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Principalul negociator ucrai
nean ia problema armamen
tului. ministrul adjunct al a- 
facerilor externe, Boris Ta- 
rasiuk. a afirmat că pute
rile nucleare occidentale 
au promis acordarea de 
garanţii oficiale de securi
tate Kievului, dacă acesta 
va ajunge ia ratificarea 
Tratatului START I, infor
mează RELTER. Garanţiile 
se referă la angajamentul 
puteriler nucleare de a nu 
face u  de forţă şi de a- 
meaiaiare cu forţa la a- 
dresa Ucrainei. Pe de altă 
pane. Alexandr Tarascnko, 
membru al Comisiei par- 
iamentare pentru apărare, 
a declarat că este puţin 
probabil ca asemenea ga
ranţii să fie obţinute din 
partea celorlalte puteri nu
cleare şl că nu este vorba 
deeîî de promisiuni me
nita să convingă Kievul la 
grăbirea ratificării tratate
lor START.

O RADOVAN KARAD- 
JICI FACE CONCESII 
TACTICE. Ilupă cum In
formează postul de radio 
BEC, liderul sîrbilor din 
Bosnia, Radovan Karadjici, 
a făcut două concesii la 
Geneva, pe care el Ie-a 
prezentat  ca an gest menit 
să demonstreze bunăvoinţa 
sîrbilor pentru a se ajunge 
la o reglementare paşnică 
a conflictului din Bosnia. 
Bl a declarat că tabăra sa 
este gata să accepte pro
punerea ONU de demilita* 
rfzar» completă a Bosniei 
fi totodată ; a prezentat 
scuze publice pentru asa
sinarea, la  cursul zilei de 
sâmbătă, a  vice-premieruluJ 
bosniac, Hakija Turailid. 
Radovan Karadhci a adău
gat insă că sfrbii nu vor 
face nici o  ţm w rie  In caro 
ca priroşte cererea lor de 
fsrom » .«teî propria 
la actualei
f lr r b p ilii*  fă »  precizat 
A  w  ; «a  «somenea 
stat a test defe creat yi că 
mi se a n i poate face ni
mic pentru dezmem brarea
'ML

*  AMERICANII ERAU 
LA f W E ă T  CU IN
CURSIUNEA IRAKIANA. 
Ce. şQrtntncf tnfarmatiile di
fuzate de posturile ameri
cane de televiziune in le
gătură cu pătrunderea în 
Kuweit a unor militari ţ* 
raldenl. pentru a i u  de 
acolo arme depozitate în 
ascunzători, itn purtător de 
euvtnt al Ministerului A- 
părării ai Statelor Unite 
a declarat: „Sîntem ta cu
rm i fl Urmărim situaţia" 
^  informează AFP.

e  TRUPELE IRAKIENE 
AU ATACAT UN DEPO
ZIT UE ARMAMENT DIN 

. KUWEIT. După cum rela
tează agenţia CNN un de
taşament special al tru
pelor irakiene, alcătuit 
din cca. 200 de soldaţi, a 
violat de două ori linia de 
demarcaţie stabilită de 
ONU ea delimitlnd graniţa 
dintre Irak şi Kuweit, pă- 
trunzînd pe teritoriul ku- 
weitian, unde a atacat un 
depezit cu arme capturate 
de la trupele irakiene în 
timpul războiului din Golf. 

A fotă ridicată o mare parte 
din aceste arme, inclusiv 
patru rachete sol-sol. Per
sonalul^ ONU care păzea 
acest depozit fi care era 
neînarmat, a încercat să se 
opună, dar a fost bruscat. 
Consiliul - de Securitate 
ONU a remis imediat o 
notă de protest Irakului.

SITUAŢIE OPERATIVA DEOSEBIT DE DINAMICĂ Şl COMPLEXA

Interviu cu dl lt. col. DUMITRU IOAN ARSENIE, 
şeful Inspectoratului de Poliţie a) judeţului Hunedoara

— Dle lt. colonel, a tre
cut, iată, cel de-al treilea 
an de după revoluţia din 
decembrie. Ce a însemnat 
1992 pentru Poliţia judeţu
lui Hunedoara ?

A fost un an în care 
ne-am confruntat cu o 
situaţie operativă deosebit 
de dinamică fi complexă, 
care a necesitat eforturi 
susţinute din partea tu
turor poliţiştilor, atît sub 
aspectul prevenirii, eît şi 
al descoperirii fenomenului 
infracţional. Poliţia, în 
general, în perioada post
revoluţionară, încet dar 
sigur, şi-a intrat In drep
turile sale fireşti. Este nor
mal, deoarece cetăţenii au 
nevoie de linişte, au ne

voie să li se apere viaţa, 
integritatea şi bunurile per
sonale. Iar de modul cum 
poliţia îşi face datoria, de
pinde credibilitatea sa în 
rîndul oamenilor. Cu toate 
greutăţile întîmpinate, po
liţiştii nu şi-au precupeţit 
nici un efort pentru re
zolvarea cu succes a ma
jorităţii situaţiilor, uneori 
chiar „limită", pentru a 
aduce în casele oamenilor 
liniştea de eare toţi avem 
atfta nevoie. Dacă am 
reuşit, în parte sau nu, ră- 
mtne Ia aprecierea cetă
ţenilor, dar rebuie să 'mun 
încă o dată că s-au depus 
eforturi deosebite in acest 
sens.

— Despre starea infrac

ţională şi corupţie, inclusiv 
preşedintele Ion Iliescu a- 
răta că este un fenomen 
îngrijorător. Care este si
tuaţia în judeţul Hune
doara ?

— într-adevăr, este un 
fenomen care trebuie să 
dea de gîndit, de la o pe
rioadă la alta numărul 
infracţiunilor înregistrind o 
creştere pur şi simplu a- 
larmantă. Şi, ca să fiu mai 
concret, în anul 1992, Po
liţia judeţului a descoperit 
4890 de infracţiuni, cu 570 
mai multe decît în 1991, 
din acest punct de Vedere 
Hunedoara fiind în primele 
cinci judeţe din ţară. Nu 
fac această remarcă pentru 
a se reţine ca un aspect 
pozitiv, dar cifra reflectă 
în primul rînd eforturile 
poliţiştilor, iar în al doilea 
rînd problematica cu care 
ne confruntăm. De altfel,

evoluţia postrevoluţionară a 
stării infracţionale nu este 
deloc încurajatoare. Cîteva 
cifre sînţ edificatoare în 
acest sens. Cred că este 
bine ca, pentru o concluzie 
clară, să ne referim la ul
timii cinci ani. Astfel, în 
1988 s-au descoperit 1564 
infracţiuni, 1450 în 1989 
şi 1907 în 1990. Saltul în
cepe în 1991, eînd s-au în
registrat 4320 şi 4890 în 
1992. Deci 1992 a fost un 
ari greu pentru poliţişti.

— Să concretizăm puţin, 
dle lt. colonel,

— Da. Cele 4890 infrac
ţiuni constatate reprezintă 
43 omoruri, tentative de 
omor şi lovituri cauzatoare 
de moarte, 299 tilhării, 47 
violuri, 32 vătămări cor- 
P ie t ave 28 ulti . e 
total 449 infracţiuni cu 
violenţă, cu 118 mai mult 
decît în 1991), 1990 infrac
ţiuni in dauna avutului

particular, din care 1447 
furturi, 1323 infracţiuni în 
dauna avutului public şi 
1152 infracţiuni de altă 
natură. Trebuie reţinut fap
tul că ne îngrijorează in
fracţiunile de tîlhărie, ci
fra de 299 fiind cea mal 
mare din 1980 încoace. Ci
titorii trebuie să ştie că 
din totalul acestor infrac
ţiuni comise s-au descope
rit autorii în 92 la sută 
din cazuri, şi din acest 
punct de vedere impunîn- 
du-se a fi evidenţiate efor
turile deosebite depuse de 
poliţişti. Să nu uităm apoi 
că infractorii tîlhari sînt 
uneori deosebit de violenţi, 
pentru prinderea şi imo-

Interviu realizat de
VALENTIN NEAGU
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Si trâim In pun şi bună înţelegere, liberi 
şi te n ri pe pimMul sfînt ai ţării

Red. t î s  e® domenii 
deşt £4 trebuie acţionat 
pentru stoparea crizei şl 
relansarea ecopomfeo-so- 
c'«sf3 ?

LH,: In trei şi . anume ţ . 
legislativ, economic şi ban- 
car I* domeniul legislativ, 
trebuia urgentată elabora
rea şi validarea unei le
gislaţii coerente şi rvaMIe 
m m  ..1 răsjxtndă actuala! 
etape de tranziţie % «ro- 
fwjroîa de piaţă. Mi gfe»-> 
dese, de asemenea, îa rec
tificarea şi corr î'etarea <£> 
nor legi insuficient elabo- 
r 3c Ir paralel* să r-a- 
eze un cadru instituţionali- 
zat, cu mecanismele şl 
pîrghiile necesare, care să 
acţioneze în toate sferele 
de activitate pentru com
baterea tentativelor de în
călcare a legilor, iar cei ce 
în alcă aceste legi ă fii 
cer« ţl, • îeeaţi 1 '~p'i 
pedepsiţi în acest fel se 
va crea un climat de or
dine; disciplină şi încrede
re atît de necesar desfăşu
rării responsabile a 'activi
tăţilor economice, sociale şi 
politice.

în domeniul economic, 
trebuie acţionat pentru re
vigorarea şi relansarea In
dustriei prin : a) retehnolo-

3 De vorbăca deputatul 
IOAN R W W ffl

gizare şi modernizare pe 
baza criteriilor de eficien
ţa, competitivitate şi cerin
ţelor economiei de piaţă ; b) 
crearea unui sistem infor
maţional bine pus ia punct 
in aşa fel Incit agenţii e- 
conomici să cunoască pro- 

realizate, earacte- 
ristfrite acestora fl eerin 
ţeâe pieţei; c) dezvoltarea 
agrieolturii şl industriei a- 
linwentare care să satisfa
că cerinţele interne; d) 
dezvoltarea competitivă a 
turismului; e) reluarea con
strucţiei de locuinţe şi e- 
j<âmi < îi rres publi* * 
f) relansarea cercetării 
ştiinţifice ; g) urgentarea 
privatizării activităţilor 

Use f* 5 spo iţia popula

Jn ce priveşte -sistemul 
bancar soc st că băncile •>>! 
ţrb^lie să fie înrobitoare, 
ci un instrument al statu
lui cu rol moderator în 
eporiomie ; dobînzile să fie 
încurajatoare pentru agen- 
ţii economiei.

Bbd.; Ce iniţiative Ia-
gislattve veţi susţine în
Camera Deputaţilor ?

I.H.: Consider de maxi
mă urgenţă adoptarea unor 
legi referitoare la resurse
le miniere şi creditul mi
nier, protecţia şi obligaţiile 
conducătorilor de unităţi, 
salarizarea pe economie şi 
pe ramuri, reactualizarea 
pensiilor, faliment, com
pletarea 1 ii fond îlui {a., 
eiar, asigurările sociale,
învăţămîntul, apărarea na
ţională, repartizarea în 
producţie a absolvenţilor 
învâţămîntului superior ş.a.

Red.: Corupţia, violen
ţa, bişniţa ş.a. perturbă se
rios viaţa socială. ' Cum 
vedeţi eradicarea acestora ?

LH.: Foarte simplu:
prin elaborarea şi votarea 
de legi care _ să combată 

■; astfeî de fenomene caracte
ristice perioadei d tranzi 
ţie la economia de piaţă, 
să impună respectul pentru 
toţi cetăţenii ţării, privind 
munca eficientă în toate 
ramurile economice, coin
teresarea materială în func
ţie de rezultatele muncii 
prestate, grija pentru ges
tionarea eficientă a bunu-

A consemnat 
TRAIAN BON DOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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S.C. „Habcr" S.A. în laborator se fac analize 
pentru testarea calităţii renumite) beri de Haţeg.

Foto: PA VEL LAZAA—fi— *—• «
COMUNICAT

Vineri, 8 ianuarie 1993, a avut loc prima întrunire 
din acest an a Consiliului Judeţean al Convenţiei Demo
cratico din România.

în urma analizei anului politic 1992, au fost funda- 
rn itate I ulie urse n ojî, t rde pclitit , ofensivă, •>. 
listă, urmărind accentuarea prezenţei C.D.R. în viaţa po
litică, în procesul de tranziţie şi reformă.

Domnul ALEXA MIRCEA (preşedinte PNL—CD) a 
fost ales preşedinte al Filialei C.D.Il., iar domnul 
GHEORGHE POGAN (preşedinte P.A.C.) a fost ales 
■ ■ - • t

A fost adoptat un nou Regulament de funcţionare şi 
s-a constituit Comitetul Executiv Judeţean al C.D.R., 
avînd atribuţiuni în luarea rapidă a deciziilor politice şi 
îrţ concretizarea legăturii parlamentarilor C.D.R. cu ale
gătorii.

Filiala Judeţeană Hunedoara 
a Convenţiei Democratice 

din România

O SURPRIZĂ PLĂCUTĂ. Vi
neri, 8 ianuarie, pe traseul Deva- 
Simeria am consemnat un fapt 
îmbucurător. Autobuzul 31—HD— 
6331, aparţinind RATP Deva — 
şofer Vasile Petreanu — nu nu
mai că a excelat prin curăţenie, 
ci şi prin sistemul de încălzire, 
care a oferit călătorilor un am
bient termic plăcut pe toată du
rata călătoriei. (CJP.)

O  N-AI UN BILET ? Este O 
întrebare care devine toţ mai

„concertată" în transportul local 
de călători. La coborirea din stafii, 
fapt consemnat în Deva, se face 
schimbul de bilete între cel care 
coboară şi cel care urcă. Persoa
nele cu asemenea practici sînt de 
regulă tinerii sau uneori pensio
nari, „explicaţia" fiind motivată 
de nivelul preţurilor. (C.P.j

O ARESTAT. A fost arestat 
Paul Amza, de 19 ani, din Hu
nedoara, recidivist. Altă ocupaţie 
decît ttthăria la drumul mare el 
nu avea. Acum numele lui va 
înlocui acel A.N. (autor necunos
cut) din dreptul tilhăriei asupra 
unui cetăţean din Vulcan. In „a- 
facere“ a fost ajutat de doi mi

nori : Sandu Sas şi Ritq Sas, de 
15 şi respectiv 16 ani. (V.N.)

O SUPRAPREŢ. Multă lume 
sa perindă pe la „Roti-Bar“ din 
Orăştie. Nu ştim însă cîţi au 
simţit la buzunar că aici băutu
rile alcoolice se vindeau la supra- 
preţ. Acest fel de comerţ îl prac
ticau Maria Ncsa şi Cornelia To- 
dea, lucrătoare la unitate. Spe
răm că s-au lecuit. (V.N.)

O REFUZ NEMOTIVAT. Era 
in ajunul Crăciunului cînd soţii 
Cadar, din Deva, Gojdu, bl. O 1, 
au venit la redacţie să ne rela
teze refuzul poştei de a face a- 
bonamente la publicaţia „Trans-

porturile locale" şi chiar la „Cu- 
vtntul îiber“. Acest lucru se in- 
Umpla în 23 decembrie, la orele 
amiezii.. Se pare că pentru unii 
sărbătorile au început mai de
vreme, doar vacanţa de iarnă 
prelungită puţind explica acc'tt 
refuz. Sperăm că intîmpl&ri de 
genul acestui „dar" neplăcut de 
Moş Crăciun pentru cititori nu se 
vor repeta acum că s-au termi
nat sărbătorile.
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Cultura — „hmtuită4* de pesimism şi in acest an
■? în procesul reformei, de 

trecere a României la eco
nomia de piaţa, cultura sa 
dovedeşte un domeniu ex- 

•| trem de fragil, fiind cel 
mai:- afectat. Este cunoscut 
şi arhicunoscut faptul că 
aceasta nu poate exista 
fără resurse financiare alo- 

I cate de guvernanţi. Dar în 
condiţiile de sărăcie prin 
care trece ţara, resursele 

' sînt extrem de limitate. De 
; aici o serie de greutăţi in
surmontabile care slăbesc 
procesul cultural, fă- 

■ cîndu-1 să treneze într-o 
stare de latenţă prelungită, 
far cultura, spiritualitatea, 
să nu uitării, este tot ceea 

;Ce â oferit mai specific 
poporul nostru comunităţii 

(mondiale, este bunul de 
- preţ care ne-a aşezat în 
rîndul -celor mai avansate 
naţiuni ale lumii.

Este afectată activitatea 
de creaţie şi, deopotrivă, 
activitatea instituţiilor de 
cultură din teritoriu — case 
de cultură, cluburi, cămine 
culturale,’ biblioteci, teatre. 
Nu o dată am evidenţiat 
în coloanele ziarului nos-

A venit la redacţie să 
.ne ceară un sfat dezintere
sat dl Gheorghe Beler din 
Peştişu Mic. Care era pro
blema dumisale ? Una a 
satului. în primăvara lui 
1990, eînd s-a’ trecut ma
siv la desfiinţarea C.A.P.- 
urilor, consătenii săi, şî 
domnia sa de altfel, şi-au 
luat pămînturile în primi
re cam unde ştiau că le 
avuseseră înainte de colec
tivizare.

Eliberarea în baza Legii 
fohdului funciar a titluri
lor de proprietate presu
punea însă O identificare şi 
o măsurătpare mult mâi ri
guroasă decît o păstra me
moria fiecăruia. Dar comi
sia . cu topometri şi ingi- 

. neri fie cadastru întîrzia să 
ajungă la Peştişu Mic, fiind 
pcujpată pînă peste cap în 
alte zone.
‘ Ir» "1990 şi 1991 oamenii 
jţi-4u muncit pămînturile a-

f’ % cum şi le-au însuşit ei 
upă amintire. Au fost şi 

conflicte. Nu cu parul, ci

tru activitatea celor două 
teatre hunedorene, lipsa 

banilor care împiedică mon
tările noilor spectacole, 
aspect agravat şi de lipsa 
publicului care a uitat 
drumul ‘ spre aceste insti
tuţii. Doar un spectacol de 
anvergură şi acela neapărat 
televizat mai scoate din 
„amorţeală" omul, făcîndu-1 
să se bată pentru „un bilet 
în plus", în cazul Teatru
lui Dramatic „I.D. Sîrbu“ 
Petroşani, acesta a fost ne
voit să-şi suspende multe 
spectacole din lipsă : de 
public, sau a renunţat la 
unele premiere ambiţioase 
din... lipsa personalului ac
toricesc calificat sam a ba
nilor. La rîndul său, Tea
trul de Estradă Deva are 
o situaţie şi mai critică, 
actualul sediu fiind în re
paraţie capitală care du
rează de cîţiva ani. Banii 
cu ţîrîita care i sa alocă 
pentru continuarea lucrări
lor fac ca acestea să se 
prelungească pînă la „ca
lendele greceşti". Premiera 
cu public a unor spectacole 
întîrzie deocamdată aici

cu vorba, dar mâi răstită. 
Nu se întîmpla numai la 
Peştişu Mic.

Pe la sfîrşitul lui 1992, 
au ajuns topometrii şi aici. 
Punerea în posesie pe baza 
actelor de carte funciară şi 
a măsurătorilor topometri-

Unica
soluţie

ce n-a mai coincis cu ceea 
ce ştiau oamenii din amin
tiri. Proprietăţile luate în 
primire în 1990 au început 
tot mai mult să se între
pătrundă. Necazul este că 
unii proprietari au îrisămîn- 
ţat în toamna trecută grîu 
pe terenuri, alţii au inten
ţia ca în primăvara viitoa
re să însămînţeze porumb.

din cauza ghinioanelor de 
tot felul.

In privinţa caselor de 
cultură şi a căminelor cul
turale, activitatea de auto
finanţare a , făcut ca şl 
instituţiile cu o activitate 
serioasă să intre în rîndul 
celbr modeste, totul uni- 
formizîndu-se în... modestie 
şi „a trăi de pe o zi pe 
alta". Ceea ce le mai oferă 
bani pentru existenţă sînt 
cursurile cu plată ale uni
versităţilor populare de pe 
lîngă aceste aşezăminte şi 
închirierile de spaţii, tot 
mai rare şi acestea însă. 
Unde se va ajunge, nimeni 
nu poate bănui, nici măcar 
Ministerul Culturii care 
are acum în fruntea sa 
un fost ministru al învăţă
mântului, un om caro n-a 
făcut nimic nici acolo de 
unde a venit. Aşadar, şi în 
acest ari continuă semnele 
de întrebare în privinţa 
culturii româneşti bîntuită 
de pesimism si nepăsare.- 

. Păcat!

MINEL BODEA

„Ce se va întîmpla a- 
tunci ' cînd proprietarii de 
drept vor intra cu plugul 
în porţiunile de teren în- 
sămînţate cu grîu, dar pe 
care acum sînt proprietari 
cei ce vor însămînţa po
rumb ?“ — se întreabă şi 
ne întreabă dl Beler.

Dacă nu va fi înţelegere ca 
între oameni care- trăiesc 
în -acelaşi sat de zeci şi 
sute de ani, se pot întîmpla 
multe şi neplăcute. înţe
legerea omenească este u- 
nica soluţie şi la Peştişu 
Mic şi pe oriunde se vor 
mâi fi întîmplat asemenea 
întrepătrunderi. Cei care 
au semănat grîu pe un te
ren care acum riu mai este 
âl lor, să fie lăsaţi să-l 
recolteze, iar aceştia la 
rîndul lor să-i despăgubeas
că pe adevăraţii proprietari 
de recolta de porumb pe 
care nu o vor putea obţi
ne de pe terenurile respec
tive.

ION CIOCLKI

n o t ă

DE CE COSTA ATÎT DE
MULT TELEFONUL ?

La această întrebare pu
să de mai mulţi cititori am 
solicitat un răspuns la Di
recţia de Telecomunicaţii 
Hunedoarâ-Deva. Iată ce 
ni s-a spus. In urma ma
jorării tarifelor de teleco
municaţii abonamentul lu
nar este acum 250 lei (pen
tru o persoană fizică), la 
care se adaugă taxa de ser
vice de 35 lei. Suma apă
rută pe factură Ia „diver
se", de 270 lei, reprezintă 
diferenţa de abonament (de 
la 150 lei la 285 Iei) şi res
pectiv 135 lei garanţie.

Ni s-a mai precizat că 
dc luna viitoare lucrurile 
vor intra în normal şi hu 
vom măi avea nimic de 
plătit la „diverse". De a- 
semenea, eă acest sistem de 
încasare cu anticipaţie a 
unor taxe se datorează fe
lului propriu de funcţiona
re, care este „unicat pe 
ţară". Iar costul impulsii
lor pentru convorbiri tele
fonice s-a majorat doar de 
la 16 decembrie 1992. Deci 
nu vom mai avea de plătit 
„diverise", în schimb ne vor 
costa mai mult impulsiile 
consumate. (V.R.)

Să trăim  în pace ş i bună 

înţelegere, liberi şi demni 

pe păm intul s fîn t al ţă rii
(Urmare din pag. 1)

rilor statului, paralel cu 
asigurarea bazei tehnico- 
materiale şi a pieţelor de 
desfacere.

Red.: (Se perspective au 
industriile extractive şi 
siderurgice ale judeţului 
nostru ?

I.H.: Voi face tot ceea 
ce este posibil să conving 
cu argumente înaltul fo
rum legislativ al ţării şi 
executivul pentru a men
ţine şi chiar dezvolta aces
te activităţi, pentru con
tinuitatea tradiţiilor exis
tente în judeţul nostru. Do
resc să informez electoratul 
că, încă de la intrarea în 
Parlamentul României, am 
susţinut înfiinţarea Minis
terului Resurselor şi Ener
giei, idee ce s-a materia
lizat. împreună cu grupul 
parlamentar al Partidului 
România Mare din Camera 
Deputaţilor am iniţiat pro
puneri legislative pentru 
completarea Legii fondului 
funciar, controlarea de că
tre stat a sistemului ban
car, stabilirea de dobînzi

avantajoase pentru activi
tăţile performante ş.a.

Red.: în final, vă ofe
rim posibilitatea să vă a- 

dresaţi, prin intermediul zia
rului „Guvintul liber", di
rect cetăţenilor judeţului.

I.H.: Ii asigur pe mem
brii şi simpatizanţii Par
tidului România Mare, pe 
toţi cetăţenii judeţului oa
re cred în România mare şi 
puternică — visul tuturor 
românilor — că voi depu
ne toată priceperea şi pu
terea de muncă pentru a 
le reprezenta cu cinste şi 
devotament interesele în 
forumul legislativ al ţării. 
Prin tot ce voi întreprinde, 
voi căuta să fiu înţelept 
şi tolerant, să acţionez cu 
responsabilitate patriotică, 
în conformitate cu legile şi 
Constituţia ţării, astfel ca 
toţi cei care, prin cuget şi 
simţiri gîndim româneşte 
— indiferent de: etnie, re
ligie sau convingeri politi
ce — să trăim în pace şi 
buna înţelegere, liberi şi 
demni pe pămîntul sfînt al 
României şi în hotarele sa
le fireşti.

Un mod original de parcare a maşinilor cu care se face aprovizionarea., 
magazinului „Alimentara" de pe strada M. Emrnescu din Deva. Acest spaţiu, 
domnilor, vă aparţine in exclusivitate ? lo to  : PA VEL LAZA
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SITU A ŢIE O PE R A T IV Ă  DEOSEBIT DE D INAM ICĂ Şl CO M PLEX Ă
(Urmaro din pag. 1)

ibilizarea acestora impunîn- 
îiu-se, în multe situaţii, o 
prezenţă de spirit deosebită 
pin partea poliţiştilor. Vrem 
să se mai ştie că poliţia 
.foloseşte şi armamentul în 
lupta cu infractorii. Iată 
rie exemplu ,în noaptea de 
•14 spre 15 decembrie 1992, 
pe o stradă din Orăştie, 
Aurel S. a fost atacat cu 
cuţitele de doi indivizi, 
care l-au deposedat de 
bani şi alte obiecte. La 
strigătul acestuia, o pa
trulă a poliţiei aflată în 
apropiere a trecut la ur
mărirea infractorilor, care 
au încercat să riposteze, 
moment în care poliţiştii 
au folosit armamentul, ră- 
nindu-1 prin împuşcare pe 
unul dintre aceştia. Au
torii erau Alexandru Bră- 
nişcan, de 19 ani şi Gheor
ghe Brănişca, de 20 de ani, 
ţigani din Orăştie. Astfel 
da cazuri nu au fost sin
gulare în anul 1992.

— Astăzi se vorbeşte 
mult despre corupţie. Care 
este situaţia ?

— Problema corupţiei nu 
are caracter de noutate, 
dar parcă în 1992 şi chiar 
în ultimii ani se înregis
trează o recrudescenţă a 
fenomenului. In 1992 poli

ţia hunedoreană a desco
perit şi finalizat cercetările 
în 233 infracţiuni de luare 
de mită şi trafic de in
fluenţă. Astfel de fapte 
sînt caracteristice tuturor 
sferelor activităţii social- 
economice, fără excepţie: 
Se pretind şi se primesc 
sume de bani sau alte fo
loase materiale, în unele 
situaţii pentru rezolvarea 
unor probleme chiar sim
ple, care intră în atribu- 
ţiunile de serviciu ale 
funcţionarilor, ori altor sa
lariaţi. Iată un exemplu. 
Constantin Popa, fost ges
tionar la mâgazinul de 
mobilă al S.C. Comlemn 
Ş.A. Deva, a pretins şi pri
mit da la diverse persoane 
bani şi produse de prove
nienţă străină pentru a 
favoriza cumpărarea pre
ferenţială de mobilă, ori 
numai anumite piese com
ponente dintr-o garnitură. 
A fost prins în flagrant şi 
arestat. Sîntem convinşi că 
nu putem stăpîni în tota
litate fenomenul întrucît 
activitatea de constatare şi 
probare a unor asemenea 
fapte înlîmpină greutăţi. 
Vreau să spun că cel care 
dă mită este interesat în 
rezolvarea problemelor per
sonale, iar după realizare, 
de teama de n nu fi repus 
în situaţia iniţială, nu de

nunţă. Aici fenomenul se 
încurajează efectiv de tot 
mai mulţi cetăţeni. Ni
meni nu vine să spună că 
a dat bani unuia Sau al
tuia pentru rezolvarea u- 
nor probleme ce intră fi
resc în obligaţia de servi
ciu, fiecare declarîndu-se 
mulţumit că a rezolvat, 
mai puţin contînd cit şi 
cui a dat. Chiar şi atunci 
cînd poliţia este „pe fază" 
se întîmpină multe gre
utăţi pentru probarea in
fracţiunilor, existînd afir
maţii de genul : „eu n-am 
dat", „eu n-am luat". Şi 
banii găsiţi în birou ? „Nu 
ştiu cine i-a abandonat". 
Şi uite aşa vorbim despre 
corupţie, dar foarte puţini 
sînt cei care iau atitudine. 
Să nu se creadă cumva că 
pe această linie poliţia nu 
face altceva decît să aş
tepte denunţuri de la u- 
nul sau de la altul. Nu, 
în nici un caz, şi ca atare 
cele 233 infracţiuni desco
perite consider că relevă 
preocuparea poliţiei în a- 
ceastă direcţie. Consider 
că toţi trebuie să luăm 
atitudine faţă de acest fla
gel, să nu-I încurajăm. Este 
foarte uşor să spui că „po
liţia nu face", atîta timp 
cît sprijinul este inexistent.

— Mulţi cetăţeni consi
deră că prea des sînt vic

timele unui comerţ care 
încalcă legea. Aşa o fi ?

— Da, Intr-adevăr, în a- 
cest domeniu liegeâ s-a în
călcat foarte des, poliţiştii 
consţatînd şi sancţionînd 
1018 contravenţii în valoare 
de peste 30 milioane lei. 
în 23 de cazuri persoanele 
în cauză, la propunerea 
organelor de poliţie, âu fost 
sancţionate cu închisoare 
contravenţională. Cele mai 
multe contravenţii da a- 
cest gen au constat în 
cumpărarea de mărfuri de 
la unităţile de desfacere cu 
amănuntul, în scop de re- 
vînzare, depăşirea adaosu
rilor maxime, acte de co
merţ cu bunuri a căror 
provenienţă nu poate fi 
dovedită, sau fără îndepli
nirea condiţiilor prevăzute 
de lege şi altele. Deci, fie
care urmărea un cîştig i- 
mediat prin eludarea legii. 
In afara contravenţiilor 
s-au constatat şi aspecte 
penale care au făcut o‘- 
biectul a 38 de dosare .pe
nale în care s-au făcut 
propuneri de trimitere în 
judecată.

— Despre circulaţie, ce 
putem’ spune ?

— Numărul accidentelor 
de circulaţie a. crescut, din 
păcate alarmant. în 1992 
s-au înregistrat 603 acci
dente, soldate cu 69 de

morţi, 207 răniţi ş i , ava
rierea a 826 autovehicule, 
îmbucurător este totuşi 
faptul că numărul contra
venţiilor pe linie de circu
laţie a scăzut considerabil. 
Mai. îmbucurător este că 
au scăzut cu aproape 1000 
contravenţiile privind con
ducerea autovehiculelor sub 
influenţa alcoolului sau în 
stare de ebrietate. In ' a- 
ceastă privinţă sînt două 
variante: ori cetăţenii au 
înţeles gravitatea faptelor, 
ori poliţiştii nu i-au des
coperit. Noi însă credem 
în prima variantă. Am dori 
şi ne-am bucura foarte 
mult ca în 1993 abaterile 
pe linie de circulaţie să 
înregistreze considerabile 
reduceri, dar acest lucru 
depinde de participanţii la 
trafic.

; -ţ Ce aşteptaţi de Ia a- 
nul 1993. Ce credeţi că 
trebuie făcut pentru creş
terea eficienţei muncii po
liţistului ?

. — Dorim ca anul 1993 
să fie mai bun decît pre
cedentul. Pentru noi, po
liţiştii, termenul de „Bun" 
înseamnă ca fenomenul in
fracţional să scadă, să fie 
liniştit şi să nu" rie' con
fruntăm cu situaţii deose
bite. Dar, pentru ca acest 
deziderat să se realizeze, 
trebuie ca poliţistul să fie

permanent la. datorie. Do
rim, de asemenea, să se 
adopte cît mai repede „Le
gea de funcţionare a poli
ţiei", „Statutul poliţistului" 
şi „Codul rutier" ■— mijloace 
care vor conduce, desigur, 
la creşterea eficienţei mun
cii de poliţie. Şi, nu în 
ultimul rînd, dorim ca ce
tăţenii să fie alături de 
noi, să acţionăm ca un 
tot unitar împotriva infrac- 
ţionalităţii. Cred că trebuie 
să facem mai mult în di
recţia pregătirii antiinfrac- 
ţionale a populaţiei şi a 
pazei. Sperăm ca anul a- 
cesta să se adopte şi „Le
gea gardienilor publici". 

Cum credeţi că se 
poate stopa actualul fe
nomen infracţional ?

Prin mărirea număru
lui poliţiştilor, dotarea co
respunzătoare, aportul ce
tăţenilor şi o legislaţie a- 
decvată la condiţiile social- 
economice actuale.

— Cu ce gînduri pornesc
poliţiştii din judeţ în anul 
1993 ? ' ■

— Cu ghidul că vom a- 
vea rezultate mai bune, 
dar în acelaşi timp şi cu 
gîndul că va fi nevoie de 
mai multă dăruire în 
muncă, avînd în vedere 
tendinţele şi evoluţia din 
ce în ce mai complexă ale 
fenomenului infracţional.



CUViJVTUL LIBER

Noi structuri 
şi suprastructuri 
la R.A.C. Deva

Ultima perioadă a cunos
cut în structura de orga
nizare a Regiei Autonome 
a Cuprului Deva mai 
multe modificări, inclusiv 
la nivelul conducerii â- 
cesteia unde, într-un timp 
relativ scurt, s-au perindat 
mai mulţi directori gene
rali ori adjuncţi.

Intrucît modificările în 
structura organizatorică nu 
sînt de neglijat, iar impli
caţiile acestora pot fi defi
nitorii, ne-am adresat dlui 
ing. Mircea Dobre, direc
torul general al R.A.C. 
Deva pentru câteva amă
nunte care privesc prezen
tul şi perspectiva unităţilor 
din cadrul regiei.

—  DIe director general, 
ce ne puteţi spune în acest 
sens ?

— R.A.C. Deva are un 
număr mare de unităţi în 
subordine. In anul 1992, o 
parte dintre acestea s-au 
organizat în societăţi co
merciale.

Unităţile de extracţie şi 
de preparare a minereului 
au fost cuprinse, de ase
menea, într o nouă for
mulă organizatorică — a- 
ceea de sucursale — avînd 
la bază o serie de criterii, 
printre care le-âş aminti pe 

- cele de eficienţă econo
mică, de valorificare su
perioară a resurselor şi ă 
potenţialului tehnic şi u- 
man, de răspîndire geogra
fica, de subvenţionare şi, 
nesubvenţionare etc. Re
organizarea în , sucursale 
s-a făcut şi datorită nece
sităţilor impuse de economia • 
de piaţă, caro presupune, 
intre altele; şi o maivihare

sâiariale, calificării perso
nalului, cu perspective de 
a li se asigura personalitate 
juridică.
— Declinul economic după 

’89 ş-a răsfrînt în întreaga 
ţară. Estimativ care este 
situaţia la nivelul R.A.C. 
Deva?

- -  Ponderea regiei în 
obţinerea unor produse la 
nivel de ţară este semni
ficativă. Ba cupru, spre 
exemplu, realizăm 78 la 
sută, la plumb şi zinc 25 
la sută, iar la talc şi ba
uxită sîntem unici produ
cători. Anul 1992 a fost 
egal cu 1991, sau, chiar 
cu unele depăşiri. Impor
tant este faptul că va re- 
uşit oarecum stoparea de
clinului producţiei. Nă
dăjduim ca ’93 să repre
zinte' un an mult mai bun 
pentru unităţile regiei noas
tre.

— Cum apreciaţi per
spectivă mineritului ?

— Sectorul minier tre
buie restrîns numai dacă 
există neputinţă.

— La o primă vedere a
lucrurilor, înfiinţarea su
cursalelor pare un lucru 
inutil, o verigă interme
diară ,o structură, practic, 
în plus. Care este opinia 
dumneavoastră ? - '

-> Aparent, lucrurile se 
pot interpreta. Sub. aspect
ul numărului de personal, 
în cele mai multe cazuri; 
sucursalele s-au înfiinţat 
cu im procent de 80 la 
sută din lucrătorii unităţi» 

.lor miniere,, la care s-a 
adăugat'şi personal diri ca- 

, drul R.A.C. Deva. Dincolo 
de acestea s-a redus * ra-

operutiviUite îh derulare» - portul dintre personalul 
relaţiilor econotnîj&B, v de productiv şi cel neproduc-
produc^ie, ̂ Plecind * de la 
aceste' considerente, "''Vam 
înfiinţat sucursale la Brad. 
BăBUsţ; Moldova Nouă, Hu- 

: neâ&ra, .^fcrud»
triţnestrul l  al acestui" ian 
este în discuţie constituirea 
unei sucursale Ia Deva.

— Care Sînt prerogati
vele acestor Sucursale nou 
înfiinţate ?
’ Au, ifi mare, o inde
pendenţă în fundamentarea 
producţiei,, desfacerii, a- 
provizionării, normativelor 
de personal, problemelor

tiv. Sub aspect economic, 
o. parte dintre raţiuni, au 
fost enumerate anterior. - -•

. \ — în aceste condiţii, care 
. este -totuşi menirea R.A.C. 
Deva ? •

— Regia va rămîne re
prezentantul statului cate 
â s ^ r ă ' corelarea produc
ţiei, a întregii activităţi e- 
conomice în raport 
cesîtăţile prezente şi '  de 
perspectivă ale economie! 
naţionale. - c;

CORNEL POBNAR

PARADA MODEI. CU
| Reprezentanţi de la 40
I de societăţi comerciale a- 
I filiate Camerei de Go- 
I merţ a judeţului au parti- 
J cipat sîmbătă, 9 ianuarie 
I a.c., la o reuşită paradă 
» a modei organizată la Res- 
I taurantul „Transilvania" 
* din Deva, din iniţiativa 
t Societăţii Comerciale „Mu- 
I reşul" Socom Deva, cu 
I concursul S.C. Pălării 
|  „Gristiha" S.R.B. şi S.0. 
J „Studio" S.R.B. Deva, care 
| au sponsorizat acţiunea. 
'  După cum ne spunea dl
I Petre Florea, preşedintele 

„Socom" Deva, scopul 
* acestei parade este atît 
I publicitar, cit şi de per- 
s manentizare a unei cola- 
| borări, în perspectivă, în- 
J tre societăţile interesate
IV în completarea fondului 

de marfă al comerţului cu
I' articole vestimentare prac

tice, elegante, în pas cu 
' ultimele noutăţi în materie 
I de îmbrăcăminte.
. Au fost prezentate pu-
| Micului modelele premiate 
! la Poiana Braşov, la o
I acţiune de contractare 

organizată la nivel na
ţional de Camera de Co- 

| merţ şi Industrie a Ro- 
' mâniei. Dar şi multe alte

creaţii pentru femei, co
pii şi bărbaţi ■— caracte
rizate prin îndrăzneală, 
bun gust, originalitate şi 
modernism. Tinerele, pre
zentatoare au captivat a- 
tenţia spectatorilor prin 
ansamblul ţinutei, la în
ceput cînd au îmbrăcat 
geci, scurte, salopete, cos
tume de schi, compleurl, 
lucrate din material de 
fîş în diferite combinaţii 
de culori şi chiar cu două 
feţe, dar şi pe parcurs 
cînd ati schimbat ţinuta 
sport •- tiirism cu ta- 
ioare, fuste şi fuste-pan- 
talon, plisate, apoi cu 
rochii de seară ori pal
toane . ample, din blană 
sintetică, al căror croi 
readuc o notă de roman
tism.

Frumoasă ca -o zi se
nină a fost „mireasa" ale 
cărei volane bogate, de. o 
fineţe cuceritoare, au adus 
remarci interesante : „fru
moasă ca un vis, dar c it . 
de costisitoare ?“

Rochiţa pentru fetiţe 
o combinaţie de catifea 
roz cu voal alb, ca şi 
costumaşul din fîş pentru 
copii (mov închis combi
nat cu kaki) au cucerit

publicul prezent care £i-a 
manifestat admiraţia prin 
aplauze.

Dar cine sînt cei care 
prin fantezie, meticulozi
tate şi profesionalism au 
creat aceste modele ? Fo
losim prilejul spre a vi-i 
prezenta. Sînt creatoarele 
Lucia Jurj, Maria Popo- 
vici, Rodica Joldiş, Maria 
Firescu, Csobot Eva, Do
rina Vasiu de la secţiile 
de comandă ale Casei de 
Mode, de confecţii serie 
şi nou-născuţi de la So
cietatea „Mureşul" Socom. 
Merită din plin aprecierile 
deoarece produsele exe
cutate după ideile proprii,' 
rivalizează, s-a văzut, cu 
cele mai lăudate obiecte 
vestimentare , executate 
de firme similare.

Reprezentanţii societă
ţilor comerciale au avut 
prilejul să se informeze 
în vederea încheierii de 
contracte si despre alte 
articole — de marochină- 
rie, lenjerie, de interior 
—. care. se confecţionează 
în secţiile societăţii la al 
cărei telefon — G14707 — 
pot fi luate multe alte 
informaţii.

ESTERA ŞINA

Tinereţe, supleţe, bun 
gust Ia parada modei.

Foto: PA VEL LAZA

T R T S U U A

Si TOTUŞI DIFUZOARELE 
NU CINTĂ

Ca un răspuns la intre- 
barea pusă de dl Ungur 
Tr'aian ’„de ce nu cîntă 
difuzoarele" ne scrie J, dl 
Afon Petrescu din sătul 
Tîmav&î Ne relatează po
vestea unui stîlp. Fiind 
de lemn, a putrezit, şi a- 
cum 3 ani a fost înlocuit 
de altul din beton. f. Apoi 
s-â prezentat o lucrătoare 
la faţa locului, a desfăcut £ 
firele de la vechiul^ stîlp, 
dar nu le-a putut monta pe 
cel nou pentru că-i lipseau 
„2 b'răţafe". Undele'găsesc 
aceste materiale — ne în
treabă oamenii. Pentru că 
fără ele- firele întinse pe 
marginea drumului ar pu

tea dispare. Şi ar fi pă
cat de efortul făcut cu ani 
în urmă pentru a realiza 
linia pe zeci de kilometri.

Sperăm, alături, da oa
menii din Tîrnava Bră* 
nişca,. săofie luat. în sea
mă acest apel, pentru a nu 
mai fi privaţi- - de legătura' 
cu lumea, pe care V  le-o 
asigură difuzoarele. Şi dacă 
sef ştie „de ce nu cîntă di-* 
fuzoărele", se pot găsi şi 
soluţii.' E nevoie pe lingă 
„brăţări" şi de, puţin 'in» 
teres !  ̂V;-.-.- ■

SA LE DEA. DOMNUL
■ sAnatate- ' - ’ •
Mult stimată redacţie'," vă 

rog din toată inimă> să pu
blicaţi ’rîndurile mele- In-

ziarul „Cuvîntul liber". In 
perioada 1 —23 decembrie 
am fost internat la Spita
lul C.F.R. Simeria, ' fiind" 
bolnav. Am rămas foarte 
impresionat de atenţia cu 
care 'sînt înconjuraţi aici' 
bolnavii de conducerea spi -" 
talului, de medici, cuni 
este mai-ales dna dr. Ti
mar Irina. -■ '

Deci. mai sînt oameni 
bilni peduhjea.asta ! Să le 
dea • Domnul sănătate 1 şi 
ntimâi -bucurii. Cu mul» - 
ţuiniri; Gheorghe Drăgulin,

- Simeria.. ' • . - • '■■■■'

-„«MUL- t B r w -
VV,; ,-DUMNEZEUV,?*» :

Axurnindu-şi întreaga 
. răspundere 4 pentru cele 
afirmate în scrisoare, dl

St«UI« gimnasticii feminin* Tşi vor manţine strâlucirea (II)
— Aşadar, 1992 a fost un 

an bun. Ce va fi in acest 
an?

— Deşi în acest an nu 
se desfăşoară olimpiadă, 
va fi tot un an „plin" care 
aduce, printre altele', unele 
noutăţi. Deci, va trebui 
să participăm la Campio
natele Mondiale ce vor a- 
vea loc în aprilie, în An
glia, la Campionatele Eu
ropene pentru juniori, ce 
se vor desfăşura în luna 
mai, în Italia, şi la Cam
pionatele Mondiale Univer
sitare, din S.U.A., în luna 
august, la care se adaugă 
Campionatul Naţional al 
României care, după toate 
probabilităţile, se va des
făşura tot la Ploieşti. Im
portant este insă că ince- 
pînd din acest an se schim
bă codul de punctaj şi 
exerciţiile impuse, că în pe
rioada următoare trebuie să 
îngemănăm tot mai bine. 
schimbul de generaţii . ~- 
întiperirea lotului, . dacă 
se poate spune, aşa, ceea 
ce înseâmriă că avem serios 
rie lucru. De aceea au şi 
început devreme şi în a- 
cest an pregătirile, chiar

din primele zile ale lunii 
ianuarie.

— Vă rugăm să ne spu
neţi cu ce colectiv de an
trenori lucraţi în acest an 
şi lotul de gimnaste.

— - Antrenori sînt Maria 
Bitang, Ştefan Gal, Biyiu 
Mazilu şi coregraf Rodica 
Demetrescu, Din lot fac 
parte Bavinia Mîloşovici, 
Cristina Bontaş (în aceste 
zile participă Ja cîteva 
concursuri în Italia), Mi- 
rela Paşca, Vanda Hădă- 
rean, Maria Neculiţă, Ga- 
briela Agache, Alina Ba
zar, Cornelia Mîndricel, 
Daniela Năsănducă, Isa- 
bela Lăcătuş, Claudia Ru- 
san, Andreea Cacovean, Na- 
dia Hăţăgan, Simona Mo
canii si Mădălina Gogîţu.

— Nume cunoscute şi 
apreciate şi peste hotare, 
dar şi multe nume noi...

— Sigur câ da, fiindcă 
e yn proces normal, vital 
pentru menţinerea compe
titivităţii ridicate, aşa cum

bine unor campioni^ 
Cţaudia Rusan, Andreea 
Găcoveam Nadia Hăţăgan, 
Simona Mocanu sînt juni
oare şi, spre mîndria an- 
trenoarei lor, î^iaria Bi

tang, au ocupat locul I cu 
echipa la aparate la Cam
pionatul Mondial pentru 
junioare, ce a avut loc a- 
nul trecut în finala din I- 
talia (după etapa disputată 
în Franţa şi semifinalele în 
Ungaria), precum şi alte

Convorbire cu prof. 
OCTAVIAN BELU, 

antrenor federal, 
coordonatorul lotului 

reprezentativ de 
gimnastică feminină

locuri la bîrnă, sol, para
lele şi sărituri. Sînt tinere 
care „vin" din urmă şi ne 
punem mari speranţe în 
ele.

— Deci, nu ducem lipsă 
de valori, ceea ce ne dă 
siguranţa menţinerii gim
nasticii feminine româneşti 
in rîndurile. „celor mari", 
că vor apărea noi „stele" 
în gimnastica românească.

~  în  acest an, sperăm 
1 ca „stelele" noastre să-şi 
menţină strălucirea şi, con
comitent, să apară altele. 
Da, în ţara noastră marile 
străluciri ale atâtor gim

naste de ia .. Nadia pînă 
la Lavinia Miloşov.ici au 
captat interesul multor 
fetiţe şi al părinţilor lor, 
care le-au îndreptat paşii 
spre gimnastică. Dacă se 
va menţine treaz acest in
teres pentru gimnastică, iar 
statul va ajuta în conti
nuare federaţia de specia
litate cu fondurile atît de 
necesare şi cointeresarea 
la un nivel corespunzător 
a. antrenorilor, gimnastica 
feminină românească se 
poate menţine sus, încă 
mulţi ani. Din păcate, 
mulţi antrenori buni au 
plecat peste hotare, în di
ferita ţări.

După cum am auzii, 
şi dumneavoastră aţi pri
mit oferte, demne de luat 
în seamă, dar aţi rămas 
în continuare antrenor fe
deral, conducător al lotu
lui reprezentativ.

— Am primit oferte din 
Franţa, Italia, Spania şi din 
Australia (foarte avanta
joase), dar nu pot lăsa a- 
cum treaba pe care abia 
am început-o aici, la Deva, 
în urmă cu cîţiya ani. Este 
un oraş care îmi place< ca 
şi locuitorii săi, mă inie

leg bine cu colaboratorii şi 
iubesc fetiţele încredinţate 
nouă, ca proprii lor pă
rinţi. Bineînţeles, câştigul 
meu este foar e departe de 
ceea ce mi s-a oferit, de 
exemplu, în Australia. Să 
vedem ce o măi fi. Sper 
însă să fim ajutaţi mai 
mult în continuare, pe toate 
planurile. Aşteptăm şi noi 
să apară Legea sponsori
zării. Fiindcă în aceste 
condiţii mai grele din pe
rioada tranziţiei, cînd cos
turile au crescut la ali
mente, transport, cazare, 
e greu să faci faţă depla
sărilor şi pregătirii lotului. 
Să nu mai vorbim de pri
menirea bazei materiale, 
de procurarea echipamente
lor.

...In liniştea sălii de la 
poalele Cetăţii Deva se 
pregătesc sub îndrumarea 
atentă a antrenorilor în
drăgitele fetiţe — dintre 
care multe sînt componente 
ale loturilor reprezentative 
ale României la junioare 
şi senioare — care au adus 
glorie sportivă ţării, iar 
nouă; bucuria de a fi con
cetăţenii lor'.

SABIN CERBII

Nicolae' Vesa îşi prezintă 
necazul său şi al altor' că» 
tăţqni din Dupăpiatră (Buţ 
ceş) cu consăteanul . Ioan 
Veşâ lui Urci în. 1980,' îm
preuna cu alţi 4 oameni, 
a cumpărat de la acestei, 
contra sumei de 5 mii de 
lei* un druiri de acces" pe 
care aii circulat ncstlnghe- 
riţi- pîriă in 1991. < Atunci, 
dl Ioan'Vesa a închis (Jru- 
mul fără motiv. A amerriiţ- 
ţat cu securea pe cei de la 
consiliul local, nu s-a "pre
zentat la comisia de jhâ?- 
cată. ' ■■ " - ■ “ ,
. SemnatariiJ., scrisorii _

. întreabă cum se mâl 
cel în cauză autodenur 

. „omul liţi Dumnezeu", 
tfivit confesiunii- reiigit 
pentru care- a. optat de 
de ani, după: asemenea 
nifestări. Scrisoarea mi 
cuprinde, în sprijinul 
eestei afirmaţii, şi un 
episod marcat de agresiu... 
şi în care autorul aceste® 
a scăpat doar prin intefsî 
venţia- nepotului celui 
comportări deloc creştineşti. 
; în ceea ce priveşte vallf- 
bilitatea calităţii de vete
ran de război, deşi n^gf 
fi fost nici o oră pe fronE 
aşa eum scrie dl Nicol® 
Vesa, un răspuns autori^» 
pot da cei care i-au elibe
rat carnetul de veteran (& 
război. Ligă sau asociatul 
care a emis documentul 
care-i dă dreptul la o pem 
sie de veteran de război 
au, desigur, şi dovezile ca» 
re»i atestă această calităle.

POŞTA RUBRICII 
•  B.B., Valea Brad

Pentru a vă putea da u 
răspuns, ar fi trebuit a 
avem mai multe date de 
spre „mama" care şi-a jxf- 
răsit cei patru copii ş i ||a  
care nu vrea să revină nici 
din sentimente materne şi 
nici de ..ruşinea hunii''. De 
aceea, vă sfătuim să con
sultaţi un avocat, care, pe 
baza tuturor datelor pe 
care le veţi da, vă poate 
spune e' c"t -e şi cit poate 
să f ; ' - '1 in favoarea
celor patru minori.
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VtNZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  VÎND teren (2500 mp)
cu clădire — 4 încăperi, a- 
nexe, excepţională zonă tu
ristică, la şosea naţională, 
ţii Fornădia, cumpăr apar
tament 2—3 camere in De
va. Tel. 616282. (1539)

•  SC ĂLFAR SA A- 
RAD SERE, str. Zi- 
mandului, nr 3, oferă 
răsaduri de «ornate — 
plante mamă, sau re- 
picatc, soian d>- mare 
psroductivitTe şi foarte 
tfcmpurii —■ provenien
ţă  Olanda. Se primesc 
comenzi prin magazi
nul nostru 40 din De
va, bdul f. inertă ţii, bl. 
Ir2, tel. >l.i ):i I şi mu 
U&zirt 5 -iui bdul 1 
Decembrie, bl. A, tel. 
*18981. Informaţii su
plimentare la Sere A- 
iad, tel. 0966/34512. 
35601, 35701, interior 
165,

•  CUMPĂR 200 dolari, 
mâr^ij ofertă serioasă.

Deva 612908. (1541)
•  VtND televizor color.

Deva, bdul Decebal, bl- 5, 
ap; 141. (1537)

•  VÎND fin (Fintoag).
Deva tel. 629212. (1537)

•  VÎND casă în Orăştie,
posibilităţi de privatizare. 
Informaţii Alba Iulia, tel. 
096/822166. (1542)

•  VÎND apartament 2
camere, confort I şi o su
fragerie, zonă centrală. In
formaţii la tel. 714534, în
tre orele 17—19, tel. 720690, 
după ora 20. (1545)

•  VÎND Robur LD 3001
op dubă izotermă şi insta
lare  frigorifică — minus 
J5 grade Celsius, sarcină 
utilă 2,8 tone, an fabrica
ţia 19B8, IFA I.-60 şi re
marcă (G şi 4,5 tone), an 
fabricaţie 1988. Deva tel. 
616210. .(1543)

•  VÎND fin — otavă (4 
tone) si coceni. Relaţii Te- 
liucul Inferior tel. 738283.

(1252)
. V VÎND urgent Trabant 

Hunedoara, bdul De- 
cebal, 6, te l. 716465. (1254)

•  S.C. ARDELEAN 
vinde din stoc urmă
toarele : frigidere, ma-

i spălat, maşini cu- 
incălţăminte, de

tergenţi, hîrtie igienică 
49 lei/buc., zahăr şi 
alte produse. Dorim să 
fftehiriem apartament 

p ta parter sau casă în 
Oraşele din ţară. In
formaţii la magazinul 
Ardelean din Deva, str. 
Horia, nr. 172, telefon 
618879. (1498)

•  VÎND ladă frigorifică 
400 1, tip Lehel, nouă, p.eţ 
informativ 559-000 lei. In
formaţii la tel. 721384, Hu
nedoara, între orele 19--22.

■■■: ' (1522)
•  VÎND urgent casă, trei 

camere, baie şi -grădină, 17 
ari, în Griscior, str. Sub- 
pietroasa, nr. 10, cu acte în 
regulă. Informaţii Deva, 
tel, 618852, după ora 18.
■ : ;  7 7 - (1520) 

*-♦+•♦ +■++* + *♦♦*•♦#♦* * ******

•  SE scoate la lici
taţie magazinul alimen
tar din satul Cozia, în 
data de 28 ianuarie 
1993. Licitaţia are loc 
la sediul Consiliului 
Local Cîrjiţi, orele 10, 
tel. 625919.' (1519)

.**★**♦ * * « * * * *> *♦** *t * * v* *

•  VÎND Dacia 1300, sta
re bună, fabricaţie 1980. 
TOI. 715043. (1248)

•  CUMPĂR teren con
strucţie casă în Deva, mi
nim 500 mp. Tel. 627495.

• (1499)
•  VÎND chioşc metalic 

pentru alimentaţie publică, 
cu amplasament în Deva 
şi maşină de îngheţată. Tel. 
629640, după ora 17. (1509)

•  VÎND Volkswagen
Transportor Diesel, pentru 
piesa de schimb sau cum
păr acte înscriere. Infor
maţii tel. 617067. (1510)

•  VÎND TV 12, motor 
Cîmpulung. Mintia, 130, 
Măniţiu Gheorghe. (1502)

•  VÎND aripi faţă Dacia
1100. Tel. 628645. (1515)

•  VÎND autocamion Sa- 
viem 6,5 tone, înmatricu
lat şl Skoda 1000 MB, preţ 
negociabil. Timişăn Petru, 
str. Mâilat, nr. 20, Uricani.

(1621)
•  VÎND vacă JBâlţatâ ro

mânească, 3 ani, gestantă 
luna 9. Bîreea Mică, 54, 
AntaL (1526)

•  VÎND 35 oi. Hărău,
149. ' (1534)

»  VÎND casă în Mînerău, 
eventual Ia schimb cu a- 
partament 4 camere în De
va şi lapte praf Behelâe nr. 
1. Reiaţii la tel. 619209, 
după oră 17. (1529)

•  VÎND tractor L-445
nou, fin 3000 kg. Telefon 
626248. (1535)

•  VÎND mobilă sufra
gerie, canapele etc. Hune
doara tel. 724541. (1532)

•  VÎND casă, pămînt, 
Almaşu Mic, nr. 36 (Peşti- 
şu Mic). Informaţii Deva, 
Dacia, bl. 35, ap. 52. (1425)

•  VÎND urgent AUDI 
80. Informaţii Deva, ■ tel. 
612376.

PIERDERI
•  PIERDUT autorizaţie

nr. 4667/6.05.1991. Se decla
ră nulă. (1506)

•  PIERDUT carnet şo
mer pe numele Gogoaşă 
Iosif. Se declară nul. (1538)

•  GĂSIT factură cum
părare auto Skoda 120 L 
pe numele Cristean Ion. 
Relaţii tel, 617451. (1507)

•  PIERDUT carnet Coo
perativa de Credit Deva. pe 
numele Marinică Titiana, 
eliberat de Fabrica de 
Mătase. îl declar pul. i

, (1426/1427)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
2 camere, et. *3, Eminescu, 
cu garsonieră, bucătărie 
mare, zonă Centrală. Teî. 
618439, între orele 18-s-lâ.

..,,, (1482)
•  SCHIMB apartament

3 camere Braşov, cu De
va. Deva, Caragiale, nr. 9, 
ap. 32. (1517)

•  SCHIMB casă Bucu,
reşti, cu apartament Deva. 
Informaţii tel. 613886, du
pă ora 16. (1504)
- •  SCHIMB apartament 
3 camere, proprietate, cu 
2 camere. Deva. Al. Roma
nilor, bl. 11, şc. 4, et 2, 
ap. 71. (1525)

•  SCHIMB sau vînd a- 
partament 2 camere, pro
prietate, Simeria, cu apar
tament 2 camere, Deva, ex
clusiv Micro 15. Informaţii 
la tel. 661532, după ora 16.

(1544)
•  SCHIMB garsonieră 

confort I, cu apartament 
2—3 camere. Deva, Zamfi 
rescu, bl. Q 4/1. (chiu).

(1531)

ÎNCHIRIERI
•  OFERIM spre închi

riere apartament 2 camere, 
Deva, Eminescu, bl. 35. 
Informaţii Baia de Criş, tel. 
247. (1489)

r ^ i•  CÂUT/®4 garaj pentru 
închiriat, Hunedoara, in
formaţii tel. 718499. (1250)

•  CAUT garaj pentru
închiriat. Hunedoara tel.; 
711426. (1251)

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva-— Praga
— Nurnberg — Heilbronn
— Stuttgart, în 20 şl 27
Ianuarie 1993. Informaţii 
şi înscrieri ia tel. 618882, 
orele 16—21. (1135)

OFERTE 
DE SERVICn

•  ANGAJEZ femeie pen
tru menaj uşor, TeL 611258, 
după ora 1$. (1523)

•  CAUT femeie îngriji
re bolnav. Deva telefon 
614986, după ora 16. (1508)

♦  S-A deschis secţia 
ARGASITORIE COM. 
DOBRA, sat ABUCEA 
(In fostul sediu al 
CAP). (1516)

•  FAMILIE ttnărâ, se
rioasă, doreşte să îngrijeas
că o persoană îh vîrstă, în 
schimbul primirii In spaţiu. 
Relaţii suplimentare teî. 
61*916- (1472)

♦  EUROFRENDS orga
nizează excursie îti Turcia, 
perioada 20—25 Ianuarie 
1993. Preţ 10500 lei. In
formaţii la tel. 624033, sau 
621840. (1501)

•  CLUBUL „CON
STRUCTORUL" DEVA 
deschide un nou curs 
de croitorie. Informaţii 
tel. 622426, orele 10— 
11. (1530)

•  SC Naghi & Zsok 
Deva angajează de ur
genţa CROITOR cu o 
vechime de minim 2 
ani în specialitate. Re
laţii la sedittl firmei 
din str. Mihai Viteazul, 
nr. 112, sau tel. 616190.

(1152)

DECESE

♦  CU nemărginită du
rere familia anunţi înceta
rea din viaţă a celui mai 
bun soţ, tată, socru, bunic 
şi străbunic

PETItU BABA 
în Vîrstă de 75 ani. înmor» 
mîntarea a avut loc în 12 
ianuărie 1993, oră 14, în 
satul Socec, eon. Cer băl, 
jud. Hunedoara.- Nu te vom 
uita niciodată. (ţ249)

•  FAMILIA pro
fund îndurerată anun
ţă stingerea din viaţă 
a celei care a fost o 
minunată mamă şi so
ţie

AURELIA DAN
49 ani.

Înmormîntarea va avea 
loc astăzi, 13 ianuarie, 
ora 14, în Cîrjiţi.

(1527)

♦  SOŢIA Maria, ma
ma Domnica, copul 
Dorin şi Dorina plîng 
moartea fulgerătoare a 
dragului log 
ION CRACIUNESCU 
Înmormîntarea va avea 
loc astăzi, 13 ianuarie 
1993, la Cimitirul Popa 
Şapcă din Hunedoara.

(1253)

•  SOŢIA Tatiana 
anunţă cu durere tre
cerea tn nefiinţă a 
dragului ei soţ 

VIOREL HENŢ 
an om de o deosebită 
nobleţe sufletească.

înhumarea va avea 
loc joi, 14 ianuarie a.c., 
Ia cimitirul din strada 
Călugăreai, Deva.

îi voi păstra mereu 
vie amintirea! (1524)

♦  A plecat dintre 
noi, după o scurtă 
dar grea suferinţă, na
şul nostru drag 

VIOREL HENŢ 
Veşnic nemingîiaţi, 

îi vom păstra neştear- 
să amintirea. Marce
la, Costel şi Tatiana 
Duna. (1524)

♦  SÎNTEM alături de 
tine dragă Tatiana Îa 
greaua încerc»© prin 
care treci acum la pier
derea soţului tău drag 
şi a prietenului nostru 

VIOREL HENŢ 
Sincere condoleanţe şi 
întreâga noastră com
pasiune. Gku şi Eliza 
I’opescu. :;V7'pJ24)

COOPERATIVA „UNIVERS** SIMERIA 
Scoate la licitaţie, în ziua de 19 ianuarie 

1993, următoarele valori:
•  clădire tn vederea demolării şi valorifi

cării materialelor de construcţii;
•  spaţii de depozitare şi de producţie in

dustrială ;
•  mijloace fixe ; platformă telescopică, 

centrifugă zincografie, aparat şlefuit lentile, 
dioptimetru, electrocar cu macara, strung pen
tru lemn.

Lista cu preţurile de începere a licitaţiei 
se află la sediul cooperativei din Simeria, str, 
1 Decembrie, bl, 104. Informaţii la tel. 660520.

(23)

I FIRMA GERMANĂ „GABOR-REISEN** * 
î  Efectuează, începînd cu luna ianuarie 1993,1 
(TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tar i-: 
: fe reduse si confort maxim pe ruta: DEVA 
I NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART j 
j ^  KARLSRUE — MAN3HEIM, cu autocare ul- ! 
* tramodeme, dotate cu aer condiţionat şi circuit |

J* vldeo-tv. * - «
Plecarea din gara Deva, ora 7, şl sosire la J 

I destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re- * 
î  laţii suplimentare la telefon 612331. (1200) 1

|  S.C. „BADPS** DEVA
I cu sediul în Deva, str, Em. Gojdu, nr. 79 |

Invită toţi agenţii economici inieresaţi a .  
* obţine materiale de la noi, să depună la biroul | 
|  MARKETING ;al societăţii spedficaţla necesa- - 
* rului de aprovizionat In anul 1993. î
| Prin aceasta ne ajutaţi să aducem In depo- j 
î  zltele S.C. „BADPS** S.A. Deva sortimentele şi I 
j cantităţile ce vă sînt necesare din următoarele j 
I categorii de mărfuri: J

•  profile, tablă, ţevi, şină CF; j
•  materiale pentru construcţii şi instalaţii ! 

|  (var, ciment, bolţari, traverse, lemn, traverse | 
«beton; 7 . j
|  •  lemn de mină, cherestea; |
î  •  piese auto (Dacia, Arc, Saviem, Baba,»
|  Belaz); I

•  piese de schimb pentru uzine de prepa- j 
|  rare, perforatoare, maşini de încărcat, excava- I 
j toare, buldozere; |

#  reactivi de laborator, flotaţie; '

t #  produse electrotehnice (corpuri de ilu- 
, minat, curele trapezoidale, acumulatoare);
i  materiale textile, echipament de protec

I

1î ţie.

NOU! !
TRENURILE EXPRES „BANAT** F

Doriţi să faceţi o călătorie agreabilă ş ij  
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — Cluj-1 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si * 
meria şi Alba Iulia? *

Folosiţi, cu încredere trenurile expre-1 
„BANAT**, care au un confort sporit şl con *  
diţii civilizate de călătorie î * (1412)*

I%
I

I Putem aproviziona orice produs fără res- * 
» tricţie, tratînd în  egală măsură «arte* solicitări, 1 
|  Asigurăm transportul la desdhiaţle cu mij- I 
[ loacele proprii la tarife avantajoase. ţ
1 Mulţumim pentru promptitudine! j
l Intcrpelîndu-ne vă asiguraţi şansa unei) 
J aprovizionări rapide, complete şi la cele mai r e -1 
I duse preţuri. j
I In aşteptarea Dvs., (il§2) j

SOCIETATEA COMERCIALĂ REMPES j 
S.A, DEVA

I Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosctti, nr.
Scoate la licitaţie în data de 15.2.1993 mij- j 

( toate fix» casate. *
fa cazul rînd mijloacele fixe nu se adjudeci j 

I la această dată, licitaţia se organizează peste 15 J 
zile calendaristice. j

Lista mijloacelor fixe se află la sediul SjC. '

1

l

S.C. „PECO HUNEDOARA** — DEVA SA
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. _

11 A  {
Vinde la licitaţie următoarele mijloace fix e | 

disponibilei 9
•  utilaje de calcul (M 118, Junior, MS 100 J 

etc.) •  cazane de abur şi apă caldă •  Aro 243 ■  
DA •  interfon •  alte mijloace fixe casate. I

Lista acestora se află afişată începînd cu I
data de 12.1.1993 la sediul societăţii, iar lici- ■  
taţiă va avea loc în data de 27.1.1993, ora 10. |

j REMPES S.A., blroul Mecano-Energetic. |
Informaţii suplimentare la -telefon 621273,!

^ 0 ) |
... ' " *

I■ %
I

i , ,.4 • AlUUlUiai
j interior 170.

I SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SIGMA-MOLOT" SCS DEVA 

Vă oferă:
#  Pijamale bărbat! la preţuri cuprinse in- j 

tre 2414—2607;
j •  Bluze fîş fete — bărbaţi la preţuri cu- I 
; prinse între 3183—3357.

Informaţii suplimentare la sediul firmei din | 
» str. A. Iancu, bl. H 1, sc. E, parter, tel. 095/ J 
1 614888. (1201) I

(22) |  » Vă aşteptăm. j
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