
• PARTIDUL NAȚIO
NAL LIBERAL PUNE

Q CONDIȚII. într-o scrisoare 
semnată de președintele 
Partidului Național Libe

ls yal, Radu Câmpeanu, și a- 
zdresată organizatorilor me

sei rotunde cu tema „Li
beralismul și Liberalii", 
respectiv PNL-CD și PNL- 
AT, se arată printre altele : 
„Este inacceptabilă propu
nerea dumneavoastră ca 
Partidul Național Liberal 
care este cel mai impor
tant partid liberal din țară 
cu structuri bine definite 
în toate județele, să parti
cipe numai cu doi repre
zentanți, dacă nu chiar cu 
unul singur, în timp ce 
celelalte două formațiuni 
liberale să fie prezente cu 
patru delegați". De ase
menea, președintele Parti
dului Național Liberal se 
arată surprins de prezența 
la această masă rotundă 
„a partidelor social-demo- 
crate (FSN) sau a celor 
încă nedefinite pe plan i- 
deologic cum sint MER și 
UDMR", în timp ce Uni
unea Liberală Brătianu, 

Partidul Republican sînj in
vitate, iar Noul Partid Li
beral nu este considerat 
o formațiune politică dis
tinctă, în încheierea scri
sorii, președintele PNLface 
o serie de propuneri pri
vind .participarea și des
fășurarea acestei mese ro
tunde din care am reținut 
că: „în ipoteza în care 
se dorește discutarea me
todelor de unificare a miș
cării liberale vă propunem 
stabilirea de contacte pre
alabile, care pot fi urmate 
de o masă rotundă între 
liberali".

• FSN SE VA ALIA CU 
PAC ȘI PNLAT. Colegiul 
Director al FSN va dezbate 
în această săptămină în 
special „sistemele de ă- 
lianță politică" în care a-' 
cest partid va pătrunde în 
viitor. Senatorul Caius 
Traian Dragomir a relevat' 
că „diversitatea de opinii 
din interiorul Frontului" 
conferă multe posibilități 
de alegere a aliaților poli
tici, dar că sint vizate cu 
prioritate PAC și PNL-AT. 
Aceste două partide sint 
apropiate FSN-ului prin 
programele lor sociale, în 
primul caz, și economice, 
în cel de-al doilea. „Dacă 
ne-ar interesa eficiența 
acțiunii imediate, a mai 
spus dl Dragomir, ne-am 
orienta spre PNȚCD". în 
enumerarea posibililor vii
tori aliați, dl Dragomir nu 
a inclus PSDR, deșt acest 
partid de orientare social- 
democratică s-ar putea a- 
propia cel mai mult, în 
plan ideologic, de FSN. 
„Nu înțeleg ce este acest 
partid, în ansamblu. Cred 
că el se află, încă, sub 
protectoratul CDR. în con
secință, așteptăm ca pri
mul pas sâ-1 facă ei", a 
explicat senatorul FSN.

REVISTA JANDARMERIEI
Marți, 15 decembrie 1992, 

se împlinesc 70 de ani 
de la prima apariție a 
publicației „Revista Jan- 

' darmeriei". Născută din 
dragostea unor jandarmi 
care n-au avut nimic mai 
de preț decît țara pe ca
re au slujit-o cu toată fi'n- 
ța lor, publicația a fost, 
prin toate vicisitudinile 
vremii, inima deschisă a 
vajnicilor apărători ai ce
tățeanului.

Sincopată de restriștea is
toriei, „Revista. Jandar
meriei" a renăscut la 15 
decembrie 1991, atestînd 
revigorarea Jandarmeriei 
Române și manifestîndu-se 
ca o veritabilă carte de 
vizită a jandarmilor pe 
care un inspirat i-a numit 
„cariatide ale șutului de 
drepțV..^ -

REDACTOR : Ce ne pu
teți spune despre activi
tatea desfășurată ?

CHUCK TAYLOR: Au 
fost supuse studiului 10 
termocentrale din Româ
nia. Ceea ce a interesat 
a fost modul in care a- 
cestea ar putea fi reteh- 
nologizate, pentru că 
foarte mare parte dintre 
ele sînt vechi. RENE1S a 
solicitat Băncii Mondiale 
un împrumut pentru uri 
program de retehnologi-, 
zare a lor. Aceasta este 
prima fază a studiului de 
fezabilitate întreprins de 
firma noastră la cererea 
Băncii Mondiale.

RED.: Despre Termo
centrala Mintia ce păre
re aveți ?

Ch.T.: Din ceea ce am

CUVINTUL LIBER
independent 'J

Și calendaristic, dar șl de 
facto, iarna și-a intrat în 
drepturi. E decembrie, eu 
ceață, cu frig, cu îngheț 
la sol, cu atîtea probleme 
pe care Ie aduce anotimpul 
alb. Cel care nu și-au fă
cut din timp pregătirile 

necesare ar dori să țină iar
na la semnal cît mai mult. 
Numai.că asta nu se poate. 
Așa fac și ceferiștii de la 
secția L5 Deva, care au 
pus semaforul roșu pen
tru sezonul friguros. Dl 
ing. loan Herța, șeful res

larna-la semnal, in gări
pectivei secții, era îngri
jorat. Motivul? „Am înce
put de mult pregătirile de 
iarnă, am executat p se
rie de lucrări, însă mai a- 
vem destule de făcut, du
pă cum ne spunea. Am 
cam făcut ce trebuia în 
stațiile de cale ferată 
lia, Peștiș, Orăștie, Tur- 
daș, Mintia, Bîrcea Mică, 
Păuliș, Ormindea, Lunca, 
dar sîntem rămași în ur
mă în gările Deva, Sime
ria — călători, Zam, Cîm- 
puri-Surduc, Ilteu și alte
le. Deși am întreprins din 
timp demersuri pentru a- 
provizionarea cu materiale 
(bitum, carton asfaltat, 
sticlă etc.), nici pînă' acum 
nu am primit cantitățile ne
cesare".

Pe dna Maria Stăncu- 
lescu, maistru în cadrul 
secției, am întîlnit-o în ga
ra Deva. Avea notat în 
carnet lucrările urgen
te ce trebuie executate : 
completarea geamurilor din 
holul central și de la gru
pul social, înlocuirea unor 
chiuvete care au fost spar-

• S.A TREZIT LA SPITAL. 
La cei doar 19 ani ai săi. Cris
tian Țuțurcă din Deva avea și 
înclinații nu prea sănătoase; îi 
cam plăcea să tragă la măsea. 
Așa se face că într-o zi, beat 
fiind, se angajează în traversa, 
rea străzii prin loc nepermis. 
Tînărul s.a trezit la spital, grav 
accidentat. Poate că pățania îl 
va trezi la realitate. (V.N.)
• CONSTRUCTORI DE BI

SERICI. Dl ing. Simîon Pârvu 
este un... veteran al șantierelor 
de construcții de locuințe din

județ. In prezent construiește 
biserici la Boz, Șoimuș și Chi- 
mindia. La toate trei zidăria este 
gata. La bisericile din Chimindia 
și Șoimuș se lucrează și în pre
zent, într-o bună colaborare cu 
c6~nsiliilc locale și Consiliul Pa
rohial al județului, cele trei 
lăcașuri sfinte vor fi terminate 
la termenele convenite. (Gh. I.N.),
• ÎNTRE SPERANȚA ȘI DE

ZAMĂGIRE. Speranțe cînd se 
anunță perspectiva deschiderii ți
nui nou magazin. Ușoară — sau 
consistentă — dezamăgire după 
ce s-a deschis. Nu poate fi ne
gată însă existența, în Deva, a 
unui anumit număr — redus e 
drept — de magazine ce ocupă 
locuri de frunte în topul exigen
țelor noastre. Cel mai recent din

tre acestea se numește S.C. „Con
sort" S.R.L. și se află pe bule
vardul 1 Decembrie din Deva. 
Nu ne supărăm dacă ne veți con
trazice, totul este s-o faceți clună 
ce-i treceți pragul! (N.V.)
• LACTO NON-STOP.- In a- 

propierea Autogării din Deva, 
dl Mircea Pepenar a deschis o 
UȚi.itate Lacto, care funcționează 
non-stop. In curind va •deschide 
o unitate de același profil țp 
noua Piață „C'artodrom". în pa
ralel, patronul achiziționează de 
la populație sticle de 1,5 și 1 li
tru. La cei care au peste 3 lăzi 
se deplasează cu mașina proprie 
pentru a le ridica. Frumos, dacă 
ne gîndim că în alte unități co
merciale nu se ia nici o sticlă. 
(Gh. I.N.)

• SPECTACOL DE COLINDE 
ȘI OBICEIURI DE IARNA. Clu
bul „Șide'rurgistul" din Hune
doara prezintă în data de 15 de
cembrie a.c., ora 17, un specta
col de colinde și obiceiuri tradi
ționale de iarnă, cu participarea 
elevilor cursului, de canto al in
stituției, cursului decanto al 
Școlii de Artă Deva, An.aml>ii- 
lui folcloric -„Ardeleana", forma
ției de dans' „Reflex". Realiza
torii spectacolului: Voicu Stă- 
nescu. Petrică Prunca», Dana Mu- 
reșan, Ica Pop Giurgiu. (MB.)

Românii sînt foarte prietenoși, 
ospitalieri și calzi"

observat, termocentrala 
este foarte bine exploatată.
Lucrările de întreținere 
s-au făcut cu profesiona
lism. Dar grupurile sînt 
vechi și fiind îmbătrîni- 
te, apar probleme. Per
sonalul de aici a început 
o serie de lucrări de re- 
tehnologîzare, dar sînt 
foarte multe de făeut.

RED.: Sînteți pentru 
prima dată în România ? 

Ch.T.: Da. Dar sînt 
aici de 10 săptămîni. M-am 
mai ocupat și de Termo
centrala Ișalnița, celelal
te termocentrale fiind stu
diate de alte grupuri de 

te de indivizi netrebnici. 
„Asemenea probleme avem 
și la Simeria — călători, 
sublinia dna Maria Stăn- 
culescu, iar la Orăștie, în 
sala de așteptare clasa a 
II-a, soba de teracotă a 
fost spartă și furată buca
tă cu bucată, iar acum ne 
este greu s-o refacem".

Ceva mal liniștit se a- 
răta dl ing. Gheorghe Ză- 
grean, șeful secției L9 Si
meria, care are un peri
metru de activitate destul 
de vast, de la Simeria- 

triaj și pînă în stația Băr- 
băteni, adică întreaga Va
le a Jiului. „Am reușit să 
zugrăvim majoritatea sta
țiilor de cale ferată, iar 
la Petroșani am dat în 
folosință două case noi 
de bilete, îmbunătățind ast
fel servirea publicului că
lător cu trenul. în același 

timp, am reparat hidroizola- 
țiile acolo unde a fost ne
voie, însă, din cauza lip
sei de sticlă, nu am putut 
înlocui toate geamurile 
sparte din gări și din a- 
nexele lor. Și încă un lu
cru îmbucurător: în toa
te gările am asigurat can
titățile necesare de lemne 
și de cărbuni, așa că în 
sălile de așteptare va fi 
cald la iarnă, adică este 
cald".

Interlocutorii ne-au asi
gurat, totuși, că în cel mai 
scurt timp, poate pînă la 
jumătatea lunii curente, în 
toate stațiile de cale fera
tă din județ pregătirile de 
iarnă vor fi terminate.

IOAN JURA, 
colaborator

Convorl tre cu
41 ing. CHUCK TAYLOR, 
conducătorul unui grup de 
consultanță tehnieă de la 

Merz and McLellan 
Anglia

Ro- 
este 

Ce 
noi,

specialiști. Vom reveni, 
pentru că partea finală 

. a studiului o vom face 
,în luna martie a anului 
viitor.

RED. : Imaginea 
mâniei în exterior 
adeseori deformată, 
credeți acum despre 
românii ?

Ch.T.: înainte de a
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România - o țară cu un imens potențial uman 
și material, dar fără bani

RED.: România par
curge o criză profundă în 
toate domeniile, dar cea 
mai afectată este economia. 
Gum vedeți depășirea cri
zei în economie ?

TIBERIU VLADISLAV;. 
România se prezintă la 
ora actuală, chiar șt în 
ochii democrațiilor verita
bile, ca o țară cu un imens 
potențial uman și material, 
dar fără bani. Banii sînt 
ceva măi la vestul țării 
noastre. Problema este cum 
pot fi aduși. în acest sens, 
trebuie să atragem marile 
forțe financiare, convin - 
gîndu-le că vom garantă 
investițiile și vom putea 
cîștîga împreună.

RED. : Deci, în Parla
mentul României veți ri
dica și sprijini inițiativele 
legislative menite să scoată 
economia din criză ?

T.V.: Cu cea mai mare 
urgență. Este necesar să 
adoptăm legi menite să 
creeze stabilitate și credi
bilitate, iar la nivel uman 
să convingem că sîntem 
un popor harnic. în vizi
unea mea, s-ar impune o 
restructurare a industriei 
începînd cel mai tîrziu cu 
luna aprilie 1993, care să 
continue pe o durată de 
doi ani. în agricultură a- 
pare necesară o reformă 
radicală, în sensul perfe- 
ționării Legii fondului 
funciar, iar de urgență ță
ranilor să li se acorde ere 

veni în țara dv știam foar
te multe lucruri despre 
România. Dar ceea ce 
vezi la televizor și afli 
din ziare nu e concludent 
și mai ales exact. N-aș 
vrea să jignesc ziariștii, 
dar caută în mod deose
bit lucrurile de senza
ție. în ceea ce-i privește 
pe români, cred că sint 
foarte prietenoși, 
talieri și calzi, 
țară și peisajul 
nemaipomenite, 
fel în general 
de aici șînt
Am fost la Brad și la 
Peștera Urșilor. Dar pen-

O:-pi- 
Viața la 

rural sin' 
De alt- 
peisajele 

deosebite.

dite cu dobîndă de ma
ximum 15 la sută.

Tot o problemă strin
gentă, ridicată de altfel și 
de premierul Văcăroiu, 
constă în depistarea și a- 
nalizarea acelor administra
ții ale societăților de stat 
ca Sînt implicate în so
cietăți particulare cu profil 
apropiat celoit pe care le

De vorbă cu dl senator 
TIBERIU VLADISLAV

administrează la stat. A- 
cest lucru a condus, in 
majoritatea căzu ilor, la b 
concurență năloială, la în
străinarea bazei materiale 
a societăților de stat, în 
favoarea celor particulare, 
la utilizarea fondurilor 
cestor societăți, la lipsit dc 
interes față de soc «etăți le 
de stat.

în cadrul Senatului fac 
parte din primul eșalon 
care va sprijini adoptarea 
de legi care să protejeze 
material și moral în ■ pri
mul rîncl categoriile sociale 
cele mai umilite de dicta
tura comunistă • cadrele 
didactice, țăranii, militarii, 
personalul sanitar, cel din 
justiție etc.

RED. : Criza economică 
a creat o viață socială 
foarte bulversată. Cum 
vedeți liniștirea ei ?

T.V. : Economia „gospo
dărită" de guvernele an

tru că n-am fost în va
canță, n-am avut prea 
mult timp pentru excur
sii, întrucît am lucrat și 
sîmbăta și duminica.

RED.: Dc » v-ați schim
bat părerile despre Ro
mânia ? ‘

Ch.T.: Aici sînt pro
bleme legate de econo
mie. Ca în orice țară, de 
altfel. Dar aici par să fie 
mai mari. Sper ca țările 
occidentale să Vă ofere 
asistență în relansarea e- 
conomiei. Cît privește o- 
fașul Deva, cred că are 
împrejurimi cu un deo
sebit potențial turistic ca
re ar putea fi dezvoltat 
și valorificat.

RED.: Vă mulțumesc. 
Dialog realizat de 
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terioare a ajuns în pragul 
falimentului. Acest prag a 
declanșat scăderea bruscă 
a nivelului de trai, șomaj 
și criminalitate. Corupția, 
bișnița și violența r sînt 
rezultatele logice afe pri
melor aspecte, dar cu a 
particularitate la noi. Co
rupția a fost în stare laten- 
tă, un soi de „aspirație" a 
masei oprimate care își 
vedea „cîrmacii" punîndu-și 
odraslele în cele mai be
nefice funcții. După revo
luție, corupția a izbucnit 
irifestînd toate zonele so
ciale. Ea poate fi stopată, 
ca și celelalte aspecte cu 
caracter penal, numai prin 
redresare economică și mo 
rală. A răspunde la vio 
lentă fizică prin violență 
penală este de-a dreptul o 
prostie care poate naște 
noi forme dictatoriale cu 
final obligatoriu - - con
vulsiile sociale profunde

RED. : Referindu-vă la 
județul nostru, ce perspec
tive credeți că are ?

T.V. : întotdeauna cirul 
se vorbește de județul Hu
nedoara, lumea se gîndește 
la mineritul sau, la side
rurgia sa și... cam atît 
Uită frumusețile naturale 
de care dispune și posibi
litățile zootehnice ce le

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)
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Divizia Națională
La sfîrșitul turului...

șit să formeze echipe com
petitive. Dar Steaua 
buie să dovedească 
competiția europeană, în 
primăvară, că locul ocu
pat în clasamentul cam
pionatului intern nu este 
conjunctura!.

Pentru prima oară, Glo
ria Bistrița ocupă locul 
al treilea în prima scenă 
fotbalistică a țării, ur
mată de două echipe (U- 
niversitatea Craiova și 
Rapid) care, în primăvară, 
mai mult ca sigur, vor 
duce o luptă aprigă pen
tru locurile 3—4 ce le-ar 
asigura 
cupele

Dacă 
pentru 
C.S.M. 
pentru____ __________
se va da o adevărată bă- l 
talie între mai multe î 
echipe din subsolul cla- 
samentului. Dar, "x 1
teptăm reluarea campio
natului, în luna 
anul viitor.

încă de la mijlocul săp- 
tămîniî trecute, s-a în
cheiat și primul tur al 
campionatului național de 
fotbal, ediția 1992—1993. 
Sintem doar la jumătatea 
competiției și deja Steaua 
și Dinamo au luat un 
avans serios față de ur
măritoarele lor, aslgurîn- 
du-și încă de pe acum 
unul dintre cele două lo
curi de frunte ale clasa
mentului. Singura dilemă 
este care dintre cele 
două echipe va fi cam
pioana ? Rămîne deschisă 
și lupta pentru celelalte_ 
locuri fruntașe în prima 
ligă a țării. Situarea în 
primele două locuri a 
Stelei, și a dinamoviștilor 
atestă valoarea 
formații, dar și 
destul de mare 
restul echipelor 
vizia Națională,
echipe (avînd bani) 
luat aproape tot ce e mai 
bun din fotbalul nostru și 
(mai ales Steaua) au reu-

acestor 
diferența 
față de 
din Di- 
Ambele

au

t re
st în

<■

* I
* I

participarea la ’ 
europene. )
locul ÎS e ocupat l 

mult timp de > 
Reșița, în schimb j 
evitarea locului 17 l

sa aș-

martie,

CLASAMENTUL 
ia sfîrșitul turului

1. Steaua 17 14 2 1 46— 9 30 ț
2. Dinamo 17 13 3 1 44— 9
3. Gloria Bistrița 17 9 3 5 25—17 21 li
4. Univ. Craiova 17 8 4 5 28—21 20 i
5. Rapid 17 8 4 5 23—16 20
6. Ei’ectroputerc 17 8 3 6 14—13 19 )
7. „U” Cluj 17 9 1 7 20—20 19 (
8. Oțelul Galați 17 7 4 6 19—18 1» J
9. Sportul Studențesc 17 7 4 6 25—25 18 )

10. Inter Sibiu 17 7 3 7 21—24 1711. Dacia Brăila 17 5 4 8 17—21 14 i12. Poli. Timișoara 17 4 6 7 15—27 14/
13. F.C. Ploiești 17 6 1 10 24—25 13 ț
14. F.C. Farul 17 5 3 9 21—33 13 (15. F.C. Brașov 17 5 2 10 13—22 12 ’
16 .Progresul București 17 3 5 9 17—31 11)
17. F.C. Selena Bacău 17 4 3 10 9—26 11 l
18. C.S.M.- Reșița 17 2 3 12 15—39 7 1

I 
I

în actualul campionat, 
1992—1993, Jiul Petroșani 
pornea ca mare favorită 
a seriei a II-a din Divizia 
A în lupta destul de a- 
prinsă de la început, 
pentru promovarea în 
Divizia Națională. Argu
ment ? Formația din Valea 
Jiului dispune de cel mai 
valoros lot de jucători, 
omogenitatea cea mai 
bună --de doi ani și 
jumătate antrenorul Du
mitru Marcu a lucrat 
practic, cu aceiași fot
baliști, o bună experiență 
competițională.

începutul din tur n-a 
fost prea bun, deși chiar 
în prima etapă a luat un 
punct la Metrom Brașov, 
însă în următoarea de
plasare a cedat cu 3—2 
Ia C.F.R. Timișoara și 
cu toate că a mai obținut 
două puncte la I.C.I.M. 
Brașov, a urmat deplasa
rea la Corvinul și înfrîn- 
gerea la un scor minim 
(1—0) în etapa a VII-a, 
cînd Corvinul se afla pe 
primul loc, cu 12 puncte 
și Jiul pe locul 4 cu 9 
puncte. După acest meci 
a început ascensiunea 

[ ■ Jiului (odată cu căderea 
i ~ ..........................

■ !

■

I

I
■

I

I

Scurt bilanț la mijlocul campionatului
Jiul Petroșani Corvinul Hunedoara

șurile pentru a aduce mai 
multe puncte din depla
sare. Dovadă sînt jocurile 
pierdute la C.F.R. Timi
șoara, Armătura Zalău, 
Gloria Reșița, Jiul Cra- 
ioyja — echipe ce nu vi
zau nici primul loc și 
nici nu erau în zona pe
riculoasă a clasamentului, 
a retrogradării.

în retur va fi foarte 
greu să recucerească pri
mul loc și să-i păstreze, 
dar nu este imposibil. Cu 
condiția unei comportări 
de excepție, pentru că 
în primele 4 etape are 
două deplasări foarte 
grele la U.T.A. și F.C. 
Maramureș. Că se poate, 
o știm, dar totul depinde 
de componenții echipei, de 
cei care vor juca la Arad 
și Baia Mare și apoi de 
modul cum se vor aborda 
toate meciurile pînă în 
ultima etapă a returului! 
Adică, atunci cînd se 
hotărăște cine va pro
mova.

Corvinului) și în etapa a 
X-a, Jiul ajunsese deja 
la egalitate de puncte 
cu Corvinul și după nu
mai două etape Jiul Pe® 
troșani a preluat conduce
rea în clasament, pe care 
a păstrat.-o doar trei e- 
tape, după care U.T.A. 
s-a instalat pe locul 1 
și acolo a rămas.

Deși. își cunoaște bine 
adversarii, credem că Jiul 
nu și-a luat toate mă-

Ce e drept și recunosc 
și hunedorenii, programul 
primelor șapte etape a 
fost extrem de favorabil 
Corvinului. Și nu .«e poate 
spune că nu s-a valorifi
cat acest avantaj. In a- 
ceastă perioadă 
pierdut nici o partidă, 

formația hunedoreană „re- 
coltînd" în deplasare 
două victorii și un egal. 
Și a venit partida de 
neuitat, din 26 septem
brie, cu Jiul Petroșani. 
Ei bine, după acest meci, 
pe care nu o să-1 uite 
niciodată suporterii Cor- 
vinului, fiindcă a fost un 
meci mare, pește nivelul 
Diviziei Naționale, în 
care și Jiul și-a etalat 
toate valorile sale, toți 
cei care au văzut fotba
lul jucat de cele două 
formații și-au întărit con
vingerea că între aceste 
două echipe se va da lupta.

După victoria Corvinu
lui în față Jiului, hune
dorenii au întilnit la O- 
radea pe prima echipă

■.".'/■'■'-•-■AW.ViV/.-,

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 13 decembrie 1992
A talan ta — Brescia 1—1 X
Foggia — Juventus 2—1 1
Genoa — Napoli . 2—! 1
Lazio — Inter 3—1 1
Milan — Ancona 2—0 1
Parma — Fiorentina 1—1 X
Pescara — Sampdoria 2_ ? X
Torino — Roma 0— X
Udinese — Cagliari 2—1 1
Bari — Verona 1—0 1
Bologna — Cremonese 2—2 X
Lecce — Pisa 2—1 1
Reggiana — Cesena 1—0 1

Fond de ciștiguri : 85 962 120 lei.

dintre fostele divizionare 
A, în această serie, F.C. 
Bihor. Hunedorenii au 
prezentat o formație fără 
patru titulari și au pier
dut cu 2—0. De la acest 
joc, Corvinul nu și-a mai 

nu s-a1' revenit la ceea ce a fost. 
Ba mai mult, au început 
înfrîngerile pe propriul 
teren (cu U.T.A. și F.C. 
Maramureș) și un egal cu 
Gloria Reșița.

în ultima parte a tu
rului au ieșit Ia iveală 
toate slăbiciunile echipei, 
labilitatea unor jucători, 
ieșirea din forma bună 
manifestată la începutul 
returului de unii jucători 
consacrați. La aceasta s-a 
adăugat și lipsă de ex
periență a tînărului an- 
trenor-jucător Romulus 
Gabor care n-a putut 
strînge mai mult rîndu- 
rile echipei ce se dovedea 
tot mai precară și 
pregătirea sa tactică 
în cea fizică. Iată de 
este foarte necesară 
ducerea de pe acum, cînd 
se întocmește programul 
de pregătire de iarnă, â 
unui antrenor cu expe
riență și prestanță în fața 
fotbaliștilor, sub îndruma
rea căruia pregătirile 
pentfu retur să se des
fășoare la un nivel co
respunzător. în 
timp, conducerea 
lui, după cum ne 
președintele loan 
este preocupată și 
tărirea lotului de 
tori cu fotbaliști din ju
deț. S-ar putea ca 
nedorenii să revină 
U.T.A. și Jiul, în luptă 
pentru primul loc.

•ry
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• Așadar, cu tot 
frigul de afară, putem 
din nou să admirăm 
fazele de fotbal. între 
18—20 decembrie, ti
nere vlăstare ale fot
balului nostru din Cra
iova, Pitești, Mediaș, 
Sebeș, Petroșani, Hu
nedoara, Brad și De
va ne vor incinta cu 
fenta și driblingul.
• Cinstind așa cum 

se cuvine memoria ce
lui care a fost ing. Ion 
Ștefănescu, apreciat 
om de fotbal și apro
piat de micii fotbaliști, 
inițiatorul cunoscutei 
competiții „Cupa Ce
tății*1, Centrul de ini
țiere și pregătire a 
copiilor în fotbal din 

Deva, condus de antre
norul Dumitru Cojo- 
caru, cu sprijinul unor 
sponsori cu un frumos 
renume și al Oficiu
lui județean de sport, 
a inițiat prima e- 
diție a memorialului.

Așa după cum ne-au 
relatat organizatorii, tur-

neul se desfășoară pe 
două categorii de vîrstă, 
la care participă- copiii 
născuți după 1 august 
1979 si a doua categorie,

1 
clu-
cum 
Cra-

copiii născuți după 
august 1980, de la 
buri cu renume 
sînt : Universitatea

decembrie, în 
Sala sporturilor 

din Deva

Corvinul Hunedoara, 
Petroșani, din ora- 
Pitești, Mediaș, Se- 
Brad și Deva. Echi- 
vor fi formate din 

cîmp

iova, 
Jiul 
șele 
beș, 
pele
cinci jucători de 
și un portar, dar echipa 
(cu rezerve) trebuie în
scrisă pe rapo.'tul de ar
bitraj, cu 12 jucători.

Partidele de mini-fotbal 
se vor desfășura în 2 
reprize a 20 de minute 
fiecare, cu o pauză de 5 
minute.’

Cu sprijinul plin de 
înțelegere și generozitate

din partea sponsorilor, 
organizatorii își propun să 
atribuie frumoase premii 
în bani, obiecte și cupe, 
care se vor înmîna pri
melor trei echipe clasate 
la finalul competiției. 
Totodată, vor fi premiați: 
cel mai tehnic jucător al 
competiției, primii 
golgeteri din cele < 
categorii de vîrstă, 
mai bun portar, cel 
tînăr participant și 
dintre organizatori.

Acest turneu n-ar 
fost posibil fără sprijinul 
unor oameni de bine care, 
deși se confruntă și ei 
cu greutățile cunoscute, 
găsesc posibilități de a 
sprijini sportul, creșterea 
noii generații de sportivi. 
Dintre sponsorii compe
tiției amintim exploatările 
miniere Mintia — Vețel 
și Deva, S.A. Cominco, 
S.G. Sere Sîntandrei, li
ceul Auto Nr. 5, S.G. 
Alîmserv S.R.L., S.C. „De- 
cebal", Silvana Snack-Bar, 
S.C. Naghi et Zsak, Fun
dația Județeană a Tine

retului, Restaurantul „Cui
bul Veseliei", ziarul „Gu- 
vîntul liber" ș.a.

Așadar, timp de 
zile, Sala sporturilor 

' Deva va fi locul de 
tîlnire a prietenilor 
balului.
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Cum a fost în tur In

După cum se cunoaște, 
din acest an competițional 
de fotbal (1992—1993), în 
Divizia B sînt constituite 4 
serii a 20 de echipe. Din 
județul nostru activează în 
Divizia- B, seria a IlI-a, 
trei echipe : Minerul Uri- 
cani, Minerul Lupeni și
A. S. Paroșeni. Deci, toate 
trei reprezentante ale ju
dețului nostru sînt din 
Valea Jiului și nici una 
de pe, Valea Mureșului. Ce 
să facem, dacă la Brad, 
Deva și Orăștie s-a mani
festat indolență din partea 
fotbaliștilor, a conducerilor 
cluburilor și a sponsorilor? 
Și acum, aceste echipe se 
află pe la mijlocul clasa
mentului, Aurul Brad chiar 
mai rău, pe penultimul loc 
în Divizia C — faza jude
țeană !

Nici echipele din Valea 
Jiului nu s-au clasat pe 
locuri onorabile în Divizia
B, seria a IlI-a, dar accep
tabile. Ne așteptam la mai 
mult de la Minerul Lu
peni (antrenor Ion Rus| 
și A.S. Paroșeni (antrendr 
Gogu Tonca) ce s-au clasat 
pe locul 11 și respectiv 12.

seria a ll!-a
Pe un loc mai bun (9) se 
află Minerul Uricani —- 
antrenori Maria Dorel și 
Mihai Marian. Sigur, Va-, 
lea Jiului are o reprezen
tantă în Divizia A, pe Jiul 
Petroșani, dar nici să fii 
în urma unor echipe mult 
mai puțin cunsocute cum 
sînt Cimentul Fieni, Vic
toria Curtea de Argeș, ce 
se află. pe locurile 2—3. 
Este adevărat că și viața 
în Divizia B este grea.

Divizia B,

Pe cele mai multe terenuri- 
se joacă tare, la intimidare, 
sub privirile îngăduitoare 
ale arbitrilor. în seria a 
IlI-a lupta este foarte 
strînsă pentru primul Ioc 
la care aspiră Petrolul 
Stoina (antrenor Donose), 
însă Cimentul Fieni este 
pe aproape... F.C. Caracal, 
echipă care și în campio
natul trecut a terminat la
mentabil, este pe ultimul 
loc cu numai 6 puncte.

CLASAMENTUL 
Ia sfîrșitul turului

1. Petrolul Stoina 19 12 1 6 40—23 25
2. Cimentul Fieni 19 11 1 7 44—29 23
3. Victoria C. Argeș 19 10 3 6 32—23 23
4. Gaz M. Mediaș 19 10 1 8 39—20 21
5. Min. Mătăsari 19 10 1 8 34—22 21
6. Arsenal Reșița 19 9 3 7 36—27 21
7. Dacia Pitești 19 9 3 7 31—24 21
8. Min. Anina 19 10 1 8 26—22 21
9. Min. Uricani 19 10 1 8 33—32 21

10. C.S. Tîrgoviște 19 10 0 9 35—22 20
îl. Min. Lupeni 19 10 0 9 27—31 20
12. A.S. Paroșeni 19 9 1 9 32—33 19
13. Met. Slatina 19 8 2 9 23—26 18
14. Unirea Alexandria 19 8 2 9 26—33 18
15. Șoimii Sibiu Î9 8 1 10 35—32 17
16. Rova Roșiori 19 7 2 10 29—27 16
Î7. Electr. Fieni 19 8 0 11 22—26 16
18. G.S.M. Caransebeș 18 7 1 10 26—36 15
19. Metalurg. Sadu 19 6 2 11 25—41 14
20. F.C. Caracal 18 2 2 14 20—71
' N.R. Clasamentul nu este încă omologat. în par
tidă restantă (de miercuri 9 decembrie), dintre Pe
trolul Stoina — Șoimii Sibiu (2—0), s-a lăsat cu 
scandal. Partida C.S.M. Caransebeș — F.C. Caracal 
nu s-a disputat, oaspeții nu s-au prezentat la meci.

Pagină realizată de
SABIN CERBU
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România-o țară cu un imens potențial uman și material
(Urmare din pag. 1)

are peste tot. Ga acest 
județ să rămînă o forță 
extractivă și siderurgică, a- 
ceasta trebuie rentabilizată, 
printre altele și prin schim
barea raportului dintre 
populația ocupată în pro
ducția directă și cea din 
servicii. Gîndiți-vă cîte be
neficii materiale și de să
nătate ar aduce un turism 
serios practicat în această 
zonă! Locuri de muncă 
foarte multe, valută și po
sibilitatea de a degreva in
dustria locală de o masă 
de persoane care este încă 
subvenționată. Voi încu
raja, în limita atribuțiilor

Biblioteca este,
Fără îndoială, bibliote

ca din comuna Hărău, prin 
spațiul pe care îl ocupă 
acum, nu aduce a instituție 
de cultură. înghesuită, ne
încălzită, cu trecere prin- 
tr-o altă sală, aceasta la
să impresia de „cenușărea
să". Și cînd te gîndești că 
numără peste 10 000 de vo
lume și este căutată de 200 
de cititori ! Numărul celor 
care i-ar fi trecut- pragul 
putea fi însă mult mai 
mare, numai că biblioteca 
mai are și perioade cînd 
este închisă din motive in
dependente de voința bi
bliotecarei, dna Angelica 
Armeanca. Ba că sala de- 
trecere este amenajată pen
tru club, pe lîngă căminul 
cultural, iar director de că
min nu este, ba că s-au 
organizat alegeri, in ace
eași încăpere fiind instalate

Că excesul de alcool nu 
poate duce decît la căde
rea în noroi (la propriu și 
la figurat) nu este o nou
tate, desigur. Cum, de alt
fel, o noutate prea mare 
nu ar fi nici faptul că o 
bună parte din tragedii își 
au izvorul în alcool. To
tuși, rîndurile de față se 
vor un nou semnal împo
triva abuzului de alcool. 
De. data aceasta, persona
jul nostru a scăpat doar 
cu ceea ce înseamnă „vă
tămare corporală gravă". 
Dar, putea fi și mai rău. 
Mult mai rău. Concret, es
te vorba de Petru Miliuț, 
din comuna Marga, județul 
Caraș. Severin. Și, pentru 
că, la un moment dat, el 
nu prea 11 putut vorbi, să 
dăm cuvîntul altora.

Pentru început, Emil Hi- 
bas, din Hobița, Sarmize- 
getusa, Din cele spuse de 
dînsul rezultă că, într-o di 
mineață ,în jurul orei 6, o 

pe care mi le conferă le
gea, să susțin dezvoltarea 
unei industrii a turismului 
în județul Hunedoara.

RED. : Ultima întrebare 
se referă la metodele ce le 
preconizați pentru o legă
tură strînsă cu electoratul.

T.V.: Deși nu-mi place 
populismul de paradă, am 
convingerea că activitatea 
practică cu populația ju
dețului va fi foarte con
cretă și în dublu sens. Le
gea îmi conferă dreptul 
de a solicita documente o- 
ficiale de la organele pu
torii administrative. O voi 
face. Prin intermediul pe
tițiilor dumneavoastră, sti
mați cititori, pe care le 

totuși, o instituție de cultură!
Cu toate condițiile im

proprii, biblioteca a ini. 
țiat o seamă de acțiuni : 
prezentări ele carte, aniver-

urne de votare care, „bă
tute în cuie" fiind, nu prea 
pot fi scoase de acolo.

Iată însă că. acum s-a 
găsit modalitatea unui 
schimb de spațiu, cu fos
ta sală de club și de tre
cere. mult mai mare și 
mai luminoasă. Un fapt 
îmbucurător, rezolvat . cu 
ajutorul Primărie^ locale. 
Dna bibliotecară, Angelica 
Armeanca, ne asigura că, 
pînă la începutul lunii ia
nuarie, biblioteca va fi a- 
menajată în noul spațiu, 
unde cititorii vor intra cu 
mai mult interes. Pînă a- 
tunci, dînsa, proaspăt re
ciclată, fișează cărțile în 
vederea alcătuirii a două 
cataloage — -alfabetic și 
sistematic. Q muncă migă
loasă, care, odată rezolva
tă, va ușura atît munca o- 
,mulai de specialitate, cit 
și căutarea cititorului.

Omul din noroi
femeie din sat:, a venit și 
i-a spus că lîngă zidul 
casei sale se află un om 
căzut 'în noroi. Se pare că 
este bătut. Mergînd la fa
ța locului a constatat că, 
într-adevăr, acolo se afla 
un bărbat care nu sa mai 
putea ține pe picioare și 
de la care cu greu a putut 
scoate cîteva vorbe. A a- 
flat totuși că este din Mar
ga și că, împreună cu alți 
doi „prieteni" pe care'nu-i 
cunoștea, a băut la Șarmi- 
zegetusa. Cu aceștia a ve
nit pînă într-un Ioc din 
tre cele două sate. Apoi 
nu mai știe nimic. Nici 
măcar cum de a ajute în 
noroi, lîngă zidul casei. 
Cel bătut mai spune că îl 
cheamă Tarna.ș și că la 
Hobița căuta o rudă cu 
același nume. Cam atît. 
Primul drum pe care îl 

puteți aduce la Biroul se
natorial din Petroșani, voi 
face publice nevoile și ne
cazurile populației jude
țului. tn măsura posibili
tăților, voi încerca să aduc 
din timp la cunoștința 
populației proiectele unor 
legi, pentru a fi discutate, 
amendate și a se face pro
puneri legislative con
crete.

Cit despre informarea a- 
supra activității mele de 
senator este simplu — ac
tivitatea bună va fi adusă 
la’ cunoștință prin rezul
tate concrete. Dacă va fi 
și activitatea rea, eU sigu
ranță o veți cunoaște, de 
îndată, citind presa.

sarea unor scriitor), toate 
organizate mai ales cu 
sprijinul și în localul școlii 
generale din localitate, dar 
și al unor femei casnice, 
al pensionarilor, mult mai 
receptivi la actul de cul
tură. De două ori pe lu
nă sînt organizate acțiuni 
cu cartea în școală, expo
ziții de carte. în satele a- 
parținătoare; nefiind punc
te de împrumut, cartea a- 
junge mai greu. Cu sprijin 
din partea primăriei loca
le, a Bibliotecii Județene, 
biblioteca, din Hărău poate 
deveni, într-un timp rela
tiv scurt, o instituție de 
cel mai larg interes la ni
velul comunei.”'

MINEI. BODE A

face ceh rănit este cel pi- 
■nă la șura casei celui care 
l-a găsit, iar de aici va 
fi dus la Spitalul din Ha
țeg-

Aici datele problemei se 
schimbă. Se constată că 
numele său este Petru 
Mihuț și nu Tamaș. Intru- 
cît era încă într-o stare a- 
vansată de ebrietate, nu 
poate fi audiat. Omul pre
zintă traumatisme la cap, 
tora'ce și membrele infe
rioare. Mai tîrziu poves
tește că, în căutarea rudei 
sale fiind, intră în curtea 
unei femei pentru a între
ba dacă nu o cunoaște. 
Surpriza a fost că femeia 
începe să se certe cu el, 
după care îl lovește cu o 
piatră în cap, și leșină. 
Cînd și-a revenit, femeia 
împreună cu unul sau doi 
bărbați îl bateau cu parii.

O scrisoare semnată M. 
Tripa, din Hunedoara, ne 
semnalează un aspect ec 
poate să intereseze mai 
mulți cititori ai ziarului 
nostru. Este vorba despre 
cum pot intra moștenitorii 
în posesia carnetelor cu 
certificate de proprietate,

Ne-ani interesat 
pentru dv

pentru care s-a prelungit 
termenul de eliberare.

Din informațiile primite 
de la Notariatul de Stat 
Deva am reținut că fiecare 
caz își are specificul său, 
deci nu se poate da o so
luție unică pentru toate 
situațiile. Dar, trebuie să 
se știe că nu se pot obți
ne aceste- carnete cu certi
ficate de proprietate dacă 
„nu s-a făcut succesiunea", 
cum ne scrie cititorul nos
tru. în cazul moștenitorilor 
care locuiesc în localități 
diferite și nu se pot de
plasa din diverse motive, 
ei pot trimite declarații de 
renunțare sau acceptare, e- 
mise de notariatele pe ra
za cărora domiciliază, sau 
procuri, care se pot emite 
și de către primării. Pen
tru dobîndirea certificatu
lui de moștenitor mai sînt 
necesare și alte acte (co
pii legalizate după certi
ficate de naștere sau de 
căsătorie, depinde de caz). 
Deci pentru soluționarea 
fiecărei situații în parte și 
chiar pentru relații, trebu
ie să vă adresați notaria
telor. Sînt. intr-adevăr foar
te solicitate și oamenii au 
nevoie de multă răbdare 
și timp de așteptare. Dar. 
din păcate, altă soluție nu 
există deocamdată. (V. 
Roman)

Intr o altă declarație spu
ne că pe femeia cu prici
na o cunoștea mai de mult. 
Acum însă nu mai cunoaș
te rudele pe care le cău
ta. De fapt, pe la Hobița 
nici nu avea neamuri.

Investigațiile poliției a- 
veau să stabilească faptul 
că Mihuț a fost bătut cu 
un par de Veronica Cioa 
bă. De ce ? Pentru că a- 
cesta a intrat după miezul 
nopții în casa ei și a în
ceput să-i bată fiul. A 
luat un păr și 1 a lovit pî
nă l-a scos din casă și din 
curte...

Vă puteți da lesne sea
ma că povestea i fără, cap 
și fără coadă. Singurele 
certitudini din această tra- 
gic-comico întâmplare sînt 
alcoolul și bătaia cruntă 
încasată de Mihuț. Asupra 
acestora și vdim a atrage 
atenția.

VALENTIN NEAGU

• Producția de utilaj minier — în scădere, nu în 
lichidare ;

• Blocajul financiar... rezistă. Oare pînă cînd ?
• Mineritul Văii Jiului trebuie să redevină o forță... 

și în subteran.

Știri alarmante ne-au 
parvenit din Valea Jiului, 
potrivit cărora „UMIROM" 
Petroșani, fosta IUMP, își 
reprofilează și restrînge ac
tivitatea, disponibilizează in 
corpora personalul.

-— Complet eronat — 
ne-a spus zilele trecute dl 
lng. Nicușor Vulpe, direc
tor cu producția la S.@. 
„UMIROM" S.A. Petroșani. 
Prin însăși denumirea sa 

— Utilajul Minier Românesc 
—, întreprinderea noastră 
rămîne ceea ce a fost, își 
menține și își perfecționează 
obiectul principal al acti
vității pentru care a fost 
înființată, respectiv produ
cerea și repararea utilaje
lor și a echipamentelor mi
niere din unitățile de ex

„ UMIROM “ Petroșani 
rămîne ce a fost

tracție și de preparare a 
cărbunelui din Valea Jiului. 
Este adevărat că volumul 
producției este mai redus 
decît acum 3-4 ani — ca 
urmare a diminuării inves
tițiilor în minerit, a acti
vității din unitățile miniere 
și, deci, a. reducerii co
menzilor de mașini și uti
laje specifice dar a- 
ceasta nu a afectat com
ponența colectivului nos
tru. Au ieșit Ia pensie mai 
mulți salariați, destui me
seriași-' de valoare s-au 
transferat la exploatările 
miniere, unde cîștigurile 
sînt net superioare celor 
de la noi, alții s-au auto- 
exclus prin manifestările 
lor de comportament, însă 
nu am dat oameni afară. 
„UMIROM" există,! pro
duce, cei care lucrează sînt 
plătiți in mod corespunză
tor.

O trecere prin incinta și 
prin halele fabricii', ne-a 
produs o imagine nu prea 
îmbucurătoare. Mașini,, u- 
tilaje, instalații, materiale 
— în pauză prelungită, în 
rezervă rece, cum se spune. 
Dacă, în 1990, producția 
unității a fost superioară 
celei din 1989, din 1991 ea 
este în descreștere conti
nuă. Pentru un mare vo
lum de echipamente hi-
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draulice, absolut necesare 
mineritului Văii Jiului, 
dar care așteaptă de mult 
punerea lor în operă a- 
colo unde este nevoie de 
ele, „UMIROM" Petroșani 
a ltiat credite nlari pentru 
care plătește dobînzi con
siderabile. Pe de altă parte, 
pentru o serie de comenzi, 
fabrica nu are bani să 
cumpere materialele nece
sare, și acestea extrem de 
scumpe, ca și combustibi
lii și energia electrică. în 
plus, blocajul financiar în
corsetează și acest colectiv, 
deși balanța sa economică 
este pozitivă.

— Sperăm ca lucrurile 
să evolueze spre bine — a 
ținut să și exprime încre
derea dl Nicușor Vulpe.

Aceasta pentru că dispu
nem de o bază tehnică 
foarte puternică, de capa
cități de producție de 
înaltă fiabilitate și proj 
ductivitate, cu care, daca 
le exploatăm rațional și 
la parametri superiori — 
de care sînt capabili me
seriașii de Ia „UMIROM* 
Petroșani — putem realiză 
produse și servicii de foarti 
bună calitate și la prețui^ 
accesibile., Atîta timp cit 
există minerit în Vale^ 
Jiului, cît țara are nevoie 
de cărbune, și întreprinde
rea noastră va exista, va 
avea de lucru. Sigur, îns4, 
că; aceasta depinde de mo
dul în care întregul co,- 
lectiv de salariați va în
țelege să-și pună în va
loare priceperea și hărni
cia, va utiliza tehnica diq 
dotare și va chibzui ref- 
sursele materiale și finan
ciare, va colabora cu be

neficiarii, produselor pe carp 
le realizează și ai servicii
lor pe care le prestează. 
Oricum, mineritul Văii 
Jiului — și „UMIROM* 
Petroșani alături de el — 
trebuie să redevină ceea 
ce a fost: o forță a jude
țului și a țării.

DUMITRU GllEONEA
...........

După ce au luat in pro 
prie gestionare și coordo
nare raioane ale Societății 
Comerciale „Ulpia" Deya, 
promițînd să le mențină 
profilul, am solicitat doam
nelor cîșțigătoare ale lici 
tației, adică celor care lei 
administrează de acum în
colo, cîteva gînduri de vii
tor :

„Această formă de co 
merț îmi va permite să 
aduc un fond de marfă di
versificat, și chiar dacă 
nu am pe moment artico
lul solicitat, să pot promite 
cu precizie clientului ziua 
în care-1 va putea cum
păra". (Irina Ștefan Ar
tizanat-Cadouri).

„în condițiile concuren
ței, trebuie să ne ciștigâm 
clienții. Cum o vom face? 
Printr-o reclamă și un de
sign cu totul deosebite (mă 
gîndesc la suporți și bus- 
turi din stiplex, la amba
laje specifice., cadourilor). 
Și, nu în ultimul rînd,

La răspîntie de drumuri
printr un comportament de 
excepție". (Nicoleta Lir 
cesen, Bijuteria).

„Avîn.d in vedere că 
prețul licitației a fost 
foarte mare, consider că 
am avut un adevărat cu
raj împreună cu cele 
opt colege ■— să preluăm 
raionul. Ce ne propunem? 
Pe lîngă o bună aprovizio
nare, vom pune la dispo
ziția clientului date a- 
supra calității tehnico- 
performante a produselor, 
vom face demonstrații 
practice, vom da sfaturi 
privind utilizarea unor ar

ticole". (Niculina Sămărtean, 
raionul Sport - Metal).

„în condițiile în care 
chiar și în aprozare sau 
in farmacii se vînd cos
metice. nu i ușor. Mă gin- 
desc la procurarea unor 
mărfuri cu viteză mare de 

rulaj; \'a fi un efort deo
sebit ; sper însă că vom 
fi cîștigați atît noi, co- 
merciănții, cît și cei care 
cumpără". (Clara Hegeduș, 
raionul Cosmetice).

„Voi aduce pentru soli 
citanți de la furnizorii noș
tri din București, Lugoj 
sau Cluj obiectele sanitare 
și uneltele agricole care 
lipsesc în prezent din ma
gazine. Și pentru a face 
un comerț civilizat vom 
efectua și prestații' de ser
vicii, angajind un instala
tor de obiecte sanitare". 
(Maria Bozan. Sanitas-Gos- 
podarul).

„Nu exagerez deloc spu- 
nindu-vă că noi rie am 
documentat pînă în „pîn- 
zele albe" privind condi
țiile preluării raionului în 
locație de.gestiune. Ii vom 
respecta profilul, spre a 

nu 1 .transforma în bazar. 
Vom completa toate gru
pele de mărfuri care ne 
lipsesc și vom aplica cel 
mai mic adaos comercial. 
Se înțelege că interesul 
nostru e.ste acela de . a 
schimba „fața" raionului, 
iar în dialogul cu clientul 
vom manifesta bunăvoință 
și receptivitate". (Florîca 
Radu, raionul Sport-Tex
tilei.

„Doresc să se vadă o 
■schimbare totală în sensul 
practicării unui comerț care’ 
sa corespundă actualelor 
condiții de . trecere la eco 
nomia de piață. Experiența 
de o viață în comerț (a- 
proape 30 de ani) este su
portul bunelor mele in
tenții. Și anume al ace
lora de a moderniza vi
trinele de prezentare, de 
a Ie da un aspect în ton 

cu al 'celo. tar e raio. ne și 
de a contribui la reparația 
capitală a complexului „Ul
pia" care va avea loc a- 
riul viitor". (Angela Marin, 
raionul „Ciorapi")
.„Legătura permanentă cu 

furnizorii ne va permite o 
aprovizionare cu toate 
sortimentele de țesături. 
Este un raion cu un rulaj 
foarte mare, care implică 
deci eforturi pe măsură. 
Vom practica un adaos co
mercial mic și sper să pu
tem oferi cumpărătorului
- spre satisfacția noastră 

și a lui mărfjrilî pî 
care și le dorește". (Giga 
Bota, raionul „Țesături").

„Doresc să realizez tet 
ce mi-am propus privind 
modernizarea și anume 
dotarea cu un TV color și 
o vitrină rotativă pentru 
expunerea produselor. Re

clama o vom face și prip 
vfdeoclipuri. Vom practică 
o servire ireproșabilă, CM 
produse proaspete, preș 
balate". (Căsălean Florica, 
raionul „Dulciuri").

„Ne vom axa pe piese da 
schimb cu prioritate, care 
sînt foarte căutate la ofiL. 
actuală. Pentru siguranță 
bunei funcționări a aparCf* 
telor, vom efectua probă 
acestora în fața clientului"^ 
(Monică Oltean u, Radic- 
TV).

O
Sînt gînduri frumoase. 

Punerea lor în practic^ 
respectiv bogăția de arti
cole,. design-ul raioanelor 
și servirea politicoasă sînt 
așteptate de multă vreme' 
de către cumpărători. în 
sfîrșit sperăm ca în scurt, 
timp, atunci cînd vom in
tra la „Ulpia", să avem 
revelația unui complex co
mercial identic cu cele dip 
metropolele lumii.

ESTERA S1NA
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CUMPĂRĂRI.

• VÎND Renault 20, sta
re ireproșabilă. Telefon 
622008. Deva, după ora 16.

(9980)

a VÎND casă cu grtî 
dina și curte (900 mp), 
posibilități., .apă, gaze, 
central, Eminescu. In
formații Deva, tel. 
625493 si «14156.

(9973>

• SC QUASAR E- 
LECTRO SRL vinde 
televizoare color Sam
sung, Waitham și Me- 
gavision. Deva. bdul 
Dec^băi, bl.' R, parte*/ 
tel. 611261. . '«««I

• VÎND, motor Saviern,- 
stare buna. Informații sat 
Leucușești, nr. 64, corn 
Bethausen. iud. Timiș.

(759)
• CONSIGNAȚIA „N“ 

din Orăștie vinde en gros 
margarina import „Wiesa- 
na“ (450 lei/buc), gumă 
Turbo (13 lei/buc), bere do
ză (175 lei/buc). Informații 
Orăstie, tel. 095/642795.

(665)
• VÎND televizor color

diagonala 51 Deva, tel. 
615101. (761)

• VÎND Ford Taunus
1600, fabricație 1982. Si
meria țel. 660552. <745)

• VÎND furgonetă Cord
Escort Diesel, consum 5 
litri la sută, fabricat oc
tombrie 1985. Informații 
tel. 629244 sau 619429, sea
ra. (718)

• VÎND sau schimb cu
apartament autoturism 
Lancia Prisma, fabricat 
octombrie 1985, stare per 
fectă, multe îmbunătățiri. 
Informații tel. 616952, sea
ra. (748).

• VÎND sau schimb cu
apartament microbuz Ford 
Transit, fabricație 1980, 
stare foarte bună, inmătri 
culat (variante). Informa
ții tel. ‘629244 (748)

• VÎND ir.-j . ■ 1 i i ■ inat
tip ..Sadeom". Tel. 095/ 
612692''' (Î52)

• VÎND .ipăi’lament 1 
camere în Simc'ii.'i, ocupa- 
bil imediat Tnl. (61 GO. ‘

(619)
• VÎND urgent ARO 

243 D (Ungaria), preț a- 
yantajos. Tîmpa, 164, tel.
187, orele 16—20 (717)

• VÎND 30 oi. Ilărău,
nr. 149. (755)

• VÎND cazan * pentru
baie, confecționat din cu
pru și inox. Deva telefon 
622197 (754)

• VÎND rulotă. stare
perfectă, pentru Scop co
mercial; preț negociabil. 
Informații zilnic 1” • 20 
tel. 093/542600. <60.9)

• VÎND Dacia 1'1'2, fa
bricație 1987, stare excep
țională. Deya tel. 620957. 
după ora 17. ■ (663)

• VÎND urgent casă bă-
. trîneaseă cu grădină mare 
și gaz, în Hunedoara, str. 
Roma, nr. 14, cartier Chi- 
zid Informații jud. Alba, 
Cugir, Para Silvia. str. 
Trandafirilor, nr. 1. bl. 1. 
j<c. A, ap. 21. (9479)

• CUMPĂR cazan în
călzire centrală. Telefoane 
642744, 647225. (791)

• VÎND loc de casă, De
va, zona Bejan. Telefon 
629692. ‘ (794)

• VÎND autocamion SRD 
135, sau schimb cu ARO 
Diesel 243. Tel. 626208.

(790)

• VÎND teren arabil în
Buituri. zona ștrandului. 
Hărăii nr. 90. (795)

• VÎND frigider Arctic. 
Deva, Gojdu, bl. A5, ap. 61.

(798)

• VÎND apartament 4 
camere. Deva tel. 625230.

. (799)

• SC CONȚIIIOM SRL
vinde din stoc următoarele 
produse : tractoare agrl- 
cole-import, putere 22 -42 
CP, echipate cu plug țj 
grapă, camere auto 1000 x 
20, 1100x 20. Relații te
lefax 615746. (797)

• VÎND hidrofor nou,
congelatoare mari și a- 
briht pentru prelucrarea 
lemnului, nou. Tel. 619530, 
după ora 18. (803)

. • VÎND urgent garsonie
ră, confort II, Minerului și 
videorecorder VHS cu 30 
casete. Tel. 625139 sau bl. 
29 A. ap. 8. (807)

• VÎND player Akai,
nou. Tel. 618675. (804)

• VÎND convenabil te
levizor color, nou, teletext, 
multisistem, telecomandă, 
cu tub și componente Phi
lips. Tel. 618675. (804)

• VÎND urgent Dacia 
1300, îmbunătățiri. CN, mo
tor nou. Tel. 633288. (808)

• VÎND Volkswagen
Passat, break, 1000 mărci 
și teleyizoare color. Tel. 
714172, orele 8- 12. (9484)

• SCHIMB Dacia .1400.
stare excepțională, numai 
contra garsonieră- zonă ul
tracentrală, Avram Iancu. 
Progresului. Deva .telefon 
619157, după ora 16. (811)

• VîțJD motor tăiat lem
ne, marca TN. 10/12, cu 
tracțiune mecanică și re
morcă. piese de schimb. 
Certej. bl. 9. ap. 10. (812)

OFERTE
DE SERVICII

i le auto, antifonări 
to. Asigurăm lucrări 
calitate. Deva, A. 
nr. 63.

• REPARAȚII tinichige- 
auțo, antifonări au

de 
Vlaicu. 

(746)

FAMI-
cu se-

20, par-

• ASOCIAȚIA 
LIALĂ „PAULA", 
diul în Simeria. bl. 
ter, execută : reparații ra- 
diocasetofoane, combine 
muzicale, radio, televizoare 
alb-negru, color, modifi 
cari normă recepție sunet 
televizoare și radiocaseto- 
foane, cu acordare de ga- ' 
ranție pentru persoane 
particulare și societăți,

(762;

’• SC 
„1,OWE“ SRL. 
service Cristur 
lează. mecanici 
de preferință 
cători limba germană 
și paznic dee 
Informații la 
621113 sau la

COMTOUR
Auto- 
anga 
auto, 

cunps-

noapte, 
telefon 
sediul 

firmei din Sin tu haini.
(7961

• DORESC să lucrez 2 •
4 ore zilnic, sau la sfîr- 
șit de săptămînă. în in- 

formătică. Am și cunoștin
țe de contabilitate. Tele
foane 626503. 617876. (806)

• ANGAJEZ două tine
re la firma ,Floris". Tel. 
622441. (810)

• INCOTA ATLAS REI- 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva —■ 
Fraga — Nurnberg — Heil
bronn •— Stuttgart, în 16 
decembrie, 8 ianuarie, 9 
ianuarie 1993.

Informații și înscrieri la 
telefon 618882, orele 16— 
21.

Pentru data de 16’ de
cembrie, Incota Atlas a- 
cordă reducere de 4000 lei/ 
bilet. (777)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB (VÎND) ca
să;- livadă, Almașu Sec, 107, 
cu apartament 3 camere, 
centru, Gojdu. Tel 618177.

(781)

• OFER apartament 2
camere, proprietate, Ko- 
gălniceanu, pentru apar
tament. 4 camere, proprie
tate de stat, exclus Micro 
15, Dacia, Dorobanți. Tel. 
626505, 615090, după ora
15. 1809)

PIERDERI

• PIERDUT cîine 
lup, răspunde la ’ nu
mele „LORD". Găsi
torului se oferă re
compensă. Tel. acasă 
625135, serviciu 616190.

(547)

DIVERSE

• SOCIETATEA CO
MERCIALĂ „ELINA- 
COM“ SRL SIMERIA 
organizează în perioa 
da 14 24 decembrie
a.c. - DECADA CA
DOURILOR și vă in 
vită la magazinul ge
neral .FLOARE DE 
COLȚ" din. str. V. 
Alecsandri, nr. 14 (lin
gă stația PECO). Toa
te mărfurile se vînd 
cu reduceri de preț de 
pînă la 3 la sută. (730)
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• ÎNCEPlND cu 15 de
cembrie 1992, la parterul 
Hotelului „Sarmis *. s-a 
deschis Librăria „HUMA- 
NITAS". Programul nos
tru este : zilnic - 10—18,
sîmbăta 9 -13. Vă aștep
tăm 1 (801)

• CU autorizația 4663- 
din 5.05.1991, elibv.ată de 
Prefectura județului Hune
doara, s-a deschis activita
tea independentă repre
zentată prin Găină Gheor- 
ghe din Sarmizegetusa, nr. 
49, avînd ca obiect de ac
tivitate desfacere mărfuri 
generale, alimentare și ne
alimentare, alimentație pu
blică, cafea, băuturi, ră
coritoare, alcoolice, pre 
parate carne, țigări. (648)

• CU autorizația 5015/ 
.3.06.1991, eliberată de Pre 
fectura județului Ilunedoa 
ra, s-a deschis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Horvath Adalbert, din 
Deva, str. Cânteutr, nr 
45, avînd ca ob’cct rîe ac
tivitate comercializare bi
juterii, gablonzurî, tricota

je, confecții, încălțăminte, 
mercerie, bazar, imprime
uri, treninguri, dulciuri, 
gumă, țigări, cafea etc.

(658)

• GU autorizația 2371/ 
22.10.1990, eliberată de Pre
fectura județului Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă reprezentată, 
prin Horvath Adalbert din 
Deva, str. D. GantemU nr. 
45, avînd ca obUct de ac
tivitate comerț cu tricota
je, bazar, blugi, mărțișoare, 
oje, tricouri, textile, dul
ciuri, încălțăminte, cafea 
etc. . (659)

• CU autorizația 4917/ 
27 mai 1991, emisă da Pre
fectura județului. Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Leu Elena 
din Hunedoara, Drum Nou, 
nr. 2, avînd ca obiect de 
activitate producere și co
mercializare luminări, pro
duse de cofetărie, patiserie, 
răcoritoare, înghețată, ca
fea, comercializare produ
se alimentare, industriale 
etc. (758)

• CU autorizația 7526/ 
30.09.92, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s a 
deschis activitate inde
pendentă reprezentată prin 
Nistor Mircea Viorel din 
Simeria, str. I.B. Deleanit, 
nr. 3, ăvîncl ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, agro- 
alimentare, industriale etc.

(7C4)

• CU autorizația '7635/ 
18.11.1992, eliberară de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Budean Pavel clin 
Simeria, ștr. Plevnei, nr. 1, 
avînd ca obiect de activi
tate reparații radio televi
zoare, comercializare piese, 
depanare, consignație. (766)

• CU autorizația 7401/ 
15.09.1992, emisă de Pre

fectura județului Hunedoa
ra, s-a deschis activități 
independentă reprezentată 
prin Zaizon loan din satul 
Măceu nr. 35, avînd ca 
obiect de activitate co
mercializare produse ali- 
mentare, industriale, texti
le, încălțăminte, metalo- 
chimice, alimentație publi
că, băuturi alcoolice etc.

(772)

• CU autorizația nr. 4365/ 
15.04.1991, emisă de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Balasz Francis* avînd 
ca obiect servicii pentru 
măcinat cereale in fătul 
Popești, comuna Cirjiți.

(773)

• CU autorizația 7'3(3/ 
27.11.92, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitate indepen
dentă reprezentată prin 
Roman Nicolae din Ponor, 
nr. 37, avînd ca obiect de 
activitate producere și co
mercializare preparafe din 
carne, virșli, băuturi răco
ritoare, produse de panifi
cație, transport marfă etc.

(792)

• CU autorizații 6408
din 11.03.1992, emisă de 
Prefectura județului Hu 
nedoara, s-a deschis activi
tatea independentă, repre 
zentală prin Tomuța Dori
ca din Deva, str. Eminescu, 
bl. A/13, avînd ca obiect 
de activitate comercializa
re de băuturi răcoritoare, 
dulciuri, alimentație pu
blică, (793)

ÎNCHIRIERI

• DEȚIN spațiu comer
cial zonă centrală și caut 
urgent un investitor sau 
asociat cu capital. Tele
fon 615386 sau 614789.

(805)

• TINERI căsătoriți, se
rioși, închiriem garsonieră 
sau apartament în Hune
doara. Tel. 724Î80, după 
ora 16. (9483)

COMEMORĂRI

• GABRIELA. Lu
cia și Romeo — co
pii — împreună cu fa
miliile ne corn. moef.m 
părinții

AURELIA și 
BENVENUTO 

CORADlNT 
la un an de la dece
sul mamei și 25 de ani 
de la decesul tatălui. 
Odihniți-vă în pace !

(800)
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S.C. INVESTIS IMPORT-EXPORT SRL DEVA I
*

Vinde en gros și en detail, prin magazi-1 
nul propriu dirr Deva, bdul Decebal, bloc 4, » 
parter

. • FILTRE DE ULEI, AER ȘI MOTORI- | 

autocamioane, fabricate în țară și în străină- |

1* 
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I* 
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I* 
I* 
I 
s

I
(123) j
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NĂ pentru diferite tipuri de autoturisme și

tate, Ia prețuri avantajoase. (486)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „UNIVERS** S.A. ,
DEVA ' 1

ANUNȚA

Scoaterea la licitație pentru locația ges
tiunii a magazinului general 105 din str. Horea, 
proprietarul spațiului este S.C. Alimentara — 
Deva.

Data licitației este 29 decembrie 1992, ora 
9, la sediul Societății Comerciale „Univers** din 
str. M. Kogălniceanu, bl. 14, etaj 1, telefon 
616015.

Cererile de înscriere Ia licitație, garanția 
de participare, actele de bonitate materială și 
taxa de participare la licitație se vor depune 
pînă în data de 25 decembrie 1992, ora 15, la 
secretariatul Comisiei de licitare.

Documentația de licitare se vinde la se
diul societății.

S.C. INFOMIN S.A.

(Centrul de informatică minieră) |
* 

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A I 
Organizează în data de 22 decembrie, ora 10. ’ 

licitație publică pentru vînzarea următoarelor 
laje de tehnică de calcul:

* perfoverificatoare cartele
* terminale DAF 2020 
A concentrator de date CD-80
* benzi magnetice IZOT
* discuri magnetice MD-Î0
* calculator CUB-Z
* calculator 1IC-85
* unități benzi magnetice K-Z 
Informații suplimentare sc pot obține la

unității sau la telefon — 095/613915 sau fax — 095/ J 
614718. (

foRMATI- (j 5 3
DISPECERATUL NOSTRU V ■ STÂ LA 
{)1SPOZȘTIE NON-STOPI

• maaar : t a a ^aaaa a * mw < m

DECESE

• SOȚIA nora și 
nepoții anunță cu du
rere încetarea din via
ță a celui care a fost 

MIHAI OLAH 
de 67 ani. înmormîn- 
tarea astăzi, 15 decem
brie, ora 13, de la do
miciliul din str. Coș- 
buc, Orăștie. (802)

■ COLECTIVUL SC 
.METALUL SA Pești- 
șu Mare este alături 
de familiile Popa Ilie 
și Neagu Alexandru la 
greaua suferință prici
nuită de pierderea ta
tălui. (9485)

• SOȚUL, fiul, nora 
și nepoata anunță cu 
adîncă tristețe înce
tarea din viață a celei 
care a fost

MARIA GORCEA 
înmormîntarea va a- 
vea loc marți, 15 de
cembrie a.c., ora 13, 
la cimitirul din Ribi- 
ță. (818)
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