handicap: ' 
4—2. _ . " •

Iată formaţiile: F.C. 
CORVINUL Ioniţă — 
Bardac, Cocan, Tetileanu, 
Tirnoveanu, Haidiner, U- 
leşan. Mitrică, Banc, Cră
ciun, Marian. Au * mai 

i jucat: Dobre, Strola,
A.S.A. TG. MUREŞ: 

Vodă — Ciula, Varga, 
Szabo, Pintea, Botezau, 
Nări. Costau, Erosi, Cio- 
.loboc, Maîer. Au mai ju
cat : Stoica şi Pîslaru. 
(Ioan Vlad, colaborator)

14 9 
14 10 
14 8 
14 
14 
14 
14

5. Minerul V. Brazi
6. Minerul Ghelari
7. Min, Bărbăteni
8. Voinţa Min. Brad
9. Min. Vulcan Teliuc 14

10. Metalul Crişcior 14
11. Favior Orăştie 14
12. Utilajul Petroşani ‘14
13. Jiul Petrila 14
14. Tractorul Bărăşti 14
15. E.G.C.L. Călan 14

1 65—14 25
1 56—23 22
2 39—15 22 
4 57—14 18 
4 31—16 18
6 36—26 15
7 22—27 14 
7 26—44 14 
7 21—28 12 
7 29—29 11

5 0 9 21—38 10 
5 0 9 27—50 10 
3 2 9 24—37 8 
3 0 11 22—91 6 
2 1 11 14—38 5

s

REZULTATELE CONCURSULUI
P R O N O S P O R  T ,

DIN 1 DECEMBRIE 
F.C. Bacău — Electroputere 1
Sportul Stud. — Rapid *
Atalanta — Parma , ':2;:
Bari — Genoa ' • • • Z
Cagliari — Ascoli , , 1
Cremonese — Florentina 2
Internazionale — Milan x
Juventus — Roma 1
Lazio — Napoli : X
Sampdoria —Torino X
Verona — Foggia 1
Pescara — Ancona x
Pisa —» Bologna , *

Fond de câştiguri : 16 262 054 ici.

REZULTATE : C.S. Olt ’90 — F.E.P.A. 
’74 Bîrlad 4—0; Autobuzul Buc. — Flacă
ra Moreni 2—2 ; Metalul Buc. — Gloria 
Buzău 2—1 ; Portul C-ţa — F.C. Caracal 
5—0 ; Petrolul Ianca — Callatis Mangalia 
0—0 ; C.S. Tîrgovişte — Gloria C.F.R. Ga
laţi 1—2 ; Olimpia Rm. Sărat — Sportul 
Comaico I—1 ; Steaua Mizil — Unirea 
Slobozia 3—0 ; Unirea Focşani — Progre
sul Bucureşti 1—0.

CL AS AM EN TU L
1. Autobuzul Buc, ,16 11 1 4 23—17 23
2. Gloria Galaţi 16 10 2 4 30—16 22
3. Flacăra Moreni 16 7 5 4 18—15 19
4. Progresul Buc. 16 8 2 6 25—15 18
5. C.S. Olt *90 16 8 2 6 26—20 18
6. Steaua Mizii 16 8 2 6 23—18 18
7. Metalul Buc. 16 7 3 6 31—18 17
8. Callatis Mg. 16 7 3 6 18—14 17
9. Portul C-ta 16 6 4 6 21—17 16

10. Gloria Buzău 16 6 4 6 21—18 16
11. Unirea Slobozia 16 7 2 7 21—25 16
12. Unirea Focşani 16 5 5 6 18—17 15
13. F.E.P.A. ’74 16 7 1 8 17—24 15
14. Petrolul Ianca 16 5 3 8 18—21 13
15. Olimpia Rm. S. 16 6 1 9 18—26 13
16. C.S. T-vişte 16 5 2 9 16—22 12
17. Sportul Comaico 16 4 3 9 12—28 11
18. F.C. Caracal 16 3 3 10 12—37 9
, ETAPA VIITOARE : F.E.P.A. ’74 Bîr

lad — Autobuzul Buc.; ̂ Sportul Comaico 
— Steaua Mizil; Unirea Slobozia — C.S. 
Olt ’90 ; Flacăra Moreni — Unirea Foc
şani; Gloria Buzău — Petrolul Ianca: 
Progresul Buc. — Metalul Buc. ; Callatis 
Mangalia — Portul C-ţa ; F.C. Caracal — 
C.S. Tîrgovişte ; Gloria C.F.R. Galaţi — 
Olimpia Rm. Sărat.

D I V I Z I A  B2

REZULTATE : Jiul Craiova — Gloria 
Reşiţa 2—î ; F.C. Bihor — Chimia Rm. 
Vîleea 3—1 ; Jiul Petroşani — C.F.R. Ti. 
mişoara 4—0; Gaz Metan — Metalurg. 
Cugir 4—0 ; Astra Arad — Unirea A. 1. 
2—1 ; Metalul Bocşa — I.P.A. Sibiu 2—0; 
Metalurgistul Slatina — Aris Arad 3—0 ; 
U.M. Timişoara — U.T. Arad 1—0; C.S.M. 
Reşiţa — Drobeta Tr. Severin 3—0.

CLASAMENT
1. U.T. Arad 16 f  3
2. Unirea A. I. ■ 16 10 0
3. Chimia Rm. V. 16 7 4
4. C.S.M. Reşiţa M> 8 3
5. F.C. Bihor * 16 7 4
6. Jiul Craiova 16 6 5
7. Jiul Petroşani 16 7 2
8. Gloria Reşiţa 16 7 2
9. C.F.R. Timiş. 16 6 4

10. Gaz Metan 16 6 4
11. Metalul Bocşa 16 6 3
12. Drobeta Tr. S. 16 6 3
13. Metal. Slatina 16 4 6
14. Metalurg. Cugir 16 6 2
15. Ar|s Arad 16 '6 2
16. Astra Arad 16 5 3
17. I.P.A. Sibiu 16 5 3
18. U.M. Timiş. 16 5 3

•Echipă penalizată cu

UL
4 21—10 21
6 32—19 20
5 26—18 20 
5 23— 8 19 
5 31—2"f 17
5 20—21 17
7 33—22 16 
7 26—26 16
6 12—19 16
6 28—34 16
7 21—23 15
7 . 22—27 15 
6 20—20 14
8 18—24 14 
8 17—30 14 
8 21—23 13 
8 20—23 13 
8 15—33 13 
un punct.

•ETAPA VIITOARE : Gloria Reşiţa — 
F.C. Bihor; Aris Arad — U.M. Timi
şoara ; U.T. Arad — Jiul Craiova ; Chi
mia Rm. V. — C.S.M. Reşiţa ; C.F.R. Ti- 
mişoara — Astra Arad ; Drobeta Tr. Sev. 
— Jiul Petroşani; Unirea A. Iulia —' Gaz 
Metan ; Metalurgistul Cugir — Metalul 
Bocşa ; I.P.A. Sibiu — Metalurg, Slatina.

REZULTATE : Minerul Cavnîc — Re- 
lonul Sâvineşti 1—0; Poli. Iaşi 7-  Aripile 
Vict. Bacău 4—0; Tractorul Bv. —'C.S.M. 
Borzeşti 2—0 ; Electro. Tg. Mureş — Ar- 
mătftra Zalău 0—0 ; Mctrom Bv;: — „U" 
Cluj 1—1 ; Olimpia Satu Mare — Foresta 
Fălticeni 1—0 ; C.F.R, Cluj — CS.M. Su
ceava 1—0 ; Chimica T-veni — I.C.I.M. 
Braşov 1—1 ; Ceahlăul P. Neamţ — F.C 
Maramureş 0—2,

CLAS/
1. „U" Cluj *
2. Ceahlăul P. N.
3. F.C. Maramureş
4. Poli. Iaşi
5. C.F.R. Cluj
6. Metrom Bv.
7. Tractorul Bv.

I.C.I.M. Bv.
9. C.S.M. Suceava

10. Armăt. Zalău
11. Electro. Tg.M.
12. Min. Cavnîc
13. Olimpia S. M.
14. Relonul Săv.
15. Chimica T-veni
16. Foresta Fălt.
17. Aripile Bacău
18. C.S.M. Borzeşti

‘ Echipă penalizată cu 2 puncte. 
ETAPA VIITOARE : Relonul Săvineşt5

— Poli. Iaşi; CS.M. Suceava — Chi
mica T-veni ; I.C.I.M. Bv. — Min. Cavnic 
Aripile Vict. Bacău — Ceahlăul P. N. ; 
C.S.M. Borzeşti — Metrom Bv. ; F.C. Ma
ramureş — Tractorul Braşov'; „U" Cluj
— Electro. Tg.M.; Armătura Zalău, — 
Olimpia Satu Mare ; Foresta Fălticeni — 
C.F.R. Cluj.

MENTUL -
16 11 4 l: 28— 5 24
16 10 4 2 27—15 24
16 10 3 3 32— 8 23
16 6 7 3 27—16 19
16 7 4 5 35—26 18
16 W 4 5 17—12 18
16 7 3 6 28—24 17
16 8 1;; 7 27—24 17
16 7 3 6 18—21 17
16 6 4 6 32—28 16
16 6 3 7 24—22 15
16 6 3 , 7 16—25 15
16 5 3 8 13—23 13
16 5 2 9 18—35 32
16 3 6 7 15—29 12
16 4 2 10 14—22 10
16 4 2 10 23—32 10
16 0 6 10 9—33 6

DIVIZIA C 9

, REZULTATE: Constr. Craiova — Pei 
trolul Stoina 3—i ; Pandurii Tg. Jiu — 
S.U.C.P.I. Craiova 5—0; AS. Paraşenl — 
A.S. Severinav Tr. Sev. 6—0; Min. Moiru
— Parîngul Lonea 4—0 ; Min. Mătăsuri —• 
Petrolul Cârbuneştl 3—0; Min. Uricani — 
Autobuzul Craiova 2—0; Petrolul Ţiclcni
— Dierna Orşova 4—0; Min. Lupeni -» 
Min. Vulcan 2—2.

CLASAMENTUL

1. Petrolul Ţicleni 15 8 3 4
.2. AS. Paroşcni 15 8 3 4
3. Min. Lupenl 15 8 3 4
4. Min. Vulcan 15 8 3 4
5. Constr. Craiova 15 8 2 5
6. Min. Uricani 15 8 1 6
7. Min. Mătăsari 14 8 0 6
8. Pandurii Tg. J. 15 7 2 6
9. Min. Motru 15 7 0 8

10. Dierna Orşova 15 7 0 8
11. A.S. Severinav 15 7 0 8
12. Petrolul Stoina 15 6 1 8
13. Parîngul Lonea 15 5 2 8
14. S.U.C.P.I. Cv. 14 5 1 8
15. Petrolul Cărb. 15 5 1 9
16. Autobuzul Cv. 15 2 2 11

DIVIZIA CIO

31—12 1$ 
36—20 19 
34—18 19 
îl—15 19 
33—22 ai
19— 19 17
26— 15 16
27— 19 16 
24—22 14
20— 29 14 
20—30 14 
16—25 13 
11—21 12 
18—31 IX 
18—41 
15—38

11
6

REZULTATE; C.F.R. Simeriă — Strun
gul Chişineu Criş 4—0 ; Victoria '90 Călan 
— Auto F.Z.B. Timişoara 2—0 ; Arsenal 
Reşiţa — Min. Mold. Nouă 2—0; Cerami
ca Jimboliâ— ffin. Anina 3—1; Unirea 
Tomnatic — Energia Viit. Deta 3—1 ;
Vulturii Lugoj — Obilici Sînmantin 6—1; 
Unirea S. Mare — Retezatul Haţeg 9—1 j 
Progr. Timişoara — CS.M. C-scbeş 2—1.

CLAS AME NTUL ’ /

1. Vulturii Lugoj
2. Arsenal Reşiţa
3. C.S.M. C-sebeş
4. Unirea Tomn.
5. Victoria Călan
6. Min. Anina
7. Auto Timiş.
8. Ceramica limb. 15
9. Min. M. Nouă 15

10. Obilici Sinmart. 15
11. Energia Dota 15
12. Unirea Sînnic.
13. Strungul Chiş.
14. C.F.R. Simeria
15. Progr. Timiş.*
16. Retezatul Haţeg 15

* Progresul Timiş.

16
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15

10 2 3 32—10 22 
10 0 5 44—16 20 
9 2 4 34—11 20
8 2 5 43—29 18
9 0 -6 32—22 Xfl 
8 1 6 32—24 t) 
8 1 6 23—28 17 
8 0 7 25—33 H
6 2 7 26—22 II
7 0 8 32—41 14
6 1 8 27—22 83 
6 1 8 24—36 13 
6 0 9 21—45 12 
4 2 9 17—29 «9  
6 0 9 22—23 • 9 
1 2 12 9—54 4

penalizată cu 3 pct.

REZULTATE: Soda Ocna Mureş — 
Şoimii Lipova 2—0 ; Motorul Arad — U- 
nirea Dej ‘2—0; Oţelul Stei — C.U.G, Cluj 
2—0; Iad. Sîrmei C. T. — C.P.L. Arad 
2—0 ; Aurul Brad — Sticla Turda 3—1; 
Mecanica Alba Iulia -—Minerul Ştei 2—0; 
Metalul Aiud —petrolul Arad 8—6 ; Mu
reşul Deva — Înfrăţirea Oradea I—0.

CLASAMENTUL

1. Metalul Aiud 15
2. Mureşul Deva 15
3. Şoimii Lipovă 15
4. Minerul Ştei 15
5. Motoriii Arad- 15
6. Mec. A. Iulia 15
7. Aurul Brad 15
8. Soda Oc. M. 15
9. Ind. Sîrmei C.T. 15

10. Unirep -Dej 15
11. înfrăţirea Or. 15
12. Sticla Turda 14
13. Oţelul Ştei 14
ÎL C.P.L. Arad 15
15. Petrolul Arad 15
16. C.U.G. Cluj 15

9 2 4 
8 2 5 
8 2 5
8 2 5
9 0 6

3 
0 
0
4 
2 
3
V-

5 3 
4 2 9
4 2 9
24 9

34— 13 20 
30—16 18
27— 22 18 
17—16 18 
19—21 18
23— 27 17
35— 23 16
28— 20 16 
22—16 16 
11—26 14 
26—18 13 
21—23 13 
16—30 13
24— 31 10
24—41 10
15—32 8

Pagină realizată ele 
SABIN CERBU
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F E L IC IT Ă R I

S.C. „CORATRANS“ S.A. DEVA

Cu prilejul sărbătorii de Siîntul Nicolae, 
consiliul *  admir shaţie al S « i A ii Co ner- 
cferfe „Cotairans" S.A. Deva adreieqiâ «ala* 
riaţilor cu numele Nicolae, doamnelor şl dom
nilor colaboratori şt călători oare poartă acest 
nume «au derivatele iui (Niculina, Nicoîeta 
efc.k cele mai călduroase felicitări, sănătate, 
tmicire şi „La mulţi' cui /*.

COMPLEXJJL „DECEBAL" DEVA

l#. sărbătoarea Silntului Nicolae, corni 
Hui de administraţie al complexului hotelier, 
Oe alimentaţie publică şi producţie „Decebala 
gkva felicită călduros pe toţi salariaţii, cola- 
târâtorii şi clienţii, domni şl doamne, ce-şi 
sărbătoresc ziua numelui şi Ie urează „La 
gSUty ani f“.

S.C. „ORÂŞTIETRANS" S.A. ORAŞTIE

De Siîntul Nicolae, consiliul de admi
nistraţie al Societăţii Comerciale ,A>răştie- 
trens** S.A. Otâştie adresează felicitări si un 
călduros „La mulţi ani!u salariaţilor, colegi- 
lof'dirt transporturi, partenerik r şl călătorilor, 
ce-şl sărbătoresc ziua numelui la 6 decembrie j

S.C. „SARMIS" S.A.
- • . î , ' -0. '• -

Vâ sug^TMiâ posibilitatea de a  petrece 
m tm X m O L  *92 Într-o a l ia n ţă  plăcută în u- 
niHtţl ie sdle de alimentaţie publică s restaurant 

t «£armts“, b tra rn  Şarm», restaurant „Deva", 
[ tffsco Deva, Crama Deva, restaurant Dacia.
5 ia  aditivacanţe —  perioada 29 decembrie
I H t l  —  20 ianuarie 1992 —  jw lfţi petrece re- 

Ulfeenuţ In ttafipni» Fefix şi Savata sau lâ ca- 
TwnoRietrele. . , ,

j becurile pot f i reţinute prin Agenţia de Tu- 
I iţeai-db» d r. 1 Decembrie nr. 11, telefon 13173, 
| a rocpa 91 la  «peafiile de turism NOU îafiin- 

codrul botekflwt „Sarmis', «elrien 14736, 
[ « 1 1 1 1  sau hotelului «Deva*, telefon 25921.

«ANCA ROMÂNA 
PENTRU DEZVOLTARE 3, A.

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS 1

•  CONTABIL! (controlori de ghişeu p,«n* 
tru : Deva, Hunedoara, Petroşani, Oraş-
INI*

— CONDIŢII ţ  studii medii economice,, ve
chime în activitate financior-contdbilâ

■ 5 «ml ■
•  - OPRRAtORl CALCULATOARE (P q  pen- 

tru Deva şţ Peffeşani;
— CONDIŢII: curs de specialitate, vechi

me minimă în domeniu 3 ani j
•  DACTILOGRAF la filia la Hunedoara;
— CONDIŢII: curs de specialitate, vechi

me In specialitate minim 5 ani.
•  CONTABIL-ŞEF ia filia la Hunedoara;
— CONDIŢII : studii superioare econo

mice, vechime în specialitate minim 7 
ani.

•  ŞEF AGENŢIE la agenţia Haţeg ;
■— CONDIŢII : studii superioare economice, 

vechime minimă 6 ard în specialitate.
•  ECONOMIST la agenţia Haţeg
— CONDIŢII : studii superioare economice, 

vechime minimă 3 ani în specialitate.
Tematica este afişată Ja sediile unităţilor 
localităţile mai sus-menţionate.
Cererile, însoţite de actele doveditoare pii- 
studiile şi vechimea în specialitate se de- 

pînă la data de 5 decembrie 1991.

t i . ___________________________

1
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P U B U t iT R T E

VINZARt-
CUMPARARt

•  VÎND înscriere Dacia
1310 (din 1986), ridicabiiă 
imediat. Informaţii 1517®, 
Deva. (7281>

•  CUMPĂR dolari 260
lei. mărci 150 lei. Deva, 
telefon 23926. (7272)

•  VÎND video recorder
FtinaL nou. Deva, telefon 
15027. (72(59)'

•  VÎND T.V. color. Phi
lips. nou. Hifi. stereo, bo
xe detaşabile. superperfor-

, mant preferabil ?rs valu
tă. Informaţii Deva. 23488, 
25493. (7133)

•  VÎND urgent Merce
des Diesel 2400. fabricaţie 
1974. lei sau valută, preţ 
convenabil. Deva. telefon 
27045. (7286)

2940: (7268)

•  S.C. Universal 
Itnpex S.R.L. Deva 
vinde en «ros banane, 
portocale, arahide (cu- 
tiel. Deva. telefon 
13898. (7248)

VÎND înscriere Dacia 
1986. Deva, telefon
># .

. •  VîMU.-afaftf 2 ochiuri. 
Deva, telefon 25639, după 
ora 16. (7230)

•  VÎND Lada 1500 cu 
4 uşi noi, două aripi, alte 
piese, combină televizor şi 
video. Hunedoara, Căpri
oarei 1, bl. K 6, ap. 55.

(7247)
•  VÎND convenabil Cî-

troen-Visa, stare foarte 
bună. Hunedoara, telefon 
16238. (7247)

•  VÎND înscriere Dacia 
(iunie 1989). Deva. telefon 
22882. după ora 17. (7280)
„• VÎND înscriere Dacia 

(1987). Deva, telefon 15899.
(7287)

•  VÎND Volkswagen Po
lo, consum 5 î. Deva, te
lefon 24300. (7270)

» VÎND Dacia 1310, 
break. eu instalaţie de gaz 
completă. Deva. telefon 
24787. orei® 18—19- (7267)
■O VÎND Renault 18. Au

tomatic. Deva, ' telefon 
16569, după ora 18 sau 
42147. (7271)

•  VÎND urgent casă în
construcţie, comuna Zam, 
preţ foarte avantajos. De
va, telefon 19081, Intre 
orele 15—18. (7283)

» VÎND televizor color. 
Deva. telefon 15833. (7276)

•  VÎND înscriere Dacia 
ianuarie 1988, depus 80699; 
Deva, telefon 13255. (7278)

•  VîND Dacia 1309. Di
va, telefon 13238, după 0 - 
rş 16. (7277)

•  VÎND apartament 2 
«aer® decomandate, cen
tral. Drl, telefon 24797

(7285)

•  SOCIETATEA 
Prodaleom S.R.L. De
va anunţă deschiderea 
unui punct de «desfa
cere (în piaţa Deva) 
încălţăminte de la fa
bricile Hunedoara şi 
„Banatul" Timişoara, 
sortimente variate,
preţuri accesibile, le
gale. Vînzările se e- 
fectuează între orele 
9—13. (7279)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
RECUPERĂRI BLEAU S.R.L.

HUNEDOARA
Preia PENTRU POMUL DE CRĂCIUN, nu- 

fooi tn (Mrloada 5—14 decembrie 1991, de fa 
organizaţii de sindicat, perfide politice, asocia
ţ i şl organfwţft «politice 

•  DEŞEURI NEFEROASE
(cupru, bronz, a liM b iu , alamă, plumb), 
la preţuri avantajoasa, negociate pe  
sorturi.

Plata «e face pe baza unei adrese emise 
de organizaţie, cu CEC LIMITA sau cu DISPO
ZIŢIE DE PLATA, în termen de maximum 24 de
are.

PROGRAM ZILNIC < 8— 17.
ADRESA* Şoseaua Carmangeriei, Aleea 

Pietonalâ, municipiul Hunedoara.
(«66)

•  FILMĂRI video 
de caiitote. dpcuri pe 
calculator. Deva. teis
te,, e-îe#», «282} '

# VÎND radio auto 
Grundig, masă bucătărie, 
cojoc bărbaţi, nr. 56L Hu
nedoara, telefon 20743.

(69®)

•  VÎND urgeat aparta
ment mobilat Hunedoara, 
telefon 17285. (6994)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, pe numele Darie 
Dănuţa, eliberată de Ofi
ciul PTTR Hunedoara 1. 
Se declară nulă. (6993)

•  PIERDUT Cocker spa
niei, negru, cu pete albe. 
In zona Călugăreai. Re- 
compenzez informaţii pre
cise şl urgente, cîinele fiind 
sub tratament. Deva, tele
fon 12582. (7265)

•  PIERDUT legitimaţie 
eliberată de UUMR Criş- 
eior, pe numele Dobra lo- 
sif. Se declară nulă. (7264)

•  PIERDUT carnet şo
mer, pe numele LaszLo Mo-,, 
nica. Se declară nul. (7263)

D E C E 6  E

•  COLECTIVELE 
secţiilor urotogie, or
topedie şl chirurgie 
plastică participă, la 
durerea dr. Dragotă 
Tiberiu. Ia decesul 
soţiei sale

. prefosotam
- lia . m m xm â .

e OFER spaţiu pentru 
amenajare magazia desfa
cere produse industriale 
şi alimentare în Orăştie, 
telefon 41543, între orele 
16—20. (7273)

SCHIMBURI
D E iO € U # # E

•  SCHIMB apartament
2 camere, confort redus, 
cu gar&nieră Hunedoara, 
telefon 22383. (6991)

în c h ir ie r i

e CAtJT garsonieră de 
închiriat Deva. telefon 
20412. (7266)

o fe r te  d e  s e r v ic ii

•  ANGAJAM îngrijitor
animale, cai. porci,- prefer 
locatar din n Viile
Noi. Deva, telefon 15048,

(7276)

•  COLECTIVUL sec
ţiei chirurgie a Spita
lului Deva este ală
turi de dr. Dragotă 
Tiberiu la marea du
rere pricinuită de 
pierderea soţiei 
prof. LIA DKAGOT/Î 

(7282)

•  CUTREMURAŢI 
de dispariţia prema
tură. prefesorM şi în
văţătorii Şcolii Nor
male din Deva aduc 
un ultim omagiu 

profesoare]
LIA DRAGOTA. 

distins cadru didactic, 
de o aleasă cultură, 
dăruit şi devotat pro
fesiei In pregătirea ge
neraţiilor de învăţă
tori ş{ educatoare. Îi 
păstrăm o veşnică a- 
mintire. (7274)

* COLECTIVUL 
secţiei ATI — Spital 
Deva este alături de 
dr, Dragotă Tiberiu. la 
greaua încercare prici
nuită de pierderea şo
tiei sale
prof. LIA DRAGOTĂ

(7282)

•  CREDINCIOŞII 
Panădei Greco-Cato- 
lice Deva sint alături, 
în gînd şi rugăciune, 
de di dr. Dragotă Ti
beriu în clipele des
părţirii de distinsa sa 
soţie

LIA
' Dumnezeu s-o ierte 

şi să-i dea lumina cea 
veşnică. (7275)

•  DUPĂ o  lungă 
suferinţă a încetat din 
viaţă

mArioara
CREMENAŞttl

în vîrstă de 64 ani.
Înmormîntarea — 

miercuri, 4 decernbţje. 
ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din str. Emi- 
nescu. Deva. Familia 
şi rudele îndurerate. 
Veşnică amintire! 
________(7290)

•  SOŢIA Otilia a- 
nunţă încetarea din 
viaţă după o lungă 
şi grea suferinţă a bu
nului ei soţ

în vîrstă de 63 ani.
. înmormîntarea — 

miercuri, ora 13. la 
Cimitirul Ortodox din 
str. Eminescu. Deva.

(7291)

I ISFINX —  DEVA

|  (Piaţa Agroalimentară) |

; Vâ oferă ia cele mai avantajoase preţuri 1 
I urmâtaaril* produsa: , ;

I

I

I%
I

•  ţigări AssoS —  95 de le i;
•  ţigări L &  M  —  9® do fă i;
•  # n ir i; ilertO -C aria —  «5 da tei ;
•  ţigări Kent —  180 de ie i;
•  ness cofe Amigo —  375 de ie i;
«  diferite dulciuri. {

* Vă aftâptâm zilnic între ore!e 9—30. ţn- j  
|  formaţii upiimentore la telefon 956^25279, du- J 
j  pâ orele 16,00. p W ţ  j

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOCETATE" S.A. DEVA

I

t _ Recrutează candidaţi pentru autorizare ca | 
2 maistru instructor practică conducere, bărbaţi j 
I  şl femei, .vîrstă minimă 25 de ani, liceu seni! 
I  şcoală de maiştri profil mecanic, posesor do j 
J permis de conducere categoria B, cu minim 5 « 
I  ani vechime. j
* Relaţii suplimentare la sediul unîtăţn sau; 
j  ia telefon 15334. (869) I

f »»*»*»»*«♦ ♦»♦*»*»»*♦*»*♦ «♦♦*»«*«M*»»»*»***»»W»**»M*****«*»»>Hf»T*HT»»*»**»'l"«-*¥* *»»>»**»«****,**«*»**»*♦**

RHMCflA $1 ADMINISTRAŢIA 1 

270A Den, # .  1 OMMdbrk, 35.

îafofoaM 1 11275, 12157, 11269 
Teuton faoamlie » 2S9D4

FaTrinst

întreaga rosponder* aentru eonitnuful 
articolelor public st* o ooortâ 

autorii acestora.

119 ARD t i  
S. C, „Pelîdove" 5- A  

Devp, str. 27 Decembrie 257

i


