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Aspectul oraşului re
flectă gradul de civiliza
ţie  al • loctiitortior săi; iar 
grija fiecărui® pentru or
dine si curăţenie înseamnă 
grija pentru sănătatea 
noastră, a copiilor noştri. 
N-am spus o noutate, dar 
am ţinut sâ amintim a* 
ceste adevăruri, mai cu 
-seamă sceioracarc.j.ia 'iţati 
de autorităţile oraşului 
să-.şi facă ordine în faţa

_ casei, sfidează răspunzin- 
’du-le : „eşti un ceauş i s t !". 
Curăţenia e curăţenie, .in
diferent de regimul peti
ţie, indiferent de simpatia 
pentru un partid sau altul. 
Ea ţine de educaţie, de 
respectul ce ni-1 datorăm 
unii altora. Şi, oricit ar 
investi uft stat în sectorul 
de salubrizare, dacă nu 
păstrăm de ta mie la mare 
igiena spaţiilor- de lingă

:

Cooperaţia de  Consum 
«l Ar Creditarcto
nia vechi tradiţii, aceas- 
t a l i to d  uaa dintre, for
mele de proprietate de 
grup perpetuate şi In 
m *t»a  îndelungatei pe
rioade de regim totalitar.

In judeţul nostru, de 
serviciile puse la  dispo- 
*fo* prin  acest sistem 
fMpefioiază 32 la sută 

populaţie, acest» ser- 
vipii insemntod achiziţio
nare, producţie şl desfac 
«ere de mărfuri, prestaţii 
4»  servicii. împrumuturi 
băneşti, valorificarea Pri

nde produse agre- 
tre din gospodă- 

popuiaţiei. Activită
ţile respective se cifrea
ză la nivelul sumei da 
t i t  mlfkirde de iei pe an. 
Cadrul în care vor „coa- 
MS#* de acum cele 24 de 
onaperative de  consuna 
f o e  eonsumcoopurt. cum

nouă pentru o activitate 
tradiţii -  FEDER A LCOOP

se numesc) va fi Fedcral- 
coopul. Nu este veeba 
doar de o simplă schim
bare de sigj» tp  contestai 
reformei, ea de ceva piaî 
«Uit. în  cadru,
principiul autonomiei şi 
cel a l cooperării şe Vor 
bucura de mobilitate şi 
funcţienslitete sporite. De 
altfel. In cei doi « ş l gare 
au trecut de la  revoluţia 
din decembrie, aceste 
principii, existente doar 
ca germeni, S-au transfor
mat In realităţi palpabile. 
Sistemul cooperaţiei-» de 
consum şi-a creat o 
bază proprie de aprovi
zionare „ea gros*, baza 
sa materială s-a îmbogă

ţit continuu la capitolul 
dotări şi reutilâri. spre a 
perm ite 0 activitate do 
desfacere a m ărfurilor şi 
de producţie corespunză
toare intr-un sistem con- 
curenţial, şi multe altele, 
fii te* priveşte cooperaţia 
d e  credit, vechile coope
rative sta t în  faţa unui 
pas m are — transforma
rea lor în bănci populare 
ta care populaţia satelor 
Vă P&tea in v i ţ i  capital 
sau de Ia earâ să poată 
lua erefgte pentru dez
voltarea producţiei în  gos
podăriile ţărăneşti.

Sigur, existenta unui 
asemenea sistem de pro
prietate asupra mijloace

lor. cu ajutorul cărora 
se practică Ia sate şi în 
unele oraş* activităţile 
sus-zise. nu exclude po
sibilitatea privatizării u- 
nora dintre ele. în ca
drul sistemului, sau crea
se» de aetfVWăU paralele 
ooîicurenţiaie- De altfel, 
acest proces .a început 
tocă de îa aplicarea De
cretului 34/11*90.

Federalizarea Coopera
ţiei de Consum si Credit 
nu a rezolvat' Insă toate 
problemele care sînt de 
rezolvat. în  mod deose
b i ,  în lumea satelor.

Producţia agricolă a
gospodăriei ţărăneşti a
crescut sf s-a diversificat

in condiţiile proprietăţii 
private asupra pămtotu- 
lui. dar cooperaţia de 
consum n-a găsit încă 
cele mai bune căi de a 
atmge. pe calea achizi
ţiilor. plusul de produse , 
Iri circuitul economic. A- ' 
provizkmarea populaţiei 
săteşti eu mărfurile de 
trebuinţă este departe de 
parametrii unui comerţ 
modern şi avantaios pen
tru ambele părţi. Încă 
mai funcţionează condi
ţionarea în aprovizionare. 
Prestările de  servicii la 
sate scad, in loc să se 
dezvolte. Si a-şpune aceas
ta .pe seama apariţiei sec
torului privatizat este o 
falsă judecată . Un sin
gur exemplu : In gospo
dăriile ţărăneşti există a

i o n  crod u H f

fConfinaare in  pag. a 2-a)
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Hunedoara

A »  primit scrisoarea dumneavoastră
./ - 'te r i----------y r r - - . ™ . -  -------------- in, ,,1 ,./ ,^ ,  ------ - ■

Oameni eu suflet 
generos

O realitate dureroasă, 
resimţi®, deopotrivă, de 
noi toţi, îşi foi» tot m âi 
mdlt simţită prezenţa — 
preţurile necontmlate. 
stabilite de cei psşi pe 
eăPătuislâ. inflaţia galo
pantă, tn com pilaţie  cu 
sa&triUe pe care firava 
noastră economie cu greu Io moi poate susţine.
«Afetr aşa de modeste cum 
slut ele. Sînt şi oameni 
caret , ta  astfel de condi- 

eu chiu cu vai, o  
scot la capăt de la un 
salariu la a ltu i Mai sînt 
Insă unii, poate cei mal 
mulţi, pe care viaţa. în 
lipsa unor venituri. îi 
copleşeşte. Şi tragic este 
faptul că  victime cad in 
primul rînd copiii.

De la .. Spini, primim 
o scrisoare în care Mi
nerita Tuza ae seric că a 
lucrat 23 de ani te  C.AP., 
iar acum a rămas pe 
drumuri, are 50- de ani 
şt nu posedă nici un ve
nii, Are doi copii in 
întreţinere, ambii elevi 
Ia Şcoala Generală Nr. 
t  Orăştie. unul în clasa 
ft Vl-a. iar cel de al doi
lea In clasa a V-a. Dînsa 
(foreste să ştie dacă în 
astfel de condiţii, cei doi

copii nu ar putea primi 
burse şcolare. „Fetita 
mea se numeşte Zvunca 
Mihaela-Vasiliea. a fost 
propusă dă dna dirigintă 

Triton pentru bursă, ştiind 
situaţia grea în care mă 
aflu. dar i s-a respins 
dosarul, pe motiv că tră 
ieşte tatăl ei. deşi noi 
sîntem divorţaţi din 1983 
şi el plăteşte pensie ali
mentară doar 56® de lei. 
O are cu 500 de lei se pot 
ţine doi copii la  şcoală, 
aceşti bani neajungînd 
nari pentru abonamen- 
tele de autobuz ?l Vă rog 
să m i ajutaţi. să-mi 
efeţi im sfat, deoarece 
sînt disperată f*

Cu scrisoarea dv Ir* 
mină, ne-am adresat con
ducerii şcolii orâştiene, 
dlui director Aurel Ursu. 
un om eu o inimă mare 
şl plin de omenie. Aţi 
fi putut trece şi dv pe 
acolo, să siati de vorbă 
cu dînsul. No-a spus să 
vă transmitem că pentru 
â  dovedi situaţia grea în 
care trăiţi dv şi copiii, e 
necesar să luaţi lesătu-

_____  MINEI, BODEA

fConfirma re în pag. a  2-a)

„ORAŞUL E 
c MULTĂ t l

casele noastre. - a locurilor 
publice, nu vom beneficia 
tic frumuseţe şi puritate, 
de respectul oaspeţilor 
noştri.

f ile le  trecute, am sur
prins cîteva' instantanee pe 
tema gospodăririi, în ora
şul Petrila.

ESTEftA ŞINA . |

ie lingă (Continuare în pag- a 2-a)

Zona blocurilor din oraşul PeirHa. Să fîe O imagine Obişnuită *?!
.. . Fote PAVEt LAZA

FLASH!
©  „REVISTA. JANDARME- 

MW" . Ea 69 de ani de la apa- 
Httm revistei jandarmeriei, seria 
nouă g acestei prestigioase publi
caţii îşi începe drumul către pu
blicul cititor.

„Revista Jandarmeriei*, edita• 
tă de comandamentul trupelor 
de jandarm i refoted o frumoasă 
Iradijie, vine ta, intlmpimrea  
ţhrinfei opiniei publice de a  eu* 
rnaşte corect ş i îndeaproape oo- 
tipiietea jandarmeriei române 
în  ilujba legii şi a ordinii eon* 
stftufiona'.c, locul şi rolul ac ea* 
fete în sistemul forţelor de or*

dine publică şi al sistemului de 
apărare naţională.

Revista Jandarmeriei* se do
reşte a f i  o publicaţie a tu 
turor cetăţenilor, oferind aspec
te ale luptei pentru combaterea 
faptelor antisociale, pentru pro
movam! spiritului şi literei legii.

© LUCRĂRI EDthlTAR-GQS- 
PODĂREŞTI. A flăm  de la Pri
măria oraşului Haţeg că pe stra
da Viilor au începui lucrările de 
introducere a apel potabile* Lo
cuitorii acestei artere vor be
neficia astfel de oef mai comod 
mijloc de folosire a  apel, de care 
rn  m  avut parte pîn$ acum, 
t& S.j.

O PRODUSE... NEPREŢUITE. 
Coranî i e  control comercial al 
prefecturii descoperă «testa d

M M H R m a M

seamă de produse... nepreţuite, 
fără preţuri, adică. Ce au ă& 
Zis oare despre această situaţie 
gestionarii de ta magazinele ali
mentare 43 Vulcan, 4 Lupani, 29 
Petrila, Magazinul M ixt Velei 
sau patiseria din Cristur ? (V.N.f.

O  SE EXTINDE SECŢIA DE 
PlINE, De citim timp au în 
ceput lucrările de modernizare 
şi extindere a  secţiei de pline 
din oraşul Petrila. In  final, ca
pacitatea secţiei va fi de 21 tonei 
zi, care va acoperi necesarul de  
pline pentru populaţia acestui 
important oraş minier din Va
lea Jiului. (D. G.j.

0  INVESTIŢII, In Strădania 
pentru modernizarea Complexu
lui .^Mureşul*, conducerea Ctm- 
sumcoop* IHa a alocat In acesi

an sume de investiţii, serioase. 
Recent s-a terminat amenajarea 
acoperişului magazinului ali
mentar cu autoservire, ce a cos
tat în jur de 900000 lei. In  pre-' 
zent se lucrează la amenajarea 
acoperişului hotelului. (T.B.)

o  VĂ  r e c o m a n d ă m , a -
cum, in pragul sărbătorilor de 
iarnă, Casa Cărţii Deva vă ofe
ră : „Legendele Maicii Domnu
lui" (Ed. »Cetate%  „O poveste 
de Crăciun* de Dikens (Rd, *Ex- 
celsior*}, „Ce povestesc icoanele 
— imagine şi cuvtnt" (Ed. -Tran
silvania*), „Legende biblice“ (Ed. 
-Porus") şi „Monseniorul Ghika, 
apostol şi martir" de Ştefan Ni- 
colae (Ed. „Crater"). Ele pot 
constitui minunatele daruri sub 
pomul 4e iarnă. (V.R.)

■ Iniţiată de Prefectura ju
deţului nostru, teţUnirea 
ac a avut toc slmbătă la 
Deva. ta care au partici
pat prefecţii judeţelor Hu
nedoara. Alba şi Arad. alţi
reprezentanţi ai prefectu
rilor celor trei judeţe, ai 
ministerelor mediului, co
merţului şi turismului. De
partamentului Aviaţiei Ci- 
vHe, unor institute de pro
iectări. al direcţiilor de 
drumuri, ai firmelor ita
lie»® Wirtgen şi Perini, 
precum şi parlamentari, a 
luat în dezbatere probleme 
vitale şi de interes co
mun privind construcţia 
„Aeroportului Aurel Vlai- 
cu* a autostrăsdi ce va 
traversa judeţele aminti- - 
te  şi unor autostrăzi .aşa- 
zise expres, tn  context ş-a 
arătat că realizarea .Aero
portului Aurel Vlaicu". a- 
eesta deservind judeţele 
Hunedoara şi Alba, consti
tuie un semn de recunoaş
tere si apreciere a meri
telor excepţionale ce le-a 
avut pionierul aviaţiei ro
mâneşti născut pe melea
gurile noastre.”

Fără a intra în detalii 
tehnice de proiectare şi 
de execuţie, care ţin de 
competenţa specialiştilor în 
materie, vom relevă con
siderentele ce au stat la 
baza organizării acestei 
prime întOniri consacrate 
stabilirii modalităţilor de 
conlucrare pestriţ începe
rea lucrărilor la obiecti
vele de investiţii de im
portanţă deosebită pentru 
progresul eeonomieo-social 
al judeţelor KoPedoara. 
Alba şi Arad, urmărind 
ridicarea gradului de con
fort şi civilizaţie, valori
ficarea mal bună a po
tenţialului turistic al zo
nelor montane învecinate, 
folosirea judicioasă a for
ţei de muncă, la realizarea 
aeroportului şi autostrăzi
lor fiind nevoie de circa 
100 teii oameni. în  aborda
rea problemelor specifice, 
ş-a Pornit de la  cerinţele 
de ordin praştie ee vizea
ză necesitatea sporirii vi
tezei de circulaţie a oa
menilor si mărfurilor, asi
gurarea unor mijloace si
gure. şi rapide de •-comuni
caţie» Date!» comparative 
ce s-au prezentat in pri
vinţa deosităţii drumurilor 
şi stării acestora au relie
fat situaţia precară în 
care ne găsim, eît şl posi
bilităţile existente pentru 
a  ieşi din criza economico- 
financiară ce domină viaţa 
noastră de toate zilele. A- 
naltzele. judicioase ce se 
vor face cu factorii im
plicaţi în realizarea obiec
tivelor respective sînt me
nite să permită alegerea 
soluţiilor şi variantelor op
time de exeeuţie. Din pri
ma fază a discuţiilor s-a 
desprins faptul că dispu
nem de condiţii că în a- 
nul viitor să fie atacate 
lucrările de investiţii pen
tru  construcţia autostrăzii 
pe Valea ^Iureşului, sta- 
biiindu-se licitarea cu mai 
multe firme interesate în 
concesionare. Deoarece bu
getul statului este destul 
de sărac, nedispunmd de 
a li tea resurse cito se cer

NICOLAE TlECOB

(Continuare în pag. a 4-a) 

AIWtMVtftfVAPWWAWAAV



"nq. 2 CUVTNTUt LIBER NR. 519 •

STOPATI
ASEMENEA PRACTICI!
„Cei ce vă scriu aceste rinduri 

sînt două . familii, respectiv familia 
Lazăr din Brănişca şi Ghiura din 
Boz. V ă 'scriem  în speranţa de a 
se rezolva o stare de lucruri ce du
rează de peste doi ani. La maga
zinul din B rănişca. fac serviciu 
două persoane — mamă şi fiică. 
Copiii noştri, care merg la şcoala 
din Brănişca, îşi mai cumpără cîte 
ceva de la acest magazin, Sînt 
înjuraţi de cele două. femei, li se 
vorbeşte murdar De fapt, de ase
menea „tratament" se bucură toţi 
cumpărătorii. Cele două au „oră 
de masă“ care se prelungeşte cu 
consum de băutură". <

Familiile ne-au măi scris şi de
spre alte apucături absolut impro
prii şi anacronice pentru nişte fe
mei care lucrează în comerţ şi vin 
în contact cu o mulţime de oa
meni. Nu le facem publice, ur- 
mînd să ne convingem prin mij
loace prbprij despre ' existenţa lor. 
Dintr-o discuţie telefonică prelimi
nară- 6u secretarul primăriei Bră
nişca, aflăm: „Şi pe mine m-au 
luat peste picior cînd am venit 
prima oară la Brănişca". Ce spu
neţi, domnilor de la „Consum - 
corip", se poate face comerţ cu a • 
semenea oameni ? : ; r i 'iv  -

şi a adunat porumbul din grădină, 
pe motiv că aceasta aparţinuse 
cîndva urnii .străbunic de-al său. 
I-a ameninţat pe bătrîni, atrăgîn- 
du-le atenţia că, dacă se plîng 
cuiva, îi omoară. Chiar aşa?  Sîn- 
tem în junglă, dle V.A. ? Cititoa
rea; noastră ne 'scrie că vindeţi în- 
tr-un butic. Oare şi porumbul l-aţi 
valorificat tot acolo ?! Şi încă o 
nedumerire. Dacă Prim ăria Şoimuş 
a fpst informată asupra celor pe
trecute, n-are nimic de spus ?

„AVEM NEVOIE DE ALTFEL 
DE GESTIONAR"

Vrem să vă informăm asupra 
unui necaz pe care-1 avem la noi 
în sat. Gestionarul magazinului# 
nostru este doar cu numele, căci 
nu-şi respectă programul, stînd 
mai mult la cazanul de fabricat 
ţuică decît la tejghea. î>e aseme
nea, sînt supărătoare comportarea 
faţă de cumpărători, ca şi lipsa de 
corectitudine atît la restituirea ba
nilor, cit şi la cintărire. „Avem do
rinţa ca pînă la alegeri să fie schim
bat şi să ni se adu.că un om ca
pabil de asemenea serviciu !“. Cît 
priveşte măsurile la care vă refe
riţi, dragi locuitori ai satului To- 
pliţa, alţii sînt în măsură să le ia, 
dacă cele sesizate de dv se adeve
resc.

şi a altor pensionari cu venituri 
mici. ?'1 ...

De aceea, renunţarea la sistemul 
care înainte permitea oamenilor să 
expedieze prin poştă, contra-cost, 
anunţurile de mică publicitate îl 
pune într-o situaţie imposibilă. Ne- 
avînd nici putere, dar nici bani să 
vină la redacţie, ne întreabă cum 
ar putea să aducă la cunoştinţa 
celor interesaţi că are ceva de vîn- 
zare. Dacă pe, cineva interesează 
ceea ce oferiţi d v : şasiu — axă ma
să pentru tăiat lemne, stofă pal
ton, haină piele (bărbătească), per
ne, mese, butoaie ş.ă. — sîntem 
siguri că o să vă caute !

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

DICTATUL FORŢEI
Dnâ Ana Oprişa, din Deva, ne 

cefe sprijin pentru părinţii dum
neaei, Martin şi Aurica Daradies. 
In urmă cu doi ani, 21' s-â demolat 
casa, fiind obligaţi, Ia batrîneţe, 
să stea la bloc.' Tinjind după casă 
cu curte, şi-au cumpărat una la 
Şoimuş.' Una micuţă, cu o singu
ră cameră, dar cu grădină. Şi-au 
încropit şi o mică gospodărie, cu 
purcel şi găini. Dar in toamnă, un 
tînăr din Sat, pe nume Vasiie Aluaş, 
şi-a luat nişte prieteni -din Deva

DACA INTERESEAZĂ 
PE CINEVA...

Cititor asiduu al ziarului nos
tru, dl Trâian Pascu, din Crişcior, 
ne scrie frecvent în ultima vreme, 
în scrisoarea prim ită recent, se 
plîrtge, pe bună dreptate, de creş
terea preţurilor biletelor de călă
torie (la 13 lei local, 30 de Iei Criş
cior — Brad şi 107 lei Brad — De
va). Aceste creşteri, ca şi cele ale 
mărcilor poştale, la care se referă 
cititorul nostru în scrisoare, au un 
impact neplăcut asupra dumnealui

Unei scrisori colective trimise 
redacţiei noastre de mai mulţi lo
cuitori ai municipiului Deva, in 
care ni se sesizează nereguli în pri
vinţa gospodăririi oraşului, îi răs
punde Prim ăria Deva. Dar iată ce 
ni se sc r ia :

„Pe bdul Decebal, staţionează 
diferite autovehicule _ adaptate pen- - 
tru transportul de persoane; ca
mioanele şi tractoarele circulă în 
voie; autocamioane grele care îşi; 
fac rodajul staţionează prin tot 
oraşul, claxonind ca in pustiu. Pen
tru asemenea âcte de încălcare a. 
Legii circulaţiei, poliţia ne sfătu
ieşte să, ne adresăm primăriei, iar 
primăria ne trim ite: la poliţie".

Şi ce ni se răspunde :
‘ ~Se confirm ă 'fap tu l că mulţi 

conducători auto nu respectă sem
nele şi indicatoarele de circulaţie,' 
agenţii de circulaţie a plicind sanc
ţiuni pentru faptele constatate. Mă-, 
şinile şi vagoanele destinate trans
portului muncitorilor la şi de la 
locui de muncă au acces pe bdul 
Decebal, avînd stabilite opriri in 
staţiile mijloacelor de transport în : 
comun". ■ f v?

P o liţia  n e  in fo rm ea ză
INTRE 1 ŞI 7 ANI 
DE ÎNCHISOARE

CdKform; art.' 224 din 
Coduf Penal, aceasta 
estă pedeapsa frt care 
se încadrează fapta co
misă de Bodrean Mir- 
cea laricu (23 de ani), 
confecţioner, şi de To- 
muţa Ileana Sonia (27 
de ani), laborantă, am
bii foşti salariaţi la 
Ş. C. „Favior* z> A. O - 
râştie. acum arestaţi. De 
ce sînt pasibili de o a- 
semenea pedeapsă ? Pen
tru că în perioada iunie 
— noiembrie a.c. au 
furat de la locul de 
muncă piei velur şi 
caracul |n  valoare de 
peste S>3* de mii de lei, 
din care au confecţio
nat haine, pe care 
le-ău valorificat la di
ferite persoane. Urmea
ză ca legea să-şi spună 
cuvîntul. . '

unei cunoştinţe, care 
lipsea de acasă, pe ele
va L. D. V., în vîrstă 
de 13 ani, asupra că
reia a săvîrşit, prin vio
lenţă. infracţîtinea de 
viol. Infractorul este 
cercetat în ' stare de a-
rest, pentru o asemenea 
faptă prevăzîndu-se în
chisoare. între 3 şi 10 
ani.

MERITĂ O CORECŢIE

VA LIPSI O VREME..

-Zadarnic îl vor căuta 
prietenii din Deva 
pe Virgiiiu Ungureanu 
(25 de ani), om fără 
nici o ocupaţie. în 
tr-o seară de sffrşît de 
noiembrie, a intîlnit-o 
ocazional, în locuinţa

Prin măsuri specifice, 
poliţia i-a - identificat- pe 
autorii tîlhăriei comise 
de curînd asupra lui 
J. A. din Hunedoara, 
care a fost deposedat 
de suma de 4 000 de lei. 
Cine. sînt făptaşii ? Ei 
se numesc Viorel Milian 
(26 de ani) si Rozalia 
Onea (28 de ani), am
bii fără ocupaţie, pre
cum şi Onea Eugen 
Laurean (13 ani), elev, 
toţi din Hunedoara. 
Prim ii d o r  sîn t cerce
taţi în stare de arest, 
pentru fapta comisă 

■ prevăzîndu-se închisoa
re ' corecţionalâ de la 
2 la 7 ani, iar ultimul 
a fost depus la Centrul 
de Primire Minori De- 
Vă. , ,  >' '

Servicii de calitate la 
birotU de copiat acte 
al firmei „PRIMA” 
S.A., situat la Deva în 
clădirea Tribunalului 
Judeţean.

Foto PAVEL LAZA

Oameni cu suflet
generos; mai s în t !

(Urmare, din pag. -1)

ra cu Primăria comunei 
Ţurdaş — autoritatea tu
telară — care. în urma 
verificării, să elibereze o 
adeverinţă care să reflec
te rezultatele anchetei 
sociale privind situaţia 
'dv, greutăţile cu care vă 
confruntaţi. Cu această 
adeverinţă. împreună eu 
o cerere tip completată 
la scoală. vă -adresaţi 
conducerii instituţiei. Da
că greutăţile dumnea
voastră se dovedesc rea
le, nici Inspectoratul Şco

lar Judeţean nu va. a- 
vea nimic împotrivă a- 
probării • bursei şcolare 
solicitate pentru, fiică 
dv. Şă ştiţi că oameni 
generoşi, cu Suflet măre, 
mai există în lumea asta, 
oameni care la necazul 
semenilor lor, dau o mină 
de aiutor. Aşadar. nU 
mai întîrziaţi. adresaţi-vă 
Primăriei comunei Tur- 
daş. apoi conducerii Şco
lii Generale Nr. 1 Orăş- 
tie. Să auzim • de bine 
şi Sărbătorile de Iarnă 
să vă aducă linişte : în 
suflet, dumneavoastră şi 
fetiţei dv !

„Oraşul e neîngrijit, e muitâ nepăsareii

(Urmare din.pag. 1)

FEDERALCOOP
(Urmare diu «ag. 1} parte din mărfurile de

marc rezervă de grju. dar 
ţăranii cumpără piinca 
de la oraş. Această re
zervă ar putea fi antre
nată în producţie şi con
sum, cu folos pentru toa
tă lumea. dacă cooperaţia 
ar dispune de o reţea 
modernă, cu capacităţi 
de măcinare şi de bru
tării. în  sfera producţiei, 
se simte nevoia dezvol- 
. tării unei baze . moderne 
şi eficiente de industria
lizare şi semiindustria- 

, lizâre. în trecut sistemul 
dispunea de, un sector 

, zootehnic puternic, din 
care îşi asigura o bună

origine animală, pentru '
sectorul de alimentaţie 
publică,' Baza zootehnică, 
însă, s-a distrus în mod 
nepermis. iar pentru , ali
mentaţia publică a siste
mului cooperatist şe ape
lează la fondul de marfă 
asigurat de stat.

Federalcoopul îşi pro
pune. in viitorul an şi în 
următorii, un program de 
investiţii menite să ex
tindă baza materială a 
cooperaţiei de consum în 
oraşe. Mai util ar fi,
insă. ca din aceste in
vestiţii şă fie finalizate 
capacităţile începute şi
neterminate şi , să se uti

leze modern cele exis
tente. !

Multe dintre aceste ( 
probleme ale sistemului , 
au fost enunţate, cu cla
ritate şi cu autoritate de I 
adevăraţi proprietari, de , 
către delegaţii lucrătorilor . 
din cooperaţia de con- 
sum. participanţi Ia adu- I 
narea generală de aha- ( 
lizare a ' activităţii şi de 
alegere a noilor organe I 
de conducere ale Federal- | 
cpopului. Vedem în a- . 
ceasta o garanţie că ele ’ 
vor primi şi cea mai | 
bună rezolvare. Cînd ştii | 
eu claritate ec ai de fă
cut. cînd ai autonomie 
deplină de acţiune, nu 
vedem ce piedici s-ar 
mai ridica în calea unor 
asemenea rezolvări.

STRADA, AŞA 
CUM E EA„.

Coborîm din cartierul 
Ilrăteanu. pe strada Par
cului. o stradă cu case şi 
curţi in generai ordonate. 
Nu departe, de magazinul 
33. un container arhiplin 
aşteaptă să fie ridicat. Şi 
aşteaptă cam de multă 
vreme. „Ne-am tot rugat 
de şoferul de pe maşina 
salubrităţii să-l ridice, dar 
în radar” — spunea dna 
Maria Basarabă. care mă
tura în fata unităţii, su 
părată că „lumea nu păs
trează. că se aruncă hîr- 
tii".

Grădiniţa din cartier 
n-are poartă. „Ne-au fu
rat-o şi a dispărut şi con
tainerul" spunea dra edu
catoare p lga. Roibu, între* 
W ndu-se: „Oare ce atri
buţii are un .sectorist ?“. 
Părăsim strada cu ima
ginea cîrdului de gîşte ce 
culegeau rămăşiţele de ver
deaţă din grădinile de la 
porţi.

DOAR ARTERA 
PRINCIPALĂ?

faţa caselor, doar pe alo
curi coşurile pentru res
turi de Pe aliniamentul 
trotuarului. dar şi din 
faţa unor porţi, n-au fost 
golite. Se spune că omul 
sfinţeşte locul. Cei care 
au aruncat, însă. pe malul 
Jiului, cioburi şi tot felul 
de gunoaie au uitat de a- 
cest proverb. Ca să nu 
mai vorbim de aspectul 
platformei din faţa blo
curilor din centrul oraşu
lui. Reziduurile menajere 
s-au revărsat din recipienţii 
ce au devenit neîncăpători, 
croind aici un adevărat 
focar ' de infecţie- Doar 
temperatura scăzută e 
acum scut împotriva micro
bilor ! ,

(O. Roibu). „Nu ştiu ce 
să vă spun. Nu prea e 
curat", (Szabo Edith). „Co
şuri pentru restu ri, . sînt. 
Dar a$ă a fost românul, 
de cînd e. şi aşa va fi... 
Nu păstrează". (Alexândru 
Marian. 18 ani). „Ar tre
bui măcar să respecte 
munca semenului, dacă nu 
fac". (Adriana Vulcu). „Nu 
acuz pe nimeni, dar ora
şul e mult mai neîngrijit, 
e multă, nepăsare, multă 
neglijenţă'' (prof. , A. Mi- 
nea).

CÎTEVA OPINII

E proaspăt măturată stra
da Republicii. E curat în 
faţa magazinelor şi în

„Odată cu cumpărarea 
apartam entelor., se vp 
schimba probabil şi optica 
locatarilor, omul va fi in 
teresat să-şi Păstreze curat 
în jurul Mdoului, în spa
ţiile de folosinţă comună. 
Pe strada principală, se 
m ătură Zilnic. Mai râu  e 
în jurul blocurilor, de 
unde gunoiul nu s-a ridi
cat de peste o lună" (V.S,). 
„Oraşul arată mizerabil. 
Nu ştiu ce se întîmplă".

Am redat aidoma opi
niile interlocutorilor noş
tri, respeetind dorinţa u- 
nora de a rămîne ano
nimi. Tînărul A.M. pâre 
mult prea sceptic, iar A- 
driana Vulcu poate trebuia 
să folosească verbul la 
persoana întîi plural. Re
cunoaşterea ' că e multă 
neglijenţă şi nepăsare nu 
ştim dacă va schimba ce
va în atitudinea . locuito
rilor faţa de chipul pro
priului lor cartier. Şi to
tuşi, să sperăm că petri- 
leni> nu vor aştepta ea 
ţâpada acestui anotimp 
să acopere neglijentele atît 
de vizibile,.de neobişnuite, 
pentru oaspeţii oraşului.

2i
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Gel meii bun meci al Oorvinulul în turul campionatului
COR VINUL -  DINAMO 1-1 (1-0)

Toţi spectatorii — pu
ţini şi de această dată faţă 
de importanţa meciului — 
au apreciat că a fost cel 
mai bun joc al Corvinului 
din actualul campionat, 
ţinind pe cei prezenţi „în 
priză9 de la început şi 
pînă la ultimul minut al 
partidei. Din primele mi
nute de joc, hunedorenii 
au atacat poarta lui Tene, 
notind în prima repriză 
mai multe ocazii de a în
scriei. Au fost- faze fru
moase. gustate de public, 
nemaivăzute cam de mult 
la Hunedoara. In min. 3, 
un atac debordant Hanga- 
nu — Banc — Dobre este 
purtat cu repeziciune la 
poarta dinamoviştilor, por
tarul se dă „bătut", însă

Matei scoate mingea care 
se îndrepta spre plasă Au 
urmat alte şi alte acţiuni 
ale hunedorenilor, dar go
lul a căzut doar- în min. 
44 cînd, Cocan centrează 
de pe partea stingă la 
Mitrică care şutează pu
ternic în  bară, mingea re
vine la HanganUj care îşi 
plasează bine lovitura şi 
1—0. O repriză ce a apar
ţinut în întregime gazde
lor s-a încheiat în aplau
zele spectatorilor.

Imediat la reluare, Han- 
ganu recuperează o min-, 
ge - m jumătatea de teren 
a hunedorenilor şi pătrun
de in. viteză pînă la 35 de 
metri în poarta oaspeţi
lor şi expediază cu forţă 
un siit amintmebL-i ‘ lui

Tene că ţine să-i devină 
„naş". Dinamoviştii iniţia
ză un atac şi Munteanu 
trimite mingea în bqră, 
după care ajunge la Che- 
regi, rămas nemarcat, a- 
cesta. se înaltă şi nu mai 
poate rata : 1—1. Hune
dorenii ratează ocazii cla
re prin Marian. Cocan şi 
Hanganuo iar dinamoviştii 

: trec pe Ungă golul al 
doilea in ultimul minut 
de joc, aşa că, meciul se 
încheie nedecis, insă Cor
vinul a reînviat speranţele 
suporterilor săi. Dacă aşa 
ar fi jucat cu Farul, Ra- 

, pid. Universitatea Craiova 
şi Electroputere... •

CORVINUL: loniţă, 
Bardac. Cocan. Haidiner,

Tîrnoveanu, Dobre, Banc, 
Bordeanu, Hanganu, Mi
trică, Marian

DINAMO : Tene, — Mi- 
hăescu, Selimeşi, Matei, 
Cheregi, D. Munteanu, 
Gerstenmaier (P. Cristea), 
Moga (Kadar), Pană. De- 
mollari.

Nemulţumitor arbitrajul 
lui C.. Cheorghe (Suceava), 
supărător al tuşierului Gh. 
Dizlnică şi sub orice cri
tică ăl lui S. Necşulescu, 
care ridica fanionul şi 
numai după ce semnaliza 
centralul indica şi el cine 
repunea ■ tu joc . balonul! 
De necrezut, dar s-a vă
zut !

SABIN CERBU

DIVIZIA A
CLASAMENTUL TURULUI

REZULTATE : -Corvinul — Dinamo 3—1 ; ŞpoHul 
St ud. — Electroputere 0̂ —8 p e t r o lu l  — F.C,-.-Bacău 3—1; 
Gloria Bistriţa — F.G. Argeş 2-—0; Univ; Craiova — 
Rapid 3—1 ; Steaua ?— F.C, Braşov -2—2 ; Poli/Tim işqara 

Dacia- Unirea Brăila -T—rO/r F-C. Farul — A.S-.A. Tg. 
;Mui«ţ-.;2-ţr!Q ; , inter-Sitoip r—-G teiurG ateţi 2—h • /

2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Meciurile amînate se vor disputa după următorul pro
gram : Gloria — Steaua (17 dec.); Dacia Brăila — F.C.- 
.Farul (21 dec.); F.C. Argeş — Steaua (20 dec,).'

. C L A S A  M E N T U  L
. r

DINAM O-V 17 13 4 0 ' 42— 9 30
Petrolul Ploieşti 17 11 1 27—28 * 23
Steaua 15 9 3 ■ 3' * ■ 24—î l  v 21
Univ. Craiova 17 8 5 4 20—10 21
Electroputere Craiova 17 7 5 5 19—11- 19
Otelul Galaţi 17 9 1 7 22—21 19
Gloria Bistriţa 16 7 3' ; 6 24—20 1 17
Poli. Timişoara 17 7 3 7 ■■■:- 22—22 17
F.C. Farul 16 7 2 7 14—12 16
Inter Sibiu 17 6 4 - 7 20—24 16
Rapid Bucureşti - 17 7 2 8 17—21 .16
F. C. Bacău 17 7 2 8 16—27 16
F.C. Braşov 17 5 4 8 25—30 14
F.C. - Argeş 16 4 4 8 ■ 18—21 12
F.C. Corvinul 17 4 3 10 19—29 11
A.S.A. Tg.. Mureş ’ 17 5 1 11 18—28 11
Sportul Studenţesc 17 .3 .5 9 14—27 i i
Dacia Unirea Brăila "  ifi 4 2 10 13—23 10

Fază din meciul Corviittil — Dinam®. Un nou 
atac al Corvinului oprit de-Tene.

Foto FA VEL LAZA

REZULTATELE C O N C U R SU L U I  
P R O N O S P O R T  

D IN  1 5  DECEMBRIE 1991

Bari — Âtalanta x 
Cagliari — Cremonese x 
Inter — Genoa x
Lazio — MHan ...i';,*.»
Napoli — Foggia. x  
Parma — Roma S i  
Sampd. — Juventus 1 
Torino — Florentina 1

Verona — Ascpli . 1  
Ancona — Brescia ‘ ţi: 
Modena — Bologua 1 
Pescara — Reggiana X 
Venezia — Udiiiesc x

• *  . -  .'.a

Fond de câştiguri ;
18 733 596 lei.

C A M P IO N A T U L JU D EŢEA N
juniori 

s  E B i  A i  1
C L A S A M E  N T 'U ‘L  
LA SFlRŞITUL TURULUI

i. Metaloplastica Orăştie ■■ 14 11 3 0 63— 5 23
2. Constructorul Hunedoara 14 11 3 0 62—13 25
3. Minerul Ghelari 14 11 1 2 57—20 23
4. Minerul Certej 14 10 3 4 56—19 23
5. Voinţa Brad 14 0 2  3 59—27 20

Minerul Teliuc • - 14 1 2  5 42—36 16
+7. Favior Orăştie • « >14 7 0 7 64—27 14

8. Minerul Aninoasa 14 6 2 6 39—28 14
9. Minerul Bărbăteni 14 4 3 7 24—38 11

10. Jiul Petrila 14 5 1 8 27—43 11
11. Metalul Crişcior 14 2 4 8 20—54 ^ 8
12. Utilajul Petroşani 14 3 1 10 13—48 7
13. E.G.C.L. Călan 14 3 0 11 17—85 6
14. Tractorul Bărăşti 14 2 1 11 23—64 5
15. Minerul Valea de Brazi 14 2 0 12 17—77 4

SERIA A II-A, VALEA MUREŞULUI
1. Mecanizatorul Sîntandrei 8 6 0 2 26— 9 iă
2. Viitorul Strei 8 4 2 2 28—10 îd
3. Gloria Bretea Română 8 5 0 3 33—27 • 10
4. Mureşul Uroi 8 4 1 3 30—32 9
5. Victoria Dobra 8 4 0 4 30—16 - 8
6. Cema Cristur 8 4 0 4 27—23 8
7. Recolta Rapolt 8 3 0 5 14—30 8
8. Cema Topliţa * 8 2 1-5 9—28 8
9. Artemis Hărău 8 2 .0 6 12—34 #

REZULTATELE TRAGERII LOTO 2 
DIN 15 DECEMBRIE 1991: _

EXTR. 1 : 72. 40, 63, 60 ; 'A':
■EXTR. A II-A : 18, 42, 59, 64;
EXTR. A III-A : 22. 55, 50, 21.

Fond de cîştiguri: 2 361869 lei. . '■» 5

Handbal feminin

RF.M1N Deva aşteaptă ca 
încredere turul al II-lea

Desigur, bilanţul turului 
nu este deloc strălucit pen
tru tinerele, handbaliste de 
la" REMIN Deva. D ar/după 

'cunT ne' declara antrenorul, 
prof. I. Mătăsaru. supor
terii deveni nu trebuie să 
uite că" de la Deva au ple- • 
cât nu mai puţin de 6 ju 
cătoare care,'ia tă . cu toa
te , pompletăriie efectuate, 
n-au putut fi înlocuite cu» 
succes. Cii un an în ur
mă. la sfirsitul turului al 
II-lea, REMIN se afia pe 
locul I al clasamentului

R O M A N IA , TNTR-O G R U PĂ  ECHILIBRATA ÎN  

PRELIMINARIILE C .M . DE FOTBAL D IN  '9 4

După tragerea lâ, sorţi 
a grupelor preliminarii 
din'C . M. ce se vă desfă
şura în 1994 în S.U.A., 
unde nu există un cam
pionat naţional do fot
bal profesionist dar sînt 
cele mai bune- condiţii de '  
organizare a unui/ ase
menea festival fotbalistic 
interjiaţional, comentarii
le şi ’ calculele nu n u - :  
mai că nu contenesc, dar 
se amplifică ! Americanii 
consideră că" World Cup 
’94 va deschide eu ade
vărat o eră nouă în isto
ria fotbalului remareînd -■ 
că imediat, în anul u r
mător, va î i ’’ lansat pri
mul campionat profesio
nist şi în ţara tuturor 
posibilităţilor, S.U.A. De
sigur, pînă în 1994 mai 

- este ‘ ceva t i m p , d a r  a-
C "merîcahii, zeloşi,- poartă 
i încă de pe acUm discu-
I ţii privind transmisia
\  -meciurilor, ceea ce pe 
ţ noi ne interesează foar-

te mult. Se preconizează

ea partidele de ia World 
Cup -’94 să fie urmărite 
de aproximativ 31 de mi
lioane de telespectatori.

Aşadar, României - i-au 
surîs sorţii, ajungînd în 
grupa a iV-a. alături de 
Belgia, Ceho-Slovacia, 
Ţara Galilor,. Cipru şi 
Insulele Ferroe. Specia- . 
liştii. iubitorii fotbalului 
din ţara noastră conside
ră ycă grupa a IV-a este 
una echilibrată, în care 
România are şanse reale 
de calificare. Antrenorul 
naţionalei. Mircea Rădu- 
lescu, e mai circumspect, 
declarind printre altele,
că trebuie .....să abordăm
fiecare partidă cu serio
zitate şi responsabilitate. 
Adică de la  început şi 
pînă la sfirşit, pînă în 
ultima clipă a acestor 
preliminarii . ale C. M. 
1994". Pentru cititorii 
ziarului nostru, pentru 
comentariile ce vor u r
ma „la gura sobei" 
redăm componenţa grupe

lor din preliminariile 
C. M. Partidele se - vor 
disputa între 1 martie 
1992 şi 17 noiembrie 1-993.

GRUPA I : Italia, Sco
ţia. Portugalia! Elveţia, 
Malta, Estonia.

GRUPA A n-a: Anglia, 
Olanda, Polonia, Norve
gia. Turcia, San Marino.

GRUPA A III-A : Spa
nia, Irlanda, Danemarca, 
Irlanda de Nord, Albania, 
Letonia. Lituania.

GRUPA A IV-A: Bel
gia, Ceho-Slovacia, Romă' 
nia, Ţara Galilor, Cipru, 
Insulele Forroe. ...

GRUPA A V-A: U.S.S., 
Iugoslavia, Ungaria, Gre
cia, Islanda, Luxemburg.

GRUPA A VI-A : Fran
ţa, Austria, Suedia, Bul
garia, Finlanda, Israel.

Din primăvară, ziarul 
„Cuvîntul Liber" va pre
zenta echipele din grupa 
a IV-a a preliminariilor 
C. M. de fotbal, /

C. BRÂDEANU

CLASAMENTUL TURULUI

1. I.L.S.A. Timişoara 14 13 1 0 391—300 41
2. Coristr, Timişoara 14 10-1 3 401—315 35
3. Tricoul Arad 14 7 0 7 328—305 28
4. Textilă Sebeş 4 3 7  382r-356 25
5; ;ciuj 14 5 1 8 397—382 25
6. REMIN Deva 14 5 1 8- 329—372 25
7. Metalica Oradea 14 4 1 9 294—405 23
8. SIMARED Baia Marc. 14 3 2 9 281—371 22

\ 
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REMIN, tîuăra echipă 
aşteaptă mai mult la relua

m m :

deveană do la care se 
rea campionatului.

Foto PAVEL LAZA

cu 36 de puncte ş i  -R8 Hi 
adevăr. Cum se vede . lat 
actualul clasament, s- «fi®» 
pa deveană ocupă locul 6 
cu 25 de puncte cp W 3  
la adevăr. S-a ajuar-: Sat 
această situaţie datorjtf 
slabei omogenităţi a echV 
pei. slăbiciunilor mani
festate atît în atac cit ş l 
în apărare. Cu toate e -  
forturile depuse, noile jn- 
cătoare — tinere, fără  es» 
perientă — nu au puterii 
suplini lipsa fetelor ple
cate în alte părţi. E drept 
că şi baza materială (n»al 
ales partea financiară) . a 
generat cauzele /plecării 
unor jucătoare şi posib£}ir* 

Etăţile de aducere' a noi 
handbaliste. • - . -

Acum. conducerea echi
pei, Cu sprijinul Oficiului 
Judeţean de Sport, care 
asigură , condiţiile de . pre
gătire în sală a handba
listelor. a sponsorilor **' şl 
a unor oameni de sufleE 
se preocupă de întărirea 
echipei cu un portar şl 
doi interi, completări ce 
ar da mai multă siguranţă 
echipei în apărare şi efi
cacitate în atac. însă, CŞMI 
asigurarea unor fonduri 
este imposibilă începerea 
tratativelor. Speranţa vine 
tot de la sponsorii echipei, 
U.P S.R.U.M. Deva, cel mai 
apropiat de REMIN, So
cietatea Comercială MA- 
TEX Deva. S.C. Vinalcooî 
Deya şi S.C. Banckoop S-A., 
Filiala Deva.

Cunoscînd profesionalls- 
mult antrenorului, impli
carea sponsorilor, puterea 
de luptă a tinerelor to 
cătoare din Deva. aştep
tăm cu încredere reluarea 
campionatului la îneenuttli 
lunii februarie anul viitott 

C. SANDU
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»» RjtafedL creşteteu prafului pfeuteri&tdisr ■&■ 
f o n i c e  şi neajunsurile tetîmpioale In pri- 
vfoi» agwB#rrf§ k  tlusp & ptiwtă fc ti« •
tu! „Cu vîn lu l Liber" este perm anent alături 
for *» 4 i $ d « K .  v -

f* en tru  a  a v e a  c e r ti tu d in e a  p r im ir ii  z ia ru 
lu i. cea m a i. s ig n c ă fo to d a fita tc  de  a in tr a  in  
{K>sesta ţ t â  u  re|W ez»ntă a b o n a m e n tu l lu n a r , t r i 
m e s tr ia l s a u a n n u t  F r in  ab o n a m e n te , costu l fie

exemplar al rtamiiâ mmtm mşv mM dfe- 
d t cel pe ziarul cumpărat dp k  A ţ^ ev it 

C O S T U L  U N U I A B O N A M E N T  E S T E  t* E
m  m  v t  u n u .  l a  c a s e  <& m m m ă
T A X E L E  P O ŞT A L E .

Abonamentele pentru luna ianuarie. tri- 
mestrul I. şi anul 1992 se iac la factorii 0  oli- 
ciile poştale pînă la data de 28 decembrie a.c., 
inclusiv.

I
■

Aeroportul şi
IBfWMK» #®  £0$, §i

a u t o s t r ă z i l e

mmăţm

aniversari
a  SOŢIA Ani. fiii Niki, 

-fe p ln , Daniel şi Fiorin. 
nŞttWBe Gabrlela. Cristina. 
Ji|§4aela şi nepotul^ Denis 

41 şpvază multă sănătate 
şi fericire lui Haidiner Ni- 
cotae la împlinirea vîrsteî 
de 50 ani. „La m ulţi a n i ! • 

' (7115)
n  URÂM dragului nos

tim Cornel Mandula de 
zw» lu i sănătate, fericire 
ş l  Jha mulţi; a n i Ş o t i a  
M ariana şi fiica Loredana

- Ofaitca. (7486:)
DIVERSE

,#  SOCiKTATEA „CASA" 
S.R.L._ mediază con

struirea de* locuinţe în 
blocuri cu 4 şi 6 aparta
mente. eu garaje. Deva. 
telefon 14367, orele 17—26.

(7478)
•  ASOCIAŢIA Familiâ-

- I J  .AS* Hunedoara, str. 
4P»r!nffuiui nr. 16. comer
cializează mărfuri alimen
tare si nealimentara, nre- 
ambalate. indigene si din

pft. intrate legal^Jn

•'•OFKR 100:000 lei pen
tru  cedare contract apar
tam ent 2—3 camere în 

Informaţii Deva. te- 
fctno 16430. ; î (74*n

V IN 1A R I-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND Trabant 601.
Iffe^m adeEdă. Deva., tele- 
i m m  3*123. 30033. (7494)

♦ -  VlND video plaier nou 
eu telecomandă, 

telefoane 20123, 
(T494)

-■ •  (XA.P. fioimuş orga- 
sdaea tă . licitaţie ■ .  în ...data 

Td* 2 i  decembrie 1901. ora 
• Mi ta  sediul fostei unităţi, 

b l t r  eu mijloacele fixe 
5 a* a fiă  afişată la sediul 
? tMSăţti. (7113)

. •  VlND aragaz, două 
.Tfl.iifcfai'l cu cuptor. Deva, 

trififca 10260. (7492)
- - . # . VINO haină de blană
. nmiă model Caria. -Hune

doara. 10591. (7496)
9. VÎND TV color mar- 

Ciatronic, nou. preţ "ne

goeiaML Relaţii telefon 
1226*. Deva. (7509)

•  VfND Dacia 1300, mo
tor nou. rodaj, pianină şi 
chioşc 4n- piaţa Obor, Hu
nedoara, - telefon 14613.

(7037)
•  VÎND televizor eoîor. 

instalaţie auto pe gaz. ca
lorifer electric, butelie, or
gă de lumini, maşină de 
spălat eu storcător şl ma
şină de cusut electrică. 
Hunedoara, telefon 20293.

(7034)
•  VÎND garnitură mobi

lă combinată. Hunedoara, 
telefon 11893. (7035)

•  C.A.1\ ZUrapti vinde 
la licitaţie mijloace fixe 
din dotare în ziua de 21 
decembrie -■ 1991. ora 10. 
Licitaţia mijloacelor fixe 
şi preturile acestora sînt 
afişate la pri măria comu
nei Crişcior şi la fostul; se
diu C.A.P. Zdrapţi, Unde 
Vă avea loc licitaţia. (7*87)

. •  VÎND Dacia 1300. De
va, telefon 17612. (7504)

•  VÎND medicanjent 
(TAUREDON). Deva. tele
fon 17695. după ora 16.

(75«)
•  C.A.P. Dineu Sţare

organizează licitaţia mij
loacelor fixe In data de 
sîmbâtă. 21 decembrie 19fl, 
«ra ’. 12. .Lista ■ te i j lo ş e e ţr  
i i t z  se află u* iod Sul 
C.A.P. (7506)

* . CUMBAR maşină de 
calculat iapOnbză cu  ibâte- 
rii. şi adaptabilă la curent 
electric. Deva, telefon 
11269.

ÎNCHIRIERI
•  ELBVÂ de liceu caut 

urgent gazdă, numai îh  
zona străzii Liliacului De- 
* t. Relaţii după-masă. £- 
iefoa 42183. Orăştie. (71121

•  OFER apartament două
camere mobilat, pentru 
închiriat. Deva, telefon 
11509. (7498)

SCHIMBURI 
DE tOCUfNTE

•  SCHIMB- garsonieră
Cfilan cu Deva. Informaţii 
Deva, telefon 16125, ©rele 
9—12. (7497)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie 

serviciu, pe numele lenă- 
şesc Aurica, eliberată de 
Fabrica de Tricotaje Hu-

S.M.A. BAIA DE CBIŞ
Organizează licitaţie In ziua de 27 decembrie 

m u  10, pentru vînzarca următoarelor u tila je :

§ tractor U—1010 DT 
tractoare U—650 M 
idB gari'Ţ S V  .

cartofi§ maşini plantat 
presă balotat 
şa si uri remorci 

•  grape stelate

f motor 27 CPmotor 0—uo
M  transformator sudură 220 VA 
M platformă remorci 
0  Crape reglabile 
#  bazin cisternă & 3 500 litri.
Eteiaţi} suplimentare la  sediul S*M.A. din Baia 

dp  (Viş, str. Calea Moţilor, nr. 11, telefon 107.
(7109)

PARTIDUL N A T IO N A L  LIBERAL 
P I U A U  M U N IC IPIU LU I H U N E D O A R A

INVITA membrii şi simpatizanţii ia adunarea 
f$nerală ce va avea loc sîmbăfă, 2i decembrie 1991, 

11, la Casa do Cultură Hunedoara (sala mică), 
ioferaiaţii^ suplimentare se pot Obţine la telefon 

957/18020. (7115)

neduara. © declar nulă.
:(7036)

•• PIERDUT ţarite^iere 
d« la nr. 246 la 350, emi
se de Societatea Comer- 
etaK „PAMÎNSER ,4 
Deva. Le declarăm • nule.

(7111)
•  PIERDUT cornet de 

student, pe numele Schîn- 
toie Cameli . r l<afiî4. r5*. 
Facultatea Ecologi ă  Deva 
îl declar a u t (7495)

•  SE împlinesc doi 
ani de etnd dragostea 
şi durwea noastră ve- 

somnul '.« •  
al dragidui nostru 

O V lim i NKX1LAE
m r n m m n
erou m artir

Comemorarea te  $2 
decembrie, la Catedra
la Ortodoxă» din O- 
răşUe. Mama, soţia $1 
fiica. ,r \

jw btre ataeer.ea m itm *  
arlorîtere, oar-

ţmpm&l b M iinîm  m  
afum  (3 s-orwitMa te 
lucrările respective pot fi 
atraşi. fie_ ca sponsori sau . 
ea .executanţi, diferiţi a- 
genţi economici şi benefi 
•M<n a jesb *  investiţii d s 
anvergţfră^

Evident s-a subliniat că 
o atenţie aparte trebuie 
acordată conexării protes
telor ou alte obiective de 
interes maior, ce privesc 
amenajările c o m p l e x  o 
hidrotehnice în  fiecare zo

nă, păstrarea eriuiibruii 
eestogic. ş i i t e e t t  rfeip-i , 
. . ' k z A z i « fe  
prifentă «  eUorialte . k o  
Wmne
ae "tuUd M ft autostră
ador

Arătfnd oă oamenE ră 
mîn in Isterie p rin  cea 
ce (âe spre bfhfeîe tn tn  
gii societăţi. v jrUclpantlia teţlţirp au x«m«nit 6
la  vutoâiea activitate d 
acest gen să fie aprofun 
date modalităţile concret 
de conlucrare pentru du 
nerea. în valoare a între 
guîui potenţial aman * 
material ee4 au judeţe) 
Hunedoara, Albe şi Ara<
• • mm* mm »1

\

C O M E M O R Ă R I O I C E S I

•  LACRIMI neşterse 
pentru cel care a fost 
fiul nostru i

te le a i^ d fâ i  «mul M  
■Mf n* i  pteisffc

mlngtfetg. (74g^

•  PETRIGA soţ, Puiu 
fiu. Adeţa ijora şi Remus 
nepot anunţă dispariţia 
dragei lor

MIHUŢIU OLIVIA 
(LIVIA)

Golul rămas nu va putea 
fi înlocuit niciodată.

Inmorm în tarea — azi. 
17 decembrie, ora 14,00. 
de la Casa Mortuară De
va. (7156)

- •  UN ultim omagiu ne
uitatului nostru goteg 

I0VSTA » ) T 4  
şl sfamere condoleanţe fa- 
m tlie t Colegii de 1a Aba
tor Tteva. (7155),

•  UN ultim  emmgiu din 
partea colegilor de servi
ete Anghe. Igna. Mitea,

bun
prietin  şi 2VÎ<af

lo v f f Ă  m m i
Dumnezeu să-l ierte!

(7154)

PARTIDUL RERUttKAN 
ROMÂNIA

FILIALA JU6t|EANÂ HUNEDOARA
t  N V | T A

Membrii şi simpatizanţii la  Conferinţa Judeţeană 
a partidului, ce va avea tec shnbătă, 21 decembrie, 
ovele » M  A  t  .ft Sorietăţii C om m M e 
BORZA, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
956/2543». (7489)

Om PARTEA DISTRIBUŢIEI DE O A Z E  NATURALE
t t r g u  m u r e ş

Î N  ATENŢIA C O N S U M A T O R IL O R  
DE O A Z E  NATURALE  

D IN  JUDEŢUL H U N E D O A R A
Datorită scăderii presiunii In sistemul de distri- 

buţie t  naturale 6'»is(,â. pcdcotnl înteeniperU
afl uenlSni aparatelor «t util zare.

Pentru evitarea accidentelor tehnice şl Umane, 
rugăm: toţi consumatorii să »ipravegheze permanent 
receptorii de gaze naturale.

Apelăm, de asemenea, la întreaga populaţie, pen
tru  a  «e sprijini în  depistarea oricăror emanaţii de 
gaze pe conductele stradale, spaţii verzi, subseteri 
«t Imobile.

Pentru orice emanaţii de gaze naturale sau cau
ze care a r  putea diminua gradul de sigurimţfi fa ex
ploatare al conductelor şi in sta l^ llle r de gaze, se 
va telefona d^ ţn^ţeoţă ech torior de intervenţie, care 
răspund la telefoianelc: DEVA : 27091; HUNEDOA 

.  « A  j  iM fo i CAl a N : 30492; S I lig B iA » 6lM 3; 
l  42465; PAROŞENI—VULCA N : 7 9 ^2 ;
I E tA fiG  : 77190. (9»)

1

\
I

k mâ# & «te

I P R IM A  & A .
I

l  r — r ~ -  |

( efectuează «ai cem peten-* 
ţă. promptitudine 1  

■  şi la prCţurJ 
|  ■ t r a d Uc h k i ; I

I
din toate I n d B t  4 s |  
circulaţie internaţionalăf
pentru orice fel de aeje B 

i le- ■la  care se asigură şi

(galizarea. I
(un set acte au te  costă *

1 559 lei). I
firma PRIMA din Deva, I  
str. A. Mureşanu, nr. 2 R

fl (lingă Casa de Cultură), ’ 
8 telefon 956—19430. I
I (919)

I
I

ap Ciatronic. nou. preţ ~ne- Fabrica de Tricotaje Hu- |

I
I

A U T O M O B IL  
CLUBUL R O M Â N  

FILIALA 
H U N E D O A R A  

A N U N Ţ A

I

Invită membrii A.C.R.

Idin judeţul Hunedoara’ 
să treacă pe la sediile

B şi atelierele A.C.R. pen- 

ălcs pentru a putea pri-

tru a-şî achita cotizaţia 
I  pe anul 1991. dar mai

I

S.C SIDERURGICA S A. HUNEDOARA 
cit sediul In Hunedoara» str. Dr. P. Groza, nr. 8

CNq^nizează licitafie pttblteă in data de 23 decembrie IfiSl, # a  llyiO, 
Ia sala C.F.U. din cacteul unităţii, pentru vînzarea următoarelor mijloace 
f ix e : ■ . - _ ■

Nr. crt. Denumirea mijlocului fix Secţia
Valoarea de 

. ineeper* a i 
licitat iei

t . Balaaţă analitică CTC Laboratoare 28 404 lei
2. Balanţă analitică CTC Laboratoare 28869 lei
3. Vinci cu cremaljeră de 5 to Lam. ProL Mijlocii 1926 lei
4. Maşină de scris „MERCEDES" Secţ. Transp. Auto 5904 ici
5. Strung 400 x 1500 C-ţii Metalice • 73999 lei
A Agregat de toreretat mortar CTE—R 448100 iei
7. Ciocan forjă 75 kgf Forja Grea 31 131 le i
8. Scping CTC Laboratoare 97 800 tel
9. Aparat de sifon Lam. 650 28 200 lei

IO. Autobasculantă SRD ' Secţ. Transp. Auto- 120000 t ei
11. Autobasculantă SâD S eci Tram p. Auto 360 000 le i
12. Remorcă basculantă de 5 to Lam. Semi. Fabric. H 33 959 lei
IA Remarcă basculantă de 5 ta Secţ. T ra n sp  Auto 22738 Iei
14. Tracter U 651 Lam. @0 287 800 foi
15. Betonieră eădmre liberă Cuptoare Industriale 72 810 ici

I
I» ales pmitru a putea p r i-t 

mi tradiţionalele feliei- |  
ţări şi calendare care B
se difuzează gratuit I 
membrilor Ch :• îtti nos- B 
tru. (921) |

Participanţii Ia licitaţie vor depune Ia casieria unităţii o garanţie de 
10 la sută din valoarea de începere a licitaţiei. 1

Menţionăm că mijloacele fixe de ia nr. crt. 5—15 se vor vinde nu- 1 
mai întreprinderilor sau persoanelor fizice autorizate. 1

Garanţia de 10 la sută depusă Ia casieria unităţii rămîno la Side- 1  

rurgica S.A, Hunedoara» în căzut solicitantului căruia I s-a adjudecat i 
mijlocul fix şi acesta nu încheie contractul de vînzare-cumpărarc in | 
termen ^  5

Relaţii suplimentare la telefoanele 957/16121; 16131 ; 16521 mm inte- ] 
rior 2526 — Serviciul Mecanic — Biroul Plan. (918) 1

************************** *****************************************************************************************
A
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27KL D « « , (te. 1 Oşccmfote. 35. 
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t a ţ i  1MM

întreaga răspund»* pentw eonfoutel 
vticateku pehicate! P pearHI 

autor* ecesiore,

I I P  ARUL*
S. 0. .PoRdava** !  A  

Devtv str. 22 Deccmfotş 257
• m u u  t****jn»nu»t**»* *»ii****»»****» *»»*»»»«*«****»«»*»**»*«»«»»**»* ».****


