
I
I

••••••••••••w

I
I
I
I 
i
I
I 
I
I

- Mă simt încă puțin 
buimac după viitura de 
vorbe care s-a revărsat 
asupra noastră de-a lun
gul intensei campanii e- 
lectoralc. Not. românii, 
chiar a. cm expresia ..po
top de vorbe", care și-a 
dovedi! p ’tinența și cu 
acest prilej, tind chemați 
si nechcmați nc-au supus 
unui tir retoric în cursul 
căruia promt 
bile si dc 
' ■ rucișau 
dreptul 
prin lipsa
Manifestarea retoricii e- 
l -ctoralc s-a pervertit ast
fel lntr-un verbiaj dema
gogic echivalent cu o a- 
devorată inflație a cuvin
telor. Prin uz fără mă
sură, devenit dc la o vre
me abuz, cuvinte onorabi
le și-au pierdut valoarea 
și credibilitatea, regre- 
slnd pînă la ipostaza de 
simple vorbe. Si încă o 
-fotă s-a dovedit ințclcp-

CONTRAPUNCT Convertibilitatea cuvintelor

Ql

unt rezona- 
bun simț se 

cu altele dc-a 
fantasmagorice 
lor de realism.

ciunea limbii române, 
care face cuvenita deose
bire între „cuvinte" șl 
„vorbe". Ajunse în gura 
omului de nimic, care nu 
cunoaște sentimentul o- 
noarci și n-are credibili
tate, cuvintele devin sim
ple vorbe. Cu cît se bate 
mai mult cu pumnii în 
piept, cu cît se jură șl 
promite mai vehement, 
cu atit cuvintele sale de
cad in vorbe fără acope
rire. Pentru a-și păstra 
demnitatea și creditul, 
cuvîntul n-arc nevoie de 
butaforia retoricii, cl dc 
acoperire in fapte.
JURNALUL FERICIRII — 
acest veritabil cod de 
conduită creștină — pă
rintele și scriitorul N. 
Steinhardt, face aceas
tă reflecție asupra 
căreia s-ar cuveni să

In

medităm mal des.’ 
„Cuvintele să fie conver
tibile, ca moncda-hîrtie. 
I’entru cuvinte, converti
bilitatea c 
în aur“.

Ne-a fost 
săptămânile 
facem rapid și exact deo
sebirea intre cuvinte și 
vorbe, intre chemați și 
nechcmați. Treptat, însă, 
nc-am dat scama care 
sînt cuvintele cu șanse 
de convertibilitate și care 
sînt doar vorbe. Că nici 
noi, aceștia „electoratul", 
nu mal sintem chiar gloa
ta pe care orice panglicar 
o poate îmbăta cu sforă- 
icli. Nc-am mai emanci
pat și noi, care va să 
zică... Au venit apoi 
alegerile, iar nechcmații 
au căzut subit in ano
nimatul din care au î.i-

îii fapte, nu

deci greu, in 
electorale, să

cercat zadarnic să se 
ițească. Au rămas, așa
dar, cei chemați, căci — 
chiar dacă, poate, 
nai nu t-am votat — în
seamnă că, aleși fiind 
prin opțiunea majorității, 
el sînt șl cel chemați. 
Pentru majoritate, cuvin
tele acestora au oferit 
garanția convertibilității 
în fapte. Le datorăm de 
acum respect și colabora
re, măcar pentru urmă
torii patru ani.

Dar ce mare, ce enor
mă răspundere înseamnă 
asta pentru ccl chemați, 
pentru cei aleșii Ei au 
devenit de acum persoane 
publice: tot ceea ce vor 
face de azi înainte, chiar 
șl în viața particulară 
(din ce în ce mai împu
ținată, de altfel) va sta în 
văzul obștii, sub ochii

perso-

noștri, ai cetățenilor „de 
rind". Orașele noastre 
sine totuși mici, ca să 
nu mai vorbim de comu
ne, și in ele totul se știe, 
totul se află, nimic ru 
poate ft oscuns. iar lu
mea. chiar dacă tace cit 
tace, vede și judecă. Mai 
e insă și presa asta dată 
dracului, carc-și vîră na
sul peste tot. Nu e ușor 
pentru cci aleși: investiți 
prin votul majoritar cu 
legitimitate și prerogati
vele ce decurg din ea, 
domniilc-lor vor sta de 
acum in slujba comuni
tății, trebuind să-și do
vedească prin fapte con
vertibilitatea cuvintelor. 
Ne vom afla alături de 
dînșii cu încrederea, dar 
șl cu veghea noastră. 
Dumnezeu să-i ajute pe 
măsura sincerității cu 
care se consacră legali
tății și binelui nostru, al 
tuturorI

RADU CTOBANU
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Un ncy tur de scrutin i- 3 WĂ ÎMfJTItim 
A«MENTSMIt BTE

la 23 februarie — Tăticul, , cc-i spe-
ran ța .'

Așadar, numai In 28 de 
localități — toate din me
diul rural — au fost aleși, 
in scrutinul de la 9 fe
bruarie a.c., atit consilie
rii cit și primarii. Deci, 
campania electorală pen
tru alegerile locale nu s-a 
Încheiat. Iată dc ce trebuie 
să punem punct — virgulă 
și să o continuăm în a- 
ceste localități. Cum se va 
desfășura ca, ne-o spune 
dl IULIU KUTAȘ. pre
ședintele Tribunalului Ju
dețean Hunedoara, care a 
avut amabilitatea să răs
pundă întrebărilor noastre 
pe această temă.

RED. : V-am ruga, Intli 
de tocite, die președinte, să 
faceți o apreciere asupra 
campaniei electorale desfă- 

irate pină acum.

ULIU KUTAS: Consi
der că s-a derulat in con
formitate cu Legea pri
vind alegerile locale, adop
tată de Parlamentul Româ
niei. Scrutinul de la 9 fe
bruarie a.c. a oferit tu
turor cetățenilor posibilita
tea să-și exprime, în de
plină libertate, opțiunea 
pentru cei Înscriși în bu
letinele de vot. însuși fap
tul că intr-un mare număr 
dc localități primarii șl 
consilierii propuși de dife
rite formații și alianțe po
litice n-au Întrunit numă
rul de voturi necesar — 
jumătate plus unu din vo
turile exprimate pentru a

— Băiatule, speranța 

e să te acoperi în sca

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pa;, a 2-a)

ra asta
se va țese miine...
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EN-GROS, IN CONDIȚII FOARTE AVANTAJOASE,
■ figâri import ■ dulciuri ■ sucuri ■ televizoare color „BEKO", 

diagonala 56 de cm ji alte produse, 
prin depozitele sale din Deva,

strada Piața Unirii, nr. 4, telefoane 17084, 
sau 17240 (restaurant „Bachus").

(135)

FLASH!
G DONATORI DE SINGE. 

După cum ne-a informat domni
șoara dr. Victoria Cămpeanu, șe
ful Centrului de recoltară șl 
conservare a singelui Deva, în 
anul trecut, numărul donatorilor 
a fost <Țe 3 400. In afara celor 
ce s-au prezentai direct la cen
trul dc recoltare, au fo t orga
nizata și recoltări Ia lor.ul da 
muncă al aic.lora: filiala Eb.< - 
Iroccetirt’- Ij. i a, Pla.tor Oraș- 
lie. Matei Deva și in riadul mi
litarilor. -b ind în i ed< re nu
mărul mai" dr- acddc.nlc șl îm- 
bnlruiviri < • a cc.ilă perfuzii.

se așteaptă să crească numărul 
donatorilor de singe, 
meni de suflet șl 
semenii ajunși
(S. G.).

G „FLORIS".
Ioan Vcdlnaș a ieșit la pensie, 
șl-a deschis o unitate comercială 
— ,.Floris", în piața Devei. De 
dimineața pină seara, dumnealui 
r ,te la dispoziția cumpărătorilor, 
cu o gamă bogată dc produse: 
dulciuri ucurt, țigări, berc, țui
cii de casă, caldă... Servirea: iu 
normele stricte de igienă șl... 
gramaj. (GII. I. N ).

O AI) \(>Sl:L.„
2,1 ‘ do lei c>fc /urna
la bugetul statului In ultima pe
rioadă, rcprezcnthid depășirea 
adaosului comercial tn stabili- 
rea prețurilor dc V’nzttrc cu

acești oa- 
iubire fală dc 
la suferință.

Dună ce dl

ADĂUGAT, 
virata

amănuntul de către uncie unități 
comerciale. In același timp, au 
fost scoase din vinzare măr
furi in valoare dc. 232 137 dc 
lei. Cauza ? Termene dc garan
ție depășite. Toate acestea s-au 
intimplat în urma acțfunilor 
Corpului de control comercial 
al Prefecturii. (V. N ).

CLANDESTINĂ 
A MAȘINILOR, 

centralei termice 
sc des fă-

Q STAȚIE 
DE SPĂLARE 
In apropierea 
din cartierul Zarand, 
șoară o activitate foarte intensă. 
Mulți posesori dc autoturisme 
vin alei să-și spele mașinile. Nu 
cu găleata, ci cu furtunul cu 
apă caldă, luată chiar din cen
trala termică. Mulți locatari din 
zonă au semnalat atest fapt la 
R.A.G.C.L., ncconvcnlndu-le să 
plătească ci apa ce se risipește

astfcl. R.A.GC.L. nu s-a sin
chisit. Poate că după ce vor apă
rea aceste rindurl, s-o facă. 
Trebuie I (T. H ).

Q PEISAJ CV... MOLOZ. In 
zona centrală a orașului Simcrla, 
c.ii.lă un loc viran care ar fi 
trebuit să devină un parc, pen
tru primenirea șl înfrumusețarea, 
pentru punerea In evidență a 
eleganței noilor construcții din 
jur, un loc dc rccreerc și armo
nic. Nici acum, după un an de 
< tnd sc tot vorbește despre desti
nația acestei platforme, nu 
făcut nimic. Dimpotrivă, 
leași mormane dc moloz,
leașl gropi șl ..izvoare" subterane 
dc. apă constituie „peisajul" de
venit obișnuit pentru stmerieni. 
Oara, noul primar va rezolva 
acea.td stare de literari ?! (E.S.)

■ BRUXELLES. Mai 
multe mii de militari, 170 
de nave de război și circa 
300 de avioano dc luptă 
vor lua parte la manevrele 
acronavalc ale N.A.T.O., 
care se vor c’ sfășura in 
luna martie in Atlanticul 
de Nord și Marca Norve
giei, informează agenția 
France Prcsse, citind -ur
se militare aliate din Bru
xelles.

H CIIIȘINAU, La 15 
februarie, în incinta Ope
rei Naționale din Chișinău, 
iși va deschide lucrărilo 
Congresul al Ilf-a al Fron
tului Popular din Moldova. 
Pe ordinea dc zi provizo
rie a Congresului vor fi
gura raportul asupra acti
vității F.P.M., desfășura
tă de la Congresul al II- 
lea și pină in prezent, a- 
doptarea noului statut și 
a noului program de acti
vitate, la baza cărora va 
fi pusă concepția reîntre
girii teritoriului național 
și a statului național uni
tar român. Dc asemenea, 
sc preconizează adoptarea 
unei rezoluții privind si
tuația actuală din Repu
blica Moldova.

■ MOSCOV A. Rusia își 
va forma propria armată 
— a anunțai un consilier 
militar al președintelui 
Boris Elțîn, prccizînd că 
îîi următoarele zile va fi 
emis un decret in ac. st 
sens, — relatează Renter.

■ NAȚIUNII.E l NITE. 
Peste un milion dc noi 
cazuri de contractare a 
virusului SIDA au fost 
semnalate in ultimele opt 
luni, în lume, a anunțat 
Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.), la se
diul din Geneva al Națiu
nilor Unite. 90 la sută 
dintre persoanele infectate 
cu virusul IIIV (virusul 
SIDA) sînt heteroscxuale, 
menționează agențiile dc 
presă. Totodată, sc preci
zează că peste jumătate 
din noile cazuri au fost 
consemnate în Africa.

■ BELGRAD. In capi
tala Muntenegrului, Tito
grad, au avut loc, miercuri, 
convorbiri între conducă
tori ai acestei republici și 
ai Serbiei, care au exami
nat perspectiva creării u- 
nui stat comun, menit „să 
asigure continuitatea Iugo
slaviei" — a informat a- 
genția Taniug, într-o re
latare reluată dc Franco 
Prcsse. La discuții au 
participat președinții Ser
biei și Muntenegrului, Slo
bodan Miloșcvici și Momir 
Bulatovici, șefii guvernelor 
și președinții parlamentelor 
celor două republici, pre
cum și vicepreședintele Pre
zidiului Iugoslaviei, munte
negreanul Branko Kostici.

■ VARȘOVIA. Cartie
rul general al forțelor ame
ricane din Europa urmează 
să formeze oliteri ai Sta
lului Major General al 
Armatei poloneze — a a- 
nunțat, miercuri, agenția 
poloneză de presă P \l’, 
menționiiid că o decizii ut 
acest sens a fosl luată cu 
prilejul vizitei făcute la 
Varșovia d generalul Den
nis Bcnclioff, șeful com
partimentelor de logistică 
și securitate de la Cartie
rul general american.

s-a 
Ace- 
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Articolele publicate în 
ziarul nostru, cu re
ferire la construirea 

unei biserici ortodoxe în 
Deva, în parcul din ve
cinătatea I.P.H. — ale 
cărei lucrări au început 
deja —, au stîrnit pă
reri și opinii controver
sate. Asupra necesității 
unui asemenea lăcaș de 
cult nu încape îndoială. 
Noi înșine ne-am exprimat 
bucuria și nădejdea în îm
plinirea sa. Observațiile, 
semnalele primite la re
dacție vizează însă și alte 
aspecte și anume: • des
ființarea unui parc dintr-un 
oraș poluat; • densitatea 
mare, în centrul orașului, 
a bisericilor ortodoxe (trei 
pe o rază de 400—500 de 
metri) și nici una în car
tierele mărginașe ale mu
nicipiului, unde locuiesc 
mii de credincioși ; • di
mensiunile mari ale obiec
tivului, mult peste posibi
litățile financiare ale bise
ricii ortodoxe și ale ad
ministrației locale ; • ușu
rința cu care Primăria și 
Prefectura au acordat avi
zele, fără a ține seama de 
aceste realități și de pă
rerile unor specialiști în 
arhitectură și urbanistică.

De ce scriem acum, din 
nou, despre catedrala or
todoxă din Deva ? O facem 
la rugămintea dlui preot 
paroh Miron Mateș, care, 
dintr-un lăudabil sentiment 
al binelui pentru creștinii 
ortodocși din Deva, din do
rința curată de a lăsa vii
torimii un sfint lăcaș de 
cult, a depus eforturi, a 
bătut drumuri, a predicat 
in biserică, a inițiat acțiuni 
de stringere a fondurilor 
pentru edificarea acestei 
biserici.

Domnia-sa ne-a vizitat, 
de curind. la redacție, și 
ne-a prezentat o serie de 
cereri, adrese, avize, deci
zii — din 1990 și 1991 —, 
cu semnături ale unor ca

NECAZURI MICI
SI MARI

„Ixicuiex. in același apartament, 
din anul 1963. El se află în blo
cul E 3, pe bulevardul Dacia, din 
Hunedoara, și pină anul trecut nu 
am avut probleme. Ele au apărut 
în primăvara anului 1991, cind o 
echipă de la R.A.M.G.C.L. a venit 
să repare izolația terasei. Mai bine 
nu veneau, căci au stricat, nu au 
lucrat. După „reparația" izolației, 
peretele de la camera mică este ne
gru, galeria pentru perdea a căzut, 
așa că seara stau cu pătura în fe
reastră.

De mai bine de un an, au spart 
în fața blocurilor, să înlocuiască re
țeaua de termoficare. Au înlocuit-o, 
dar de izolat n-au mai izolat con
ductele. Vata minerală pentru izo
lație au adus-o, dar o împrăștie 
copiii pe zona din jur.

Zece blocuri învecinate duc gu
noiul la ' o platformă gospodărească 
(ce fals sună cuvintul în raport 
cu realitatea dotată cu două con
tainere, pe care mereu cineva uită 
să le golească, astfel că în jurul 
platformei este mereu mizerie.

lai secția de termoficare a 
F A.M.G.C.L., sint suficienți sala- 
riați, dar in atiția ani nu s-a făcut 
niciodată curățirea caloriferelor, de 
depaneri, astfel că acum sint atît 
de încărcate, îneît apa caldă nu mai 
are pe unde să circule.

Blocurile F 3, 4 și 5, de pc acest 
bulevard, care se află în centrul ora
șului. arată ca vai de lume. Apar
tamentele au fost cumpărate majo
ritatea. înțelegem că R A.M.G.C.L. 
nu mai are obligații la interior, dar 
la exterior, în 30 de ani de cind sint

dre de conducere de la ni
velul cel mai de sus al 
Primăriei Deva și al Pre
fecturii Județene Hunedoa
ra, al Departamentului pen
tru urbanism și amenaja
rea teritoriului, al Secre
tariatului de stat pentru 
culte, referitoare la înăl
țarea respectivului lăcaș 
de cult în parcul din spa
tele I.P.H. Un ultim docu
ment — autorizația nr. 80/ 
3392, din 31 iulie 1991 — 
dă liber începerii execuției 
catedralei ortodoxe din De
va, evaluată — la acea da
tă — la suma de 140 de 
milioane de lei, urmînd a

DIN NOU DESPRE CATEDRALA
ORTODOXĂ DIN DEVA

se realiza în decursul a 80 
de luni, adică în aproape 
șapte ani. „După cum se 
vede — ne-a spus dl preot 
paroh Miron Mateș — noi 
am făcut demersurile ne
cesare, am primit aprobă
rile trebuitoare, după ca
re am contractat proiecta
rea sfintei biserici cu gru
pul „ASAR" Deva, adică 
dl deputat Dumitru Armă- 
șescu și compania, cu care 
am negociat un cost acce
sibil, iar execuția — cu fi
liala nr. 2 a S.C. „Condor" 
S.A. Deva. Spre sfirșitul 
anului 1991, au și fost în
cepute lucrările”.

Am mai aflat de la dl 
preot paroh că, pc lingă 
catedrala în discuție, exis
tă aprobări pentru alte trei 
biserici ortodoxe in mu
nicipiul Deva, dar i-am re
ținut mai ales mîhnirea 
pentru banii puțini cu ca
re s-a pornit la execuția 
primului așezămint de cult. 
• Ne-am gindit că sursa 

TKDUUA
„OUVÎWTWUU

blocurile, proprietarul nu a făcut 
nimic. Înțelegem să contribuim .și 
noi, proprietarii actuali ai aparta
mentelor, cu bani, la realizarea altor 
finisaje exterioare, dar nu in totali
tate, căci nu avem de unde, cei 
mai mulți dintre noi fiind pensio
nari". (Mihai Constantin, Hunedoa
ra, bdul Dacia, bloc E 3, ap. 29).

N. R. Die Mihai Constantin, noi 
nu putem adăuga la cele scrise de 
dv dccit faptul că apartamentele au 
fost evaluate la xinzare in funcție 
de starea lor actuală. De celelalte 
probleme, am oferit R.A.M.G.C.L. 
posibilitatea să ia cunoștință, pu- 
blicînd cele scrise de dv.

I’OȘTA RUBRICII

• Ion Andronache — Sîntămâria- 
Orlca : Dacă aveți încredere în ceea 
ce ați auzit, luați legătura cu redac
ția săptămînaluiui „Călăuza", care 
vă poate pune în legătură cu o per
soană care, după propriile afirmații 
făcute public, tratează prin plante 
medicinale și unele afecțiuni der
matologice. Redacția se află în 
Deva și puteți afla adresa cumpă- 
rind publicația respectivă de la 
chioșcuri de difuzare.

• Tiberiu Dani iu. Oficiul de 
J’ensii Deva, care, conform prevede
rilor I>egii nr. 49/1991, stabilește și 
achită drepturile acordate veterani
lor, invalizilor și văduvelor de răz
boi, a depus și depune eforturi 
deosebite pentru soluționarea celor 
peste fi 000 de dosare ce fac obiec
tul legii la care ne-am referit. Du
pă stabilirea sumelor ce vi se cuvin, 
acestea vi se vor plăti cu prioritate, 
(1. L ).

principală o vor constitui 
credincioșii ortodocși din 
Deva, pe care ii rugăm și 
pe această cale să ne a- 
corde sprijinul lor — rele
va părintele Miron Mateș. 
De asemenea, sperăm să 
fim ajutați și de societă
țile comerciale șl de regii
le autonome din municipiu, 
de întreprinzătorii particu
lari — în baza Legii spon
sorizării, care, probabil, va 
apărea curînd. Oricum, lu
crul început trebuie termi
nat...*. Așa este ! Insă nu 
va fi deloc ușor, mai ales 
dacă avem în vedere situa
ția materiala grea a ță

rii. a locuitorilor ei, 
creșterea aberantă a pre
țurilor, care urcă va
loarea catedralei ortodoxe 
din Deva — azi — la cir
ca o jumătate de miliard 
de lei. Dar la cit va ajun
ge miine — poimîine !

— Institutul de Proiecta
re Hunedoara—Deva — 
subliniază dl arh. Ilie Popa, 
directorul unității — a e- 
xecutat studiile de ampla
sament ale tuturor edifi
ciilor de cult propuse a se 
construi în municipiu. Aici, 
în spatele institutului, am 
prevăzut o biserică orto
doxă de mai mici dimen
siuni — avînd în vedere 
armonizarea sa urbanistică 
și volumetrică cu clădirile 
clin jur și ținînd cont că 
in apropiere se mai află 
două asemenea biserici. 
Oricum, ar fi fost frumoa
să și mai ușor de realizat, 
însă carențele unor legi și 
anumite influențe pe la 
„centru" au condus la res

pingerea de către Parohia 
Ortodoxă Română Deva II 
a propunerii noastre și la 
adoptarea soluției unul obi
ectiv de foarte mari di
mensiuni — 45 de m înălți
me, 65 de m lungime, 2 000 
de locuri — care va fi greu 
de realizat și va necesita 
timp extrem de lung.

Asemenea observații șl 
încă altele are șl dl Ver- 
giliu Burtea, de la Primă
ria municipiului Deva. 
„Deși s-au recomandat mai 
multe amplasamente, în 
spații libere, pentru biseri
ca ortodoxă despre care 
vorbim — precizează dl 
Vergiliu Burtea, ele n-au 
fost acceptate de către Pa
rohia Ortodoxă Română 
din Deva, insistînd pentru 
amplasamentul din parcul 
aflat în spatele I.P.H. —, 
parc ce valorează azi a- 
proape 30 de milioane de 
lei. Dacă avem în vedere 
că în apropiere se mai află 
două biserici ortodoxe, iar 
în cartiere nu este nici u- 
na, că au fost nesocotite 
părerile Uniunii Arhitecți- 
lor — filiala Deva, în le
gătură cu acest lăcaș de 
cult, că avizele s-au dat 
cu ușurință — fără a se 
cunoaște valoarea obiecti
vului și sursele de finan
țare —, că dimensiunile sa
le depășesc cu mult posi
bilitățile materiale actuale 
— avem toate motivele să 
afirmăm că pentru respec
tivul edificiu sfînt nu s-a 
ales locul cel mai potrivit".

Fiecare are, în felul său, 
dreptate. De-acum, însă, 
zarurile au fost aruncate : 
aprobările date, lucrările 
atacate. Oricum, execuția 
catedralei ortodoxe din 
Deva trebuie susținută pe 
toate căile. Deocamdată, 
noi spunem amin ! contro
verselor în acest caz. Să 
vedem ce va mai fi...

DUMITRU GIIEONEA

• Nicolae Stefia, I.cauț— To- 
moști. Decizia de reluare a pensiei 
de invaliditate IOVR, care vă pri
vește, a fost emisă de către Oficiul 
de Pensii Deva și, după indexarea 
sumelor ce vi se cuvin conform llo- 
tărîrii Guvernului nr. 20/1992, va 
fi expediată la domiciliu. Urmează 
ca în baza acestei decizii să vă în
casați drepturile restante. (I. L ).

• Aron Popa — Sirbl, Ilia. Pen
sia de invaliditate pe care o aștep
tați nu a putut fi stabilită deoarece, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 3/1977, nu aveați dreptul la o 
astfel de pensie.

După modificarea legii pensiilor, 
prin Ix'gca nr. 73/1992, și după pre
zentarea de către dv a unor acte 
doveditoare de vechime suplimen
tară, este posibilă înscrierea dv la 
pensie. Oficiul de Pensii Deva 
va emite decizia care vă privește și 
vă va comunica-o la domiciliu. 
(I.L.).

• Ana Preda — Tcliuc. Oficiul 
de Pensii Deva a emis decizia de 
pensie necesară în dosarul în care 
sînteți titulară de drepturi șl a fă
cut comunicările de rigoare privind 
plata acestor drepturi. Urmează ca 
între 3 șl 12 februarie a.c., să vă 
încasați toate suinele restante ce 
vi se cuvin. (T. L.).

• Ioan Bolea — Hunedoara. Pe
rioada cit ați fost elev al școlii 
profesionale, la cursurile de zi, nu 
este vechime in muncă, ncexlstînd 
un contract do muncă, un salariu, și 
neplătindu-se, deci, cota legală de 
C.A.S. Perioada stagiului militar 
este vechime în muncă, valabilă la 
pensie. (I. L).

Un nou tur de scrutin 
la 23 februarie

(Urmare din pag. 1)

fi aleși — este nn argu
ment în acest sens.

RED.: Cîte localități se 
află In această situație ?

I. K.: In patru localități
— Uricani, Gurasada, Ră- 
chitova și Lăpugiu de Jos
— n-au fost aleși nici pri
marii, nici consilierii. In 
celelalte orașe și în 24 de 
comune, primarii n-au în
trunit majoritatea simplă 
de voturi.

RED.: Ce urmează în 
acest caz ?

I. K.: Al doilea tur de 
scrutin, care a fost sta
bilit pentru data de 23 fe
bruarie a.c. La Uricani, 
Gurasada, Răchitova șl 
Lăpugiu de Jos, alegerile 
se vor desfășura exact ca 
la 9 februarie, deci cu 
același tip de buletine de 
vot. Acolo unde numai 
primarii n-au fost aleși, 
în buletinul de vot se vor 
înscrie numele a doi can
didați — cei ce au întru
nit cele mai multe voturi 
în primul scrutin. Ordi
nea înscrierii lor în bu
letin se va trage la sorți.

„Nu putem „intra“ prea 
mult în buzunarul omului...!"

„Dacă există un regret 
în ceea ce ne privește, ne-a 
relatat dna Bianca Leu- 
cean, directorul Casei de 
Cultură Brad, în dialogul 
pe care l-am purtat de 
curind .cu dinsa, apoi ace
la privește statutul nos
tru de oameni și instituție 
de cultură, relațiile ce tre
buie să se statornicească 
între noi și celelalte insti
tuții și societăți comerciale 
din oraș și mai ales cu Pri
maria. Trebuia să fi speci
ficat de la început care este 
programul nostru de acti
vitate, că noi muncim sîm- 
băta și duminica pentru 
emanciparea spirituală a 
oamenilor, că sîntem, zil
nic, de dimineața pînă sea
ra, la dispoziția localnici
lor, întrucit locuitorii ora
șului doresc să vadă ceva 
aici, în instituția de cultu
ră. Dacă Primăria orașului 
nu ne ajută în acest sens, 
nu ne privește într-o rea
lă lumină — aceea de oa
meni dc cultură —, atunci 
firescul activității noastre 
dispare, criza financiară pc 
care o suportăm, ca o sa
bie a lui Damocles deasu
pra capului, ne sufocă. Spe
răm ca primarul și consi
liul Primăriei, votați la 0 
februarie, să ne ajute în 
acest sens, să înțeleagă 
rosturile culturii".

— Cultura, alături de al
te domenii (învățumînt, să
nătate etc.) trebuie subven
ționate mai temeinic dc la 
bugetul statului, întrucît 
ca nu poate fi rentabilă 
financiar.

— Intr-adevăr, procentul 
alocat culturii este extrem 
dc mic. Dc aceea, lucruri 
deosebite nu putem faco 
în momentul dc față, de- 
cît să încercăm să ne zba
tem... Gîndiți-vă cît costă 
un autobuz pentru a no 
deplasa cu un spectacol, ce 
preturi acceptă publicul 
pentru un bilet de specta
col sau pentru un curs la 
universitatea științifică, cît 
de mult putem băga mi

Votarea se va face pe baza 
acelorași liste electorale, la 
aceleași secții de vot și în 
același fel.

RED.: Fiind doar doi 
candidați înscriși pe bule
tin, lupta va fi acerbă.

I. K.: Așa este 1 Altceva 
aș vrea însă să subliniez 
și anume obligația civică 
a cetățenilor de a parti
cipa la vot în ziua de 23 
februarie. Spun aceasta în- 
trucît la primul tur de 
scrutin absenteismul a 
fost mare. Este vorba să-i 
alegem pe cei ce vor con
duce obștea în următorii 
patru ani și ar trebui ca 
fiecare să fim interesați 
ca ei să fie cei mai buni.

RED.: O ultimă între
bare : Care dintre cei doi 
candidați la funcția de 
primar vor fi considerați 
aleși ?

L K.: Cel ce va întruni 
cel mai mare număr de vo
turi, indiferent cîte. Cu 
cel de-al doilea tur de 
scrutin se vor încheia, deci, 
alegerile locale — lucru ce 
ni-1 dorim cu toții, pentru 
a trece la o nouă etapă a 
instaurării democrației în 
România.

RED.: Vă mulțumim !
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10.00 Actu: 
10,20 Caler 

zilei
10.30 Muzii 

părin
10,50 Jocur 

Olim; 
de ia 
Biatli 

13,00 Ora c 
li/**» Actui 
li,„O Avan
11.30 Jocur 

Olim] 
dc ia 
Săriți

17,00 Actur

17.15 Emisi 
în lin 
germ;

18.15 Ecrar

"'limi

na" în buzunarul celui 
care trece pragul casei 
de cultură, pentru a nu 
ni-1 îndepărta.

— Și totuși, în aceste 
condiții, pînă obțineți un 
ajutor mai consistent, ce 
întreprindeți ?

— La începutul lunii ia
nuarie, am organizat lan
sarea cărții lui Marcel Pe- 
trișor — „Fortul 13. Con
vorbiri din detenție", care 
s-a bucurat de o afluență 
extraordinară la public, 
încercăm să menținem 
cercurile universității știin
țifice la taxe acceptabile, 
încercăm, de asemenea, să 
prezentăm spectacole la 
nivelul orașului, cu ansam
blul folcloric „Doina Crișu- 
lui", să reluăm activitatea 
formației de estradă cu 
ajutorul Școlii de Artă De
va, sondăm terenul pentru 
reunirea membrilor corului 
de cameră „Cantilena", îm
preună cu corul bisericii 
ortodoxe din localitate, or
ganizăm. împreună cu rlu- 
bul elevilor, un concurs 
artistic gen „Tip-Top Mi- 
nitop". Sperăm să-și reia 
activitatea, in curînd, re
vista cu public „Agora", 
binecunoscută în zonă și în 
țară prin personalitățile 
care ne-au onorat cu pre
zența, poate sponsorizați și 
de societăți comerciale dc 
la nivelul orașului. Aștep
tăm, în acest sens, clari
ficări în legătură cu actul 
sponsorizării. Din păcate, 
eu nu-1 aud pe actualul 
prim-ministru vorbind o 
dată despre cultură și pro
blemele ei. Și poate atunci, 
cînd se va clarifica pro
blema sponsorizării, vom 
putea sta de vorbă și de
spre „Zilele culturii brăde- 
ne", „Săptămîna literară 
brădeană" care, cîndva, se 
bucurau de o tnare afluen
ță la public. Sperăm ca 
pînă atunci să nu treacă 
apă multă pe Crișuri 1

NINEL RODEA

19,15 Recit;
D.D. 1

19.30 Desen 
„Alici 
minui

20,00 Actua
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0 RAZĂ DE SPERANȚĂ PENTRU DEFAVORIZAȚII SOARTEI
După cum am mai avut 

posibilitatea să-l informăm 
pe cititor. Primăria Deva 
a reunit, de curînd, la a- 
cecași masă a dezbaterilor, 
mai mulțl factori decizio
nali și sociali, cu atribuții 
șl răspunderi în materiali
zarea acțiunilor de protec
ție socială a minorilor, a 
handicapaților și a persoa
nelor dependente din punct 
de vedere material de gra
dul de protecție pe care-1 
poate asigura societatea.

O bună protecție socială 
a acestor categorii de de
favorizați ai soartei nu este 
deloc un lucru simplu. Ca
drul instituțional și legis
lativ creat de stat în acest 
scop este o condiție nece
sară, dar nu s”ficientă. Ini
țiativa locală „pentru a a- 
duce o rază de bucurie și 
speranță în casele șl în 
viața celor mal necăjiți 
membri ai societății" — 
după cum plastic se expri
ma cineva — este bineve
nită.

Probleme complexe șl 
dificile ridică, după pă
rerea unanimă, protecția 
minorilor. /Acești „îngeri 
triști*, dintre care se re
crutează mai tirziu delinc-

venții lumii Interlope, tre
buie protejați de o mie și 
unul de pericole care le 
periclitează evoluția, înce- 
pînd de la lipsa hranei zil
nice și a unui acoperiș dea
supra capului șl încheind 
cu handicapul lipsei de 
afecțiune. Nu în puține ca
zuri, această cupolă de pri
mejdii, această ciupercă 
otrăvită, ce planează dea
supra capului minorului, se 
datorează lipsei responsabi
lității părintești, generatoa
re inclusiv de monstruozi
tăți cum e incestul.

Ce se poate face, deci, 
pentru a înlocui cupola de 
primejdii, cu un scut pro
tector și sigur ? I

După părerea celor mal 
multi dintre cei chemați 
să-și exprime opiniile, tre
buie început cu perfecțio
narea cadrului legislativ, 
care asigură protecția so
cială a minorilor. O legisla
ție mai suplă și favoriza
toare pentru cetățenii ro
mâni se impune în materie 
de adopțiune și încredin
țare în plasament familial; 
măsuri coercitive pentru a- 
tenuarea lipsei responsabi
lității părintești, precum și 
pentru reglementarea spon-

B E S T I A

sorizării acțiunilor organi
zate în scopul protecției 
sociale.

Trebuie continuat cu per
fecționarea cadrului orga
nizatoric instituțional, ast
fel ca să se asigure o per
manentă cunoaștere a situa
ției familiilor sau a Indi
vizilor care au nevoie de 
protecția societății. îmbu
nătățiri organizatorice se 
cer în instituțiile și orga
nismele chemate să reali
zeze, în numele statului și 
al societății, măsura ocro
tirii.

Trebuie creată în final, 
dar nu în ultimul rind dc 
priorități, o temeinică ba
ză materială, destinată o- 
crotirii categoriilor respec
tive de persoane. Mila pu
blică să nu substituie mă
surile materiale de protec
ție, pe care trebuie să le 
ia statul, și nici contribu
ția pe care o pot aduce pe 
calea sponsorizării, în con
diții legislative favorizatoa1 
re, diferiți agenți econo
mici.

In direcția respectivă, 
Primăria municipiului De
va a emis citeva intenții 
lăudabile. Materializarea 
lor se va bucura, sperăm, 
șl dc sprijinul cetățenilor 
orașului, care să se alăture 
eforturilor materiale ale 
statului șl celor ale muni
cipalității.

ION CIO( LEI l

N I C A T | 
consultării membrilor dc sindicat afiliați, ( 
pe baz(i opțiunilor exprimate, a hotărît j 
declanșarea unui miting dc protest Ia 1 
nivel național, în ziua de 1 î februarie ț 
1992, orele 11, avînd ca scop următoa-1 
rele revendicări : (

1. Anularea Ilotărîrilor guvernamen- ț 
tale nr. 19, 20, 21 și 22/1992.

2. Finalizarea negocierilor contractu
lui colectiv dc muncă la nivel națio
nal între C.N.C. și patronat, conside
red că problema salarizării nu poate 
rămine nesoluționată în condițiile în 
care măsurile luate de cele două guver
ne post-comuniste au dus la o devalo
rizare inadmisibilă a forței dc muncă.

3. Prezentarea, de urgență, dc către 
guvern a unui program concret și coe
rent privind recalificarea forței de mun
că, precum și transpunerea în practică 
a acestuia, paralel cu asigurarea unei 
protecții sociale reale.

4. Asigurarea unei reale transpa
rențe, prin accesul presei la toate nego
cierile și consultările dintre guvern și 
C.N.( . (Frăția, Alfa și C.N.S.L.R.).

Modificarea bugetului pentru in
ia dimen- |

In urma unei analize temeinice. Con
siliul Național Consultativ al Sindicate
lor din România, format din confedera
țiile C.N.S.L.R., Cartelul Alfa și I răția, 
a constatat :

1. Scăderea nivelului dc viață a popu
lației, sub nivelul admisibil, ca urmare 
a creșterii aberante a prețurilor, în spe
cial la produsele agroalimentare și a 
absenței unor măsuri eficiente dc protec
ție socială ;

2. O susținută campanie antisindica- 
lă, prin care se încearcă transferarea 
responsabilității pentru actuala criză c- 
conomică și socială din țară și prezen
tarea confederațiilor sindicale care lup
tă pentru apărarea drepturilor membri
lor lor drept factori destabilizatori, puși 
in slujba unor „forțe oculte", care s-ar 
opune reformei ;

3. Utilizarea dc către guvern numai 
a pîrghiei reducerii ponderii salariilor 
în cadrul costurilor și ignorarea pro
punerilor formulate de sindicate privind 
adoptarea altor măsuri econoinico-finan- 
ciarc de natură să asigure controlul pro
cesului inflaționist și să stopeze aclin- 
cirea actualei crize ;

■1. Prezentarea eronată și deformată 
a unor consultări guvern — Consiliul 
Național Consultativ al Sindicatelor din 
România, privind salariul minim pe c- 
conoinie, sistemul de salarizare pe 1992 
și indexarea veniturilor ;

5. Lipsa dc preocupare a guvernului 
pentru realizarea unui program concret 
și coerent privind recalificarea forței 
de muncă în condițiile creșterii continue ■ organizarea mitingului în 
a numărului șomerilor.

In aceste condiții, 
C.N.S.L.R.

Dorin Smeu, 
președintele 

Uniunii Sindicatelor 
Libere din județul 

Hunedoara

lățămint, sănătate și cultură, 
siunilc lui reale.

6. Reanalizarc-a prețurilor 
ranți și lubrifianți.

Reprezentanții celor trei 
ții Ia nivel județean, 
ța din 11 februarie 1992, aprobă in
tegral Comunicatul dat de Consiliul Na
țional Consultativ, dar consideră că pen
tru județul Hunedoara este inoportună 

data dc 
februarie 1992, rezervîndu-și dreptul 

C.N.C., în urma a-l organiza la o «lată ulterioară.
CARTEI. ALFA 

Iosif ( asta, 
vicepreședintele 

Sindicatului Liber 
și Independent 
„Siderurgistul"

C.S.I. „FRĂȚIA" 
loan Stan, 

președintele
Filialei județene 

Hunedoara

ia carbu-

confedcra- 
întruniti in ședin- 
1992,
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dc

Umbla, de 
vreme, uritul 
sat — este vorba de Lun
ca, aparținător 
Băița. 
zare, 
mulți, 
prima 
ceau și-l blagosloveau pe 
cel in cauză cu cele mai 
teribile... blesteme. In ce 
consta zvonul ? Se zicea 
că Leon Turc, lucrător la 
cariera din Crăciunești, 
ce locuiește, împreună cu 
concubina sa, Lucreția 
Bohai, într-un canton al 
stației Stoeneasa, și cu 
care are 8 copii — șapte 
fete și un băiat — se 
dedă, față de fetele sale, 
la fapte pe care mintea 
omenească nu le poate 
pricepe, atit de oribile, 
îneît ii conferă autorului 
lor chip nu de om, ci de 
bestie. Concret, era vor
ba cum că L. T. ar trăi cu 
fetele sale, pe care le-a 
obligat la acest gest cu 
forța. Se mai spunea că 
starea de lucruri o știa 
și L. B., mama fetelor, dar 
și-a închis gura cu lacăt 
și nu l-a spus nimănui. 
Alți locuitori ai satului — 
Margareta Butaș, acar în 
stația Stoeneasa și Maria 
Spanciu, agent poștal — 
au sesizat că în cantonul 
cu pricina se petrec niș
te lucruri suspecte ! Au 
încercat să vorbească cu 
fetele, dar acestea se în
chideau in sine, de fie
care dată.

Zvonul de care vorbeam 
a ajuns șl Ja Poliția T.F. 
Brad — pe raza de acti
vitate a acesteia aflin- 
du-se și stația C.F.R. Stoc- 
neasa — care, firesc, a 
intrat în alerta. Proble
ma care se punea în 
fața organului dc ordine 
din gara Brad era aceea 
de a aduna probe «-arc 
să dovedească fapta Iul 
L. T.

— Aveam două varian
te — ne-a spus pit. maj. 
Cornel Lițoiu, șeful postu
lui do poliție 
făcut referire, 
să-l prindem 
în flagțant. 
greu de pus 
Sigur, s-a 
■u mama

mai 
zvon

multă 
prin

comunei 
Unii îi dădeau cre
de fapt cei mai 
alții nu, și cei din 
categorie se cru-

la care am 
I’rima — 
pe Individ 

Variantă 
în practică, 

stat dc vorbă 
fetelor, care

pînă la urmă, a recunos
cut că era la curent cu 
actele concubinului său, 
ca șl cu Margareta Bu
taș și Maria Spanciu și, 
bănuielile s-au întărit. 
Atunci am apelat la a 
doua cale: am dus fetele 
la medicul ginecolog, care 
a dat verdictul că micu
țele — una de 14 ani, a 
doua de 13 și a treia de 
11 — nu mai sînt virgine. 
Cele trei — mult înapo
iate psihic față de alte 
fete de virsta lor — au 
mărturisit că tatăl lor — 
un alcoolic înveterat — 
le bătea pentru a le o- 
bliga sa..

Oribil ! Din stadiul ar
gumentelor indubitabile. 
Poliția T. F. din Brad a 
mers mai departe, la reți
nerea bestiei. Acasă nu 
era. Aflînd cîtc ceva 
despre acțiunile poliției, 
L. T. s-n internat la Spi
talul din Deva, cu spe
ranța — absurdă, evident 
— că va scăpa de conse
cințele faptelor sale. Po
liția s-a dus mai depar
te, pe fir. La Spitalul 
județean, dl Cornel Li
țoiu a vorbit cu dr. A- 
vram, care i-a spus :

— Leon T. este bolnav, 
dar nu cine știe ce. De 
altfel, miinc îl vom exter
na.

— Die doctor, v-am ru
ga să n-o faceți. 11 bă
nuim — mai mult, ne a- 
propiem de certitudine — 
că este autorul unor fap
te abominabile.

— Bine, îl mai țin.
După cităva vreme, pit. 

maj. Cornel Lițoiu și Mir
cea Sularen, unul dintre 
subalternii săi, nu venit 
la Spitalul din Deva și 
l-nu pus bestiei „brățări" 
dc oțel. In prezent, L. T. 
se află în arest, Iar în 
dosarul ce i sc întocmeș
te la Procuratura Deva, 
filele se adună una cîte 
una. în scurtă vreme, 
L. T. va apare în fața 
completului de judecată 
și ne pare rău că legisla
ția românească nu pre
vede pedepse suficient 
de m..rl pentru fapte dc 
genul celor săvîr.șitc do 
el.

TRAIAN IION’DOR

\FI.AM DE LA CAMERA DE COMJ RT 
ȘI INDUSTRIE

• 1 n perioada 2-1—29 fe
bruarie 1992, in stațiunea 
Herculane, se va desfășu
ra Tîrgul National en gros 
— articole de îmbrăcă
minte, cu secțiunile de 
tricotaje, g îlanterie, țesă
turi diverse (cu excepția 
celor pentru confecții in 
îmbrăcăminte).

• Intre 12 și 14 februa- 
i ic. arc loc la București,

întilnirea de lucru cu oa
meni dc afaceri din Ita
lia, care oferă instalații 
de prelucrare a produse
lor agricole (panificație, 
industria cărnii, a dulciu
rilor etc.).

Informații suplimentare 
la Camera dc Comerț și 
Industrie Hunedoara—De
va, sir. 1 Decembrie, nr. 
35.

I
I*
I

' AVEM
CHITANȚIERE

Luni. 10 februarie 
la casieria Fondului 
cativ dc lingă piața 
Deva. Multi 
prezentat 
cheltuielile, 
la zi. Dar, 
erau chitanțiere. Ncrvoa-

a.c., 
Lo- 
din 

s-au 
achite 

restanțe sau 
surpriză : nu

cetățeni 
să-și

, iritate, funcționarele | 
s-au repezit cu tot felul * 
dc vorbe la adresa cctă- i 
țenilor care... îndrăznise- I 
ră să intre Ja ghișeu. A- J 
clică omul bun, cinstit I 
vine să-ți plătească, iar * 
mala, funcționar, ești do I 
la pădure ! Cum sc mal * 
poate înțelege o as«?menea j 
comportare ? ! Publicul la « 
dispoziția funcționarului D 
sau... (Gh. I. N.)

I

1.

CONCURSUL
DIN 16 FEBRUARIE

BARI (16)
— VERON \ (1 I) 
în cazul vreunui 
spera la evitarea retrogradării. 
Pronostic : I. X.

20 2711 1
20 6 1 10 1 

eșec, Bari nu

7.

8.

I

I 
I
I
I
I
II

JUVENTUS (2) 20 12 5 3 26—12 29 <-| 9)
— A T \ LANȚ A (7) 20 7 8 5 17—11 22 (4 2) 
Atalnnta ne dă prea multe bătăi de cap (nu nu
mai nouă), dar pe terenul lui Juve numai Miian 
„a smuls" un punct.
Pronostic : 1. x.

CM.I.HItf (15) 20 3 7 10 1 1—27 13 (—5)
— LOGGIA (12) 20 6 7 7 31—31 19 (—I)
Ca și in sezonul trecut, Cagliari va încerca evita
rea retrogradării. Eventuale (semi) eșecuri „a- 
casă" ar face tot mai puțin probabil acest lucru. 
Pronostic : 1, x.

6 7

9.

I «7.10 (6) 20 7 8 5 28—22 22 ( |-2)
— ASt OI I (18) 20 2 4 11 10—38 8 (—14)
fiind resemnată și numai cu un punct „adunat* 
din deplasări, Ascoli nu va putea realiza vreo 
surpriză pe „Olimpico".
Pronostic : 1.

.3. CRFMONFSE (17) 20 3 I 13 11—29 10 (—10) 
— PARMA (1) 20 7 10 3 21—17 21 ([ 4)
Pentru a-și asigura un loc fruntaș, Parina nu va 
scăpa ocazia de a atlucc ce) puțin un punct dc 
pe terenul din Cremona, dat fiind și randamen
tul bun din ultima perioadă.
Pronostic : x. 2.

NAPOLI (3)
— TORINO (5)
Napol itanii pornesc 
nu ar fi o surpriză. 
I’ronostic : 1, x.

20 9 8 3 34—21 26 ( , 6)
20 7 9 4 20—11 23 (Ț3) 

favoriți, dar un rezultat egal

II). 11 3 22—15
10 5 25—20
ca pasul cu 

fruntaș, insă pe terenul din Ancona nu 
poale spera la vreun punct. 
Pronostic : 1, x.

ASCONA (I) 22 8
— PIS V (5) 22 7
Pisa încearcă sa țină și

27 ( | 7)
24 ( 0) 
plutonul 
se prea

I. J iORENTIN \ 
— MILAN (1) 
Invincibilitatea 
tiu este puțin 
renlina. 
Pronostic : V,

5.

8.

20 6 6 8 26—2.1 18 (— 2)
20 1 I 6 0 11—H 31 ( ■ 12) 

și ascensiunea liderului spre ti- 
probabi) că vor fi oprite dc Fio-

(13)

2.

GENOA (10) 20 7
— ROM \ (11) 20 6
Genovezii pornesc favoriți, 
.stare dc orice, în deplasări. 
Pronostic : x.

7 6 27—25 21 (țl)
9 5 19—18 21 ( | 1)
însă romanii Miit in

12.

BOLOGNA 18) 22 8 7 7 21—20 23 (] 1)
— BRESCIA (1) 22 7 1 1 1 29—16 28 (II)
Nepierzind nici un meci „afară*. Brescia în de
plasarea de la Bologna, s-ar mulțumi numai 
cu un punct.
Pronostic : X.

I F' ( E (16) 22 6 7 9 23—25 19 (—1)
— < ESENA (7) 22 7 9 6 23—17 23 ( |-1)
Eșecurile din ultima perioadă au adus-o pe Lecce 
intr-o postură total opusă scopului propus. Schim
barea antrenorului va fi, oare, <!«' bun augur?... 
Pronostic : 1, x.

INTI R (8) 20 6 10 I 18—18 22 ( | I)
— SAMPDORI \ (9) 20 7 7 6 22—17 21 ( | 1)
Nici cu schimbarea antrenorului, Inter nu și-a 
„intrat în mină"... Să învingă pe Samp ? Puțin 
probabil, insă pe ..Lan Siro" interiștii n-au pier
dut.
Pronostic : x.

13. PESCARA (6) 22 7 10 5
— MESSINA (11) 22 5 10 7
Oaspeții vor forța recuperarea 
duminică, pe teren propriu, 
șeascâ ..
Pronostic : x.

27—21 21 (4 4)
16—19 20 (—4)

terenului pierdut 
S-ar putea să reu-



Pag. 4 CUVÎNTUL LIBER NR. 556 ■ VINERI, 14 FEBRUARIE 1992

E
ANIVE sxni

o I.A in'N.rffrv frimoa- 
• vlrstc 4 (>•< -■ * so-
1 a '-mii. n’iWile -i ne
poțelele nr ■.’ă 1'.li Vastle 
Velescu . \ni mr.lți ți fe
riciți"

o;?:)
• ACUM. inel loan Iar. i 

Artein din Sin’.mil"ei im- 
plin. ;tc 8’ ani. Minerva, 
fiicY Lică ginere ți Luci, 
nenoil'i. ii urează multa 
sănătate si „Li multi ani!" 

(636)

mații mei ia. telefon
6 1 16 (70j>

o \ IND 1 i 185/13.
1 . . 27 Ui'>,

(706)
5 i'i:u< imam IEA

\\ K in ;.ibri< /ne 1 85.
ii rc*r • i i. Dcvri. tele-

.(< ii”]. fumiii.i Crișfln.
(71 D

OFcftTE DE SESViClI
e C \U 1 fon eic ineri-

jiii. •.opil D va. telefon
’ "li tlll|.-ă orele 1<>

<700)

DIVERSE

ViNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VÎND Dacia 1300. (•
lcvizor color Grundig ți 
lin-Mă de spălat Vitoma- 
tic. sigilată Deva, 'elefon 
19323. (634)

• VlND înscriere Da
cia 1 300 (an 1087). Hune
doara. telefon 21077

(632)
• VlND IMS Diesel O- 

răștie. str. Unirii, nr 123, 
telefon .7 17 160.

(ă-
■ \ IND in • rini de tri

cotat te plușate. In
format):. Bi-trița. telefon 
990'13146 i Deva, telefon 
14022. (635)

• VlND -i r ;> Da
cia I 31 De; a, telefon 
17330 (643)

o VlND f I C AUD Die
sel. ridicabii imediat, pla
ta in lei -au in valută -.au 
in schimbul unei Dacii 
2—3 ani Informații, De
va. telefon l'ift-19 (647)

• VÎND Da ia 1 300, sta
re perfectă. Deva, infor
mații. telefon 1)258.

(698)
• VÎND Ca-ă 4 camere, 

cu anexe, grădină, vie, cu 
apă in curte ți două in
trări. Plata in valută. In
formații. Simcria. str. I. 
Corvin, nr. 19. familia 
Nikolau. Herman. (701)

• VÎND televizor Dia
mant 2 410. Deva, infor
mații. telefon 20235.

(702)
• VÎND o pereche junei,

sat Bejan. comuna Șoi- 
muș. familia Pogan Caro
lina. (703)

• VÎND Dacia 1410
break. în garanție. Deva, 
telefon 22587. (704)

• VÎND mărci. Infor

• AGEN II \ „Trans Eu
ropa'' Sibiu, str. N Bal- 
ces< u 11. telefon 921 11296. 
efectuează transport per
soane și mărfuri (lăzi) sap- 
taminal. in fiecare zi de 
marți, in Germania Mij
locește obținerea vizei (pen
tru persoanele care tiu in
vitație) ți asigurarea medi
cală. Plata numai in lei. 
la cele mai accesibile pre
turi. (525)

• OI’i.K înscriere auto
turism Dacia 1300 (198'’). 
pentru apartament două 
camere sau garsonieră in 
Deva. clus Micro 15 și 
Dacia. Informații. Deva, 
telefon 18897. (715)

• CU autorizația nr.
81 dm II noiembrie 1991. 

t lib Tată d? Preret lura Ju
dețului Hunedoara, a lu.it 
f inia .asociația familială 
„Dinș-iia an", eu sediul in 
Ora tie, str Gli Doja, 
nr. .". .ivind ca obiect de 
activitate pr< ducere ,i des
facere siropuri concentra
te. sifoane. b luturi răco
ritoare cu vinzire en-gros 
.. u an.inuntul. (629)

• CU autorizația nr
591li) din 11 noiembrie 1°91. 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Trif”, cu sediul în Orăș- 
tie. str. Libertății, nr. 2 A, 
asind ca obiect de activita
te producere și desfacere 
siropuri concentrate, si
foane. Lăuturi răcoritoare, 
cu desfacere en-gros si cu 
amănuntul. (630)

• CU autorizația nr. 
4271 din 1 aorilic 1991, c- 
libcrată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familialei 
„Consignație — Select", cu 
sediul în orașul Lttpeni, 
reprezentată prin Vasilc 
Vâlccanu, avind ca obiect 
de activitate „consignație".

(639)

SCO \LA DE ȘOFERI AMATORI i
„COMO4* TIMISOARA (

FILIALA DEVA j
Anunță începerea înscrierilor la cursurile J 

teoretice și practice în vederea obținerii permi- 1 
sului de conducere categ. B pentru seriile fe- | 
hruaric—martie 1992. ț

Relații la telefoanele 261-45, între orele 9'.
— 15 ; 21837, între orele 18—21. (39)

AGENȚIA DE TURISM „S.ARMIS"
Organizează in zilele de 25 și 26 februarie 

1992, ora 16
■ EXAMEN DE PRESEI.ECȚIE

pentru ghizi colaboratori externi, fără 
calitate de angajat.

■ Excursii la Istanbul — transport cu 
autocar modern, I—2 nopți, cazare la 
Istanbul.

Preț 7 500 de lei. Data plecării — 22 fe
bruarie 1992 și 29 februarie 1992.

H Excursie la Istanbul — transport cu 
autocar IVECO :

— 2 cazări pe litoral ;
— 2 cazări în Istanbul ;
— program turistic.
Preț 9 000 de Ici si 35 DM. Data plecării:

7 martie și 15 martie 1992.
Informații suplimentare la telefoanele 

13173, 19515, 26183. (129)
__  l

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 affTere. Haleg. cu simi
lar Hunedoara sau garso
nieră. eventual Cătai». In
formații. Hun. loara. te
lefon 126 >0 intre orele 
7-15 '628)

ÎNCHIRIERI
o IN'C'H'IUEZ spațiu co

mercial. dou i camere său 
casă particulara Deva, te
lefon 16981 (640)

• OI’ER spațiu în comu
na Băci.i. în vederea pri
vatizării Informații. tc- 
lcron 96/166537 (641)

• O1T.R pentru închi
riat apartament 2 camere. 
Dcv. . telefon 28100, între 
orele 17—19. (713)

PIERDERI
• PIERDUI’ legitimație

de serviciu, eliberată de 
•l'avior" Orățtic. pe nume
le Coca Tiberiu. C) 'Inelar 
nulă. (708)
• PIERDUT ceas „Ol.MA" 

in rmmîcioiul Hunedoara, 
in 8 februarie 1992 Ofer 
rccomoens i. Deva, telefon 
19490. (7 10)

COMEMORĂRI

• SE impline,‘e un 
in de cind

LAZAR MOȚA, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Cotremo. i- 
rea va avea loc in 
data de 1 1 februarie 
l’.)92. in satul 11 -nghet 
— Geoagm Veșnic ne- 
mingiiati, solia Maria 

copiii. Dumnezeu 
sa-1 odihnească I

(575)

• S-A scurs un an 
de cind a trecut in c- 
lernitate omul de a- 
lca.să omenie și no 
biete sufletească, in
sulator. pensionar

VIDREI, D. CRI.ȘAN
Comemorarea cltirni 

nică, 16 februarie 1992, 
la Bretea Murcșană 
1 ie-i țarin . ușoară ți 
memoria binecu vin ta
tii. familia. (581)

• SE împlinește un an 
de la decesul celui care a 
fosț

MUNTEAN MATEI, 
un bun soț, tată și bunic. 
Nu te vom uita niciodată. 
Soția Elena, fiica I.ia, fiul 
Paul și nepotul Alexandru.

I
*

I*
I
w

I«
I
I
I
*

I*
I*
I
I
I
I
I

Slujba de parastas va avea 
loc simbâtă, 15 februarie, 
la biserica de pe strada 
Emine.scu. (7018)

o SE im plinesc 6 
luni de cind nc-a pă
răsit pentru totdeauna 
cel care a fost un bun 
sot și tată,
ALEXANDRU OI AR 

(SANDU).
Anunțăm pe această 
de rudele, colegii și 

prietenii săi oă jn 
februarie lf|92 arc loc 
comemorarea, la ora 
10. Ia capela ortodoxă 
din Deva. sir. M. E- 
minescu. (631)

• M.ARIC1CA și Costel, 
părinți. Sandy, soț și co
piii. cu aceeași durere, a- 
nuntă un an de cind nc-a 
părăsit pentru totdeauna 
aceea care a fost o bună 
fiica, soție ți mamă

TODIRIȚA SZASZ
Dumnezeu s-o odihneas

că in împărăția lui I Slujba 
de pomenire la cimitirul 
catolic IIuT'doara. str. Da
cilor, la 15 februarie, ora 
10. (7959)

DECESE

o l’AMJLHLE Bo- 
liei și Ștefan mulțu
mesc tuturor acelora 
care au fost alături la 
marea durere pricinui
tă de pierderea celui 
care a fost

SABIN HOTIC1.
(709)

• CU adincă dure
re familia îndoliata a- 
ntințâ trecerea in ne
ființa a celui care a 
fost un bun soț. tată, 
socru ți bunic

TEODOR CASONI
Corpul neînsuflețit 

se află depus la casa 
mortuară din Deva, 
inmormîntarca va avea 
loc in data de 14 fe

bruarie 1992, orele 13.30. 
in cimitirul ortodox 
din Micro 15, cart. Be
jan. familia. (645)

• UN ultim omagiu 
din partea familiei 
Gîlcă celui care a fost 
un bun prieten și ve
cin

TEODOR CASONI 
și transmitem sincere 
condoleanțe familiei 
'îndoliate. (646)

SERVICII DE „MICA PUBLICITATE** | 
LA HUNEDOARA

Ziarul „Cuvintul Liber** prestează servicii! 
de mică publicitate și în municipiul Hunedoara.' 

Persoanele interesate, din municipiu și din 
localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul 
propriu de difuzare a presei, situat in Hune
doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi
ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul te
lefonic 16926, prefix 957.

Apclînd la serviciile chioșcului din munici
piul Hunedoara, economisiți timp și bani.

ANUNȚ IMPORTANT
Pentru evitarea eventualelor stări conflic- 

tualc. Comisia municipală Hunedoara pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asu
pra terenurilor, conform Legii nr. 18/1991, in
vită pe toți 
să elibereze
toate terenurile 
zeul și pentru 
tate, pentru a 
<ei in drept.

cetățenii 
piuă la 

care 
care 
putea

de pe raza
data de 1 
le-au folosit 
nu au acte
fi preluate si lucrate de

(91)

municipiului 
martie 1992 
piuă în pre- 
<lc propric-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :

2 700 Deva, str. t Decembrie, J .. 
1ude(ul Dunedotirn 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipografic ; 25901 

Fax : 18061

j

(
J

1N ATENTIA TUTUROR ACENȚILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI

S. C. SELECT S.R.L. ALBA IULIA
A n u n ț ă

Deschiderea unui depozit 
pune la dispoziția 
stat și particulare :

0 încălțăminte 
gistrate 9 pixuri 
băuturi • citrice • 
colo electronice etc.,

la prețuri foarte avantajoase.
Informații suplimentare la telefon 968/ 

26606, între orele 8,30—18. (131) (

societăților

• confecții
• brichete 
cafea ness

ii
eu gros, unde \ 
comerciale de

casete înre- i 
dulciuri • . 

diverse arti- ’

SOCIETATEA COMERCIALĂ <
MACPROD — S.R.L. DEVA

Cumpăr ă
la preț negociabil, '
• microbus Volkswagen. \
Ofertantii se pot adresa la telefon 17127,^ 

Deva. (H3) i I

INSPECTOR ATUL PENTRU CULTUR Ă 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

împreună cu alte instituții culturale din \ 
județ, organizează la Deva, in perioada 21 — \ 
22 martie 1992,

r’ESTiĂ \LUL INTERJUDETEAN DE UMOR 
„LIVIU OROS“,

EDIȚIA I
Organizatorii adresează celor interesați ru

gămintea să participe la sponsorizarea festha- 
lului-coiu urs.

Pentru informații vă puteți adresa la 
telefonul 13966. (137)

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMPRIS—IMPEX S.R.L. DEVA

\â oferă, la prețuri deosebit de avanta- 
) joase

• Concentrat natural de portocale din 
Grecia „en detaille** și „cn gros" cu asigurarea 
transportului.

• Efectuează transporturi la cerere, cu 
autocamionetă de .3,5 t, la prețuri convenabile.

• Cumpără mașină de scris.
Adresați-vă la telefon 27582.

<

4

(16)

i
i

(

I
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SOCIETATEA AGRICOLA 
BOJANCA—BOS 
EXECUTA:

• Debitat în gater și cu materialul clien
tului, sub diferite forme :

— lambriuri de brad și stejar
— scări de mină șl uz casnic
— palcți de diferite mărimi
— vînzarc rumeguș
Licitează la data de 2 martie casă de locuit 

in localitatea Boș, nr. 178 A. (142)

1
*

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
MARSCHALL S.N.C.

Str. Libertății, nr. 8, telefon 957/17035 
HUNEDOARA

Primește comenzi pentru piese auto din 
import, la toate tipurile de autoturisme ; odată 
cu comanda, clientul va achita 50 la sută din t 
valoare. Se pot comanda autoturisme, frigide- < 
re, congelatoare, televizoare color, lichid de
frînc, baterii, uleiuri, bujii, cauciucuri ele. 

(HI)

Inlieaga răspundere pentru con|inulul 
;it(i(olelor publicate o po.'u (5 

aulorii acestora.

T I I’ A lllFL~
S.O. ..rolidav.-i" S.A. 

Deva, sir. 22 Decembrie 257


