
In cadrul unei cere
monii ce h avut loc du- 
oiinică, 19 ianuarie ac 
ia Deva. domnul Costel 
Vie “r.-fcitul județului 

liuned i a înminat inal- 
' distin. Ui a.- «rdate orin- 
r-un decret semnat de 

domnul Ion lliescu. pre-
■ • dintele tăi:.. celor ce

■ : p irticipst efectiv la 
!: «...Iuți. .Ip; decembrie 
l ’ie. în semn de înaltă 
ci s ,rt a memoriei celor

e și-eu jeitfit vi ița. s-a 
d -m it postmorlem titlul 

te -Erou-martir al R< 
Voluției romane din dc- 
einbrle lf’89” lui Nicu- 
cr GocAi. Emanuol lor

ii :lie. Jeno Tibi Lukes. 
Imn Marur.i- ic. Ioan Mi- 
¡i.d Mu1 Dumi: u Mer- 
! i iru. N. ol ie Ovidiu 
Manii .mu. Ionn M.noa

CUVÎNTUL LIBER
COTIDIAN INDEPENDENT

9 FEBRUARIE-ALEGERI LOCALE

„VUM REUȘI DOAR ÎMPREUNĂ"
CONFERINȚA DE PRESĂ A CONVENȚIEI DEMOCRATICE

Simbuta dun.ne.ița a a- 
v it ,uc o conferință de 

organizată de Con
venția Democratică pe le
nta strategiei și tactici fo- 
;r.s;te oe această largă a- 
1 ian lă de formații poldite 
in campania ele torală 
l>entru alegerile locale din 
' februarie a.c. La mani- 
fr -tare au luat parte li
derii organizațiilor județe
ne ale Partidului Național 
Liberal. Partidului Nal.o- 
nal Țărănesc Crer’in și De
mocrat. Partidului Social- 
Democrat Român. Partidu
lui Alianța Civică. Uniunii 
Creștin Democrate. Uniunii 
Democratice a Maghiarilor 
din România. precum și 
candidatii de primari și 
consilieri din Deva. Hune
doara. Brad. Hațeg. Orăș- 
tic și Simeria. ca și un nu
meros public. Din păcate, 
din motive pe care nu le 
cunoaștem. reprezentanții 
presei au fost putini, fiind 
prezenti doar trimiși al 
.Cuvintului Liber’ și Stu- 
'L«uiiii de televiziune De
va.

Ta cadrul conferinței de 
pr ,ă. domnii Paul Botez 
(P. N. I,). Mihai Bujor 
(P.N.T.C D ). Gheorghe Po
gan (P.A.C.). care a șl 
condus manifestarea. Con

IM PIEMEN W

<<Hn sa discutăm despre...»» 
_ _______________ Serial d« ANDO

Soriaf cu apariție simultană la București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.

1 
Stingă și Daniei Lupea. \ 
Distincțiile au fost inmî- l 
nate urmașilor celor că- J 
z.uți in luptă. In semn de 1 
prețuire și recunoștință l 
pentru cei ce au fost ră
niți sau reținuți ca urma
re a participării la revo
luție. a fost înminat titlul 
de .Luptător pentru vic
tori i Revoluției române 
din decembrie 1989" dom
nilor Vasile Amarinoaiei. 
lo.in Bănuți. Ioan Buha, 
Correliu Călărașu. Ioa- 
cliim Crăciunescu. Ion 
Ghernsiin. Nicolae Gran- 
c&o.Teodor lanru. Sandu 
Marlșcn, Gavrilă Moldo- 
v.in, Ierdinand Muller, 
Ghcorghe Nicolos. Petru 1 
Ocoș. I.iviu Pădurean. J 
Imn Patiu, I.iviu Dorin ) 
Puvel, Virgil Sandolache, ț 
Dorin Singeorzan și Va- i 
lentin Romulus Ursu. *

stant.n Mocan.ță (P.SDRi 
și Ladislau Ebry (U.D.M.R.) 
au prezentat obiectivele cu 
care organizațiile pe care 
1» reprezintă și care alcă
tuiesc Convenția Democra
tică în iudețul nostru, se 
înscriu in actuala campa
nie electorală. Vorbitorii, 
ca și ceilalți care au luat 
cuvîntul in cadrul dialo
gului desch.s și sincer ce 
a caracterizat conferința 
de presă au relevat citeva 
repere dintre care punc
tam : • Primăriile, admi
nistrația în general, tre
buie puse in totalitate in 
slujba cetățenilor ; • Pri
vatizarea trebuie mult in
tensificată ; • Legea fon
dului funciar se cere apli
cată urgent ; • Actuala
administrație trebuie cură
țată de oameni compro
miși ai vechiului regim ; 
• Corectitudinea cinstea, 
demnitatea și bunul simț 
trebuie promovate cu mai 
mult curai : • Stabilirea 
unei concordante intre pre
țuri și salarii ; • Se cer 
eradicate din societate co
rupția. bișnița și actele de 
violență : • Colaborare sin
ceră. egalitate șl relații de 
bună conviețuire intre ro
mâni și naționalituțile ce 
viețuiesc In România. S-a

Înalte distincții acordate Eroilor 
Revoluției române din decembrie 1989

\spixt de la solemnitatea decernării ¡naltelor distincții*

subliniat cu putere deviza 
cu care Convenția Demo
cratică — al cărei simbol 
este cheia — participă in 
campania electorală pentru 
alegerile locale — „Vom 
reuși doar împreună".

TltAIAN BONDOR

I» Domnul Constantin I
Ardean. propus candi- Z 

* dat pentru funcția dț I 
| consilier la Simeria. a ' 
• fost acuzat public de dl | 
| Ioan Ursu că nu ar fi • 
. fost deținut politic ci de | 
| drept comun. Faptul nu ' 
; este adevărat. C A. fi- I 
Iind condamnat. In 1952, J 

pe motive politice, cum > 
J am constatat cercetind I 
I documentele ce le de- J 
; tine. I
MM • M* • « MB* » a

DIALOGURI 
PUBLICE

Televiziunea Devii or
ganizează la sediul său 
din Piața Victoriei nr. 
1 (Casa dc Cultură) dia
loguri publice cu toți 
candidați! Ia funcția dc 
Drimar de Ia cele trei 
municipii, după urmă
torul program : miercuri.

Recensămîntul
în județul nostru

Cu această întrebare am 
început convorbirea cu dl 
ec. Ștef Zevedei, directorul 
Direcției Județene de Sta
tistică.

— Bine. Nu am fost 
nici primii, nici cei din ur
mă. Am acționat calm, 
ponderat, chibzuit. Intr-un 
bun dialog cu cetățenii ju
dețului din sale, comune, 
orașe, municipii.

— Am încheiut, am tras 
linie și adunat. Cum se 
prezintă situația la zi, sti
mate domnule director ?

— Subliniez că toate co
misiile. recenzorii și-au fă
cut bine datoria. Ne-am 
încadrat in timpul stabilit, 
nu s-au comis greșeli în 
înregistrări. ‘

— Concret.
— Județul arc 513 830 dc 

persoane stabilite (nu in
cludem flotanții) ; 188 530
de locuințe ; 77 700 de clă-

22 ianuarie, ora 10, mu- J 
nicipiul Petroșani ; joi, 1
23 ianuarie, ora 10, mu- 1 
nicipiul Hunedoara ; vi- r 
neci. 21 ianuarie, ora i 
9, municipiul Deva. (

înregistrările discuții- I 
lor vor fi difuzate gra- t 
tuit in emisiunile Teie- j 
viziunii Deva. Relații 1 
suplimentare, la telefon l 
958/10210. )
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diri de locuit. De fapt, a- 
ceasta era problema cea 
mai. importantă : oamenii 
și clădirile.

— Au iost și necazuri 
pe parcursul desfășurării 
recensămintului

— Nesemnificative Dar 
a.ș vrea să subliniez ci cel 
mai bine au acționat co
misiile de recenz.ori din 
Deva, Petroșani. I’etrila, 
Vulcan. Hațeg, din comu
nele Dobra. Baia de Criș, 
Baru. Blăjeni, Rapolt. Ilia,
I ăpugiu. Pui. Luncoiu de 
Jos. Vata de Jos.

— Se vorbește că au fost 
situații cu înregistrarea la 
capitolul „Naționalitatea".

— Da. Am aflat de la 
unii recenzori situații deo
sebite. De pildă: tata ma
ghiar. mama româncă. A- 
veau trei copii. Ixtgile noas
tre spun că naționalitatea 
se ia după tată (nu ca la 
evrei, dupil mamă). Dar in 
cazul nostru tata a spus : 
copii, sint români. Șl vor
bele lui sint respectate ia 
recensâmînt

— Urmează T
—• înregistrarea, centra

lizarea, cnd:ficarca datelor. 
Recenzorii î.și predau ma
pele la Comisia județeană 
și își primesc drepturile ce
II se cuvin. I,e merită. Au 
făcut un lucru bun.

GH. L NEGRI.A

■ UN NOU i \C \ș CEN
TRI (OPUI IIOI.N \VI 
I)E SIDA. Organizația sue
deză „Salvați copiii' a în
ceput lucrările la o mo
dernă clădire cu parter și 
două etaje ce ia adăposti 
in a parlamente legiuite și 
funcționale copiii bolnavi de 
SIDA. Ea este amplasată 
in incinta spitalului do 
boli infecțioase „Colon lina".

■ PENTRU IUMI.E 
PAMINTl I UI. Fondurile 
necesare întreținerii repa
rării și exploatării amena
jărilor de îmbunătățiri fun
ciare sint, in 1992, de 18,9 
miliarde lei, aproape ju
mătate din acestea repre- 
zentind costurile energiei 
electrice, tn următorii pa
tru. cinci ani vor ti fina
lizate lucrările aflate in 
diferite stadii dc execuție, 
cu o valoare de investiție 
rămasă dc executat, con
form documentațiilor teli- 
nieo-economice aprobate in 
anii anteriori, de circa 39 
miliarde lei, reprezentind 
2(10 000 ha irigații, 123 000 
ha desecări, drenaje și 
105 000 ha amenajări anti- 
erozionale. V aloarea lu
crărilor de investiții ce 
urmează a fi asigurate din 
fonduri de la bugetul sta
tului se ridică in acest an 
la „,9 miliarde lei, la caic 
se adaugă 2,8 miliarde lei 
pentru reparații capitale 
la sistemele existente.

■ CE SI'UN. CE GJN- 
DțSC. CE I A( LIDERII 
l’Ol.ITICI DIN LUME? 
Boris Elțin consideră că 
pm.i la sfirșitul anului 
privatizarea va cuprind» 
circa un sfert din bunurilo 
de stat ale Rusiei Krav- 
ciuk l-a aruzat pe Elțin de 
„gindire imperială". Li
derii ruși consideră Ucrai
na o colonie a Rusiei. Pre
mierul nipon Miyazawa 
anticipează că Asia Va de
veni in viitor cea mai ma
rc economic a lumii, dar 
nu va constitui un bloc 
comercial exclusivist de 
felul C.E.E. sau al Arne- 
ricii de Nord (>.U \ , Ca
nada și Mexic).

■ EPILOG I A PUCIUL 
DIN AUGUST. Ji foști 
conducători ai U R.S.S., 
participanți la puciul din 
august de la Moscova, au 
fost inculpați oficial sub 
acuzația de ••complot pen
tru preluarea puterii". Cite
va nume : Pavlov (pre
mier), Lukianov (președin
tele Parlamentului), Iazov 
(ministrul apărării), lanaev 
(președintele „noului re
gim") .

■ TENSIUNE PE MA
LURILE NISTRULUI. Ru- 
sofonii Histrioni nu se la
să ! < locnirj, acum citeva
zile la Dubăsari. Victime; 
2 polițiști și 3 civili.

■ DEMISIONEAZĂ EL- 
1'fN ? Parlamentari ruși 
de seamă cer demisia gu
vernului Elțin, acuzat de 
incompetență in promova
rea reformei. Iloris rămi- 
ne neclintit. Reforma con
tinuă. Prețurile saltă. Mi- 
nia străzii clocotește.

■ P\P\ SE GRĂBEȘ
TE. Vaticanul □ recunos
cut precipitat republicile 
Slovenia și Croația. Deo
camdată, Sfintul Scaun

—«■
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Se țes visuri optimiste POLIȚIA T.F. BRAD - LA DATORIE
S.C. „Matex* Deva (fosta 

Țesătoric de Mătase) pro
duce. cum se $tie. țesături 
tip mătase pentru căptu
șeli, confecții sport, rochi
țe, bluze, articole de maro- 
chinărie. Colectivul de aici 
s-a confruntat întotdeauna 
cu probleme în aprovizio
narea cu fire, chimicale, 
coloranti. dar' șl cu greu
tăți proprii — de organi
zare si disciplină — care 
l-au grevat activitatea șl 
realizările. .în 1991 aceste 
dificultăți au fost amplifi
cate de blocajul financiar, 
care a cuprins întreaga e- 
conamie națională, sublinia 
dl >ng. Cornel Bobeș, di
rectorul unității. Ca urma
re. am funcționat mult sub 
capacitate, deși cu un sur
plus de efectiv de aproape 
10 la sută. însă oamenii 
s-au mobilizat în muncă 
— i-au mobilizat salariile 
majorate șl indexate la 
limita maximă, premiile a- 
cordate — așa încit s-au 
realizat productivități spo
rite. cantităti însemnate de 
țesături. încheind anul cu 
un profit de circa 50 mili
oane lei

— Probabil șl preturile 
practicate de dv. asupra 
produselor executate sl 
vîndute beneficiarilor au 
fost la același nivel, adică 
mari..

— Dimpotrivă, am nego- 
. ciat cele mai joase pre
turi la produsele similare 
realizate în tară. Asa am 
reușit să încheiem anul, 
fără să avem de plătit 
credite la bănci si cu sto

cul de producție terminată 
aproape zero. Este adevă
rat că de foarte puțin timp, 
din a doua jumătate a lu
nii ianuarie a.c., a trebuit 
să majorăm ți noi pretu
rile la țesături. Alții le-au 
sporit cu mult, și de mult, 
la materiile prime ți la 
materialele încorporate în 
produsele executate de 
noi*.

Deci anul 1991 a fost bun 
pentru colectivul S.O.

„MATEX" DEVA
-Matex* S.A. Deva. Șl to
tuși. actuala conjunctură 
dură a preturilor ți a sa
lariilor a determinat ți 
aici luarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice. E- 
fectivul a fost .ajustat" la 
nivelul capacităților de 
producție, s-a pus accent 
pe îmbunătățirea pregătirii 
profesionale a salariatilor 
ți pe întărirea disciplinei 
tehnologice, au fost căuta
te sj găsite soluții de a- 
provizionare cu fire și din 
imnort. d:n Bulgaria.

Ca urmare. premisele 
pentru acest an se arată 
și mai îmbucurătoare. în 
primul rînd. se speră ca. 
prin deblocarea economică, 
să se poată asigura o mai 
temeinică aprovizionare 
tehnico-materlală. derula
rea activității la capacita
tea integrală a unității șl 
d«»sfarerea optimă a Pro

duselor către beneficiar). 
Apoi se mizează pe intra
rea în producție. în tri
mestrul al Il-lea al anu
lui, a unei noi secții, echi
pată cu 72 de războaie de 
țesut. pneumatice, cu o 
productivitate dublă fată 
de cele existente, sporind 
capacitatea de acum a în
treprinderi) cu 1.5 milioa
ne metri păstrați de țesă
turi pe an. în același con
text de optimism și de spe
ranță într-o activitate mal 
susținută ți mai eficientă 
se înșerie si începerea co
laborării cu un partener 
Italian, care va asigura fi
rele. colorantii și chimica
lele pentru un volum de 
produse pe care-1 va con
tracta. în contrapartidă, cu 
S.C. .Matex" S.A. Deva.

Ceea ce îi îngrijorează 
însă și pe angajații acestei 
unităti economice sînt pre
țurile mari. în continuă 
creștere. ale produselor, 
materialelor țl mărfurilor 
de orice fel — inclusiv a- 
le țesăturilor —. care ar 
putea conduce la diminua
rea solicitărilor ne niata 
Internă. După cum îl în
grijorează. ca ne noi tot), 
starea generală nrecară a 
economiei românești, snec- 
trul șomajului țl al infla
ției în continuă creștere.

Să fim însă ontimiști. 
Prin promisiunile si anga
jamentele candidatilor în 
alegerile locale si genera
le se vor rezolva toate pro
blemele care frămîntă tara. 
Asa se zice...

DUMITRU GHEONE4

Postul de poliție din ga
ra Brad se remarcă prin 
două aspecte. Primul este 
acela că ființează doar de 
la 1 ianuarie 1990. Al doi
lea— este alcătuit doar din 
patru oameni. Puțini, dar 
tineri, care s-au implicat 
cu toată puterea lor de 
muncă în îndeplinirea a- 
tribuțiilor — nu puține țl 
nu mărunte — cc-i revin 
politiei feroviare. Dar să-l 
numim pe cei patru. Șeful 
postului este domnul plu
tonier major Cornel Litoiu, 
un tînăr Inimos, bine pre
gătit. ce implică micii u- 
nltăți pe care o conduce 
dinamism și eficientă. Sub
alternii dumnealui sînt 
plutonierii Mircea Sularea 
ți Stelian Avram, la care 
se adaugă sergentul ma
jor Vasile Dud, ce alcă
tuiesc un colectiv unit, plin 
de dorința de a-ți face în 
mod exemplar datoria. în 
discuția ce am avut-o re
cent. domnul C. I.itoiu ne 
spunea :

— Ne cunoaștem foarte 
bine sarcinile țl ne stră
duim să le împlinim. Ve
ghem la păstrarea intactă 
a bunurilor căii ferate și 
a mărfurilor transportate, 
asigurăm liniștea și ordi
nea în trenurile de per
soane și în gări. în gara 
Brad avem serviciu per
manent și organizăm ades 
— în special joia, cînd arc 
loc tîrgul în oraș — rai
duri ne distanța ce ni s-a 
încredințat.

— Cei doi ani de acti
vitate la ce concluz:e duc ?

— N-am înregistrat aba
teri grave în ce privește

atitudinea față de bunuri
le căii ferate, față de avu
tul obștesc în general. Aș 
vrea însă să subliniez aici 
că trenurile de călători 
sînt într-o stare tehnică 
extrem de precară, foarte 
multe vagoane ar fi trebuit 
scoase din circulație.

— Asta este, deocamdată, 
situația. Altceva vă rugăm 
să ne spuneți: cum se 
comportă oamenii ce folo
sesc mijloacele de transport 
ale căii ferate 7

— Nu sînt probleme deo
sebite nici din acest punct 
de vedere. Majoritatea lor 
sînt din zonă ți respectă 
regulamentul C.F.R. Ei, 
mai sînt aspecte cum ar fi 
consumul de alcool, jocuri 
de cărți ț.a., dar nu de 
proporții alarmante.

Discuția cu dl C. Litoiu 
a reliefat că. într-adevăr. 
în zona de acțiune a Po
litiei T.F. Brad nu se ri
dică probleme deosebite, 
de unde însă — cum a 
subliniat si interlocutorul 
— nu trebuie să se înțe
leagă că domnește în to
talitate liniștea si pacea. 
Iată. în continuare, doar 
cîteva din ultimele cazuri 
soluționate de poliția T.F. 
Brad, rapid și eficient. în
tr-o noapte, un om a venit 
îmbrăcat sumar la sediul 
postului. .Domnule — i-a 
zis polițistului de serviciu, 
am dormit în gazdă la ci
neva cu un ins care mi-a 
luat. pe cînd dormeam, 
banii din buzunar". „Cine 
era ?". -Nu știu, dar vi-] 
descriu cum arăta". Polițis
tul și-a notat semnalmentele 
individului, după care s-a

FLASH !
o UNITATE MODEL. In 

cadrul Societății Comerciale A- 
vram lancu* S.A. Brad funcțio
nează, in incinta primăriei loca
le, unitatea de alimentație pu
blică nr. 34 condusă de dna E- 
lena Georgescu. Această unitate 
este model, fiind foarte bine a- 
provizionată ți căutată de către 
locuitori, aici qăsindu-se cafea 
naturală, diferite sucuri ți citrice 
din Import dulciuri, ciocolată. 
Se pot servi la orice oră din 
zi gustări din preparate de car
ne, brînzeturl ouă, ceai impre- 
sionind amabilitatea ți respectul

personalului față de consumatori. 
(Al.J.)

O LUCRUL BINE FĂCUT. 
3 500 de cereri de punere in po
sesie a primit Comisia pentru 
aplicarea Legii fondului funciar 
de la Orățtie. După rezolvarea 
lor în conformitate cu prevede
rile leqli, doar 32 de cetățeni au 
adresat contestații scrise. S-a 
înaintat binișor si cu punerea în 
posesie pe teren. Au fost puși 
in posesie 543 de cetățeni aso- 
ciați și 165 individuali. Conse
cința nemijlocită a lucrului bine 
făcut ? Insămlnțările de toamnă 
s-au făcut pe suprafețe de trei 
ort mai mari decit se insămînța 
in mod obișnuit în trecut. fl.C.)

0 LA -PARADIS". Proprie
tarii noului patl-bar din strada

Pricazului Orățtie ~ doresc cu a- 
devărat ca oaspeții lor să se sim
tă ca-n... paradis. O dovedește 
ambianța șl servirea de-a lungul 
celor 24 de ore din 24. fE.S.)

0 CINSTE. Un bătrinel stă 
la rînd la unitatea de vtnzare a 
cărnii de la parterul blocului nr. 
30 b, dtn Hațeg. Cumpără carne 
de vită ți de porc. Pleacă. De 
la tejghea vînzătorul îl strigă. 
„Să vă dau 265 de lei rest, Mi-ați 
dat prea mult*. Omul își la ba
nii și mulțumește vînzătorulul 
Victor Oneasu. (N.S.).

0 PLOUĂ. Locatarii blocu
lui F 4, scara 3, bulevardul Ml- 
hall Kogălniceanu din Deva, ne 
sesizează din nou că îi plouă în 
case. Pe cei de la etajele de sus,

bineînțeles, Hidrotzolația, care 
s-a făcut cum s-a făcut, a costat 
mult, dar de plouat tot plouă... 
(Gh. I. N.)

Q BIȘNIȚĂ CU ȚIGĂRI. 
Miercuri, 15 ianuarie, în plin 
centrul orașului Orăștie două 
țigănci îmbiau trecătorii cu ți
gări -Bucegi“. La ce preț ? Cu 
un leu peste dublul celui de 
desfacere. Cum ajung aceste țigări 
la bișnițarii străzii, în vreme ce 
iu magazine nu se găsesc decît 
de import și foarte scumpe ? 
fE.S.)

FLASH!

dus prin gară. Ascuns 
printre vagoane l-a găsit 
pe hoț. De la înregistrarea 
sesizării șl pînă la prin 
derca vinovatului • - Pc- 
trițor Olteanu. din jude
țul Argeș — n-au trecut 
mai mult de 10—12 minu
te. Alt caz: Sorin Popa 
din Brad venea des în ga
ră în stare de ebrietate și 
tulbura liniștea. Poliția 
T.F. l-a avertizat de cîte
va ori. dar Individul nu 
s-a potolit. într-o zi. l-a 
luat la bătaie pe Nicolae 
Rusu. Atunci i s-a admi
nistrat o amendă ustură
toare. Tot beat și cu poftă 
de hartă a venit în gară 
și Pavel Duțan din lJal- 
magiu. Poftit să se legiti
meze P.D. a refuzat. ba 
s-a dedat la o atitudine 
jignitoare față de organele 
de ordine. Cu sprijinul ce
feriștilor și al celorlalți 
călători din gară a fu ‘ 
pus la punct și i s-a admi
nistrat o amendă să-i f:c 
învățătură de minte.

Evident, activitatea pos 
tului de politie din Brad 
cunoaște aspecte mult mai 
numeroase, dar socotim că 
și cele la care ne-am re 
ferit în rindurile de fetii 
relevă un adevăr de ne
contestat : Politia T.F. Brad 
se află permanent la dato 
rie.

TR.AI.VN BONDOIl
■ MM MM MM MM MM MMM ■ 
I

AFLAM DE LA
| CAMERA

DE COMERȚ j 
ȘI INDUSTRIE ‘ 

I |
I» Societate comercia- I 

la din Olanda oteră ca | 
Ifea boabe, fasole usca- G 

tâ. g.n. cacao, ciocolata, g 
I conserve de carne dc » 

oaie și fulgi dc ovăz, la B 
I preturi accesibile. j
| • Firmă din Angli.: ’
I" oferă instrumente muzi- | 

cale, produse cosmetice ! 
pentru sugari (săpunuri. I 

I creme, pudre), scutece. | 
! electrocasnice. m i n i- | 
I computere portabile, ge- 
Ineratoare electrice de

5 500 kW și țigăn 
a MARLBORO.

J Informații suplimcnta- 
I re la Camera de Co- J mert și Industrie a iu-
I dețului Hunedoara, cu I 
! sediul în Deva, str. 1 ’ 
I Decembrie, nr. 35. |
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Copiii străzii sînt un fe
nomen dureros. la Deva 
mai puțin resimțit ca în 
marile orașe. Dar nici o 
clipă Centrul de primire a 
minorilor din municipiu nu 
este lipsit de locatari. Sînt 
aduși aici. ca ți în alte 
centre similare. de poli
țiști. Cu păduchi ți alte 
Păcate comportamentale. 
Majoritatea sînt nețcolari- 
zați perverși sexual, adu
nați de prin gări si piețe 
pentru vagabondaj sau ac
te antisociale în general 
furturi.

Din fericire la noi n-au 
apărut încă drogații. Ori
cum. toți cel care trec oe 
arici poartă în spate pova
ra unei mar) mizerii mo
rale ți materiale. Pe mo
ment nu mal apar... tra- 
selstele. Dc cînd cu libera
lizarea preturilor -fetele" 
ț-au dus ele la turci, nu 
Pau mai așteptat aici. SI 
cînd te pîndesti că tnt.l a- 
cesti nefericiți n-au încă 
18 ani. foarte mult) nici 
10 dar cîtc lucruri îngro
zitoare știu deja I

Scurt popas în deriva „drumomanilor"
în 14 ianuarie, la cen

trul devean erau 11 copii. 
Pentru cei mai mulțl de
riva a Început cu ani In 
urmă. La o masă. în sala 
unde W omoară timpul 
liber se jucau care 
cu cîteva piese de 
reml (unii nu cunosc nici 
cifrele), care pictînd cu a- 
cuarele în cărți de colorat 
Alina Șerban. de 1] ani. 
avea capul legat cu o bas
ma pentru că era dată cu 
soluție împotriva păduchi
lor. Alături de ea. ți tot 
de 11 ani. Gheorghe Sorin 
Fioricel ml-a mărturisit 
fără să ridice ochii spre 
mine că tatăl e în pușcă
rie Iar mama cerșește. Că
tălin Lali. cc] mai mic șl 
mal vorbăreț, era conside
rat „ncidcntlficat*. Deși 
dispus să vorbească despre 
el. ceea ce multi refuză 
s-o facă, ori nu știe exact 
cnm stau lucrurile. ori 
minte Pentru -a -te ța Co
rn de copii din Sin ta na

chiar in prezența mea t-a 
comunicat centrului că n-au 
avut un copil cu acest nu
me. Ața că urmează șirul 
greoi al demersurilor pen
tru a se descoperi de unde 
a fugit acest copil. Ca ți 
In cazul lui Laurențiu Cio- 
sa. fugit dc la Casa de 
copil nr. 11 din București 
Încă de ta Revoluție. A- 
cesta. după alte popasuri 
In centre similare din Ar
deal. a aterizat la Deva, 
dlndu-le celor de aici bă
taie dc cap pînă au aflat 
de unde plecase.

Printre acești minori 
triști, cu trupuri ți suflete 
pîngărite la virata inocen
ței. am Intllnit ți frați. O 
dovadă In plus că deriva 
acestor nefericit) are cauze 
In familiile din care pro
vin. responsabile pentru 
viețile lor prematur con
torsionate. Dorin țl Ioan 
Mjchi nu sînt la primul po
pas in acest centru. .De 
data asta ce-nm mal fă
cut 7* se dezvinovățește

Dorin, dlnd de înțeles că 
n-au mai fost surprinși in 
timpul activității lor obiț- 
nu.te — furtul din buzu
nare. Dar cel mal mult le 
plac bicicletele, cum mi-a 
mărturisit cu nonșalanță. 
.Ce-al zice dacă cineva 
ți-ar lua bicicleta ta per
sonală -Aș fugi după 
el ți l-aș bate I*. „Și dacă 
n-a) putea s-o faci 7*. .Aș 
lua altă bicicletă". Simplu, 
nu 7 1 Cutremurător pentru 
cit de firesc și norma] I se 
pare lui intrarea In pose
sia unul obiect! Tot aici, 
nrmînd să fie plasate în- 
tr-o scoală aiutătoarc. e- 
rau surorile Turcu — Ma
rin. Florina țl Crlțtina. pri
ma absolvind 4 clase, ce
lelalte nici atît. deși ca 
vîrs-tă tir trebui să fie la 
gimnaziu. Eugen Lnurcnn 
Onea a fost caracterizat dc 
dl Petrlcă lordăchcscu. șe
ful Centrului dc primire 
minori Deva, ca fiind „deș
tept sl cuminți.'". A aluna 
aici pentru că are părinții

arestați. Nici el n-are mai 
mult de 4 clase absolvite. 
Intr-a V-a rămînînd repe
tent prin nefrccventare. 
Tocmai din Maramureș a 
venit la Deva, cu trenul. 
Radu Varga, care visează 
să fie tractorist, dar școa
la n-a prea frecventat-o. 
-E mai bine aici, că ne dă 
mîncare bună*. „Mama ta 
nu-ți dădea 7*. „Ba da. dar 
m-a bătut ți dc-aia am fu
git de-acasă*.

De Ia șeful Centrului am 
aflat că unii copii sînt în
credințați. după identifica
re. familiilor lor sau insti
tuțiilor de ocrotire, de un- 
dé au fugit. Alții sînt tri
miși ia școli speciale sau 
la grupurile de reeducare. 
Dar se încearcă și o rccu- 
pcraie chiar dc aici a a- 
cestor minori în derivă. Si 
sînt foarte mulțumiți lu
crătorii centrului dacă mă
car unuî din 10 copil se 
liniștește ți nu mal îngroa
șă rindul .drumomanilor", 
cum M numește dl Iordf:-

chescu. Au avut de-a lun
gul timpului ți asemenea 
reușite, acum ei fiind oa
meni maturi, la locul lor, 
care lucrează ți chiar mo 
trec pe la centru. Tocmai 
îmi terminasem documen
tarea. cînd, la plecare, am ' 
întîlnit un asemenea tînar. 
Nu i-am notat numele pen 
tru ca părea foarte stîn 
jeniL Dar merită spus ca . 
după ce cu ani în urm ■ 
-drumoman" fiind, pașii , 
s-au oprit ți în acest cen
tru. după care a urmat o 
țcoală specială în jude(. 
apoi cea de meserii de la 
Ineu. Acum lucrează. a 
i>rlmit un apartament cu 
două camere ți trece mo
ron pe la centru, unde fa
ce tot felul de reparații. 
Probabil simte nevoia să 
se întoarcă acoio Unde, 
cîndva. I se schimbase 
cursul < l< i U fnixi ajutai 
să-și găsească un drum do 
om demn. D.<r cîti an un 
asemenea destin ? Pe . în<j 
ceilalți

VIORICA ROMAN !
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Legătură permanentă cu 
organizația ..Médecins 

sans Frontières“ 
rea practică a investiga- \ 
tiilor. ț

— Cc v-a impresionat 4 
cu totul deosebit aici ? I 

— Amabilitatea și răb- ț 
t 
1 
ț

I

ț 
(

I j

\ 
ț 
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— Stimată dnă dr. Ma
riana Fcier. ați fost ple
cată nu de mult în Olan
da, la un curs de perfec
ționare în specialitatea 
gastroenterologie. Vă ru
găm să ne vorbiți despre 
această utilă și, sperăm, 
Interesantă vizită.

— Această ocazie, 
cordată mai multor 
tori spe aliști din __
mânia de către organiza
ția .Medicii fără Fron
tieră" din Olanda, in co
laborare cu Ministerul Să
nătății. este o formă dc 
manifestare a ajutorului 
umanitar deosebit dc bi
nevenită. La Spitalul 
Saint Antonius Nieutve- 
gein am avut posibilită
ți j sj urmăresc etapele 
de diagnostic "linie si 
Para linie prin investiga
ții moderne.

— Vă rugăm .ă -rmere- 
tv-iti ceea ce este mai 
important.

— Este vorba dipre 
examenul endosc >pic al 
arborelui biliar intra si 
ex‘.ra hepatic în srop 
diagnostic și terapeutic, 
t itamentul paleativ al 
cancerului gastric cu in
vadare 1 sof.rgtană orin 
protezare si dilatat ii re
petate. colomosooDia si 
impor'anta controlului 
Periodic ambulntor si d's- 
P"nsa-;z;.iT>n bolnavilor 
cu patologie de colon, 
p eo,im sț urmărirea tra
tamentului curativ al bol- 
navi'or. In’eresant a fost 
sistemul de colaborare 
Intre radiolo®—chirurg și 
internist—gastroenterolog. 
fi nd programată zilnic 
Interpretarea fi'rnrior ra
diologie« și. săptăminal, 
conversații între chirurg 
și gastroenterolog. La ser
viciul de endoscooie di
gestivă am reușit, cu a- 
iuterul medicului șef al 
Denariamo-itului de gas
troenterologie. efectua-

a- 
doc- 
Ro-

darea colegilor medici 
ol indezi care ne-au răs
puns la toate întrebări
le. astfel că în scurt timp 
m-jm simțit aici ca în- 
tr-o familie. Participarea 
la Simpozionul de gas
troenterologie al Olan
dei. care a avut loc la 
Eindhoven, a insemnat 
pentru mine un prilej 
deosebit de a audia și 
viziona ultimele actuali
tăți din domeniu, precum 
și de a achiziționa cărți 
medicale deosebit de va
loroase pentru patologia 
digestivă. Trumoasa și 
moderna bibliotecă a spi
talului m -a facilitat de 
asemenea o bună pregă
tire teoretică.

în măsura posibilități
lor și inter ului mani
festat de colegii mei de ț 
la Spitalul din Brad și 
medicilor 
loei din 
părtăsi 
Preună 
pliante 
tură de 
rr te din Olanda

— Despre Olanda 
oameni* ei. in afara 
fesiei 0

— Pitorescul locurilor 
vizitate. Peisajul specific 
olandez rit și ospitalita
tea. bunele man’ere ale 
colegilor si famili»i care 
m-q găzduit vor rămine 
amintiri dr igj. B'neintc- 
l°s că legătura cu orga
niza'ia .Medic’i fără 
Frontera“ continuă și 
sno’-ăm intr-o nerfec*io- 
n ire normanentâ a cadre
lor medirale si în'r-o 
tare corespunzătoare 
->n¡t il<‘‘nr d;n 1;>rú

i ■i
■i
»
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Vineri, în Sala Sporturilor din Deva
Jiul și-a reluat 

pregătirile pentru retur

fastroentero- 
judet le voi îm- 
improtiile. îm- 
cu diapozitive, 
fotografii, litera- 
special:tate pr¡-

Dro-

do-
a

I)T.s<’»»’in consemnată 
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„.POD DE GHEATA
' J: 

toată lungimea defileului i. 
Jiului și dincoace, piuă ,j 
la Pctros-Bani, a fost ¡1 
un„ pod de Rheață. Dar>[ 
in timp cc oltenii au fostj'

Zilele acestea a nins 
abundent, iar in unele zo
ne zăpada a fost spulbe
rată de vinturi puternice. 
Vineri, cei cc au trecut 
( arpații cu autoturismele 
prin defileul Jiului au 
înfruntat cu greu ostili
tatea vremii. Simbătă. in 
schimb, cerul a fost va
riabil. iar soarc'r a stră
lucit pe cer. Pentru a- 
cciați automobilist!, care 
acum se întorceau din 
Oltenia, n-a fost insă nici p.iti cu pregătirea... ale- ■); 
o fericire. Drumul, pe gcrilor locale. (Qh PJ^,

in limp cc oiicnn au ivm ,* 
pe fază și au împrăștiat;.
nisip p carosabil, fă- ■ 
cindu-1 cit de cit praeti- ! 
cabil. gospodarii munici- ¡ 
piului Petroșani (căci nu- ■ 
mai această porțiune de a 
drum era complet... 
culată. un adevărat 
noar) n-aveau timp 
facă datoria.

ii

ima- Ji 
patî- 
să-și 

Erau ocu- ¡ 1 
i ..i«_ ■1

i «

„Asociația 
vacanțelor fericite“

Patru familii, care n'-au 
fost gazde primitoare în 
Kort- tem — Belgia, sub 
îndrumarea profesorului 
Jaak Iximbrechtș, au for
mat -A orlația vacanțelor 
fericite" pentru copiii din 
România. A^ționind îm
preună, ci au cumpărat si 
adunat multe jucării, ali
mente ți dulciuri pe care 
le-au adus copiilor din Ca- 
raciu. Baia de Crlț ți or
fanilor de la Casa de eonii 
de aici. Transportul a fost 
efectuat cu două autotu
risme proprietate persona
lă la care au atașat remor
cile oferite pentru acest 
drum gratuit de o firmă 
pro^''cotoare, din Belgia.

Infruntlnd vicisitudinile

unei ierni capricioase și 
neglijind propriile familii, 
de sărbătoarea Crăciunului 
— Paul Wagemans și Ane 
Mary, Jaak Lambrcchts, 
Jozcf Nclisscn ș( W'nrd 
Schcvclncs — au dorit ți 
au reușit să aducă bucurii, 
clipe de fericire ți ¿îmbete 
pe chipurile copiilor noș
tri. In jurul pomului, îm
podobit după datina stră
bună, mărinimosul șl dar
nicul Moț Crai iun din 
Kortcsscm a împărțit da
rurile aduse. Chipurile co
piilor radiau de bucuria u- 
nel vacnnțe fericite, pri
lejuite și de umanismul, 
dătulrea ți noblețea sufle- 
t4*ij***A fl

Prof. I IVIU LV( UHJ

VCR Fl PREMIAȚI PRIMII 10 SPORT|V| 

ROMANI Ș| VA AVEA LOC UN SPECTACOL 
DE DIVERTISMENT’

Vineri, 24 ianuarie. Sala Sporturilor din Deva va 
deveni din nou neîncopătoare, fiindcă cei care iubesc 
sportul, muzica, umorul și divertismentul, nu pot lipsi 
de ia festivitatea decernării premiilor primilor 10 spor
tivi ai Jării noastre. Este o recunoaștere a meritelor 
sportivilor hunedoreni ce se claseozo, în urma rezul
tatelor obținute in anul trecut in sportul de performan
tă, pe primele 3 locuri intre județele Jării, dintre care 
amintim : objinerea de către gimnasta Lavinia Milo- 
șovici o titlului de campioană mondială la sărituri, o 
2 medalii de bronz cu echipa României la Cupa Mon- 
diolă de gimnastică și a titlului de campioană euro
peană la juniori de gimnastică la sol și sărituri, in 
urma acestor performanțe Lavinia Miloșovici, de la 
Clubul Sportiv „Cetate" Deva, este sportiva nr. 1 a Jării 
pe anul 1991, iar pe locul al doilea se află Cristina 
Bontas, care se pregătește in prezent tot la Centrul 
Olimpic din Deva.

După trăirea din plin a c ipelor de bucurie gene
rate de festivitatea premierii celor mai buni sportivi ai 
Jării, va urma spectaco.ul de muzică ușoară și diver
tisment „Stelele gimnasticii.» și alte stele" la care iau 
parte soliști și artiști de frunte ai teatrului de revistă. 
Organizator acestei neuitate după-amiezi sportive din 
Deva sint Gazeta Sporturilor și Oficiul Județean pen
tru Sport. (S. Cerbu).
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DE FOTHH.
ÎN PRELIMINARIILE

( M. 1991
Iată care este ordinea 

disputării meciurilor din 
grupa a 4-a preliminară 
pentru Campionatul Mon
dial de fotbal din S.U.A.. 
1994 : În anul 1992 — G 
mai : Itomănia — Insulele 
Feroc ; 20 mal : România 
— Țara Galilor ; 12 octom
brie : Belgia — România ; 
11 noiembrie: România — 
( eho-Slovacia ; 29 noiem
brie : Cipru — România.

în anul 1993: 14 aprilie: 
România — ( ipru ; 2 iu
nie : < eho-Slovacia — Ro
mânia ; 8 septembrie :
Insulele I < roc — România ; 
13 octombrie : România — 
Belgia; 17 noiembrie: Ta
ra Galilor — România.

La chemarea conducerii 
clubului pentru începerea 
pregătirilor, jucătorii Jiu
lui au răspuns cu o deose
bită punctualitate prezent. 
Un singur absent, motivat: 
portarul Dumitru căruia 
cxpirîndu-i contractul s-a 
întors la Craiova. în rest, 
întregul lot s-a prezentat 
Ia pregătiri și după efec
tuarea unei aprofundate 
vizite medicale a început 
antrenamentele mai întii 
ușoare, de adaptare, odată 
pe zi, după-amiaziT. apoi 
intensitatea lor va crește, 
treptat. Din lot fac parte 
printre alții portarii Ghi- 
țan și Ciobanu (un tinăr 
talentat, ce a confirmat în 
echipa UEFA anului 1991 
și in care. Jiul își pune 
multe speranțe), precum și 
cunoscutii B.'-'”'-' ?. 1.
Călugărița. Ciobă, Dodu, 
Cristea, Miiitaru, Stăncic, 
Popovici. Ilenzel ctc. La 
eîrma echipei se află Du
mitru Marcu și secundul 
său, Puiu Benca. Jiul arc. 
intr-adevăr, echipă de di
vizia națională A. Si de
pinde numai de modul < um

se abordează ți se termi
nă perioada dc pregătire 
a returului dar mai ales 
hotărîrea cu care v.a lupta 
și în deplasare pentru vic
torie. Pentru că numai cu 
puncte de afară poate ii 
recuperat avansul de G 
puncte ce îl arc Uiîlrea Al
ba Iulia, lider al turului I 
Și Jiul arc posibilitatea 
remontării handicapului. 
Cele mai grele partide < u 
Unirea, U.T. X Chimia 
Rm. Vilcea. I'.C. Bihor, 
care luptă pentru primul 
loc, Jiul le arc acasă. A- 
tenlie mare in. j la C.S.M 
Reșița (locul trei) ce xa fi 
o Dretendentii la șefia cla
samentului și unde Jiul 
își dispută meciul d,n re
tur in deplasare. Așteptăm 
cu încredere evoluția echi
pei din Petroșani. (C San
du).

Pregătirile fotbaliștilor au început și se desfă
șoară și pe zăpadă. loto P.W EL LAZA
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CALENDARUL • 
COMPETIȚIILOR » 

SPORITUL PE 1992 ;
Qticiul județean pen I 

tru sport, cu sprijinul . 
Ministerului Tinereții- | 
lui și Sportului și al • 
asociațiilor și cluburi- ■ 
lor sportive din județ. ’ 
a finalizat și trimis în j 
teritoriu Calendarul I 
competițiilor sportive ; 
naționale și locale pc | 
anul 1992.

Cu toate greutățile I 
generate dc creșterea' ’ 
prețurilor la transport, ■ 
cazare și masă a spor- J 
tivilor, an fost prevă- ■ 
zutc să aibă loc toa- I 
te competițiile sport- J 
vc din tonte ramurile. I 
începind de la cele • 
locale, pînă la pârtiei- | 
parea la campionatele . 
naționale și cupele | 
României. Să sperăm,; 
că în acest an sporti- s 
vii hunedoreni vor • 
urca noi trepte ale a- i 
firmării

FOTBALUL TOTAL CERE MULTĂ TRUDĂ
Numele fotbalistului Pe

tre Libardi va sta mereu a- 
lături de valoroșii fotbaliști, 
foste glorii ale Jiului, Crls- 
nie, Panait, Farcaș I, Farcaț 
ll, Paraschiva Mulfcscu șt 
mulțl alții. Să reamintim 
cititorilor, amatorilor dc 
fotbal, că I.lbardl, „mijlo
cașul de oțel" al Jiului a 
jucat neîntrerupt 10 ani 
sub culorile acestei echipe 
cu vechi state pe prima 
scenă fotbalistică a țării, 
perioadă in care, echipa 
minerilor din Valea Jiului 
a ciștigat in fata Iul Poli 
Timișoara, Cupa României 
f 197-1), după ce a fost fina
li tă in 1972. Jn anul 1973, 
cind a venit la Jiul, adus 
dc antrenorul Viorcl Tăl- 
maclu, s-a închegat una 
dintre cele mal puternice 
echipe din Valea Jiului 
Gram, Niccară (Șcrban), 
Pop, Franlc (Dan), Cazan, 
Ribardl, Crăciun, Sandu, 
Martinovici, Casandra ți 
Peronescu, formație ce a- 
vea să-șl facă o bună car
te de vizită In divizia A, 
la care s-au adăuaat pe 
parcurs. Caval, Mlncules- 
cu. Vizitiu, Petre Grlgnre, 
Sumulan lil, Ciu lilci, F>ă- 
iugean,

— ¡n cc an al agățat 
ghetele In cui ?

— în 1982, cu prilejul

inaugurării noului stadion 
din Petroșani, cind am săr
bătorit retragerea de la c- 
chipă, dar nu din fotbal, 
fără a părăsi insă Valea 
Jiului, de care mă simt 
legat pentru totdeauna, A- 
fci m-am afirmat, ca spor- 
tiv, dar șl profesional.

— In toți acești ani ai 
rămas în fotbal. Ai reușit 
să pui in continuare in

formarea unor echipe ti
nere, ambițioase, care ju
cau fotbal cu multă plăce
re și dăruire. Am căutat 
să-i învăț pe jucători ceea 
ce știam eu mal bine și 
ce, la rindul meu, am „cu
les" de la cunos-cuții an
trenori Mladin, Coidum, 
Ozon, lordache Bălănescu, 
Tr. lovănes' u, Ion V. lo- 
nescu.

Fotba la gura sobe 1
valoare cunoștințele, cipc- 
riența ta din teren ?

— In bună măsură, da. 
Ca antrenor sau președin
te de club la Jiul am trăit 
și bucurii, dar ți insatis- 
fa<țH. Îmi amintesc cu plă
cere că intre anii 1980— 
1982 Jiul s-a clasat pe 
locurile 9 ți 11 in divizia 
A, că după aceea din B, 
Jiul a fost readus in A, 
că in 1988 nc-am salvat de 
la retrogradare. Am mal 
activat ca antrenor la l.u- 
penl, Paroșeni, Vulcan și 
Călan. La Lupenl am pro
movat echipa in divizia B, 
lot fn ..B" cu echipa Mi
nerul Paroșeni ne-am si
tuat pe locuri bune in cla
sament, (ar la Vulcan și 
Călan am contribuit la

— Ca observator federal 
și același om de fotbal 
preocupat și de soarta Jiu
lui, cc aveți dc spus ?

— Carențele bine cunos
cute la echipele din eșa
lonul superior sc manifes
tă și in divizia secundă. 
Jocuri oscilante, adică li
nele de calitate mal bună, 
după care urmează meciuri 
de slabă calitate. Est*, pe 
de o parte, o lipsă a va
lorilor, dar și o slabă an
gajare a jucătorilor in 
lup'.a din teren. Există în
că mulți jucători funii din
tre ei talentați) cu o stare 
dc apatie din care antre
norii nu izbutesc să-i scoa
tă, să-l mobiliz ze la o 
luptă exemplară in meciu

rile din campionat. Un 
fapt pozitiv remarcat in 
partidele din divizia B este 
că se dispută meciuri în 
spirit corect, fără cunoscu
tele brutalități. Consider că 
Jiul este, o echipă de di
vizia A, dar remarcile fă
cute mai sus se potrivesc 
și aici. După plecarea lui 
Timoftc, Lasconl și Ilenzel 
(<are a revenit din toam
nă), Jiul și-a reconstruit o 
nouă echipă, cu jucători 
talentați, pc care i-ar dări 
multe formații, capabilă dc 
rezultate superioare. Cu 
condiția ca întreaga echi
pă să respecte tactica, in-i 
dicațiile tehnice ale antrr- 
norulu,. Mal eu seamă in 
deplasare, unde Jiul prea 
puțin a arătat in tur, că 
aproape întreaga formație 
a jucat în divizia .4. Se 
vorbește tot mai mul* 
despre fotbalul total. A- 
ccsta insă pentru a fi prac
ticat cu aderărat cere 
multă trudă. La antrena
mente, pe terenul de joc. 
Ne bucură apariția unor 
noi talente la Jiul, cum 
este atacantul Revede, si 
am notat ca un semn bun 
că pregătirile pentru retur 
sc desfășoară in eondlji» 
mai bune.

SABIN CERBU
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MICA PU8UCHAIE neștearsă amintire și sîn- 
tem alături de famIUa în
doliată. Alin, Mariana, șl 
Edi (816D

• SOȚI A Ileana, fii 
cele, ginerii și nepoții 
anunță cu durere în
cetarea din viața, după 
o luncă suferință, a 
celui ce a foit

ARON D.ASC Ar 
un deosebit soț. tată 
și bunic. înmorminta- 
rca miercuri. 22 ia 
nuarie 1992, în cimiti
rul din Deva, str. E- 
minescu. Nu te vom 
uita niciodată (8139)

• MONICA fiică. 
Carmen și Dan frați, 
Cristina, Anca și Dra- 
Goș nepoți. Doina 
cumnată anunța cu 
durere încetarea ful- 
Cerătoare din viață a 
celei ce a fost

ing. DESI’INÍ A BUN, 
din Hunedoara. înhu
marea. azi. 21 ianuarie, 
la Craiova. (8143)

• A'ECINII rcerctă 
dispariția fulgi rătoarc 
din viată a distinsei

In". DESI’IN A BUN 
■Sintem alături dc 

tine, Momea. (8113)
• COEEGII de la

S C. „Bibliofor" S.A. 
Deva sint alături dc 
Constantin Dchclean la 
Greaua durere pricinui
tă de decesul mamei 
și-i exprimă pe această 
cale sincere condo
leanțe. (8153)

• SOȚIA, mama, fii
ca, ginerele și nepoții 
cu adincă durere a- 
nunță încetarea din 
viată după o luncă si 
Crea suferință a celui 
care a fost un nease
muit sot. fiu. tată și 
bunic

A ASII.E l’UlU 
PI EȘ A 

înmormîntarea azi, 
21 ianuarie 1992. ora 
12. de la Casa Mor 
tuaiă Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească.

(8154)
• DRAGA BICHEE,

amintirea la va râ- 
minc veșnic vie pen
tru noi : Dani și An
drei. (8154;

• SÎNTF.M alături
de Mon.i Olariu creți 
încercată de pierderea 
tatălui său. Colectivul 
Școlii Generale Nr. 6 
Diva. (8157)

UN ultim omagiu 
din partea salariati- ' 
lor de la CIA'. SA. 
Deva foitului colee

VASILE l’I.EȘA
Condoleanțe familiei 

îndoliate. (8tC>5)
• PEItSONAI.UI. 

TESA din cadrul Rc- 
Cionalei caz metan 
Deva este alături de 
colcGul lor Savu Toma 
in ereaua pierdere su
ferită dc decesul ma
mei sale.

Sincere condoleanțe. 
(7742;

1300, R.K. .și piese schimb 
Trabant. Peștișu Mare. 21.

(7889)
• VÎND înscriere Dacia, 

ridicabilă imediat. Hune
doara, telefon 13113. (788G)

• VÎND casă. Huncdoa- 
ta, str. Primăverii nr. 75.

(7882)
• VÎND 3 metri cubi

cherestea brad. 5 cm Gro
sime. și cățel Dalmațian. 
6 luni. Cumpăr Gramatica 
limbii spaniole. Deva, te
lefon 17835. (81G4)

• VÎND sintczcyr Casio,
5 octave. 465 tonuri, Auto- 
harmonix. Deva, telefon 
2332G. (8128)

• MAGAZINUL Amețiși 
din Deva, cartier Oituz, 
vinde televizoare color 
„Zass" și „Orion".

(7616)

• SCHIMB apartament
2 camere, cu apartament
3 camere. Hunedoara, tele
fon 14415. (7887)

• SCHIMB apartament
proprietate. 2 camere, cu 
apartament 3—1 camere 
(de stat). Informații Deva, 
telefon 15523. <«’66;

• SCHIMB Garsonieră 
confort I Orăstie. cu apar
tament 2—3 camere. Infor
mații Orâștie. str. Mure
șului. bloc 20 ap. 54. <8131;

• SCHIMB apartament
4 camere Hunedoara. Da
cia. 22. bloc 40. ap. 59. cu 
casă particulară în I’estisu 
Mare sm Minerău. (8144)

• SCHIMB garsonieră
proprietate dc stat. Dacia, 
cu apartament 2 camere 
(tic stat), exclus Dacia și 
Micro. Ofer televizor color 
și video și diferența lei 
sau valută. Deva, telefon 
15913. (815G)

• SCHIMB apartament
4 camere proprietate, cu 
apartament 2 camere și’ 
Garsonieră. exclus Micro 
15 ș> Gojdu. Deva, telefon 
23377. (81G2)

• AGENȚIA „TRANS- 
EUROPA" Sibiu, str. N. 
Bălccscu 41. telefon 924/ 
11296. efectuează transport 
persoane și mărfuri (lăzi) 
săptămlnal, în fiecare zi 
de marți. în Germania. 
Mijlocește obținerea vizei 
și a asicurării medicale. 
Plata numai în lei la cele 
mai accesibile preturi.

(8127;
• CU autorizația nr. 

5781. din 14.10.1991. elibe
rata dc Prefectura Județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația familială ABC, 
cu sediul în Deva. Andrei 
Mureșanu nr. 1. reprezen
tată prin DrăGuș Liviu. a- 
vind obiectul activității 
comercializarea produselor

alimentare și industriale. 
(8115)

• CASA de schimb va
lutar Garant, cu sediul in 
CluJ-Napoca, slr. Gh. Ba- 
ritiu nr. 32, angajează ca
sieri sl paznici pentru fi
lialele din Deva și Hune
doara. Condițiile de sala
rizare sint avantajoase. In
formații suplimentare la 
telefoanele 12822 Hunedoa
ra, 18619 Deva sau G0837 
Simeria. <8147)

• JUDECĂTORIA Deva
— executorul judecătoresc
— în baza dosarului nr. 
33/1992. anunță licitație 
publică pentru vînzarca 
autocamionului S.R. 113, cu 
nr. circulație 21 IID 22155, 
pentru data de 31 ianuarie 
1992, ora 10. la sediul Pri
măriei din Burjuc. (8149;

• PIERDUT legitimație
dc serviciu, pe numele 
Mnțiu Mircea, eliberată de 
I.E.C. Mintia. O declar 
nulă. (8135)

o PIERDUT legitimație 
de serviciu. pe numele 
Habuc Nicolae, eliberată 
de /î.C.M.R.U.E. Deva. O 
declar nulă. (8139)

• PIERDUT parafă me
dic, pe numele Brănescu 
Smărăndița. O declar nulă.

(7884)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, pe numele Turke 
Eadislau. eliberată de C.S. 
Hunedoara. O declar nulă.

(7885)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, pe numele Poia
nă Petru, eliberată de CS 
Hunedoara. O declar nulă.

(7888)
• PIERDUT carnet stu

dent. pe numele Coste Ni
colae. ÎI declar nul.

(7890)
• PIERDUT portmoncu 

cu acte, pe numele Borne- 
misa A'alcntin. din Valea 
Poienii (comuna A'orța) 
Găsitorului recompensă.

(8151)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
PE ACȚIUNI „ALIMENTARA" 

DEVA 
PRECIZEAZĂ

Licitația organizată pc data de 1 februa'ie 
1992 pentru închirierea spati lor comerciale de 
la parterul corpului „B", din cadrul Complexu- 

în 
nr.

lui comercial „Central" Deva, se va face 
condițiile H.G. nr. 1223 1990 și nu a H G. 
140/1991. (36)

AGENȚIA DE TURISM „SINDACO" 
sediu'. în Deva, str. M. Kogălniceanu, 

(clădirea sindicatelor) telefon 11662, 
Oferă la cele mai scăzute prețuri bilete de , 

tratament si odihnă în stațiunile Felix, Herculane, 
Olo ne«ti. Govora, C^c'iu’^Ia, Sinq^orz Vatra

CU

nisejururi de 6, 9, 12 zile în aceste stațiuni.
Organizează cantonamente pentru ech'pe 

\ Sportive, excursii la sfîrșit de săptămîna la Felix, 
Herculane, Geoagiu, Voineasa.

Oferă servicii complete pentru organizare 
de s'mpozioane, consfătuiri, mese rotunde, în 
casele de odihnă și tratament a'e sindicalelor. 
Zilnic între orele 8—18, agenția vă asteaotă 

(31)
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SC. COMSER S.R.L.
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, \

i
i 
i
iii 

uz cu 10 la sută din prețul unui aparat XEROX) 
nou achiziționat prin firma COMSER. )

Solicitările se vor primî pe adresa firmei) 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon . 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21) i

Alba și Caraș-Severin.
Se asigură materiale consumabile, hîrtie 

import format A „ A,, A., A , A,, hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșita din

COOPERATIVA ASTRA DEVA 
cu secția bijuterie din str. Deceba', bloc D 

EFECTUEAZĂ
• confecții bijuterii Au și Ag într-un 

termen scurt ;
* reparații bijuterii Au și Ag pe loc ;
* schimb bijuterii Au și Ag ;
• consignație.

(43)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SANIMEX" S.R.L.

S I M E R I A
anurță r

Incepînd cu data de 1 februarie 1992, 
mim in regim de consignație

• MOBILIER DE LA POPULAȚIE
Informații suplimentare la telefon 956/25746,

ț după ora 19, sau la sediul societății (Magazi- 
nul „Metal"), str. Decebal, nr. 2, Simeria.

(481

pri-

I

• DANUȚA I Soțul 
tău Gelu. Ghiță, Elena 
și Sofica iii doresc ani 
mulți. plini de bucurii 
și teiIcțc.

• DOMNIȘOAREI Maior 
Corina, la 18 ani. pă
rinții. sora, prietenii și ve
cinii ii urează din tot su- 
fl '.ui „Ea mulți ani

(8167)

• VÎND Skoda 105 E.
Hunedoara, telefon 11837, 
după orele 16. (8163)

• VÎND apartament 3 
camere, apartament 4 ca
mere in Deva, central și 
antenă parabolică comple- 
t’ă. Deva, telefon 18189.

(8112)
• VÎND înscriere Dacia

1300. ridicabilă imediat și 
închiriez vilă mobilată, cen
tral, pe valută. Deva, te
lefon 18G7G. (8132)

• .ÎND autoturism GAZ
G9. patru uși și motor die
sel D115. Ilia. str. Prundu
lui nr. 9 (Sorea Ion), te
lefon 348. (8133)

• VÎND autoturism Lan-
cia Beta 2000, an de fa
bricație 1983. Deva, tele
fon 29244. (8126)

» ViN'D camionetă Ford, 
an fabricație 1983. înmatri
culată, preț informativ 
5 000 DM. Deva. 14271.

(8124)
• CUMPĂR dolari SUA 

(300 lei), mărci. (200 lei). 
Deva, telefon 2392G. (8091)

• VÎND autoturism BMW 
2002. Deva, telefon 23543.

(813G)
• \ ÎND ARO 244. cu

remorcă și I) AC 7 tone. 
Informații sat Birsău nr. 
17 (Vancu), (8137;

• VÎND combină muzi 
cală stereo ..Sonv". Hune
doara. telefon 22809. (8138)

• A ÎND Nissan Sunny
1500 cmc. fabricat 1984. 
Deva, telefon 21789. după 
ora 20. (8112)

• VÎND televizor alb-
nceru. Diamant 210. rela
ta la macazinul Eva. sau 
telefon 12433. orele 10—18, 
Șimon. (8150)

• A ÎND mașină univer
sală (circular, abricht. ma
șină de Găurit). Informații 
Simeria. telefon GI065.

(8155)
• VÎND instalație 'sate

lit. completă. Deva, tele
foane 18587. 2G189. (8159)

• VÎND prelată Oltclt.
Deva, telefon 28695. (8160)

• VÎND orcă. două ma
nuale Crumar Ixisli ELKA. 
Hunedoara, telefon 12234.

(7891)
• VÎND caroserie Dacia

• PENTRU iubitul 
nostru
Ing. GEI.I I I.OREA, 
din Rișca, lacrimi și 
flori pe tristul său 
mormînt. Bunica Tct.i. 
Horia Și familia.

(8068)

• CU adincă durere in 
suflet ne despărțim dc 
scumpa soție, mamă, soa
cră. bunică, cea care a 
fost

J ( CREȚI A IIRI M AR
SA AU,

în vîrstă de 55 de ani. 
înmormîntarea va avea 

loc azi. 21 ianuarie 1992. 
în Cimitirul Ortodox din
str. Călugăreni. Dumne-
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I PRECIZARE
Domnul Dai id Traian. candidai independent pen- I 

, tui postul de consilier ai Primăriei Deva, ne semna- î 
| leazâ că. in mod eronat, numele domniei sale apare | 
• in liste Dacid. in loc dc David, cum osie coreei. Fa- • 
> ccin cnvenife precizare. |

zeu s-o odihnească în pace!
Familia.

• S-A stins 
pe neașteptate

(8158) 
din viață 
minunatul

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA Șl LOCaTIVA 

cu sediul in Deva, str. Libertății, nr. 6
Executa pe bază de cerere și documentații 1 

întocmite de unități de proiectare sau persoane ' 
autorizate branșamente și instalații interioare ț 
de gaze naturale in localitățile Deva și Simcria, 
la pre.uri avantajoase și cu plata în rate.

Prin biroul sau de proiectare, întocmește 
proiecte de execuție (dosare preliminare) pentru 
instalații interioare de gaze naturale pe bază de 
cerere și a aprobării debitului de gaz prezen
tată de solicitant.

Relații în acest sens se pot lua în Deva, la 
te’.e’oineH 12663 și 14232 (biroul de proiectare 
ai R.A.G.C.L. Deva).

De asemene j, R.A.G.C.L. Deva execută la 
cerere lucrări de construcții și instalații la pre
turi negociabile cu posibilitate de plată în rate. 
Relații la telefoanele 27016, 27094 și 13526.

(411

nostru
CONSTANTIN I*l SC AȘ. 

42 ani.
om dc aleasă bunătate su
fletească. Ti vom păstra

REZIITAIIII TRAGERII I OTO EXCEPTION A I, 
DIN 1!» I ANI ARIE 1992 :

1

( 
Í

Í

I

I onii de câștiguri : 7 7 18 206 Ici

1 xfr. 1 : 51. 77. 6«. 1, 25. 71. 12. 52, 55, 15. 1:1. 45.
Exlr. a II a : 65, 5ÍI 5, 39, 23. 26. 60, 6, 67, 17. 59. 37.
Ixlr. a IH-íi : 70. 13, 12, 2, 15. 19. 11. 87. 55. 62. 82, 59
I xlr. a IA -a : 33, «0 2.3. 8, 65, 20, 81, 52, 22, 6, 1. 57.
Exlr. a A ■ ti : 82. 22. «1. 36. 3. 17.
Exlr. a AT-a : .31. 11 28, 12. fl. 8.
1 xlr. a A II-a : 68, 30 . 80. 51. 39. 51
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ț REDACȚIA ,ȘI ADMINISTRAȚIA ; «
2 700 Deva, slr. 1 Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipogrnfio ; 25901 
Tax : 18061

11'92 :

A sco li — Torino 
Atalanta — Infer 
Hari — Roma 
Crcinonesc —

Saniixloria 
I’iorcntina — l'aini.i

<>
1
I

x
I mul <li-

21 2.17 337 lei.
<¡>1 i"uri :

întreaga răspundere pentru conținutul 
.irlicoh lor publicate o ponrlă

aulei ii nu Inia, j
î

I I P A R I I j
s.( . 1‘oliikna" S. A 1

Di va, sir Ili (rilibrii 'iji 5
J


