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Strălucirea dumnezeiască 
a lui lisus s-a arătat lumii. 
In toată măreția ei, la bo
tezul Său în riul Iordan, 
de la loan. Pentru aceea, 
îndată după prăznuirea 
,,Botezului Domnului",
Biserica cinstește pe cel ce 
L-a arătat lumii pe Mîn- 
tuitorul, pe cel ce a pre
gătit calea Domnului, prin 
propovăduirea lui, pe cel 
ce L-a botezat în Iordan.

Despre Sfintul loan, în
suși Mintuitorul a spus, ce
va mai tîrziu, după botez, 
c'nd s-au dus ucenicii lui 
loan să-L întrebe pe lisus, 
ce va zice despre sine, căci 
ucenicii săi il socoteau pe 
loan că el este Mesia cel 
așteptat, deși loan le-o 
spusese răspicat că nu este 
el. Atunci lisus le-a spus: 
„Amin, vă spun că nici u- 
nuf dintre cei născuți din 
femei nu s-a ridicat mai
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„Binele nostru trece prin medierea 
binelui pentru alții"

1

— V -ați întors de Clirind 
<ie In Paris. Vorbiți-ne, vă 
rog, dnă Doina Nelega Flo- 
rea, inspector șef al In
spectoratului Teritorial ele 
Stat pentru Handicapați 
Hunedoara—Deva, despre 
manifestarea la care ați 
participat, conducând dele
gația română.

— România, ca și alte 
țari est-europene. a parti
cipat pentru prima oara 
la colocviile organizate a- 
nual de Asociația Parali- 
zaților Francezi (A.P.F.). 
Anul acesta, puternica a- 
sociație neguvernamentală 
a adus în discuție tema : 
.Perspective europene in 
politica față de handicapa
tul motor” — temă atacată 
de participant! din 13 țări. 
In sala mare a Palatului 
UNESCO s-au derulat, timp 
de patru zile. idei, expe
riențe a numeroși specia
liști in probleme medico- 
recuperatorii, psihologi, psl- 
hosociologi, ergoterapeuți ți 
kinetoterapeuți, manageri, 
ca ți in domeniul presei, 
relațiilor cu publicul, in
stituțiilor.

— Ce vi s-a părut sem
nificativ în contextul lu
crărilor la care am înțeles 
că ați fost prezentă îm
preună cu președinta Aso
ciației Deficienților Moluri, 
doa Marta Iliescu și eu 

FLASH!
0 CADlNF.T MEDICAL MULTI
FUNCTION AJ,. La Deva, pe 
l>dul t Decembrie s-a deschis un 
cabinet medical multifuncțional. 
Cabinetul pune la dispoziția 
celor suferinzi aproape întreaga 
gamă. de consultații medicale zl/- 
nlc, intre orele 8—20, inclusiv 
sîmbSta j« dumfnica. Din relata
rea cilul dr. flemu.r Angelescu 
am reținut că se acordă gratuități 
la unele categorii sociale șl redu
ceri intri 19—Vi in sută pent-rn

pensionari. De reținut: tarifele 
sint mai mici decit [<i policlinicile 
cu plată ! (S. C. ).

0 PRECIZARE. Colindele re
produse în ziarul nostru nr. 522 
șl 524 din luna decembrie « a- 
nului trecut sfiit inserata In volu
mul „Pe cimpul cu florile", editat 
In 1981 dc Centrul Județean de 
Îndrumare a Creației Populare și 
a Mișcării Artistice dc Masă al 
Județului Hunedoara. Facem a- 
ceastă precizare la cererea prof. 
Clemente Constandin, culegătorul 
textelor colindelor incluse în a- 
cest volum. (M. D.).

0 PRIMUL NOU-.N ASCUT. 
La Maternitatea din Deva, prunul

nou-uâsmit din 1992 este un băie
țel frumos, dc. 3 300 grame, pe 
nume Andrei Darlus Șerban. 
Este, cel dinții copil al familiei 
Șcrban din itircea Marc, de a că
rui venire pe lume s-au bucurat 
fi.,, străbunicii. (E. S.).

0 DEMF.ltSUflJ. Se întreprind 
demersuri pentru ca activitatea 
economică șt gospodărească or
ganizată ți desfășurată in prezent 
de asociațiile de locatari să trea
că tn întregime asupra regiilor 
de gospodărie comunală și loca
tion, așa cum a mai fost. Ni se 
pare normal șl benefic pentru cei 
cărora li se va putea asigura pe. 
aceasta cale, un loc de muncă, 
(I.C.).

0 L1INEC1ND PE GHEAȚA. 
Iu condiții dc. gheață ți polci — 
semnalate in ultima vreme — 
numeroasa persoane au alunecat 
Și și-au fracturat, picioarele, a- 
flindu.se acum internate in spi
tale. Cc le-au gindit „vrednici
lor* care nici iarnă, nici vară 
nu-șl curățit trotuarul din fața 
casei este lesne de presupus. [Hue 
ar fl dacă locatarii ori proprieta
rii imobilelor și-ar curăța la 
vreme trotuarele, raspectînd pre
vederile legale. (E.S.).

FLASH I

more decit loan Botezăto
rul". (Mt. 11,11). Intr-ade
văr, de o cinste și de o 
prețuire ca aceasta nimeni 
dintre oameni nu s-a în
vrednicit de la Dumnezeu.

SfiNTUL I0AN BOTEZĂTORU1
loan este arătat ca vîrf și 
încheiere a prorocilor, cul
mea cea mai înaltă la care 
nu au putut ajunge oame
nii pină la Hristos, fiind 
învrednicit să cunoască pe 
Fiul lui Dumnezeu și sădea 
mărturie despre El. Față 
de loan, toți profeții din 
Legea Veche sint mai mici

Mariana Mihoc. membră a 
aceleiași organizații ?

— In primul rind forța, 
prestigiul asociației orga
nizatoare care este, cum 
am spus, neguvernamentală 
dar reunește celebrități din 
domeniul mcdico-educativ 
.și managerial, dispune de 
o structură operațională 
pentru a soluționa cu mij
loace diverse problemele

COLOCVIU ANUAL AL
A.P.F. DIN PARIS

persoanelor handicapate 
motor. In al doilea rînd 
rolul de meditator, mode
lator pe care ți l-au asu
mat organizatorii reunind 
la dialog experiențele eu
ropene în domeniu. In al 
treilea rind diversitatea de 
experiențe pe diverse pa
liere ale acțiunii față de 
problemele persoanelor 
handicapate: cunoaștere,
evaluare ; integrare socia
lă ; integrare profesională : 
modelarea ți sprijinul fa
miliei ; piața muncii si 
accesul handicapatului; e 
chîpamcnt ți tehnologie de 
adaptare a funcțiilor de 
habitat, culturale ți socia
le ale comunităților; etică 

și mărturia lor mai înde
părtată. Dar, dtn continua
rea cuvintelor lui lisus 
despre loan, aflam o nouă 
descoperire : că la mărirea 
în fața lui Dumnezeu se

ajunge prin har, nu cu pu
terile proprii, așa precum 
spune lisus : „totuși, cel 
mai mic în împărățio ceru
rilor este mai mare decit 
el". (Mt. 11,11). Trebuie 
să înțelegem prin aceasta 
că cel ce crede în lisus, 
ce! ce împlinește voia lui 
Dumnezeu, poate ajunge la

in problema handicapatu
lui ; țările estice încotro în 
protecția socială a handi
capatului. In al patrulea 
rind faptul că in această 
derulare de experiențe (ca
re nu ne-au șocat tocmai 
pentru că necazurile și 
problemele sînt comune 
.și-n vest) ni s-au confir
mat o serie de ipoteze. Spre 
exemplu că orice ..experi
ență" este utilă in măsura 
in care se pliază pe carac
teristicile locale, răspunde 
nevoii finale specifice (da- 
< ă este bine evaluată). Iată 
de ce cil observațiile sale, 
nu intimplător foarte per
tinente, dl prof, Stanislav 
Tomkicw'icz, președinte de 
onoare al colocviului, lan
sa punctul de vedere că 
țările est-europene au o 
grea misiune. Si anume 
de a evita racilei > capita
lismului să ontic șl de a 
realiza prin forțe proprii, 
cu experiențe bine evalua
te, pași rapizi în rezolva
rea problemelor persoane
lor handicapate, probleme
lor sociale in general.

— Considerați utilă pre
zența rlv. la colocviu '!

Din multiplele idol

Convorbire consemnată «Ic 
VIORICA ROMAN

(Continuare în pag, a 2-a) 

cea , rai mare demnitate, 
ateea de a fi moștenitor 
aHffl’parăției lui Dumnezeu. 
Iar la această demnitate 
ajung toți acei ce-L mărtu
risesc pe Hrisfos în viața

lor . „Cel ce va mărturisi 
pentru Mine înaintea oa
menilor, mărturisi-voi și Eu 
pentru el înaintea Tatălui 
Meu, care este în ceruri. 
Iar de cel ce se va lega 
de Mine înaintea oameni
lor, și Eu mă voi lega de 
el înaintea Totălui Meu, 
care este în ceruri". [Mt. 
10, 32-33).

9 FEBRUARIE-ALECERI LOCALE

• l’rin Decizia or. 375/1991, Prefectura Județu
lui Hunedoara a stabilit circumscripțiile electorale 
pentru alegerile locale din 9 februarie a.c. Acestea 
siut in număr de 6K.

# Au fost desemnați președinții circumscripții
lor electorale și locțiitorii acestora.

9 Prefectura Județului Hunedoara, prin Deci
zia ur. 377/1991, a stabilit numărul membrilor in 
consiliile locale, in raport cu populația fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale. Numărul acestora este 
intre II și 23.

* Piuă la H ianuarie a.c. trebuie afișate listele 
electorale in locuri publice și in mod vizibil. Cetă
țenii suit rugați să le consulte și vft verifice il.n.'i 
acestea sint complete și corecte.

S Pmă la 9 ianuarie a.c. trebuie prezentate 
propunerile de candidați pentru consilieri și primari. 
Ia aceeași dată se vor încheia procesele verbale de 
expirare a termenului de depunere a candidaturilor.
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— în cc loc vă doare mai mult
— De cele mai multe ori la serviciu, domnule 

doctor.
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Sfintul loan Botezătorul 
este cel ce a arătat Taina 
Sf. Treimi, el este martorul 
cel mai apropiat al teofa- 
niei. „încă și alte multe 
îndemnînd, propovăduia 
poporului vestea cea bu
nă (Luca, 3,18). in aceas
tă veste bună era adevă
rul că lisus - Fiul lui Dum
nezeu - a venit în lume, 
loan L-a mtntuit, „Mielul 
Iui Dumnezeu", întărind 
prin aceasta profeția ce 
o făcuse Isaia despre Me
sia. zicînd : , Ca un Miel 
spre junghiere S-a adus" 
(Isaia 53,7). lată cîleva 
dintre temeiurile pentru ca
re Biserica a rînduit cinsti
rea Sfîntului loan Boteză
torul ca întemeietor și bo
tezător al Domnului, îndată 
după prăznuirea Bobotezei.
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DREPTUL LA REPLICĂ

Calitatea 
piinn 

depinde de 
cea a 

materiilor 
prime

La nota „Ar putea fi o 
explicație", apărută la ru
brica Tribuna „Cuvântului 
Liber" din numărul 512 al 
ziarului nostru, din 0 de
cembrie, S.C. I’anicor S.A. 
Hunedoara ne trimite ur
mătoarea precizare : „Ca
litatea plinii este rezulta
tul calității materiilor pri
me utilizate în procesul de 
fabricație. Materia primă 
de bază — făina — nu în
deplinește condițiile pre
văzute in STAS-uri. La 
toate testele executate dc 
firma franceză „EXCELI," 
s-a constatat că aceasta în
deplinește doar condițiile 
de făină furajeră. Societa
tea noastră a făcut efor
turi financiare deosebite 
înlocuind drojdia autohto
nă cu drojdie de import 
(în special din Germania) 
care ridică totuși calitatea 
piinii.

Acuzația privind folosi
rea persoanelor bolnave în 
unitățile de producție este 
cel puțin absurdă și sîn- 
tem surprinși dc aseme
nea afirmații neîntemeia
te și mai ales neverifica
te, fapt confirmat de ;irti- 
col. prin nesemnarea a- 
cestuia. Vă putem dovedi 
prin procesele verbale ale 
organelor de control din 
partea Centrului dc Medi
cină Preventivă că perso
nalul utiliza posedă „car
nete de sănătate" vikate 
lunar.

Afirmația privind sus
tragerile se confirmă par
țial și se referă în special 
la produsul finit, nu la „o 
serie dc ingrediente" Care 
nici nu au existat in ma
gaziile noastre de materii 
prime după Revoluție (c- 
xemplu : făină de cartofi). 
Privitor la impuritățile ce 
se mai găsesc accidental in 
pîine, am luat toate mă
surile ce stau Ia îndemina 
noastră și cernem toată 
cantitatea de făină utiliza
tă. deși aceasta ne sosește 
de la furnizori gata cer
nută. Ne confruntăm cu 
lipsa acută a pieselor de 
schimb și în special a si
telor care, pe lingă prețu
rile exorbitante, nu se gă
sesc".

N.R.: Din titlul notei
„Ar putea fi o explicație", 
ar fi trebuit să se înțelea
gă că noi nu ne însușim 
neapărat punctul de vede
re al anonimului hunedo- 
rean. Mai midt chiar, da
tă fiind gravitatea afirma
țiilor din scrisoare, am in
vitat conducerea societății 
să se pronunțe asupra rea
lității. Nu îmbrățișăm pă
rerile „tendențioase ale u- 
nor persoane care nu au 
nici curajul să semneze", 
dar după cum se poate 
vedea din răspunsul con
ducerii fabricii, un sîmbll- 
re dc adevăr tot a existat 
in afirmațiile din scrisoa
re. Or, noi tocmai împotri
va unor astfel de practici 
ne pronunțam (păcat că nu 
ni se comunică și măsurile 
luate împotriva celor care 
sustrag pîine). Cil despre 
buna noastră credință, cre
dem că am dovedit-o du- 
blicînd replica firmei hu- 
nedorene, deși cuprinde și 
renroșuri la adresa noas
tră.

flindu.se


Png. 2 CUVÎNTUL LIBER

„Binale njstiu trece prin 
mdierea binelui pentru alții**
(Urmare din pag. 1)

derulate sub cupola Pala
tului UNEoCO am reținut 
ceea ce merită ca tehnică, 
organizare, am exclus ex
periențele cu efecte indezi
rabile. care nu s-ar plia 
pe profilul psihologic al 
comunității române post
revoluționare. Am stab.lit 
contacte cu instituții ale 
unor organizații neguver- 
namentalc care ne-au in
teresat („România fără cîr- 
je”. organizație care lu
crează pentru a realiza 
contacte intre persoanele 
în fotolii rulante din fran
ța și deficiențu moton d 
la noi). Am transmis idei
le strategiei noastre — idei 
bine primite — -i ceva d n 
.esența” spirituală româ
nească prin colinde inter
pretate de Ștefan Hrușcă. 
în sfîrșlt am reținut tot 
ceea ce ne trimite la cre
dința pe care v-o împăr
tășesc că omul nu este și 
nu va fi înfrint atita vre
me cit va descoperi fără 
presiune exterioară, in si
ne deci, o nemărginită în
țelegere și putere de im
plicare In raport cu cel 
slab si dezavantaiat de 
via*u va realiza că. viîrd- 
nevrind. intr o uniune ba

zată pe con.uurantatej e- 
xistenlelor .-u pluo. existen
țelor cu minus. — care, 
deci, nu numai se presu
pun dar se ș> influențează 
reciproc. Binele nostru tre
ce prin medierea bmelui 
pentru alții. Lumea occi
dentală are și ca răni de 
pansat, răni de ascuns și 
așteaptă salvarea de la 
„suflet" pentru a disloca 
rădăcinile adinei ale teh
nocrației. Lupta pentru o 
nouă religie este deia con
turată și nu e exclus ca 
acesta să fie ..noul uma
nism integrator". în acest 
demers par a se înscrie ca 
esențiale și strategiile eu
ropene in protecția per
soanelor handicapate. Ni 
s-a părut că am asistat in 
culisele căutărilor Europei 
pentru a găsi „cavalerul 
păcii", „mesagerul integra
tor". în ceea ce ne priveș
te. așa cum am și enun
țat in intervenția noastră, 
merită să ne scuturăm sin
guri de „urmele de praf" 
(ideologii) din relațiile in- 
trafamilialc și societate, a- 
nulind ..robotul" și „spiri
tul dc masificare". să ne 
întoarcem ușor fata spre 
semenul nostru. restaurind 
cu mult mai multă ușurin
ță decît alții virtuțile c- 
sentialc ale românului

După mai bine dc un 
an și jumătate, am reve
nit la biblioteca din O- 
răștie. La prima noastră 
vizită atenționam asupra 
situației improprii în care 
această instituție își des
fășura activitatea — o 
clădire veche, cu igrasie, 
sistem vagon. în care șo
bolanii nu se sfiau să sc 
arate, avîndu-se în vede
re că în coridorul alătu
rat. locatarii imobilului își 
depozitau gunoiul menajer, 
lemnele ele. Ca să aiungi 
la sala de lectură, un fel 
de a spune, trebuie ca ci
titorul să treacă prin de
pozitul de carte, ceea ce 
regulamentul de funcționa
re al bibliotecii, din mo
tive de securitate, interzi
ce acest lucru, dar și po
trivit normelor de pază 
contra incendiilor.

La această oră. situația 
nu s-a schimbat cu nimic. 
O sobă reușește cu greu 
să dezmorțească acrul din 
sala dc la intrare cu ac
ces liber la raft, unde sc 
aciuiază și bibliotecarul de 
serviciu și cei care doresc 
să consulte o carte rară, 
o colecție ce nu sc ponte

împrumuta acasă. în cele
lalte încăperi, frig ca în 
peșteră. -Să nu uităm că o 
carte tipărită este o va
loare și în astfel de con
diții păstrată sc degradea
ză. „Primai ia ne ajută cu

avem. Sperăm că Primă
ria ne va ajuta, așa cum 
nc-a mai ajutat și altă 
dată”.

Iată un licăr de speran
ță. Să sperăm că această 
candelă plâpîndă va dc-

ÎN ORAȘUL „PALIEI", CARTEA MERITĂ 

UN SPAȚIU CORESPUNZĂTOR !

0 candelă plăpîndă poate 
deveni flacără viei

lemne în limita posibilită
ților pe care le arc și ca, 
nc spunea dna Violeta Mi- 
cu. Acum, am auzit că din 
puținul pe care-1 avem de 
combustibil, trebuie să aju
tăm și casa de cultură 1 în 
privința spațiului, avem 
speranțe că în anul viitor 
ne vom muta lingă Casa 
de Cultură. în localul 
l.G.C.L. S-ar putea contu
ra aici cu adevărat un 
coinolex cultural demn de 
toată lauda. Promisiuni

veni o flacără vie. demnă de 
trecutul cultural al orașu
lui Paliei", al academi
cianului. inventatorului și 
pilotului Aurel Vlaicu și 
al atîtor personalități pe 
care le-a dat Orăștia aces
tei țări, lumii civilizate.

Argumente pentru fru
moasa activitate oe care o 
desfășoară această institu
ție. pentru respectul ne 
care-1 impune locuitorilor 
orașului sînt suficiente. Lu
nar, cititorilor tradiționali

li se adaugă alți 250 și - 
tori noi. Anul acesta, fon
dul de carte, cu toate pre
țurile exorbitante impu-e 
de editori, s-a îmbogățit 
cu 700 dc volume. Perio
dic. se organizează mani
festări cu cartea dedicate 
copiilor și elevilor, meda
lioane literaro lummind 
figia marelui Emin'scn. > 
lui Goga și Sadoveanu. A- 
girbiccanu, expoziții dc 
carte între care cea dedi
cată Zilei Naționale a Ro
mâniei impresionează prin 
amploare și modalitatea 
inedită în care a fost gin 
elită. Și un fapt îmbucura 
tor — din respectul pen 
tru cartea bibliotecii cam 
este a noastră, a tuturor, 
pentru instituția in sine 
oamenii săi. nu au apărut 
cazuri de cititori care sa 
nu înapoieze, la timp, cir 
țile. în perfectă stare. Do
vadă că cititul, acumula.', i 
de informație este o ne
cesitate pe c irc o resimțim 
asemenea acrului pc care I 
respirăm I .
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Alarmă la... G1 — Hunedoara 4
Ne scrie dl Dumitru De- 

cuseară din Hunedoara, in 
numele mai multor loca
tari : „Dacă treceți prin 
Hunedoara, să veniți să 
vedeți în ce hal este blo
cul G 1 din bulevardul 
Corvin. Cei ce răspund 
și iau salariu p- ntru ad
ministrarea acestui bloc, îl 
lasă în păiăsire. Am fost 
la toate organele răspun
zătoare. dar nu a luat ni
meni nici o măsură".

Constatări la fața locu
lui : • Din cauza infiltra
țiilor din băi, există peri
colul prăbușirii plafoane
lor fia apartamentele 48. 
47. 36. 38 etc.); • Subsolul 
este inundat (nu se poate 
pătrunde inăuntru) ; •
Geamuri sparte ori dispă
rute cu ramă cu tot. calo
rifere demontate și chiar 
lipsă, iar cele care mai 
sînt nu funcționează (pe 
casa scării) ; • Ușa nișei 
de la ceasul dc gaz nu mai 
există ; • Curățenia pe
scară și în jurul blocului 
lasă de dorit ; o Gunoiul 
adunat în ușa de la sub
sol plus apa stagnantă 
dau un mirt» insuporta
bil.

Ce ne spun locatarii : 
„Eu locuiesc la etajul 111, 
dar toată coloana dc la 
instalația de apă este a- 
fectată. Am umblat de 
nc-am săturat, dar nu se 
face nimic". (Zamfira Mi
la?. ap. 38). „Apa -tag- 
nează în subsol de foart1- 
mult timp. Nu se poate 
interveni deoarece lipsesc 
robincții. în baia din a- 
partamentul meu au apă
rut pete de igrasie N aș 
putea spune dc unde curge 
apa. de la vecinul de s- « 
pe lingă sifon 7" (Nicolae 
Bănuț, ap. 47) „Am fost 
în audiență la directorul 
JIAMGCL. Ni s a spus că 
daca găsim un particular, 
să ne rezolvăm probleme
le. Altfel ins’aîatorii de 
la regie au venit cînd i am 
chemat. dar n-au făiiit 
nimic. Ei trVbuio să de
pisteze d| fecliunea pe con
ductă. Dacă RAMGCL 
nu-și face datoria, nu vom 
mai nlătf n'ri noi 
Si taxe comune". (Maria

Tona, ap. 36). _Noj am 
vrea să ne cumpărăm lo
cuințele, dar în această 
situație cum s-o facem 7 
Nu ne ajută nimeni cu 
nimic, nu se mai ocupă 
nimeni dc problemele oa
menilor. Cei dc la asocia
ție nici nu vor să audă de 
problemele noastre. Au fă
cut „deratizare" pe hirtie. 
dar nu s-a făcut nimic con
cret. Nc-au încasat doar 
banii". (I). Dccusearâ). 
„Conducta și ceasul de la 
gaz c în pericol, deoarece 
a dispărut ușa dc la nișa 
de control. De mai multe 
ori copiii au aprins focul 
in apropierea acesteia. A 
existat pericolul să sărim 
in aer. Oare aici in Hune
doara nu se poate face or
dine?". (N.B.).

Blocul G 1 din bdul 
Corvin. 16. este așezat in- 
tr-o zonă circulată și deo
sebit de frumoasă a mu
nicipiului. In proiectarea 
și construcția lui s-au in
vestit milioane, iar acum, 
din mai multe motive, blo- 
vd se află in pericol dc 
efegradarc progresivă. La 

irze accentuăm în pri
mul vind neglijenta si ne
păsarea administra torului 
de fond locativ care pre
supunem că își cunoaște 
obligațiile, dar nu acțio
nează pentru depistarea și 
înlăturarea defecțiunilor ne 
coloana dc ană. De dispa
riția geamurilor, becurilor, 
caloriferelor, ușilor, ca și 
de instalarea pe terasa 
imobilului a unui bătător 
de covoare — la etaiul X 
— și a unor sfori dc uscat 
rufe (a ,a cum nc spuneau 
locatarii) nu se mii L,c 
Vmovați instalatorii. Ideal 
ar fi să fio depistați indi
vizii care. înțelegliid ca 
libertatea le dă dreptul stl 
acționeze dună legea jun
glei, și-au însușit Ori au 
d slrus bunuri apariinînd 
unei colectivități. Dar si 
cei care locuiesc în aceșt 
bloc fără forme legale Un
de va duce oare acest 
haos, prezent de altfel si 
in alte imoieie din Hune
doara 7

ESTEIIA ȘINA

în gesturi, 
dată reprobabile, 
runte, înfăptuite 

î nonimi, deslușim 
♦ i 11 lxl i rit rxr* i^v*î»A

I

dc a- 
ceva 
urît. 
Și a 
fapt 
in-

lJ
1
) 

■ -ȚI IH!U<! I'. < II- 1
1 timplarea cc se repeta, ț 
l de vreo două luni, în ( 
' fața Casei <ie Cultură ' 

din Hunedoara. în mi- i

tulburător prin 
prin sfidare a tot 

ț toate... Să luăm un 
( oarecare, aparent 
J signifiant și anume in-

i

î______________ _______ .
) cui rond floral din fa- ( 
it ța instituției, mărginind i 
’ o scară, sint două vase ’ 
ț grele din ciment, în ca- \ 

re pămintul pus pen- . 
tru flori tinjește, c drept, 
singur 
bine, CINEVA 
nă aceste greu 
obiecte, menite 
nueze estetic 
priveliștii, variind 
mintul pe asfalt. ()d ita 
repuse pe locul lor, a- 

\ celași CINEVA le dă- 
rimă din nou, cu o plă
cere sadică parcă, 
spune că e un joc 7 
că da, atunci acest „joc" 
poate fi, cel mult, 
taie de joc. ceea 
cu totul altceva, 
nuim, mai grav, în 
lele acestei savori 
gre dc a strica, de 
răzbuna pe obiecte, 
nălucire dc demență.

pen- ț 
osten- l 

tativă, repetată, a obicc- • 
telor cu pricina, e ne- t 
voie dc forță. Deci, ccj l 
care a făcut din joc —? 
bătaie dc joc, depune 1 
un efort. Muncrtftc (!)( 
și — vă asigur — gin-1 
dește I î n acest caz, a J 
gîndi și a face, sc cork ț
jugă malefic, nedorit. 1

ț Gestului aceluia, repe- ? 
tal cu o ură fără sens, 1 
ii răspund cu o rugă- ( 
minte : 7

— Domnule Culme, > 
te rog cinstit, sfințește t 
locul ! Nu îndrăznesc i 
să-ți sugerez, recunosc, ’ 
■,t altceva, mult mai \ 
urban : l

— Ce-ar fi daca...? i 
Dacă, tot nevăzut, ai > 
pune in acele vase cî- ț 
teva flori. Ei, nu acum, 1 
dar Ja primăvară... ?

o scară, sint două vase i

1

4

i

»

î

*

1

după flori,.. Ei ) 
răstoar- ( 

dc urnit i 
să atc- î 

cenușiul \ 
pă- i

Un amănunt : 
tiu răsturnarea 
ta ti vă,

Veți 
Da-

bă- 
cc c

Bă- 
spi- 
nc- 
tc 
o

a
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Lumea trebuie să știe

Ce mai „face" statuia
dr. Petru Croza... din Deva?

Locuitorii Devei sau 
trecătorii prin municipiul 
nostru au observat, dc 
bună scamă, că. dc mai 
multă vreme, statuia din 
bronz masiv a dr. Petru 
Groza — binecunoscută și 
controversată personali
tate a vieții politice ro
mânești de acum peste 
patru decenii —. din fa
ța Primăriei municipiului, 
este înconjurată de sche
le metalice. întrebările 
sînt felurite. Se renovea
ză statuia și patronul va 
arăta în continuare cu 
degetul spre clădirea fos
tei lui bănci din față ? 
Ori se dezafectează de 
pe imensul soclu și dr. 
Petru Groz.a își va afla 
alt loc dc repaus, mai ferit 
de privirea trecătorilor 7

Sintem in măsură să 
răspundem curiozității ce
lor interesați, așa cum 
ne-a răspuns și nouă dl 
ing. Dan Cazan, viccpri- 
marul municipiului De
va.

— După mai multe dis
cuții. consultări și con
fruntări., Primăria muni
cipiului Deva a adoptat 
o hotăiîro privind deza
fectarea statuii dr. Petru 
Groz.a din orașul nostru

și strămutarea e; la Mu
zeul județean din muni
cipiu. Lucrarea o va e- 
fectua, cît de curînd. S.C. 
„Condor" S.A. Deva. Deo
camdată au fost pregătite 
schelele..

Da. Lucrare grea... Cînd 
va fi gata 7 Vom vedea... 
Și încă două întrebări : 
Ce se va pune în loc ? 
Cînd 7

DUMITRU GIIEONEA

Via(a ca o dramă (IV)
■Srt-i rfmn ruvintul țl 

domnului Tralfin S. spre 
<i-j.i justifica atitudinea.

— Să plece, domnule, 
asta vreau ! ne-a spus 
verde in fald.

— Da ce sa plece ?
— rilndcă apartamen

tul are numai douĂ ca
mere. or, copilul crește — 
este deja școlar — șf ar 
avea nevoie de o camera 
numai a lui.

— Clnd i-atl zis sil vln- 
dă casa de pe Horea, nu 
v-nțl țjindlt la treaba as
ia ?

— Nu. $i-apol sint fi 
altele ce nu-mi convin la 
dumneaei. Mereu zice că 
multe lucruri din aparta
ment sfnt ale dumisalr.

— Și nu sint ?

— Ba da, dar o zicea 
prea des, ceea ce mă c- 
xaspercază. Casa noastră 
miroase urlt dc la ceaiu
rile și medicamentele cu 
care șl-a burdvșit camera.

— E bolnavă.
— O fi, dar asta nu mâ 

Interesează. 7ice c<5 dtnsa 
l-a dat soției bani să cum
pere apartamentul. N-are 
hisd acte doveditoare in 
acest sens.

— 7-lcctl să plece. Un
de ?

— Unde vrea. Are bani, 
•i’l-'-l cumpere o rjarsonie- 
rii.

— O <jarsonl<:ra este 
astazi foarte scumpă. Ba
nti Itiați pe casa vtndutiî 
nu-i ajung.

— Treaba dumneaei, fn

orice ca?, eu n-o mai su
port.

— Ați vrui s-o strln- 
geți de gtt 7

— Eram cam băuți .-u 
și tata.

— Soția dunineauoa.slm 
Zice că dectt sd plece mă
tușa mai olne divorțează,

■— Treaba ei h( ori., 
c^iz o să-i pară ră-u.

+
încheiem aici mhiiseria- 

Iul nostru fără a Inner a 
sil facem comentarii. Li
săm aceasta pe seama < l- 
titorilor .Xluctutului Li
ber* ale căror opinii Ic 
așteptăm. (Sfirșit)

Traian sondor
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Intre sărăcie si ridicol

cu prneiu, săroato- 
d? Crăciun și Anul 
Nu s-a put j’„ Ne-a 
orice e!»n a. c_in- 

d. Sa
s' in- 
feres- 

parcul

și ridtcoj ce 
ochilor prin 

redacției in 
poalele cetății și de

pa- 
bas- 
Moț 

să

un mai acut senti- 
al sărăciei, penibi- 
și ridicolului ca a- 
cind am trecut. ri- 
intîrziat, pe aleile

Am fi vrut d.n toată 
inima să scriem nu. ai 
cuvinte frumoase despre 
orășelele copiilor organi
zate 
rijor 
Nou. 
tăiat
dc ului combinația 
răcie 
fățișa 
trcle 
de la
la porțile prefecturii. Un 
brad dăruit de mama na
tură .împodobit" cu cinci 
cartoane și patru tiniche
le colorate. citeva 
nouri cu scene din 
mele copilăriei, un 
Crăciun numai bun
sperie copiii neascultători, 
o ghirlandă de becuri co
lorate și... cam la atît 
s-a rezumat în iarna a- 
ceasta orășelul copiilor 
din Deva. Niciodată n-am 
avut 
ment 
lului 
tunci 
lător
orășelului în zilele Cră
ciunului.

Sintcm săraci, e adevă
rat Guvernul, cind a bă
gat mina în pungă ducă 
fonduri pentru organiza
rea Pomului de Cră-Iun 
a nimerit cu mina Intr-o 
punșă anroape goală Dar 
sîntem oare chiar atit de

săraci incit să privăm co
piii unui oraș de bucu
riile așteptate un an în
treg 7 Am trecut în ziua 
întiia de Crăciun prin 
parodia de orășel al co
piilor de la poalele cetă
ții. Era trist și gol oră
șelul. Ixi ce ar fi venit 
copiii aici ? Poate doar 
la leagănele de fiecare zi. 
Singurul loc în care se 
oferea ceva de vînzare, 
niște dulciuri sărăcăcioa
se. era caroseria unui mo- 
toscuter lingă care zgri
bulea o biată ființă urna- 
nă. Sint. în orașul de la 
poalele cetății, sumedenie 
de societăți comerciale, 
particulare sau ale statu
lui. Le-o fi solicitat 
ncva participarea la 
bogățirea peisajului 
orășelul copiilor ? Nc 
doim Primăria de la Hu
nedoara a făcut-o șl a 
reuși1 să ofere copiilor o- 
rașului ceva mal mult 
decît imaginea unei s> 
c.ctăti care mănîncă de 
p ■ cuțit.

Domnilor 
vremelnic în 
nele orașului 
județului, nu 
mea vă judecă activita
tea și după 
Imaginația și 
de organizare 
dovediți în 
noastre sărbătorește (I.C.)

ci- 
îm- 
din 
în-

care aveți 
mină desti- 
resedință a 
uitați : lu-

inițiativa, 
capacitatea 
pe care le 
momentele
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Nu se mai 

tund 
oamenii ?
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CEI MAI BUNI SPORTIVI i 
HUNEDORENI AI ANULUI 1991 j

mi pr< a. Cu prețurile astea... Adică 50 de 
pentru o tunsoare, in două minute și trei mișcări... 
totuși, credem că măsura luată de conducerea 

Cooperativei .Mureșul" Deva de a desființa frizeria 
de pe strada l Decembrie, vizavi de Liceul .Decebal*, 
este nepotrivită. Intr-adevăr, spațiul său inițial era 
prea mare, 
intr-o unitate 
modistă in produse, 
centru de prestare a 
duce lipsă in Deva.

In sfirșit. ne am 
mercial. Alături rămăsese, totuși, intr-un spațiu co
respunzător, frizeria. Acum nu mai există, deși avea 
vad. avea clicnți, personalul era oarecum mulțumit. 
Conducerea Cooperativei .Mureșul" Deva a strămutat 
frizeria de aici intr-un spațiu îngust, din perimetrul 

centrale a municipiului, in locul ei intențio- 
amenajezt tot o unitate comercială. Numai 

la Primăria Municipiului Deva, ni s-a spus că 
se va elibera autorizație licntru altă activitate de- 
frizerie. Mai sedam... (D.G.)

Ca urmare, jumătate a fost transformat 
comercială. „Ixicto-Di licia", destul de 

Mult mai util ar fi fost un 
unor servicii, de care se cam

pricopsit cu încă un punct co-

pieței 
nmd să 
că.
nu 
rit

„Otrava“ din canalizare
Poluarea mediului înconjurător ia valențe nebă- 

nuitr. (ii fiecare clipă, cantități imense de toxine 
sint „inhalate* de natură. Zilnic, uneori CU voia sau 
fără voia noastră intrăm „incăltați* in sufletul aces
teia. do la <-arc mai avem curajul să cerem te miri 
ce.

Dar fără să nc hazardăm in afirmații gratuite, 
că amintim un caz. semnalat de dl Ghcorglie Iferhr i 
din Deva, în urmă cu cifcva zile, anume că in cana
lizarea orașului D> va sint deversate reziduuri din 
păcură, păr urină, smoală, uleiuri arse ș.n. Implica
țiile acestei nesăbuințe urc urmări grave asupra flo
rei ți faunei acvatice, cit fi a Celei terestre. Drept 
dovadă, dumnealui avea asupra sa două rațe sălba
tice a căror penaj era îmbibat cu reziduuri din păcură 
ți uleiuri arse.

Sursa print ipală de poluare pare a fi zona depo
zitelor din Deva, de unde, de mai hinc rlc trei săplă- 
mfni, se scurg în canalizarea orașului aceste reziduur i.

Cazul a fost sesizat Agenției do Protecția ți Su
praveghere a Mediului 
eradicarea surselor de 
ridurile fiind.

Nu ne (ndoiift de 
nată nu v» (rece iii 
Iwfndti-se evident <«■!<• 
tartorilor poluanți. (<..!'.).

pentru a Inlvrvav; prompt in 
polutu» țț ,,p, |.,r, ilrl.ir șl ro
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]. I.AVIMA M1LOSO- 
Vld — gimnastică. C.S.Ș. 
„Cetate" Deva, campioană 
mondială la sărituri ; me
dalie de bronz la C.M. cu 
echipa, medalie de bronz 
la CM la bîrnă. campioa
nă europeană la junioare 
la sol și sărituri. Sportiva 
nr. 1 a țării (după anche
ta efectuată de «Gazeta 
Sporturilor").

2. ILCU MARIETA — 
atletism, clubul ..Metalul" 
Hunedoara, antrenor Bc- 
reczazy Ștefan, locul III 
la lungime, campionatele 
mondiale de sală.

3 MARII NECIL1ȚA 
— gimnastică. C-S.Ș. .Ce
tate" Deva, locul III la 
Cupa Mondială cu echipa.

4. VIOREL IIABIAN — 
tir cu arcul. A.S. „Mine
rul" Aninoasa. antrenor 
Vasile Tămaș. campion 
balcanic cu echipa, com
ponent al lotului național.

5. NADIA JIÂȚÂGAN
— gimnastică. C.S.Ș. „Ce
tate" Deva, antrenor Ma
riana Bitang, campioană 
balcanică la junioare, 
campioană națională la 
junioare II.

6. CLAUDIA RUSAN
— gimnastică. C.S.Ș. .Ce
tate" Deva, antrenor Ma-

riana Bitang, vicccam- 
pioană balcanică, cam
pioană națională junioare 
II.

7. CLAIDIA t'RSLSCI
— judo. C.S.Ș. Deva, an
trenor Doru Sapta. cam
pioană națională la tine
ret. participantă la Cam
pionatul european de ti
neret. componentă a lo
tului național de judo.

8. LEONTIN CIORTAN 
—• sportiv și antrenor — 
navomodelism. C.S. „Jiul* 
Petroșani. Multiplu cam
pion național.

9. ȘTEFAN BÎRLEAM 1 
— box. clubul „Metalul" \ 
Hunedoara, antrenor Cc- 
zar Corduncanu. vicecam- j 
pion național, categoria 
grea, seniori, component 
al lotului național.

10. IONEL NEAMȚU 
—- lupte. C.S.Ș. Deva, an
trenor Partcnie Matei, 
vicecamplon național de 
tineret, locul III la cam
pionatul național de ju
niori. component al lotu
lui national de tineret.

— SIMONA STAICU — 
atletism, C.S. .Jiul" Pe
troșani. antrenor Radu 
Husu. componentă a lo
tului national de senioare.

. •

LOCURILE OCUPATE DE CLUBURILE 
Șl ASOCIAȚIILE SPORTIVE

1. Clubul Sportiv Șco
lar „Cetate* Deva, preșe
dinte prof. Mihai Bănu- 
lescu. director al liceului 
cu program de educație 
fizică și sport.

2. Clubul Sportiv „Me
talul" Hunedoara, preșe 
dinte Ion Ionichcntc.

3. Clubul Sportiv Șco
lar Deva, președinte prof. 
Vasile Vlasie.

4. A.S, „Minerul" Ani- 
noasa, președinte cc. Io- 
nașcu Constantin.

5. C.S. „Jiul" Petroșani, 
președinte ing. Petre Dră- 
goescu.

6. A.S. „Jiul" J'etrila, 
președinte ing. Iszlay 
Attila.

7. A.S. Minerul" Vul
can, președinte ing. Iosif 
Drumuș.

8. A.S. „Constructorul" 
Hunedoara, președinte ing. 
Doru Gaița, secretar Con- t 
stantin Hărădău.

9. < .S. Știința 
șani, președinte 
Ghcorglie Irimie.

10. C S.Ș. Hunedoara, 
președinte prof. Constan 
tin Grigorc.

::

îGrupul școlar me-!’ 
'u.y.v u'm iivni.--;»

rie, a etapei de zonă o'î
>
> 

cumpcie uc capii iiuscup - ] 
în anii 1978 și 1979 de!’ 

i_ z----- i ii- _,a A|bo . ]
Bro șov, i ]

Claia sportivă de laj 
•^Grupul școlar me

talurgic din Hune-Î 
cioara < 
primitoare pentru desfă
șurarea, Intre 3-6 ianua-

1 .
„Cupei speranțelor" la! 
minifolbal. Au participat; 
echipele de copii născuți'

la Corvinul, Unirea AlboJ 
lulio, I.C.I.M. !
Metalurgistul Slatina, Mu-j 
rejul Deva și C.S.Ș. Se-]

Șlefuitorii 
tinerelor talente

beș. Spectotorii, mulji j 
tineri {fapt îmbucurător),' 
dar și vîrstnici, au osis-î, 
tat la partide frumoase, ]• 
cu faze palpitante Io' 
cele două porfi. Au in- ! 
cîntat prin evoluția lor ] 
mulți copii. Este o dovo- • 
dă a faptului ca de ti-'; 
nerii fotbaliști se ocupați 
antrenori buni, adevăroți"” 
șlefuitori de talente.

Ne-a bucurat prezența i J 
la meciuri o unor cunos-U 
cuți foști fotbaliști, oc-]> 
tualmente antrenori ij 
Cojocoru, Golan, Văetuș.î’ 
Dubinciuc, Stanca și al- ’ > 
ții, unii antrenind chior • J 
echipe de copii. N-ou!’ 
lipsit nici unele persoane ; ■ 
din conducenie cluburilor. < ] 
Dovadă că ii preocupă!»•

]• tinăra pepinieră, viitoarea 
]! generație de fotbaliști.
• ] Vom reveni.
:• C. SANDU
I

!

CORVINUL trebuie să redevină echipa de suflet a hunedoren lor
/

loan Socol, președintele 
Clubului F.C. Corvinul, es
te unul dintre onmcnli dc 
fotbal care trăiește cu cea 
mai marc intensitate orice 
meci disputat la Hunedoa
ra. Pasiunea sa pentru fot
bal dăinuie de muit timp, 
de cind apăra poarta aces
tei echipe dc pe malul Cer
uri După 8 ani intre bu
turile Corvinului, In 1973, 
se retrage din lupta dc pe 
teren, insă nu iese din mi
rajul fotbalului. A fost nti- 
mit secretarul clubului și 
de atunci și pîriă a tăzi 
cind s-a aflat mereu în 
conducerea clubului huna- 
dorcan (eu o scurtă pauză, 
de un an cind a activat la 
„Murcșui" Deva), loan So- 
col este tot timpul conec
tat la problemele fotbalu
lui, preocupat dc asigura
rea condițiilor necesare pre
gătirii și participării echi
pei la Campionatul Națio
nal de fotbal, căutind me
reu soluții pcn'ru crearea 
unei atmofere propice 
realizării cu adevărat a 
unei formalii dc fotbal com
petitive. Și se. poate vorbi 
despre asemenea împliniri 
la Hunedoara, El a militat- 
mereu pentru ca echipa să 
fie alcătuită din hunedo- 
reni, cu cil nud puțina com
pletări din afara județului.

— Pr'vtnd In urmă la 
perioada da adevărată glo
rie a Corultiulul, aeeți să 
i n raprorgfț ceva ?

— Orlctt dc. bine fi-ai 
fa.-e datoria reproșuri se 
găs-e . . Intre anii 1981 — 
1>8I, cind Corvinul înce
puse sil •urce" vertiginos, 
drțl eram idccpreșclintc il 
i lubuiul, mi puteam să fau

o decizie fără aprobarea 
președintelui. începuse să 
crească, să sc afirme „puș- 
timea" maestrului Pătrașcu 
și vînătoarea, ademenirea 
talentelor spre alte echipe 
era la ordinea zilei. Cu 
toată opoziția mea, Ilednic 
și Andonc au trebuit să ia 
drumul spre București. In
să nucleul de bază conti
nua să existe. Cu contri
buția de excepție a unor 
antrenori cum au Jost Mir
cea Lucescu șl h’emus Viat) 
s-a consolidat o adevărată 
echipă ee-și crease o faimă 
în țară prin „norma hune-

tinerii jucători promovați 
cu curaj în prima echipă 
au făcut dovada calităților 
lor, Corvinul tcrmlnînd pe 
locul 8 in clasament.

— A urmat campionatul 
1991)—1991. S-a reproșat 
conducerii clubului că nu 
s-a întărit echipa, că nu 
s-au adus 2—3 jucători noi.

— Așa a fost. Ceea ce 
nu s-a știut suficient de 
bine era faptul că ne aflam 
intr-o situație financiară 
slabă. Pe cine, de unde să 
aduci fără bani? Nici mingi 
de antrenament nu aveam.1 
De altfel, nici începutul

Fotbal la gura sobei Q

doreană* adminlstrind pe 
teren propriu cel pufin trei 
goluri echipelor adverse. 
Au fost anii de frumoasă 
amintire ‘85—’8<>, cind e- 
rau chemați la națională 

4—5 jucători de la Corvinul. 
Din păcate nu s-a reușit 
împiedicarea plecării celor
lalți jucători la Dlnamo. 
Nefilnd dc acord cu dezle
garea lui Mateuț pentru Di
namo, am fost pus pe liber 
șl a trebuit să plec la Mu
reșul Deva. Hineințelcs 
Mateuț a fost luat apoi 
Klcln și șocul s-a simțit. 
Am revenit la Corvinul In 
ianuarie 1989, investit ca 
președinte, intr-o situația 
grea pentru echipă, ce se 
afla pe locul 13, ncmaivor- 
blnd despre baza materială 
precară șl lipsa finanțelor. 
Împreună cu ceilalți mem
bri din condtyvri’a clubu
lui, a conducerii tehnice.

actualului campionat n-a 
fost mal roz. Plecaseră Pet- 
cu și a/)Ol Gabor, s-a retro, 
Nicșa, iar Hanganu, golge- 
terul campionatului trecut, 
și-a intrat în forma ca-e 
l-a consacrat, abia spre 
sfirșitul turului.

— Există și reproșuri eu 
ați dat drumul lui Pct< u 
șl Gabor.,,

— Ar fi fost de neiertat 
pentru conducerea clubului 
să nu dea dezlegarea ce
rută de Petcu și Gabor. Ei 
au servit cu credință pe 
Corvinul, flecare in jur de 
15 ani. Ne-am pronunțat 
împotriva unor plecări (la 
care după cum bine sc cu- 
noașfe eram obligați) dar 
nu inseamnă că nu proce
dăm cu disccrnămînt fi
nind cont și de ceea ca a 
făcut pentru echipă jucăto
rul fn cauză. Nu există 
club să nu efectueze trans

ferări. Repet, una este să 
efectueze drept, cinstit, 
pentru folosul ambelor clu
buri și alta să ți se la ju
cători cu japca.

— In 13 ianuarie înce
peți pregătirile pentru re
tur. Aveți încrederea că se 
va reuși evitarea retrogra
dării ?

— Ceva, foarte impor
tant, a intervenit in ibt'v.a 
perioadă in 1 iața clubului. 
Președintele de onoare C'.te 
acum dl ec. Mircea Roșcu- 
leț, un om care iubește a- 
i est sport, și apoi S.C. 
„Siderurgic^" S 1., spon
sorul nostru, ■ ste ala.uri da 
noi și mulțumim si pe a- 
ceastă cale pentru snriiin. 
Dorim mult să rea lucent, 
spectatorii noștri la st. i lion, 
țără ei nu putem r.-veni 
cc am fost 1 Dar avem de 
lu< ru. nu glumă. 'Jf 
bazăm in continuare ne 
lotul cu jucătorii tl.i’"i, 
dar cerem mal multă dă
ruire unor consacrati, să 
pună suflet la pregătiri ți 
pe terenul de joc E- hina 
va Ji întărită cu 2—3 iu- 
cători, să vedem cum fi
nalizăm acțiunea ce se a- 
flă în plină desfășurare. 
Ai cent mare punem ue dts- 
clplfnă, omogenizarea sufle
tească a formației, comba- 
t 'rea automulțtimlrli (l ce
lor < are se complac cu si
tuația de a fi simple re
zerve, dar și a celor enrc 
sc. cred senatori de dr nt, 
cc nu suferă să fio Inlo- 
cuiți sau trccuțl pe lista 
rezervelor. Sint oroblemeb' 
noastre care, sucrăm să l* 
rezolvăm cu bine.

SABIN CERIHJ
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SOCIET \TE A COMERCIALA 
„SI TXPIlOD" S A. ORASTIE 

(fosta I.S.C.I.P.)

joi si 
de hi

\ înde, in zilele (le marți, miercuri, 
vineri, PURCEI PENTRU ÎNGRĂȘAT. 
Complexul din Romos.

Preț negociabil (125 lei/kg).
Informații Ia sediul societății din str. I un

cii, nr. 1, telefoane 956/416-10 sau la Complex 
Romos, 11420.

(9o5)

S. C. CRĂCIUN & COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL „BACHUS" DEVA

\

\

t

I
1
i
1 
l
1

•1

i 
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PUBUCITWTE

1992

„REVELIONUL COMERCIANȚILOR"

Pot participa și alte persoane care n-au săr- 
ț botorit festiv cumpăna dintre ani.
ț înscrierile se pot face pînă la data de 10 
l ianuarie 1992, inclusiv, la sediul unității, din 
■k P<ața Unirii, nr. 1, Deva, telefon 17084.

Prețul unui tacîm este de 1 300 lei'persoană.
(7)

I»COMPUTIX srl
Deva bd-OetFbjl bl R 

fel 956/1716?

Organizează 
februarie 1992,7 

cursul :

perioada 13 ianuarie — 
orele 17—20,

în
zilnic între

STRUCTURI DE DATE"
deosebii de util în informatica de gestiune.

„BAZE Șl

FCXBASE 2. 10

LOTUS 1-2-3

4Sala de curs este dotată excepțional cu 
calculatoare personale „LASER" AT 2.

înalta ținută teoretică și dialogul perma
nent cu ca'culatoarele din dotare vă asigu. j O 
calificare rapida și eficientă pentru ocuparea 
oricărui post în dorreniu. (7591)

VINZARI-

CUMPĂRĂRI

• VÎND televizor alb —
negru, acumulator auto, 
drujbă electrică. Deva, te
lefon 12134. (7767)

• VÎND birou, studio, o
persoană si o banchetă 
bucătărie. Deva. str. Li
liacului. bl. 22, sc. A. ap. 
8. (7712)

• VÎND video recorder
cu telecomandă, marca 
„Siemens". Deva, telefon 
20589. (7713)

• VÎND video player
„Panorama", nau, cu tele
comandă. Deva, telefon 
14774. (7769)

• VÎND Dacia 1 300. cu
îmbunătățiri. Deva. Micro 
15. bl. 73, ap. 8. după ora 
15. (7773)

• VÎND 100 oi țurcane.
Informații sat Băcia, nr. 
250. (Contor). (7774)

• VÎND Talbot șl 4 ro(i 
185/13. Deva, telefon 27469.

(7775)
• VÎND Dacia 1 310 (fa

bricație 1984), 48 000 km. 
Deva, telefon 28143.

(7777)
• CUMPĂR blănuri ar-

găsite vulpi roșii. Deva, 
telefon 15932. (7778)

• VÎND televizor Sirius
208 B. Deva, telefon 24875, 
după ora 18. (7779)

• VÎND camion IFA cu 
remorcă, capacitate 10 to
ne, stare excepțională. De
va. telefoane 11856 și 27262.

(7780)
• CUMPĂR pictură ve

che, ceasuri buzunar, o- 
biecte decorative din ar
gint. fildeș, bronz, sticlă, 
porțelan, samovare, veioze. 
fotolii, vitrină. Oferte scri
se sau verbale. Deva. str. 
Minerului, nr. 51. bloc 39, 
apartament 13. (7800)

• VÎND microbuz „Ford"
Tranzit. Hunedoara, tele
fon 14613. (7056)

• VÎND frigider „Arctic"
nou. butelie aragaz și un 
cal de tracțiune. Deva, te
lefon 17757. (7784)
• CUMPĂR tractor U 650.

Deva, telefon 20083. după 
or., 18. (7786)

• VIND video recorder
și Opel Ascona, fabricație 
1982. capacitate cilindrică 
1 600 cmc. Deva, telefon 
24659. (7788)

• VÎND televizor color,
marca „Grundig". Deva, 
telefon 29425. (7789)

• VÎND televizor „Grun
dig". Dacia 1 300. video 
player „Orion". Deva, te
lefon 19323. după ora 20.

(7'90)
• VÎND apartament două 

camere. Hunedoara, c-rtier 
Micro 4. Informații Hune
doara. telefon 14740.

(7791)
• VÎND urgent Lada 

1 200, preț negociabil. De
va, telefon 29123,

(7794)
• VÎND televizor color,

marca „Chromat", preț con
venabil. Informații Deva, 
telefon 12042. (7795)

• VÎND o pereche boi,
șase ani. Sat Almașu Sec. 
98. (7793)

• VÎND înscriere tele
vizor color. Deva, telefon 
14818. (7796)

• VÎND video recorder
„Anitech". nou. Deva, te
lefon 22176. (7797)

• VÎND antenă satelit 
completă, nouă, cu teleco
mandă de tip ..Schneider". 
Simeria, telefon 956/60508.

(7799)
• VÎND ladă frigorifică,

mașină de spălat Auto
matic. cauciucuri 175/13 și 
185/13. Informații Deva, 
telefon 12749. (7805).

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
două camere. Petroșani cu 
similar Deva. Informații. 
Deva, telefon 27084.

(7715)
• SCHIMB apartament 

două camere. Goidu. cu 
două garsoniere. Deva. str. 
Aleea Muncii, bloc AB 17, 
sc. 1. ap. 1.

(7766)
• SCHIMB apartament 

două camere și garsonieră 
cu apartament 3 camere. 
Deva, telefon 13432.

(7793)
• SCHIMB apartament

central trei camere achitat. 
Deva, cu similar București. 
Telefoane 956/23382 ; 90/
465068. (7722)

ÎNCHIRIERI

• BARBAT singur, vîrstă
mijlocie, nebăulor. caut sau 
doresc cameră mobilată 
pentru închiriat (termofi- 
care). Informații Deva, 
telefon 20935, (7714)

• CAUT pentru închiriat 
apartament sau garsonieră 
în Deva. Informații, Deva, 
telefon 11914.

(7770)
• „MEDECINS du Mon

de" caută să închirieze 2 
apartamente mobilate, con
fortabile. cu cîte două ca
mere. Deva, telefon 25386.

(7783)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație
nr. 4654 din 6.05.1991. eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, pe numele 
Tomescu Daniela. O declar 
nulă. (7776)

DIVERSE

• FILIALA de exploata
re a filmului Hunedoara, 
cu sediul în Deva. str. 1 
Decembrie, nr. 20, face cu
noscut agenților economici 
și persoanelor fizice că 
execută: publicitate șl 
transport marfă în Deva 
și raza județului cu auto
dubă TV ; depanări, repa
rații amplificatoare, redre- 
soare, difuzoare și bobl- 
naj transformatoare. Re
lații la telefon 12823.

(7786)
• CU autorizația nr. 6027 

din 02. XII. 1991, eliberată 
de Prefectura județului Hu
nedoara. a luat ființă 
„Persoană fizică". „La Nea 
Ionică", cu sediul în Băița
— Hărțăgani, reprezentată 
prin Groza Ioan, cu o- 
biectul activității import
— export și comercializa
re produse agroalimentare.

(7781)
• FIRMA Euro-Tours

Deva efectuează cursă în 
Germania în 10 ianuarie 
1992. Informații Deva, te
lefon 12749. (7805)

COMEMORĂRI

• IERI, 6 ianuarie 
1992. s-au împlinit 7 
ani de cind bunul și 
dragul nostru soț. ta
tă, socru și bunic

IOAN DAltABAlț 
a trecut în eternita
te. lăsîndu-ne cu sufle
tele îndurerate. Nu te 
vom uita niciodată.

(7801)

• SOȚUL Loghin, 
copiii Florica. Liviu și 
Lazăr, nurorile Neli. 
Aurelia și ginerele Pc- 
trică anunță cu deo
sebită durere că în 6 
ianuarie 1992 se îm
plinesc cinci ani de 
cînd ne-am despărțit 
pentru totdeauna de 
draga noastră

ROMIȚA JURCA, 
la numai 54 ani.

Dumnezeu să-ți odih
nească în pace sufle
tul tău.

Ochii tăi luceau ca 
două stele/ Le vedem 
luminile și azi/ La
crimi mari si pline 
de durere/ De 5 ani 
ne curg mămică pe 
obraz. (7702)

DECESE

• MULȚUMIM celor 
ce au fost alături de 
noi în marea durere 
pricinuită de pierderea 
fulgerătoare a iubitu
lui nostru soț. tată, 
socru si bunic

IOSIF FIGUI.I.
Familia îndoliată. 

(7782)

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARSCHALL" S.N.C. 

HUNEDOARA

str. Piața Libertății, nr. 8, 
telefon 11059/957, în cadrul Cooperativei

„DRUM NOU"
• Ezecută transport auto mărfuri în trafic 

intern și internațional.
• închiriază mașini transport pentru per

soane particulare și societăți comerciale.
• Pregătește, începînd cu data de 1 febru

arie 1992 teoretic și practic candidați pentru 
obținerea permisului de conducător auto.

(5)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„EUROMARKET BRÎNDUȘ S.N.C."

ORAȘTIE, str. Gh. Barițiu, nr. 1

• Angajează — comisvoiajori I
• Livrează en gros: |
— produse industriale — încălțăminte, |

perdele etc. |
— dulciuri — ciocolată, napolitane, aca- 1 

dele etc.
— țigări.
Informații: zilnic 8—12, telefoane 956/47361, ' 

90/299697. (7768) 1
t 1

I S. C. „DECEBAL" S. A. DEVA

{ Piața Unirii, nr. 8, telefon 11760.

în temeiul H.G. nr. 52/1990, S.C. „Decebal" 
| S. A. Deva organizează în data de 10 ianuarie
* 1992, la sediul firmei din Deva, Piața Unirii, 8, I telefon 11760

( • licitație publică privind vînzarea de uti-
| lQje- (2)
%
I------------------------------------------
j PRIMĂRIA COMUNEI VEȚEL
*

I Organizează

I Vînzarea la licitație a unor

I • mijloace fixe din cadrul fostului C.A.P.
■ din salul Leșnic, la data de 12 ianuarie 1992,
■ orele 10.
| Relații suplimentare la telefon 65135, Prî- 

I măria comunei Vețel. (4)

FIRMA MEMORI S.R.L.
Vă oferă prin magazinul din strada Liber- J 

tații, nr. 3, Hunedoara (lingă cantina „Siderur- | 
gistul)

• televizoare color „Top—Vision" cu dia- | 
gonala 51 cm, telecomandă.

Plata poate fi în numerar, C.E.C. și virament. | 
(7587) j

__  * 
I

S. COM. F. REMEDIA S. A. DEVA

ANUNȚĂ ~ j
în baza aprobării Ministerului Sănătății se *

disponibilizează pentru închiriere următoarele |
unități i >

• farmaciile nr. 40 și 41 Cugir, nr. 86 Aiud, |
nr. 95 Alba lulia, nr. 2 Deva, nr. 3 și 91 Hune- * 
doara, nr. 7 Teliuc, nr. 8 Ghelari, nr. 57 Vul- I 
can și nr. 51 Jidvei. Z

Licitația va avea loc la sediul Societății * 
C. F. REMEDIA S.A. Deva, la 30 zile de la data i 
publicării prezentului.

Informații suplimentare la telefon 956/ | 
23260, interior 46 sau 21. (31 •

j REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografie : 25901 

Fax : 18061

întreaga răspundere pentru conținutul ;| 
articolelor publicați; o poartă 

autorii acestora. iii
M 

TIPARUL: li

S.C. „Polidava” S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257
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