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Trăind bucuria sportului și a muzicii
Așa cu anticipa ziarul 

noștru, Sala Sporturilor din 
Deva a fost arhiplină la 
spectocolul „Stelele gim
nasticii și._ olte stele", or
ganizat (cu mult sucigs' de 
Gazata Sporturilor r Ofi
ciul Județean pentru Sport, 
prile<ui‘ de festivitatea 
p'er ierii ce'or mai buni 
10 sporti.i ai României - 
după ancheta „Gazetei 
Sporturilor". Spectacolul a 
fost precedat de primirea 
sportivilor, a organizatori
lor spectacolului, o artiș
tilor. ziariștilor și repre
zentanților Televiziunii ți 
radioului la Primăria mu
nicipiului Deva de către dl 
primar Tudor lonescu, unde 

s-a desfășurat și o confe
rință de presă.

Și de această dată, spec
tatorii deveni ou fost la 
înălțime, festivitățile de 
prerrvere, întregul spectacol 
bucurindu-se de un public 
cald, afectiv, sensibil la tot 
ce e frumos, valoros, răs
plătind cu vii aplauze „la 
scenă desctvsă" recordurile 
celor 10 sportivi - Lavinia 
Milosovici, Cristina Bonta ș, 
Vasile Nistor, lulia Negură, 
Beatrice Coadă, Liliana 
Năjtate, Traian Cihrean, 
Andrei Sococi, Gheorght» 
Mureșon și Olilia 8ădeicu, 
Au fost cald aploudote de- 
cernerea premiilor, înmt- 
norea titlului de „Antrenor 

emerit" printre care șl 
Octavian Belu, Mihai Săn- 
dulescu, loan Pop, Adrian 
Stan, Ion Cârninișan și nu 
tn ultimul rînd, evo’utia 
micuțelor qimnaste din De
va, a soliștilor de muzică 
ușoară și a artiștilor din 
București, Mirabela Dauer, 
Dan Spătaru, Gabriel Do- 
robanțu, Romică Tociu, Va
sile Șelcaru, Ștefan Bănică, 
Marina Scupra și Ovidiu 
Komornyk.

SABIN CERBU

(Continuare fn pag. a 3-a)
Mîndria de a fl desemnați între primii zece sportivi ai țârii.

foto I’AVEf. J \7 X
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Serial cu apariție simultană la București, Tlm^ara, Cr.iinva, Dota si Constanța.

Chiș. Convenției Demo
cratice — Dorin Crișan. 
precum și alți doi candi
dați independenți : Au
rel Benea și loan lenei.

• Prin decizii ale Pri
măriei au fost stabilite 
15 secții de votare.

• Numărul cetățenilor 
cu drept de vot la Brad 
este de 14 118. la care se 
adaugă cei de la unita
tea militară.

• Listele electorale sint 
afișate la toate secțiile.

O
• La circumscripția e- 

lectorală nr. 62 TURDAS 
au fost depuse 2 candi
daturi de primar : Aurel 
Dicșorean. din partea 
Frontului Salvării Națio
nale și Tiberiu Muntean, 
dtn partea Convenției 
Democratice.

• S-au preze i t 
candidaturi de consilieri, 
respectiv 11 din partea 
Frontului Salvării Națio
nale și 8 din partea Con
venției Democratice.

• Numărul cetățenilor 
cu drept de vot este la 
Turdaș de 1 265.

Listele electorale slot 
afișate la cele două sec
ții de votare, la primărie 
și la magazinele sătești.

SIMPOZION DEDICAT 
UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Ziua de 24 ianuarie 1859 
— pagină glonoasă In isto-1 
rla multimilenară a po
porului român —. a prile
juit o emoționantă mani
festare organizată de Fi
liala Deva a Uniunii Na
ționale a Studenților Eco- 
logisti In colaborare cu 
Muzeul Județean, purtînd 
genericul .Alexandru loan 
Cuza — 133 ani de la 
Unire”. Impresionant mot- 
to-ul acestui simpozion, re- 
dind cuvintele lui Cuza : 
..Să dea Dumnezeu să-i 
meargă tării mal bine fără 

Cu prilejui Unirii Principatelor Române, la Filiala Județeană din Deva 
a Arhivelor Statului s-a deschis o expoziție aniversară, organizată in colabo
rare cu Muzi-ul Județean. Foto PAVEL. I \Z \

mine dcclt i-a mers cu 
mine”.

Simpozionul aniversar a 
fost deschis de dl Sigis
mund Duma, prorectorul 
Filialei Deva a Universi
tății Ecologice. In conti
nuare. au luat cuvîntul 
profesorii Gheorghe Firczak, 
Maria Basarab. Ioachim 
Lazăr. Adela Ilcrban și 
studentul Cristian Galea, 
care au adus in atentie 
aspecte privind însemnăta
tea Unirii Principatelor 
Române de la 1859. unita
tea culturală a românilor

ANUL IV 
NR 543 
MARȚI,

28 IANUARIE

4 PAGINI • 8 LEI

— prolog al unității po
litice. ecoul Unirii in 
Principatele Române afla
te sub dominație străină, 
personalitatea și popasul 
domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza Ia Deva.

Manifestarea, la care au 
luat parte studenți și e- 
lovi, aproape singulară or
ganizată in caritala țtide- 
,ulut. s-a încheiat cu un 
irument artistic de suf'et 
«■usținut de studenții Dafin 
Radu. Dorel Bretea», Iu
lian Ilențiu. (M. B.)

FLASH!
0 UN ORAȘ CURAT. 

Zilnic, inclusiv simbătă st 
duminică, muncitorii de la 
Sectorul de salubritate ai 
E.O.C.L. Iirad au lucrat la 
deszăpezire șt spargerea 
gheții, de pe arterele princi
pale, au imprițtiat nisip si 
au transportat reziduurile 
de pe platformele gospodă
rești. (E. S.j.
O VIOLENȚA LA „PRIE

TENIA". Ce o fi gindit 
Ion Micuță ți Lucian Ifti- 
mle din Petroșani cirul șl-au 
botezat firma particulară 
„Prietenia", numai ei știu. 
Cert este insă că ceea ce se 
intimplă aici este departe 
de această denumire. Spu
nem acest lucru intrucil 
la o recentă 
Corpului de

acțiune a 
Control Co

mercial al Prefecturii, 
I ucian Iftimle s-a mani
festat violent, amenlnțind 
șl jignind. De. ce ? Nici mal 
mult nici mai puțin decis. 
Dcntru faptul că s-a des
coperit depășirea adaosu
lui comercial legal, inca- 
Vindu-se în plus 22 921 leit 
(V.N.).

0 NOU. fn Deva, la par
terul blocului 14, din str. 
22 Decembrie, s-a deschis 
un atelier de încărcat bri
chete. Aparține Socom „Mu
reșul" Deva. (E. S.).

0 l ■> i ' RPR1Z I In 
ultimele zile la Dumirești 
țrrețul unui kg de țiortocale 
a coborit la fiO lei, pe cind 
un kg dc. mere a ajuns la 
115 lei. > n fapt nesperat 
dc nimeni. Si totuși e mai 
intimplă si minuni (C P.)

0 HOȚ PRINS. A fost, 
prins recent dc Poliția C.E. 
Simeria. Are 22 dc ani și 

se numește Adrian Strocsen 
de loc din Lugoj. Cobora 
țanțoș din trenul accelerat 
201 Arad — Hucuresti a- 
vind asupra sa o geantă de 
voiaj foarte arătoasă. La în
trebările pol Iț ișt Hor a ri
dicat. din umeri, apoi <i 
recunoscut : geanta o fu 
-c dc la un călător -trăia.
Era cit pe ce să dea o lo- 
'tură de 150 000 lei. La 

Simeria i t-a înfundat in ă. 
(V. N).

0 . V-.H /.U TE\
NE Să im ai ten'-iunc
mare e<te u Iu. ru huu Dar

.ă ai te!> •rfzor, der.
aspirator. roilio. fler 4c
călcat ci ff iA n u !•
folosi ui .nu-j !<* *r • fu la
curentul Zrcf rit * r • pip-
plăcut. A;■n
lorii a .1 dJ q OrdtUr,
trada V

mare h,
Trun-.n-, ■
n ,ilor
lectrif h n OM*  ti »• iV’.G*
ere te t
K1H 1 ■

Și în circumscripția e- 
Lectoralâ nr. 3 BRAD 
campania electorală este 
tn plină desfășurare. Pină 
ia prezent nu au fost 
sesizate probleme deose
bite.

• Au fost depuse 96
de candidaturi pentru con
silieri a- primăriei din 
partea următoarelor for
mațiuni politice : Parti
dul Democrat Agrar — 
12 candidaturi ; Forumul 
Democrat German — 1 ; 
Convenția Democratică — 
19; Partidul Democrat 
Cooc* atist — 1 ; candi
dați independenți — 8 :
Partidul Unității Națio
nale — 4 : Mișcarea Eco
log ista — 8 ; Partidul 
Liber Schimbist — 5 :
Frontul Salvării Națio
nale — 19 ; Partidul. lia- 
publicaa — -î*r. ■ '

• Pentru funcția de 
primar au fost depuse 9 
candidaturi, din partea 
Mișcării Ecologiste — loan 
Făgădar. candidat inde
pendent — Francisc Di
nes. r.înrtdat indepen- 
d nt — Tiberiu Vanca. 
Partid iîui R< publican — 
Nieolr-- Moga. Partidului 
Liber Schimbist — Ste
fan Heu.-Je. Frontului Sal
vării N'ționale — Virgil
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Ce ne .
i -.-a im fi;1! i» 

-_• .ai -t.m Aci:- â r®u 
p • plaiurile. Cîteva 
c -int r selatonre si 
tr-b.i ic să ne dea de cin- 

: e-nor Producția in
el i<ri:că la nivelul tării, 

fi»; mai mică decit 
c a Wn 19!''. cu circa 29 
I , sutS si decit cea din 
I 3 cu 40 la sută D:n 
te! i ul produitiei indns- 
tt . 'e icaiizate. doar 10 ta
■ i a fost livrată la 
nr.ct Tn timp ce sala- 
r o -i linele pensii au 
rres-.u: de două-trei ori 
— aflindu-se permanent 
in . ac-n'ia Guvernului —. 
v etur. au fost complet 
s. ;Pat' de sub control, 
f ind majorate la aproa- 
o to d,- prod'js.’le dui'â
ui. le-au di’tat intere- 

«•-’ a’cntilo' economici. 
d<- peste ] ori si ch:ar 
m.-.j mult starea de că- 

ie a unei mari părți 
a Domda'iei at nrfnd rob
ei ri i>.-ă’-n-Jr

Cauzei', acestei situații
■ V.ien. de erele a po
porului roman sint m.u 
mufe si au fast amplu 
reflei mt" de presă, de 
radio. d‘ televiziune. Este 
in afara oricărui dubiu 
că n-ducerea generalizată 
a «ăptăminii de lucru la 
cin'-t zaie ne-a cosft -,j 
ne s-ost.’i incâ mult Nu 
trebuie i f.iccm prea 
m; re <-fort d. ntru a ob
serva scăderea poftei de 
muncă a multor sdari.iti. 
din tont-, domeniile de 
act ivita:-', după cum la 
fel fi" l'vie se poate ve
de. i re amploare au lua' 
b ruta; hoția. corupția, 
cum au proliferat m.n-
ciun.'i in dicripl n.i. ne-

it rt- .1 h cilfir.
Cr rv' n • '.c.intti in nicct

•HA *>
Intâ ii. lin prima

îUnă ^inJ ii'.dc cer ma
îorâ:i <f tter.! bile de
s.iî.irii. pe care inși tara
nu trr d ■ tinde să le
den M.i) erii Văii .hul ji
7Î -.nri< tii. cărora li
i-au m ior.it între pr.m., 
•J fin-.. consistent sala
riile sp consideră nedrep
tățiți si reclamă noi sno- 
ru;i — m mcind la fel 
tf Dut:n si do 'neficient 
—. numii că statul nu are 
Un sac f.nă fund tle unde 
■A de:; continuu, dacă ni-

„Sul ernn tul Aloa; Va
sil.. domiciliat in comuna 
So.muș. nr. 1441. șomer din 
15 aprilie 19"I de la firma 
actuală M. talotcx S A. (L s- 
tă I J.P I P-S. Deva). vă a- 
duc la cunoștint.. urmă 
toarelc fapte neadevărâte. 
publicate în ziarul dv nr. 
519 dm 17 decembrie 1991. 
ne rare le consider calom
nioase si injurioase la a- 
dres - mea". Nu urmează.

ili.it. ava cum te-ai aș
tepți fantele . calomnioa- 

i cererea formulată 
în termen: ultim itivi. de a 
Publica o dezmințire ofi
cială" la „somația" dlui 
Aio.aș. Altfel... petmtul se 
va adresa ijstitiei Abia 
ar-ei. sub titlul -Motive" 
sînt înșiruite nsa-zJsclc . a- 
firmatii mineihoa'o și vă
dit i mn.'. e“ făcut’1 de 
zi ir ft .i ius*  firărilc la 
ar’iigrdle tufrsonalr.

Fa m i rt'-iz i-, , ă fi 
ri ' - ' t.iin do; im -; dlui A. V. 
nu dc ti im i imenin' jrii 
(• • ••.ral noifni dtn chiar 
fo. mula i . '.......... in < ar-
’A un ii te intimidare 
n >,ti u i In final %fl-, i 
r i 

rn. n na mai pune la 
Ic

Mai sînt destule nere
guli in aplicarea Legii 
fondului funciar, iar Le
gea privatizării, cu mul
tele sale carențe, bate 
Pasul pe loc. încă nu s-a 
produs deblocarea fi
nanciară totală resursele 
materiale si energetice 
sint in continuare puți
ne. ir a incit producția se 
desfășoară anevoios in 
mai toate sectoarele eco
nomiei naționale, in vre
me ce la multe produse 
alimentare preturile au 
fost ridicate, arbitrar si 
nccontrolat. la înălțimi 
amețitoare.

Și ce ne mai așteaptă? 
Desigur alegerile locale, 
apoi cele generale. In 
perspectiva lor se consta
tă Insă o pronunțată re
ținere a populației, a 
factorilor cu funcții de 
răspundere in activitatea 
e.'onomică si socială, ca 
și a candidaților în ale
geri. la muncă, la acțiu
ne dinamică, ceea ce ar 
trebui să împingă înain
te căruța reformei. Este 
păgubitoare această op
tică. Pentru că. indife
rent ce partide sau per
soane vor ieși victorioase 
in alegeri, ele nu vor 
putea scoate imediat din 
propriile buzunare bună
starea si feric:rea chiar 
dacă unele le anunță a- 
cum cu surle si trîm- 
bițe. Pentru că binele 
tării stă numai în pu
terea oamenilor ci. în 
totalitatea lor. în forța 
lor de a'tiune si de crea
ție. în inteligent i lor de 
n-și atrage sprijin si prie
teni din afară. Iar toate 
acestea cer timp. Sigur, 
timp pe care noi îl nu- 

rn comprima sau pre
lungi. după cum vom
munci cu siro ori lom
continua să privim Diezis. 
cu invidie, la țările dez
voltate. aste^tîndu-le a- 
iutorul. Insă, cum bine 
se știe, azi n meni nu 
mai ajută dezinteresat. 
Iar arte de filantropie nu 
se mai fac.

Dar cite oare nu nc 
mai așteaptă. .

DUMITRU GIIEONEA

DREPTUL LA REPLICA

Aveți și nu aveți dreptate
respectivă s-ar datora unei 
relații personale a vreunui 

angaiat necinstit al ziaru
lui" ?). Pur ți simplu noi 
răminem consecvenți p; n- 
cipiulji libertății de opi
nie. celor care sin’ dc uite 
păreri decit cele expri
mate prin ziar. acordîn- 
du-li-se dreptul la replică.

Referitor la „afirmațiile 
tendențioase. calomnioase 
făcute de ziar In plăcerea 
unor oameni indezirabili și 
lipsiți de caracter" tre
buie *,ă  piecjzăm -ă i'tîtea 
1 îto se rerăscsc in nota 
■ir ărută in ziar ac. ș’.aa a- 
n<rtin dnei Ana Gprisn. 
fiica f imili' i Df i.nla.-s Ori
cum terrn-nii in (arc sint 
h imul «te sint infinit m ii ., 
blîrizi Cit nr.vc'te' nelămu- 
rir It non-4re ele sint ex
primate; nr n int ’ro' til. 
Tar < d fr't I'bi vi 11 ‘e

Comerțul în Orâștîe în
Peste 80 la sută dintre 

cele 60 de societăți comer
ciale cu capital privat din 
Orăștie este reprezentat 
de comerț. Cele mai multe 
sînt unități mixte, cu pro
fil de alimentație publică 
$i consignații, buticuri. ca
fenele. Unele Și-au cîști- 
gat deja, in timpul scurt 
de cînrl funcționează, un 
bun renume în rîndul 
populației orașului. Se poa
te vorbi chiar de o concu
rență — pe de o parte în
tre comerțul privat si 
cel al cooperației, precum 
și între privatizați.

Împreună cu dna inspec
tor Aurelia Ch^trcanu de 
la Circumscripția Fiscală 
Orăștie. am trecut prin 
cîteva unități spre a con
stata dacă concurenta a 
adus îmbunătățiri in di
recția aprovizionării ți ser
virii populației

• Pati-barul -Paradis". 
/Xtrnosferă intimă, atrăgă
toare. Dna Emdia Bodea 
— «sociat - - este de păre
re cp la dumnealor pre
turile sînt acceptabile, ceea 
ce determină atragerea 
clientele fi deci un ru
la: .na c ;.l ci f.cii feJor puse 
în v'nziii'

• Cofetăria „Bulevard".
Un interior plăcut. Șj lo
tuși. nu se prea înghesuie 
nimeni să-i calce pragul. 
Care să fie motivul ? Am
plasamentul. prețul prăji
turilor sau nepăsarea vîn- 
zătoarei care rezema tej
gheaua asemenea unui 
manechin ?. . Sîntcm des
curajate pentru că nu 
ne-am luat salariile — isi 

După ninsorile abun (lente <le săptâinma trecuta, pe porțiunea șoselei 'u 
(ionale Petroșani — Hațeg (km 1.36—170), Mihai Dragomir, insolit de ing. Ră- 
ducu ( eută de la Districtul de drumuri Baril, a ieșit cu autogrederiil la curît-itiil 
zăpezii de pe șosea. Foto P.AV EL I AZ.A

întrebi, categoric nu afirm, 
ceva. ’JTecind la motivațiile 
dv. n>- (omunicali că d:n 
august sînteti în posesia 
adeverinței dc impropi ictă- 
rirc cu nr. 43. prin care 
vi <■ recunoaște dieptul 
dc „moștenire legala nu 
ilegală cum se afirmă". 
(Unde se îfirrnrt așa ceva, 
die Aloaț ? In z..irul nostru 
în n ci un caz) Apoi rela
tați .-uni famil a Daradlcs 
n-a luat în con1 iderare a*  
vcrtîsmen'clc dv. de a nu 
cultiva grădina și nici pro
punerea dc a-i ceda I /2 
din i'ico]tâ pentru lucră
rii: făcut'' chiar dacă nu 
are nici un drept la teren". 
De at e -n aii < iii» s singur 
porumbul.

Si acum lată r um *t.>u  
luci urile în P ,■ iră eu 
grădina. De I > P louir-ii 
Sohnii'. dl Pi ți i Turm. 

scuză colega dna Lucia 
Mure in. Ncacopcrirca 
cheltuielilor cu transpor
tul. curentul, apa. ne-a 
tras înapoi. Avem merceo
log. dar Dină aduce el 
marfă, putem muri...".

o l aboratorul de cofetă
rie al cooperației de con
sum aprovizionează cinci 
cofetării. Dna Corina Ursu 
Cornea este sceptică : 
•■Scumpirea materiei pri
mo atrage după sine urca
rea prețului la prăjituri. 
O „indiană" ajunge la 48 
de lei. o „Savarină" la 35 
lei/bucată".

• Cofetăria „Palia". „Vo
lumul vânzărilor diferă de 
la o zi la alta — spunea 
dna Kokcisy Irina. O dată 
cu scumpirea prăjiturilor, 
am redus cantitatea ce o 
aprovizionam pînă acum la 
jumătate" S-a încercat și 
aici schimbarea decorului 
prin dotare cu mobilier nou. 
Lipsa bavetelor ori n fe
telor da masă este motiva
tă de neglijenta unor 
consumatori caic nu păs
trează.

• La MII’ \ aflăm că 
S. C. „Retezatul" Deva 
(fosta l.C.RA.) face dife
rențieri între societățile 
comerciale privatizate și 
cele de stat. „Anul trecut, 
spre exemplu sublinia dna 
Lidia Miclăuș. n-am pri
mit deloc cafea, iar ți
gări indigene niciodată nu 
ni se dau. Z ihărul ni-1 
procurăm de la agenții 
particulari cu 115 lci/kg". 
Notăm că la laboratorul de 
pătiscrie-cofetffrie al socie
tății se realizează produse 

membru în comisia dc îm
proprietărire. nc-a comuni
cat telefonic că s-a liotă- 
rit ca celor care și-au 
construit sau nu cumpărat 
case in Șoimuț să li se 
atribuie cite JO ari de te
ren dacă Pi stabilesc do
miciliul aici. De asemenea, 
pentru că este si președin
tele comisiei comunale de 
judecată. a mai precizat 
că a fost înaintată instan- 
ț(’i de tudccată cauza fa
miliei Daradics cu dl 
Alo.iș. ca depășind compe
tente Ic comisiei. în ceea ce 
privește gestul dlui Aloaș, 
dl Turcii consideră cn nu 
* ra .cinstit și omenește" 
să recolteze ceea ce n-a 
se mănnt.

Deci corni lin dc împro
prietărire șl a spus cuvin- 
tul. familia Daradics ur- 
mînd să intre în posesia 
celor 10 ari din gradină, 
dacă se stabilește defini
tiv In Șoimii' I'd va spu
ne cui Intui si instanța în 
cauza respedivă. Dnr si 
mai bine ar fi dacă și-ar 
spune cuvlntu) sl rnțiunea. 
stmglndu-s ■ ii'itfel conflic
tul Iulie rele două Dărtf.

(V. R.)

cnb — negru
de calitate, la prețuri ac
cesibile. care nu rămîn de 
pe o zi pe alta.

• Restaurantul „Dacia". 
La mese se aflau cîțiva 
consumatori. Mai mulți to
tuși dccît la „Miorița". Dna 
barman Mariana Cornea 
spune că in luna aceasta 
a mers foarte slab, n-au 
avut client i. Noi ne stră
duim. muncim, dar dacă o 
comandă vine la interval 
de o oră..".

O
Am surprins cîteva in

stantanee prin comerțul din 
Oraștie, acest important 
domcn.u al vieții sociale. 
Poate nu exact ceea ce ați 
fi dorit dumneavoastră, 
stimați cititori. Nu-i insă 
nici o exagerare dacă spu
nem că în oraș sînt deja 
comerciant i care au reușit 
să ofere consumatorului 
ceea ce a așteptat acesta 
de ani și ani de zile : adică 
ambianță, ospitalitate, ser
vire ireproșabilă. Atmosfe
ra intimă, dc vis. în uni- 
năti cum sînt pati-barul 
„Paradis" si Complexul co
mercial „Riviera", servirea 
promptă de la „Alvorada". 
„Mip.T’ sau „Melodii — 
Club" sînt recunoscute de 
către majoritatea cetățeni
lor orașului. Preturile — 
mult prea exagerate la în
ceputul activității — au 
scăzut treptat și chiar 
dacă pe alocuri sînt încă 
meri, sperăm că aici, unde 
concurența si-a făcut sim
țită prezenta, sint create si 
conditi- pentru scăderea 
V r .•’ontin'l*

1STERA SÎNA

VESTI ÎMBUCURĂTOARE DIN SECTORUL 
SĂNĂTĂȚII PUBLICE

In avalanșa de vești
îngrijorătoare care ajung 
pe diferite căi la cunoș
tința omului comun, iată 
și una îmbucurătoare. Vine 
din sectorul dc sănătate 
publică și ne-a fost fur
nizată de dl doctor Ale
xandru Popa — directorul 
Spitalului Județean.

Spitalul a fost dotat cu 
un scicntigraf cu izotopi 
radioactivi, pentru investi
gații de diagnostic in bo
lile glandei tiroide, fica
tului și rin i'hiului.

Bunde relații statorni
cite la toate nivelurile în
tre municipalitatea Devei 
și cea a orașului înfrății 
Arra-- din Franța l-nil de
terminat pe frații noștri

AUTOGARA
Scrinm in toamna anu

lui trecut despre pregăti
rile de iarnă ce se făceau 
în autogări. Inclusiv Ia 
Oraștie. Am revenit pe 
urmele promisiunilor de a- 
tuncl. Am găsit, fără exa
gerare. o aiitogară îngh'e- 
lată. Nici lemne, nici căr
buni. L., casierie era un

N„-u căutat recent la 
rcdacț’e dna Ana Florian, 
din Deva. Acum este pen
sionară. dar tipografii de
veni își mai amintesc dc 
meticulozitatea acestei fi • 
mei. dc strădania ca lu
crurile cc-i ies din mina 
să fio aproape de perfcc- 
t line. Aceeași dorință dc 
frumos a determinate să 
ni se adreseze. Iubitoare 
de ordme. pe dna Florian 
o ind.spune ceea ce vede 
in jurul blocului A 6 ilin 
strada D. Zamfirescu. Goj- 
du și in zonă. Cind nu în
ghețase. in iurul blocului 
băltea apa. în locul pomi
lor pe unele zone verzi 
au ..răsărit" garaje. iar 
pe la colturile magazine
lor. cei care ies băuți dc 
la „Cuibul veseliei" arun
că sticle, lasă alte urme 
ale lipsei lor de civiliza
ție.

C'a orice om iubitor de 
ordine, ar dori ca aspectul

Printre lacrimi

Ml

28 IA?

străzii ți cartierului să fie 
plăcut. Gr. toate neregu
lile pe care le vede îi spo
resc pustiul interior, lăsat 
de moartea soțului. Plînge. 
E necăjită de ceea ce ve
de Dar îșl impută și că 
la timpul potrivit n-a mul
țumit medicilor, tuturor lu
crătorilor secțiilor medicale 
din Deva și Timișoara pen
tru sprijinul ce i l-au dat. 
pentru frumusețea gestului 
acestor oameni. Nu pentru 
că ar fi tardiv (niciodată 
nu e prea tirziu să ai un 
gind bun pentru cei care te 
ajută), dar din motive de 
spațiu nu putem reproduce 
lista, foarte lungă, a oa
menilor cumsecade care 
i-au întins mina la greu.

Printre lacrimi povesteș
te despre dureri trecute 
și prezente, despre dorința 
ca in jur să vadă alei 
curate, flori și pomi în 
locul aspectului dezolant 
dc acum. Poate atunci si 
singurătatea i s-ar părea 
mai puțin apăsătoare. Cre
dem că ar fi bine dacă si 
alti oameni, cît mai multi, 
ar eîndi că trebuie să ne 
înfrumusețăm viata. s-o 
trăim in condiții civili
zate. nu numai între pe
reții apartamentelor noas
tre. ci si dincolo de ei. 
ca orașul nostru să rede
vină ui bea curată si co
chetă dc ăTîTîlhrtn ț'-UDe

dc gintă latină să doneze 
spitalului județean apara
tură medicală dc perfor
mantă mondială, in valoa
re d 60 000 dolari S.U A. 
Este vorba de aparatul 
numit gastroscop. deose
bit de eficient în diag
nosticarea precoce a can
cerului de stomac. Pentru 
a lucra cu acest aparat, a 
fost instruit specia) un 
medic din cadrul Secției 
interne astfel că gastro- 
scopul v.i Intra în curind 
in lucru.

Cu această dotare Spi
talul Județean Deva se 
situează din acest punct 
dc vedere la nivelul cli
nicilor universitare. (I. C.).

ÎNGHEȚATA
reșou amărît. cu nlchclina 
ruptă. I.a ușile de la in
trare nici o clanță. Dna 
Aurelia Gavjilă, casieră, 
mai mult dccît zgribulită, 
ne-a spus : -Dumncavăas- 
tra (adică eu) nu ati re
ziști nici doini zile aici"

Are dreptate ! (Gll. 1. N.)
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VIITORUL CĂMIN AL PENSIONARILOR

DiN DSVA VA FI DE NIVEL EUROPEAN

Trăind bucuria sportuîui
a ■ a

\
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si a muzicii
1

A fost o seară de neui
tat pentru spectatori, spor
ii.ii premiali și antrenorii 
proaspeți „emeriți". Deve
nii i-au primit cu toată 
dragostea pe cei mai buni 
sporii/i ai țării, mindri că 
pe primele două locuri ou 
fost „s’elele gimnasticii ro
mânești" Lavinia Miloșo- 
vici, de.-eancă sută la 
sută, și Cristina Bontoș care 
se pregătește tot in fru
mosul oraș de la poalele 
Cetății. Putem afirma că 
stelele gimnasticii, ceilalți 
valoroși boxeri, otleți, hal
terofili au adus la Deva 
pe domnii loan Moldovan, 
ministrul tineretului și spor
tului, Cristian Goțu, mi
nistru secretar de stat, șeful 
Deaartamenfului Soort, Ni- 
colae Vieru, 
Federoției

Dreșed rle'e 
de Gimnastică, 

Adrian Stoica, secretar ge
neral ol F. de Gimnastică 
si Ion Mogoș. secretarul 
Comitetului Olimpic Ro
mân, care, de altfel, au și 
înminct premiile, distinc
țiile și titlur 'e de antre
nori emeriți. Să subliniem 
că prezentatorul spectaco
lului. Doru Dinu Glăvan, 
s-a dovea t a fi pe fază, 
prezentînd „șnur" un spec
tacol al „șre'elor" fără re
petiții, într-un decor apre- 
cict.

La buna reușită a orga
nizării spectacolului, o con
sistenței și d rersității pre- 
m 'lor, ou contribuit sub
stanțial sponsorii, oameni

gazdă a u- 
de marcă n

iubitori oi sportului și mu
zicii, care au făcut ca De
va să ono eze cum se cu
vine rolul de 
nui e/eniment
lumeo sportuiui nos’rj

Toți oasaeții sosiți 4e 
la Bucures*'  au avut nu
mai cuvinte de laudă la o- 
dresa organizatorilor, a pu
blicului devean, dl Dumitru 
Graur, șeful Departamen
tului Sport de la Televi
ziune, manifestindu-și re
gretul că acest spectacol 
nu o putut fi transmis în 
direct. Iar dl Constantin 
Mccavei, redactor șef al 
„Gazetei Sporturilor", a 
(mut să sublinieze : „Do
resc ca prin intermediul 
cotidianului județean 
mulțumesc călduros, 
nume'e gazetei noastre 
al Oficiului Județean 
Soort, sponsorilor, fără

s.âl in ’

de 1 
a J 

căror contribuție nu se pu- 1 
tea realiza această gran
dioasă manifestare cultu- 
rol-soortivă și în mod deo
sebit, Societății „Prima" 
(care a oferit splendidele 
cupe de cristal sportivilor 
premiați), „Liao", Naghi & 
Zsok", „Matex", „Crăciun 
et Comp.", „Bankcoop", 
„Florotur Venus", „Sansere", 
„Polidava", „Florcom", zia
rului „Cuvîntui Liber", gaze 
tei „Sportul" și TV Deva. 
Sincere mulțumiri aJ esărr 
și pe această co'e P-e- 
fecturii județului. P mă iei 
municipiului Deva, spectato
rilor, tuturor ace oro „rare 
ne-ou sorijinit și au î-u’ 
lingă noi".
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f) etczatul Hațeg a în- 
cheiat turul. în divi
zia C ia fotbal, pe 

ultimul loc in clasamentul 
seriei a Xl-a, marcind 
doar 9 coluri și primind 
54. A obținut o singură 
victorie și două egaluri. 
ccca ce e o adevărată 
,.performantă" ! După cum 
sc știe, fosta conducere a 
clubului s-a lăsat învinsă 
de greutățile atît de pre
zente la mai toate ora
șele ce au echipe în cam
pionatul divizionar, cum

meni de fotbal din Ha
țeg. și cu sprijinul pri
măriei. al dlui Marius 
Constantinescu. a fost a- 
leasă noua conducere a 
clubului, care a hotărît 
ca echipa să-și schimbe 
denumirea în ..Ilaber" Ha
țeg. numirea cuplului dc 
antrenori D-tru Vizitiu si 
Vasile Rusii și ce e mai 
important. întărirea lotu
lui dc iucători cu vreo 5 
— 6 tineri dc la Corvl- 
nul si Jiul. In același 
timp s-au luat măsuri

Tresărire de orgoliu 
la Retezatul Hațeg

sînt : lipsa fondurilor bă
niți. a bazei materiale, a 
echipamentelor, a mingi
lor de fotbal etc. în a- 
ceastă situație, echipa 
complet debusolată a a- 
iuns din prima etapă 
„lanterna roșie" a seriei 
a Xl-a.

Ne-a surprins in mod 
foarte plăcut tresărirea 
de orgoliu a unor cunos- 
culi oameni ce iubesc fot
balul la Hațeg și care, tiu 
fost alături dc echipă și 
au aiutat-o cum au putut 
în timpurile de restriște, 
trăind bucuria promovă
rii pentru prima oară a 
echipei locale în divizia 
C sure marca satisfac
ție a hateganilor. Ingine
rii Ionel Istvan. Dumitru 
Jitea. economiștii Telu 
Nedelcut. Pantilimon Gu- 
rică, Grozoni, alti oa-
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pentru montarea a noi • 
segmente de tribune, re- | 
pararea și dotarea vestia- . 
rclor. Apoi, lucru deloc I 
de neglijat, s-au găsit și J 
sponsori din rindul unor i 
agenti economici și. nota ' 
bene, și al celor particu- j 
lari (1) — „Cinaprest", I
„Goldexpres". „Confcx", • 
„l’epino". conduse de « 
dnii Stepan. Golomboș. j 
Ccstea și I’cpenar. |

Echipa se află la Pre- • 
gătiri. iar de la 3 febru- | 

arie acestea continuă, timp . 
de 10 zile la Gcoagiu- I 
Răi. E greu să sc sal- J 
veze echipa dacă se apli- i 
că noul sistem compcti- I 
tional. însă cert este că j 
dacă se continuă asa. Ha- I 
tegul va avea o forma- • 
tie dc fotbal competitivă |

C SANDU ‘

Am stat de vorbă recent 
cu dl loan Stănilă. șeful 
Oficiului de Asistență 'fto 
cială din cadmt Direcției 
Muncii și Pa-ofecțlei So- 
■ ■■■' “ ------------------

KED : In „Cuvîntui Li
ber" 'nr. 531 din 10 ianua
rie a.c.. la rubrica „Flash" 
a fost publicată o informa
ție referitoare la construi
rea unui cămin pentru pen
sionari în municipiul de 
reședință al județului nos
tru.

I.S. : Da, însă Primăria 
Devei a exagerat — ca să 
nu spun mai mult — afir- 
mînd că a elaborat stu
diul de amplasare a noului 
obiectiv. Adevărul este 
că. dimpotrivă, tărăgănea
ză această problemă în 
mod ne justificat

RED. : De ce ?
I. S. : Susține amplasa

rea căminului undeva pe 
Dealul Paiului, deci la ex
tremitatea orașului. Noi. 
Direcția Muncii am găsit 
un alt amplasament, lîngă 
Oficiul Farmaceutic. Fără 
succes, deocamdată.

RED. : Ce argumente are 
Primăria în susținerea 
punctului său de vedere ?

I. S. : Susține că soarta 
terenului ce-1 solicităm noi 
nu este clară. Or. știm că 
acesta a fost naționalizat. 
Noi sîntem dispuși să plă
tim diferența de preț celor 
ce ar avea drept asupra 
lui.

RED. : Dacă se va sta
bili amplasamentul, cînd 
va începe construcția că
minului 1

1. S. : în primăvara aces
tui an. lu- r.i.ile pregăti
toare aflincl sc > stadiul 
de finalizare.

RED. : Cine o v.i f; _■*■
I. S. : Nu se tie încă. 

Vom organiza licitație în 
acest scop. In oi <■ caz. Di
recția Muncii v.j urmări 
ca noul obiectiv sâ se toa- 
lizeze în timp cit mai scurt 
și la nivel calitativ supe
rior.

RED. : Ar fi interesant 
de aflat ce va oferi pen
sionarilor obi-i tivul ce le 
poartă numele 7

1.5. : O gamă foarte lar
gă de servicii in garsonie
re dotate cu toate utilită
țile. confortabile. Vor func
ționa aici cantină, cabinet 
medical. club, bibliotecă, 
spălătorie ș..a. Serviciile 
vor fi asigurate de perso
nal calificat. Totul vrem 
să fie la nivel european.

RFD. : Cine va avea ac
ces in cămin 7

I. S. : Precizez, că < a fi 
cămin de pensionari na de 
bătrini. Deci vor ’fi pri
miți orice oameni ce r.u 
pensie fără nici o discr - 
minare.

RED. : Cind sc va fin.a- 
i za construi lia 7

1.5. : Pentru -imil în 
curs avem a.a.Xtc 1) mi- 
’ioane lei. ia> valoarea to
tală a fondurilor al >cato 
este de 95 md.oane lei. 
Intenționam s»î dăm că
minul in folosință in 1993.

I RAI \N HONDOR
LZ
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A UNOR COMERCIANT!?

Dumitru Marcu: Sînt pentru fotbalul - spectacol
Intr-un autentic decor de 

iarnă, pe unul din terenu- 
rde d' antrenament, lotul 
Jiului. împărțit in două 
echipe, se bujaixi -dr^Dri- 
tti.i 'Tor^’întilnire cu min
gea după trecerea cu 
bine a vizitei medicale. I’c 
teren, antrenorul secund 
I’uiu Bcnea fluiera orice 

1 abatere de la regulament. 
De pe tușă. Dumitru Mar- 
- u urmărea atent evoluția 
fiecărui jucător, interve
nind de citc ori era ca
zul. Extremă veritabilă a 
fotbalului românesc. Du
mitru Marcu. unul dintre 
cei mai longevivi iucători 
cu balonul rotund din tara 
noastră, este și acum devo
tat acestui sport-rege. ca 
și atunci cind îl practica 
la campioana marii Iubiri 
— Universitatea Craiova, 
la Steaua sau la Gloria 
Buzău. Un bun interlocu
tor. care nu stă să aleagă 
cuvintele. Mitică Marcu 
se destăinuia firesc, fie
care moment din activita
tea sa fotbalistică rămî- 
nindu-i tipărit in memerie 
pentru toată viata. ..Am 
debutat în unul 1966 la 
Caracal In divizin C. și 
după 4 ani am aiuns la 
unul dinted -luceferii" fot
balului românesc Steaua. 
Doi ani, 'it ft-rn rm ăr rn 
gunovuta echipă bucnres- 
teană au însemnat ani de 
învățătură de punere ru 

rai in ,nr p ulm

fotbalul pe atac. Dar am 
mai avut mult de acumulat, 
de cizelat în atît de miri
ficul Joc al fazelor de 
fotbal care scoaiă tribu
nele în picioare, l-'iindcâ 
numai cine c în teren știe 
ce înseamnă înflăcărarea 
tribunelor pentru stimula
rea fotbalistului, dăruirea 
lui în joc A urmat apoi 

adevărata ..universitate", ale 
cărei cursuri le-am „frec
ventat" timp de 8 ani. Pe
rioadă în care Universita
tea Craiova a cîștigat de 
2 ori compionatul și de 3 
ori Cupa României. Trăiri

din amintiri (aproape 34 de 
ani) am marcat, în anul 
1986. 11 goluri, an în care 
Hagi, cu 20 goluri, a fost 
golgeterul campionatului. 
Și. totuși, a venit vremea 
despărțirii de coechipieri, 
deși alergam mai bine ca 
unii tineri. Din 1987 am 
început să antrenez echipa 
Mecanică Fină, după un an 
am fost solicitat ca secund 
al lui Constantin, la Uni
versitatea Craiova și din 
1989 antrenez pe Jiul. Ca 
fotbalist am trăit și clipe
le supreme de bucurie ale 
unui sportiv cînd îmbracă

FOTBAL LA GURA SOBEI

cu adevărat sufletești, un
de m am convins ce în
seamnă pentru reușita spor
tivă afinitatea, prietenia 
și solidaritatea tuturor com- 
ponentilor echipei. Cam
pioana marii iubiri a fost 
o echipă uni'ă. omogenă, 
in cari am închegat ade
vărate prietenii intre noi. 
sportivii, nealterate nici 
azi. De ia Craiova am 
plecat la Mecanică lină 
de unde. nntr< norul Tr. 
lonescu m-a luat la Steaua 
iar după un an. cînd multi 
t-tKÎC j că mă retrag din 
fotbal, am luat drumul Bu
zăului alături de Dudu 
Gșorges''ti si Ia o vîrstă 
cind unii •țniîcsc fotbalul

tricou] naționalei. Dc 21 
dc ori.

— Cum pliviți meseria 
dc antrenor 7

— Ca pe orice profesie. 
Adică cil toată seriozitatea, 
așa cum trebuie privită 
orice meserie. A-a am 
pro. , dat și ca fotbalist, 
cînd m im pregătit ru 
multă sirguintă și am re
nunțat la orice tcntHtie 
care m ar fi îndepărtat 
de fotbalul de perform in
ia.

— Ea Jiul ați forma’ o 
echipa tînără. cure arc în 
componența sa multi ti
neri promovntl cu mult 
curaj, din Divizia C Ce 
doriți să rc.ilizați cu Jiul?

— Cu sprijinul conduce
rii clubului, am reușit a- 
cest lucru. Foarte mulți 
din lot sînt jucători de 
Divizia A și chiar au jucat 
pc prima scenă fotbalistică 
a țării. Toate pregătirile 
fizice, tactice și tehnice 
sînt destinate formării u- 
nei echipe omogene, teh
nică care să facă un joc 
spectaculos, plăcut publi
cului spectator. In depla
sare am pierdut in tur cî- 
teva meciuri, cu scorul 
3—2. Dar spectatorii nc-au 
apreciat pentru jocul des
chis. spectaculos. Echipa 
nu „închide" jocul decît 
cit trebuie în faza de apă
rare noi însă mizăm pe 
atac, pe crearea fazelor de 
poartă care sînt „sarea și 
piperul" fotbalului. Am 
perseverat și voi persevera 
în 'reșterea vitezei de ioc. 
circulația rapidă a min
gii. în specializarea pe 
posturi. Echipa a cîștigat 
experiență și. mai mult, 
tocătorii au devenit con
știent i că nu e totuna să 
joci in „B" sau in divizia 
nation dă A I D„că o să 
se dăru’ască în iocurdc din 
deplasare. echipa o să 
prindă locul Jre-1 vizăm. 
Se vor bucura si iubitorii 
fotbalului din Vabsa Jiu
lui. dar și ce] mai de
votat suporter al meu. fiica 
in -n Eavinia. a^um el vă 
dc liceu în București.

SABIN (Eltlir

Umflarea peste orice 
măsură a preturilor creează 
nemulțumiri profunde fie
cărui cumpărător. La su
părarea lor mai influen
țează și serviciile sub orice 
critică ale unor comer
ciant’ care numai astfel 
nu pot fi numiți. Este 
vorba despre comporta
mentul de-a dreptul jigni
tor al unora care nu ser
vesc decent, atent, cum
părătorii. rcspineîndu-le cu 
brutalitate unele cerințe 
firești. cum ar fi pre
zentarea corespunzătoare a 
produselor. Scenele se re
produc ca trase la indigo 
în multe unități de desfa
cere a mezelurilor și a 
cărnii. La alimentara din 
Petroșani, de lîngă hotelul 
..C ntral" (nu are firmă sau 
număr) au sosit, printre 
altele, cremvurști (465 lei 
kg) și untură de pasăre. 
Lăsind la o parte că pro
ducătorul livrează produ
sele după bunul său plac
— farâ aspect comercial, 
ne. imbalatc corespunzător
— nici cei care Ie ridică 
pentru desfacere nu (ac 
vreo obiecție la recepție. 
Ei bine, așa .ajung la ma
gazin. așa se desfac. In 
loc să fie aranjați fru

mos. cremvurștd se arun
că la intimplare. grămadă, 
unii peste alții in vitrină, 
pe tejghea sau într-un vas 
de plastic. Creinvurstii 
rupti. bucăți dc carne fărî- 
matc. iar untura de pasăre 
toată amestecată cu celo
fan de-a valma. Așa sînf 
„prezentate" și servite cum
părătorilor Tot in Petro
șani. în piața agroalimen- 
tară. la magazinul de des
facere a mezelurilor și a 
cărnii, zile in șir. bucăți 
frumoase de carne de vită 
erau expuse pe o tejghea 
care, insă are un aspect 
neplăcut prin ștergerea 
celor două straturi dc vop- 
se.i dc culori diferite (ver
de închis si verml). con
trast izbitor, neplăcut pen
tru cumpărător

Cînd vom vedea și noi 
produsele d.n carne (dar 
si celelalte) aranlatc fru
mos în vitrine sau pe 
tejghea, servite în mod de
cent. dc comerciant i ade
vărat 1 curați cu halate 
imaculate care să-i atra
gă pe cumpărători, cu toa
te că preturile ii îndepăr
tează to» m .i mult de 
mai a zi ne 7
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S C. COMSER S R.L.
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK

Preia în service, la cerere, toate 
XEROX instalate pe raza jude'elor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Sevcrin.

Se asigură materia'e consumabile, hîrfia 
import format An, A,, A>, A., A h rlie color, 
transparente, etichete, hîrtic fax. brtis calc pe 
fipodimonsiuni variate.

F'ima cumpără aparatură ‘^E’.OX iezită din J 
cu i0 la sută din prețul u"u: amrn» XrRCXÎ

5

Solicitările se vor primi pe adievj firm' 5 
din Hunedoara, str Revrdutim " r- tc'ef'»' 5 

inte-o, ti- (211 5

uz
nou achiziționat prin l;rma ‘

XEROX 
aparatele

$J
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Abonamente a zarul
Greutățile provocate dc scump rea hîrtiei, 

J creșterea prețului materialelor și manoperei ti- 
i peg-nfice ne nb’'gă să mn'erim prețul ziarului 
! la 10 lei exemplarul vîndut prin chioșcuri înce- 
| pînd cu 1 februarie a.c.

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 
I cea mai sigură modalitate de a intra în posesia 
i lui o reprezintă abonamentul lunar, trimestrial 
« sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar

„CUVINTUL L!BER“
al ziarului nostru esle mai mic decît cel pe zia- • 
rul cumpărat de la chioșcuri.

COSTUL UNUI ABONAMENT ÎNCEPÎND CU j 
LUNA MARTIE ESTE DE 120 LE| PE LUNĂ, LA 
CARE SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul | 
II și anul 1992 se fac la factorii și oficiile poș- » 
tale pînă la data de 26 februarie a.c., inclusiv.

Vă invităm la ședința de constituire a Uniu- j 
nii Democrate a Slovacilor și Cehilor din Hune- | 
doara ce va avea loc în ziua de 31 ianuarie 
1992, ora 17,00, la Liceul Industrial de Construc
ții Nr. 3 din Hunedoara, str. Turnătorului.

COLECTIVUL DE ORGANIZARE <77)
I

ViNZARt- 
..UMPARÂRl

• VlND instalație sate
lit completă cu recivcr ori
ginii. Deva, telefon 271GJ.

(7,44)
• VIND apartament două

camere, central. Deva, te
lefon 22687. (114)

• OFER recompensă pen
tru cedare contract apar- 
tamen*.  D- va. telefon 14888.

(11G)
« CUMPĂR dolari (330 

lei), mărci (220 lei). Deva, 
telefon 23926. (118)

• VIND televizor .Cro
matic*  color, preț avanta- 
iw. Informații D'-va tele- 
loo 19428

• VIND înscriere Dacia
șl parai Hunedoara, tele
fon 22169 (121)

• VtND Ford Fiesta ți
televizor alb-ncgru cu cir
cuite integrate. D- vi. tele
fon 29052. (122)

• CUMPĂR apartament
3—4 camere sau (ți) earso- 
n:er& cu carat, zonă cen
trală. parter sau etajul 1. 
Deva, telefon 24396. (8168)

• VIND receptor satelit 
Grundig. cu telecomando 
i:«ntru antene mici, flune- 
ciaaca. telefon 18109. (7896)

• VIND criu si făină. In- 
fsrmalii telefon 963/40356.

(61)
• C.A.P. I.eșnic vinde la 

licitație In data dc 2 fe
bruar e 1992 ora 10.00 m i- 
loace fixe rămase in in
ventar Lista cu preturi se 
află afișată la sediul CA P.

(99)
• VIND jocuri electro

nice pentru televizor. De
va, telefon 24342. (126)

• VIND Oitrit Club, ta
re perfectă, an fabricație 
1987 Informații Deva, te
lefoane 18387 sau 11963 du
nă ora 1T (127)

• C.A.P. .Sintandrei vin
de 1 licitație în satul Bîr- 
cca Mare in data de 31.01. 
1W*  ora 10. următoarele: 
Era. 1 pâiule. rîn'.ir bascu
lă de 2.5 tone : în satul 
Smolești la data de 1 02. 
lf’®.’ sc vind următoarele : 
cri id. pltulc. cint ir bas

IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI 
CU CAPITAL DE STAT Șl PRIVAT

Ir. conformitate cu „Nor- 
n. a M< todoloeicc" privind 
întocmirea, verificarea si 
ccnîrahz rea bilanțurilor 
contabile, toti agenții eco
nomici ci personalitate ju
ridică întocmesc J rapor
tează lunar bilanțul ■■uta- 
bil. contul de profit șl 
pierderi, precum ,i anexele 
Im bilin’. inclusiv raportul 
d'- eestn.ne nentru ini hide 
i- a everitiului financiar.

Aconlii econom :i inre- 
E-st ati la Registrul Co
merțului care nu au des- 
fă'urat ■ tivitatc in rursul 
anului 1. 11. au obligația 
dc Junei ii la D.G.F P. D va 
a unei declarații în arest 
ser.-, si ,i formularului cod 
10 Bilanț Contabil”.

Bilanturde *e  depun pur- 
înnal dc șeful cnmparti- 
r> n'ul ii financiar conta

culă de io tone; in satul 
Sintandrei in data de 6.02. 
1992 se vind următoarele : 
grajduri și alte utilaje.

(130)
• VIND butelie araEaz

și araEaz auto. Informații 
Deva, tc-lefon 23482. (135)
• VIND autocamion I.F.A.. 

tracțiune integrală, an fa
bricație 1986. 30 000 km.
Deva, telefon 12585. (137)

• C .A.P. Rulata, înccpînd
cu data de 20 ianuarie 1992 
ți in fiecare joi. ora 11. 
oină la lichidarea patrimo
niului. scoate la licitație 
publică mijloacele fixe ți 
obiectele dc inventar. Li
citația vg avea loc la Că
minul Cultura! Bălaia, un
de se află afișată ți lista 
cu prețuri. (143)

• Vi ND Mercedes Diesel 
200 ți B.MĂV. Deva, tele
fon 261 13. seara. (144)

• VtND casă (demisol,
parter, etaj). partial locui
bilă. Hunedoara. Primăve
rii. 75. (7904)

• VIND televizor alb-ne-
Erti Snafiov. preț convena
bil. Hunedoara. telefon 
29743 (7905)

• \ I.\D televizor color,
video si cuptor cu micro
unde. Hunedoara, telefon 
14163 (7906)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
3 camere cu garsonieră. In
formații Hunedoara, telefon 
11698 dimineața i 17492. 
după ora 16. in D va sau 
Hunedoara. 125)

• SCHIMB apartament
2 camere, chirie de stat 
Deva. Micro 15. cu carso- 
nicră. Deva, telefon 21025. 
după ora 13. (131)

• SCHIMB garsonieră
Deva, cu similar sau apar
tament Timișoara. Deva, 
telefon 28287. (139)

• SCHIMB garsonieră,
confort I sporit cil apar- 
t iment 2 3 camere. Hune
doara str. G. Encs' u. bl. 
11. an. 5, (79631

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închi
riat cam< ia mobilată sau 
apartament in Simcria. Re
lații la t-lcfon GOI 11. (123)

• CAUT pentru închiriat 
garsonieră vni apartament

bil. însoțiți dc balanța <k 
verifica re.

Formularele de bilanț si 
normele de intocmirc a a- 
cestora se procură dc la 
IJ.G F.P. Deva, adm.nistrn- 
liilc financiare sau circum
scripțiile fiscale. înccpînd 
cu data de 16 februarie 
1992. Termenul de depune
re stabilit de Ministerul E- 
conomlei si Finanțelor este 
dc 2 martie 1992 pentru so
cietățile come i riale $j 9 
martie pentru regiile auto
nome cu subunități in sub
ordine

Conform Legii contabili
tății nerrsoi ctarea norme
lor emise de Minlsteiul E- 
conomiei sl Finanțelor cu 
privire la întocmirea, ve
rificarea sl depunerea bi
lanțurilor rentabile se sanc
ționează cu amendă dc 1 i 
5 900 la 20 000 lei.

2 camere în Deva. Infor
mații Hunedoara, telefon 
957/22G83. (132)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu pe numele Nita 
Maria, eliberată de E.G.C.L. 
Deva. în anul 1991. O de
clar nulă. (124)

• PIERDUT permis con
ducere. categoria B. seria 
C. nr. 0673484. eliberat de 
Inspectoratul Județean de 
Poliție Hunedoara—Deva, 
la 20 08.1987. pe numele 
Magda Ana Monica. îl 
declar nul. (138)

• PIERDUT carnet stu
dent pe numele Câtană 
Claudia Monica, eliberat de 
Universitatea Ecologică De
va. II declar nul. (145)

OFERTE DE SERVICII

• SC. ..Globus*  
SRI. Simcria anga
jează lucrător comer
cial cu domiciliul sta
bil in oraș. Informații 
la sediul societății sau 
telefon 60111. (123)

• OFER îngrijire unei 
persoane virstnice. Deva, 
telefon 22920. (136)

DIVERSE

• DR. Pascu loan, 
întors recent din UJS.A., 
dorește tuturor amici
lor o bună revedere si 
„La multi ani I". (119)

• SC. Euro-Tours S.R.L. 
Deva efectuează transpor
turi de persoane cu plata 
in lei pentru posesorii de 
viză în R.F.G. pe data de 
1 februarie 1992. Informa
ții telefon 12749. (111)

I
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SOCIETATEA COMERCIALA 
..DACIA SERVICE*'  S A. PITEȘTI 
FILIALA DACIA SERVICE DEVA 

ANUNȚA:
Filiala Dacia Service Deva 

toate unitățile sale reparații la 
(ie fabricație indigenă, folosind 
BORGO, cuzineți import, uleiuri

va,

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ATLAS ROM" S.R.L. DEVA 

ASIGURA :
Prestări de servicii la domiciliul clientului 
B 
ifl

curățenie ; 
spălat *,  
călcat ; 
gătit.

Relații și comenzi la sediul firmei din Dc 
str. Aleea Transilvaniei, bloc 7, ap. 12, te

lefon 1373G, intre orele 1G—22. (G3)

I
I
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RIDICI IA ȘI \DMIN1STRA3 IA :

2 700 Deva. sir. 1 Decembrie, J5, 
judelui Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 1121.9 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : 180G1

Intre aga i .'r.puiiderc*  pentru conținutul 
articolelor publicate o poarln 

autorii aedstora.

TIPARUI.:
S.C. „Polldav.T*  S.A.

Deva, str. 22 DccembiJ

• CU autorizația nr. 5869 
din 21.10.1991. eliberată de 
Prefectura Județului Hu
nedoara. a luat ființă Ac
tivitate Independentă ,.IN- 
DEP T.C.*.  cu sediul In 
Orăștie. str. Eroilor, bl. C2, 
reprezentată prin Cismaș 
Traian, cu obiectul activi
tății : desfacere produse a- 
limentare. nealimentare in
digene și import, intrate 
legal în tară. în local. (142)

COMEMORĂRI

DORIȚI SĂ OBȚINEȚI UN CARNET 
DE CONDUCERE AUTO ?

Cu numai 7 500 lei îl puteți obține frecven- 
tînd cursurile școlii de șoferi amatori organizate 
de

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A TINERETULUI 
HUNEDOARA 

cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 
11917. (76) \

S.C. „HAȚEGANA" S.A.
Organizează concurs pentru ocuparea unul 

post de economist în cadrul compartimentului de 
contabilitate.

Concursul are loc la sediul societății în ziua 
de 29 ianuarie 1992. (75|

• REAMINTIM îm
plinirea unui an de Ia 
trecerea în neființă a 
celui care a fost un 
bun sot. tată si bunic

BINDER ERNEST
îi vom păstra o veș

nică amintire. Soția, 
fiii și nepoții. (128)

4

• AU trecut șase săptă- 
mîni de tristele si dor de 
cînd ne-am despărțit de 
dragul nostru soț. tată, so
cru si bunic

STAN ZAIIARIA 
care ne-a părăsit pentru 
totdeauna.

Parastasul de pomenire — 
duminică. 2 februarie, la 
biserica ortodoxă din satul 
Poiana, comuna Balța.

Lacrimi șl fiori pe tris
tul tău mormlnt. Dumnezeu 
să-ți odihnească în pace 
sufletu-ti bun ți blind.

(7743)

DECESE

• FIUL Gyulus ți nora 
I.uiza anunță moartea 
mamei

GYENGE VICTORIA
84 ani.

Înhumarea — miercuri, 
ora 13. de la capela Cimi
tirului Reformat. Deva. 
Dumnezeu să te odihneas
că I (7745)

prin

CAMERA DE COMERȚ Șl INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA—DEVA 

Are plăcerea de a vă invita în dala de 30. 
01.1992 la expoziția „SHOP *92"  organizată la 
sala Palatului București, unde vor expune firme ; 
ca : SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER \ 
BRAND'S, Christian Dior, Cristian Lacroix, COG- ț 
NAC GAUTIER, MARTINI ROSSI IVLAS SPA, ( 
PAPASTRATOS S.A., TUBORG INTERNATIONAL 
GmbH, VANGHELIS.

Expoziția are caracter lucrativ (încheieri de 
contracte import-export, cooperare în producție, 
joint venture etc.).

In cazul în care se vor înscrie suficienți co- 
mercianți deplasarea se va organiza de către 
Cameră, contra cost.

înscrieri la Camera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie 
nr. 35. (80)

I
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i
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„SANIMEX" S.R.L. SIMBRIA

ANUNȚĂ ;
începînd cu data de 1 februarie 1992, pri

mim în regim de consignație
• MOBILIER DE LA POPULAȚIE

i Informații suplimentare la telefon 956/25746,1
1 după ora 19, sau la sediul societății (Magazi- 

nul „Metal"), str. Deccbal, nr. 2, Simeria. \ 
148)

execută 
autoturismele 
seturi motor 

CASTROL.
(72)
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CENTRUL DE CONSULTANȚĂ, 
INSTRUIRE ȘI INGINERIE SOFTWARE 

„ConSOFT-COMPUrER" SIBIU
Organizează In DEVA, începînd cu data 

dc 3 februarie 1992, următoarele forme dc pre
gătire în informatică :

1. — Curs de specializare postuniversitar 
pentru programatori microcalculatoare compa
tibile IBM—PC, cu durata dc școlarizare de 12 
săptămini ;

2. — Curs dc specializare postliceal pentru 
programatori asistenți la microcalculatoare 
compatibile IBM—PC, cu durata dc școlarizare 
de 12 săptămini ;

.3. — Curs pentru utilizatori microcalcula
toare compatibile IBM—PC, cu durata de șco
larizare dc G săptămini.

După finalizarea cursurilor, absolvenților 
li sc vor elibera CERTIFICATE DE SPECIA
LIZARE in informatică sub egida MINISTE
RULUI iNVĂȚAMÎNTULUT ȘT ȘTIINȚEI.

înscrierile se fac la sediul Filialei din DE
VA, str. Prunilor nr. 13, tel. 13G78, pină în 
data de .31 ianuarie 1992. (40)

*
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