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0 Rf.'Oâhi'.dM/.VT. C'o’if .‘lă 
nsaminlul populației >i locu- 

•ojelor. 1,'ifmul asf corespunză
tor ți r/urant ujii in județul nos
tru final'Carca la termenul sta
bilit a acelei importante ac
țiuni Populația este, recepției și 
•iu s-au semnalat incidente.

Piuă in seara zilei de 12 ia
nuarie au ;<» ' înregistrate 115 617 

rsoan., 152 027 locuințe și 
>11 95J clădiri, ceea ce ine arini 
79.7 la suta din populație, 78,9 
la ruta din locuințe și HOfi ța 
<>utu din ■lâ.irn.

Ritmuri mai mari de lucru au 
fost înregistrate la Deva, Brad, 
Simcria, Hațeg, Dalșa Baru. Ură- 
.nișcu, Durjuc. Mai slab s-a ac
ționat la Hunedoara, Petroșani, 
Culan, Petrila, Blăjeni, Bulzești, 
Kiu de Mori, Șoimuș și l'ețel. 
(V -N.l.

0 AȚI INDICAT PAȘAPOIl- 
TUI, : Serviciu! de pașapoarte al 
județului Hunedoara invită per
soanele care au depus cereri pen
tru eliberarea pașapoartelor în 
anii 1990—.'991 să se prezintă de 
urgentă pentru ridicarea lor. 
(X. C.l.

0 număhul șomekiloi: 
f\ VALEA JIULUI a trecut in 
prima decadă a acestui an de

1 120. tiAiire apeytia, ;;i; (lu stu-i 
dti liceale, fi.- studii supcrip&r 
iar 233 nu au fost angiifad 
niciodată. Deci tineri care în
groașă numărul șomerilor. (S.C.)

0 MEDITAU UN NUME. 
Printr-un ordin al Ministerului 
/nvățămlnlului și Științei, două 
instituții școlare din capitala Ju
dețului nostru au primit numele 
unor ilustre personalități istorice 
și de artă. Astfel, Liceul Teore
tic nr. I Deva poartă numele 
„Tralan" iar Școala Normală De
va se ta numi de anul acesta 
..Sabin Drăgoi", fost profesor al 
acestei școli, compozitor și diri
jor, cadru universitar deosebit 
de apreciat Un lucru frumos —

aceste instituții apreciate tre
buiau să poarte un nume 1 (M .B.j.

0 PESTE 700 DE CAFELE 
ZILNIC... Slnt solicitate și ser
vite la cofetăria „Garofița" din 
Hrady Și nu oricum, ci cu ama
bilitate și respect pentru con
sumator. Deoarece dna respon
sabil Emilia Lazăr, comerciantă 
cu experiență de 20 dc ani în 
domeniu, pretinde vânzătoarelor 
de aici disciplină și conduită 
exemplară. Un zimbet, o vorbă 
bună pentru fiecare a avut și are 
și dumneaei întotdeauna, (E. S.J.
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0 reușita 

și interesanta 
conferință presa

R.-eent. GBnviftl D. rector 
■; Organizorției jtidoțen 

I (tinedonm a FVpntulut Sal
vări; Naționale a organizat 
<• interesantă conferință dc 
r.rc.ă in cadrul căreia s-a 
prezentat strategia 51 tactt- 

a acestei importante for- 
m ițejnj politice în cumpă
nă electorJă ț>cntru ale
gerile locale din 9 febru
arie a.c. I a manifestarea 
r-.-^peo’ivii au luat parte 
domnii Ioan T miș și loan 
Xfsrcu. membri ai C merei 
Dcput.iților. Emi!;an Igna, 
Os diu Popescu, Octavian 
vfunteanu și loan Barbu, 
vicepreședinți ai Consiliu- 
a Director, reprezentanți 

ui ziarelor -Cuvintul Li
ber". „Călăuza" ți ai Stu
dioului TV Deva, corespon
denți ai presei centrale si 
. Radiodifuziunii, precum 
i unii candidați de pri

mari d n municipiile, ora-
■ lo și comunele județului.
Te b.az.a expunerii pre- 

z-ntatc și a numeroaselor 
ti incitante’or întrebări 
i iis.'1 dc ziariști, s au con
turat modalitățile prin care 
Organizai iu județeană a 
F.S.N s-a implicat In ac
tuala campanie electoralii, 
dintre care punctăm : • în 

■'uala campanie Frontul 
Salvării Naționale nu intră 
•o coaliții cu alte forma-

OMUL POTRIVIT „PĂLĂRIEI11...
• Cum îl ,,vedeți" pe viitorul primar al ora 

șului dv. ?. • Ce calitâți apreciați că trebuie să 
întrunească pentru asemenea funcție ?

Conlinuarr in pag a 2-a)

Acum, cind ne mai des
parte puțin timp de ale
gerile locale, este firesc să 
ne întrebăm pe cine vom 
vota în fruntea obștii, să 
încercăm să cunoaștem cit 
mai bine pe cei care can
didează pentru funcțiile dc 
concilieri și dc primari. 
Am rugat citi?va persoane 
din orașul Simcria să răs
pundă întrebărilor de rr>ji 
sus. fără a face referiri 
concrete la persoane.

I.*tă și răspunsurile :
a) Un om angrenat în 

toate problemele orașului ; 
b) Să fie cinstit, bun gos
podar, un om cu Inițiativă, 
să aibă o conduită morală 
deosebită, să colaboreze cu 
oamenii pentru realizarea 
doleanțelor acestora, să 
vegheze Ia respectarea le
galității. să știe să-și a- 
proprie colaboratorii (prof. 
Petru Todericiu).

a) Un om cu multă ini
țiativă. care sa se implice 
in problemele sociale și 
gospodărești ale orașului ; 
b) Su Le bun organizator, 
cinstit și modest. (Marin 
tlcxiui).

a) Inteb itual, cu studii 
superioare, dc preferință 
juridice sau economice ; b) 
Cinstit. < dm. ferm, .gospo
dar. nccomprotnis politie, 
iubitor al orașului sl al 
locuitorilor săi (dr. Cice
rone Maici).

a) Să fie un adevărat 
gospodar, să cunoască ora

șul și oamenii lui. să ser
vească cu cinste și demni
tate interesele localității ; 
b) Modest, cinstit și apro
piat de sufletele oameni
lor. Prieteni să-i fie toti 
acei ce muncesc cu ade
vărat pentru ca. împreună, 
să facă din orașul nostru 
un oraș model, (I’ompilia 
Banca).

a) Un bun gospodar, să 
susțină interesele orașu
lui și ale oamenilor, deci 
un om a! orașului : b) Să 
fie o persoană serioasă, cu 
o bună pregătire profesio
nală. să înțeleagă greută
țile și necesitățile oameni
lor care i-au dat girul, să 
respecte legile în vigoare. 
(Streharsky Alexandru).

a) Un om al orașului, să 
lupte pentru rezolvarea tu
turor problemelor în inte
resul obștii ; b) Bun gos
podar. om cu inițiativă, 
cinstit, drept, capabil su-.și 
apropie colab'fratorii. con
duită morala ireproșabilă, 
intransigent cu neregulile 
și abuzurile (prof. Virgil 
Bozdog).

a) Persoană independen
tă. cetățean al orașului Si
mcria. virsta 10—15 ani, 
dc profesie economist sau 
jurist. Un primar care să 
întruchipeze idica de cu-

tnchetă realizată dc 
ESIT.lt ț ȘINA
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— Țoale ciupercile pot fi mimate? — se inte

resează Coslel.
— Toate, insă unele numai o dată, preciză 

prietenul său.

LA SECȚIA DE ARTA A MUZEULUI JUDEȚEAN

0 expoziție
De o bună perioadă de 

timp, Muzeul Județean, 
mai precis Sccți de Artă, 
aflată în Palatul Culturii 
din Deva, îți răsfață pu
blicul cu expoziții perio
dice In caic îșl află locul 
tipărituri vechi, rle marc 
valoare documentară, lu
crări de artă pe care pati
na vremii și-a lăsat am
prenta, sau mai noi. alte 
obiecte, toate aflate in pa
trimoniul național. O ast-

remarcabilă
fel de expoziție este des
chisă în momentul de 
față purtînd genericul 
••Confluențe — artă, tipar, 
școala” și a fost concepută 
și organizată de profesorii- 
rnuzeografi Maria Basarab 
și Doina Rcghiș, pe aceasta 
din urmă aflînd-o și în 
postura de creator-autor al

MINEI. 1101)1 A

(Continuare în pag. a 2-a)

■ 1’RIM-MINISTRU TI
TAN IC'E. In urma inter
viului cu dl. Mircea Dine*- 
cu, realizat de Carmen Du
mitrescu de Ia SOȚI. Radu 
Budeanu, directorul postu
lui de televiziune indepen
dent. a cenzurat următoa
rele cuvinte ale președinte
lui Uniunii Scriitorilor : 
..Domnul Stolojan este un 
prim-ministru de frigider”. 
Un redactor al SOȚI a mai 
declarat : ..Datorită acestui 
fapt. Radu Budeanu a fost 
nevoit să-și dea demisia".

■ ȘOM \JUl. LA ZI. Mi
nisterul Muncii și Protec
ției Sociale informează că 
la începutul anului se a- 
flau înregistrați, cu drept 
dc plată, la Oficiile forțe
lor de muncă din întreaga 
țară aproape 266 000 de 
șomeri.

■ O NOI Ă AGRESIU
NE LA ADRESA l’RESEI. 
Din surse demne dc în
credere. aflăm că huliga
nismului (oare apolitic ?) 
i-a căzut victimă un alt 
slujitor al presei. Este vor
ba de domnișoara Sanda 
Cornelia Rădulescu, redac
tor |a îndrăgitul post 
UNIFAN, care în seara de 
6 ianuarie a fost atacată 
dc către doi indivizi, care 
prin violență și sub ame
nințarea unui cuțit a fost 
deposedată de bijuterii, 
reportofon, geaca din piele 
și un minicalculator.

■ MAI SLAB CU 30 KG. 
Nicu Ceaușescu a început 
□Cest an internat într-o 
secție medicală de speciali
tate a unui spital civil, 
unde i s-au făcut noi ana
lize, diagnosticul fiind a- 
cela de insuficientă hepa
tică și psihică precară. Pa
cientul a slăbit cu peste 
30 kg față de momentul 
arestării.

■ DIN NOU III.IER A 
UNGARA? Elicopterul do
bori! a intrat în spațiul 
aerian iugoslav (Croat), ve
nind din Ungaria și a fo
losit o rulă obișnuită tra- 
ficanților de arme. Este 
incert dacă elicopterul pri
mise sau nu. formal per
misul de intrare pe teri
toriul controlat de aviația 
federală. Sursele dc la care 
provin aceste informații 
evidențiază harababura din 
aviația federală, faptul că, 
în mare parte, comanda
mentul și ofițerii supe
riori, croați și sloveni, au 
Pără«it-o, fiind înlocuiți cu 
cadre formate în pripă 
sau... incompetente.

■ REUTER IN DIRECT. 
Națiunile unite au propus 
Irakului să i se permită 
vinzarea de petrol in va
loare de 1.6 miliarde do
lari pentru a achiziționa 
hrană și m< dicamentc, dar 
cu condiția ca Bagdadul să 
nil dețină controlul direct 
asupra acestor fonduri, alo- 
CÎHdil-se o parte în scopul 
compensării daunelor și 
cheltuielilor dc război ale 
O.N.U. Experții din Irak 
și de la Națiunile Unite so 
inlilnesc azi la Viena pen
tru a discuta această pro
blemă. Dacă înțelegerea va 
fi făcută, Irakul ar vinde 
petrol pentru pr ma dată 
dc cind i-a (ost impus 
embargoul.

Serial cu apariție simultană la București, Timișoara, Craiova, Deva ți Constanța.
'1

ESIT.lt
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Omul potrivit „pălăriei"...

(Urmare din pag. ij

rățcnie. atit propria ..cu
rățenie" morală cit și cca 
a orașului. (1 mia Coicu- 
lescu).

a; Să fie un om corect, 
apropiat de semeni, cu 
prcg.itire superioară, să re
zolve pozitiv, pe cit posi
bil, cererile oamenilor. Să 
tină la bunul mers al ora
șului, să sprijine activita
tea culturală și cea de 
înfrumusețare a urbei. 
(Gheorghina Arliip)

a) Un om care să cu
noască problemele Sinieriei 
și să le rezolve cu prompti
tudine : b) Modest, sociabil, 
cinstit. (Dorina l.ugojan).

a) Să fie localnic, să dis
pună de o anumită avere 
sau cel puțin o stare mate
rială bună pentru a fi in- 
coruptibj. Pe cit Posibil, 
să aibă o anumită expe
riență în domeniu, pentru 
.1 nu experimenta acum. 
Dacă se poate, să fie fa
milist. dar nu obligatoriu. 
Să nu aibă cazier chiar

0 reușită și interesantă conferința de presa
(Urmare din pag. 1)

țiuni politice. • Caracte
ristica esențială este desfă
șurarea unei activități sub 
semnul competenței și fair- 
play-ului. • Obiectivele 
FJS.N. sînt redresarea eco
nomică a țării, dezvolta
rea edilitar-gospodărească a 
localităților. combaterea 
inerției și corupției, crea
rea de noi Jocuri de mun
că și combaterea șomaju
lui. aplicarea Legii fon

j Poliția ne 
j Dl? LA 2 LA 7 AM 

1&CIIISOA RE

, A •■casta este pedeapso 
| ce se aplică autorilor u- J nor tilhăril de genul co 
Ilor pe care Ie vom relata

Szabo Iosif Francisc (21 
J ani) țl Zaharia Nicolae 
T Florin (18 ani), ambii fă- 
î ră ocupație, l-au tilhărit 
| (ntr-o noaple pe pictorul 
' M. C. din București aflat 
I în orașul Vulcan, căruia, 
* prin violență, l-au sustras 
I 8 000 lei, ceasul de mind 
’ ți 5 tablouri in valpare 
I de 14 000 lei. De asemenea, 
* in aceleași limite se 
I încadrează fi fapta corni-

să de Baicona Nicolai’ 
I Marian (24 ani), zidar ța- 
■

(Urmars din pag. I)

unor izbutite lucrări de 
pictură, cu precădere com
poziții figurative.

Ața după cum ne măr
turisea dna Maria Basarab. 
.Expoziția cutează să rămî- 
nă un rodnic loc de tntîl- 
nire între arta plastică ti
părituri didactice și cei care 
sînt sau iu fost cîndvn 
școlari". Sînt aduse în a- 
tcntic „căit' do învățătură' 
care au fost deopotrivă, sau 
<n primul rînd. cărt) re!'- 
gioase și prin 'ntcrmedl d 
cărora s-a învățat româ
nește. Să menționăm că 
aceste cărți au fost tipărite, 
în general. în Transilvania, 
dar si dincolo de Carpați 
nau de Jiotarelc țării, men- 

politic, spre a nu fi animat 
de sentimente de răzbu
nare. să fie ușor aborda
bil. dar suficient de ferm. 
Să fie român, dar nu ex
clud o altă naționalitate 
in caz de personalitate deo
sebită (dr. Mircea Durleș- 
t can u).

a) Un om integru, drept, 
devotat obștii, care pune 
mai presus de orice binele 
social. Intr-un cuvînt. un 
om inteligent, cu o cultură 
aleasă, cu multe cunoștințe 
în toate domeniile. Să aibă 
spirit organizatoric, prac
tic. dar și inițiativă, des
chidere spre nou, spre 
progres. Dacă se poate, 
independent din punct de 
vedere politic și nu încor
setat prejudecăților. Să slu
jească oamenii și să le re
zolve problemele (prof. 
Dorina Matecvici)

a) în viziunea mea. tre
buie să fie un bărbat avind 
o vîrstă între 45—55 ani. 
studii superioare în spe
cial în probleme econom - 
ce. Orașul fiind situat in

dului funciar, îmbunătăți
rea aprovizionării popu
lației. atragerea intelectua
lității la progresul și pro
pășirea României etc. • în 
județul nostru F.S.N. a 
propus candidați de pri
mari și de consilieri pen
tru toate localitățile ur
bane și rurale. • Concep
ția ce stă la baza c împa- 
niei electorale actuale este 
aceea că F.S.N. este, la 
ora actuală, coloana verte
brală a României și vine

informează
motor la S.C. I.C.S. Hune
doara. F.l a folosit vio
lența pentru a-l deposeda 
pc N.S. de un ceas dc 
mină, de 1 500 lei și de o 
geacă de. tercot.

LA PROCEDURA

DE URGENTA

Intr-una din zilele lu
nii decembrie a anului 
de curtnd încheiat, Pe
tru Pleșa (18 ani) din 
Brănișca, zidar la Coo
perativa „Constructorul" 
Deva, a fost depistat in 
flagrant. In magazinul ,E 
lectronlea* din Deva, în 
vreme ce fura suma de

O expoziție remarcabilă
ționlnd : Bucoavna, apărută 
la Bălgrad în 1699, retipă
rită in 1899. care se deta
șează prin caracterul său 
moralizator, apropiat de 
laic; abecedare, cărți de 
• it re. gramatici, cărți de 
științe ale naturii, geogra
fic, istorie, majoritatea din 
secolul al XlX-lca, de eli
tă. reviste școlare. Alături 
de acestea se afiă expuse 
dicționare.

De o deosebita valoare 
bibliofilă sînt: .îndreptare 
către aritmetică" a iui Gh. 
Sincal (Blaj, 1785) — să nu 
uităm că Șincai a înființat 
in Transilvania peste 390 
școli în limba română —, 

tr-un punct deosebit de fa
vorabil al legăturilor cu 
întreaga țară, atit pe calea 
ferată cit și pe șosele, poa
te să creeze o industrie 
alimentară și ușoară și să 
rezolve numeroase proble
me sociale. Va trebui să 
fie un bun gospodar, e- 
nergic și curajos în luarea 
deciziilor (ec. Alexandru 
l’așcău).

O
Așadar, stimați cititori, 

încă o dovadă a tendinței 
omului spre perfecțiune. 
Bineînțeles, că. înainte de a 
pretinde semenului nostru 
să întrunească toate aceste 
atribute, ar fi cinstit să 
ne întrebăm, la rîndu-ne. 
cu toții, dacă avem dispo
nibilitatea să fim și noi 
cit mai aproape de aseme
nea însușiri. Să dea Dum
nezeu ca toți cei pe care-1 
vom alege în fruntea loca
lităților hunedorene. la 9 
februarie, să se confunde 
cu idealurile exprimate în 
rindurile de mai sus.

cu oameni care, deși în ma
joritatea tineri, au expe
riența guvernării. Consi
liul Director al Organiza
ției județene Hunedoara a 
F.S.N. are convingerea că 
masele de alegători vor 
vota trandafirul — sigla 
acestei formații politice — 
asigurîndu-se în acest fel 
înfăptuirea reformei. îna
intarea neabătută a pa
triei noastre pe calea 
democrației. demnității și 
progresului.

12 500 lei din buzunarul î 
unul cetățean. Infractorul I 
a fost arestat și cercetat • 
la procedura de urgență, | 
fapta comisă pedepsin- • 
du-se cu închisoare de la I 
1 la 5 ani »

NU-L VEȚI MAI ‘
*

VEDEA VN TIMP |
%

O asemenea soartă n | 
are Anton Popescu (41 , 
ani) din Lupenl fost | 
muncitor la E. M. Aninoa- • 
sa, acum arestat. Pedeap- > 
sa de care este pasibil: I 
de la 3 la 10 ani inchitoa- * 
re. Cauza ? Prin amenin- | 
țâre și violentă, el a în- • 
treținut relații sexuale I 
cu minora P. F., in vlrsță . 
de 13 ani, din Vulcan, | 
mama acesteia trăind in ■ 
concubinaj cu autorul f<i)>- ■ 
tel amintite. I

••Abecedar" (1868), .Carte de 
citire" (1866), „Carte de 
științele naturii" (186!)) —
toate tipărite la Sibiu, a- 
parținînd lui Zaharia Boia, 
care a studiat pedagogia la 
Lipsea. La Blaj, au fost 
ti păr'te o „Carte de gra
matică" a lui Timotci Ci- 
pariu (1877) și un Compen
diu de gramatică. .Ist jria 
Ardealului” a lui Ioan Nicu 
Moldovan. Atrage atenția 
-Dicționarul" lui Gh. Bnri- 
țiu, tipărit la Brașov în 
1869 și oferit Societății de 
istorie din Deva ; „Instruc
țiuni dc morală" de I Gă- 
vănesru .Ce’” ••”•„ vir
tuți" de Nic. Vcjea Tnncu

Kt 
II IA

Ia secția „Service" a U.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani se verifică un sertar tip 
TMP (sistem francez), eare va fi implementat in stațiile telegrizumi trice din 
exploatările miniere ale Văii Jiului. Onerația este efectuată de inginerii (do 
la stingă la dreapta) Glieorghe Ciocan. Mircea Olariu și Aurel Selejan
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Telexul 13/1 și preturile la ouă
Anul 1992 a debutat cu 

o măsură înțeleaptă din 
partea Direcției generale a 
protecției cumpărătorului 
care, prin telexul nr. 13/ 
1 din 3 ianuarie 1992 face 
cunoscut că în baza notei 
comune a Ministerului Eco
nomici și Finanțelor. a 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, precum și a 
Ministerului Comerțului și 
Turismului din data sus- 
amintită s-au negociat Pre
țurile cu ridicata pentru 
ouăle de consam după 
cum urmează : 9 lei/buca- 
tă pentru ouă de 40—50 
grame oul. și 10 lei/buca- 
tă pentru ouă de peste 50 
grame bucata Tot în te
lex se specifică fantul că 
preturile cu amănuntul se 
formează prin adăugarea

Cind „învățătura de minte" lipsește la apel
Omul trage maximum de 

învățăminte din pățaniile 
celor dtn jur. dar mai ales 
dm întîmplănle vieții sale. 
Nu degeaba se zice că 
evenimentele dintr-o exis
tență. In special cele ne
plăcute sînt — sau ar tre
bui să fie — învățătură de 
minte. Aceasta este regu
la. legea adică, ceea ce nu 
înseamnă că nu sînt și ex
cepții care o confirmă de 
altfel

O astfel de excepție este 
Vaier Molan din Petroș',ni. 
Omul la care ne referim 
are înscrise la activ nici 
mai mult nici mai puțin 
de 11 condamnări — un 
posibil record în materie 
— majoritatea dintre ele 
pentru furt din avutul pu
blic și particular. După

(Brașov, 1817), o carte de
spre „năravurile bune" (Si
biu 1837) a lui Moise Fulca. 
Sînt expuse, dc asemenea, 
căiți tipărite in limba ma
ghiară și germană.

Dc interes in expoziție 
se bucură cărțile unor 
dascăli deveni — Vasile 
Petri care a scos revista 
„Școala practică" (Năsuud, 
1855). un ..Abecedar", un 
incunabul al literaturii di
dactice caro. dună cum 
spunea Onisifor Ghibu. a 
cir'ulat clandestin pentru 
Prefața lui ec vorbea deSorc 
istoria continuă si neîntre- 
înn’n p nr ,||n
Transilvania. A fost tipă

la prețurile cu ridicata a 
unei sume maxime de 1.50 
iei/bucată. Acest adaos 
comercial se împarte pe 
verigi prin negocierea în
tre agenții economici cu 
activitate cu ridicata și cu 
amănuntul. Altfel spus, 
mai pe românește, ouăle 
de calitatea I nu vor de
păși prețul de 11,50 lei/ 
bucată, iar cele de a Il-a 
10.50 lei/bucată.

Plecind de la acest fapt, 
am trecut prin cîteva ma
gazine din Deva. joi. 9 ia
nuarie. pentru a constata 
adevărul din teren Alimen
tara nr. 3 — 10 lei prețul 
la furnizor ; 10,60 lei pre
țul cu care au fost livrate 
de către Societatea comer
cială ..Retezatul" S A De
va și 13 lei prețul •'u amă- 

executarea ultimei pedep
se se pa rea ca V. M. s-a 
ostoit, in sensul ca i-a ve
nit mintea ia cap și s-a 
lasat de oiestcmaui. Din 
pacate. era o părere falsa. 
Căci, nu cu multa vreme 
in urmă. Vaier M. a mai 
săvirșit o boacănă (a se 
citi infracțiune). Împreună 
cu soția sa Ana au intrat, 
într-o noapte, în locuința 
unui bun vecin — este vor
ba de Ioan Negoiu — de 
unde au încărcat In saci 
alimente și alte diferite 
bunuri. Mișcarea lor i s-a 
părut suspectă unui alt 
vecin — Petru Mihai — 
care s-a dus la fața lo
cului și l-a prins pe cei 
doi. în fapt, cu bunurile ce 
nu le aparțineau In saci, 
gata să plece cu ele. V. M.

rit la Sibiu în 1851 ; Ioan 
Lăz.ăriciu cu -Elemente dc 
poetică romană" (Deva, 
1884), o „Istorie a literatu
rii române" (Deva, 1855).

Așa cum am menționat, 
în expoziție sînt prezentate 
lucrări de pictură — alcă
tuind un ciclu al vieții în 
portrete, dar și flori, com
poziții figurative șl chiar 
două lucrări dc pictură nai
vă. Menționăm între sem
natari pe Corneliu Baba 

U .Malernilate'', o lucra
re extraordinară. Lucia 
Piso .Portret de fetită", 
portrete dc creatori necu
noscut î din soc XIX flori 
pictate de Dumitru Ghiață,

Foto PAVEI. I.A7A

nuntul (?). Se impune 
facem precizarea că mar
fa a fost livrată prin fa 
tura nr. 28420 din 8 ia
nuarie. Magazinul „Pro- 
das" nr. 2 din Complexul 
Comercial Piață : prețurile 
la furnizor 9 i, respectiv. 
10 Iei/bucată, prețui prac
ticat de magazin 11 și. res
pectiv, 12 lei (?). Ouăle 
au fost livrate in data d-' 
9 ianuarie a c.

Nu ne-am propus ni-’i 
un fel de comentariu ia 
situațiile semnalate în te
ren. deși exemplele a 
putea continua.

Ne-am permite. în final, 
ilinr o singură întrebare 
pfnă -înd ?

G.OR Ml l’OHNAlt

a luat-o la fugă, dar nu 
i-a reușit intenția de a 
dispare în ceață — în în
tunericul nopții adică — 
și a fost înhățat. Judecă
toria Petroșani i-.i admi
nistrat lui V. M. o con 
damnare de 1 an la loe'ii 
de muncă. Ușoara pe 
dcapsă pentru un vechi si 
statornic recidivist. Tribu- 
naiul județean a consid 
rat — pe bună dreptate — 
că pedeapsa respectivă est 
prea blîndă. așa că a de
cis ca anul respectiv să 
fie executat în penitenciar

Așa se întîmulă. cum 
dovedește și cazul iui Va
ier Moian. cind învățătura 
de minte nu este luată în 
seamă. nu function ■'rr/a 
adică.
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parată sînt expuse Jurrăr.. 
așa cum aminteam la în
ceput. de Doina Rcthi-,. 
remarcabile părindn-ni si 
-Alegru". „Pace". „Compo
ziție 1”, „Compoziție 2" șî 
lucrări de Valentin T.ă- 
dani.

Anul Nou .■» deb’jiat cu o 
expoziție remarcabilă ]n 
Secția de Artă a Muzeului 
Județean. Să speram că 
este un semn bun șl ast
fel dc semne" vor ni.il 
«parc dc-a lungul anului'
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8RAD Probleme dificile 
în gospodărirea orașu.ui
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S-a terminat vacanța 
fotbaliștilor. Pinâ mîine, 
15 ianuarie, toate echi
pele divizionare de fot- 
bol iși reiou pregătirile 
pentru returul Campio
natului Național de fot
bal 1991-1992. A fost 
acanța - un sfetnic 

bun pentru echioele hu- 
nedorene ? Vom vedea. 
Cert este că in returul 
ce inceoe în luna martie, 
toate echipele joacă o 
carte mare. Și cea mai 
arzătoare dorință și o 
echioelor noastre este 
supraviețuirea I Corvinul 
in Di. zio Națională A 
și cele 9 echipe divizio
nare C, pentru clasarea 
în primele 4 locuri ale 
ser ei și rămînerea de
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încep 
pregătirile 

pentru retur

fapt într-uno din seriile 
Diviziei B. Doar Jiul 
Petroșani luptă in pri
mul nnd pentru promo
varea în Divizia Națio
nală A Fiindcă, să ne 
reamintim din sezonul 
viitor, se aplică noul 
sistem competiționol . 
Divizia Noțională A cu 
18 echipe. 2 serii Divi
zia A o cite 18 ech'oe, 
4 serii in Divizia B a 
cite 20 echipe. Cele moi 
periclitate echipe din 
Divizia C, pentru a lua 
drumul... campionatului 
județean sînt Retezatul 
Hațeg și C.F.R. Simeria. 
O luptă acerbă este în 
sena a IX-a, Div. C, 
unde. A.S. Poroșeni, Mi
nerul Lupeni și Vulcan 
ocupă în ordine locurile 
3-5 și Minerul Uriconi 
locul 6. Vo fi un retur 
incendiar pentru echipe
le din Valea Jiului.

lată de ce, conduce
rile osociațiilor și clu
burilor trebuie să se 
preocupe cu roată inten
sitatea de desfășurarea 
cu cea mar mare exi
gență o pregătirilor pen
tru retur I Vizita medica
lă, pregătirea fizică, 
psihico și tactică în so
lă și aer liber, să aibă 
loc Io nivelu- exigente
lor octuole. Acum e mo
mentul co sponsorii so 
ojute echipele, susțină
torii să se opropie de 
echipele lor preferate.

ti otbaliștii dc la F.C. 
' Corvinul și-au reluat 

de ieri pregătirile 
pentru retur care, datorită 
locului ocupat în subsolul 
clasamentului de către 
echipa hunedoreană. se 
anunță foarte disputat. Șl 
în vacantă, fotbaliștii au 
fost cu gindul la meciu
rile ce vor începe la 8 mar
tie -a c. Și sînt multe de 
făcut. Jncepînd de la con
ducerea clubului ți pînă la 
ultimul Jucător din lot. 
Fiindcă, penultimul loc o- 
eupat in clasament dc 
către Corvinul. cu numai 
11 puncte ți un golave
raj slab, dc 10—29. nu este 
ci credem, nu va fi pen
tru Corvinul. A dovedit-o 
în nltlmelc partide din tur. 
la Bacău șl tn meciul eu 
Dlnamo. ncară. F, cert, c- 
ctdpa are valoare. Este ne-

Antrenamentele cit mai aproape
de condițiile și exigențele jocu'ui

ln scurta vacanță de iar
nă a fotbalului l-am în- 
tilnit pe cunoscutul antre
nor l.adislau Viad, o veche 
și agreabilă cunoștință o 
noastră. Desigur, cei mai 
mulți știu că Loțl a fost 
un jucător apreciat la Ora
dea si Cimpulung Moldo
venesc, că a jucat in com
pania unor nume de rezo
nanță In fotbalul româ
nesc, că la 38 de ani era 
antrenor principal la F.C. 
Oradea, in divizia A. aatl- 
vînd pe acest post, in timp 
ce la echipele adverse ane 
trenau /lie Oană, Titl Teaș- 
că. Coco Dumitrescu, Tra
ian fonescu, Cibi Braun, 
nea Tind, Piști Covaci etc. 
Ișl reamintește și acum cu 
nostalgie de Sătmăreanu II, 
Kiin, Popo-dci, Kassal, 
Agud, Florescu — care 
i-au fost elevi la Oradea,

Corvinul se
voie insă de multă muncă 
pentru n ieși din acest im
pas. Și după cîte cunoaș
tem. conducerea clubului 
este decisă să In de a- 
ceastă dată taurul de coar
ne. Ne referim la introdu
cerea cu adevărat a unei 
stări disciplinare atît de 
necesară omogenizării su
fletești a echipei. Fiindcă, 
ceea ce i-a lipsit echipei 
hunedorene a fost coeziu
nea sufletească. dăruirea 
pentru culorile echipei, a- 
bordarca cu hotărlre. cu 
vlagă a partidelor, atit din 
deplasare, cit șl de acasă.

Acum, după cum ne re
lata dl Ioan Socol, pre- 
șodinHc clubului, s-.au pus 
la punct ultimele .nnănun- 

de li. Vlad, Klein, Ma'cuț, 
Petcu Gabor, meșa, Văctuș 
/Hunedoara), Caval, Gogii 
Tonca, Lasconi tJiul), Miti
că Cojocarii, Sues, Silnghi. 
Șchiopu (Deva) și mulți al
ții-

— zlm auzit că antrenezi 
pe Diosgyori V.T.K. Mis
kolc din Ungaria. Cum ii 
ajuns acolo, care este si
tuația echipei tale, inatnte 
de începerea returului ?

— zlm concurat mai 
mulți antrenori pe acest 
post, Am acceptat și du
pă referințele și recoman
dările unor oameni de fot
bal de la Oradea. Echipa 
care o conduc are o veche 
tradiție fotbalistică, in
tr-unui dintre cele mai

FOTBAL
LA GURA SOBEI

mari orașe după Budapes
ta. Promovarea in divi
zia A s-a făcut cu o echi
pă tinără, fără experiență 
pentru prima scenă a fot
balului din Ungaria. In 
plus pregătirile au început 
mai tîrziu, după meciurile 
grele disputate la baraj. 
In același timp, de la echi
pă a plecat Toth la Debre
țin care era cel mai bun 
jucător al echipei, In timp 
ce din țară nu s-a efectuat 
nici un transfer. Am reu
șit insă să-i aducem pe 
Petcu și Gabor și trei ju
cători ruși. Am terminat 
turul pe locul N. Din pă
cate în tur au fost destule 
perioade grele, cînd am 
avut cite 2—3 jucători ac
cidentați, Gabor, Cszi și Lă
cătuș, Altfel se va pune 
problema pregătirilor de 
lamă și sînt sigur că re
turul va fi mai bun țin
tind locul 12 în clasamen
tul final, Avem un public 
cald, atașat de echipă, 
care-și încurajează necon
tenit favorițll, o conducere 
a clubului atentă, preocu
pată de asigurarea condi
țiilor corespunzătoare pen
tru pregătire șl participa
rea in campionat a echipei. 
Tin foarte mult ca antrena
mentele să se de: fășoarc

regrupează
te ale programului de pre
gătire pentru retur. Con
ducerea clubului, consec
ventă principiilor sale, va 
sprijini conducerea tehni
că a ecliipei pentru pro
movarea a noi tineri fotba
liști. în prima c'liipă Este 
vorba în primul rind de
spre Andone (atacant). Ku- 
tif.aldi și Dăscălescu’ (mH- 
locasi). Se preconizează 
totodată întărirea echipei 
cu 2—3 jucători din iu
dei sau județe limitrofe, 
care să dea mai multă pu
tere dc luptă ecliipei, dar 
să și întărească uncie com
partimente, cum este ca
zul apărării. în același 
timp, nu sr va mal face 
rabat corectitudinii, dato

cit mai aproape de condi
țiile șl exigențele jocului.

— Cum este fotbalul in 
Ungaria ?

— In ultimii trei ani se 
joacă un fotbal mai anga
ja nt, bărbătesc, dar in li
mita regulamentului. Clu
burile de fotbal de divizia 
A au o bună pregătire 
organizatorică, punind un 
accent major pe condițiile 
de pregătire și refacere a 
jucătorilor, tn Ungaria rar 
se fac cantonamente înain
te de meci. Fiecare jucă
tor servește masa acasă, 
doarme în patul său. De
plasările fiind scurte, se e- 
fectuează de regulă în ziua 
meciului. Arbitrajele sînt 
exigente, corecte. întrucit 
cluburile n-au nici o obli
gație față de arbitri, ha
remurile fiind plătite de 
federație, înainte sau după 
meci nici un arbitru nu ser
vește nimic la echipa gaz
dă, nici măcar un pepsi. 
Obligatoriu după fiecare 
meci are loc conferința de 
presă, și chiar la pauză an
trenorii și jucătorii nu 
scapă de -tirul" gazetari
lor, al televiziunii. Vreau 
să spun însă că si unele 
cluburi din U'tgaria se 
confruntă cu greutăți fi
nanciare dar in ultimul 
timp a crescut numărul 
spectatorilor la partide și 
există interes pentru fot
bal.

— Ești același antrenor 
exigent, ambițios, plin de 
vigoare și al fi putut 
ajuta mult o echipă hune- 
dorcană...

— zlm crezut șl eu acest 
lucru. Mă refer in mod 
deosebit la Mureșul Deva, 
fiindcă este echipa din 
orașul în care locuiesc și 
pe care am antrenat-o mulți 
ani. Sigur, puteam să-i 
dau sprijin conducerii clu
bului să formeze o echi
pă bună. Nu a fost așa. Să 
știți însă că urmăresc cu 
mult interes rezultatele 
echipelor hunedorene In 
campionat și as dori ca si 
pe această cale să le urez 
mult succes pentru acest 
retur ..de foc" al campio
natului românesc.

SABIN CERBIJ
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riei fată de echipă șl su
porteri, atașamentului fată 
de echipă.

Strîngînd rîndurilc în lu
nii celor cu experiență 
competitivă, mai tinerii ju
cători care s-au format la 
Corvinul cit și cei care vor 
fi promovați, pot să scoa
tă formația hunedoreană 
din impas. Condiția de ba
ză este însă efectuarea 
unei pregătiri fără cusur, 
atît fizică, tehnico-tactică 
cit si cea psihică in -re 
jucătorii să fie mobilizați 
conectați obiectivului Prio
ritar al i-i’hioei : evadarea 
din zona o..ri-i>i<>nsă a cla
samentului. Si a^est lu
cru nu sc nonle ’•nnț'zn 
doz-Jt nrîn a Ni rd a rea fiz*- 
cărei mrțidn m tot nnh»rn- 
bu) tinereții ■' dSriihii 
snort’ve. r e 1 vnțl

— Problemele gospodă
ririi orașului Brad smt 
multe. Despre unele dintre 
ele ziarul nostru a mai 
scris. Care este situația 
in acest moment, die 
Ghcorghe Dărău, inginer 
șef al F.G.C L. Brad ?

— Dacă vă referiți la 
izolațiile de la terasele 
blocurilor despre care am 
discutat .și cînd ne-am în- 
tilnit la R.A.GC.L. Deva, 
de care noi aparținem, vă 
pot spune că la ora ac
tuală avem o depășire de 
3 milioane lei la aceste 
lucrări S-au făcut efoi 
turi deosebite in vară pen
tru rezolvarea situațiilor 
mai deosebite, Avem trei 
echipe dc luciu, dintre care 
una foarte bună, formată 
din oameni din oraș, care 
s-au oferit pentru aseme
nea lucrări. Dar trebuie 
să vă spun că în jur de 
80 de blocuri, deci cam 
50 la sută din cele exis
tente in oraș, sînt cu nor
mă de R. K., avind intre 
25—30 de ani și chiar peste. 
De ce nu le putem face ? 
Pentru că ne lipsesc banii. 
Fondurile din care se fac 
aceste lucrări se realizea
ză din iliirii. care în me
die sînt dc 250 lei/lună/ 
apartament. Materialele 
s-au scumpit de atîtca ori. 
iar despre calitatea lor ce 
să mai vorbim. Fină la 
Revoluție nouă ne reve
neau lunar doar 7 lei pen
tru un apartament, așa că 
vă dați seama cîte au ră
mas în urmă. Pe viitor 
vom avea ceva mai multi 
bani din vinzarea aparta
mentelor pe care acum o 
facem noi. Dar și din acei 
50 la sută nu se vor putea 
realiza imediat lucrări deo
sebite. întrucit noi sîntem 
cei care împrumutăm bani 
oamenilor (foarte putini 
pot achita direct valoarea 
integrală a apartamentului)

Ne-am ales doar cu 
promisiuni și cu insulte j 

vina sa le repună in ț 
funcțiune. Dar suuaiia l 
este alta. Numerele nous- J 
tre teielomce au lost » 
distribuite unor ionicii, ț 
care pină in lilH'j nici 
macar nu au avut tele- 1

*

Cos ce vă scriu sint 
patru abonați telefonici : 
Năstasă, Motoc, Alim- 
pescu ți Moga, din satul 
Dcalu Mic, oficiul poștal 
Ghelari. Am avut fiecare 
telefon, începînd din 1979 
pînă în anul 1990, luna 
februarie, cînd am fost 
frustrați dc acest drept 
de către radiotelefoniștii 
Toma și Pascal, angajați 
ai P.T.T R Ghelari.

Satul nostru se află si
tuat la o distanță dc 20 
)m de Hunedoara, deci 
singura posibilitate dc a 
comunica erau aceste te
lefoane. în nenumărate 
cazuri locuitorii acestui 
sat au fost nevoiti să par
curgă 5 km pe jos pînă 
la Ghelari să poată te
lefona pentru o salvare, 
în cazuri urgente. Am 
făcut zeci de sesizări la 
P.T.T R. Ghelari șl Hu
nedoara pentru a ne re
pune în funcție aceste a- 
paratc. dar am rămas 
numai cil promisiuni : ba 
chiar cu insulte și cuvin
te mite adresate de dl 
Toma

Același domn Toma 
nc-a spus că este vorba 
de montarea '■oblului caic 
nu se găsește, dar noi 
sintem dispusi in orice 
moment să punem acest 
cablu la disnozilia dum
nealor dacă doresc su 

iar statul își ia partea iui 
automat.

— Cum stați eu încălzi
rea ?

— Cred că am fost prin
tre primii în județ la 
furnizarea căldurii. Avem 
și niște puncte termice de
pășite în ceea ce privește 
capacitatea. De a'-eea am 
solicitat I.P.H. Deva un 
proiect pentru un non 
punct termic, situat între 
alte două puncte vechi ca 
să le preia din sarcină Am 
solicitat și se pare că s-a 
aprobat și un alt punct 
termic nou. pentru a îm
bunătăți furnizarea căl
durii în oraș. De aseme
nea. în conformitate cu o 
decizie a Prefecturii vom 
proceda la depistarea si 
desființarea robinctilor do 
pe calorifere, prin care sC 
sustrage agent termic. 
Fiind deficitari la apă rece, 
pe cea caldă o putem asi
gura doar 2 zile pe săp- 
tămină. Așa că unii și-o iau 
din calorifere. Fiind nevoiti 
să punem mereu apă de 
adaos în instalai ii. aceasta 
e curată.

— Deci aveți probleme 
cu apa rece și implicit cu 
cea caldă.

— într-adevăr. apa e pen- 
tiu noi problema proble
melor. Din sursa Crișcior 
primim 101 1/scc față de 
un necesar de 126 )/scc. 
Deși avem 2 rezervoare în 
tandem, ce funcționează al
ternativ. exiști o perioa
dă de o oră-două pe zi în 
care orașul suferă mai ales 
apartamentele de la eta
jele superioare Deocam
dată nu putem să mai 
facem aMe investiții în 
acest sens, întrucit sintem 
cuprinși la sursa M:hăi- 
leni cu 180 1/sec. Dar 
pînă la terminarea bara
jului vom mai avea de su
ferit.

Intervin consemna» dc 
V1OKK I ROMAN

foane montate . este vor
ba de doi abonat» din 
Grîne — Ghelari și doi 
din satul Tophța. Deși 
nu mai avem numere și 
ton La aparate, noi ne-am 
achitat taxa abonamentu
lui. Din 1991 nc-.a fost re
fuzată achitarea taxei 
primind doar un singur 
răspuns dc la dl Toma : 
.Nu mai sîntctn pe vre
mea lui Ccaușescu și așa 
că niciodată n-o să mai 
aveți telefoane in satul 
Dealu Mic”. Vă rugăm, 
în numele tuturor locui
torilor din satul nostru, 
să stopati asemenea prac
tici care mai continuă și 
în aceasta perioadă. în 
snorn.-, -ă durerea noas
tră va fi auzită dc către 
totî cei care trebuie, vă 
mulțumim anticipat

N.R. : Ceca ce am ieu- I 
șit să facem pentru dv ț 
stimat I semna Lari, a fost i 
să vă punem la 
spatiul tientru publica- ț 
rea rindurilor ce ni ie-ati l 
scris. Poate în acest fel ■ 
nedreptatea ce vi s-a fă- / 
cut se v-i ivi-d aenio un- i
In Irnbiț’p 1
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CASA DE ECONOMII S| CONSEMNATIUNI \ 

ANUNȚA NOI DOBÎNZl PENTRU ANUL 199’2 ț

I

în cadrul măsurilor de protejare a econo
miilor populației depuse la Casa de Economii ' 
ți Consemnațiuni se înscrie și aceea a sporirii \ 
dobînzilor acordate la depunerile pe diferitele \ 
instrumente de economisire.

în acest scop, în condițiile liberalizării pre
țurilor, Casa de Economii și Consemnațiuni in
formează depunătorii săi că începînd cu 1 ia
nuarie 1992 dobînzile ce le va acorda la de
punerile populației vor crește substanțial ajun- 
gînd la :

• 25 la suta la depunerile pe termen de 
cel puțin 1 an, față de 10 la sută în anul 1991 ;

• 18 la sută la depunerile la vedere și în 
conturile curente personale față de 6 la sută în

ț anul precedent;
• 12 la sută la obligațiile CEC cu cîștiguri

1 față de 4 la sută în anul trecut (sub formă de 
cîștiguri).

Protejarea depunerilor la CEC a e popu
lației constituie o preocupare permanentă a 
Casei de Economii și Consemnațiuni.

Î
T

I
*

*

LIGA NAȚIONALA A LUPTĂTORILOR 
DIN DECEMBRIE '89

ANUNȚA
înființarea Filialei județene Hunedoara, cu 

sediul în municipiul Hunedoara, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 1 (clădirea Policlinicii cu plată), 
etaj III.

Constatind fenomene de deturnare a idea 
lurilor noastre 
obligați moral să ne organizăm în această for
mă, pentru a ne angaja într-o luptă de idei 
deschisă și sinceră împotriva oricăror forme ex
tremiste, în aria socială și politică a țării.

Liga are ca scop apărarea și promovarea 
drepturilor legitime ale luptătorilor și susțină- 

i lorilor idealurilor noastre de libertate, demo
crație, dreptate și demnitate.

Membrii ligii vor milita pentru ca toate for
mele puterii să fie în serviciul omului și nu îm
potriva lui.

Liga este o organizație independentă, fără 
culoare politică, antitotalitară, deschisă tuturor 
acelora care au aceleași idealuri cu ale noastre.

înscrieri și informații zilnic la sediu, între 
orele 8,30—12 ; 16—18 sau la telefon 957/ 
21713. (7601)

din Decembrie '89, ne simțim
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ASOCIAȚIA CULTURALA „PRO BASARABIA 
Șl BUCOVINA" — FILIALA DEVA

Invilă pe toți membrii săi 1» intilnirea lunară pen
tru ziua de 16 ianuarie 1902, orele 17, in sala de 
Ședințe din Palatul Administrativ, etajul I, Deva.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARSCHALL" S.N.C. 

HUNEDOARA

str. Piața Libertății, nr. 8, 
telefon 17035'957, în cadrul Cooperativei

„DRUM NOU"
• Execută transport auto mărfuri în trafic 

intern și internațional.
• închiriază mașini transport pentru per

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

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

(5)

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI 
„COMO" S.R.L. TIMIȘOARA

FILIALA DEVA
Anunță începerea cursurilor teoretice și 

practice pentru obținerea permisului de con
ducere cafeg. B.

înscrieri și relații la Deva, strada Mihai 
Eminescu, bloc C 3, sc. 2, et. 1, ap. 14 (lîngă 
restaurantul „Astoria").

Informații sup'imentare la lelofon 21837, 
xilnic între orele 9—21. (7598)

1

I IARNA A FOST
Șl RĂMfN'E

I CAPRICIU\SĂ
! PE ȘOSELE
I Capriciile iernii pe șosele 
J sînt cunoscute de către noi 
Itoți. chiar dacă sîntem pie

toni. bicicliști, căruțași, 
J dar mai ales conducători 
I de autovehicule. Apariția 
* pe partea carosabilă a unui 
| strat de zăpadă sau a unui 
- strat de polei reduce consi- 
I derabil aderența la sol a 
, autovehiculului pe care-1 

conducem. Mașina nu ne 
| mai ascultă, nu mai răs- 
• punde la comenzile noastre. 
| ca și în cazul unui caro- 
, săbii uscat. în general.de- 
I rapaiele care de obicei se 
J soldează cu tamponări ușoa- 
j re. pot avea uneori și ur- 
I mări tragice.
* Zilele trecute, pe raza 
| localității Geoagiu-Băi. con- 
* ducătorul autoturismului nr 
| 2 HD 5105. l’așca Iosif, 
• șef de unitate la o cantină 
| din Geoagiu-Băi. nu a a-

daptat viteza la carosabilul 
șoselei care era acoperit cu 
un strat subțire de polei. 
Mașina a intrat în derapai, 
surprinzînd-o pe numita 
Ivan Florita (61 ani), din 
Geoagiu, care circula din 
sens opus. Lovitura a fost 
violentă. Victima a fost 
transportată la spital în 
stare de comă, iar după 
scurt timp a decedat. O 
persoană și-a pierdut via
ta. Iar o altă persoană 
își așteaptă pedeapsa. Nu 
putea oare fi evitat acest 
accident K Noi credem că 
da. dacă se respectau cî- 
teva reguli elementare dc 
conducere.

ÎN ATENȚI\ 
DEȚIN \TOini OR 

DE AUTOVEHICULE
în conformitate cu Ho- 

tărîrea Guvernului Româ
niei nr. 257/91 privind mo
dificarea taxelor stabilite 
pentru persoane f.zicg și 
juridice in cazul înm.itr - 
culării autovehiculelor, pre
cizăm :

• Pentru motociclete și 
remorci cu masa totală ma
ximă autorizată de pînă la 
750 kg. inclusiv, taxa de 
înmatriculare este de 1 000 
lei.

• Pentru autovehicule, 
cu excepția motocicletelor

cu masa totaiă maximă au
torizată de pina la 3 500 
kg. inclusiv, și remorci cu 
masa totala maximă autori
zată. cuprinsă intre 750 kg 
și 3500 kg. inclusiv, taxa de 
înmatriculare este 2 000 
lei.

• Pentru autovehicule și 
remorci cu masa totală 
maximă autorizată mai 
mare de 3 500 kg. taxa de 
înmatriculare este de 
•1000 lei.

în cazul autorizării de 
circulație se percepe o ta
xă de 200 lei.

Plăcuțele cu numerele 
provizorii de circulație vor 
fi eliberate de către ser
viciul circulație contra 
sumei de 1 363 lei.

Suma de 1 000 lei se va 
restitui la ghișeul de cir
culație odată cu predarea 
plăcuțelor cu numerele de 
înmatriculare, cu condiția 
ca acestea să nu prezinte 
degradări.

REFERITOR 
LA PERMISELE 
DE CONDl ( ERE

Pentru cei care obțin 
permisul de conducere 
categ. A și B. la elibera
rea lor se percep următoa
rele taxe :

• pentru categ. A. noii 
posesori vor prezenta o 
chitanță CEC. de 200 lei

i 
care reprezintă taxa de J 
eliberare și o ch.tanță de ■ 
21 lei cost imprimat per- I 
mis de conducere ; j

• pentru categ. B se va I
prezenta o chitanță CEC 
de 600 lei și o chitanță de | 
21 lei ;

Cei care posedă permis I 
de conducere categ. CDEF. 
vor prezenta numai o chi- i 
tanțâ de 21 lei care repre- ' 
zintă costul imprimatului.

Pentru preselnmbarea 
permiselor de conducere în | 
cazul pierderii. deterio- » 
rării sa i schimbării nu- I 
melui se va prezenta o , 
chitanță C EC. în valoare ■ 
de 500 lei și o chitanță d> * 
21 lei. >

Pentru prezentarea la I 
examen in vederea obti- * 
nerii permisului de con- | 
ducere se percep urmii- 
toarele taxe : pentru categ I 
A — chitanță CEC. a 
600 lei. pentru categ. B — I 
cei care efectuează cursur. J
prin școlile de șoferi auto- i
rizate vor prezenta o chi- ' 
tanțâ de 200 lei. iar ce î 
care efectuează o>-e cu I
instructori particulari auto
rizați. vor prezenta cir- |
pantă a 1 000 lei.

Cpt. MIRCEA NEGRI’. 
Serviciul de circulație al 
Inspectoratului de Poliție 

al județului Hunedoara

MICA PUBLICITATE
• VÎND Audi 80. motor 

nou. pentru piese de 
schimb. Hunedoara, te
lefon 957/12407.

(8029)
• VÎND apartament 2

camere. Deva, ultracentral. 
Informații Deva, telefon 
13135. (8028)

• VÎND garaj demonta- 
bil. Deva, telefon 20819.

(8027)
• VÎND Trabant 601S, 

stare bună, preț convena
bil. Deva, telefon 28617.

(8024)
• VÎND video player

.Orion" sigilat. Deva, te
lefon 21864. (8023)

• CUMPĂR dolari S.U.A. 
(300 lei). mărci (200 lei). 
Deva, telefon 23926.

(8021)
• VÎND pavilion apicol

60 locuri, vizibil Deva. str. 
Horea, nr. 54. (8018)

• VÎND televizor Gold
star nou și xerox „Mita". 
Deva, telefon 11520.

(8017)
• VÎND Moskvicl 408, 

stare bună, video J.V.S. — 
japonez și 15 casete ori
ginale. noi. Deva, telefon 
17930. după ora 16.

(8012)
• VÎND amplificator 

..Peavcy" 300 Wsinus cu di
fuzoare. IIC.I'. și J.B.L. 
cu mixare, egalizare reverb. 
Telefon 934/31377.

(7071)
• VÎND Dacia 1 300. sta

re bună. Relații Hunedoa
ra, telefon 1 1669, după ora 
16. (7070)

• CUMPĂR loc casă cu
posibilitate autorizație con
strucție. suprafață 2.5 —
8 ari. Deva, telefon 25805. 
după ora 16. (8030)

• CUMPĂR mărci (200
lei). Informații Deva, te
lefon 28167. (8031)

• SCHIMB apartament
2 camere și dependințe, cu 
apartament 2—3 camere. 
Deva, telefon 21850 inte
rior 125. (8026)

• SCHIMB garsonieră. 
Go.ldu. cu apartament 2 
camere (exclus Micro 15).

Deva, telefon 21861.
(8023)

• SCHIMB apartament 
2 camere, zonă centrală De
va, proprietate personală, 
cu similar București. In
formații Deva. telefon 
22200. după orele 18.

(8020)
• SCHIMB 2 apartamen

te proprietate personală cu 
casă în Deva. Deva, te
lefoane 26015 sau 25528.

(8009)
• SCHIMB garsonieră,

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

• PREIAU contract în
chiriere apartament 3—4 
camere în Deva (exclus 
Micro 15 și Dacia). Deva, 
telefon 24265.

(8004)
• S. C. dorește să în

chirieze spațiu în Deva în 
vederea deschiderii unui 
laborator înghețată; pre
ferabil zona gării sau cen
trală. Informații Deva, te
lefon 11571 sau la chioșcul 
din fața hotelului Piață.

(8025)
• FILIALA DE EX

PLOATARE A FILMULUI 
HUNEDOARA, cu sediul 
în Deva. str. 1 Decem
brie. nr. 20, face cunoscut 
agenților economici și 
persoanelor fizice că exe
cută :

— publicitate și trans
port marfă în Deva și raza 
județului cu autodubă Tv.;

— depanări. reparații 
amplificatoare, redresoare. 
difuzoare și bobinaj trans
formatoare.

Relații la telefon 12823. 
(7786)

• S. C. „CURS AUTO" 
S. A. HUNEDOARA (fosta 
școală de șoferi amatori), 
cu sediul în str. 1 Mai. nr. 
1, telefon 16382, face în
scrieri la prețuri avanta
joase începînd cu data dc 
14 ianuarie 1992, pentru 
cursurile februarie—martie, 
alît pentru Hunedoara, cît 
și pentru filiala Hațeg.

(7868)

• „HAȚEGANA" HUNE
DOARA înscrie pînă in 18 
ianuarie turiști pentru Aus
tria. Germania. Italia. Ob
ține vize. Săptămînal ex
cursii în Ceho-Slovacia, 
Polonia. Hunedoara, te
lefoane 20522 sau 20516.

(7867)

ferință. a iubitului lor
NICOI.AE MlNTEANU 

de 56 ani.
Plecarea lui lasă un goi 

imens. Prezența lui va fi 
veșnic în gîndurile noas
tre 1

înmormintarea — azi. 14 
ianuarie, ora 11. la cimi
tirul Popa Șapcă din Hu
nedoara. (7733)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

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

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : 18061

• DE la data de 15 ia
nuarie 1992 se deschi
de cabinet medical pri
vat cu profil ginecolo
gie, dr. Ciotca Ale
xandru. în Deva. str. 
Aleea Moților, bl Al/ 
5. ap. 1 (lîngă Sala 
Sporturilor). Consulta
țiile se fac pe bază de 
planificări la telefon 
20647. intre orele 13— 
15 și 21—23. (7839)

• PIERDUT autorizație
nr. 3345 din 14.01.mul eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara cu denu
mirea .Asociația familială" 
reprezentată prin Faur Va- 
sile, cu domiciliul în De
va, Aleea Viitorului, bloc 
0 3. ap. 29, cu obiectul ac
tivității comercializare cea
suri și blugi. O declar nu
lă. (8016)

• PIERDUT carnet mem
bru, pe numele Motorga 
Florica. eliberată de Coo
perativa de Credit -Dece- 
bal" Deva. îl declar nul.

(8015)
• PIERDUT parafă me

dic și legitimație serviciu, 
pe numele Muntcanu Au
rel. eliberate de Spitalul 
Orășenesc Hunedoara. Le 
declar nule. (8006)

• ASTĂZI se împlinesc 2 
ani și 6 luni de tristețe 
și durere, de cind ne-am 
despărțit de iubitul nostru

petri: fi.orex
Vom păstra în sufletele 

noastre îndurerate bunuta- 
tea-ți nemărginita. (8022)

• ÎMPIETRITE de dure
re, Silvia, soție. Dana, fii
că. Danu. fiu. mama, (ra
id și cumnatii anunță dis
pariția. după o lungă su

• CU sufletele îndu
rerate, anunțăm trece
rea in neființă a iubi
tului nostru fiu. soț. 
tată, cumnat și socru 

VASII.E T1CU 
din Deva. în vîrstă de 
62 ani.

înmormintarea — azi. 
14 ianuarie 1992, orele 
14,30. la cimitirul or
todox din Deva, car
tier Bejan.

Nu te vom uita 
niciodată ! (8038)

• LA data de 14.01. 
1992 se împlinește un 
an de cînd unicul nos
tru fiu

Mill \ITĂ \ Î’I.SAN 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numai 31 
ani.

Chipul lui frumos și 
blind va rămine veș
nic în inimile noastre 
Te vom plinge tot 
restul vieții no stre. 
Lacrimi și flori pe 
tristul tău morinint. 
Părinții. (8008)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poarta 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava" S.A.

Deva, sir. 22 Decembrie 257
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