
o KECEXS l.MLX'TUZ, POlt'- 
I. IȚI Ei Șl LOCUINȚELOR. De 
două zilc a iur-'put și in județul 
nostru rccensămintul populației 
.și locumțelor. Toți rcccnzorii 
s-au prezentat și au la indemină 
instrumentarul de lucru necesar. 
In prima zi s-au înregistrat 60 9G0 
de jrr-oana, 20 700 locuințe și 
976 <!’■ clădiri, ceea ce înseamnă 
un ritm de 10,9 la sută, puțin 
ub media de 12 la sută necesa

ră pentru ca acțiunea să se în
cheie in cele S zile afectate. Se 
estimează ca acest ritm să creas
că in următoarele zile. Ritmuri

mai bune s-au înregistrat la Ha
țeg — 75,5 la sută. Deva — 12 
la sută. Vulcan — 12,7 la sută, 
llaru — 22 lă sută, Drăniș<-a — 
ÎS la sută și Raia de Criș — 15,3 
la sută.

In schimb, la Hunedoara, Si- 
meria Dacia, Hoșorod, Pcștișu 
Mic, Riu de Mort și Șolmuș s-au 
înregistrat ritmuri sub media pe 
județ. fV.N.)

0 DE7.GHEI 1 
r/lieț benefic ne informează dl 
Simion Virtel din comuna Dlă- 
jeni. Este vorba dc dezghețul pe 
care l-a produs tinărul director 
al căminului cultural, Marius 
Polverca, in activitatea spiritua
lă din comună. .4 început cu 
revigorarea, împreună cu tinerii 
din comună, a frumoaselor obi-

cciuri folclorice și rcllaioase le
gate da ■ arbălorirca Crăciunului, 
Anului Nou și Bobotezei. Să fie 
într-un ceas bun dezghețul aces
ta ! (I.C.)

0 PLICUL CU SURPRIZE. 
Domnul Ovidiu Daniel Cctcan 
din Deva a primit recent un plic 
din străinătate — mai precis din 
Ungaria — in care pe lingă ma
terialele cerute unui institut in
ternațional a găsii un plic mai 
mic în care se aflau facturi ale 
societății comerciale „Polidava" 
șl ale Unității de transport și 
industrializare a lemnului din 
municipiul de reședință a jude
țului. Cum or fi ajuns actele 
respective în țara vecină ? So
cietățile amintite il pol contacta

pe domnul O.D. Cetcan la tele
fonul nr. 13670, (T.B.)

0 BIROCRAȚIA SE UMFLA. 
Cu trei zile înainte de sfirșilnl 
anului trecut. Asociația dc loca
tari nr. 19 din Deva a primit o 
adresă semnată de dl Ghcorghe 
Para, directorul general al 
R.A.G.C.L., in care i se aduce la 
cunoștință că reparațiile la sca
ra a IlI-a a blocului nr. 9 din 
cartierul Dacia sînt prevăzute 
a se încheia în luna... noiembrie 
1991. Se umflă birocrația și min
ciuna ! (T.B.)
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Bl RE(OKI) DI PREȚ 
PEN IR! RLA El.ION. ( os
tul meniului pentru o per
soană care și-a petrecut 
.Revelionul la restaurantul 
„( apra Neagră" din Poiana 
Brașov a fost de 9 DOI) lei. 
I a urcarea prețului pare 
a fi contribuit programul 
artistic susținut de bale
rine rusoaice, ca și numă
rul de dans realizat de 
Ludmila, autoarea str>pt- 
teas-ului parțial din noap
tea rle Revelion transmis 
la Televiziunea Română,

B IN< î 321 DL COPII 
HOI VHI DE SIDX. în 
perioada I ianuarie — 31 
decembrie 1991 la Xsocia- 
ția SIDA din România au 
fost înregistrați 321 de co
pii pină în 11 ani purtă
tori ai virusului SID X, 
precum și 30 rle adiilti in 
virstă de peste 25 de ani.

Scuza moștenirii i
Situația grța, de prea 

multe <xî dezastruoasă, pe 
care am moștenit-o de la 
regimul comunist, e folosită 

I foarte des ca explicație sau 
scuză pentru tot ce mer
ge azi prost în țară. E a- 
devărat, o industrie supra
dimensionată, depășită și 
energofagă, o agricultură 
deturnotă din matca me
nirii ei fee ști, distrugerea 
proprietății pr. rate și a 

(structurilor sociale tradijio- 
na'e, în.'ițăr^fitul orientat 
cu precădere spre forma
rea „forței de muncă", 
s'ste' ,! sănătății lăsat în 
paragină, politizarea, ateis
mul, corupția, traficul de 
influență sm' numai cîteva 
repere ale „grelei moște
niri". Ele nu pot fi negate 
și vor continua încă mult 
timp de acum înainte să 
ne împovăreze ascensiunea 
înspre bunăstare și adevă
rata democrație. Există în
să, cred, un s'ngur dome- 
piu în care această tristă 
moștenire n-j poale fi in- 
■ocotă nici ca explicație, 

ci ca scuzi : domeniul 
cultu-ii.

Se a.d glcr. .ri care, în- 
f--un inexplicabil elan ne
gator, afir nă cu, în anii 
dictaturii, spiritualitatea ro
mâneasca a stagnat într-o 
stare de îngheț siberian. 
Aserțiunea e cit se poate 
de falsă, hi ciuda diverse- 
Ilor obstrucții, a indicațiilor 

și orientărilor, a cenzurii, 
cultura in elementele ei 
esențiale a rezistat și a 
reușit să se afirme. E drept 
că pentru asta a trebuit 
să recurgă la diverse ter- 

l tipuri, |a disimulare, la pa-

rabolă, la limbaj aluziv, 
uneori chiar la complicita
tea tacită a cenzurii. Intr-un 
eseu din „România litera
ră", scriitorul Eugen Ne
griei observa cu pertinen
ță : „Nimic din ce se în- 
tîmpla în procesul unei li
teraturi dezvoltate sub gu
vernare totalitara nu are 
o explicație naturală. Di
rect sau indirect, totul este 
replică, reacțio, ripostă, re-

CONTRAPUNCT

pliere defensiva, disperată 
sau inventivă, stratagemă 
dc supraviețuire". E ade
vărat, dar „stratagema de 
supraviețuire" a reușit și 
- ca să ne limităm doar 
la literatură - s-au scris 
și au apărut opere funda
mentale, uneori capodope
re, care-și au de ocum lo
cul lor bine stabilit în 
ceea ce aș numi „structu
ra de rezistență" a istoriei 
literaturii române.

A fost firesc deci ca, du
pă Decembrie '89, să spe
răm cu toții într-o evoluție 
în sfîrșit firească și nestin
gherită a culturii. Gindeam 
că, eliberată din chingile 
stupide ale ideologiei co
muniste, cultura româneas
că își va cunoaște măcar 
acum împlinirea. Gîndeam 
că guvernele acestea de 
oameni tineri, școliți, lu
minați și democrați vor ști, 
dacă nu să răsfețe, măcar 
să protejeze cultura, cunos- 
cînd ce înseamnă ea în

destinul unui popor. N-a | 
fost așa. Dimpotrivă, în » 
cei doi ani de incontesla- I 
bilă libertate, cultura a * 
intrat într-o involuție care | 
n-a avut precedent nici în ’ 
anii comunismului. Și de » 
data aceasta nu din moți- I 
ve ideologice, ci economi- ' 
ce. Ele însă nu pot fi ex- I 
plicate și cu atît mai pu- • 
fin scuzate prin „greaua | 
moștenire". Nu această ; 
moștenire, ci lipsa de în- | 
(degere, inerția sau inapa- I 
tența culturală a acestor J 
guverne de contabili și teh- I 
nocrați au dus la dezastrul • 
actual al culturii. Pretudin- I 
deni în lume cultura e sub- • 
venționata și sponsorizată | 
Numai la noi e asimilată • 
cu industria ca șcavalului.
Impasul în care se află e- | 
ridurile, greva principale- . 
lor ziare centrale, sistarea | 
publicațiilor Uniunii Scrii- ’ 
lorilor, reacții nemaiauzite, i 
care au marcat sfirșitul a- ■ 
nului trecut, nu sînt conse- J 
cințe ale „moștenirii", ci ’ 
ale incapacității guvernan- I 
(ilor de a înțelege că ade- j 
vărata și singura carte de 1 
identitate a unui popor e • 
culturo. E trist, absurd și | 
rușinos ca tot ceea ce, cu . 
trudă și riscuri, am reușit I 
să păstrăm și chiar sa J 
creăm sub comunism, să i 
pierdem acum, în regim de I 
netăgăduită libertate. O 2 
rușine care n-are nimic I 
de-a face cu „moștenirea". • 
O rușine care va rămîne I 
definitiv în istorie la ca- . 
pitolul „neîmpliniri" al | 
guvernelor post-revoluțio- J 
nare. Păcat. -

RADU CIOBANU J

9 FEBRUARIE-ALEGERI LOCALE

• Prezentăm astăzi pre
ședinții și locțiitorii cir
cumscripțiilor electorale 
din cele trei municipii a- 
le județului nostru. La 
Deva. președinte este 
domnul Nicolae Glodeanu 
dc la Procuratura jude
țeană. iar locțiitor dom
nul profesor Bogdan l’o- 
raicu, la Hunedoara, 
doamna Antoaneta Zapo- 
tinski de la Procuratura 
locală și domnul Nicolae 
Danciu de la I.C.S.H 
iar la Petroșani doamne
le Dorica Manciu de la 
Procuratura municipiului 
și Mariana Borca de la 
Baza de aprovizionare 
din localitate. în zilele 
următoare vom prezenta 
președinții și locțiitorii 
circumscripțiilor electo
rale din orașele județului

• Pinii la 3 ianuarie 
a.c. organizațiile județene 
ale partidelor politice 
trebuiau să depună la 
circumseripțiile electorale 
siglele cu care se vor 
prezenta in alegerile de

( E T A
Ieri au fost afișate la 

circii inscripțiilor electorale, 
drept de vot la 9 februarie 
consultați și să verificați 
cazul cînd întilniți greșeli 
(ații la primării pintru

la 9 februarie a.c. Sînt 
însă organizații — nu le 
numim aici — care n-au 
făcut acest lucru. Con
form legii au înlîrziat. 
dar siglele se pot încă de
pune.

• Astăzi. 9 ianuarie, 
este ultima zi cînd se mai 
pot depune candidaturile 
pentru funcțiile de pri
mari și consilieri ai pri
măriilor. Sînt vizați în
deosebi candidați) inde
pendenți care, se pare, 
au lăsat această înscriere 
pentru ultima zi.

• Sînt comune — c.um 
este, de pildă, I.ăpugiu 
dc Jos — unde nu s-a în
registrat nici o candida
tură pentru funcția de 
primar și consilieri, pină 
în prezent. Or, cum spu
neam. astăzi este ultima 
zi.

• Afișarea listelor e- 
lectorale trebuie să se 
facă în locuri publice, in 
mod vizibil și. în așa fel. 
încil să fie ferite de in
temperii.

Ț E N I !
sediile primăriilor și ale 

. listele cu cetățenii ce au 
a.c. Sînteți invitați să le 

corectitudinea acestora. în 
trebuie să faceți contes- 

indrepiarea acestora.

■ SECER \ SI Cl<)< \ 
NUL. liderul Partidului 
Comunist Roman, domnul 
X irgiliii Zhăganu. a decla
rat că partidul său va par
ticipa la alegeri avind ca 
semn electorat „secera și 
ciocanul". „Culoarea sim
bol va fi. firește, roșie". 
„Cu toate că domnul Ili
escu a dezamăgit foarte 
mult stingă, a continuat 
domnul Zhăganu, P< R in
tenționează să-l susțină 
pentru postul dc președin
te. Oricum, deocamdată, nu 
avem un candidat, iar pen
tru a-t susține pe domnul 
Iliescu sint necesare cite- 
va întrevederi prealabile".

P5 Zî
— Ai auzit că Mitica s-a lăsat de băut ?
— l.i, nu mai spune ! Si cînd il inmormintează ? !

B ARAI Al SE POATE 
BUCLK 1 ! Consiliul dc 
Securitate a condamnat se
ver in unanimitate decizia 
Israelului de a deporta 12 
palestinieni. Rezoluția poa
te schimba botanica par
tenerilor arabi la negocie
rile de la Washington dc 
a-și amina trimiterea re- 
prez ntanților. Punct favo
rabil pentru palestinieni.

B RAPORT PRIVIM» 
ARMELE NI ( LEARE. ( a 
urmare a dezintegrării U- 
niunii sovietice. Statele U- 
nite trebuie să-și reducă 
arsenalul nuclear de la 
circa 11 ODD unități in pre
zent, pină la circa 5 000 de 
încărcături și să modifice 
sistemul lor de amplasare 
•— se arată intr-un raport 
alcătuit de specialiști m 
materie de armamente nu
cleare strategice. Reduce
rea pină la nivelul de 
5 000 încărcături propus 
de esperți situează arsena
lul american de arme ato
mice la un nivel de 1000 
de încărcături, mai mic do
cil cel prevăzut de Traiu
lui privind reducerea ar- 
mam< ulcior strategice 
(STXBT), semnat unul tre
cut de S.I și U.R.S.S.

B CI GlNDCl, I. X PRE- 
ZIDEN |'l A LE. Președintele 
Hush a vizitat Tokio avind 
in componența delegației 
nu m ii puțin de 21 mari 
patroni ai firmelor ameri
cane. intre care două au
tomobilistice. reflecți nd 
prioritatea pe care o dau 
SI \ reducerii deficitului 
de II miliarde dolari in 
comerțul cu Japonia. Pen
tru Bush, atingerea aces
tui obiectiv echivalează eu 
un puternic atu in toam
na electorală a lui 1992. 
Partea niponă ar li fost 
mai interesată intr-o dis
cuție privind reevaluarea 
rolului strategic al Japo
niei in politica mondială 
după încetarea „războiului 
rece".

Serial cu apariție simultana la București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.
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CONVERS AȚII

Cu încredere în oameni
S.C. „COMVlOR** S.A. PRAȘTIE

Doar la jumătate din 
capacitatea productivă
Prof'lată pc îngrățarca 

t.nerctului bovin, Societa
tea Comercială „Comvior" 
S.A. Orăștie (fosta A.E.I.C. 
I.T.B.) sc află undeva la 
jumătatea capacității sale 
de producție. Din discuția 
puru.tă cu dl dr Florin 
Neaga, directorul societății, 
am desprins că între cau
zele ce au determinat si
tuația respectivă un loc 
important revine diminuă
rii suprafeței rămase în 
proprietatea complexului, 
aceasta însumînd acum 
mal puțin de 300 ha dm 
cele 1 100 deținute înainte 
de trecerea la aplicarea 
Legii fondului funciar. De 
menționat totuși fantul că 
pentru cele Dește 4 000 bo
vine aflate la îngrășat s-a 
asigurat întreg stocul ne
cesar de furaie grosiere, 
fîrruri ți nutre’uri însilo- 
zate Oamenii care mun
cise aici au d' ‘ indit o bu
nă experiență, aceasta fi
ind pusă în evidență de 
sporurile substanțiale — 
peste 1 kg/zi ți animal — 
atunci clnd au existat con
diții corespunzătoare de 
îngrijire și hrănire. în a- 
nul trecut insă sporul a 
fost la jumătatea posibi
lităților reale. influența 
negativă fiind determinată 
în bună măsură și de de
ficientele manifestate în 
aprovizionarea cu nutrețuri 
concentrate, de calitatea 
cerută situație ce se nun
tire ca o permanentă.

Interlocutorul ne-a de
monstrat concret cum in
tervin o serie dc greutăți 
în aprovizionarea cu fura
te. Astfel, deși au existat 
oferte pentru tăitei de 
sfeclă la costul de 8 000 
lei pe un vagon, acest fu
raj nu s-a putut aduce de
oarece transportul costa 
circa 48 000 lei. '•eea ce. 
la prețurile practicate în 
lunile octombrie ți noiem
brie 1991. însemna echiva
lentul unei tone de ear
ned). Deci, pentru a adu
ce un vagon dc tăitei tre
buia să vinzi — foarte cos
tisitoare afacere — trei 
tăurași îngrășrți. în cele 
din urmă s-a găsit o altă 
sursă de aprovizionare, 
mai apropiată dar nu s-a 
găsit motorina necesară 
efectuării transportului. A- 
cestea sînt doar citcva din 
necazurile cu care se con

Cu ce păcătuiesc unii 
copii ? Cu simplul fapt că 
s-au născut. Viața multo
ra dintre aceștia este a- 
mestecată cu .resturile al
tora”. Dc cele mai multe 
ori trecem pe lingă ei. le 
adresăm cuvinte grele, ii 
ironizăm. îi Intilnim di
mineața. îi întîlmm seara, 
ii intilnim in toiul nopții. 
Privirile lor nevinovate 
cersesc bani, milă. sau 
poate o coajă de piine. 
Copiii ..gărilor", al „trenu
rilor" au devenit un feno
men la care „cei lucizi" 
rămin indiferenți. Se cau
tă de cele mai multe ori 
efectele șl nu cauzele. Nu
mărul ropillor care plea
că hai-hui în lume este 
îngrijorător Lipsa de su
praveghere din partea pă- 

fruntă societatea amintită. 
Dacă mai adăugăm și fap
tul că scumpirile exagera
te la alte produse, inclusiv 
la motorină, au atras după 
ele creșteri apreciabile ale 
cheltuielilor de producție, 
avem o imagine clară asu
pra neajunsurilor cărora 
trebuie să li se facă fată. 
După calculele efectuate, 
înainte de scumpirea mo
torinei. pentru producerea 
unei tone de carne se chel
tuiau 98 000 dc lei, în vre
me ce prețul de valorifi
care era do numai 52 000 
lei. Decalajul s-a amplifi
cat mult, acum un kg de 
spor obținîndu-se cu chel
tuieli de peste 130 lei. 
Căutările pentru supravie
țuire sint permanente, dar 
greutățile sînt sporite ți de 
dificultățile ivite — mai a- 
les acum pe timpul icni ii, 
la alimentarea cu apă și 
evacuarea dejecțiilor din 
complex Deschiderea unei 
măcelării și pensiuni în 
Orăștie. unde sc practică 
prețurile cele mal mid 
posibile, se înscrie ca o 
măsură de acoperire a u- 
nor greutăți financiare 
temporare.

De asemenea, au existat 
unele oferte de la firme 
străine pentru a folosi mai 
bine baza tehnico-materia- 
lă creată, insă discuțiile 
nu s-au concretizat, deși 
aceste firme erau dispuse 
să plătească cu 170 lei un 
kg de carne, ceea ce n-ar 
mai fi pus sub semnul în
trebării realizarea dc pro
fit pentru societate.

Cu toate că s-au făcut 
oferte pentru m societatea 
să preia cîteva sute dc hecta
re de teren de la diverși pro
prietari din zonă care sînt 
lipsiți de posibilitatea de-al 
lucra, asupra materializării 
intenției respective pla
nează încă incertitudinea, 
deoarece nu sînt reglemen
tări clare în această pri
vință. în speță fiind vorba 
despre lipsa Legii arendei.

Una peste alto, toate pie
dicile puse producției agri
cole fac ca și la S.C. .Com
vior'' S.A. Orăștie să fie 
utilizată abia jumătate din 
capacitatea productivă. Poa
te 1992 va oferi alte șanse 
niai optimiste. Sperăm, 
deocamda tă.

MCOI.AE TlRCOII

rinților, a familiei, sau. dc 
<e nu. a societății, are ur
mări imprevizibile. în ma
joritatea cazurilor copiii 
cad pradă .furtului, spe
culei. cerșetoriei". Devin 
instrumente în mina lu
mii interlope. Pasul spre 
inconștiență este Insesiza
bil. Majoritatea provin din 
familii dezorganizate, fără 
nici un căpătli. Alteori 
copiii au părinți respecta
bili. Dar înriurirea nefas
tă a unor indivizi certați 
cu legea ii lac s-o ia raz
na pe drumuri piine de 
cancine ți primejdii. Prin
tre el sînt multi priete
noși. alții, dimpotrivă, e-
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— Dc cînd sînteji pri
mar al Petrilel. die Ionel 
Mogoi ?

— Din 9 iulie 1991, du
pă opt ani și jumătate la 
mină fi 10 ani la Banca 
dc Investiții din Petro
șani.

— Cum s-a-ntimplat ?
— Mi s-a propus și am 

acceptat.
— Și cu ce gîndurl ați 

pornit la drum ?
— Cu gîndul dc a face 

tot ce pot ventru orașul 
in care m-am născut, pen
tru oamenii în mijlocul 
cărora trăiesc.

— Și ați făcut ceva din 
ceea cc v-ați propus ?

— Nu mă pot lăuda cu 
multe, pentru că timpul 
a fost scurt, iar banii la 
primărie sînt foarte pu
țini. Totuși, am reparat 
centrala termică nr. 3 ca
re alimentează cu agent 
termic și apă caldă 18 
blocuri din oraș, am în
ceput extinderea și mo
dernizarea secției de pii
ne, am asfaltat strada 
spre căminul de bătrîni 
din Lonea, am reparat 
străzile 8 .Martie și Re
publicii, am betonat dru
mul principal din Cimpa,

Printre prioritățile 
R A G C.L Petroșani. dl 
director I-adislau Iluszar 
enumera imediat după în
călzire. care este proble
ma numărul unu. apa Cal
dă și rece, sistemul dc ca
nalizare și gunoaiele. De
spre Încălzire, și legat dc 
aceasta, despre canalizare 
am vorbit în episodul pre
cedent.

Necazuri deosebite arc 
însă Valea Jiului și în pri
vința furnizării apei. Cele 
două grupe de surse — din 
vest și est — asigură doar 
1050 1/sec. față de nevoia 
de 2000 I/sec. Și în privin
ța alimentării cu apă au 
fost neglijate investițiile, 
atît în ceea ce privește rea
lizarea capacităților dc 
captare, aducțiune cit ți 
de stocare a apei. Suportă 
aceste neajunsuri populația 
care beneficiază de apă 
rece doar între orele 5—10 
ți 15,30—21 (cel mult 22, 
scara), iar dc caldă doar 
4 orc pc săptămină.

Pentru completarea defi
citului dc apă al Văii Jiu
lui trebuie folosite ți alte 
surse. Dc la domnii Iluszar, 
Lde • Evald, director teh
nic. șl Aiexlu Ponițchi. șe
ful serviciului investiții, 
am reținut că au șl dema
rat investițiile pentru sur
sa Polatlștc, care vn asi

Copiii nelegitimi ai C.F.R.-ului
vită discuțiile. Un caz 
semnificativ este al mino
rului Daniel Gîlcă. dc nu
mai 12 ani. care a fugit 
dc la Casa dc Copii din 
Tg. Jiu. Motivația : .Mă 
bat cci mai inari". Dc fapt, 
după mai multe discuții 
am reținut că nu ți-a cu
noscut niciodată cine esto 
mamn ți tatăl, sau nici 
măcar nu știe dacă mai 
arc frați sau rude. Un co
pil dc care practic, nu se 
mai ocupă nimeni. Are to
tuși patru clase. _ dar 
totul In zadar. Nu «tic «ă 
scrie, nu știe să citească. 
„Prietenii'’ col mai buni: 
trenul si pările. Trăiește 
din mila altora. Aceeași 

*

am construit un pod peste 
l'ala; ar mai fi și alte 
lucrări, însă... destul.

— Primarul „de Peta
la" are S.R.L. ?

— Nu are nici dumi
nici libere. în primul ritul 
pentru că la primărie sînt 
multe probleme, apoi pen
tru că trebuie să merg 
și la Institutul de Mine 
Petroșani unde sînt stu
dent la seral in anul V.

— Dintre sute dc par
tide, du ce politică faceți, 
die primar Ionel Mogol ?

— Eu fac politica oa
menilor, a momirlanilor 
mei din Petrila.

— Să înțeleg că sinteți 
independent ?

— tntr-un fel, pentru 
că... am soție și doi co
pii elevi In clasele a Il-a 
șl a Vll-a. Ii văd mal 
mult dormind.

— Veți candida tn a- 
legările din 9 februarie ?

— Da. Spiritul meu de 
patriotism șl încrederea 
in oameni mă îndeamnă 
sa candidez. Avem multe 
lucruri de făcut impreu- 
nă. însă ce va fi, vom 
vedea...

Dl MITRU GllEONEA

gura 300 1/see. De aseme
nea. se apropie dc finaliza
re captarea sursei Valea 
dc Pești cu un debil de 
500 1/sec. Consumatorii in
dustriali șl-au asigurat, sau 
urmează s-o facă. surse 
proprii tie apă pentru -con
sum.

Firește. acestea sînt doar 
O parte din problemele și 

„AM VREA SĂ FIE DEJA APRIIE" (ll|

LIPSA APEI SE VA REZOLVA 
ÎN URMĂTORII 3-4 ANI

lucrările legate de aduce
rea apei in apartamentele 
oamenilor. Interlocutorii 
mei m-au asigurat insă că 
„în vreo 3—4 ani ajungem 
la echilibru". Deci va a- 
vea apă suficientă Valea 
Jiului. Dar pină atunci ? 
Oamenii sc vor descurca 
așa ca $1 Dină acum. Din 
păcate.

_N-avcm apă, n-avem 
căldură" îmi mărturisea cu 
tr.stcte o cunoștință. Aces
tea sînt marile dureri ale 
locuitorilor din Vale. Dar 
nu singurele. Pentru că ele 
generează alte necazuri 
sau. in legătură cu altele, 
cu care sc Intercondiționea- 

viață grea șl plină dc mi
zerie o duc: Nicolac Zi- 
daru. dc 15 ani. din Sinaia, 
loan Cristian Fckctc. dc 
14 ani, din Mediaș (fugit 
dc la Căminul dc Copii 
dm Arad). Nicolnc Nichi- 
for. 15 ani, din Moldovițn, 
Suceava — care mai are 
acasă 11 frați. Acești 
copii au fost găsiți in tre
nul 315 (lași — Timișoa
ra). A nominaliza in con
tinuare alti copii este mai 
puțin important. Semnifi
cativ este faptul eâ „in
conștiența noastiu" arc re
percusiuni nefaste asupra 
societății In timp. Indife
rent că aceste suflete ne
vinovate sc numesc X sau

Biserica ortodoxă din satul Lunca Moților. Mo
nument istoric. foto PAVEL I.AZA

ză. fac viața oamenilor 
grea. E neplăcut să nu ai 
apă și să nu poți să te speli 
la orice oră din zi sau din 
noapte ai dori. Dar nu mai 
puțin neplăcut e să vezi 
gunoaiele mormane. căci 
deși la salubrizare regia 
arc utilaje, n-are combus
tibili pentru ele. Dară la 
aceste disronforturi se a

daugă ghinionul celor că
rora le plouă prin tavan, 
avem tabloul vieții unor 
oameni nccăiiți. Gazdele 
mele mă asigurau că in 
acest an. fată de preceden
tul. s-au reparat „de 3 ori 
mai multe terase dc blocuri 
ți totuși mai există oameni 
nemulțumiți".

Nemulțumiți erau și cei 
din conducerea R.A.G.C.L. 
Petroșani. Atit de proble
mele deja prezentate cit 
și de fenomenul de pără
sire a apartamentelor, du
pă cc mai intii sînt devas
tate pur ți simplu dc lo
catari. Au acum 56 dc n- 
partamente dcgrndatc în

Y, ele sint scăpate dc sub 
controlul societății. Griia 
părinților, ori a altor fac
tori indrituiți în acest 
sens, «cade In inulte si
tuații, vizibil. De aceea, 
mulți dintre acești ..oa
meni mici" ajung să tră
iască tragedii mari. Sint 
ușor d* observat în majo
ritatea locurilor aglomera
te : trenuri, gări, autogărl, 
in zona crlșmclor gen 
„bombă" sau așteptind o 
farfurie cu resturi. Și a- 
ce tca în cazurile cele mai 
fericite. Alteori preocupă
rile lor sint izbitoare : per
versiuni sexuale, drogarea 
cu au rol ac, asocierea fn 

evidență, fără cele pred 
te deia Regiei Aiftbno; ■ 
a Huilei, aflate în cur 
reparare. Trist este i 
doar o parte mică dintre 
vandalii care distrug ap; - 
tamentele ți dispar sint 
găsiți pentru a suporta 
cheltuielile cu reface'-'' î 
lor. Si tot la supărări in a 
trebuie amintită și ' d 
forței de muncă, cei n i 
buni oameni fi'nd „in. Iu
țiți" de mai sus-ainin , 
regie — R A H Cei 
mai rămin la R A ('•('. I .. 
sînt așa cum sînt ți. <i 
sigur, ți calitatea mun- ii 
lor.

Succinta trecere in 
revistă a problem' >r 
R A.G.C.L. Petroșani, a 
fel spus a necazurilor -i 
care se confruntă oamen. 
Văii Jiului, mai ales acum 
la timp de iarnă mi a 
levat imaginea unui t 
blou sumbru. mi-a ).i-.r 
un gust amar. Poate tor 
mai de aceea m-a insolit 
mult timp reolica dlui II > 
szar din finalul discuți 
_Am vrea să fie deja opri 
lie". Dar. din păcate, nu 
Și naă îndoiesc că iarna v, 
ține seama dc dorințe ' 
oamenilor, fiind măcar 
mai blîndă ți ingăduiltm 
cu necazurile celor •> n 
Valea Jiului.

V IORK A ROM I \

grupuri caro se deda i .> 
acțiuni antisociale, 
converg in final spre 
mă.

Dm păcate acest f. n>- 
men se acocntuOaiă pe 
cc trece. Poate cine' i •.>- 
va întreba : ți ce □ a ? 
Nu ne intorcsAază» n i 
d a zona noastră. Sigur, 
poate nia e.

Do altfel nu nc-am pro
pus să dăm cazurile unor 
copil din Deva. Hunedoa
ra. Petroșani etc. p< nti u 
simplul fapt că ar sub i i 
mult. Ar suferi, pen' i 
multi nu au nici o vină 
Numai aceea că > ■ 
rut.

CORNEL POIN\lt 
IOAN JURA, 
corespondent
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CU CHIP DE OM
Subsemnai ii Cornel A- 

chim. Dorin Bogdan și 
Dorin Ilarion Lăutaru, în 
numele dreptului la repli
că. aducem la cunoștința 
oP’nici publice următoare
le precizări referitoare la 
Comunicatul Consiliului 
Primăriei municipiului Hu
nedoara. apărut în zia
rul „Cuvintul I.ibcr" din 
21 decembrie 1991.

Privitor la protestul or
ganizat tie către noi în fața 
Primăriei municipiului, in
formăm cu am înregistrat 
la primărie in data de 3 
decembrie 199l cererea de 
de. 'urare a manifestării 
are a in-eput in G de

cembre l'.idl. Deci am so
lie/ .t înregistrarea ma
nifestării conform preve
derilor I-cgii nr. 60/1991. 
cu trei zile înainte dc de- 
ilanșan'a ci. Conform pre
vederilor art. 11 din legea 
citi'ă. Decizia prin care 
se int-rzioe desfășurarea 
adunărilor publice se co
munică în scris organiza
torului. eu arătarea moti- 
v. >r care nu determ'n.lt-o. 
In termen de 48 de ore 
de la primirea declarați > 
se risc*

După 16 z le dc in de- 
pune-s a cererii. cu adre
sa nr I2|t<>2/19 decembrie 
ÎMI Primării municipiu
lui Hunedoara ne averti

zează cu nu respectăm 
prevederile legale privind 
declararea prealabilă a 
manifestației, afirmînd ten
dențios cu manifestarea de 
protest continua și la data 
de 19 decembrie 1991. deși 
încetase în data dc 18 de
cembrie.

Re feritor la obiectul pro
testului nostru. — modul 
cum au fost repartizate 
apartamentele din blocul

DREPTUL LA REPLICA

4G de ix? strada Elisabcta 
Mărgineanu — dorim să 
precizăm următoarele : de
cizia nr. 330 a Prefecturii 
județene prevede că „Nu 
pot beneficia de închirierea 
dc locuințe dm fondul de 
stat persoanele care nu fac 
dovada lipsei unui spațiu 
dc .ocuit. Fac excepție 
persoanele care dețin un 
spațiu necorespunzător". 
Șapte familii din cele 16 
cărora li s-au repartizat 
apartamente în blocul a- 
m ntit dețineau spatii de 
locuit în apartamente. Si 
totuși familiei căreia i 
s-a reparfzat anartimentul 
cu nr. 7 cu patru came
re. se compune d<nr din

trei persoane, la fel ca și 
familia dc la apartamen
tul 11. Beneficiarul de 
repartiție pe apartamentul 
nr 12 cu trei camere, are 
o familie compusă din 2 
persoane. în apartamentul 
nr. 15 cu patru camere, 
repartizat (pe ce criterii ?) 
Prefecturii județului Hu
nedoara' se va muta un 
salariat de Ia.......Siderur
gica" S A cu motivația că 
„a fost primul președinte 
al Consiliului F.S.N.", Dar 
familia sa se compune din 
două persoane. Tot unui 
salariat de Ia .Siderur
gica" S. A. i-a fost repar
tizat apartamentul nr. 1G 
cu trei camere, repartizat 
initial tot Prefecturii ju
dețului Hunedoara. Motivul 
pentru care i s-a cedat a- 
partamcntul repartizat Pre
fecturii ? ..A fost revolu
ționar'1.

Bănuim că toți cititorii 
ar dori să știe care sînt 
prevederile legale privind 
repartizarea apartamen
telor pentru tratarea Prin 
biocurenți a persoanelor 
suferinde", cu aceasta mo
tivație fiind repartizat a- 
partarnentul nr. 1 cu pa
tru camere unei familii 
com'iuse d n 2 persoane.

c. u him n. bogdan. 
I. 1 UTARU

într-o zi. nu cu multă 
vreme în urmă. Petrică 
Nîehițel. vagonetar la 
I. M. Lupeni. i-a zis con
cubinei sale, Anișonrn Po
pa. cu care trăia de cite- 
va luni:

— Mă duc să-ți duc pan
tofii la reparat. 11 iau și 
pe băiat.

— Du-tc. i-a răspuns fe
meia.

Ieșind dm bloc, P. N. a- 
vea într-o mină plusa cu 
încălțămintea, iar cu cea
laltă împingea căruciorul 
în care se afla un băiețaș 
de un an șl citcva luni, pe 
care concubina sa îl făcu
se cu un alt bărbat, îna
inte dc a o cunoaște ol. 
Tocmai din pricină cu nu 
era copilul lui. se purta 
cu micuțul cam dur. îl 
lovea peste cap. peste fată 
adeseori. în aceste condi
ții. este de mirare cum de 
femeia a fost dc acord să-l 
ia cu el pe cel tnlc.

După ce a dat pantofii 
unde trebuie. P. N. s-a dus, 
cu copil cu tot. In un re
staurant unde s-n tratat cu 
berc. în drum spre casă 
s-a oprit și la ..Luminița”, 
un alt restaurant. Aici »-a 
întilnit cu doi amici — 
Stefan Barbu ți Ștefan 
Ferțu. A băut cu cei doi. 
apoi Mi trei au hotărît să 

continue treția. Așa că 
au luat un litru de țuică 
și S-au dus acasă la Ș. 
Bnrb'J. Cel mic a fost cul
cat în camera alăturată 
celei unde avea loc petre
cerea. Pe la orele 22 sti
cla cu țuică a ajuns fără 
un strop și Petrică Nichi- 
țel a zis câ pleacă. L-a 
sculat pe cel mic. l-a luat 
in brațe și. dticind într-o 
mină căruciorul, a coborî! 
scările blocului, Cei doi 
văzîndu-1 clătinîndu-se bi
ne s-au oferit să-l ajute.

— Lăsați-mă în pace! 
l’ot și singur, le-a zis P.N.

Cînd a ajuns afară din 
bloc, cel mic a incebut. nu 
se știe din ce pricină, să 
scîncească.

— Taci din gură 1 — i-a 
poruncit ccl ce-1 ducea in 
brațe, în timp ce-1 punea 
în cărucior.

în zadar, micuțul a con
tinuat să plîngă.

— Alia, s-a zborșit P N., 
nu mă asculți ? Ei lasă că 
te fac cu să taci I

/I început să-l lovească 
pe copil sălbatic, cu pal
mele ți cu pumnii peste 
cap și în burtică. Cel mie 
a plîns și mai tare. La 
un moment dat plînsul 1 
s-a transformat în gemete. 
Apoi I-a țtșnit sîngele pe 
gură. Dezlănțuit ca o fia

ră. P N i a I lat dm Câr»- 
cior și l-a trimit eu capul 
dc scările pe care tocmai 
coborise. In .iș-eastă cli
pă s-a aprop. it de groaz
nica scenă o femeie.

— Ce faci omule ? Vrei 
să-l omori ? — a zis C’J
luînd copilul de îos și a- 
șezîndu 1 pe o bancă dm 
apropiere.

Micuțul avea capul cră
pat. din tură și din nas 
îi curgea -inge și nu mai 
mișca.

— I.-ai omorît. nemerni
cule șl u. igașuie I l-a a- 
runcat feiniin. Bală-t.o 
Dumnezeu să te bată I Ai 
luat viata unei ființe ne
vinovate. Pentru asta ai 
merita... ai merita.„

Fapta lui Petrică Niehi- 
țcl. reținut imediat dc or
ganele de poliție, a stîmif. 
o puternică indignare în 
sufletele tuturor oameni
lor din întreaga Vale a 
Jiului și muiți au zis că 
cel care a frint firul unei 
vieți ce abia se înfiripa 
merită pedeapsa capitală. 
Din păcate, legislația noas
tră nu prevede pedeapsa 
cu moartea. In orice caz, 
fiara cu chip de om va 
primi maximum de pe
deapsă pentru crima sa 
oribilă.

TRAIAN BONDOrt

Prea multe lipsuri 
intr-un sat de munte

Vn'xirt mai des. alteori 
ma rar. dl Gheorghe Poan
tă (Husari) d:n satul de 
munte Ccrițor. comuna Le
ii v'. ne aduce in atenție 
diferite vești din această 
!•>- nlitatc. unele mai bu
ne altele mai rele, greu
tăți cu are se confruntă 
oameni) de aPi. între al
tele. autorul scrisorii ce 
ne-a .dresat-o la începutul 
or-stui an ne scrie despre 

g Jtâtile intimpinati cu 
pr.mima nbonamenblor la 
presă. cotidianul nosti j 
fiind distribuit doar de 
două ori dc săptămină. 
post, sp motivând că .nu 
este motorină". Nemulțu
miri există uneori și în 
let.Vură cu procurarea 
Pi. orilor și timbrelor ucn- 
' u coresP'/nden’â.

D'jrrrrri era mai marc a 
«> .mcnilor constă însă în 
f ptul <iî pămintul. pe mari 
suprafețe, nu s-a arat ii 
ri a ineămintat. finul .1 
rămas neadunat, mistreț d 
au produs mari stricăciuni, 
nu sînt minte retivwin- 
zăt r \ lipsesc soi .alist i 
.- .re să-i alute -,i povătu- 
• • ă pe țărani, scade nu
mărul animalelor. oamenii 
se trag spre oraș, părăsind 
terenurile, pomicultura C'- 
t. niglii-ită, pădurile s« 
rbx .d- izii. Sint toate a- 
i :-.tra probi, mc șj reali
tăți ce-i îngrijorează pe 
multi oameni > irc ar dori 
să rrvimli7cze agricultura 
sp> ifică zonei montane. Ci
ne ‘.-1 ajute și cine să 
audă strigătul disperat nl 
bs uitorilor de a., i 7 Poate 
ministerul dc resort, ponte 
Gu-.rrnul, prin vocea par- 
lamentărilor județeni, P<x*- 
te Le va lua oare rlneva

la considerare greutățile? 
Vom trăi șj vom vodca.

în altă ordine de idei, 
trecind la partea mai plă
cuta. ne sint făcute cunos
cute obiceiurile dc Crăciun, 
respectiv colindele, existen
te prin partea locului. In 
a căror organizare s-au 
implicat mai toți oamenii 
comunei, in frunte cu po
pa ■ i 'u preoteasa.

Pentru a aduce și unele 
vești bune intr-una d.n 
notele transmise, autorul 
s.ri'orîi respective face 
referiri concrete, nominali- 
zindu-i pe numeroși gos- 
p lari, la modul cum. prin 
contractări ți achiziții, 
crescătorii de nnimalc 
contribuie cu carne (s-ar 
putea și cu lapte, dar tre
buie mai multă strădanie 
— n n.) la fondul pentru 
consum. Din lunga listă a 
acestora, a celor mai buni 
eres Aton de animale, re
ținem citevj nume : Gheor- 
ghe Poanta (Bulu). Clara 
Faur. Doina lanc. Petru 
Vinrn. Ghcorghc Bodcștcan, 
Nicolae Poanta și alții, fie
care oferind J.a vjnzare 
cite unul sau mai multe 
animale (boi. tăurași, ju- 
n.nci. vaci). Unii au mai 
predat caș de oaie și alte 
produse, semne de întreba
re ndieînd doar valorifi
carea ifnil.

Dm finalul scrisorii am 
reținut tonul optimist, in 
ciuda greutăților existente, 
cu care ccrișorcnii pășesc 
In Noul An. dorinduI ca 
1992 să fie un an mal 
rodnic pentru el. pentru 
cei re scriu șl f.n ziarul, 
cit si Dentiu toți cititorii 
săi. (NT.)

î

i
(
(
ț

*

I

ACUM. 
AUTORI C UNOSC! ȚI

pcrscvcrînd in descope
rirea infractorilor, poliția 
i-a Identificat pe autorii 
unor fapte rămase inițial 
In evidență ca fiind pro
duce dc către nccunos- 
cufi lată-i pc ctțiva din
tre necunoscuții* det’c- 
niti acum cunoscuți. Pe
tru Pacrău (28 ani) și 
Sorin Dranișca (25 ani), 
ambii fără ocupație, in

Poliția ne
anii 1090—1991 ou 'tpart 
nouă vnîtuți ale coopera
ției din Orăștie, furind 
bunuri in valoare de 
150 000 lei.

Constantin Nicujă (19 
ani), fost muncitor la E.M. 
Aninoasa, Nicolae Albesc 
(20 ani) ții Piper Mugurel 
(21 ani), ambii fură ocu
pație, toți din Antnoasa, 
nu vloiat-o pc minora N.G.

informează
(16 ani), A.N. fiind șl 
autorul unei tilhării

Cojocaru Petru Mihai 
(24 ani) șl Zaharia Iosif 
(28 ani), ambii ncincadrați 
în muncd, l-ou deposedat, 
prin violență, pe C.E. din 
Hunedoara, de bunuri șl 
bani. Toți ccl amintiți 
sint pasibili de pedepse 
de cite 2 pină la 12 ani 
închisoare.

AUTOR
A TÎIE1 11 RTURÎ

fn comuna Hum a fost 
găsit șl reținut Ion Mi
trofan (18 ani), fără ocu
pație, din Hunedoara, ca
re era urmărit pentru co
miterea a trei furturi dc 
la trei locuințe din mu
nicipiu de unde a sus
tras bunuri în valoare dc 
circa 20 000 lei. Acum cl 
suportă consecințele.

PRONO CONCURSUL
DIN 12 IANUARIE

Duminică Lazio a cîștigat primul îneci .acasă", 
iar S.AMP „afară". Se parc că genovezii și-au 
revenit, dar echipa iui Zoff cînd joacă în de
plasare pune probleme foarte mari oricărei echipe. 
Pronostic : 1. X

i. < AGII)III (13) 
— Jl VFN’TI S (2)

15 3 4 8 10—19 10 (—4)
15 10 3 2 18— 7 23 ( î î)

Jucătorii sardinieni sînt în mare criză dc puncte, 
dar., „să dăm Cezarului ce este al Cezarului”. 
Pronostic : X. 2

8. TORINO (6) 15 4 8 3 11— 8 16 (+2)
— ATACANTA (7) 15 5 6 1 13—11 16 (+2)
Jucătorii din Bergamo au „dat-o" pc cgaluri. Un 
meci egal credem că ar mulțumi ambele echipe 
Pronostic : X

I. INTER (8) II 4 8 2 14—11 16 ( J 2)
— BARI (17) 15 1 5 9 9—21 7 (—9)
Ar fi prea de lot ca Inter să nu cîștigc acest 
meci. insă... credem că mai șînt și surprize. 
Pronostic : I. X

2. IOGGIX (10) 15 5 5 5 23—22 15 (41)
— GENOA (5) 15 5 7 3 18—16 17 (H)
l'oggla a început să fie o echipă capricioasă, dar 
Genoa nu poate ft învinsă așa ușor.
Pronostic : X

9. VERONA (14) 
— MILAN (1)
Este cert că Mdan v,- 
acest meci.
Pronostic : X, 2

15 5 3 7 
15 10 5 0 

i rămlne Înv

11—20 13 (—1) 
29— 7 25 (+9)
incibilă și după

10. ANCONA (1) 17 7 9 1 20—12 23 (47)
— BOLOGNA (11) 17 4 7 6 14—17 15 (—3>
Liderul pornește ca favorit. dar Bologna, incct
încet, s-ar putea su ajungă in postura de a scăpa 
de retrogradare, ca nrmînd să-și vîndă scump 
pielea pc terenul din Ancona.I. NA FOI I (3) 15 6 7 2 21—19 19 ( | 3)

— FIORENTINA (12) 15 5 1 G 18—15 II (—2) 
.Sărbătorile de iarnă n-au prins bine nici unei 
echipe, ins» Napoli pornește favorită.
Pronostic : 1, X

5. I’ARMA (9) 15 48 1 14—11 16 ( | 2)
— ASCOLI (18) 15 1 4 10 8—26 6 (—10)
Parma este cu gindul la un Joc fruntaș, c.i nc- 
mulțurnindu-sc cu un eventual semieșoc, care nu 
n-ar put<a spune că nu ar renaște speranțe oas
peților dc a scăpa «ie retrogradare.
Pronostic 1

Pronostic : 1. X

11. MODENA (17) 17 5 4 8 16—21 li (-2)
— UDINESE (3) 17 7 8 2 21—13 22 <1 4)
Udinesc va avea un meci greu la Modena, for-
mațic aflată în subsolul clasam olului, pe care
se va strădui să nu 1 piardă.
Pronostic : X

|2. PISA (8) 17 G 6 5 18—17 18 (0)
— BRESCIA (2) 17 610 1 21—10 22 (-14)
Brescia n-a pierdut încă în deplasare. Se spune 
că antrenorul ei, Lucescu. In meciurile de .afa
ră", merge pc principiul : „Dacă nu ne dațl un 
punct, vi le luăm pc umîndouă”.
Pronostic : X, 2

6. ROMA (II) 15 17 I 11—16 15(11)
— 1 REMONESE (16) li 2 4 8 8—18 8 (—6)
Roma „acnsrt" a «iștigat un singur med. ceea 
cc-i flec pe oaspeți mal ambițioși și să sper»' 
că scapă de retrogradare
Pronostic ; 1, X

7. SAMPDORIA (1J) 15 5 16 18—16 11 (0)
— I A7.IO (I) 15 5 8 2 21—17 18 ( | 2)

II. VENEZIA (18) 17 2 9 6 12—17 13 <—J)
— EUCCHESE (11) 17 4 8 5 11—15 16 (0)
Cu numai 5 puncte pe teren propriu. Vcndla va 
avea un examen greu in fata lui I.ucchcsc. echi 
pă ce a cîștigat 3 partide în deplasare.
Pronostic : X
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Potrivit prevederilor Le
gă nr. G0 din 23 decembrie 
1991. Banca Națională a 
României, împreună cu 
băncile comerciale, au sar
cina dc a organiza și rea
liza in perioada 1—28 ia
nuarie 1992 decontarea 
prin compensare cu reflec
tarea în Gestiunea si rezul- 
tațele anului Fia plăți
lor restante privind livră
rile de mărfuri, executări
le dc lucrări, livrările de 
mașini, utilaje ți instala
ții pentru investiții ți 
censtrucții-montij aferen
ta a estora ">i prestările 
de servicii, recepționate și 
ac-: -plate de beneficiari. 
P: c 'm ți datoriile către 
bugetul public național a- 

agoniilor e momici.
(ipcrațiun ie dc deconta- 

'■ pi m compens ;re a plă
ti: >r restante se vor efec
tua Drln unități băncilor 
'omcrciale și -ub contro
lul nemijloc.t a! acestora 
L., țiunea d ■ compensa

re se vor deconta numai 
documentele privind obli
cați! datorate efectiv și 
scadente pină la 31 decem
brie 1991

Avind in vedere timpul 
scurt, precum ți faptul că 
o mare parte din docu
mentele dc decontare nu 
sînt depuse în bănci, agen- 
ții economici ți unitățile 
băncilor comerciale vor 
lua măsuri pentru verifi
carea temeinică a tuturor 
documentelor privind obli
gațiile de plată, respectiv 
a creanțelor cuvenite, pre
cum și a exactității noilor 
denumiri ale agenților eco
nomici parteneri, pentru a 
le depune urgent la băn
cile unde îți au deschisa 
conturile.

Pentru scurtarea circui
tului documentelor se re
comandă utilizarea De cit 
posibil a dispoziției de P’a- 
tă. Plățile și încasările In 
cadrul acțiunii de compen
sare se vor efectua onn-

tr-un cont distinct, bifun - 
țional. denumit „CONT 
DE COMPENSARE DE
CEMBRIE 1991" codificat 
„30 ... 09" ce se va deschi
de de toate băncile agen- 
ților economici participanți 
la compensare în calitate 
de plătitori.

mase în acest cont ca ur
mare a faptului că înca
sările au fost mai mari de- 
cît plățile se vor utiliza 
pentru rambursarea direc
tă a creditelor restante ți 
a creditelor curente. iar 
eventualele diferențe se 
vor vira în contul curent

DECONTAREA PRIN COMPENSARE A PLĂȚILOR 
RESTANTE DIN ECONOMIE — MĂSURĂ DE 

LICHIDARE A BLOCAJULUI FINANCIAR

I’lățile din conturile de 
compensare se vor efectua 
pînă la finele zilei de 17 
ianuarie 1992. iar înregis
trarea încasărilor pînă la 
finele zilei de 27 ianuarie 
1992.

In ziua de 28 ianuarie 
unitățile bancare vor în
chide conturile de compen
sare țl vor efectua urmă
toarele operațiuni :

Soldurile creditoare ră-

pentru efectuarea plăților.
Soldurile debitoare răma

se în conturile de compen
sare la unitățile unde plă
țile au fost mai mari de- 
cît încasările se vor m-n 
ține în conturile de corn 
pensare respective care ce 
vor intitula „Credi.e de 
compensare decembrie 1991 
garantate de stat" și se 
vor raporta pînă la lichi
dare.

Creditele bancare acor
date in urma acțiunii de 
decontare prin compensa
re a plăților restante, a- 
cordate de băncile comer
ciale, vor fi garantate de 
stat și cu bunurile mobile 
și imobile ale agenților e- 
conomici beneficiari de 
credite.

Agenții economici îm
preună cu băncile comer
ciale vor stabili grafice de 
rambursare cu termene fi
nale de maximum 6 lun< 

întocmirea acestor grafi
ce trebuie să se bazeze pe 
cunoașterea cauzelor care 
au determinat creditele de 
compensare întrucit numai 
prin stabilirea unor măsuri 
concrete de lichidare a a- 
cestora se ponte preveni 
un nou blocaj financiar 
în perioadele următoare.

Pentru reușita deplină a 
acestei acțiuni este nece
sar ca toți agenții econo
mici și unitățile băncilor 
comerciale să acorde im-

portanța cuvenită efectuă
rii corecte și în cadrul pe
rioadei aprobate a opera
țiunii de decontare prin 
compensare, avind în ve
dere dificultățile pe care 
Ie-a creat blocajul în des
fășurarea activității econo
mice și financiare.

Ma adresez conducerilor 
unităților economice cu 
rugămintea de a mobiliza 
personalul din comparti
mentele funcționale și a 
asigura condițiile tehnice 
necesare efectuării opera
țiunilor ele compensare ast
fel incit să nu rămină nici 
un document ncdccontat. 
care se referă la datorii 
sau creanțe aferente peri
oadei anterioare datei d 
31 decembrie 1991.

( ON'ST ANTIN’ MAR I . 
directorul 

Sucursalei Județene 
Hunedoara—Deva 
a Bănci Naționale 

a României

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

Organizează în seara zilei de 11 ianuarie 
1992

„REVELIONUL COMERCIANȚILOR"
Pot participa și alte persoane care n-au săr

bătorit festiv cumpăna dintre ani.
înscrierile se pot face pînă la data de 10 

ianuarie 1992, inclusiv, la sediul unității, din 
Piața Unirii, nr. 1, Deva, telefon 17084.

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

---------------------

PUBLICITATE
VÎNZARI- 

CUMPĂRĂRI
• CUMPĂR (preiau con

tract) apartament. Vînd 
Dacia 1 310 (10 000 km). în 
valută, garaj, mașină de 
spălat Automatic (nouă). 
Deva, telefon 23812.

(7855)
• VIND apartament 2 

camere. Deva, zonă cen

CONSUL DEVA S. A.
nr. J20 68/1991

B-dul Decebal, bloc P, telefon 11130 
ORGANIZEAZĂ 

începînd cu 27 ianuarie 1992 următoarele 
cursuri :

• utilizatori — studii medii
• analiști/programatori asistenți — studii

medii
• programatori de aplicații de gestiune — 

studii supe, ioare, pentru qama de micro
calculatoare PC compatibile IBM. i

înscrierile se fac la sediul firmei pînă la j 
data de 24 ianuarie 1992. (15)

trală. Informații Deva, te
lefon 16389. după ora 16.

(7830)
• VIND mașină de spă

lat cu rezistență electri
că „Albalux 9". Deva, te
lefon 17988. după ora 16.

(7831)
• VIND frigider, video 

recorder Blaupunkt și seră 
aluminiu 30 x 6 m. Deva,
telefon 17696. (7832)

• VIND urgent Dacia
1310. stare bună. Deva,
telefon 13239. (7833)

• C.A.P. Peștișu Mic
vinde la licitație mijloa
cele fixe din dotare din

A.G.V.P.S. DIN ROMANIA
A.J.V.P.S. HUNEDOARA — DEVA 

ADUCE LA CUNOȘTINȚA PESCARILOR 
FILIALEI HUNEDOARA CĂ VIZAREA 

PERMISELOR DE PESCUIT PE ANUL 1992 >
SE FACE LA SEDIUL OCOLULUI SILVIC 

HUNEDOARA, STR. CASTELULUI, NR. 22 
Așa-zisa Asociație Independentă care mai

• ocupă încă, ilegal, sediul nostru din bdul 1848, ! 
nr. 19, nu este recunoscută de A.G.V.P.S. din ’ 
România, fondurile piscicole fiind ale A.J.V.P.S. 
Hunedoara. Orice ieșire la pescuit cu viză de 
la Asociația Independentă constituie braconaj 
și urmează a fi tratat ca atare. (14)

satele Pestișu Mic. Josani 
și Nandru. Licitația va 
avea loc joi, 16 ianuarie 
1992. ora 10. Licitația se 
va repeta în fiecare joi a 
săptăminii. pînă la lichi
darea mijloacelor fixe.

(7859)

• S-A stabilit ter
men pentru licitarea 
imobilului situat în 
Romos, nr. 241. pen
tru data de 19 febru
arie 1992, ora 9. Li
citația are loc la se
diul Judecătoriei De
va. biroul executorilor 
judecătorești. (7834)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MIPA" S. A. ORAȘTIE 

str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, 
telefoane 956/41574, 41902 

Vinde pentru populație si agenți economici 
• ZAHAR DIN IMPORT.

(12)

CLUBUL „SIDERURGISTUL" 
HUNEDOARA 
ANUNȚĂ 

deschiderea următoarelor cursuri, începînd 
cu dala de 15 ianuarie 1992:

■ Ospătari — barmani
■ Limba germană
M Depanare radio-Tv
■ Limba italiană
I Inițiere folo-cine-video 
înscrierile se fac zilnic la Clubul „Siderur 

gistul", între orele 8—15 și 18—20. (16)

• VIND urgent calcula
tor „Spectrum". Simeria, 
telefon 60750. (7836)

• VIND casă cu etaj 
cu magazin la parter în 
O r ă ț t i e. Telefoane 95/ 
148076 sau 95/115847.

(7835)
• VIND Dacia 1 300 

(preț convenabil). Deva, 
telefoane 12585 și 18613.

(7850)
• VÎND mașină de cu

sut .Singer". Informații 
Simeria. str. A. Vlaicu, nr. 
25. (7837)

• VI ND covor persan
3,5 x 2,5 m Deva, telefon 
24122. (7845)

• VÎND chioșc alimen
tație publică, funcționabil, 
strada Depozitelor. Deva, 
str. Minerului, bl. 30. sc.
A. ap. 12. (7847)

• VÎND transformator 
sudură. Import. 220 volți. 
trei trepte. Deva. tele
fon 24587, după ora 15.

(7848)
• VIND 250 oi. 40 ca

pre. un cal și ARO Die
sel. defect. Informații sat 
Cinciș-Cerna, nr. 41 (Vlad 
Ioachim). (7856)

• VÎND Dacia 1 100 cu 
set motor original și piese 
schimb rezervă. Cumpăr 
microbuz sau transporter. 
Hunedoara, telefon 13002.

(7851)
• VÎND chioșc metalic 

(12 m pătrați, instalație e- 
lectrică. sanitară, frigider 
raft). Hunedoara. telefon 
11981, orele 16—18.

(7060)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB garsonieră 

confort I, Mărăști. cu a- 
partament 2 camere. Deva, 
str. Mărăști, bloc 5. scara
B. ap. 31. (7857)

• SCHIMB garsonieră
confort I. str. Bălcescu, 
bl. 19A/19 cu apartament 
2—3 camere. Informații 
Deva. 29541, după orele 
16. (7723)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră sau

cameră mobilată pentru 
închiriat. Deva. telefon 
20935. (7852)

• CAUT spațiu particu
lar sau dependințe pentru 
închiriat, cu apă curentă 
(sau posibilități de ame
najare). In Deva. Infor
mații Deva, telefon 22747.

(7860)
• „MEDECINS du Mon

de" caută să închirieze 2 
apartamente mobilate, con
fortabile, cu cite două 
camere. Deva. telefon 
25386. (7783)

OFERTE DE SERVICII
• „MEDECINS du Mon

de" caută femeie ajutor 
menaj (cumpărături, gătit, 
curățenie) între orele 8— 
13. Deva, telefon 25386.

(7806)
• FAMILIE de tineri

medici francezi caută fe
meie pentru a îngriji 3 
copii (3, 6. 9 ani). între o- 
rele 12—19 (eventual vor
bind sau întclcgind puțin 
limba franceză). Deva te
lefon 25386. (7806)

PIERDERI zeu să te 
pace !

odihnească în 
(7842)

*

■»

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

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

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografie: 25901 

Fax : 18061
*

• PIERDUT legitimație
pentru permis C.F.R.. pe 
numele Uruioc Florica. e- 
liberată de C.F.R. Deva. O 
declar nulă. (7827)

• PIERDUT legitimație
handicapat nr. 193/B. pe 
numele Guga Petru. O de
clar nulă. (7310)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
5 299 din 22 iulie 1991. 
eliberată de Prefec’u- 
ra județului Hunedoa
ra. a luat ființă aso
ciația familiala ..U. M. 
Carmen", reprezenta
tă prin Urs loan, cu 
sediul în Deva. str. 
Liliacului, bloc 22. ap. 
50. telefon 25279, cu 
obiectul activității : 
transport de bunuri 
de larg consum și co
mercializare de măr
furi alimentare și nea
limentare. (7813)

COMEMORĂRI

• PIOS omagiu, lacrimi 
și regrete, pentru cel care 
a fost

MARIN NĂSTASE 
(TĂSICĂ) 

la împlinirea a 5 ani de 
cînd -ne-a părăsit. lăsin- 
du-ne un imenv gol în su
flet. Familia în veci nemîn- 
gîiată. (7787)

• AMINTIM rudelor, 
prietenilor și cunoscuților, 
că în 12 ianuarie 1992. se 
împlinește un an dc cîni 
dragul nostru

EMIL I\(OB 
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Parastasul de po
menire are loc sîmbătă 11 
Ianuarie 1992, ora 12. Ia 
cimitirul ortodox din str. 
Mihai F.mincscu, Deva. 
Soția (7821)

DECESE

• COPIII, ginerele, nora 
și nepoții anunță cu profun
dă durere încetarea fulge
rătoare din viață a bunei 
lor mame, soacră și bu
nică

ANA BOGDAN, 
în vîrstâ de 67 ani. 
Inmormîntarea azi, 9 

ianuarie 1992. orele 13, la 
cimitirul Huituri din Hu
nedoara. îți vom păstra o 
veșnică amintire. Bumne-

• CUTREMURATĂ 
dc durere, familia a- 
nunță plecarea pe dru
mul fără întoarcere a 
dragei lor
LILIANA SECARA, 

10 ani, 
om de aleasă noblețe 
sufletească, fiică, so
ție și mamă iubitoare 
și devotată, a cărei 
amintire va sălășlui 
veșnic in inimile noas
tre.

Corpul neînsuflețit 
se află depus la Casa 
Mortuară Deva.

Inmormîntarea v<i 
avea loc vineri, 10 ia
nuarie ac., ora 13.

Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace 1

• CU in mile frîn 
te de durere, membrii 
colectivului redacției 
ziarului „Cuvîntul Li
ber' Deva aduc un 
ultim omagiu distinsei 
colea?

LILIANA SF.CAR \, 
răpită prematur și 
nedrept dintre noi, de 
o boală necruțătoare 
și fulgerătoare.

în cei peste 11 ani 
petrecuți în redacția 
noastră, ai fost, dragă 
LILIANA, o minunată 
colegă și prietenă, un 
om corect și modest, 
gata oricînd să-ți a- 
juți colegii la nevoie 
Nc-ți vom uita nici- 
cînd chipul tău drag, 
lumina zimbetului tău!

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

• COLEGII din In
spectoratul Geologic 
Minier Deva sînt a- 
lături de familia Se
cară la greaua și ire
parabila suferința pri
cinuită de decesul ce
lei care a fost
I II I ANA SE< Alt \,
Condoleanțe fami

liei îndoliate.
(7862)

• CU Inimile cerni
te și suflcjelc încărca
te d<: durere, aducem 
un ultim și pios oma
giu dragei noastre

ULIANA SECARĂ,
Fie-I țărîna ușoară? 

Familiile Mitroi, Wag
ner, Angliei, Cet.l.

(7858)

(

i
întreaga răspundere pi nlni conținutul

articolelor publicate o poartă
y- autorii acestora.

ClMNTl'L LIDER
1 ............... l; T 1 P A R II L s

OF VA !ț
*•*

SC. „Polidava" SA,
................................w Deva, str, 22 Decembrie 257


