
Zona în care se află 
situate biblioteca și chi
tul constructorilor side
rurgicii, din Hunedoara, 
este mai puțin gospodă
rită dccit altele, de către 
edilii orașului, Acum, la 
topirea zăpezii, cele cite- 
ra zile de primăvară au 
scos la iveală bălțile și 
noroiul în care piciorul 
se alundă cu voluptate. 
Ți-ar trebui catalige ca 
să te descurci. dar de un
de ? Ponte să le împru
mutăm de la organizato
rii spectacolului de des
chidere a jocurilor ollm- 
pl'c de iarnă ’ Asemenea 
cadrului ambiental este și 
clădirea ce adăpostește 

CUVINTUL LIBER
COTIDIAN INDEPENDENT

LISTA CANDIDATILOR DE PRIMARI
♦ _

în comunele județului pentru al ll-!ea tur de 
scrutin al alegerilor locale de la 23 februarie a.c.

R XPOI TI M \RK

1. David I aureau — ( onv. Bem.
2. Roinan Octal i.m Gbeorghe —

îndop.

sl.NT \M.\R1 X ORI E \

1. Zorii X asile — Conv. Bem.
IIiIhi.in Cornelii — 1 S.N.

IH’R.II <

1. Mariș Eugenia — P.D.A.R.
2. (ostia, Ionel — I .S.N.

I NIRF\

1. Băcălele Adinei — Conv. Bem. 
Georgconi Ion Zenove — Indep.

TOMIsfl .

1. Bulz. Marin Grațian — P.D,X.R.
2. Tăn-.aș Octavian Tibciiil — l’art.

Republican

Z X M

1. Tripa V laic loan — l’.S.N.
2. Muntean Nicolae — Indep.

DOIJR X

1. Tertici Damian — E.S.N.
2. Bulinsilii Gbeorghe — (onv .Bem.

Bl’ltir

1. Samoilă Gelu — l’.S.N.
2. Ilie loan —- Conv, Bem.

11 XI X DE CRIȘ

1. Farcaș Romeo llorîa —
C onv. Bem.

2. Mii lean Ion Nicolae — P.D. X.R.

IIOȘOROD

1. Bcrccanu Nicolae — l’.S.N.
2. C'acuci Ionel — Conv. Bem.

Ll'NCA ( ERNT1

1. Sălășan Ion — Indi p.
2. Ordcan Darin loan — Indep.

III (T RESC I

1. Badiu Aurel — l’.S.N.
2. Il.iilaii loan — Indep.

SĂI.AȘU BE SCS

1. Palea Petru Eugen — Conv. Bem.
2. Bursescii Ioan — P.S.D.R.

S ARMIZEGETUSA

1. Todoni Mihai — Indep.
2. Corni Adam — Indep.__

MARTINEȘTI

1. Cădariu Lucian — Indep.
2. Cândroi Ioan — Conv. Bem.

ROMOS

1. Cătăniciu Nicolae — E.S.N.
2. Baba Ionel I.aureau —

Conv. Bem.

II XCLX

1. Elorea Constantin — Indep.
2. Muntcanii Răducu Sorin —

Conv, Bem.

Publicăm, astăzi, lista candid.iți- 
lor la funcția de primar in comu
nele județului, pentru turul al doi
lea de scrutin, din 23 februarie 1992.

B XVV

1. Baboiă X asile — > ,S.N.
2. Deale I ian — Conv. Delii.

B XIȚ X

1. Bulz ( laudiu Marcel — Indeji. 
I'c-ii /tn 1<i. in — l’.S.N.

BRA.N|S( \

1. Olariu St« la — Part. „România
Marc"

2. Nistor Constantin — Convenția 
Democratică.

Bl'CEs

1. Mărcuș Traian — Conv. Bern.
2. Jorza Viorel — îndop.

GEOAGIV

1. Rus.an Ioan — I .S.N.
2. Ign« Corni i — P.B. R

PIX

1. Iștoc Cornel — l’.S.N.
2, Ciobanii Valentin — P.D.A.R.

PUI
1. Icrulesc I. Adrian — Part. Ind.

fi Renașt. României
2. n.a<iu I. Train»» — îndop

FLASH!
o (ON S I fiUCȚII D< la dl 

Marin Stan, deputat în Paria- 
mrnlel României, aflăm că Mi
ni .tcrul In’ ățăminttilui șl Științei 
a aprobat. Iar cel al F inanțelor 
a fost de a’ord va iri orașul HraA 
sa înceapă construirea unei mo- 
dcr-.' școli ru ?! dc săli de cla- 

■i. tei.in tic. înot, sală rlr sport 
si a tirudi,’!'! de copii, ru pro
gram - oi mal .peru că pre-
rfăt’i ' uni ut'dlei nil va dura 
prea "iu.'t, dlnilu- r po.iblUlutra 
■ rm t'n lonilni ,g inc,’apă si fi 
t-nat "’i> ple Iw i iri in

tr-tun viitor apropiat, adfel ra 
elevii biădcnl să aibă condiții 
mult mal bune, dc studiu. (AI.J.)

0 PENTRU ASPECTUL UR- 
HEI. Locuitori! Hunedoarei sini 
dc părere că a avut. loc, în ul
timul timp, o degradare continuă 
a aspectului edilitar al orașului, 
Sint multe garduri rupte, becuri 
giarle, tațade improvizate și, in 
piu . multă necurățenie. i.ilslâ 
o labă conlucrare. între agenții 
economisi, dar și o slabă parti
cipare a asociațiilor dc. locatari 
pentru aspectul civilizat al car
tierelor. Cine la inițiativa stator
nicirii unei colaborări permanente 
pentru iuti ținerea șl salubriza
rea urbei ? (T, S.)

Q NOUTĂT1 DE I. I „WA
COM" DEVA. De aurind, la SC,

t

instituțiile aiuint itc. Să 
sperăm că, in primăvara, 
fața orașului văzută aici, 
se va primeni.

Biblioteca clubului este 

Biblioteca publică - bucuria lecturii!
cunoscută pentru străda
nia cu care, oameni cu 
dragoste de carte, ce s-au 
perindat pe aici, de-a lun
gul anilor, au știut să se 
apropie de sufletul și 
mintea cititorului care 
le-a trecut pragul. Dova
dă că și acum, actualul 

bibliotecar, Simona Li
liana Rad, care a îmbră
țișat această meserie în 
anul Revoluției — 19S9, 
arc înregistrați, pe ulti

mele două luni, peste 600 
de cititori. Conducerea 
sindicatului din l.C.S.II. 
a pus la dispoziție, pen
tru completarea fondului 
de carte, în anul trecut, 
suma de 100 000 de lei. cu 
care s-au achiziționat de 
la colectura bibliotecilor

I
I
I
I 

peste 1 000 de volume. Tot 
la b’bliotcca de centru 
vor fi aduse și cărțile din 
cele douăsprezece puncte 
de împrumut deschise pe

șantiere. Astfel că fon
dul total de carte se va 
ridica la 60 000 de volu
me. solicitînd eforturi deo
sebite pentru un singur 
om angajat, deocamdată. 
Cu toate acestea, se gă
sește timpul necesar ca 
biblioteca să fie deschisă

„Macon" .S’, zl. Deva a avut loc 
o tntilnire a conducerii acestei 
societăți cu conducători al firme
lor Revcrberi Iro & Eranco (Ita
lia), Isolit șl Isocoop (Ungaria), 
avind ca obiect discutarea con
tractului încheiat in anul trecut 
pentru realizarea unei linii de 
producere a v<it<-l minerale din 
bazalt. h\’.T.)

0 DOSIRE DE MĂREURl. Va 
mai trece, multă vreme piuă cind 
lucratorii din comerț se vor lecui 
di boala dosirii de. mărfuri. Pen
tru astăzi, lin singur cat, cel de 
la alimentara nr 30 din t'uierm 
Orgiineie de control au descope
rit, puse la păstrare ah l, 900 dc 
|>m liete dc țigări TOI', cafea boa
be și fuția loneciifrată. (\’.N.)

IN ZIARUL NOSTRU DE MÎINE !
■ HOTARÎREA GUVERNULUI ROMÂNIEI ■ I

* 
cu privire la negocierea pre|urilor la unele produse 

alimentare, precum ți la unele materiale 1
destinate agriculturii

cinci zile pe săptămână, 
pentru ca oamenii înca
drați în muncă să ai
bă posibilitatea de-a stu
dia sau de-a lectura o 
carte. In incinta institu
ției, se organizează etpo- 
Zitii tematice, au fost o- 
magiali doi mari creatori 
ai literaturii noastre — ? 
Emincscu si Caragiale. B 
Accesul cititorului la rail E 
este liber, iar cind c ne- I 
voie, acesta este ajutat de 9 
bibliotecar în gă irea căr- ■ 
Iii preferate ț

De bucuria lecturii be- ■

MINEI, BOBEA ’

(Continuare în pag a 2-a)
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Karina este numele unui 
magazin particular de măr
furi generale și consigna
ție, de pe bdul l Decem
brie, Deva. Ființează din 
noiembrie. 1991, deși con
tractul încheiat de patron 
cu R.A.G.C.L. Deva, pro
prii tarul spațiului, datează 
din 30 octombrie 1990.

Nu vom consemna acum 
durerile facerii „Karinci" 
— in vidul legislației și in 
labirintul birocrației de

Suferințele
9

Karinei...

după revoluția din decem
brie 1989 —, nici banii cliel- 
tuiți pentru amenajare, 
nici strădania de aprovizio
nare cu mărfuri și practi
carea unui comerț civilizat 
și la prețuri accesibile. Vom 
releva doar suferințele sa
le, care vin din tergiver
sarea conducerii R.A.G.C.L. 
Deva de a repara tavanul 
magazinului, golurile prin 
care apa — <le ploaie sau 
cea rezultată din topirea 
zăpezii — se scurge din 
belșug in gălețile și Hahca- 
nclc din magazin. Impli
cațiile sini vizibile : degra
darea pereților, deteriora
rea Instalației electrice, as
pectul urit al încăperii.

La adresele patronului — 
din decembrie 1990, aprilie, 
august și decembrie 1991 
—. ca și la atenționa
re a Primăriei municipiului, 
h’.A.G.C 1. Deva nu a dul

Dl’MITRIJ G1IEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

y BONN. Intre Bonn și 
Moscova se configurează o 
durpută aprinsă cu privire 
la costul retragerii trupelor 
sovietice din noile landuri 
ale Germaniei. Comandan
tul suprem al grupului dc 
vest al fostelor trupe so
vietice ctaționatc încă in 
fosta Germanie de l.st, 
generalul M. Burlakov, a 
solicitat — in cadrul unui 
interviu acordat revistei 
„Stern" — un supliment in 
valoare de 10,5 miliarde 
mărci pentru construcții 
militare și locuințe. Din a- 
cust fond vor putea fi scă
zute 2,5 miliarde mărci 
pentru daunele aduse me
diului înconjurător 11» fosta 
R.D.G., care nu pot fi în
lăturate jună la siîrșitul a- 
nului 1991. Totodată, gene
ralul a reproșat Ministeru
lui Federal de Finanțe că 
ar împiedica vinzarea clă
dirilor.

Guvernul federal respin
ge insa această cerere — 
care de altfel nu a fost pre
zentată in mod oficial —, 
dar nu evcludi posibilita
tea unor noi discuții.

■ MOS( OX V Ministerul 
de Evliriie al Federației 
Ruse a remis .Azerbaidja
nului și Armeniei invitații 
oficiale de a vizita Mo .io
va, la 20 februarie, in ve
derea desfășurării <]e tra
tative cu privire la regle
mentarea problemelor le
gate de situația din Nagor- 
no-Karabah, informează a- 
genția ITAR-TASS, citind 
surse oficiale ruse.

E ROMA. Președintele 
croat, l'ranio Tudjman, s-a 
declarat convins că toate 
teri’oriile ocupate vor re
veni sub jurisdicție croată", 
intrucit „armata federală 
le va părăsi, piuă la vară", 
intr-un interviu acor lai 
ziarului italian „II Messa- 
gero", citat dc France 
l’resse, Tudjman a apeci.'it 
că, după sosirea „căștilor 
albastre", prezența forțelor 
federale nu va mai fi ne
cesară, adăugind că retra
gerea acestora va permite 
organizarea dc alegeri în 
C roația.

■ BELGII XD. întrunit 
ii> sesiune extraordinară la 
Glina, parlamentul din 
Krajina, regiune din Croa
ția cu populație majoritară 
sirbă, l-a destituit dumi
nică de la conducerea re
giunii pe liderul autonomist 
sirb, Milan flabici. adver
sar declarai al planului dc 
desfășurare a unei forțe a 
O.N.II. în această zonfi 
con.lictuală din Iugoslavia 
— a afirmat agenția Ta
iling. De asemenea, a fost 
destituit guvernul . Repu
blicii Sirbe Krajina", fidel 
lui Bahici, iar hotărirca a- 
cestuia <l< a supune in zi
lele dc 22 și 23 februarie, 
uimi referendum, planul 
privind forța dc pace. ti 
fost anulată de parlamen
tul local .

E ( IIIȘINAV. Duminică 
seara iirziu, la Cliișinăii, 
s-au încheiat lucrările Fron
tului Popular din Moldova, 
care și-a schimbat denu
mirea in Frontul Popular 
Creștin și Democrat — re
latează agenția ITAR— 
TASS. In funcția dc pre
ședinte al organizației a 
fost ales fostul premier al 
RepubIicii Moldova, Mircea 
Druc.

FAX
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ansambluri

r—

pecial cele i
Mureșului. I

- - *

Gimnastica iii... spectacol.

Mobila...

I

Nevoia de
într-o perioadă în care 

dificultatea trecerii la e- 
conomia de piață î.și la
să amprenta asupra ac
tivității și a comporta
mentului oamenilor, apa
re riscul pierderii tradi
țiilor și a datinilor fol
clorice, implicit a speci
ficului spiritualității noas
tre. Vom ajunge probabil 
ca anumite „legi univer
sale" să-și spună cuvintul 
și la noi, ademenea Ves
tului Europei, in care tra 
dițiile folclorice s-au es
tompat de mult, iar acum, 
cei cc răspund de desti
nele culturii din astfel de 
state se află în situația 
de a și recrea tradițiile. 
Nu o dată, elemente ale 
acestora sînt „împrumu
tate" din țări care nu și 
le-au pierdut. Prezența 
noastră la manifestări in
ternaționale (simpozioane, 
festivaluri folclorice, tur
nee etc.), precum și măr
turisirile celor în cauză, 
atesta acest lucru. Așa se 
va ajunge la o „uniune", 
mai bine zis, la un amal
gam de obiceiuri și datini, 
in care nimeni nu mai 
știe ce ii aparține de 
drept și ce a împrumutat. 
Dacă integrarea economi
ca ne apare ca ceva fi
resc pentru nivelarea sta
diilor de dezvoltare in
tegrarea" spirituală e de 
neconceput 1

De aceea, 
cercetători ai 
lui folcloric 
specialiști de 
> 'tonal (L Cercetare și 
Conservare a Folclorului,

precum și de la institu
țiile similare județene, 
au cerut, cu insistență, 
păstrarea neștirbită a o- 
biceiurilor și datinilor 
noastre locale, valorifica
rea lor de către ansam
bluri artistice constituite, 
mai ales, in lumea salu
lui. La noi, în județul 
Hunedoara, această stră
danie a fost evidentă. 
Zeci, chiar sute de an
sambluri, constituite drept 
urmare a inițierii unor

SA NE PĂSTRĂM 
TRADIȚIILE 

ȘI DATINILE

nu o dată, 
fenomenu- 
românesc, 

la Centrul 
Cercetare

acțiuni județene — Festi
vului dubașilor, Călușcrul 
hunedorcan și, mai apoi, 
transilvănean. Ștafeta cul
turală „Căutătorii de co
mori" ș.a., datorate unor 
mari sufietiști ai fenome
nului artistic, au reușit 
să păstreze specificul fol
clorului local. Prin stră
danii, aceste ansambluri 
s-au menținut. în perioa
da de după revoluția din 
decembrie, evoluția lor 
s-a șters treptat, ajuneîn- 
du-se ca acum 
inexistente, 
evoluție scenică, 
citeva comune, 
tarea factorilor culturali 
județeni, in bună parte, 
sau din proprie inițiativă, 
acestea au mai aparul în 
scenă. Nc gindim la for- 
in țiile calușcrcșli (Ro-

sa fie 
cel puțin ca 

Doar in 
la soliei-

folclorice ! i 
moș, Geoagiu, Orăștioara | 
de Sus, Boșorod, Mărti- » 
nești, Turdaș) sau Ia cele | 
care abordează obiceiuri ’ 
de iarnă, în special cele - 
de pe Valea I 
Un caz, oarecum fericit, . 
îl constituie ansambluri- | 
le artistice ale caselor de 
cultură, ale unor cămine 
culturale, între care șl cel 
din Baia de Criș, ansam
blu reîntors recent ducă 
un turneu în Belgia, ale 
cîtorva cluburi care reu
șesc să prezinte specta
cole in propriile locali
tăți și in cele învecinate, 
prețurile autobuzelor o- 
prindu-lc de „a se aven
tura" mai departe.

In majoritatea comune
lor, se simte nevoia re
luării activității ansam
blurilor artistice, misiu
nea lor de suflet fiind a- 
ceca de aducere în scenă 
a datinilor locale. Credem 
că, dincolo de dificultă
țile financiare cu care sc 
confruntă directorii cămi
nelor culturale, ca oa
meni de cultură, aceștia 
trebuie să întreprindă tot 
ce e posibil pentru a nu 
se uita specificul spiritual 
local și a nu fi condam
nați de către generațiile 
viitoare, care, astfel, ris
că să aibă soarta copiilor 
vitregiți ce nu-.și cunosc 
părinții spirituali. Nevoia 
de ansambluri 
menținerea lor 
tale sint mai 
oricind. l’ina 
prea tir/iu !

I
Iw
I
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folclorice, 
in activi- 
acute 
nu

ca 
\a fi
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Existau, cîndva, în Deva, 
două magazine de prezen
tare a mobilei, aparținînd 
comerțului. Au dispărut, a- 
șa cum a dispărut și mo
bila. Depozitul este pustiu. 
Ar putea fi mai degrabă 
transformat într-o sală de... 
sport, „obstacolele" (a se 
citi obiectele de mobilier) 
fiind foarte puține.

Depozitul din strada De
pozitelor F.N. „adăposteș
te" doar citeva corpuri : 
bibliotecile „Colorado" (preț 
120 543 de lei) și "Toledo" 
(fosta Bonanza), la prețul 
de 51 611 de lei, sufrageria 
„Florina", constituită doar 
din trei corpuri de biblio
tecă, o masă și șase scau
ne, la prețul de 72 360 de 
lei, bucătăria „Ioana" și 
sufrageria „dan" (furnizor 
G'.P.L. Cluj-Napoca) Ia pre
țul de 105 01!) de lei — și 
aceasta formată doar clin 
vitrina, bufet și o masă, 
plus scaune. în rest, nici 
o canapea, nici o mobilă de 
dormitor, nici un fotoliu.

•■Mobila vine rar .și trece 
repede, spunea dna Magda 
Cristea. în urmă cu o săp- 
tămînă, am avut cile o gar
nitură, respectiv dormito
rul „Felcacul" la 270 000 
de lei și „Ludovic" la 
256 000 de lei". Dar în De
va există și un magazin de 
prezentare, aparținînd Coo
perativei „Moțul" Brad. Să 
vedem cc ne oferă această 
unitate. situată în bdul 
Deccbal. Singura piesă ex
pusă — o canapea cu bi
bliotecă.

— Ieri, această canapea 
nici nu se găsea aici. Pri
mim rar mobilă — ne spu
ne dna Cornelia Drăgan. 
De un an de zile rog con
ducerea să ne aprobe să 
aducem mobilă și din altă 
parte. -Nu se poate — ni 
s-a spus. Tineri căsătoriți 
v in și ne roagă, ne implo
ră aproape plingind, să-i 
ajutăm. Dar ce putem fa
ce dacă nu primim nici 
noi ? Ar fi și în interesul 
nostru, că nici noi nu ne 
realizăm salariile.

Unii spun că mobila se 
vinele direct de la produ
cător, respectiv de la sec
ția din Brad, care o pro
duce. Or, 
na oricui 
mii de lei 
Iul ei de 
36 de kilometri.

După ce am văzut 
oferă, sau m..i bine-zis 
nu oferă comerțul, am pur
tat o scurtă discuție cu dl 
Ioan Culeanu, directorul 
S.C. „Condemn" S A. De
va. Dumnealui motiva a- 
provlzionarea deficitară cu 
mobilă prin nconorarca in
tegrală a comenzilor, fabri
cile preferind să-și expor
te produsele. De pildă, de 
la Zalău, din 280 de gar
nituri dormitor solicitate, 
s-au primit doar 50, și tot 
atîtea camere de tineret, 
din 380 comandate. Doar 
fabrica de profil din Deva, 
care realizează dormitoare 
„Mircca"* și dulapuri se
parate, este mai generoasă. 
„Cred că noi le luăm 90 
la suta din producție — 
preciza dl Cuteanu. Dar 
unii furnizori nici nu în
cheie contracte. Din co
menzi în valoare de lin 
miliard de lei, dacă sînt 
confirmate de 200 000 de 
lei. în această perioadă, 
oamenii noștri sînt încă la

furnizori, spre a mai înr 
cheia contracte. Cu unită
țile din județele apropiate 
luăm legătura telefonic, in
sistăm, trimitem mașinile 
noastre și mai obținem cite 
ceva. Oricum, sper că în 
această lună aproviziona
rea cu mobilă se va mai 
reglementa".

Și oamenii speră că vor 
găsi, în sfir.șit, mobilă. Chiar 
și la prețuri astronomice. Și 
pentru că vorbim de pre
țuri (enorme, deși calitatea 
nu s-a îmbunătățit, ci dim
potrivă), trebuie amintite 
și precizările dlui director, 
șl anume că adaosul co
mercial practicai de socie
tate este de numai 12 la 
sută, deși legea îl îngăduie 
pînă la 30 la sută : de a- 
semenca, transportul mo
bilei este suportat de Com- 
lemn, iar despre dispariția 
magazinelor de prezentare 
din Deva (în alte orașe din 
județ mai există), ni s-a 
spus că fostul I.C.S.M.I., 
proprietar al spațiilor, le-a 
închiriat. Unde se aflu a- 
cum sediul societății (pe 
bdul Deccbal), o parte a 
spațiului e folosit de un 
magazin, restul fiind trans
format în birouri că ori
cum nu se preta expune
rii”. Ce-i drept, nici n-ar 
fi avut ce expune. Și chiar 
dacă ni s-a adus ca argu
ment vînzarea în valoare 
de 45 de milioane de lei 
din ianuarie, e greu de 
crezut că se va ajunge cu- 
rind la o abundentă de mo
bilă. Nimeni n-ar putea 
spune, azi, cind va fi ziua 
în care omul să-și poată 
alege o mobilă care să-i 
placă, de vreme cc pentru 
o atare cumpărătură tre
buie să-ți duci banii cu 
sacoșa, nu cu portmoneul.

nu-i la îndernî- 
să achite citeva 
pentru transpor- 
la o distanțaCompensații

■S r par-a că in condi
țiile cind majoritate a popu
lației și-a comparat apar
tamentele pe care Ic-a fo- 

ridicăm o 
Nu e fal
ii A.GC.I 

teridul de 
inca este —

După cum știm cu toții, 
in scopul asigurării unei 
protecții sociale cit de cit 
decente, 
n. az i o scrie de 
și servicii, 
dintre 
prețul 
percep 
tră în 
scama 
tare, energia electrică 
termică, combustibilii, 
mai intră chiria pentru lo
cuințele din fondul de stal

Dacă pentru energia »cr- 
mică regiile de gospodărie 
comunală și locativă pri
mesc relativ ritmic subven
țiile de la stat, pentru chi
rii nu au primit încă nici 
un leu, după cum ne infor
mează dl economist Ghcor- 
ghe Para, director general 
al RA.G.CL. Deva.
• ••-«•* • * r 9 ♦ • »♦ * •»**«••«*> • • » - * «

statul subvențio- 
prod usc 

cu diferența 
costul lor real și 

sau tariful care se 
de la populație. In- 
această categorie o 
de produse alimon

se percepe la ora actuală 
pentru un astfel de apar
tament nu acoperă la adi
eu ni- . costul unui metru 
patrat de Bidroizolație la 

costul 
a lif-

(Ic

Și

Biblioteca
(Urmare din paj». L)

nrftriază nu 
rialii IC S II 
opropiați lor

nu in fii
. dar ți cri
— cb'.i'i, lo-

.Sentimentele omenești se 
grupează in două cab-go- 
i il : unele negative, îndem- 
nln<| spre tot ce poate fi 
rău in viața oamenilor — 
atlt pentru purtători, cit 
mai ales pentru semeni — 
iar altele pozitive, odihni
toare sufletului și stimula
toare numai spre fapte bu
ni ■

Amintesc acest amănunt 
de ordin psihologic, in
tr-un climat nefast și de
testabil, în care sc resimte 
un spor de promovare n 
sentimentelor negative. pa
tronate de ură, și o des
chidere spre cultivarea și 
acceptarea lor. S-ar putea 
spune că, dacă referința 
este asupra vieții publice, 
privind mai ales acțiunile 
politice, nu c nici surpriză, 
fiind ceva obișnuit.

E adevărat că ura este

losit cu clinic, 
falsă problemă, 
să. La nivelul 
Deva, de pilda, 
locuințe care 
și după toate probabilități 
le va iamine și in conti
nuare — in proprietatea 
statului, sc ridică la apro
ximativ 3 000 de aparta
mente, a căror întreținere 
— reparații la terase, fa
țade, spații sau in-tal.iții 
de folosința comună, înlă
turarea fenomenului de 
condens etc. — cad in ex
clusivitate in sarcina pro
prietarului. Or. chiria cate

terasă, sa zicem, sau 
intreținerii curtnte 
tului.

Nu scuzăm prin 
rinduri lentoarea 
unitățile 
fond locativ 
(•eriniile

aceste 
cu 

proprietare 
răspund 

de reparații 
chiriașilor, dar socotim 
cotar să sc știe și a 
aspect. El căpătă și 
multă greutate in contextul 
noțiunii (le protecție socia
lă, știut fiind că familiile 

persoanele care nu 
cumpărat apartamen- 
nu au făcut-o din 
posibilităților mate- 

de a investi.
ION < IO< I EI

sau 
și-an 
tul. 
lipsa 
riale

publică—bucuria lecturii!
cuitori ai Zonei in Btii'C 
sc afla biblioteca, oameni 
care prezintă încredere 
că tor înapoia la timp 
cartea solicitata. I.a acest 
f.firsit de secol :.i mileniu,

nelipsită concurențelor și 
luptelor politice, dar sa nu 
pierdem din vedere două 
amănunte. Primul : ura 
reprezintă fața improprie 
și detestabilă a politicii, 
cuvenit ei fiindu-i dragos
tea și altruismul, singurele 
clemente antonii c și de
finitorii politicii ca știință 
și ca practică socială. A) 
doih i amănunt : creșterea 
cuantumului de ura dău
nează atît echilibrului su
fletesc cît și celui social, 
f.ivorizind conflicte și lupte 
dintre cele mal dăunătoa
re.

Do argumente nu i ne
voie ! Să nu mergem prea 
departe, ei "ă privim nu
mai apropiat de noi, atît 
spre Răsărit, cit și spre 
Apus, și ne dam seama că 
ura stă la baza celor mai 
criminale acțiuni politice,

cc 
ce

care 
de 
la 

ale 
i ne- 
■icest 
mai

odată cu trecerea la eco
nomia de piață, este din 
ce în ce mai greu ::ă-țl 
procuri o carte, din pri
cina preturilor. Dor car- 
tea dorită o pășești la bî-

• »»»»•«♦•«•♦»♦»•" .

blioteca publică ți de a- 
ceea returnarea ei la timp 
este o decadă de civili
zație, de respect pentru 
ciudatul tipărit .și pentru 
semenul tău, dornic de 
a-și spori, la rindu-l, zes
trea de frumos ți cultură, 
prin carte.

ESTER A SÎNA. 
VIORICA ROMAN

DiLEMA PATRIOTISMULUI
întriK'ît ea i cir i ște să 
facă cei mai înfioră
tori d u ș m a n i, din 
cei mai buni prieteni, și 
să conducă la cele mai în
grozitoare crime .și distru
geri, in foste comunități 
pașnice constructive și 
prospere.

Comparativ cu ceea ce 
se petrece in preajma noas
tră, nc-am putea declara 
mulțumiți că ne bucurăm 
de pace. Din nefericire, nu 
putem fi liniștiți. în ulti
mul timp, fără a interveni 
clemente noi și justificati
ve, sc semnalează opinii șl 
manifestări cc dovedesc u 
ră și invita ia violență. 
Deosebit de grav este frip
tul <ă tot ce c rău și în

deamnă spre mai rău sc 
propovaduiește în numele 
naționalismului și al unui 
gen nou de patriotism, în- 
cît totul apare de bună 
credință și cliiar salvador, 
în aceasta consta marea 
capcană in care se aride cu 
multă ușurință. Fiindcă 
noii patrioți par a fi cu
rați în credință, s-ar putea 
lua cunoștință de fapte ce 
dovedesc ca profesează un 
patriotism întunecat, cc 
periclitează ființa patriei, 
pe care pretextează că o 
apără.

Dovezi deplin edificatoa
re stau cele mai grave ți 
dureroase evenimente post
belice din : Cipru, Nigeria, 
Liban, Orientul Apropiat,

Africa de Sud și Sri-Lanka, 
în caic discriminările și 
disensiunile intcretnice au 
dus la conflicte și la lupte 
soldate cu distrugeri, cu 
cruzimi înfiorătoare, cu 
pierderi de vieți omenești, 
încă în vigoare, și cu sta
te în ruină. Nc poate aș
tepta altceva dacă încer
cam o experiență atît de 
tristă, în care sc alunecă 
cu cea mai marc ușurință ?

Șovinismul este contagios 
si explozibil, deoarece sc 
bazează pe un sentimenta
lism ușor de provocat ți 
manevrat. El nu este uni
versal, deci poate fi evitat, 
luînd in considerare state 
eterogene etnic și, totuși, 
in deplina armonic. Cu o 
astfel de armonic ne-am 
putut lăuda pînă acum, 
mai ales în județul nostru, 
atît in mediul rural, cît

ți în cel urban. Dacă în 
satele noastre, cu popu
lația mixtă, încă nu se re
simte nimic dăunător, do
vedind ca posibile perfec
ta înțelegere și buna con
viețuire, la orașe sc resim
te influența nefastă a pre
sei cc propagă patriotismul 
tenebros, determinînd ma
nifestări necuviincioase sau 
cliiar dușmănoase.

Noroc cu patriotismul 
luminat, ce respinge orice 
gen de discriminare etnică 
și cultivă tradiționala ar
monic, ținind cont că Ro
mânia Marc s-a instituit și 
consolidat în baza unor 
principii do drept interna
țional. de garantare a unor 
drepturi fundamentale, pe 
care continuă să ic respec
te "i să ic apere.

VK TOR ISAC 
Hunedoara
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REM1N DE\ \ — 
TEXTILA SEBEȘ 

30—31 (15—15)
O partidă atractivă 

desfășurată intr-un 
ritm alert, din primul 
pînă în ultimul minut 
de joc, cu faze palpi
tante, gustate șt aplau
date de publicul spec
tator, venit in număr 
mare la Sala sporturi
lor din Deva. Minute 
in șir scorul se men
ținea la egalitate, mar- 
cînd in egală măsură 
și gazdele și oaspetele. 
O singură dată, in re
priza I Rcmin s-a des
prins de adversara sa, 
la două goluri diferen
ță. insă textilistelc 
și-au revenit imediat, 
egalînd scorul la pau
ză : 15—15.

Ceea ce n-au reușit 
gazdele în repriza a 
H-a, au izbutit adver
sarele lor, care și-au 
sporit mult vigilența 
in apărare și viteza de 
joc în atac, luind un 
avans, Ja un moment 
dat de 4 goluri. Dar, 
cu toată stăruința c- 
chipei rlcvene, ca n-a 
m,.i putut obține mult 
rivnita egalare.

REM1N Deva 
jucat mai rău 
meciul anterior, 
nu a reușit victoria i 
pentru că șuturile la > 
poarta adversă 
cele mai multe, 
forța, in timp 
poarta | . . .
pe orice șut e și gol ! 
Pentru gazde au mar
cat : Maria Hamza (1 I). 
C ristina Rotar li, Si
mona Bozan 5, Monica 
Luca 2 
Gruescu, 
și Cnbrta 
un gol.

s.

1

li

Jnu
ca

dar 
victoria

1sini 
fără 

... -e la
proprie, aproa- J

i
i 
I1
\
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i
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Va reuși Corvinul să evite retrogradarea?
Miopia din investițiile 

iwniere și consecințele sale
llobert Cosmoc nu este pentru prima 

oară intr-o postură dificilă in îndelungata 
carieră de 32 de ani ca antrenor, dar face 
tot ce poate pentru a salva de la retro
gradare pe Corvinul. Să recunoaștem, in
să, că in actualele condiții nu-i este deloc 
ușor să scape de la ..naufragiu" barca 
hunedorenilor. Trebuie să ținem cont că 
a trecut ceva timp de cînd clubul hune- 
dorcan nu a mai efectuat nici un transfer 
pentru întărirea formației. Oricit ar conta 
pe propria pepinieră, nu se vor putea 
acoperi toate posturile din echipă numai 
cu jucători localnici.

— Cum va fi returul in Divizia A la 
fotbal ?

— Imprevizibil, pentru evoluția multor 
echipe — ne spune interlocutorul. In situația 
in care se află fotbalul nostru, cînd pe lingă 
unele valori certe și jucători din divizii
le C și B iși caută echipe în străinătate, 
e greu să formezi echipe compet'dive. A’u 
e deloc intimplător că a scăzut simțitor 
spectacolul, calitatea jocurilor in primul 
eșalon al tării.

— Pe noi, hunedorenii, ne interesează 
foarte mult ce faceți dumneavoastră și 
secunzii ce ii aveți pentru pregătirea Cor- 
vlnulul. Aveți noutăți in lot ?

— A’u avem nici un jucător nou. Mai 
mult, după ce căi Ulesan nu s-a prezentat 
la pregătiri ne-a părăsit și Cocan. Insă 
noi, antrenorii, areni datoria sa ne ocu
păm cu stăruință și profesionalism pentru 
a pune in valoare potențialul valoros al 
tinerilor ce pot bate cu încredere la poar
ta consacrării. Se cunoaște bine că spre 
sfîrsitul turului, cind am preluat Corvinul. 
echipa era dcbusolată din cauza rabatu
lui făcut disciplinei si a interesului scă
zut pentru antrenamente al unor jucători 
de bază In această situație, nu am putut 
fier prea mult în ce privește îmbunătă
țirea jocului, lată, de ce, pregătirile din 
această perioadă se desfășoară sub sem
nul unor crigențe crescute. Accent deo
sebit am pus la Bușteni pe dezvoltarea 
.forței fizice a fiecărui jucător, ca pe a- 
ccnslă buză să putem aplica tactica adec
vată < chipel hunedorene : circulația mai 
rapidă a balonului <u pa.se precisa, ela
borate. Șt>m bine cu toții că la Corv'inul 
majoritatea jucătorilor sint tineri care au 
valoare și deci mari posibilități de creș
tere. Depinde ,i de măiestria noastră de 
a largi gama lor de exprimare. in teren, 
dar și de dorința lor de afirmare.

— Ce întreprindeți pentru a crește efi
ciența înaintării, fiindcă jucătorii Corvi- 
nului ratează exasperant de mult.

— Dacă nu se ratau atîtea ocazii clare 
de gol, mai ales în deplasare, nu erau în 
situația de acum în clasament 1 Ne preo
cupă eficienta. In acest scop o să-i retra
gem pe Hanganu și Marian în linia me
diană, fiindcă ambii sint jucători care 
„vin" bine din spate, în fața porții adver
se, in timp ce in față îi vom plasa pe. 
juniorul Andone și Banc care sint mai 
incisivi, mai bătăioși.

— Ce le spuneți suporterilor huneclo- 
renf, va scăpa Corvinul de retrogradare ?

— A'e trebuie cel puțin trei puncte din 
deplasare și le putem obține. Cu o con
diție : să se mobilizeze întreaga echipă. 
Toți știu că jucăm slab in deplasare, că 
nu exi tă ambianța competitivă necesară 
unei întreceri sportive. Căutăm să reme
diem această lacună, dar hotăritoare ră- 
mine voința jucătorilor de a se dărui c- 
ehipci. Sigur, vom face tot ce depinde de 
noi pentru evitarea retrogradării. Dacă 
așa va fi, vă asigur, că pe lingă Hanganu 
se vor afirma și alte valori la Hunedoara, 
demne de numele internaționalilor plecați 
acum peste hotare. Și, din nou. Corvinul 
mi avea o echipă competitivă in Divizia 
Națională A.

SABIN CERBU

PRONOSPORT

Rezultatele concursului din 16
februarie 1992 :
Bari — Verona 1
Cagliari — Loggia x
Cremonesc — Parma 2
liorenfina — Milan x
Genoa — Roma x
Inter — Sampdoria x
Juventus — Alalantn 1
Lazio — Ascoli x
Napoli — Torino 2
Ancona — Pisa 1
Bologna — Brescia 1
lucce — Cesena x
Pescara — Messina 1

Pond de ciștiguri provizoriu : 
27U62 9I1 Ici.

AZ WAS /V

Meciurile de verificare, în plină desfășurare
Corvinul Hunedoara, după 

o minuțioasă pregătire fizică, a 
început chiar do la Bușteni sc
ria meciurilor de antrenament 
di'puțind, pină acum, 8 parti
de. Micrcmca trecută a jucat la 
Timișoara, unde a pierdut cu 
3—0. joi la Mureșul Deva (0—0), 
iar simbuta cu l’T.A. (1 — 1, a 
marcat Hanganu, din II m). 
Corvinul a folosit în aceste me
ciuri toți jucătorii, prezr-nți la 
lot : lonița, l’irv.i, Cnprărcs» ii, 
Barrlac, Heidiner, Tîrnoveanu, 
Tctileanu, Bejânaru. Stroia, Ni- 
coară, Bordc.inu, Marian, Cră
ciun, Bine, Milricâ, Cliczan, 
Dobrc, Păcurar, Bozga. II inga- 
nu a fost plecat la lot, dar de 
simbată s-a reîntors Ja Hune
doara, iar Uleșan și Ciocan au 
dat bir cu fugii ii, căutind locuri 
mai calde ți ciștiguri mai mari. 
Ce se poate spune despre pre
gătiri a divizionarei A? .Se 
muncește virtos pentru intrarea 
intr-o buna forma sportivă a 
întregului lot pină la Începutul 
lunii martie cînd, Corvinul 
poate ■-â-și evalueze stadiul pre
gătirii pentru retur, intllnind 
chiar in prima zi a lui mărțișor, 
pe teren propriu, în Cupa Ro
mâniei la fotbal, pe I .C. Bra
șov. Pină acum, Corvinul con
ținu. i să joace steril, lipsindu-i 
omul de goi (noi i-ăm numit pe 
Hanganu și Uit in). Km. Ma
rian, un jucător tehnic, cu o 
bună viteză și dribling irezisti
bil. ratează cu atîta ușurință din 
ocazii rari' ime ț Și îl imită cu 
dezinvoltură mai tinerii săi co
echipieri Banc, Bordeanu, Mi- 
Uri'Ti, Crăciun Boală veche, râ

turile de pomina ale hunedore
nilor care, se parc, nu repeta 
ilc-ajuns la antrenamente șutu
rile la poartă.

S.O.S. la Aurul Brad ! Bră- 
denii au început și ci pregăti
rile dar parcă niciodată în a- 
seme-iea condiții precare. Din 
lipsa fondurilor, a mijloacelor 
de transport, nu au putut con
tacta meciuri cu echipe care sa 
o solicite oin plin, decit cU Me
talurgistul t’iigir, meciurile in- 
cheindu-se cu 14—2 pe teren 
propriu și 1—2 în deplasare. 
Echipă < u vechi state de ser
viciu in campionatul divizionar. 
Aurul Bi ud a ajuns la ora ac
tuală cel mai sărac club de fot
bal din județ, uitat, ocolit de 
orice sponsor serios. E.M. Bar
za, singurul sponsor care intr- 
adevăr a sprijinit clubul, a slă
bit sub limita minimă aportul 
său. Conducerea minei, sindi
catul ar putea face mult mai 
mult pentru echipa de suflet 
a bradenilor. Să nu se trezeas
că oare orgoliul lor, pentru ca 
Aurul să și reia strălucirea sa 
de aeum cîțiva ani cînd a jucat 
în Divizia B și, mai demult, 
chiar in A, sub denumirea de 
•Mica” Brad!? Este oare po
sibil ca echipa să fie lăsată de 
izbeliște acum, cînd arc nevoie 
de atita sprijin in vederea pre
gătirii cum se cuvine pentru 
dificilele meciuri din retur șî 
care sînt hotăritoare pentru ră- 
mincrea echipei în campiona
tul divizionar ? Să se fi stins 
dragostea do fotbal la Brad 7 
Nu credem I In primul rînd 
oamenii de fotbal de la E.M. 
Barza trebuie să dea tonul a-

jutorarii echipei de fotbal Au
rul. pină nu este prea tirziu. 
Sa se ia exemplul Devei, al 
Hațegului și al altor cluburi din 
județul nostru, care au dovedit 
că dacă se vreți se poate, adu- 
nînd in jurul lor oameni de su
flet, cu aplecare spre sport — 
SPONSORII. Așteptăm vești 
bune in această privința și de 
la Brad.

înfruntind greutățile, lipsu
rile in care se găsesc, neavînd 
asigurate condițiile ce se cer 
pentru recuperare, echipament 
sportiv etc., Simon, Tiliban, l’ol- 
verca, Neagu, Steluță, Țînțăroa- 
nu, Costa, Văcari), Gavrilă, 15c- 
rindei, Lupitu, Ciontoș, Orbca- 
nu, Mihăilă se antrenează cu 
speranța că cei care au fost 
lingă ei, vor reveni.

Mureșul Deva iși continuă 
in ritm susținut pregătirile. Du
pă meciul cu Corvinul, simba- 
tă dimineața, și-a disputat par
tida de pregătire eu Minerul 
Uricani (1 — 1) cu echipa a doua, 
urmînd ca după-amiază să se în- 
tilncască cu echipa intila, pe 
„Aris" Arad. Oaspeții — ară
denii — au venit, dar nu nu 
vrut să joace pe terenul II, fi
indcă nu-și pot etala calitățile 
tehnice. Devenii : Rus, Constan
tin, Ardeleanu, Stere, Tarcu, La- 
vu, Zaharia, Vîrlan, N.icu, Tăna- 
se, Manolache, Toth, Bulgaro, 
Davifl, Nicoară, Marinescu dove
desc multă ambiție la pregătiri, 
dorinii să arate că au gînduri 
foarte serioase pentru retur.

C. SANDU

Anul 1992 reprezintă, 
p ntru E.M. Țebea, un mo
ment important. Dialogul 
pe care l-am realizat cu 
dl ing. Petru Dorofteî. di
rectorul unității, ne-a adus 
In prim-plan o parte dintre 
problemele cu care se con
fruntă întreprinderea.

— Die director, ce a în
semnat anul 1991 pentru 
E.M. Țebea ?

— Anul trecut l-am în
cheiat cu realizarea a cir
ca 90 la sută din prevede
rile anuale. Mina este în- 
tr-o situație dificilă, întru- 
cit am rămas in urmă cu 
lucrările de deschidere, ne- 
existînd în momentul de 
față linia de front activă 
pentru a acoperi programul 
de producție stabilit.

— Cum s-a ajuns la o 
asemenea situație ?

— Cauza este mai ve
che. S-au neglijat deschi
derile, exploatîndu-se ceea 
ce era deschis. Am rămas 
fără aceste lucrări, care 
sînt hotăritoare in momen
tul de față. Sintem în des
chidere la blocul 6, cu o 
rezervă de 500 000 de tone, 
cantitate ce reprezintă pro
ducția minei pe 5 ani.

Pină in toamnă, inten
ționăm să finalizăm lucră
rile de deschidere, iar spre 
slirșilul anului să punem 
în funcțiune primele capa
cități de producție.

— Se intent, ionează o 
reducere a activității sa > 
dimpotrivă ?

— Raza de activitate a 
minei a fo*t mare, in pre
zent ne axăm pe concen
trarea producției în zone 
cit mai restrînsc, pentru 
creșterea randamentului. A- 
vem in vedere Încadrarea 
in prețul de cost al căr
bunelui, care s-a stabilit 
la nivel mondial.

— Sub aspect calitativ 
ce se poate spune ?

— .Anul trecut, calitatea 
a fost bună. S-au realizat 
2 600 IG d, comparativ cu 
2 585, la cit s-a estimat.

— In condițiile încadră
rii în costuri, sau... ?

— Costurile sînt puțin 
depășite. Intenționăm o 
restructurare a personalu
lui, tn primul lind a celui 
auxiliar, cari va fi Îndrep
tat spre fronturile de luciu.

— Estimativ ?
— Aproximativ 70 de

oameni vor fi orientați spre 
locurile direct productive.

— Cîți sînt direct pro-: 
ductivi ?

— E.M. Țebea are 800 
de angajați, dintre care 
470 in subteran și 330 la 
suprafață. O parte clin per
sonal nu-1 vom putea re- 
orienta, fiind ncvoiți să-1 
trecem la șomaj.

— Cam cît ?
— Probabil vreo 30 de 

persoane.
— Aveți cazuri de înca

drare a pensionarilor în 
unitate ?

— Da, însă majoritatea 
vor fi trimiși acasă. Ii vom 
reține doar pe cei care pot 
să ajute efectiv la forma
rea cadrelor, insumlnd 12— 
15 persoane.

— Die director, ce se 
intenționează în privința 
salariilor ?

— Salariul se sa rene- 
gocia, pleeîndu-se de la 
salariu! minim pe economia 
națională. Ne propunem 
pentru personalul de la 
suprafață, în condițiile noii 
negocieri, să plecăm de la 
salariul minim pe econo
mie, fără indexare.

— > Ipsa fondurilor pen
tru investiții este aproape 
moarte sigură. E.M. Țebea 
poate fi o victimă — în 
acest sens — dacă forul 
tutelar tratează cu „indi
ferența" investițiile. Ce 
sprijin se oferă do la bu
get ?

— Din 20 de miliarde de 
lei, stabilite la nivel de 
țară, Regiei noastre i se 
acordă 2 miliarde de lei. 
Exist i riscul ca unitatea 
noastre să nu primească 
nimic. D.ică nu vom C 
sprijiniți, vom fi obligați 
să ne restrîngem serios ac
tivitatea.

A’.B. Evident, situația pc 
care o înregistrează E.M. 
Țebea, determinată, în pri
mul rind. de o miopie eco
nomică a anilor dinainte 
de ’90, în politica de in
vestiții, ridică mari pro- 
bk me actualei conduceri 
a exploatării. Oricîtă voin
ță și ingeniozitate profesio
nală ar ex'ista aici, fără un 
sprijin real dat unității din 
pai tea statului, redresarea 
situației actuale este ^rer111 
de realizat.

CORNEL POENAR

Suferințele
(Urmare din pag. t

nici un răspuns. I‘atronul 
unității, dl Nlcolae 1‘ântea, 
se întreabă și ne întreabă, 
cu justificată Indignare, da
că este, sănătos acest mod 
de (nejintreținere de către 
ll.A.Ct.C.L. Deva a spațti-

Kariuei...
lor proprii, inchii iate între^ , 
prinzătorilor particulari, 
mai ales că le percepe cliif 
rii u .st urătoare ?

De bună seamă, nu este 
sănătos. Trebuie tratat cit) 
mai grabnic și cît mai e-, 
ficicnt. Dar cine-i docto
rul ? !

Rondul de noapte
( a de obicei, tmărul plu

tonier major. Costlcă Răl- 
țatu, iși facea rondul de 
noapte în gara din Deva. 
Atent la tot ce se. întîm- 
plă. așa cum o face de 
mulți ani Ia Poliția T.l’. 
Derni, a observat ceva sus
pect, Un tinăr căuta în 
marc grabă o ușă pentru 
a dispărea din sala de aș
teptare. l.ucrătorul de po
litic l-a oprit o clipă și l-a 
rugat să se legitimeze. Ne- 
suțiunindu-.' e, a fost, reți
nut pentru explicații. Intre 
timp, au i unit păgubrftji : 
soții Marla si Vaslie. Creții. 
Tinărul Romulus Pin.an, 
din llumdoara, str. Mun- 
tcnlv.t, nr. 2, blocul I A, ap. 
30. fără ocupajic, la nici

20 de ani, îi... ușurăsc dc 
16 000 de Ici. Acesta era, 
motivul pentru care voia 
să disțsară în grabă.

— Cel pe care-i furase, 
sint oameni cinstiți, îji’ 
cișiigă banii muncind ca,. 
trudă — ne spunea dl Cos«_ 
tica Bălțatu. Va puteți da. 
seama cit de marc a fosl. 
bucuria dumnealor citul, 
le-am ri stituit banii, 
salariul lor pe o lună. ,

— Șl hoțul ?
— A fost arestat. Vv 

me.azâ să-și primească răs 
plata. Mai cu scamă c( 
mai are. la activ asemenet 
fapte de marc rușine, S; 
ia aminte < I care trec prii 
gara Deva \’<d

GH. I. NEGREA j
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• V1ND Mercedes 240

I

• -LA nnilți ani !" și 
împlinirea tuturor dorințe
lor pentru Nelu Adam din 
Ormindea, cu ocazia zilei 
de naștere, din partea so
liei Măriți și a fiicei Mioa
ra. (811)

a I A mulți ani m.li
la nâtate ți fericire pen
tru Elena, din partea so
țului și u rficei Ioana. (815)

a VlND Dacia 1300, an 
fabricație 1981, Deva, tele
fon 18526, intre orele 16— 
20. (808)

a VlND apartament 2 
camere, central. Deva. I’.e- 
lații la telefon 22687. între 
orele 10—13. 18—21. (801)

a VlXD apartament 3 
camere, central, et. 4. De
va. telefon 18189 . (737)

a VlND vidcoproiector. 
marca Premier. Informații 
Vulcan, telefon 70339. (801)

a VÎND AHO 10. Infor
mații Spini, nr. 90, telefon 
17148

a C'C MP AII i isă mare 
cu cel puțin 5—6 camere, 
locuibilă imediat. curte, 
grădină, faze. Plata in va
lută sau lei. Hunedoara, 
telefon 13117 (6960)

Diesel. Talbot, televizor co
lor. video player Orion, 
motor Fiat 1800. planetare 
și electromotor Dacia 1310. 
Hunedoara. tc'( fon 21941.

(7964)
<» CUMl’All casj, even

tual curte, grădină, gaze 
sau încălzire ccn'ralj. in 
Hunedoara sau Deva Pla
ta in valută sau le'. Hu
nedoara, telefon 957/13447 

(7961)

• CONVENȚIA De
mocratică, P.N.L. și 
M.E.R.. filialele Sime- 
ria recomandă tuturcr 
membrilor și simpati- 
zantilor să voteze la 
al doilea tur ele scru
tin pentru funcția de 
primar pe candidatul 
independent Păun-Jura 
Petru Radu. (714)

handicapat nevăzător, pe 
numele Bal ini Stela. II 
declar nul. (834)

e
/

• VlND congelatoa
re 160 1. cinci sertare. 
87 000 lei. Informații 
Deva, 956/11518, după 
orele 18. (818)

• MAGAZINUL „A- 
METIS f- lin Deva, 
cartier Oituz, vinde te
levizoare color „KiTT" 
japoneze, încălțăminte 
fabricat.i de • C'lujana". 

(751)

• I’IBME de* prestigiu
NEC. PANASONIC. PHI
LIPS. SAMSUNG. TRI
UMPH. ARTECII. MEKO- 
RON1C. intr-c largă paletă 
de produse electronice (TV 
— color, videouri. combine, 
radiovasetoloane. telefoa
ne). le puteți găsi și cum
păra. la cele mai avanta
joase prețuri din județ, la 
magazinul nostru din De
va. bdul Deccbal. bl. C, 
parter, deschis zilnic între 
orele 9—1\ Informații te
lefon — telefax 956 —
23188. (158)

• VINDEM caroserie Da
cia 1 300, echipată cu uși, 
bord, parbrize, geamuri la
terale cu macarale, f iruri 
etc., vizibilă la Dacia-Ser- 
vi<e Deva. Informații tc- 
h-foii 11269. 7— 15..A

• CU autorizația nr. 3451 
din 24 ianuarie 1991. eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
.,Karina", reprezentată pr n 
Puntea Liliana Doina, ti
vind ca obiect de activi
tate comercializare de măr
furi generale, alimentare și 
nealiinentarc, consignație.

(809)
• CU autorizația nr. 3359

din 14 ianuarie 1991. eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara. a lud 
ființă asociația familială 
„Lotus" cu sediul in Geca- 
giu. reprezentată prin Ște
fan Horea Gabriel, avînd 
ca obiect de activitate au- 
toscrvicc. producere și co
mercializare confecții, tri
cotaje, produse alimentare 
și nealiinentarc din import 
și indigene.. (824)

• CU inimile frînte 
de durere, colectivul 
Compartimentului Ad
ministrativ al S.C. 
MACON S. A. Deva 
aduce un ultim oma
giu celui care a fost 
un minunat coleg și 
prieten,

IOAN VAI IER 
IIORVAT

Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufle
tul lui bun și blind.

(826)

• ADIO bunului și 
dragului nostru prie
ten

O I,V
Marcel și Daniela 

Savu. (827)

• CU sufletul în
singurat și trist petrec 
pe ultimul drum pe cel 
care a fost

VALEU IIORVAT 
(I’UIIJ)

Speranța vieții melc, 
le voi plînge mereu. 
Prietena ta Doina.

(835)

<

a VîND casă și AHO 
243 D. Șoimuș, 19.X. (822)

a X 1ND televizor Dia
mant 153, alb-ncgru. tran
zistorizat Orăștic, tclcton 
41046 (816)

• VlND televizor color 
Grundig. Deva, telefon 
24403. (823)

a VlND Dacia 1310, 51 000 
km, stare perfectă. Deva, 
telefon 21635. (825)

a VIND Dacia 1.300. De
va. telefon 19258. (828)

a VIND televizor alb-nc- 
gru. Sirius 237. Deva, tele
fon 18361 (flt i

a VIND mobilă combi
nată, cameră de zi. furnir 
nuc lucios, stare foarte bu
nă. pre* convenabil. Sime- 
ria, telefon 60672. (83" i

a VIND cuptor patiserie 
Deva, telefon 21115. (831)

a VlND Toyota 993 cmc. 
preț convenabil Deva, te
lefon 29123. (832)

a VIND căței Dalmațicni, 
ele calitate superioara. De
va. str. Banatului, nr. 5 
(peste calea ferată). (833)

• OI ER chirie sau pre
luare contract apartament 
2 camere. Micro 15. Infor
mații Deva, telefon 26557.

(80.3) 
o PREIAU contract gar

soniera sau apartament. Re
compensă in salută. Deva, 
telefon, 13297. (8(u)

e SCHIMB apartament 
proprietate, 1 camere eu 2 
apartamente a 2 camere. 
Relații Deva, tclcfun 14953, 
după ora 17. (811)

• SCHIMB (vinii) casă,
dependințe, gradină (.36 ari, 
7 km Deva), cu apartament 
Deva. Telefoane : D( va. 
25360. sau 111160. (819)

• SCHIMB casa particu
lara. cu apartament 2 ca
mere în Deva Informații 
Deva, telefon 13791. (821)

• PIERDUT autorizație
nr. 4187 din 6 mai 1991. 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, pe nu
mele Gabor Matei. O de
clar nulă (813)

• PIERDUT carnet de
credit, cod 21182417, pe nu
mele Simina Rodica, elibe
rat de Cooperativa dc Cre
dit ..Dccebal", Deva. îl 
declar nul. (820)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Mu i- 
tean Anica Adriana, elibe
rată de Siderurgica S. A. 
Hunedoara. O declar nulă.

(7965)
• PIERDUT legitimație 

i abonament transport au
to, valabil 3 luni, pe nume
le Muntean Anica Adria
nă, eliberata de Asociația 
Handicapaților din Hune
doara. Le declar nule.

(7965)
• PIERDUI' carnet de

s FAMILIILE Eros și 
Fodor aduc un pios oma
giu ce'Iui mai bun prieten, 
dispărut prematur dintre 
noi,

X A I ER IIORVAT 
(I’UIIJ)

Nu te vom uita nici
odată. (837)

• ADUCEM un pios 
omagiu bunului nostru 
prieten

V XI.ER IIORVAT
li vom păstra o vie a- 

mintirc. Familiile Jurca și 
Coman din Hunedoara.

(836)
• PĂRINȚII, soția, sora 

mulțumesc din suflet ru
delor, colectivului Regio
nalei Gaz Metan, locuito
rilor din str. Magnoliei, 
fermei Sîntandrci și tu
turor celor care l-au con
dus pe ultimul drum pe 
fiul nostru

MIII.XI M( IIIȚF.LIIA. 
in data dc 15 februarie 
1992. (812)

1

< SC. „COMTOUR 
I OVE- SRI efectuea
ză transporturi auto pe 
orice rută, capacitate 
3,5 tone. Tarif negocia
bil. Informații la se
diul din Sintuhahn 
nr. 1, telefon '>1113. ,

(603)

HI,

ANUNȚ IMPORTANT 
IN ATENTIA TUTUROR AGENTILOR 

ECONOMICI
Conform prevederilor II.G. 776/1991. cap.

persoanele juridice, indiferent <le forma <lc proprie
tate. au obligația ca pină In 1.(13.1992. să declare și 
s* înregistreze la serviciul ..l’HETt'lll Șl PHOTEC ȚIA 
COM ('RENTEI- din cadrul DIREC ȚIEI GENERALE 
<tCONTKOlVl.i l IINXMIXR 111 STAI DEVA. Ixlu) 
t Decembrie, nr. 35 (sediul Prefecturii, cam. 230). 
prețurile, farifi p'. adaosurile comerciale, de alimenta
ție publică și comisioanele pentru activitatea 
pori.

Declararea ți înregistrarea se vor efectua 
tind formularele prevăzute in normele tehnice'
fi publicate de cotidianul nostru din dala ele joi. 
februarie (formulare complete in 2 exemplare).

La înregistrare agenții economici vor prezenta in 
mod obligatoriu liș'cle cu prețuri și adaosuri înre
gistrate anterior datei de 15.02.1992.

Pentru n dovedi legalitatea prețurilor, producăto
rii Vor prezenta obligatoriu dovezi ale negocierii pre
țurilor (note de negociere sau alic acte).

<!•• ini-

rcspcc- 
cc vor
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SC. „ZARANDTRANS“ S.A. URAI) 1
ORGANIZEAZĂ j

LICITAȚIE PUBLICA ț
in claia de 20 martie* 1002, la sediul din Brad, ij 
str. Gușa, nr. II, pentru violarea unor l

• mijloace ci'- transport auto casate. i
Informații suplimentare' la telefon 51008, 

Brad. (752)

Colegii filialei Hunedoara
a \U «IMOBIL CLUBULUI ROMÂN

sini alaiuri de familia îndurerată prin dispariția 
prematură a celui ce a fost un Imn coleg

VIOREL SABÂU,
mecanic auto la stația A.C.R. Petroșani.

Aducem pe această cale un ultim omagiu 
celui plecat pentru totdeauna de lingă noi.

(153)

ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚII,OR
ECONOMICI INTERESAȚI I

I :
* S. C. SEI ECT S.R.L. ALBA IULIA I 
I

A n n ii ț ă
* 

: d« •schiderea unui depozit eu gros, tinde 1
l pune la dispoziția societăților comerciale dc ! 
' slat și particulari; :

• încălțăminte • confecții * casete inre- » 
' gislrate O pixuri • brichete • dulciuri * | 
| băuturi * citrice * cafea ness • diverse arii- J 
' colo electronice ele.,

la prețuri foarte avantajoase. j
j Informații suplimentare la lelefcn 968/ ’ 
I 2660G, intre orele 8,30—18. (131)
•  _________________________ _______ .______ .

.1/20/618/1991
Cont : 307050661 II.C. D< va

Itl D XCȚI/X Șl ADMINISIK V II V
2 700 Deva, sir. I Dcf < tnln <<, <5,

illrlcțtll limo !<■> n > 
Tch'lonni* : 11275. i'l. 11269 

'telefon 'l'ipogralit . Z590I
Fax : I80GI
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I IRMELE „CORATRANS" S.A. DEVA Șl l 
„AUTOTRANS“ CALATORI FILARET S.A. | 

BUCUREȘTI {
VĂPROPUN (

Să călătoriți în condiții ideale (rapiditate, \ 
confort, aer condiționat, preț convenabil), cu 
autocare IKARUS, pe noul traseu descrxit : 1

DEVA — SIBIU — RM. VÎLCEA — PI
TEȘTI — BUCUREȘTI (Gara de Nord)

în fiecare zi a săptămînii (mai puțin ziua ' 
de sîmbătă). '

Autocarele noastre pleacă simultan din 
Deva și București, la orele 21, și ajung la des- 
tinație a doua zi dimineața la orele 7,29.

REZERVĂRILE de locuri se fac la Auto
gara din Deva, telefon 13033.

CU NOI ESTE CEL MAI BINE !
(83)

REGI \ AUTONOMĂ DE TRANSPORT 
PERSOANE HUNEDOAR\

Organizează
LICITAȚIE PUBIJtW 

pentru vinzarea unor
• mijloace fixe scoase din uz (aparate dc 

taxat Halda și I’oltax).
Licitația va avea loc la dala de 25 februa

rie 1992, orele 10, la sediul unității.
Listele cu mijloacele fixe și prețurile de în

cepere a licitației pot fi consultate la sediul Re
giei din Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 110 bis. 
Informații la telefoanele: 12010 si 12831.

(150)

REMJT compaNT
P» l C U R E Ș T I

Vinde en-gros, la prețuri avantajoase :
B dulciuri (biscuiți, napolitane, ciocolată, 

caramele, bomboane, sucuri naturale 
etc.) — peste 20 dc sortimente ;

■ produse petroliere (ulei motor UNOCAL 
S.A.E. 10W.30; PENZOIL 15B15; 
ulei transmisie) și lichid de frină.

La reprezentantul nostru din Deva, str. Li
liacului, bl. 20, sc. C, et. I, apt. 23, se pot obține 
relații suplimentare (mostre, liste dc prețuri 
etc.) și se pot depune precomenzi pentru acu
mulatori auto (japonezi) și Inijii auto.

La solicitare, executăm si transporturi. 
Telefon : 956/22390. după orele 16.

(719)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION“ S.A. DEVA 

str. Depozitelor, nr. 17 
vindem prin LICITAȚIE PUBLICA, în ziua 
3 martie 1992, ora 10, la sediul societății, ur
mătoarele mijloace fixe disponibile :

• 11 autobasculante R.19.215 DEK
• 2 autobasculante R.12.215 D1K
• 1 autocamion cu macara HIAB—R.8.135 

MII
• I autocamion basculabil R.8.135 F-BD-7
• 5 autotractoare cu șa R. 10.215 F.S.
• I autotractor cu șa II. 19.256 D.I'.S.
• I autovidanjă SRD.-6135
• 11 remorci auto
• 5 semiremorci pentru transcontainere.
Cei interesați pot obține relații suplimenta

re la sediul unității, precum si la telefoanele : 
13030 si 13031. ((52)
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