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» • Sentimentul cel mai de-
I primant ,pe care îl încer-
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căm de o vreme încoace 
este acela de distrof iere lentă 
a sufletelor șl conștiin
țelor noastre. Vechile prie
tenii se sting încetul cu în
cetul, armoniile colective 
se destramă ca o pîhză 
roasă de molii, vecinii de 
gard sau palier nu se mai 
vizitează, iar cunoseuții de 
pînă acum se fac că nu măi 
au vreme unul de altul.

De cealalță parte, tot mai 
mulți părinți își abando
nează copiii, frații își 're- 
neagă surorile, îndrăgostiții 
se mint între, ei, iar căsă
toriile durează de la dezle- —f-.n ----- : —• pțnQ, lagattil mesei și 
cinste.

Marea izbîndă a 
derii noastre către 
din afară a atras, după 
sine, cum ne-am fi aștep
tat, și deschiderea largă și 
generoasă către lumea din 
noi înșine. Dimpotrivă chiar, 
libertatea dobîndită în pla
nul gîndirii și al acțiunii 
creatoare s-a preschimbat 
dintr-odgtă pentru mulți

desc/iz-
Zumea
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dintre noi în -cel mal bru
tal prizonierat- moral. Oa
meni pe care, pînă nu de 
mult, i-am admirat pentru 
debordanta lor comunicati
vitate' sinceră, jovială și 
dezinteresată, s-ău retras 
pe neobservate sub carapa
cea orgoliului lor întunecat 
și mahmur, născut peste 
noapte prin grațiile 
șanse trecătoare.
oameni arată foarte ocu
pați, mult prea distanți, pu
țin comunicativi și greu 
abordabili, fețele lor tră
dează neliniștea unor cal
cule niciodată satisfăcă
toare, iar privirile lor dis
crete nu plai au calmul și 
limpezimea sincerității de 
altădată.

$i toate: acestea dintr-un 
singur și simplu motiv : ob
sesia banului, a cîștigulul 
cu orice preț. Dar nu a ți
nui cîștig onest, obținut din

unei 
Acești

nevoia firească a eliberării 
de sub teroarea mizeriei și 
a sărăciei, ci a cîștigulul 
celui mat rapace, mai ne- 
săbujt și mai fără de 
scrupule. Venalitatea a- 
menință să domine fondul 
vieții și al relațiilor noas
tre de fiecare zi. Banul se 
instituie ca divinitate 
'totputernică și ubicuă, 
fel de Saturnus care 
devorează propriii copii. Â- 
vem în vedere aici banul 
înțeles ca obsesie tiranică 
și dezumanizantă, banul 
ca rațiune și finalitate ha- 
gitudosistă și nicidecum ba
nul înțeles ca mijloc șl in
diciu al dorinței de pros
peritate. -Pentru că, la ur
ma urmelor, fiecare dintre 
noi ar dori să albă mai 
mult și să, atingă nivelul 
suficienței șl al abundenței 
materiale, al dispensării de 
grijile zilnice, numai ' că

a- 
un 
își

pentru unii nu mai există li
mită în lăcomia și procopsea- 
la lor absurdă, fiecare cîștig 

însemnînd doar începutul 
unor speranțe și mai am
bițioase. Acești oameni ay. 
devenit adevărați maniaci 
ai banului peste ban, ade
vărați posedați al bancno
telor stivuite, adevărați vir
tuozi al afacerilor celor 
măi oneroase, rimători prin 
galeriile necinstei, orbecă- 
itori prin întunericul, mi- 
șeliilor celor mai deșănțate.

Acești oameni, ii vedeți 
destul de bine, nu se gîn- 
desc nici o clipă la caduci
tatea edificiului mult 
nit, ci, din contră, ei 
șează aerul nonșalant 
celei mal legitime și 
curate mulțumiri interioare. 
Ei vor să axate cu orice 
preț semenilor din jur că 
au descoperit pîrghiile si
gure ale succesului total, 
neștiind, sărmanii! că pis-

rîu-
afi- 

al 
mai
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ta aventurii în care s-au 
lansat își are capcanele șl 
obstacolele el primejdioasă. 
El nu știu sau. poate, nu 
vor să ștte că bogăția dobîn
dită peste noapte se nă
ruie în tot atîta timp, că 
banii și averile nu au adus 
niciodată titluri șl ranguri, 
că tezaurul de care nu te 
poate deposeda nimeni este 
măreția de suflet și că 
singura comoară ce rămîne 
pururi a noastră este munca 
cinstită, aducătoare de va
lori noi. Ei nu știu că o 
viață consumată sub unica 
grijă de a cîștiga bogății 
sfîrșește întotdeauna și ire
mediabil prin,a lăsa în ur
ma ei gustul sălciu al vi
dului, al deșertăciunii celei 
mai amaro. Fără îndoială, 
un anume coilfort material 
ne este absolut necesar 
pentru descătușarea forțe
lor noastre creatoare de 
orice fel, dar lăcomia ne
potolită din jurul nostru 
anunță de pe-acum sindro
mul endemic al înstrăinării 
de sine.

SABIN SEI.AGEA
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• La sediul guvernului a 
avut loc sîmbătă ședința 
subcomisiei pentru inde
xarea veniturilor din ca
drul Comisiei naționale 
mixte guvern-sindicate, Ia 
care au participat repre

zentanți ai unor confederații 
sindicale, partea guverna
mentală fiind reprezentată 
de dl Matei Dan, subsecre
tar de stat, reprezentanți 
ai Ministerului Economiei 
și Finanțelor, Ministerului 
Muncii și Protecției Socia
le, Comisiei Naționale pen
tru Statistică, consilieri și 
experți. Patronatul a fost 
reprezentat de Camera de 
Comerț și Industrie și, în 
calitate de invitat, de un 
vicepreședinte al Confede
rației Naționale a Patro
natului Român, fn cadrul 
ședinței, precizează un co
municat al guvernului, a 
fost discutată nota prezen
tată de Ministerul Econo
miei și Finanțelor privind 
variantele de diminuare a 
subvențiilor de Ia 1 sep
tembrie 1992, lâ unele pro
duse și servicii destinate 
populației. S-a stabilit ca, 
pe baza materialelor pre
zentate, completate cu in
formații și date statistice 
ce vor fi puse Ia dispo
ziție de partea guvernamen
tală, discuțiile să fie con
tinuate la 12 august.

! Agenda electorala j 

£ în conformitate cu Legea nr. 68/1992 adoptată | 
' de Parlament în ședința comună din 17 iunie 1992 în »
I lumina prevederilor art. 74, alin. 1 și art. 76, alin. 2, |
• din Constituția României, norma de reprezentare pen- ,
| tru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat i
< la 70000 de locuitori, iar pentru Senat de un senator 1
' la 160000 de locuitori. i>

© Numărul deputaților și senatorilor ce vor fi |
• aleși se determină prin raportarea numărului de Io- ; 
| cuiiori ai fiecărei circumscripții electorale la normele j 
. de reprezentare prevăzute mai sus, la care se adaugă un , 
| loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depă- | 
’ șește jumătatea normei de reprezentare fără ca nu- ,

I mărul deputaților să fie mai mic de 4, iar al sena- > 
torilor măi mic de 3. , J

, • Numărul locuitorilor ce se ia in ealcul este cel j
| de ia 1 iulie 1991, publicat în Anuarul Statistic al | 
• României. J

9 Candidaturile pentru Camera Deputaților și | 
, Senat se propun pe liste separate, de partide și de . 
I alte formațiuni politice constituite potrivit legii. Can- I 
j didații independenți pot participa la alegeri numai in- J 
ț dividual și dacă sînt susținuți de cel puțin 0,5 la sută i 
I din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele per- I 
î manente ale localităților situate în circumscripția e- j 
I lectorală în care candidează.
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• Doctorul dă instrucțiuni sorei șefe :
— Treziți pacientul din salonul 3 patul

12 și dați-i somniferul !
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• MULȚUMIfll. Pentru spri

jinul acordat celor 28 de copil 
basarabeni, aduși în Hunedoara 
să petreacă o vacanță plăcută. Dl - 
Vasile Gheorghe, din partea Co,- 
mitetului de protecție, aduce cal
de mulțumiri conducătorilor ' u- 
nor activități hunedorene : „Si
derurgica" (dl ing. Samoilescu), 
Fabrica de pline (dna ing. - Mi- 
hăiță), .Sere (dna ing. Muraru) și 
unitatea de aprovizionare a can
tinelor (dl ing. Fotache). De ase
menea, mulțumiri sînt adresate și 
domnilor Jdldiș și Pătau, medici',

Garanții pentru sănătatea 
consumatorului

Căldură mare, sufocantă. 
Nevoia unui pahar cu suc 
sau bere rece ne împinge 
să. intrăm într-o unitate de 
profil. Dar mulți o fac și 
pentru a mînca ceva. Avem 
•garanția că alimentele și 
băuturile servite corespund 
calitativ, cunoscut fiind 
faptul că în zilele canicu

lare toxiinfecțiile alimentare 
sînt mai frecvente decit în 
alte perioade ale anului ?

Însoțită de dna Mariana 
Popa, medic la Dispensarul 
Medical 4 Hunedoara, am 
fost în eîteva unități de 
alimentație publică spre a 
vedea cum se păstrează ali
mentele și băuturile, dacă 
se respectă regulile de ser
vire igienică a consumatori
lor. Primele unități în care 
ne-am oprik au fost Ali
mentara 131 și» Asociația 
Familială „Rudi". Ali
mentara n-are raion de me
zeluri (acum cele mai ex
puse alterării}, deci nici, 
agregate frigorifice. în 
schimb, celelalte produse 
sînt în termen de garanție, 
iar despre curățenie nu se 
poate obiecta nimic. De 
altfel, dna Elena Buzia, 
gestionar, în momentul so
sirii noastre deretica prin 
fața unității. Mina bunului 
gospodar se vede de la 
ușă, nu ? Nimic de repro

șat n-am găsit nici la chioș
cul firmei „Rudi" unde era 
ordine și atît berea la cu
tie cît și dulciurile nu a- 
veau termenul de garanție 
depășit. O parte din bere 
și ciocolată" erau la frigi
der, pentru ca doritorii să 
le primească așa cum se 
cuvine să arate aceste pro
duse.

Societatea „Dalia Ali- 
mex” are patroni doi tineri 
asociați — Viorica Ghejan 
și Constantin Luca. „Sîn- 
tem la început de drum", 
spuneai), scuzîndu-se parcă 
pentru 'ceea ce ar mai dori 
să facă și n-au reușit încă. 
Oricum, cofetăria arată fru
mos după renovare, este 
curată, chiar cochetă. Nu 
desfăcea produse expirate, 
avea dezinfectante, deci 
toate condițiile pentru o 
servire igienică. Tot a 
proaspăt mirosea și la 
cofetăria „Marinela” des»- 
chisă din 15 iulie a.c. lingă 
laboratorul preluat de 'la 
societatea „Corvinul”, de 
către S.C. „Scorobețiu" 
SNC. Dar ceea ce e mai 
important, aici prăjiturile 
sînt foarte proaspete. în 
primul rînd pentru că la
boratorul e în aceeași clă- . 
dire, apoi pentru că deo
camdată vitrina frigorifică 
nu se poate repara din lip

să de freon.
Cald afară, cald și înă

untru la „Union”. Nici nu 
s-ar putea altfel datorită 
specificului său; cu linie de 
autoservire. Aproape că e- 
ra mai puțin cald în bu
cătărie. Dar peste tot cu
rat. Inclusiv în spațiile de 
depozitare, unde- berea era 
pusă la rece într-un spa
țiu frigorific iar carnea în; 
lăzi frigorifice. Deci nimic 
care să Impieteze asupra 
calității rtlincării servite în 
local.

Am lăsat intenționat la 
urmă „Tosca" — unitate cu 
cofetărie, bar de zi și bou
tique. Nu pentru că aceasta, 
luată în locație de gestiune 
de dna Florica Botofan, ar 
fi fost ultima^ în care am 
intrat spre a vedea respec
tul ce i-1 acordă consuma
torului. Și cu atît măi pu
țin pentru că ar merita o 
atare ierarhizare între uni
tățile de profil. Dimpotrivă, 
îiîcepind cu terasa amena
jată îrt. această primăvară 
la intrare și continuînd cu 
spațiile de servire și cele 
afectate laboratorului sau 
altor destinații, totul vor
bește de clasa unității. Dar

VIORICA ROMAN

• începînd de la 10 au
gust, conform hotărîrii gu
vernului nr. 398/23. iulie 

'și a programului calenda
ristic aprobat de Executiv. 
Departamentul Administra
ției publice locale iniția
ză în județele țării acțiuni 
de control și sprijin de 
Specialitate la prefecturi și 
la autoritățile administra
ției publice locale, cu pri
vire la modul in care se 
realizează programul ca
lendaristic aprobat de gu
vern în privința alegerilor. 
Conform hotărîrii ' guver
namentale menționate, la 
nivel central ș-a constituit 
un colectiv special pentru 
alegeri, care urmărește de
rularea activităților con
form calendarului. Acțiu
nile de control și sprijin în 
județe au loc în săptămî- 
nile 10—15 august și II— 
19 septembrie, fiind înso
țite, după sintetizarea date
lor, de teleconferințe Ia 21 
august, 11 septembrie și, 
ultima cu caracter conclu- 
ziv, Ia 25 septembrie. Ur
mărirea și interpretarea u- 
nitară a datelor revine, 
conform legii, Biroului E- 
lectoral Central.

(Continuare în pag. a 2-a)

și lucrătorilor primăriei care au 
colaborat la realizarea unui se
jur agreabil pentru micuții mol
doveni. Dl Gheorghe speră în ge
nerozitatea concitadinilor săi, căci 
pentru redarea acestor copii fa
miliilor lor, spre sfîrșitul lunii es
te nevoie de sponsorizare. (V.R.)

• SINDICATUL LIBER „Sl- 
DERURGISTUL" Hunedoara or
ganizează în data de 15 augur 
a.c.. începînd cu ora 8, în zona 
de agrement „Cinciș", crosul 
„Siderurgistul". înscrieri .pentru 
participxirea la această a doua 
ediție a manifestării se fac la se
diul sindicatului din clădirea S.C. 
'„Siderurgica . S.A'.,...Hunedoara,
prin telefonul 711703, sau la fa
ța locului, în. ziua concursului. 
(D.G.)

• COOPERARE. Problema pre
gătirii pentru iarnă a instalații
lor de termoficare a orașului ne
cesită, la Călan, eforturi prin 
cooperare. Această cooperare s-a 
realizat, coordonarea asigurînd-o 
primăria. _,Sidermet" S.A. execu
tă lucrările necesare pe conduc
tele magistrale de la centralele 
de termoficare la punctele de ter
moficare. „ICSH" S.A. execută 
550 ml de rețele termice, 
rioare, „Metaloterm" S.A. — 
rațiile la punctele termice 1, 3, 
4, iar RAGCL are sarcina 
asigura materialele necesare. (I.C.)

exte-
repa-

de a

• ADRESĂ NOVĂ. Magazinul 
„Apicola" din Hațeg are de cîte- 
va zile o adresă nouă : bdul Tudor 
Vladimirescu bl. 30 b, parter. 
IS-a’ mutat din str. Horea). Cei

interesați găsesc aici 
produse de albinărit, 
materiale trebuitoare 
sionați în creșterea 
(Gh.I.N.)

tot felul de 
precum și 
celor pa- 

albinelor.

• TĂIAT DE TREN. Vasile 
Muntean, din Subcetațe, era un 
tînăr de nici 24 de ani. Mare 
păcat că trebuie să spunem ERA. 
Abuzul de băutură l-a făcut în
tr-o noapte să nu mai poată tre
ce calea ferată. Trenul l-a tă
iat în două... (Gh.I.N.)

&

I

• în legătură cu recen
tele contracte încheiate de 
ROMPETROL cu renumite 
firme internaționale în do
meniul explorării și exploa
tării zăcămintelor de petrol 
șl gaze, dl Emilian Ghițelea. 
director general al Agenției 
Române de Dezvoltare, a 
precizat într-un interviu a- 
cordat postului RADIO RO
MANIA ACTUALITĂȚI că , 

-este vorba de 15 blocuri, 12 
Pe uscat și 3 pe platforma 
continentală a Mării "Negre. 
Firma AMOCO din SUA 
este interesată de blocul si
tuat în CarpațK de curbu
ră, iar firma britanică EN
TERPRISE OIL și cea ca
nadiană, CANADIAN OC
CIDENTAL, de două blo
curi din platoul continental 
al Mării Negre. Săptămâna 
aceasta, mai precis joi, va 
fi semnat și un contract cu 
firma SHELL pentru zofia 
de centru și nord a Podi
șului Transilvaniei.
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„a sărăciei”, a 
sine o măsură 
protecție a ce- 
prin indexarea 
raportată la

Explozia prețurilor, mal 
cu seamă după procesul de 
liberalizare 
atras după 
de așa-zisă 
tățeanului, 
cîștigurilor, 
nivelul acestora din octom
brie 1991. Măsura este de 
apreciat, deși, în substrat, 
Prin aplicarea sa consecu
tivă, discrepanțele între 
salarii se accentuează.

Apelînd la un exemplu, 
se poate lesne observa a- 
cest proces de adîncire a 
decalajelor. Astfel: un an
gajat care a avut un sala
riu de 10000 lei în octom
brie 1991, prin majorarea 
Cu 65 la sută, are în pre
zent 16500 lei ; un altul.

Călanul fără „focul veșnic viu“
Trecătorului prin județul 

nostru, Călanul 1 s-a sem
nalat vreme de peste un 
sfert de secol de la mare 
distanță. îi semnalau pre
zența flăcările mereu ne
stinse de la buza coșurilor 
de fum ale bateriilor de 
semlcocs. Ele au fost ani 
de zile ca a emblemă dar 
și ca un blestem ale aces
tui oraș de pe Strei. Em
blemă pentru că în limba
jul metaforic al gazetarilor 
Călanul devenise „Orașul 
focului veșnic viu”, bles
tem pentru că zi de zi și 
ceas de ceas, peste un sfert 
de secol, coșurile acestea au 
cernut peste oraș pulberea 
âceeș fină și parșivă de 
negrii de fum, consumînd 
teme de oxigen din atmo
sfera orașului, mQrdărind 
albul trandafirilor și al Ză
pezii și întunecind albastrul 
cerului. De cîtva timp „focul 
veșnic viu" a încetat să 
mai ardă- S-a treciit 1# de
zafectarea bateriilor de se- 
micocs. A luat sfîrșit bles-

Notă Roșia
(Nu, stimați cititori, nu 

este vorba de vreo sofis
ticată invenție tehnică de 
ultimă oră și nici de vreo 
mi ane a datorii asemă
nă >are mărului de la A- 
rad, care a înflorit în 
luna august Din păcate, 
roșia cu pricina e doar o 
banală pătlăgică. De ce 
zburătoare 7 Să vedeți. 
Intr-o zi, la lăsarea serii, 
alegeam roșii dintr-o ladă 
așezată la nivelul solului, 
în piața din Deva. in spa
tele meu o doamnă, col 
puțin așa o arătau hainele, 
m-a întrebat ceva. I-am 
răspuns, fără să mă ri
dic. Deodată, o mișcare

Garanții pentru sănătatea 
consumatorului

(Urmare din pag. 1)

grija față de cei care-i trec 
pragul 6e regăsește aici nu 
doar în ambianța creată 
pentru ca să te simți bine, 
ci și în calitatea produse
lor oferite spre consum, fie 
ele preparate proprii sau 
'achiziționate (cum e cazul 
băuturilor), Păstrîndu-se 
ținuta elevată, s-a intențio- 

' naț realizarea unor seri de 
„disco-bar” la care tinere 
perechi să se simtă bine 
într-o ambianță cochetă 
și-o companie selectă. Vâ- 
zînd că serile riscă să de
genereze în altceva, dna 
Botofan a renunțat la idee. 
Dorea să ofere tinerilor 
hunedorenl ceva deosebit, 
căci nu de vînzări ducea 
lipsă unitatea. Decît ori
cum, mai bine deloc I Iată 
0 deviză ce se poate aplica

rău?
care a avut 20000 Iei, prin 
același artificiu, are azi 
33000 lei. Deci, primul 
primește 6500 lei, cel din 
urmă 13000 lei, fără a mai 

Puncte de vedere

lua în discuție procentele 
care derivă din sporurile 
aferente : di vechime, fide
litate, toxicitate, foc con
tinuu etc. etc. Fără a face 
o teorie egalitaristă, cred 
că ar fi fost mai înțelept 
ca indexarea să se fi făcut 
cu o sumă fixă pentru toate 

temui ce a plutit atîta a- 
mar de ani peste oraș

Unii zic că treaba asta nu 
trebuie să bucure pe ni
meni, deoarece înseamnă 
oameni lăsați fără locuri 
de muncă. Ce muncă ? li
na care le-a măcinat mul
tor generații de cocsari plă- 
mînii și sîngele? Un oraș 
a cărui industrie este pre
ponderent siderurgică este 
un oraș poluat. Unul în 
care siderurgia este înso
țită de industria produselor 
cărbunoase, este un oraș 
superpoluat mai cu seamă 
ta condițiile tehnologiilor 
de profH din anii de în
ceput ai acestei Industrii 
în România. Călanul era 
unul dintre aceste orașe.

Săptămîni la rînd au 
cărat în primăvara aceasta 
camioanele din mîlul acela 
negru, depozitat ani la 
rînd pe rigolele străzilor. 
In primăvară, ctad noile 
autorități ale orașului, in
stalate în urma sufragiului 
din februarie, au trecut ho-

r4 tâtoare
suspectă mi-a atras aten
ția. O roșie tocmai... zbura 
dinspre ladă în sacoșa 
celei ce mă folosea pe 
mine de paravan pentru 
„aprovizionarea” sa. O 
imensă rușine de rușinea 
ei m-a blocat. N-am avut 
puterea Să ridic privirea 
și să-i privesc fața. Doam
ne, cum poate cineva să 
nu se respecte, pretindu- 
se la așa ceva ? -Căci 
hainele n-o arătau să fie 
nevoiașă, deci gestul să-i 
fie motivat de sărăcie, O 
fi cleptomană t poate. 
Oricum e bine ca ta piață 
să ne păzim gențile și 
buzunarele I (V.R.) . j

vor- 
res-

acestei unități și care 
bește fără echivoc de 
pectul pentru client 

R^zumînd, ta nici 
dintre unitățile 
n-am găsit practici con
trare normelor de igienă. 
Deci cei care vin aici să 
bea ceva rece, să mănînce 
o mîncare caldă, o prăji
tură sau o înghețată o pot 
face liniștiți. Este meritul 

-celor care lucrează ta a- 
ceste unități și despre care 
dna dr. Popa spunea că 
niciodată n-au neglijat 1- 
giena. Și, fără să le di
minuau cq ceva meritele, 
trebuie amintit că așa cum 
am aflat în timpul raidu
lui (din registrele de con
trol), pe aici trecuseră îna
inte și alte organe acredi
tate să vegheze la sănăta
tea oamenilor, la protecția 
consumatorului în general.

una 
amintite-

categoriile de salarlați, pen
sionari, elevi, studenți (în 
cazul burselor) etc.

■ Privite lucrurile și dintr-o 
altă perspectivă, aceea a 

. devalorizării monedei, cu 
16 500 de lei din primul 
exemplu nu se pot cum
păra lucruri care în oc
tombrie 1991 valorau 10000 
de lei. Așadar, după cum 
foarte simplu se poate 
constata de fiecare dintre 
noi, inechitățile salariale — 
dublate de costul tot mai 
ridicat al vieții se accen
tuează.

O revedere a actualei 
formule de salarizare n-ar 
fi lipsită de interes.

CORNEL POENAR "

tărîte la treabă spre a 
scoate orașul din mocirlă, 
am promis să revenim la 
<3Uan ta vară. Am făcut-o 
zilele trecute, străbăttad 
cartierul Orașul Nou de ta 
centru către periferie. Cei 
care lansaseră în aprilie In
vitația știau că nu vor a- 
vea de ce se rușina. Străzi 
curate, peluze de flori fără 
nici un fir de iarbă, mo
bilier care te invită ta o- 
dihnă pe o bancă, coșuri 
de gunoi care parcă spun 
„folosește-mă” și te fac să 
te rușinezi de intenția de 
a arunca o hirtie pe Jos. 
Cum de a fost posibilă 
„minunea"? prin privati
zarea activităților de acest 
gen. Au mai făcut-o șl al
ții, Nu știu- cu ce rezultate 
dar la Călan le-am văzut 
și ele bucură ochiul și 1- 
nima.

Călanul fără „focul veș
nic viu”. Dispariția lui a fă
cut ca un alt temerar să 
se încumete a lua în con
cesionare acea oază de să- 
năti s care este Călan Băi, 
cu bazinele ei de ape ' ter
male, cu ștrandul pe care 
funinginea de la cocserie 
îl făcea altădată de neuti
lizat. Călan Băi reprezintă 
acum pentru localnici o 
speranță. Este „Felixul" 
lor, este „Marea” lor dar 
și a altora de 'prin împrer 
jurimi. ,

Mai plînge cineva după 
„focul veșnic viu” al Că- 
lanului ? Nimeni, nici
odată.

ION CIOCLEI

Numai eu oamenii se pot realha lucruri 
în interesul comunei

Primarul Răchitovel, di 
Sandu Septimiu, este un om 
care știe multe, un inter
locutor agreabil. De aceea 
o discuție eu domnia sa 
este interesantă.

— în ce stadiu se află, 
die primar, aplicarea Legii 
fondului funciar?

— Am avut patru sate 
coopecativizate — Ciula 
Mare, Ciula Mică, Vălioara 
șl Bolța. Suprafața ce tre
buie împărțită oamenilor, 
evident celor în drept, este 
de' 780 ha.

— S-a împărțit 7
— In linii mari, da. A- 

dică fiecare cetățean își cu
noaște pămîntul pe care 
trebuie șă4 lucreze, -care 
o să devină al lui, pentru 
că s-au distribuit toate 
adeverințele.

— Titluri de proprietate 
nu s«au dat încă 7

— Nu, pentru că nu au 
venit tacă specialiștii 
care să măsoare pămîntul, 
care să-l spună fiecărui om 
că pămîntul lui este de aici 
pînă aici.

■— Specialiști de unde 7

In Concepția unor per
soanei famatul este un vi
ciu sau o obișnuită; alții 
îl consideră „paravanul” u- 
nor complexe. Dv. ce spu
neți ?

Consemnăm : „Obișnuință, 
dar cu vremea poate de
veni viciu. Oricum, fuma
tul nu „rezolvă” proble
mele”. (Constanța Bârna, 
farmacist). „Pornit din do
rința de a impresiona în 
adolescență, fumatul devine 
o obișnuință". (Ioan Inișoni* 
inginer). „Obișnuință rui

nătoare 1” (mg. C. Solomon) > 
„Este O obișnuință și plă
cere pentru cel care fu
mează puțin”, (prof. A- Bol- 
dura); „Cred că este un 
viciu ; eu nu fumez” (Mi
hai Visirta, economist); 
„Fumatul este un viciu I” 
(Ecaterina Brad, economist); 
„Nu este viciu și nici o- 
bîșnulnță; este un act ne
controlat la o virată oare
care, deși consecințele dău
nătoare le cunosc fiecare, 
inclusiv medicii” (Viorel 
Pop. jurist) ; „Obișnuință 
intervenită șl consolidată 
cu atlț mai puternic cu- 
cît climatul poliție, econo
mie, social — respectiv cel 
familial sau structura psi
hică proprie stat mai in
stabile, mai tensionate”, 
(fag. Gheorghe Grun); „O- 
bișnuință!” (Victor B., de
senator).

Dincolo de părerile ex
primate de către fumători 
și nefumători (n-am făcut 
o diferențiere) — și cărora 
le mulțumim pentru bună
voința și sinceritatea do
vedite — specialiști în me
dicină susțin că fumatul, ală
turi de consumul de alcool și 
sedentarism, afectează ca
pacitatea respiratorie. (Din 
păcate sînt tacă mulți me
dici care își încep ziua de 
lucru cu aprinderea țigării). 
Se cunoaște că aparatul res
pirator este unul dintre or
ganele vitale ale organis
mului, cu rol important în 
ceea ce privește menținerea 
stării de sănătate, a capa
cității de efort și prelungi
rea tinereții. Țigara este 
cancerigenă, deoarece nico
tină nu este alteeva decît 
o otravă și, alături de sub
stanțele toxice pe care Ie 
inhalăm cu bună știință, a- 
tacă lent întregul organism. 
Ca să nu mai vorbim despre 
banii cheltuiți fără rost, 
„aruncați ta vini”, cum 
plastic se exprima o femeie 
de ta țară,

Opinii culese de 
ESTER A SlNA

— De la Oficiul de Ca
dastru ți Organizarea Te
ritoriului Deva. Înțeleg că 
dtașii sini toarte ocupați în 
această perioadă...

— Așa este, dar o să 

De vorbă cu dl Sandu Septimiu, primarul 
comunei Răchitova

vină și la Răchltova.
— îi așteptăm, ca să pu

tem âpoi trece lă distri
buirea titlurilor de pro
prietate.

— Cum este Consiliul Lo
cal din Răchitova 7

— Avem consilieri buni, 
animați de dorința de a 
face tot ce pot pentru pros
peritatea comunei. Țin să 
precizez că vicfeprimar este 
dl Cornel Opîrlescu, preotul 
comunei.

— Că viceprimarul este 
preot este un avantaj sau 
nu 7

— Este. Dumnealui are 
o mare influență în rîndul 
oamenilor, este cunoscut și

SOCIETATEA COMERCIALA „COMSIM

S.A. SIMBRIA

ORGANIZEAZĂ

în data de 26 august 1992, ora 9, la sediul 
societății

LICITAȚIE DIRECTĂ
în condițiile H.G. nr. 140/1991 cu modifi

cările ulterioare, pentru atribuirea în locație de 
gestiune a următoarelor unități de desfacere 1

• Mag. 2 — parterul bl. 20 din Piața Unirii
* Mag. 19 — din incinta Stației CFR Si- 

meria
precum și:

LICITAȚIE PUBLICĂ

în condițiile H.G. nr. 1228>1990 pentru 
închirierea următoarelor spații disponibile:

• 128 mp la parter, bl. 7 din str. Avram , 
Iancu cu destinația desfacere legume-fructe. (

• 219 mp, spațiul disponibil din mag. 3 ț 
parțpr, bL Al, str. 1 Decembrie, cu destinația (
magazin lactate, brînzeturi șl produse aKmen- | 
tare. |

Relații suplimentare pentru înscriere și) 
participare la sediul societății „COMSIM** S.A. J 
Simeria, str. Avram Iancu, nr. 1 Simeria sau J 
la telefon 661513. (941) f

4
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societatea comerciala
ELECTROMONTAJ

CARP AȚI S.A. SIBIU
Vinde la licitație următoarele mijloace fixe;*

• Tractor UTB
• Autospecială LEA R 8135
• Autobasculantă 16 T R 19256
• Autobasculantă 8 T R 10215
• Remorcă transport persoane, ete . etc. b

- Licitația va avea loc în data de 13.08.1992, | 
ora 9, la sediul Filialei Eleetromontaj Deva, str. • 
Depozitelor, nr. 25, in data de 14.08.1992, ora I 
10, va avea loc licitația mijloacelor, fixe în Si- j 
biu. str. Autogării, nr. 4. J

Relații suplimentare se pot obține la tele- ■ 
toanele: Deva: 95'621551 și Sibiu 924'33984

Solicltanții vor depune la casieria unității I 
10 la sută din valoarea licitației. (940).

- - • • ■>»- • • r* • • —i rr « / MUB * MUM 9 • ^^9 9 9 *

T

respectat în toate satele, 
în plus, soția preotului este 
director al școlii din co
mună,

— Pămîntul, cum ziceați, 
este împărțit. Care este si

tuația cu pădurea 7
— Destul de încurcată. 

Mulți oameni n-au acte cu 
priyire la posesia asupra 
pădurii, iar Ocolul Silvic 
Hațeg, cum am aflat, nu 
acceptă proba cu martori.

—- -O. soluție se va găsi 
șl în această chestiune. Ce 
alte preocupări are, ta pre
zent, Consiliul Local Ră
chitova 7

— Ne gîndim la repara
rea digului dărîmat cu 
cîțiva ani în urmă, vrem 
să amenajăm o brutărie, 
Clădirea o avem, urmează 
să procurăm utilajele.

— Este necesară brutăria?

4
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— Foarte, întrucît piinea 
ce vine de Ia Hațeg, cînd 
vine, este șl scumpă și de 
slabă calitate. Brutăria va 
aduce șî venituri la consi
liul local. Ne gîndim apoi 
la ălte surse de cîștig. în 
acest an, de pildă, am în
chiriat o pășune, încurajăm 
privatizarea celor ce vor 
să-și deschidă ateliere par
ticulare.

— Cum sînt oamenii Ră- 
chitovei 7

— Buni, țin foarte mult 
Ia localitățile lor și-și ono
rează atît munca la mină 
cît și statutul lor de gos
podari. N-am găsit încă 
metodele prin care să-i 
atragem la prosperitatea co
munei. După revoluția din 
decembrie 1989 unii înțeleg 
libertatea în sensul că n-au 
nici o obligație dvieă. Or, 
nu este așa. Toți oamenii 
trebuie să participe la viața 

-realității din care fac parte, 
tatrucît numai cu el se pot 
realiza lucruri ta Interesul 
fiecăruia ți ăl tuturor.

TRAIAN SONDOR



Pa». 311 AUGUST 1992

ADIO BARCELONA! LA REVEDERE 
IN 1996, IN ATLANTA!
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Așadar, a căzut cortina la jocurile .olimpice de 
la Barcelona. Și trebuie să recunoaștem, a fost una 
dintre cele mai reușite olimpiade din întreaga is
torie a lor, fapt evidențiat cu toată claritatea și com
petența de către dl Juan Antonio Samaranch,, pre
ședintele Comitetului Internațional Olimpic. Satisfac
ția noastră a românilor este cu atît mai mare cu 
cit delegația sportivilor noștri a reușit clasarea ono
rabilă, pe locul 14 în clasamentul general pe națiuni, 
reușind să obțină 4 medalii de aur, 6 de argint, și 8 
de bronz, ceea ce ar însemna că după Los Angeles 
și Seul, obținem cel mai mare număr de medalii. Să 
nu uităm insă că. np mai puțin de 14 sportivi de-ai 

noștri au ocupat la diferite întreceri locul 4, deci 
la un singur pas de medalia de bronz.

Sigur succesul frumos, lăudabil al sportivilor 
români, a fost hotărît de stelele gimnasticii românești, 
fetele noastre atît de îndrăgite la Deva, unde se 
pregătesc marile performanțe în frunte cu prof. Oc
tavian Befit, dar și canotorilor care au „recoltat" și 

■ ei o adevărată salbă de medalii. Am așteptat mult 
mai mult de la băieții și fetele noastre din. atletism, 
de la echipajele de canoe, dar n-a fost șă fie, iar la 
box, dintre cei îndreptățiți la cîte o medalie, Fran- 
cisc Vaștag ’a fost oprit de arbitri și doar Leonard 
Doroftei a cîștigat medalia de bronz. Așa cum presa 
a mai remarcat, spiritul olimpic, cinstea și corecti
tudinea în arbitraj au fost încălcate la Olimpiada 
de la Barcelona, cel mai pregnant, la box, Atît pu- 
gillștli noștri cit și cei americani și, cubanezi au fost 
privați de vietorii clare obținute pe ring, dar refu
zate de arbitri •

Pe lingă bucuria ce ne-ău adus-o sportivii noștri 
la Olimpiada de la Barcelona, ne-a surprins în mod 
plăcut și mesajul adresat sportivilor noștri. Româ
niei de către dl Juan Antonio Samaranch, președin
tele înaltului for olimpic, în care a remarcat nu nu
mai comportarea bună a sportivilor români la edi
ția a 25-a a Olimpiadei de la Barcelona, dar și con
tribuția țării noastre la unitatea olimpică, la trium
ful spiritului olimpic! Un mesaj în care se recunosc 
meritele noastre, marea disponibilitate a României și 
în domeniul dezvoltării sportului, al strîngerii rela
țiilor de prietenie .cu toți sportivii lumii.

Adio Barcelona! La revedere în Atalanta în 
1996 ! '

SABIN CERBU

Dl Petre Drăgoescu, pre- 
I ședințele clubului Jiul Pe

troșani, este unul dintre cei 
J mai mari atleți ai Româ

niei, fost vicecampion la 
» Campionatul European de 

I la Atena în 1985 și ocu- 
' pant al locului 4 la Cam- 
Ipionatul mondial de la 

Paris, deținător al titlu- 
trilor de campion național 

și balcanic între anii 
J 1981—1989, deținător și în 
I prezent al recordurilor 
- din țara noastră la 600, 

■ 800 și 1000 metri plat,
I precum și la 800 și 1500 - 
J m pe teren acoperit. De 
I aproape 3 ani se ocupă 
‘ de fotbal.
I — în urmă cu mai bine 
. de 2-ani discutam de ce- 
Iea ce doriți să faceți la 

■Jiul, folosind experiența 
Ide atîția ani ca sportiv 

de mare performanță:
* formarea unei echipe, cu 
| □ mentalitate modernă,
' adecvată cerințelor per- 
I formanței, disciplinată, a- 
! tașată de oamenii Văii 
| Jiului.

— Pot să afirm că, îm- 
Ipreună cu ceilalți colegi . 

din conducerea clubului 
' și a secției fotbal — pre- 
I ședințe de onoare dl ing. 
» Petre Tudor, cu condu- 
| cerea tehnică, antrenor 
’ principal Dumitru Marcu, 
Iam reușit cea mai mare 

parte din ceea ce ne-am 
J propus. Este certă creș- 
I terea valorică și compe- 
» titivă a echipei care este 
| mult sdfiîmbată la față 
» comparativ cu ceea ce 

I era în urmă cu trei ani. 
J în condițiile campionatu— 
tlui trecut, în Divizia B, 

pe terenuri ostile oaspeți- 
î lor, sub ochii îngăduitori 
| ai unor arbitri, chiar da

că a pierdut, a cîștigat 
simpatia celor care, in 
primul rînd, iubesc fot
balul.

— Cum joacă Jiul a- 
cum, ce va face în Di
vizia A ?

— Noi am început cam
pionatul trecut cu gîndul

lucru : bani cît mai mulți 
și pe teren munca cît 
mai puțină ?

— Simplu. La trei ju
cători le-am dat liber, fără 
nici o vorbă. De ceilalți 
ne-am ocupat, de fiecare 
în parte. Am discutat 
toate aspectele vieții spor

LA JIUL, UN 
SINGUR GlND 

PROMOVAREA

să promovăm în Divizia 
Națională. Ne dădea drep
tul valoarea echipei. Am 
văzut însă după etapa a 
Vil-a cum se trag sfo
rile și ne-am decis să ne 
continuăm munca de reor
ganizare a echipei, de per
fecționare a schemelor de 
joc și de pregătire psiho
logică a fiecărui jucător 
în parte pentru ca mo
tivația lUi interioară să 
vizeze valoarea, perfor
manța. Așa că pot să a- 
firm că Jiul joacă acum 
mult mai rapid atît faza 
de atac cît și de apărare, 
că mingea circulă mai re
pede, evitîndu-se prelua
rea, crescînd mult la ca

pitolul „spectacol” ce place 
de fapt oricărui specta
tor. -

— Cum ați reușit să 
schimbați optica celor 
care susțineau ca Jiul 
acasă să nu ierte pe ni
meni (printr-un joc dur) 
și a celor care știau un

tive și sociale ale fiecă
ruia. Tn paralel, am in
trodus și amenzile pentru 
abateri, dar nu uniformi
zate, urmărind ca ele să fie 
mai mari decît cele stabi
lite inițial,- în funcție de 
randamentul dat sau de 
gravitatea faptei comise. 
Să mă explic: cu 500 
lei poate fi amen
dat un jucător care a în- 
tîrziat cîteva minute de 
la o ședință de antrena- 

,-ment, cu 2000 lei lipsa de 
la un antrenament și se 
poate urca la 4000 lei 
pentru o absență de la o 
zi de pregătire. Dacă un 
jucător a contribuit mult 
la victoria echipei, s-a 
remarcat deosebit, îi du
blăm prima de Joc care 
s-a stabilit pentru fiecare 
jucător în parte. Insă, 
dacă cineva este indolent 
în "joc, joacă neglijent, a- 
patîc, și cu toate acestea 
echipa obține victoria, ce
lui în cauză nu i se dă de-

cît 50 la sută din prima 
de joc stabilită.

— Și se aplică multe 
amenzi ? Care este situa
ția disciplinară ?

— Â scăzut mult nu
mărul lor, s-a instaurat 
disciplina pe teren șl în 
afara lui. într-un an și 
jumătate, la Jiul i s-a a- 
rătat un singur cartonaș 
roșu lui Popoviciu, la 
Slatina. Amenzile au fost 
la început. Ne înțelegem 
bine — echipă — condu
cere — avem băieți buni, 
atașați Petroșani țilui. Jn« 
treaga echipă s-a prezen
tat la ora stabilită la pre
gătiri și muncește cu 
toată dăruirea la antrena
mente'. Nici cei mal 
curtați de alte echipe nu 
s-au gîndit măcar să ne 
părăsească. Militaru. u- 
nul dintre ei, jucătorul 
de mare valoare al. for
mației, a fost căutat <fo 
5 echipe, incepînd cu Di
namo și Steaua, dar nici 
vorbă să plece. Decț a- 
vem un singur gînd : In 
acest campionat să obți
nem promovarea, și avem 
cu cine 1 Notați lotul nos
tru : portari — Ghițan, 

Ciobanu, Anton; Fundași: 
B. Popescu, Cărămășan, 
Buruntia, Doras. Ctoabă, 
Huza, Călugărița, Gașpfcr, 
Dicuț, Dodo, Crlstescu j 
mijlocași: Cristea. Stoica, 
Zamfir, MQltaru, Oprea, 
Radu, Ștefoni; atacanțj ; 
Răducu, Stancu, Henzel, 
Frumooa. Mulți foarte 
buni, apropiați ca valoare. 
Dar, pe teren intră eel 
mai buni — 11 jucători, 
E foarte greu pentru an
trenori, Dar, să sperăm că 
va fi bine pentru JnH...

SABIN CERBU
*

0 echipă divizionară in 
pragul falimentului

Convorbire cu dl. profesor Ion Mătăsaru, antrenor al 
echipei de handbal feminin „Remin” Deva

— Știm, die profesor că, 
în calitatea ce o aveți, vă 
ocupați de mulți ani de 
handbalul feminin devean. 
Cu ce probleme vă con
fruntați Ia ora actuală ?

— Aș dori ca prin interme
diul cotidianului „Cuvîntul 
liber” să fac cunoscute ci
titorilor ziarului șl Iubito
rilor acestui sport cîteva 
din îngrijorările noastre. în 
primul rînd este vorba de
spre faptul că echipa se gă
sește în pragul falimentu
lui, mai bine zis al des
ființării. Singurul sponsor 
permanent — U.P.S.R.U.M. 
Deva —de abia reușeștesS 
asigure salariile sportivelor. 
Ce să mai vorbim despre 
acoperirea altor cheltuieli? 
De. peste trei ani nu s-a 
mai cumpărat* echipament 
(mingi, teniși și altele pe 
care și le procură Jucătoa
rele pe banii lor!). în a- 
ceste condiții, ce să spu
nem despre drepturile de 
supraalimentație, de asigu
rarea plății costurilor în 
cantonamente, a sălii, de 
asigurarea unor locuințe 
pentru eventualitatea an
gajării de jucătoare noi 
ș.a. ?

— La capitolul noutăți, 
ce putem- nota despre „Re
min*’ Deva ?

— Multă lume mă în
treabă, dar nu prea știu 
ce să răspund atîta vreme 
cît în cont se acumulează 
datorii și nu știu la cine 

să mai apelăm pentru spon
sorizare, pentru a erea con
diții decente de muncă și 
de viață jucătoarelor. Cu 
toate acestea, pentru cam
pionatul 1992—1993 noi am 
reluat ‘pregătirile la înce
putul lunii iulie a.c. Ne 
pare rău că lotul din cam
pionatul trecut s-,a cam 
subțiat. Jucătoarea Geor- 
geta Gruescu este plecată 
definitiv în SUA, iar de
spre Stela Cazacu se spune 
că-și caută de lucru prin 
Grecia. în locul lor am 
promovat pe junioara De- 
meny Gyongyi de la C.S.S. 
Deva, în perspectivă fiind 
posibil să mai vină alte 
două foste jucătoare de la 
același club. De asemenea, 

sperăm în recuperarea grab
nică a jucătoarei (Jrisfina 
Popas

— Despre totul actual și 
obiectivele ce și le propune 
el, ce se poate spune?

— Cu mici exeepții lo
tul este foarte tînăr, ceea 
ce impune mai mult timp 
pentru instruire și organi
zare, astfel îneît să reali
zăm o comportare și rezul
tate superioare celor avute 
in campionatul trecut. De
oarece sînt multe discuții 
pe seama lotului, aici este 
cazul să fac precizarea că 
jucătoarelor care au plecat 
eu personal nu le-am dat 
nici un fel de dezlegare, 
celor ce mă învinuiesc rea- 
mintindu-le doar articolul 

care prevede clar că în ca
zul cînd sportivele reușesc 
la școli postliceale sau fa
cultăți nu este nevoie de 
nici o dezlegare. în legă
tură cu pregătirea, timp de 
9 zile s-a lucrat cu întregul 
lot la Vața de Jos (unde 
nota de plată nu este a- 
chitată integral — n.n.), iar 
acum ne pregătim la Deva, 
organizînd în această săp- 
tămînă și un turneu cu 
participarea unor echipe 
din alte țări. Evident, or
ganizarea acestui turneu ne
cesită eforturi și în special 
fonduri bănești. De aceea 
facem un apel călduros la 
factorii locali, la agenții e- 
conomici cu posibilități și 
la iubitorii handbalului să 
ne ajute în reușita acestor 
acțiuni. Un accent deosebit 
punem pe pregătirea spe
cifică și pe menținerea în 
continuare a condiției fi
zice generale a jucătoare
lor.

Toți cei ce ne înțeleg și 
doresc să ajute echipa de 
handbal feminin'a munici
piului Deva în obținerea u- 
nor rezultate mai bune, o 
pot face prin depunerea su
melor disponibile în con
tul echipei noastre, nr. 
45110351 deschis la CEU 
Deva, știind că performanță 
fără sponsorizare nu este 
posibilă de conceput în 
sport. în legătură cu a- 
cest aspect ar fi de sem
nalat faptul că și în Deva 
se găsesc agenți economici 
ce sponsorizează diferite 
acțiuni prin Capitală, pro
babil din interese electo
rale. Dar să nu uităm nici 
de interesele sportului lo
cal, care este capabil de 
performanțe, să .aducă sa
tisfacții și să contribuie la 
întărirea faimei municipiu
lui nostru.
Convorbire consemnată de 

NICOLAE TÎRCOB

Cum sînt pregătite stadioanele
pentru noul campionat?

Sîmbătă și duminică (15 
și 16 august) stadioanele 
vor cunoaște din nou frea
mătul spectatorilor. Pen
tru ca partidele de fotbal 
programate să se ‘ desfă
șoare în cele mai bune con
diții, terenul -de joc tre
buie pregătit, din Timp, ca 
și tribunele, astfel ca spec
tatorii să poată viziona con
fortabil întrecerile sportive. 
E de la sine înțeles că a- 
menajarea și întreținerea 
gazonului, a pistelor de sta

dion de care dispun aproape 
toate stadioanele noastre, a 

vestiarelor și tribunelor, ne
cesită mari cheltuieli. Și 
nici un club nu se poate 
lăuda că are bani suficienți 
pentru a putea efectua toate 
lucrările de reparații și în
trețineri.

Cu toate aceste greutăți, 
e îmbucurător că bunii 
gospodari de Ia echipele de 
fotbal divizionare A și B

Gazonul stadionului „Corvinul" Hunedoara este 
întotdeauna bide pregătit pentru meciurile de cam
pionat. ~

Foto LAZA PA VEL

și majoritatea de la Di
vizia C---- faza județeană,
nu au avut liniște în a- 
ceastă vară pentru ca la 
începerea campionatului 
stadioanele să asigure des
fășurarea corespunzătoare a 
meciurilor de fotbal. La 
Corvinul, gazonul sțadionu- 
lui arată așa cum ne-a o-- 
bîșnuit de ani' de zile, a- 
preeiat de toate echipele 
pentru calitatea sa. „Nu 
avem nici o zi de pauză la 
întreținerea gazonului, pe 
terenul central dar și a 
celorlalte 3 stadioane de 
antrenament — ne declara 
dl Victor Rotărașu, admi
nistratorul bazei sportive 
Corvinul Hunedoara, S-au 
executat toate „operațiile” 
în’ vederea realizării gazo- 

nulul ce întrunește satisfa
cerea deplină a celor mai 
mari pretenții ale fotbaliș
tilor care numai așa pot 
să-și etaleze tehnica. îm
preună cu experimentatul 
Nicolae Schia» — <ie 17 
ani, în această meserie, oa
menii noștri, se occfA de 
întreținerea gazonul^. 6-au 1 
făcut completările neoesare, 
s-a asigurat udarea silnică 
conform orarului stabilit 
și gazonul arată de nota 
.10”.

Aceeași preocupare am 
constatat-o la Jiul Petro
șani, A.S. Paroeșni, Mine- : 
rul Lupeni și Uricanl ®e« I 
ful complexului de la Jiul, ■ 
dl. Anton Coșereanu, (ost 
jucător al Jiului, știe ce 1 
înseamnă un teren bun ți i 
a făcut tot ce s-a putut ' 
pentru ca gazonul sâ (le 
bine apreciat de conduce
rea clubului și bineînțeles 
de jucători. în unele locuri 
a fost semănată iarbS, te
renul a fost tăvâlugtt ți 
aspersoarele sînt mereu în, 
funcțiune. La stadionul Jiul1-, 
ar mai fi multe de făcut L’n 
ceea ce privește toaletarea 
periodică prevăzută de don- < 
structor. Dar ce te faci CU I 
vopselele necesare și alte 
materiale (lemn, ciment, 
etc.) al căror preț a devenit 
,de nesuportat ?

Sînt și stadioane care îșl 
vor întîmpina oaspeții cu 
gazonul plin de gropi s-au 
cu gazonul distrus (cum e 

• cazul la Brad), cu vestiare
le nepuse la punct. Sînt 
locuri unde nu s-a primit 
nici un sprijin financiar. Și' 
fără bani și forță de mun, 
că...

SABIN CERHB
X
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CUMPĂRĂRI

• VIND Opel Kadett 1«3,
' perfectă stare, auriu meta
lizat, 6,5 1/100 km, preț con
venabil. Deva, 625493 și 
623488. (5876, 58; 8)

• VÎND convenabil vi
deo player „Orion” sigilat. 
Informații, Deva tel, 622130.

(5877)
• VIND apartament 2

camere, bdul N. Bălcescu, 
Deva tel. 620692. (6582)

' ' • VIND tractor U 650 M.
Informații sat Păclișa, nr. 
13. (6530)

• VÎND urgent fotolii, 
hol, măsuță sticlă germa
nă DeVa, tel 617147. (6573)

• VÎND urgent garso
nieră confort 1 în • Hune
doara ți video player Orion 
sigilat (80 000 lei)v Informa
ții Deva tel. 95/61820-2.
1 • (6584)

• CAP Nădăștia de Jos 
vinde la licitație, în ziua 
fle 15 august 1992. ora 16,

, mijloace fixe. (6567)
• V1ND apartament 2 

camere, Deva (lingă Casa
' de Cultură). Tel. 626512, o- 

rele 14—18, zilnic. (6587)
• VÎND- apartament 2

camere. Deva, zonă ultra
centrală. Informații tel. 
616986 (6586)

• VIND casă, curte, 
' grădină, grajd nou, a- 

yantajos, săt Boz. Re
lații Deva, tel. 620918, 
Zilnic 18—21. (6390)

• VÎND urgent’ aparta- 
' meni 2 camere, canalizare

separată, Dacia, bl. 28, sc. 
A. nr. 1 (preț convenabil). 
Deva tel. 623267. (6583)

- • VÎND Fjat 850 și mo-
Jtoretă Sinașon, stare bună.

Deva, tel. 628.148. (6581)
• VÎND grădină în sa

tul Birsău (20 ari). Infor
mații tei. 672145? (6580)

• .VINII camionetă Bar-
kăs 1.2 tone, 700 000 lei, 
video recorder Telefunken 
nou (80 000 lei). Deva. tel. 
627689—623533. ’ (6574).

• VÎND aparatură mu
zicală electronică prin fir
ma Comex Indra SRL, bdul 
Decebal, bl. 23, parter, De
va , (6019)

• VÎND apartament 3
camefre. zona Astoria. De
va. te!. 613710.' (6570)

, ' • VÎND apartament 2 
camere, Deva, str. Mineru
lui, bl. 39. sc„ C. ap. 42. In
formații, tel. 621383, după 
ora 17. (6569)

• VÎND video player O-
rion sigilat (75 000 lei). De
va, tel. 622257. (6588)

• V ÎND aragaz cu bute
lie' Hunedoara, tel. 713833.

(5786)
• VÎND casă Hunedoara

sau închiriez spațiu pentru 
depozit mărfuri. Hunedoa
ra, tel 713490. (5784)

• VÎND apartament 2 
camere, mobilă bucătărie 
și aragaz. Hunedoara, str. 
Mureșului, nr. 12, bl. C 
45/69, orele 16—20. (5781)

« VÎND loc casă, Hune
doara, str. Stejarilor, nr. 70.

(5779)
• VÎND apartament con

fort I, parchetat. ' Deva, 
bdul N. Bălcescu, bl. 22, 
ap. 18. (1 600 000 lei). Rela
ții după ora 17. (6568)

• VÎND moară cu ciocă
nele. motor trifazic, 16 KW 
complet, colecție timbre. 
Informații Brad, tel. 655054.

(6565)
• VÎND armă de vână

toare calibru 12, semiauto
mată 5 focuri, marca Re-

. mington USA, nouă. Infor
mații Orăstie, tel. 641312. 

(6562)
• VÎND video player, te

lecomandă, nou (65 000 lei). 
Deva, tel. 628286, (6558)

• PREIAU centract a- 
partament 2 camere, De
va (Exclus Micro 15). Rela- 
ții Deva, str. Al, Romani
lor, bl. 20, ap. 37. după o- 
ra 16. Ofer recompensă.

(6528)'
• VÎND garsonieră pro

prietate ne(mobilată), Deva 
str. Al. Plopilor,’ (Dacia), 
bl. G2, et. 1, ap. 19. (6528)

• VÎND remorcă auto
(750 kg)/nouă. Ofăștie, tel. 
642788. (6409)

• VÎND garsonieră con
fort T, central. Deva, tel. 
623653. (6547)

• VIND casă și grădină.
Brad tel. 655301. (6555)

a VÎND autocar Merce
des 302, nr. locuri 52. an 
fabricație 1985, consum 25 
1/100 km, garantat 1 000 000 
km. Orăștie, tel. 641767, în
tre orele 20—22. (6366)

a VÎND apartament 3 
camere, confort sporit, Goj- 
du, și remorcă auto 500 kg. 
Informații Deva, tel. 
6162171 după ora 18. (6542)

• CUMPĂR autoturism
Renault 5 tamponat'. Deva, 
tel. 615357. (6550)

. • VÎND urgent Lada 
■1500. Hunedoara, tel. 721495.

(6552)

OFcRTE 
DE SERVIC’I

• FAC înscrieri pentru
grădiniță în limba france
ză. Locuri limitate. Hune
doara, tel. 713490. (5784)

'• • S.C. AGROSERV SRL
Bacia primește comenzi 
pentru gresie și fa
ianță, pină în data de 
13 august 1992, între ore
le 16—22. Informații, tel. 
672145. ' ' (6579)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere (suprafață mare) 
cu similar suprafață mică 
sau garsonieră. Informații

• Deva, tel. 611594, între o-

rele 18—20. (6560)
• SCHIMB apartament

2 camere proprietate cen
trat, parter, cu garsonieră 
confort I. Deva, tel. 623663, 
după-amiază. (6572)

INCHIRIER

• OFER spațiu comercial 
pentru închiriat sau spațiu 
pentru desfacere marfă en 
gros. Deva, tel. 622137.

(6275)
• CAUT pentru închiriat

apartament 2—3 camere, 
mobilat, telefon, în Deva.' 
Plata foarte avantajos în 
lei. Deva tel. 620759, după 
ora 17. (6563)

PIERDERI

• PIERDUT cartelă a- 
limente pe numele Maco- 
vescu Cornel, eliberată de 
Alimentara nr. 8, Hune
doara. O declar nulă.

(5785)
• PIERDUT legitimație

de serviciu pe numele Lup 
Elena, eliberată de „Mero- 
pa" S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. ‘ (5783)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu pe numele Ilă- 
tos Nicolae, eliberată de 
„Siderurgica” S.A. Hune
doara. O declar nulă. (5782)

• PIERDUT legitimație
handicapat nr. 53 pe nu
mele Ruican Constantin, e- 
liberată de Asociația Han- 
dicapaților Hunedoara. O 
declar nulă. (5780)

• PIERDUT x legitimație 
de serviciu eliberată de 
S.C. „Siderurgica” S.A. Hu
nedoara, pe numele Barna 
Gir. Aurel. O declar nulă.

(6571)
• PIERDUT legitimație

handicapat, eliberată de a- 
sociația Handicapaților De
va, pe numele Gheban Nicu. 
O declar nulă.' (6577)

• PIERDUT legitimație 
handicapat eliberată de A- 
sociația Handicapaților De
va pe numele Gheban* Mi
tică. O declar nulă. - (6578)

l
COMEMORĂRI

• S-AU" împlinit 2 ani în 
10 august de la despărți
rea de solul meu
CORNEI.IU IA COBESCU 
Amintirea lui va rămîne 
veșnic vie în inima mea. 
Soția Doina. (5875)

• CÎT de mult ne 
< lipsesc dragostea și 

bunătatea lui, la doi 
ani de lacrimi și ne
mărginită durere, de 
cînd a plecat dintre 
noi minunatul fiu și 
frate,

CORNELIU 
IACOBESC'U

Părinții și frații. (6589)

DECESE

o DAN Vescan mul
țumește prietenilor și 
colegilor care au fost 
alături de el la des
părțirea de micuțul 

ADRIAN.
(6564)

o CU admcă durere 
în suflet anunțăm 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost

NELU IOVAN, 
din Câinelu de Sus, 
comuna Băița, în vîr- 
stă de 38 de .ani. în- 
mormîntarea azi, 11- 
august 1992, ora 14. 
Dumnezeu, să-l . odih
nească ! Ilie, Anglîta și’ 
Monu (6575)

e UN ultim oma
giu din partea tolegi- 
lor de la S.C. „Siderur
gica” S.A', Cariera 
Crăciunești - Măgulice, 
pentru cel care a fost

NELU IOVAN, 
șl transmit pe această 

cale sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. Fie-i 
țărîna ușoară I (6577).

• UN ultim omagiu 
pentru cel care a fost 
un minunat om,

NELU IOVAN, 
din Câinelu de Sus, co
muna Băița, trecut pre
matur în eternitate. 
Dumnezeu, să-l ierte.! 
FamHia Stoia Remus. 
Nelu* si familia Ciej 
Dorin. (6598)

I 
I

I

I 
I 
I

Invită la sediul firmei, în Deva, 
buleveirdul Dacebal ' bl.R parter, 
întreprinzătorii particulari din Petroșani, 
Hunedoara, Orăștie, Brad, Hațeg șl alte 
localități interesați In dezvoltarea unor 

; de teiwtâune prtn cablu, pentru a 
rjtsidia împreună perspectivele acestei 
activități m județul nostru,

'feiâ&n; 95/634453 ' Wrf) , I

I
CENTRUL DE INFORMATICA MINIERĂ

DEVA

Organizează, începînd cu data Ae 24 august 
1992, cursuri de inițiere în*utilizarea calcula
toarelor IBM—PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni.

Relații se oot obține la telefon 613915. I 
(944) j 

- ----------- ------ ---------------- | 
OFICIUL DE CADASTRU ȘI ORG ANIZAREA I 

TERITORIULUI HUNEDOARA — DEVA j
Str. 1 Decembrie, nr. 19

Telefon : 619218
Vinde Ia licitație publică in data de 24. 08.! 

1992, ora 10, Ia sediul unității:

* Mijloc fix (casat) ARO 244 D.
înscrierile pentru licitație, precum și depu- | 

ncrea garanției se va face pină la data de 21.1 
08. 19*)2. ■

Informații suplimentare la sediul unității. I 
(947) •

* 
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Instalație, de gresare AUROX — ț
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S.C. AGROMEC S.A. BAIA OE CRIȘ

Organizează licitație in ziua de 28 au
gust 1992, ora 10, pentru vînzarea urmă
toarelor utilaje :

C

Tractoare U 650
Combine de furaje E 281 și cereale

Mașini de plantai și scos cartofi 
Semănători SUP 29 și SPC-6 
Grape disc stelate și tăvălugi 
Remorci tractor și cisternă RCU-4

12 
©

©
TRIPLEX

Relații suplimentare la sediul Socie
tății Comerciale AGROMEC S.A. BAIA DE 
CRIȘ, str. Calea Moților, nr. 11, telefon 107. 

(935)

ț

(SOCIETATEA AGRICOLĂ PESTISU MARE
\
ț

4
•Ii
L
\

\
Ai
)

t!
I

\
)

i
î
V
i
l de 11—20 la sută.
f- Prețurile reduse vor fi aplicate in pe^ioa- 
țda 5 august — 31 august 1992. (934)

© Paie grîu și orzoaica 
balot

® Paie gtîti și orzoaica 
lei ha.

Informații suplimentare 
ț>>.

vinde imediat
balotate = 65 lei (

1
nebalotate = 1000

i 
!a sediul societă- ț 

(6280) (

I

VSC. „CONSTOMMY” HUNEDOARA

efectuează prestări servicii în morărit la 
complexul de intui din satul Boș.

® Se fa c făină de grîu în două calități — 
aibă si nula (la cerere).

• Din data de 1 august 1992, face și ar 
pacaș pentru firme cu capital de stat sau prî- ț 
vat, cit și pentru persoane fizice. .

© Execută lucrări de confecții metalice, 
șarpante și învelituri din tablă, la prețuri c*»n- . 
venabile cu materialul soi ietății.

Q Aceeași firmă a deschis CAFE BAR DE > 
LL’X în Hunedoara, str Lipscani, nr. 2. (8’>î)ț

i

i

SIC. AFRO TERA S.A. SIMBRIA
(fosta Baza 20),

livrează din stoc:
© tractoare de 45—65 CP cu reducere de 

10 Ia sută a prețului de livrare ; ,
• pluguri pentru tractoare de 45—65 CP 

cu reducere de 20 la sută a prețului de livrare ;
• pompe de injecție cu reducere e prețului

z
REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIV Ă 

HUNEDOARA

ANUNȚĂ
\

Datorită faptului că agenții economici, pre
cum și asociațiile de locatari din municipiul 
Hunedoara nu au achitat prestațiile efectuate, 
bugetul statului nu a plătit subvențiile privind 
diferența de preț la energia termică.
R. A.M.G.C.L. Hunedoara este pusă în imposi
bilitatea de a plăti agentul termic furnizorului
S. C „SIDERURGICA’* S.A., precum și de a 
executa lucrări de pregătiri de iarnă la siste
mul de încălzire.

Din aceste considerente, începînd cu data 
de 10. 08. 1992 s-a sistat furnizarea apei calde 
în municipiul Hunedoara. (948)
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