
Revoluția românească 
se tîrăște anemic, cu 
păți șovăitori, spre „pis
cul luminos" al democra
ției. Demiurgii emanați 
din partidul de guvernă- 
mint, care au creat cel 
mai „teribil- guvern de 
tehnocrați, după cum 
ne-a sugerat să credem 
„Nostradamus de la Dă- 
măroaia", ne-au dat asi
gurări că vor crea statul 
de drept cu noua econo
mie de piață. După doi 
ani de guvernare, consta
tăm cu stupoare și dezi
luzie că în statul de 
drept domnește dreptul 
forței, arbitrariul a de
venit privilegiu de drept, 
impostura, calitatea mo
rală a celor consacrați 
— de cine ? — ți între
prinzători. Astfel, în* re 
sublim și ridicol, școala 
românească se află azi în 
impas. A'tuala putere 
ne-a exilat tot la margi
nea societății, mai acut 
clocit pe vremea „odio
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(Jn buget de austeritate
In ședința extraordinară din ziua de 22 mai a.c.. 

Consiliul Județean Hunedoara a adoptat bugetul pe 
anul 1992. Din raportul prezentat cu acest prilej de 
către dl președinte Costel Alic, s-a desprins faptul 
că bugetul consiliului este, ca de altfel și cel al țării, 
departe de a satisface nevoile reale, atît la partea de 
venituri, cit și la cea de cheltuieli. Ca dovadă, ex
primată sintetic, o asemenea stare de lucruri se re- ț 
găsește în aceea că nu s-a alocat decît 33 la sută? 
din -urna solicitată pentru 1992, iar cheltuielile finan- 1 
țațe pe 4 luni depășesc deja 71 la sută din resursele ț 
prevăzut! pe întregul an (!). Caracterizîndu-1 ca fiind ■ 
un buget ile austeritate, consilierii și primarii invitați ’ 
la ședință s-au referit pe larg la obiectivele prioritare \ 
ce trebuie realizate și necesită alocarea unor sume 
• uplimentare, precum și la modalitățile de gospodă
rire a puținilor 
prin transferul

Una dintrp 
nit în discuții 
țelor pe timpul 
alarmantă mai 
alte orașe. Avinil 
piuate in aceasta privință, s-a insistat ca de pe acum 

. fie făcute toate demersurile necesare pentru ca 
zeci de mii de oameni să nu mai sufere de frig, așa 
cum s-a intimplat in anii anteriori. Intrucit asigura
rea încălzirii este o problem;! vitală, din partea Con
siliului Județean s-a promis sprijin concret în solu
ționarea ei.

Un interes deosebit s-a acordat asigurării alimcn 
■ '.rii . u apa, in «pceial a localităților riin Valea Jiu
lui, insistindu • pe necesitatea alocării de fonduri 

i mijloace p ntrii finalizarea lucrărilor la acumulă
rile l’nlatiștc și Valea de Pești, precum și a niuni- 
ipiului Hunedoara.

I'ornindu ■ de la nevoile reale de locuințe, * '■ 
insi-.tat vă fie conic 
i a unor apartamente im-r-putc în urmă cu 2—3 ani 
(peste 1 țoii la număr — n n ). efectuarea de reparații

NICOLAI1 TÎIKOB

bani proveniți din resursele locale și 
de la bugetul central.
problemele cele mai acute ce a reve- 
privește asigurarea încălzirii locuin- 
iernii. sub acest aspect situația fiind 
ales la Călan, Lupcni. Uricani și in 

in vedere greutățile mari întim-

ț

ț

*

( 
la nevoile reale de locuințe, s-a J 

entrate eforturile pentru termina- ț 
‘ l | 

i

(Continuare in pag. n 2-a)

HASH!
0 CQNTRIRUȚIE. Societatea 

omercială „Univers" S.A. Di va 
a donat bani Parohiei III Deva 
pentru construirea noii biserici 
amplasată pe locul fostului car- 
todrom. Mulțumind pentru gene
rosul gest, preotul Lucian Popa 
anunță agenții economici, care 
vor să contribuie la înălțarea 
sfinlului lăcaș, că o pot face prin 
contul dfllOHGI deschis la C.E.C. 
Deva. (E.S.)

0 SCINDA RE. Din fosta coo
perativă meșteșugărească „Moțul" 
din orașul Drad s-a desprins coo
perativa „Ilorla", cu unitățile de

mare, scrie. Din aceeași coopera
tivă s-a detașat „Moțul" Uaia de 
Criș cu secția încălțăminte scrie, 
iar cooperativa „mamă" a reunit 
secțiile brădene de. prestații pen
tru populație, ț apreciată ori nu 
de. către populație această or
ganizare ? Vom vedea. (E.S.)

0 PENTRU IICEENI. Absol
venților da liceu Ie este destinat 
volumul „Consultații pentru ba
calaureat Ia limba și literatura 
română". Pentru momentele dc 
destindere, tinerii, dar șl alți 
Iubitori de literatură beletristi
că, găsesc la Casa Cărții Deva 
romanele : „Pentru tontă viața" 
(Un „paplllon" australian) de 
Marcus Clarke, „Mal prc:.u- da 
toate" de Eric Knight șl „Labi
rintul destinelor" de Iris Mur
doch. (V.R.)

0 SPORESC ELECTIVELE 
DE ANIM ALE. In comuna Gn- 
răsădit — am reținut din sțffisc- 
Ic dlul Vasllc Buzău, medie la 
dispensarul veterinar. numărul 
animalelor din gospodăriile, ce
tățenilor se află in continuă 
creștere, In prezent, numărul bo
vinelor este dc 1 16R dc. capete, 
al ovinelor de 1370, al porcine
lor de l 352, iar al păsărilor de 
peste 1 600 De remarcat că creș
te continuu numărul cailor dc 
muncă Numai in perioada tre
cută din acest an afectivul aces
tora a sporit cu 25 capete. (l'.D.l

0 LA LOCUL CUVENIT. Lo
cuitorii satului Mesteacăn au trăit 
cîtdva zile șl nopți dc coșmar, 
du;ni aflarea veștii că un necu
noscut. l-a lovit bestial pe con

săteanul lor Qhe.orghe. Dineș. 
Dar, acționhld i u mijloace spe
cifice, Poliția din Drad l-a iden
tificat rapid și pe criminal: ol 
se numește Clheorghe Căldăraș șl 
era... consătean cu victima ! Din 
cercetările fă'~utc dc către, poli
ție s-a constatat că, pa lingă cri
ma, Clheorghe Căldăraș mai co
misese și două furturi în satul 
Țcbe.a. Acum cetățenii din Mes
teacăn, oameni harnici și cinstiți, 
iși văd liniștiți de treburile lor, 
știind cd fostul lor vecin se află 
ia locul meritat. (Al. .1)

FLASH!

ftVflTRRURUE INVATAMINTULUI
1 

sului pingelică".
Ni s-ar putea reproșa 

eă ne-am trezit prea tîr- 
ziu, dar noi, slujitorii 
școlii, am înțeles că în- 
tr-o societate de tranzi
ție întotdeauna există 
mari probleme și mereu 
alte priorități. Am aștep
tat deci, continuînd să 
muncim. Cuci, în ciuda 
numeroaselor lipsuri și 
dificultăți, școlile noas
tre au rămas deschise, 
învățămintul fiincl singu
rul domeniu în care nu 
s-a putut vorbi de blo
caje.

Dascălul este, prin de
finiție, un optimist, iar 
după revoluție optimismul 
nostru a fost fără mar
gini. Doar mai tirziu. 

1

văzînd cu școlile rămîn 
la fel de reci iar băncile 
la fel de rupte, continu
înd să funcționăm după 
aceleași legi șl statute, 
salariile noastre bătînd 
pasul pe loo în raport 
cu rapida creștere a pre
țurilor, am înțeles că 
REVOLUȚIA A OCOLIT 
CU DESAVlRȘIRE ÎNVA- 
ȚAMINTUL ROMANESC. 
Așa am ajuns în a- 
ceastă fază penibilă de 
umilință și disperare; 
școlile sînt lăsate în pă- 
răginire, găurile din pe
reți și table neputînd fi 
astupate cu bunele noas
tre intenții.

Aparatura lipsește cu 
desăvârșire, laboratoarele 
sînt pustii, manualele au

Garanții fără... garanție
Luni. 25 mai, in urma 

unei sesizări, la magazinul 
din Deva al S.C. „Comtim- 
alimenta" S.A. Timișoara 
s-a făcut un control. I-am 
însoțit pe drtii It. Ioan 
Marcel Jorza, de la Poliția 
Deva, comisar Emil Moisc, 
de Ia Garda financiară, și 
dr. Mihai Kudcatiu, preșe
dintele Consiliului Județean 
de Protecție a Consumato
rilor. S-au descoperit măr
furi expuse în vinzare cu 
termenul d<* garanție dc 
pășit. Produsele expirate 
— 32 kg carne de vită, 31 
kg slănină crudă, 1 pungi 
cu membrane și singcrctc 
—, n-au fost scoase din vin- 
zari „deoarece dia puiul 
de vedere organoleptic 
marfa corespunde" — sus
ținea personalul magazinu
lui.

De asemenea, controlul 
a evidențiat că produsele 
se prcamhalcază iu maga
zia unității, iar etichetarea 
se face pe un liniar elec
tronic, despre care gestio
nara Elena Țandrău a d< 
clara’ că este programai cu 
o zi in avans. Așa se ev 
plică de ce, in data de 25 
mai, produși- cum sînt 
cabanosul, crenvurștii, două 
sortimente de salam aveau 
pe etichetă data ambală
rii... 26 mai 1992. Conform 
avizului de expediție 78175. 
din 19 mai, magazinul a 
primit 59 kg de cabanos. 

rămas aceleași, lipsind 
din ele doar poza „ma
relui conducător". Și to
tuși, școala a mers îna
inte, au avut loc concur
suri și olimpiade, elevii 
noștri întoreîndu-se din 
cele patru colțuri ale 
lumii cu premii și meda
lii. Căci noi am dat 
tot timpul, am dat tot 
ce am avut mai bun în 
noi. Poate din pricina 
asta n-am avut timp să 
și cerem. Decenii la rînd 
am fost vitregiți de cărți, 
cea mai odioasă crimă a 
ceaușismului fiind atenta
tul la spiritualitatea 
noastră. Acum cărțile e- 
xistă ; le privim prin vi
trine, de afară, ca pe o 
hrană necesară, dar inac

cu termen de garanție 15 
zile. Prin preambalare și 
etichetare cu data de 26 
mai, termenul de garanție 
al cabanosului nu mai ex
pira, cum era normal, în 
30 mai, ci în 10 iunie. Pro
dusele menționate au fost 
stocate în magazie spre 
a fi returnate la Timișoa
ra. Pe lingă oprirea co
mercializării produselor, 
gestionara a fost amenda
tă, fiind evidentă tendința 

COMUNICAT
Coirsiliul Elector al Convenției Democratice din ju

dețul Hunedoara este împuternicit să protesteze împo
triva animării nejustificatc de către Parlamentul Româ
niei a adoptării I.egii alegerilor parlamentare și a stabi
lirii definitive a datei scrutinului.

Intirzicrea constituirii comisiei <|o mediere intre cele 
două camere ale Parlamentului riscă să compromită ți
nerea alegerilor legislative in luna iulie a.c.

Sintem in măsură să vă aducem la cunoștință că, 
săptămina trecută, la intilnirea la virf a C. D.. s-a liotă- 
rit, printre altele, că numirea candidatului Convenției la 
președinție va avea loc după adopt irea I egii alegerilor 
prezidențiale. Convenția consideră că alegerile pentru 
funcția dc președinte al țării trebuie să se țină după 
alegerile legislative.

Criteriile după care vor fi desemnați candidalii 
pentru alegerile generale, candidați înscriși pe liste uni
ce, vor fi discutate în săptămina 25—31 mai 1992. Tot 
atunci se va hotărî dacă Alianța Liberală va fi admisă 
sau nu in Convenția Democratică.

MIRAI BUCUR — P.N.T-‘.d.; (-TIN MOCANII \ 
— P.S.D.R. ; LADISI.AU EiiltRV — U.D.M.R. ; GIIEOR- 
GlIE l’OG \N — P.A.C. : IIORIȚIU IlORt A — U.< .1).

cesibilă buzunarelor noas
tre.

Din toamnă, guvernul 
ne păcălește cu nego
cieri ; uite că a venit și 
sfințitul anului școlar, iar 
contractele noastre de 
muncă n-au fost încă 
negociate. Ni s-a propus 
o nouă salarizare, înce- 
pînd cu 1 aprilie ; acum 
recunoaștem și noi: a fost 
o păcăleală pe cinste ! 
Legile școlii românești au 
fost mereu amînate și 
astfel s-au amînat toate 
problemele noastre. Dar 
pînă cînd ?

Parcă ne stăruie în 
memorie un început de 
dicton latin : „Cetcrum 
conseo..." Continuăm să 
credem că școala româ
nească va supraviețui, 
chiar dacă ultima noas
tră soluție va fi GREVA'

Consiliul Județean 
al Sindicatului 
în vățăinîntuluî 
l’reuniversifar

4
4
•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
e
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ANUL IV
NR. 627 

MIERCURI,
27 MAI 
1992

4 PAGINI • 10 LEI

dc înșelăciuni: privind ca
litatea acestora, conform 
ari. 7 din Hotărirea Gu
vernului nr. 515/1991 Pri
vind supravegherea calită
ții produselor și servicii
lor.

firești- că se impun și 
alte măsuri din partea con
ducerii societății. pentru 
ca pe viitor să nu mai fie 
posibile astfel de abateri.

VIORIU \ ROMAN

FAX
■ TBILISI. Secretarul 

dc stat american, James 
Baker, a sosit luni scara 
la Tbilisi, intr-o primă vi
zită oficială in Gruzin, re
publică in fruntea căreia 
se află astăzi fostul șef al 
diplomației sovietice. E- 
iluard Șevardnadze. ..Știm 
că a construi democrația 
șî piața liberă nu este un 
lucru Ușor, dar nu avei- 
altă cale dacă doriți să v.î 
asigurați pacea și pro: pa
ritate:!", a declam It.iki r 
imediat după sosirea sa 
pe aeroport.

■ I.1SAIION 1. Conduce
rea Ucrainei califică drept 
„inventată- problema (nisă 
dc Rusia — ca Belarus. 
Kazahstanul și Ucraina să 
adere la Tratatul <!e nc- 
prolifcrare a armelor nu
cleare pină la intrarea in 
vigoare a Tratatului < u 
privire la armamentele stra
tegice ofensive, al cărui 
protocol a fost semnat de 
aceste țări la Lisabona.

Spre deosebire de pozi
ția Ucrainei. conducerea 
MAE al Rusiei arată că a- 
tita timp cil Belarus. Ka- 
zalistanul și Ucraina nu 
vor adera la Tratatul de 
neproliferare a armelor 
nucleare, nu va putea ti
vea loc nici schimbul de 
scrisori de ratificare pen
tru punerea îi» aplicare a 
tratatului privind arma
mentele strategice ofensive, 
motivând Că in caz contrar 
ar putea fi creat u<> pre
cedent periculos în ceea 
ce privește încălcarea re
gimului de neproliferare a 
armelor nucleare.

■ BELGRAD. într-im 
comunicat difuzat luni sea
ra de agenția Taniug și 
preluat de agenția > rance 
l’resse, președinția Repu 
blicii 1 ederale Iugoslavia 
(RI T) — formată din Ser
bia și Muntenegru — îl 
chemat toate părțile aflate 
in conflict in Bosiua-Iler- 
țegovina să înceteze bom
bardamentele asupra orașe
lor Sarajevo și Mostar și 
să oprească, totodată, dis
trugerea ailor orașe din 
această republică, afirimnd 
că se ..dislanțează" dc ori

ce acțiune considerată drept
„inadmisibilă”, comisă dc 
diferitele fracțiuni milita
re care operează in Bos
nia- I Ierți go vi na, inclusiv 
cele sirbe.

FAX
IM II.NIRL

l a l'etrila a avut lo< o 
iiitilnire a membrilor și 
simpatizau ți lor frontului 
Salvării Naționale cu ca
dre dc conducere a orga
nizației județene a f.S.N, 
Au participai doinnij Ioan 
Timiș, președintele comite
tului director județean al
E. S.N.. Gheorghe Ivan, pre
fectul județului. Valerin 
Butidcscu și Septimiu Kra
lls. dcputațl f.S.N., dna 
Elina Dumitru și dl Bog

dan N'iculescu-Duvăz. mem
bri în colegiul director al
F. S.N.

Au fost dezbătute o sca
mă de probleme < u carac
ter politic, preeum și so- 
cial-culturale și goxpodă- 
re iii. căutindu-se și m bu
nă măsură reușind să se 
găsească modalități . căi 
lie rezolvare.

LADISI.AU
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CONTRAPUNCT

SCRISOARE
Stirr .te Domnule Di • 

rector loan Roman,
Prcsupunind că sinteți 

un om de onoare, eram 
sigur că veți răspunde 
cu promptitudine artico
lului meu -Realitate ți 
mentalitate". Ceea ce ați 
și făcut prin acele „Pre
cizări necesare" din zia
rul de sîmbătă, 23 mai. 
Răspunsul dv pune însă 

; i-.i problemă de prin
cipiu, = -.re tot de men
talitate ține pină la ur
mă. Iată .bunăoară, la 
sesizarea aglomerației 
produsă in 4 mai la eli
berarea abonamentelor 
R Ă.T.I’., dv ne oferiți 
explicații exacte și in
contestabile, pe care, de 
altfel, articolul meu le an
ticipa, chiar dacă mai 
puțin exact. Știam ți 
știm că dispuneți de ex
plicații. Dar, parafrazind 
o vorbă românească, de 
explicații ne e plin po
dul. Oamenii așteaptă so
luții, nu explicații. Or, 
in răspunsul dv n-am a- 
flat nici măcar schițată 
vreo măsură de preîn
tâmpinare în viitor a a- 
glomerației ori de simpli
ficare a birocrației care 
grevează eliberarea abo
namentelor. V-ați supă
rat în schimb că am nu. 
mit-o „birocrație mon
struoasă" și ..paralitică". 
De ce ? Iubiți chiar atit 
birocrația. incit simțiți 
nevoia să-j luați apăra
rea in mod public ? Nu 
cred. Fiindcă nimeni nu 
contestă că. in ultimul 
timp. irculația autobu
zelor —a ameliorat in 
mod semnificativ Dar 
iata că 'a ivit acest sis
tem greoi de eliberare a 
abonamentelor, care nici 
nu depinde intru totul 
de dv. j in mare măsu
ră de ..monstrue-c-a bi
rocrații»” centrală. Tn a- 
lemcnea situai ii. firesc 
ar fj ca. pornind de la 
-emnaleie critice, >ă vă 
gindili ce aii outca face, 
cu puterile multe. Dutlne 
pe can- le av iți Dcntru 
a înlătura nemulțumirile 
beneficiarilor dv. cite mai 
■ int in loc de asta insă, 
dv considerați articolul 
meu ca fiind ..tendențios 
si dov >dind necunoașterea 
reahtălii” Tendențios. a- 
dică tindnd insure ceva. 
E ades arat • singura sa 
tendință a fs-.t =.;'i contri
bui.- la pi .tarea civili-

DESCHISA 
zată a serviciilor publice, 
în rest, credeți-mâ, n-am 
nimic de împărțit nici cu 
R.A.T.P., nici cu dv per
sonal. Cit despre „necu
noașterea realității", a- 
flați die Director, că în 
ziua de 4 mai am stat la 
coadă eu însumi, împreu
nă cu sute de oameni, de 
la ora 9 pină la ora 16, 
suficient timp pentru a 
mă documenta pe pro
pria-mi piele. Al doilea 
ghișeu s-a deschis abia 
la ora 15,20, așa cum am 
mai avut onoarea să vă 
aduc la cunoștință. Iar 
despre ghișeele din str. 
Depozitelor nimeni nu știa 
nimic precis, căci exis
tența ți orarul lor de 
funcționare nu erați afi
șate nicăieri. Că toate 
astea nu sînt „exagerări", 
v-o pot dovedi oricînd cu 
oricîțl martori îndelung 
răbdători de la coada din 
acea zi de 4 mai.

îmi pare sincer rău că 
v-a iritat „limbajul unui 
maestru al scrisului", cum 
prea măgulitor mă nu
miți. Dar scriitorii nu su
porta limbajul de lemn 
și au stilul lor, inai per
sonal, cum s-ar zice. Nu 
trebuie să-l puneți la ini
mă. Ceea ce trebuie cu 
toții să punem la inimă 
— și dv, specialiștii cu 
misiuni de conducere, și 
noi. scriitori și ziariști — 
sînt necazurile oamenilor. 
Să încercăm să le ușu
răm viața : să nu mai 
stea la cozi, să călătorească 
mai comod. să ntănin- 
ce o pîine mai bună, să 
li se respe-te demnitatea. 
Sint sigur că nici dv nu 
gindili altfel.

Totu-.i — pentru că era 
să uit — n-am înțeles 
prea bina : abonamentele 
pot sau nu pot fi folosite 
«.îmbăta și duminica ? Un 
anunț clar din partea Re
giei ar fi binevenit, căci, 
trebuie sa recunoașteți, 
pină acum nu puteau fi 
folosite in aceste zile.

Sint convins că veți fi 
de acord mulțumim
împreună ziarului „Cuvîn- 
tul liber" pentru ospita
litatea cu care ne-a găz
duit mica, polemică. Să 
sDcrăm cu n-a fost chiar 
inutilă.

Vă rog să primiți, die 
Director, asigurarea neal- 
teralei mo’e stime.

R1DI ( IOIUM

Țesăturile sint bune, urzelile...
S.G. „Tesma" S.A. Lu-. 

peni este noua denumiro 
a țesătoriei de mătase din 
cunoscutul oraș minier, a- 
flată pină în 1990 în sub- 
ordinca surorii sale mai 
mari din Deva și apărută 
din necesitatea ocupării ți
nui oarecare volum de for
ță de muncă feminină și 
a valorificării firului de 
vîscoză produs de fabrica 
de profil din apropiere. 
Acum a devenit unitate 
independentă, cu activita
te distinctă, cu balanță e- 
conomică pozitivă ți cu 
perspective frumoase de 
extindere și diversificare a 
producției.

Ce produce S.C „Tesma" 
S Ă. I n peni ? în principal, 
țesături de mătase și tip 
mătase, iar in auxiliar, dar 
cu mare pondere in pro
ducția totală a societății, 
execută confecții din ter- 
cot și din velur, alte pro
duse. Concret, articolele 
realizate aici sint : fețe și 
căptușeli de îmbrăcăminte, 
pantaloni, bluze, trenin
guri .costume de schi, par- 
desie, saci de dormit etc 
— într-o marc diversitate 
de modele ți culori. A- 
proape 40 la sută din pro
ducție este de natură teh
nică. Adică ? în cooperare 
cu o firmă din Tg. Jiu, 
•Tesma" Lupeni execută 
diferite articole din cau
ciuc, cu altă unitate, din 
Sibiu, realizează mochete, 
iar cu un partener din Ti
mișoara confecționează o 
seric de articole din piele. DUMITRU GHEONE.V

DI MISIE ST

NUMIRE

Situația economico-finan- 
ciară și socială precară a 
S.C. „Elis- S.A. Hune
doara (fosta Fabrică de 
industrie mică ți prestări 
de servicii) a generat con
vulsii ți nemulțumiri în 
masa angajaților. Ca ur
mare. sub presiune sindi. 
cală, fostul director al u- 
nității, ing. Emil Dull, și-a 
dat demisia. Și contabila 
șefă a trebuit să-și caute 
de lucru în altă parte.

în această situație, con
siliul împuternicirilor sta
tului l-a numit în funcția 
de director pe inginerul 
Mircea Alic. Unii speră 
ca situația critică a socie
tății să se redreseze cît 
de curind. Dă, Doamne!.. 

cu suport textil. Produse
le se realizează în baza u. 
nor comenzi ferme, in se
rii mari sau mici, dar ți 
în unicate, la solicitarea 
oricăror unități de stat, 
întreprinzători particulari, 
persoane individuale. Mar
fa se vinde en-gros sau

I \ S.C. „TESAI V‘ S.A. LVI’EN’I

cn-detaillc.
(. u ce probleme se con

fruntă societatea ? Ne-a 
dat relații dl ec. Nicolae 
Vlad, directorul său gene
ral. „Chiar dacă desfășu
răm o activitate pozitivă, 
rentabilă, avem și noi pro
bleme cu aprovizionarea 
— pe care ne-o asigurăm 
singuri, cu C.E.C., de la 
furnizorii tradiționali din 
Moldova —, cu desfacerea 

produselor — în pofida fap
tului că practicăm prețuri 
relativ mici —, cu păgu
bitorul blocaj economic ți 
cu demolatoarele dobînzi 
percepute de bănci, cu ce
lelalte criterii ale economi
ei de piață. Dar insistăm 
în învingerea greutăților 
și trebuie să biruim. A- 
plicăm și o metodă sim
plă însă avantajoasă in 
desfacerea produselor. Ce
lor care doresc să ne facă 
asemenea servicii, le ofe
rim un procent de 3—5 
la sută din valoarea tota-

Informații • Note • Opinii
DRl MURII.E

NE OMOARĂ...

Poate că cele mai proas
te drumuri din județul 
nostru sînt in Valea Jiu
lui. Un parcurs cu auto
turismul de la Lunea la 
Uricani este de-a dreptul 
un chin, pendulînd prin 
hîrtoapele din asfalt. Să 
nu mai vorbim cît de 
mult ajută ele stării teh- 
nicj a mașinii... începutul de 
„plombare" de la intrarea 
în Petroșani, dinspre Ba
nița, sînt doar cîrpcli. 
Poate se „înfurie cineva 
și ia niște măsuri mai... 
profunde. 

lă a mărfurilor. Așteptăm 
întreprinzători, cumpără
tori ai produselor realiza
te de S.C. „Tesma" S.A. 
J.upcni.

Design plăcut, calitate 
ridicată. Am văzut la fața 
locului multe dintrd arti
colele fabricate aici. Măr

turisim că sint deosebit de 
frumoase, aspectuoase, mo
derne, cu parametri cali
tativi ridicați. De altfel, 
atelierul de creație al so
cietății este racordat per
manent la exigențele cum
părătorilor, la pretențiile 
modei, la cerințele expre
se ale beneficiarilor, ve
nind deopotrivă in întîm- 
pinarca solicitărilor oame
nilor, dar .și a pungilor lor 
destul de modeste.

Dezvoltare, diversificare, 
cooperare. Țesătoria de 
mătase din i.upeni, ața 
cum este ea îndeobște cu
noscută, face pași impor
tanți, curajoși, înainte. Du
pă constituirea atelierului 
de confecții, s-a trecut la 
construirea unei secții de 
finisaj, in vederea reduce
rii cheltuielilor cu această 
operațiune a țesăturilor — 
ce se realizează acum la 
Deva și la București — și 
a unei centrale termice 
proprii, a cărei finalizare

SĂ (IȚEASCĂ 
SI UN ORGAN 

DE STAT
Doi cetățeni de la Brad, 

care fac naveta cu auto
buzele de convenție, ne-au 
trimis două depeșe sepa
rate, Ia date distincte. în 
care incriminează aceleași 
aspecte negative. Care anu
me ? Că unii șoferi de pe 
autobuzele S. C. „Crișbus" 
S.A. Brad eliberează călă
torilor — in situații de 
aglomerație — bilete la 
prețuri mai mari dccît 
cele înscrise pe ele, dife
rența de bani intrînd în 
buzunarele lor adinei ; ori 
nu eliberează bilete deloc 
— anumitor cunoștințe —, 

va rezolva două scopuri: 
asigurarea necondiționată 
a aburului tehnologic pen
tru unitate și ușurarea re
țelei termice a orașului 
Lupeni, prin debranșarea 
țesătoriei de la circuitul 
său și așa insuficient. „Din 
relațiile cu diverși parte
neri de afaceri — furnizori 
de materii prime și bene
ficiari ai produselor — ma; 
preciza dl Nicolae Vlad, a 
reieșit necesitatea diversi
ficării produselor și ridi
carea continuă a parame
trilor lor calitativi, în co
relație cu menținerea unor 
prețuri de xinzare accesi
bile. Pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective, avem con
tacte ți cu o scrie de în
treprinzători străini din 
Anglia, Canada, Ungaria, 
Grecia. I\> curind nc-am 
întors din Italia, iar peste 
cîteva zile vom merge în 
Portugalia — de asemenea 
pentru perfectarea unor 
contracte de colaborare e- 
conomică și de afaceri. Ne 
cam frînează această cola
borare externă instabilita
tea politică din țară, im
perfecțiunile anumitor legi, 
birocrația excesivă a unor 
structuri vechi, dar și a 
celor noi. Sprăm ca lucru
rile să se mai așeze, cre
dibilitatea României peste 
hotare să crească, țesătu
rile și celelalte produse ale 
noastre să fie tot mai mul
te și mai bune, fără „ur
zeli- false, păgubitoare".

MIER( l R

ceea ce duce la ideea că 
nu sint călători, drept 
pentru care societatea sus
pendă autobuzele ia anu
mite ore, pe uncie trasee. 
„Am făcut un calcul sim
plu și am ajuns la con
cluzia că pe traseul Brad 
— I unețoara, de exemplu, 
trunsportind 16 călători 
fără bilet, „Crișbus- pierde 
intr-o zi un cauciuc de 
autobuz" — scrie unul din
tre semnatari. Iar ce) de-al 
doilea accentuează : „Con
troale nu prea sint. iar 
cind se fac. șoferii știu 
dinainte și-s cuminți Să 
nu mai vorbim despre sta
rea deplorabilă a autobu
zelor... Poate va citi ți 
un organ de stat — care 
pină acum nu vede. nu 
aude — și va lua măsuri".

Poate...
DUMITRU GIIEONEĂ
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Teicviziun 
Naționale 
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10,00 Actualități
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țș’olaniccki* 

Ultimul cp 
12.05 Ora de m
12.55 Vîrsta a ti
13.25 Audio-vizi 
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13.55 Actualități
14.15 Civilizația 
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11.15 Preunivcrs 

taria
15.20 Teleșcoală
15.50 Tarafuri 
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românești

16,10 Arte vizua 
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16.50 Actualități
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Adrian Sei
17.55 Studioul m 
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18.20 SIDA — u 

ricol ignor
18.30 Studioul 

economic
19,00 Desene an
19.30 Actualități

20,00 FOTBAL :
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Univ. Crai 
in semifin 

„('.'tițjei Ror

21.50 Film scria 
„Doamnele 
la malul n 
Ep. 9

22,35 în fața na 
P’ dele p

23,00 Pik. .nisica

23.20 Cronica 
Parlament 
Actualități

23.50 Revista pr

*

Politia - în slujba apărârii intereselor populației j
— Vă solicităm, stima

te dl< maior, să faceți o 
caracterizare a activității 
lucrătorilor Poliției pe 
care o comandați, refe 
rindu-vă mai cu wamă 
la perioada scursă din 
acest an.

— Ca o caracteristică 
I generală subliniez că în

treaga noastră activitate 
s-a desfășurat In baza le
gilor în vigoare. Urmă
rim zi ți noapte menți
nerea și respectarea or
dinii și liniștii publice, 
apărarea avuției obștești, 
și personale, ocrotirea in- 
Iteresclor legitime ale 

cetățenilor, prevenirea in
fracțiunilor, cu deosebi
re a celor prin violență. 
Sint principalele direcții 
în care polițiștii noștri 
sint implicați direct, cu 
tot mai multă răspunde- 
rt

— Dacă ar fi să în
tocmiți un bilanț ?

— Am executat 66 de 
acțiuni polițienești, 486 
controale diferite. 127 des
cinderi. Am constatat 21 
de infracțiuni, cele mal 
frecvente fiind practica

rea comerțului ilicit, fă
ră acte legale, ceea ce 
înseamnă o gravă atin
gere Ia protecția popu
lației : conturbarca ordi
nii și a liniștii publ'-

Ghelari, a locuit la un 
frate al său, aici în Sl- 
meria. Neavînd ocupație, 
a comis trei furturi și o 
spargere. A fost prins 
și arestat. Urmează să

('on vorbi re cu dl 
Comandantul

maior T()MIȚ\ ANUCUȚA, 
Poliției orașului Simeria

ce, furturi in dauna a- 
vutului public și privat și 
altele. S-au aplicat în 
această perioadă 411 sanc
țiuni contravenționale. Au 
fost cercetate 27 dc per
soane, un număr de 7 In 
stare dc arest. Nc îngri 
jorcază faptul că mulți 
dintre cei care săvârșesc 
f.ipte antisociale sînt ti
neri, chiar sub 18 ani. 
Ne mai confruntăm cu 
Un aspect : mii șl mii dc 
oameni tranzitează orașul 
m postura de călători. 
Multe lovituri, să zic 
așa, dau străinii, pe care 
este ma| greu să-l prin
dem.

— Cîteva cazuri re
cente ?

— Anton Zlati, din

răspundă în fața legii. 
Un grup, format din Va- 
silc Voichița, Gruiță C'o- 
toc. loan Pâdurcanu, nc-a 
dat multă bătaie de cap. 
Acționau cu o dibăcie 
drăcească. Furau capele 
dc cruci clin cimitir. Lu
crătorii noștri au făcut 
dovada unui înait profe
sionalism, au depus o 
muncă uriașă — pîndă, 
supraveghere, investiga
ții, verificări ele. — pînă 
am reușit sa punem mina 
pe ei. Sînt trimiși In 
judecată pentru profa
nare dc morminte și furt. 
Justiția își va spune cu- 
vîntul.

— Colaborați și cu al
ic organe ?

— Cu Poliția T. F., tru
pele dc jandarmi, garda

financiară. Țelul nc este | 
același : apărarea inte- » 
rcselor lcgitime ale popu- I 
lațici. J

— In munca lucrătoru- | 
lui de poliție un roi în- I 
semnat îl arc și latura 
preventivă. I

— Opțiunea pentru ac- ? 
tivitatea de prevenire a | 
încălcării legilor în vi- » 
goare este una de esență I 
în activitatea noastră. ' 
Prezența in mijlocul ce- I 
tățen'lor, in cele mai ’ 
diverse împrejurări, j 
schimbul reciproc de in- I 
formații, cxplicnrca u- J 
nor prevederi ale lcgisla- | 
țici, afișarea la Gazeta * 
Poliției a actelor norma- I 
live de cel mai larg in- ' 
teres cetățenesc sînt fap. I 
te cotidiene in activitatea J 
noastră. Efectul lor nu este > 
imediat și spectaculos, I 
dar prinde tot mal mult. j 
Oamenii înțeleg că le a- | 
părăm interesele, Iar noi • 
ne bizuim pe sprijinul I 
lor, '

Au consemnat ’

Gil. I. NEGREA, 
TIC. IIONDOR I

Un buget de austeritate
(Urinare din pag. 1)

capitale la cele aflate în stare avansată dc degradare 
cît și construcția altora noi, acolo unde sînt asigurate 
condițiile tehnice și materiale.

Cu atenția cuvenită s-a analizat și starea deplo
rabilă a unor drumuri a căror refacere (Ia Petrila, 
Aninoasa ș.a.) sau terminare (linia dc centură la 
Ilațcg) nu maj poate suferi nici un fel de aminarc. 
Deoarece s-a dovedit a fi total ineficientă, practica 
dc a plomba drumurile (unii oameni își încep acti
vitatea și ies la pensie „cîrpind" în fiecare an ace
leași gropi — cum se exprima plastic un vorbitor — 
n.n.) trebuie neapărat abandonată. *

Dc asemenea, in dezbateri s-au reliefat și alte 
aspecte privind capitolele bugetului adoptat, arătîn- 
du-sc că, oricît de largă ar fi autonomln locală, dacă 
nu șe alocă și resursele necesare, doar cu bune in
tenții ți bani puțini nu se pot realiza obiectivele 
stabilite și nici o reală protecție socială a populației.

Iată, succint, cîteva dintre propunerile făcute:
• să sc solicite la Guvern suplimentarea bugetului
• laxele și impozitele percepute pe clădiri și terenuri 
dc la agenții economici să aibă prioritate pentru a 
sc constitui resursele bugetare • taxele pentru mij
loacele dc transport să fie destinate bugetelor locale, 
în vederea reparării drumurilor • un control mai bun 
privind formarea și repartizarea veniturilor • sta
bilirea unei strategii, cu aportul specialiștilor dc la 
Institute de profil, pentru dezvoltarea economico-socială 
în perspectivă a județului • asigurarea unei stabili
tăți In toate domeniile de activitate, pentru a putea 
conta .șl pe aportul investitorilor străini.

PIUXIRAMUI

16,00 Actualități

16.15 Desene 
animate

16.10 Emisiunea 
in limba 
maghiară

18.10 Dialog cu i 
Capitalei

18.30 Magazin 
aulo-moto

19,00 Festivalul 
„Săptămina

Intirnațloti 
a Muzicii 1

20.15 Programul 
Televiziuni 
Naționale 
Republica 
Moldova

21.30 TV l^lnteri 
nai

22,00 TV 5 I'm op

22,35 UU( Morii
Service.
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Exemplu de atitudine civilizată și 
competență profesională

<*•*•••*•* • * • *•*•*•*•*•*•«•*•*•* •*

Cine dară nu dv, stimați 
cititori, in calitatea diurnă 
de cumpărători, ar putea 
răspunde întrebării noas- 
țț»: ? Și, deoarece ne-am 
afhit in Hunedoara și pen
tru ;.i’e opinii pe care ni 
le-.ăi expediat prin scrisori, 
im .culci" citeva răspun
suri dl* la locuitori hune- 
domni, p<- care le-am re
ținut ?i inserat spre a vi 
k fee cunoscute și, mai 

spre a ajunge sub 
•;hii clor vizați direct.

inzătorul trebuie să fie 
amabil. serviabil că toți 
clienții, nu doar cu cei cu- 
no -a uți .Serviciul să fie 
prompt”. (Cecilia (.ulcea, 
funrtionar la Administra
ți </>ublieă).

..Nu există magazin in 
Hunedoara unde sa ai sen
timentul că s-a schimbat 
ceva după revoluție. .Ace
eași atitudine, aceeași men
talitate, aceeași lipsă de 
respect pentru cumpărător. 
Persun..1, cumpărăturile mi 
le fac din magazinele din 
Deva, unde se simte, in
tr-adevăr, interesul pentru 
cumpărător. I.a „Azur“, 
sure ex'emplu. am remar
cat o politețe deosebită fa
tă de cel care intră in ma
ilin' ( \lice Ghi rac', la

borant).
„Un vinzător model ? 

1. Să fie primitor, să aibă 
răbdare, calm, stăpînire de 
sine. 2) Să poată oferi cit 
mai multe informații de
spre un anumit articol : 
3) Un fizic agreabil, o ți
nut.) vestim »ntară ingri- 
jită. e.utică 4; Un com
portament civilizat . 5> Un 
.ci', i coreei ' (( . Dăn-

n-seu și M Toadi-r — 
p-<>f. sor.1'

-Să-și .-hirnhe mcntali- 
t.rc i. să f e primitor. răb- 
dă’or și - a dea relațiile so- 
11 -,-itate in legătură cu pro. 
du* ’3 din unitate; să ai
bă ținută profesională și 
vi ‘imentară corespunză
toare " (A ictori.i li - teh
nician;.

„Aș I >rj a nu am son- 
•.montul ,i-l deranjez cind 
intru in magazin. Să aibă 
> mină plăcuții. '? atitudi
ne binevoitoare, -are să

ma încurajeze să solicit să 
fiu servită. într-un cuvint, 
să fie o gazdă plăcută", 
(prof. Rodica laica).

„Să fie mai serviabil și 
mai puțin comod. De ce 
uneori trebuie să repeți de 
citeva ori aceeași întreba
re pină cind vine răspun
sul ■ (Maria Cosma. asis
tent).

„Să fie competent, co
rect, punctual și... amabil 
in dialogul cu cumpărăto
rul". (( aterina Belit, far
macist).

„Să dea dovadă dc ama
bilitate. de acuratețe mo- 
rală și estetică, de protnp-

Cc pretenții aveți 
față de v inzătorul 

din magazin ?

titudine in servire". (< . 
Gheorghiu — tehnician).

„Prăvălia să fie curată, 
iar marfa astfel aranjată 
incit să poată fi văzută și 
apreciată de client. Vînză- 
torul să aibă o ținută în
grijită, adecvată. Să întim- 
pine clientul bine dispus,

iar la solicitarea acestuia 
sa prezinte marfa. In caz 
că lipsește, să recomande 
altceva in loc, care să co
respundă cerinței clientu
lui. țn magazinele dc con
fecții, textile, cosmetice să 
recomande articole care 1 
se potrivesc clientului. Ho
lul comerciantului este ca 
oaspetele să părăsească u- 
nitatea servit și mulțumit, 
cu dorința de a reveni in 
acel magazin, in nici un 
caz nu trebuie să vorbeas
că răstit, ironic, sa poarte 
discuții cu prieteni in timp 
ce clientul așteaptă. să 
lase să se deprecieze mar
fa". (loan • ăroi, profesor).

Cu speranța că am „ur
nit- chiar și numai o par
te infimă din milul men
talităților și fixațiilor a- 
cestui capitol ce il numim 
buna servire și care ne 
preocupă tocmai pentru că 
uneorj ne lasă un gust a- 
mar iar alteori — ce-i 
drept, mai rar — ne bucură 
sufletul. așteptăm dc la 
dv noi vești.

Opinii culese de 
ESTERA SÎN \

SOCIETATEA COMERCIALA
„COR\ INTRANS" S \.

cu sediul in Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
Reamintește celor interesați că in fiecare 

JOI organizează licitație publică pentru vinza- 
rea unor mijloace de transport :
• autoturism ARO 10-1 — 1 buc,
• autofurgonete TV 12 1- — 3 buc.
• autocamion Savicm R8 133 E — I buc. |
• autocamion Saviem R8 135 I BD7 — 1 buc. ■
• autotractor cu șa R8 135 I — 1 buc.

I • autotractor cu șa R10 215 Î S — 4 buc. I
• autotractor cu șa R12 215 IS — I Inie.
• remorci auto 7 t — 19 buc. |
• remorci trailer 10 t — 1 buc. â
• semiremorci 10 ATM 2 — 2 buc.
• semiremorci portcontainer \STIC — 2 Inie.
• dubă izotermă — 1 buc.

, \ inzarea se face la prețuri deosebit dc
I avantajoase'.
| Informații suplimentare la sediul socicta-
j ții sau telefoane 13330, 13331. (filă)
« I

• MM MM ^^B «BBB MM BMM MM

S. C. DARKO V. M. SAT S.C.S. 
s-a ținut de cuvînt

A început transmiterea programelor TV satelit și naționale 
prin cablu în blocul G, str. Mărăști, Deva. Programele transmi
se prin cablu se pot viziona la atelierul de reparații, televizoa
re de la parterul blocului G, str. Mârăști, Deva.

Racordarea la sistemul de transmitere a imaginilor TV nu 
se face prin antena comună.

Se primesc comenzi grupate pe blocuri din Deva, cu prio
ritate cartierele Gojdu, Dacia. Pentru o grupare de 400 de 
abonați, executăm instalații similare în orașele județului Hu
nedoara.

Informații la magazinul ,,Ametist", din cartierul Oituz, în
tre orele 10—18 si la telefon 25446, între orele 18—20.

VĂ AȘTEPTAM I
(618)

COMPUTIX srl
(jpuj bd.Decpti.il bl R
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Organizează în perioada 2—27 iunie CURS INTENSIV : 
BAZE DE DATE ÎN INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

Se studiază : — FOXBASE
~ — - LOTUS 1-2-3

Desfășurarea cursurilor are loc in dialog permanent cu 
cele 4 calculatoare personale „LASER" AT 2 din dotare. Pen
tru a oferi condiții optime cursantilor, locurile sint limitate.

(595)

1 
ț
l
1

i 
t I

)

Societatea Comercială M.I.P.A. S.A. ORĂSTIE•

str. N. Bălcescu, nr. 26 
ARE DISPONIBILE : 

casă de marcat electronică ; 
stand bere cu 2 descărcări la halbă ;

— mărfuri en-gros ;
• bere import la sticlă 0,500 kg ;
• whisky Royall Palace ;
• perdele import.

Informații suplimentare la telefoanele 41902, 41574. 
(596)

DIVIZIA C 9

Riuuiltatcle etapei : Min. Mătă->ari — 
Min. Șt. Vulcan 3—1 ; Min. Uricnni — 
SUC PI ' raiova 3—0 (neprezentare); Min. 
Motru — Dierna Orșova 3—0 ; AS. I’a- 
roșeni — Autobuzul Craiova 0—0 ; Scver- 
nav Tr. Sev. — Paringul Lonca 2—0 ; Pe
trolul Stoina — Min. I.upcni 2—5 ; Pe
trolul Ticlcni — Pandurii Tg. Jiu 3—0 
(<>aspetii n-avenj la ei legitimațiile) .

( 1.ASAMENTUI,

Constr Craiova , Autob. Craiova — Min.

1. Min. Mătăsarj 26 16 1 9 i>3-2.> 33
2. Min Eupeni 25 1.5 3 7 56-28 3.3
3 AS. Paroșcni 26 1 1 5 7 5 1-21) 3.3
1 Min. Uricani 25 1 1 1 7 46-23 32
5. Min. Ș’ Vuban 25 1 1 .3 8 .59-30 31
o Con str Craiova 25 13 1 8 63-33 30
7 Min Motru 26 15 0 11 .51-13 .30
H. Dierna Orșova 25 13 1 11 37-48 27
9 Petrolul Țicleni 25 10 6 9 33-38 26

10. Severnav Tr. S. ?5 12 0 13 13-12 21
11 Panduri) Tg Jiu 25 9 .3 13 10—17 21
12 Paringul l.oma 25 9 3 13 33-10 21
13 Petrolul Stoina 25 8 2 15 28-53 18
1 1 Autob Cr.dova 25 3 o 20 16-82 8
1’> SUCPI (raiov.i* 21 3 1 18 21 83 7
• 1z-bipă penalizată U < punii <

Etapa viiloari Paringul Eoni ,i

Motru ; Dierna Orșova — Min. Mătăsuri ; 
Min. Șt Vulcan — Min. U.icani; SU(3’J 
Craiova — Petrolul Țiclcni Pandurii Tg. 
Jiu — Min I.upcni ; Severnav Tr. S. — 
Petrolul Stoina. .______

DIVIZIA C10

R< «uitatele clapei Ai cntll Reșița — 
Retezatul Hațeg 5-0; Ceramica Jimbolia 
— Obiiici Sinmartinul Sîrbesc 3—2 ; E- 
lectrica Timișoara — Energia Deta 7—0 ; 
Victoria '90 Căltin — Mm. Anina 1—0 ; 
CER Simeria — Min. M. Nouă 1—1 ; 
Auto l-’.Z B. Timișoara — C..S.M Caran
sebeș 2—1 ; Unirea Tomnatic — Vulturii 
1 ugoj 2—0 ; Strungul Chiț. Criș — Unirea 
Sinnicolau 2—0.

CL8AS.AMENTUI,

1 Arsenal Reșița 27 20 1 6 74-23 11
C' S.M. C sebeș 27 16 5 6 59-21 37
Vulturii Lugoj 27 15 4 II 55-22 31

4 Min. Anina 27 16 o 9 59-32 31
Victoria C'ri)an 27 17 0 10 57 36 .11
Unirea 'Tomnatic 27 15 .3 I) 59 ir> 33

7 Obili>'i .Simnart. 27 13 1 13 52-53 29
Auto Timiș. 27 1 1 1 12 38-10 29

ți. Ceramica limb. 27 13 0 11 .36-63 26
I'1 Electro Timiș. ’ ->7 13 t) 1 1 55-39 23
11 Energia Deta 27 10 3 13 13-17 23
12 Min. M. Nouă 27 10 .3 14 11 -36 23
1 t C 1 H. Simeria 27 8 1 Ei 39-57 20
11 Strungul Cliiș. 211 ') 0 17 32-73 18
l Unirea Sinnic. 27 7 2 III '>8-66 16
Ir* Retczallll Hațeg £7 3 3 21 23-99 9

Echipă penalizata oii I puncte.

1 ipa viil'-arc : ( , \| (’-sebeș — ( I R
Simeria ; Min M. Noua — \ ietoria ( Olan: 
Min. Anina Electro Timișoara ; Ener 
gla D — Arsenal Re ița ; l< ‘lezatul 
Hațeg Ceramica Jimbolia ’ Chiliei
Sinm. — Unirea Tomnatic ; Viu u Lu
goj — I ni rea Sinnicolau uto Timișoa
ra Strungul Chiț Criș.

DIVIZIA Cil

Rezultatele etapei : Șoimii L'pova — 
Metalul Aiud 2—0 ; Aurul Brad — înfră
țirea Oradea 4—0 ; Oțelul StCj — Min. 
Ștei 1—3 ; Motorul Arad — Sticla Turda 
7—1 ; Soda Oc. Mureș — C.P.L Arad 
2—1 ; Unirea Dej — C.U.G. Cluj 7—0 ; 
Mecanica Alba luli.'i - Mureșul Deva 1—3.

(LASAMENTUI.

1.
2.

Șoimii l.ipova 
Metalul Alud

25
26

15 3 7
9

19-35
■13-23

33
3215 o

3. Min. Ștei 25 13 4 8 33-26 30
1. Motorul Arad 25 15 0 10 •11-37 30
5. Unirea Dej 25 1.3 3 9 31-36 29
(i. Mureșul Deva 25 13 2 10 48 28 28
7. Ind. Slrmci C'.'T. 25 12 4 9 36-26 28
8. Sticla Turda 26 12 2 12 33-36 26
9. Mecanica A. I. 26 12 2 12 31-14 26

10. Aurul Brad 26 13 0 13 50-34 26
11. Soda Oe, Mureș 25 12 1 12 39-31 25
12. înfrățirea Or 25 7 5 1.3 .36-31 19
13. ( P E. Arad 27 7 1 16 36-41 18
1 1 C.I'.li. Cluj 25 6 3 16 22-50 15
1 >. Oțelul Șlci 25 6 3 16 18-61 15

Etapa viitoare : ( .UG1 CI ii j — Soda
Or Mureș C PI, Arad — Motorul Arad; 
Sticla Turda - Otelul Ștei ; Min. Ștei — 
Ind. Sirmej ( T. ; înfrățirea Oradea — 
Mecanica \lba lulia . Mureșul Deva — 
' doi 'iu I , l'nlrea Dej Șoimii l.i- 
; ma.

AURUL BRAD — INI RAȚ1REA 
ORADEA 4—0 (2—0)

Brădcnii și-au îndeplinit „norma» și 
în această partidă, administrind oaspeți
lor patru goluri și ratînd alte ocazii clare 
dc a înscrie. Aurul s-a impus autoritar 
încă din start și în min. 15, MihăiJă a 
deschis scorul la centrarea lui Țînțărca- 
nu. După numai cinci minute, Bcrlndel a 
transformat cu precizie penaltiul In faul
tul comis asupra lui Ormeniș.an, scăpat 
spre gol din propriu) teren. Și la relua
re, Aurul a deținut inițiativa, iar în înln. 
•17 Orbeanu a reluat în gol balonul reve
nit din bară, trimis de Neagu. în min. 
(53, Ciontoș a pasat cu precizjc lui Mure- 
șan, care, șutind cu efect, a stabilit sco
rul final.

Aurul : Tiliban, Bcrindci, Neagu, Ste
luță, Costnr, Mihăilu, Văcariu, Țințărcanu, 
Gavrilă (min. 16 Ciontoș), Orbeanu, Or- 
incnițan (min. 50 Mureșan). (Al. .1.).

1O1 BAL, CĂDEȚI

Astăzi, începind dc la ora 15,.10, la 
Deva se va desfășura meciul de fotbal la 
cădeți, în cadrul fazei interjudețene, în
tre Mureșul Deva și Universitatea Craio
va. In tur — meciul s-a disputat săptă- 
mina trecută in Bănie, gazdele ciștlgind 
cu 1—Q. Deci, elevii lui Ionel Stanca trc. 
buic să înscrie două goluri in plus, pen
tru a obține victoria ?i odată eu i cali
ficarea la faza finală pe țara. Succes 
cadeților devenii (S.C )

bd.Decpti.il
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VlNZARi -
CUMPĂRĂRI

• \ INI) apartament 3 
camere decomandate, cen
trul civic Hunedoara, și 
Dacia 1310, stare excepțio
nala. Informații telefon 
957/1 516. după ora 18.

(3694)
• VlND Xerox Canon,

nou, -j închiriez garsonie
ra central in valută. Deva, 
telefon 26660. (3629)

• \ÎND urgent Dacia
1300, stare bună, preț mo
dest. cum; ăr bicicletă da
rn i. orice star,?. Deva, te
lefon 956/25191. (3780)

• VIND urgent tractor 
U 650 .și Dacia 1300. Deva, 
telefon 16201. după ora 16.

(3778)
• \ TXD casă, șură, și 

grădină in satul Toplița, 
comuna Certei. Informații, 
familia Perla, satul Lunca.

comuna P iița. t defon 28778.
(3631)

• VI ND camionetă 
Mercedes Diesel, aco
perită. capacitate 3,5 
tone. D va. telefon 
13187, intre orale 15— 
23. (3791:

• VINI) 10 metr; liniari
de tub beton pentru cana
lizare de 0 250. Simeria. 
telefon 60521. (3822)

• S.C. AUTOM SRL De
va. cu sediul in str. Horea, 
nr. 70, vinde anvelope im
port vest, uzate, la prețul 
de 2600 lei/buc. (3801)

• VÎND mărci 218 lei. 
Relații, telefon 956/61140.

(3744)
• VÎND muiticar 3 to

ne, motorină, stare perfec
tă. Deva, telefon 11963.

(3779)
• ;IND malaxor, mași

na de tocat carne electri
ca, mas,; carmangerie. Hu
nedoara, Chizid 33.

(3119)
• VINI) motoretă Mo-

bra 30 Super. Deva, str. 
Hore;, 3 1. (3806)

• VLND țigla de limbo-
lia, marca l.<- Deva, te
lefon 27366. (3813)

• VINI) urgent dormi
tor 6 piese, negru, 80 000. 
2 fotolii -..i măsuță, albe. 
3a 0<5> și servantă. Deva, 
telefr-n 23126. (3815)

• VlND (închiriez) spa
țiu omfird.il 80 mp, Gcou-

tclr-îon 11 r’8
(3816)

• \ ÎND casu . i teren
iui in (’irjiți. Informn-

* : ■ \ .i, 21879.
(3819)

• '. IND frig'dor Arctic, 
mare, preț ă‘i«K> lei. Deva, 
str. Mar;, ti. bl. 80, et 
4. ap 7 1. după ora 1...

• KM) combină (iidco- 
rc'jordcr plus televizor co
lor Orion) De va, ti Ic fon 
211.: ', zilnb după ora 15.

(3821)
• VlND motoreta Hol 

nar Deva, telefon 20083.
(382 1)

• \î\l> ca a in Orăștic.
grădina, anexe? gospodă
rești. str. Muzicanților, nr. 
16. Relații la telefon 1.126, 
intre orele 20—23, și la 
serviciu 1?00„, între orei • 
8 -13. (3825)

• \ (ND apartament 2 
came re. zona illtrnccntra- 
lâ. Informații telefon 17393. 
Deva, dup., orii la.

(3828;
• VÎND camion IFA. 

Dobor, A via, toate Diesel. 
Deva, telefon '.M71I7.

(3830)
• VÎND apartament 2 

camere decomandate. De va. 
Liliacului, bl. 21 A. se. D. 
ap 4°. după ora 18.

(3831)
• VÎND Trabant GOJ. 

î'.iieureșci Ic efon 59168.
(383?)

• ■ Vi.i) VW Santana 1.6

L Diesel, preț informativ 
(>300 DM sau lei. Deva, 
telefon 19584. (3833)

• S.C. l’rodimpcx —
Corn SRL Deva vinde cn 
gros și cn detaillc : fri
gidere Arctic 1401, 180 1,
240 1 ; combine frigorifice 
Gibson .360 1 (made in 
USA), sucuri 1.5 1 import 
Ungaria ; pantofi damă Si
ria ; țigărj Viceroy și Win
chester ; casc de bani T85; 
faianța albă cal. 1. Infor
mații la telefon 956/1J145.

(3831)
• S.C. Agromec ,.Reteza

tul" Uimești vinde b n- 
duri fixe casate cont. De
cret 50/1990. Licitația va 
avea loc in data de 5 iu
nie la sediul unității. Lis
ta mijloacelor fixe poate 
fi consultată la sediul uni
tății. (3829)

• COOPERAT!V.\ „Pres
tarea" Simeria vinde prin 
licitație mașini de cusut, 
tractor 1. F. 650. De ase
menea, închiriază prin lici
tație spații la parter d< 
blocuri și stația Ccdomal 
pentru preparat betoane și 
mortare. Licitația va avea 
loc in data de l iunie 
1992, ora 10, Ia sediul coo
perativei. Informații su
plimentare la telefon 60281.

(3807)
• VlND Trabant perfec

ta stare .și Trabant pentru 
piese schimb. Simeria, te
lefon 61279. (3835)

• \ LNl) porc îngrășat 
pentru diferite ocazii. Hu
nedoara. str. Stejarilor, 72, 
telefon 24566, toată ziua.

(3817)
• VÎND urgent butelie

aragaz, normală. Deva, te
lefon 22626. (3836)

• PREIAU contract a-
partament 3 camere. Ofer 
recompensă 300—.150 000 lei, 
negociabil. Deva, telefon 
25785. (3808)

• \ IND calorifere fonti 
complete, cu baterii, și va
nă fontă. Informații tele
fon 21'618. Deva. clÂpă ora 
16.

• \ ÎND urgent pat 1 
persoană, servantă, preț 
150'0 lei. I)r:va. Micro 15. 
'bl. 20. sc. C, an 56.

(3839)
• 1ND mașină pentru 

vată de zahăr. Hunedoara, 
str. Independenței. 1/155.

(3151)
• \ ÎND butelie agaraz.

Hunedoara, str. Mureșului, 
nr. 12. bl. ( 1 ap. 72. o- 
rele II 18. (3152)

INVITAȚIE

• CLUBUL „I- IDELIUS" 
invita toți posesori; de 
ciini și pisici la întilnirca 
■âptaminală a iubitorilor 

d< animale care va avea 
loc sîmbătă, intre orele 
11-13, in parcul Cel.iții De
va (bazin). Se vor discuta 
in prezența specialiștilor 
(medici veterinari, instruc
tori, arbitri) probleme li 
gate de creșterea, întreți
nerea și educarea anima
lelor. Totodată reaminteș
te ca purtarea dinilor in 
lesă în locurile ptiblir-e 
este obligatorie.

DIVERSE

• PĂRINȚII și bunicii 
multumcsc cilii; doctor l’i- 
mar. familiilor Necșa, De 
hei, Șoit și l'mtca loan 
[centru sprijinul și cnldtira 
sufleteasca, tot ce-mi fa 
cut pentru fiul și nepotul 
nostru, Cimn (ividiu Lasou

(3(111)
• CU autorizația nr.

681?, a luat ființă Asociația 
Familialii C'eghcmad din 
Hunedoara, reprezentată 
prin Po[i,a Glicorghc, cn 
obiect de activitate comer
cializare miirfnr; oilmen 
tare, preambalale, indus 
triale. (31531

OFERTE
DE SERVICII

• FILMAR I video de ,-a

litate, jocuri pe calculator. 
Deva, telefon 27689.

(3386)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• OFER contract garso
niera proprietate persona
lă în zona centrată Brad, 
pentru apartament 2—3 ca
mere proprietate de stat 
Deva. Informații Deva, 
25933, intre orele 18—22.

Dumnezeu sâ-1 odihneas
că !

• LOCATARII blocului 
E 9, sc. II, sint alături de 
familia Feneșan in clipe
le despărțirii de neuitatul 
nostru vecin și om de 
omenie,

1 1 NliȘAN FLORIN, 
și transmit sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

I

• SCHIMB Oltcit nou 
cu garsonieră centru, pia
ța, Libertății. Deva, tcle- 
f. >n 16893. ' (3838)

ÎNCHIRIERI

• FAMILIE tînără cau
tă casă sau apartament 
pentru închiriat in Sinic- 
ria. Relații la telefon G0209 
sau str. Câmpului, nr. 28.

(3647)
• OFER central pentru

închiriat cameră cu posibi
lități bucătărie. Deva, te
le fon 25067 . (3805)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
vie serviciu, pe ntimele 
Giulielean Anișoara Doina, 
eliberată de R.A.G.C.I De
va. O declar nulă.

(3811)
• PIERDUT legitimație

de serviciu, pe numele 
Popa Avram, eliberată de 
E. C. Mintia. O declar nu
lă. (3837)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
(lea Felicia Cecilia, marca 
ll 11. eliberată tic LE. De
va. O declar nulă.

(3811)

COMEMORĂRI

• FAMILIILE Guga 
Cornel și Lucrcția, Matei 
țvram .și Mariana, Matei 

Ion și Mariana mulțumim 
tuturor celor carc au fost 
alături de noi la comemo
rarea a 6 săpțămîni de Ia 
trecerea in neființă a scum
pei noastre mame,

VALERIA MATEI, 
din Tîrnavn (3823)

• CU nemărginită 
durere și tristețe în 
suflet, soțul Aurel și 
copiii Laura și Cristi 
anunța comemorarea a 
6 luni de cirul moar
tea nemiloasă și ful
gerătoare a luat din
tre noi și ne-a despăr
țit pentru totdeauna de 
scumpa noastră soț ie
și mama,

El ENA RESIG \
Va ramine veșnic 

in inimile noastre. Jți 
dorim odihnii eterna 
și Dumnezeu să te 
ierte ! Slujba și pa
rastasul de pomenire 
simbăta, 30 mai, ora 
9, la Catedrala ()rto- 
doxă Deva. (3810)

DECESE

• SO'ț'UL. sora, copiii 
.și nepotul anunța cu a- 
dincă durere încetarea din 
viața a celei ce a fost o 
neprețuită soție, soră, ma
mă și bunică.

< \MI i I V 
MIIlAll.ESCI

înhumarea az.i, 27 mai 
1992, in cimitirul Eterni
tatea din Arad. (3812)

• I- AMU.IA Bocșcr Li- 
v iu transmite sincere con

doleanțe și regretul profund
pentru dispariția prematu
ră a celui care a fost 

lENEȘVN FI.ORIN.

I

I
»

• CU adincă durere, 
soția .Icni anunță de
cesul celui care a fost 
un minunat soț și om 
de aleasă omenie,
FLORIN FENEȘAN, 

la numai 55 de ani. 
înmormântarea va ti

vea loc azi, 27 mai 
1992, ora 11, la cimi
tirul din str. Bcjan, 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(3818)

• FIUL Florin cu 
soția, fiica Florina cu 
soțul regretă dispari
ția fulgerătoare a dra
gului lor tată, socru și 
bunic,
FLORIN FENEȘAN
Îi vom păstra o veș

nică amintire.
(3818)

• MIA, Ioiy, Dani 
și Ela sînt alături de 
nemîngîiata Jcni în 
greaua durere pricinui
tă de incredibila dis
pariție a iubitului nos
tru,
FLORIN FENEȘAN
Dumnezeu să-l odih

nească ! (3827)

• COLEGII de la 
Școala Normală aduc 
ultimul omagiu iubi
tului lor coleg de cla
să,
FLORIN FENEȘAN 

dispărut prematur. Sin
cere condoleanțe fa
miliei îndurerate.

(3812)

• COLECTIVUL Te
leviziunii Deva adu
ce un ultim omagiu 
celui care a fost un 
apropiat colaborator,
FLORIN I ENEȘ.AN, 

și este alături vie fa
milia îndoliată.

(3844)

• FAMILIA mulțu
mește pe această calc 
tuturor celor care sint 
alături de ca Ia 
greaua durere prici
nuită de decesul celui 
care a fost un bun soț. 
tatii, socru și bunic,
FLORIN FEMES\N.

(3818)

• CU adincă dure 
re, familia îndoliată 
anunța încetarea din 
viață a celui care a 
fost un bun soț și 
tata

IERONTM RISVN, 
in vi'stâ vie 63 ani.

Inmormintarea va a- 
vea loc joi, 28 mai 
1992, ora 14; la Cimi
tirul Ortodox din Va" 
tra Dornel Dumnezeu 
să 1 odihnească în 
pace ! iți vom phstra 
o vc.nicii amintire. 
Familia. (3815)

• ÎMPĂRTĂȘIM du
rerea nemărginita a 
familiei Rusim la 
greaua încercare pri
cinuită vie decesul ce
lui care a fost

IERONIM RUSAN, 
și transmitem sincere 
condoleanțe. Dumne
zeu să-l ierte șl să-l 
odihnească ! Familia 
Tripa. (3845)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL“ S.A. DEVA—CIIIȘCAI)AGA 

Angajează gestionar pentru cantina. 
Relații suplimentare la biroul 1*IS, telefon 

LII 10. interioare 191, 195. (622)
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SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE DEVA 
str. Rindunicii, nr. 3/A, telefoane 13538, 13327 

In conformitate cu legile în vigoare, deli
mitarea zonei de siguranță a drumurilor națio
nale, zonă care este in proprietatea Adminis
trației Naționale a Drumurilor, se face după 
cum urmează :

a) o zonă liberă de-a lungul drumurilor la 
o distanță de 1,5 m de la marginea exterioară 
a șanțului sau 1 m de la plantația rutieră pen
tru drumurile situate la nivelul terenului ;

b) 2 m de la piciorul taluzului pentru dru
murile in rambleu ;

c) 3 m de la marginea de sus a taluzului 
pentru drumurile în debleu cu înălțimea sub 
5 m și de 5 m pentru debleu cu înălțimea 
peste 5 in.

l-'ață de cele de mai sus, foarte mulți dintre 
proprietarii terenurilor din apropierea drumu
rilor își însușesc ilegal zona drumului, planta
ția rutieră și iarba prin montarea de împrej
muiri în discordanță cu cele specificate ante
rior.

De asemenea, desfășurarea de activități 
comerciale sau prestări servicii în zona drunKJ 
rilor și construirea de case sau alte obiective 
în această zonă este inter/.isă fără autorizarea 
scrisă emisă de Secția Drumuri Naționale Deva.

in acest sens, toate construcțiile și dispo
zitivele rămase neautoriz.ate de către SDN De
va piuă la data de l august 1992 vor fi demo
late si proprietarii acționați in judecată.

‘'(623)
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Pentru dimensionarea activității in trafic1 
internațional de mărfuri, beneficiarii potențiali | 
carc au dc transportat dus—adus marfă în^din i 
străinătate, în cursul acestui an, sînt ru- I 
gați să se prezinte la S. C.. ROMCAMION S.A. | 

compartiment > 
cererilor de I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION*4 S. A. 

DEVA
A N U N Ț Ă

Deva, str.
Exploatare, 
transport.

Tariful 
Informații 

13030, 13031,

Depozitelor, nr. 17. 
pentru depunerea

I 
I 
II

este negociabil, 
suplimentare 

13013.
Vindem prin licitație publică, in fiecare 

vineri, ora 10, mijloace (le transport dispo
nibile :

■ autocamioane
■ autotractoare cn șa
■ semiremorci platformă
■ semiremorci port container
■ remorci biaxe
■ autobasculante
Listele se găsesc afișate la sediul societății.
Plata contravalorii mijloacelor de trans

port se poate face și in rate, achitiiul la 
cumpărare 60 la sută din valoarea licitată, di
ferența de 40 la sută urrnind a fi achitată in 
cel mult 12 rate. (591)

la telefoanele

I
I
I
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I
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DIRECȚIA DE POȘTA III NEDOARA 
Deva, str. Libertății, nr. 2. 

in condițiile legii, a unor 
in Orăștic, bloc 115

cu sediul in 
Anunța licitarea, 

spații disponibile situate 
parter și Orăștie-gară. 

Sol ic jian ții, persoane 
pot adresa unității piuă 
care va avea loc la data de joi, 
ora 10, la sediul oficiului poștal Orăștic. 

Relații suplimentare la telefon 956/14227. 
(6<>5)

SO( IE I A TEA ( OMERCIALA 
„AL TOCETATE" S.A. DE\ A 

(fosta școală de șoferi amatori) 
Pace înscrieri pentru seria iunie 1992 la 

filialei* lîrad și Hațeg, după cum urmează :
• la Brad în fiecare zi de joi, intre orele 

10—12, la biroul pieței agroalimentare ;
* la Hațeg in fiecare zi de luni, între orele

10—12. la cofetăria Violeta. (619)

fizice și juridice, sc 
in pre/iua licitării.

28 mai 1992,

l 
f

l

FILIALA „ENERGOMONTAJ" 
MINTIA

Organizează, în data de 11 iunie 1992, li
citație în vederea vînzării următoarelor mij
loace fixe ;

■ utilaje de sudură ți prelucrări meca
nice conducte

■ utilaje de transport
■ utilaje de ridicat pînă la 5 tone 
Relații suplimentare la sediul Filialei „E

nergomontaj" Mintia, strada Șantierului, nr. 1, 
(3223)

II
I............. ..... .
I telefoane 956 — 13520 ; 13521.
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omfird.il

