
Instanţele judecătoreşti faţă în —  

cu creşterea numărului faptelor grave

— DIe preşedinte, ce
bilanţ prezintă instanţele 
judecătoreşti din judeţul
nostru, ia finele anului
1992 ?

— Fac precizarea că noi 
folosim un sistem de evi
denţă specific, indicatorii 
referindu.se la numărul de 
inculpaţi conci ,âi de
finitiv. Şi acum să vă răs. 
pund la Întrebare. In anul 
trecut s-a înregistrat o am
plificare a fenomenului in

fracţional, fiind condamnate 
1786 de persoane faţă de 
1708 în 1991. Creşteri sem
nificative se constată la 
omor şi tentativă de o- 
mor, viol, tâlhărie, furt 

'dinavutul public şi privat. 
Numai pentru furt din 
proprietatea privată, ca 
să dau un exemplu, au 
fost condamnaţi 466' de in. 
culpaţi. Dacă doriţi să 
consemnaţi un salt specta. 
cu}os, vă pot spune că, în 
timp ce în 1991 au fost 
condamnate pentru infrac

ţiuni economice două per
soane, numărul acestora a 
crescut în anul trecut la 
56.

Pentru că ne aflăm pe 
terenul activităţii judiciare, 
mă simt obligat să relev 
că, în anul 1992, în jude
ţul Hunedoara au fost ju
decate peste 28000 de do
sare, faţă de 17 000 în 1991. 
Crai eă în acest fel se ob
servă creşterea deosebită a 
fenomenului judiciar In ge
neral, dar, în acelaşi timp, 
se conturează efortul ex
traordinar pe care l-au de. 
pus cei 40 de judecători de 
la instanţele noastre.

îngrijorătoare este 
creşterea numărului fap. 
telor grave.

— Foarte îngrijorătoare.

Au sporit în mod pregnant 
faptele de gravitate ridi
cată, comise în grup, şi a 
devenit frecventă repetarea 
de către aceeaşi persoană 
a unor acte infracţionale.

Trebuie să mărturisesc că 
rămînem de multe ori 
stupefiaţi de cruzimea unor 
manifestări violente a- 
deseori în cadrul familiei 
şi, în general, de dezlăn
ţuirea a tot ceea ce poate 
fi mai josnic, a unor in
stincte primare, in aşa fel 
incit conflictele minore se

transformă în scene demne 
de un film de groază.

— Ce cauze determină, 
în principal .infracţiunile ?

-—Ca şi în anii trecuţi, 
regăsim în cazurile supuse

judecăţii aceleaşi fenomene 
cum ar fi abuzul de al
cool, situaţia de familie 
precară, lipsa de suprave
ghere a minorilor, paza 
deficitară a unor bunuri 
etc. Intîlnim şi o anume 
atitudine de respingere a 
oricăror reguli de compor
tare civilizată, pe baza i-

deii primitive eă normele 
juridice ar fi incompatibile 
cu societatea democratică. 
Vreau să merg mai departe 
şi să vă spun deschis că 
nu aceşti factori sînt esen
ţiali în menţinerea stării 
infracţionale sau, în orice 
caz, ei nu constituie declt 
consecinţa unor tare mai 
vechi şi mai profunde. Dacă 
slntem sinceri cu noi în
şine — şi apreciez că nu 
există altă cale spre a ieşi 
din impas — vom recu
noaşte că avem de luptat 
cu o gravă rămînere în 
urmă pe tărîmul culturii 
şi educaţiei. Cînd spun cul
tură, mă refer la tot ceea 
ce trebuie să constituia pa
trimoniul unei fiinţe so
ciale. Poate eă întrebarea

este retorică, dar îmi peri 
mit.-să -o ■ pun : eît - la ■ sută- 
din populaţia adultă cu
noaşte la nivel ele 
funcţionarea instituţiilor 
publice, a mecanismelor 
statului ? Vorbind de edu
caţie sau, mai curînd, de 
lipsa acesteia, nu mă pot 
abţine să nu remarc fap. 
tul că, în timp ce aproape 
toată lumea este gata să-şi 
apere cu dinţii bruma de 
bunuri agonisite, o bună 
parte din populaţia este. 
absolut indiferentă la pro-, 
tecţia averii altuia, ca să 
nu mai vorbim de protec
ţia avutului public.

— De ce legi credeţi că 
ar fi urgentă nevoie ?

— Fără îndoială, îmi 
este greu să mă hazardez 
în indicarea unor priorităţi, 
mai ales că fiecare dottte-

A consemnat 
TRAIAN BONDOR . ;
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MINERII DIN POIANA RUSCAI 
VOR S-AUDĂ DE ŞOMAJ

Dl ing. Adrian Urî- 
ţescu este, de puţin timp, 
directorul Exploatării Mi
niere Ghelari, din Cadrul 
nou — înfiinţatei Su
cursale Miniere Poiana 
Ruscăi — Teliue, de pe 
filiera, spre vîrf, Regia 

.Cuprului Deva — Depar

tamentul Minelor — Mi
nisterul Industriilor. Cam 
stufoasă această încren
gătură economică minieră 
şi nu ştim eît de eficientă. 
Probabil că nici nu prea 
este, însă nu aceasta face 
subiectul articolului de 
faţă.

•Aşadar, dl Adrian Urî- 
ţeşeu iese puţin din bi
rou, se scuză că este o- 
cupat cu oaspeţi de la 
sucursală şi de la regie,

DUMITRU G Ii EON EA

^Continuare în pag. a 2-a)

Mineri de la Ghelari ieşind din schimb, după o nouă zi fructuoasă în sub. 
teran. Foto PAVEL LAZA

P R IN  L U M E A  SA T E L O R

SECVENŢE DIN ILIA
Zi de ianuarie, zi moho. 

rîtă cu promoroacă şi ceaţă. 
S_ar părea că sătenii n.au 
prea mult de lucru în a- 
ceastă perioadă. Cei măi 
mulţi au lemnele tăiate şi 
orânduite cu grijă în curţi. 
Unii şi-au depozitat în faţa 
caselor piatră de construc
ţie ; pe alocuri nisipul şi 
pietrişul, în grămezi (strada 
gării) aşteaptă să fie îm
prăştiat peste gropile să
pate de o vreme. Dar cine 
s-o facă ? Lucrările gos
podăreşti •— chiar şi altele 
de proporţii — au stagnăt. 
„Scheletul" unui bloc cen
tral, înnegrit: de intemperii, 
pare eâ-i pă si > t t > 
intenţie, ca şi alte lucrări 
cum sînt canalizarea la 
blocurile A şi D cu 12 şi 
respectiv 24 de aparta
mente, caro dă multă bă
taie de cap locatarilor şi 
celor care lucrează în ma
gazinele de la parter. Nici 
conducta de apă potabilă, 
care să aducă apa de la 
Dobra, nu-i finalizată, cu 
toate că lucrarea a dema
rat în urmă cu doi ani.

Spitalul din Ilia era pri
mul „popas" al pacienţilor 
de pe raza fostului raion 
(respectiv comunele Ilia, 
Burjuc, Zam, Gurasada, 
Dobra, Lăpuşnic, Vorţa şi 
Bătrîna). Folosim trecutul, 
deoarece în prezent există

pericolul desfiinţării aces
tei unităţi spitaliceşti. Clă
direa este veche, a fost 
inundată în *70 şi în "75, 
bani pentru investiţii nu 
mai sînt. Rînd pe rind 
s.au desfiinţat secţii im
portante, s.a redus numă
rul de paturi, incit pentru 
o banală intervenţie chi
rurgicală omul trebuie să 
plece la Deva. Autorităţile 
comunei aşteaptă un răs
puns memoriului pe care 
l-au adresat Ministerului 
Sănătăţii. „Cum să facem 
ca* spitalul să supravie. 

. ţuiască ?“ — se întreabă 
primarul comunei.

Frământări, intenţii bune, 
dar totul se opreşte la... 
bani. Din nevoia de eco
nomie, personalul şi bi. 
rourile „Consumcoop" s.au 
redus, la minim, frigul a 
alungat personalul din ma
gazine ; la alimentara din 
centru vînzătoarele s-au 
adunat în jurul unei sobe, 
a l. cărei foc îl întreţin şi 
cu lemne aduse de.acasă, 
într-o plasă. E totuşi bine 
că li s-a asigurat oamenilor 
zahărul subvenţionat pe 
intervalul mai — august. 
Nu este sare şi... petrol,

ESTERA SÎNA

(Continuare în pag. o 2-a)

o BILETE DE TRATAMENT. 
De la Comitetul de coordonare 
al Ligii Pensionarilor din judeţul 
Hunedoara sîntem informaţi că 
prin Agenţia de Turism „Sin- 
dacon Deva se oferă bilete dc 
tratament, la un preţ mediu de 
7000 lei, pentru un sejur de 18 
zile. Pensionarii şi membrii ligii 
se pot prezenta în acest scop la 
agenţia amintită. (N.T.)

O  SFEŞTANIA PlINII. Sîm- 
b&tă, 23 ianuarie a.c., a intrat in 
funcţiune fabrica de pîine din

cadrul Societăţii Comerciale in1 
Comandită Simplă „Brutăria 
Neamţ", din Deva, pe DN 7, în 
vecinătatea autogării. Cu acest 
prilej, preotul Alexandru Hotă
rau a oficiat sfeştania piittil noas
tre cea de toate zilele, a sfinţit 
obiectivul şi pe slujbaşii săi, a 
hinccuvîntat bucatele oferite ce
lor prezenţi.

De la 1 februarie a.c., maga
zinul propriu al societăţii va fi 
deschis zilnic pentru toţi cei ce 
doresc să cumpere o pîine albă, 
proaspătă, gustoasă şi ieftină de 
la ,,Brutăria Neamt“, din Deva. 
(D.G.)

O SPECTACOLE. Teatrul de 
Revistă Deva a prezentat în ca-

eeevveeeeeeeeeeeeeeeei

pitala judeţului, in cursul săp- 
tăminii. trecute, mai multe spec
tacole cu „Bimbo western“ (pen
tru copii) — text: George Miha- 
lache,. muzica : Gheorghe David 
şi comedia muzicală „Cqut urgent 
nevastă“ (regia: Eugen Aron, 
text: Virgil Stoenescu şi Ale
xandru Darian). Astăzi, teatrul 
devean programează spectacole 
cu acelaşi repertoriu Ia Hune
doara. (M.B.)

O DARUL FRANCEZILOR. 
Primăria din Ghelari a primit ca
dou din .parţea autorităţilor ora
şului Limoges — Franţa o ~cen
trală telefonică de interior şi a* 
parate telefonice pentru■ fiecare

1 • • •  • • • • • • • •  v •  <

birou al primăriei. Centrala poate 
face legătura intre primărie şi 
oricare abonat din ,comună iar o 
legătură este- rezervată comuni
cărilor interurbane. (I.C.)

O „ANALIZA FINALĂn. film 
american în care pasiunea de
vastatoare şi crima cu sînge rece 
sînt... vedete, rulează în această 
săptămînă la Cinematograful „Pa
tria“ Deva. Vizionare plăcută ! 
(V.R.)

> « * * * « *  * m

•  NOUA ADMINIS
TRAŢIE AMERICANA 8 
informat că nu va adopta 
o nouă atitudine tu prl, 
vinţa OEP după „e Israe* 
lui a anulat interdicţia ca 
cetăţenii săi să aibă con. 
tacte cu organizaţia pa. 
iestiniană.

• ■ DUPĂ SEMNAREA 
DOCUMENTELOR privind 
constituirea Băncii îuter- 
statale şi reglementarea 
omţî I bancr °>t dor valor 't ,  
airnosfc • a  reuniunii ! ' >3,
vel înalt a liderilor.. , CSI. 
s-a încins brusc, cînd . par. 
tidpanţii au trecut Ia ana. 
lîzarea proiectului statutu
lui Comunităţii Statelor 
Independente. Disputa s.a 
declanşat după ce preşedin. 
tcle Ucrainei, Leonid Krav- 
ciuk, s.a pronunţat, deşi 
nu la maniera cea mai 
categorică, împotriva sem
nării acestui act, poziţie la 
care s-au aliniat ulterior 
şi preşedinţii Moldovei Şi 
Turkmcnistanului, care âu 
cerut o reexaminare a do. 
cumentului. După discuţii 
aprinse s.a convenit elabo. 
rarea unui nou proiect care 
să evidenţieze îngrijorarea 
tuturor statelor membre 
faţă dc starea de lucruri 
creată In cadrul Comuni
tăţii şi care să reflecte do
rinţa ţărilor participante de 
a adopta un document ca. 
pabil a reglementa relaţiile 
intcrcomunitare, a facilita 
depăşirea stării de criză ce 
confruntă CSI, a soluţiona 
problemele de factură eco
nomică, cele mai acute 
pentru existenţa CSI.

•  COMANDANTUL ŞEF 
al forţelor NATO din Eu
ropa, generalul John Sha- 
likashvili, a declarat înfr.un 
interviu acordat agenţiei 
Reuter că Alianţa nord. 
atlantică nu ar trebui să 
intervină direct cu aju'.o. 
rul forţei militare pentru 
a pune capăt conflictului 
intern din Iugoslavia. „Noi 
vom folosi forţa militară 
pciltru a consolida proce. 
sul politic prin care se 
încearcă evitarea soluţiei 
militare", a spus el.

întrebat dacă s-ar putea 
încerca, de exemplu, ata
carea poziţiilor artileriei 
sîrbe de unde se trage 
asupra oraşului Sarajevo, 
generalul american a răs. 
puns : „Acest gen de ac
ţiuni sînt extraordinar dê  
dificile".
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ŞCOLI ÎN IARNĂ l Necazuri la Gara
Condiţiile de studiu pe 

care le au elevii în şcoală 
îşi lasă amprenta asupra 
desfăşurării procesului in- 
structiv-educativ. Din con. 
statările de pînă acum 
ne-arri dat seama că unele 
şcoli 'sînt mai slab pre
gătite pentru acesţ anotimp, 
mai ales în privinţa com
bustibilului. Cazurile în- 
tîlnite le.am semnalat la 
timpul .potrivit. Cu prilejul 
unui raid întreprins de cu. 
rînd în zona Bradului, am 
întîlnit o situaţie bună, 
meritînd a fi amintită 
grija manifestată în acest 
sens de conducerile şco
lilor, precum şi a Centru
lui zonal de execuţie bu
getară al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean şi, nu în 
ultimul rînd, a primăriilor 
locale..

Aprovizionarea cu lemne 
la toate şcolile de pe raza 
comunei Bucureşci, ne spu
nea prof. Marioara Circo, 
s.a făcut din toamnă şi 
avem certitudinea că a- 
cestea ne vor ajunge pînă 
în primăvară. Există, de 
asemenea, ca rezervă o 
cantitate de cărbune. Trans
portul combustibilului s-a 
efectuat cu ajutorul Pri
măriei Locale, de la I.F.E.T. 
Baia 'de Criş, direct din 
parchet. Cu sprijinul pă
rinţilor şi al Primăriei s-a 
reparat acoperişul' şcolii, 
mobilierul, s.au efectuat 
zugrăveli • Din păcate, lipsa, 
banilor necesari ne.a pri
vat de reparaţii de calitate 
la instalaţia de apă, chiar 
şi la* acoperişul şcolii.

La .Buceş, dl primar Vio- 
rel .forza ne spunea că 
prin grija directorului şcolii 
de cŞntru, dl loan Ancuţa 
(care în ziua raidului nos
tru se afla la o şedinţă cu 

iorii din zonă — n.ri.),

s.a asigurat cantitatea de 
lemne necesară. Numai 
pentru şcolile generale din 
Buceş şi După piatră ' s-au 
cumpărat lemne de peste 
10G Q0Q de lei, preţul unui 
m3 ridicîndu.se la 6000 de 
lei. O sumă cam piperată 
pentru posibilităţile finan
ciare ale şcolilor. Restul 
instituţiilor de profil de 
pe raza comunei şi-au pro
curat lemnele pe bază de 
comandă de la ocoalele 
silvice. Se speră să se iasă 
din, iarnă cu cantitatea de 
combustibil existent.

La Şcoala Generală Blă- 
jeni, dl prof. Ştefan Gheor- 
ghe ne spunea că Centrul 
teritorial de execuţie bu
getară alocă banii cu ţî- 
rîita. E vorba, în primul 
rînd, de cei alocaţi pentru 

reparaţia acoperişului şcolii, 
unde s.au repartizat doar 
300 000 de lei. Ce. să faci 
cu astfel de sumă la o lu
crare atît de mare ?! Ma
teriale pentru curăţenie, 
detergenţi — cu ţîrîita. A. 
.tunci s-a apelat, ca şi la 
■alte Şcoli, la părinţi. Gre
utăţi se întîmpină şi cu 
nayeta copiilor — cei care 
vin de la Grosuri şi Criş 
sînt legaţi de autobuzele 
convenţiei muncitoreşti. De 
aceea, întîrzie, vin frigu
roşi şi nu pot să se pre
zinte la ore ca lumea. Din 
Blăjeni, pleacă spre Brad 
şi Gurabarza 60 de elevi. 
Pentru ei nu s.a găsit un 
autobuz special. De la Brad 
se întorc doar la ora 16. 
Cînd să-şi mai pregătească 
lecţiile, ce fac ei în Brad 
pînă la această oră?

Aşadar, pe lingă lucruri 
bune, mai apar; şi „pro- 
bleme“. întrucît iarna nu 
s.a terminat, să sperăm că 
ele se vor rezolva !

MINEL BODEA

din Brad
— Stimate dle Viorel 

Petrica, în calitate de şef 
de staţie, vă solicităm să 
ne spuneţi cum este iarna 
în Gara Brad ?

— După cum aţi văzut, 
mai bine ca în alte ierni.

— In sensul că...
— Avem peste 10 tone 

lemne uscate, cărbune în
destulător. Călătorii se simt 
bine în sălile de aşteptare 
clasa I şi a Il.a. Cu ex
cepţia beţivanilor care vor 
să doarmă aici. Cu ei a- 
vem necazuri, măi cu sea
mă noaptea.

— Aţi amintit de ne
cazuri. Şă continuăm.

— Şantierul 33 Brad, 
din cadrul secţiei L 7 Arad, 
nu a finalizat lucrările de 
montare a peroanelor la 
liniile 3 şi 4. Nici instala
ţia de apă nu s-a revizuit, 
,nu s-a reparat. Ce mai, 
apometrul este în... apă, 
nu se poate citi. Plătim aşa, 
la ochi. Apoi, avem mari 
necazuri cu minele Barza 
şi Ţebea, care ne datorează 
peste 16 milioane de lei, 
pentru transporturile ' e- 
fectuate.
- t-7 Trageţi un semnal şi 

pentru conducerea Regio

nalei de Căi Ferate Timi
şoara ?

— Trag şi încă unul stri
dent : Gara din Brad este 
un monument istoric. Dar 
în ultimii cinci ani nu i 
s-a alocat nici un leu pen
tru a fi restaurată, mai 
bine întreţinută, să n-o lă
săm să se distrugă această 
mîndrie a Ţării Zarandului. 
Ar fi mare păcat! Noi; cu 
puterile noastre, facem ce 
putem.

— Să fim optimişti acum 
la început de an. Să cre
dem că semnalul dv va fi 
auzit la conducerea Regio
nalei de Căi Ferate Timi
şoara. Dar lucrătorii sta
ţiei cum au păşit în noul 
an ?

— Cum spuneţi dv —> 
optimişti. Cei 64 de lucră
tori — impiegaţi de miş
care, casieri, ' magazineri, 
manevranţi de vagoane, re
vizori de ace, acari, şefi 
de manevră, păzitori de 
bariere ete. respectă cu 
stricteţe instrucţiunile de 
lucru la calea ferată, care 
iarna sînt mai grele.

Gh. I. NEGREA

DE LA DIRECŢIA GENERALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA — 

DEVA
Organizaţiile obşteşti care au personalitate juridică 

(inclusiv cele care au în teritoriu unităţi fără personali, 
tate juridică şi care întocmesc dări de seamă contabile 
centralizate asupra activităţii proprii şi a unităţilor su-, 
bordonate) întocmesc dări de seamă contabile pe care 
Ie depun la-Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de Stat Hunedoara — Deva, unde 
se centralizează pentru a fi depuse la Ministerul Finan. 
ţelor.

Lirinore din pag. 1)

nu se găseşte ulei, ' griş 
în schimb ciocolată şi dul
ciuri. proaspete s-au adus, 
dar rar oricine le poate cum
păra Ua preţurile atît de 
marii .

Aur fast cîndva şi brută
rii lă Ilia. Acum pîineă şfe. 
aducş zilnic de la Deva, 
iar Şatrele arondate sînt 
aprovizionate de două ori 
pe săjptămînă. „Poate vreun 
întreprinzător va realiza o 
activitate de fabricare a 
piiniţ, mai ales că moară 
de f4ină avem“ — spunea 
cineva. Iar pâmîntul — a-

ceastă bogăţie" ce a născut 
dintotdeauna nemulţumiri, 
ispite, certuri — a fost dat 
la oaniehi. „Nu este om să 
im fi primit pămînt.' Dăr

împărţim cit mai corect. 
Ideea de Început a fost 
ca pămîntul să fie lucrat". 
Şi este lucrat. Şeptelul de 
animale a crescut foarte

SECVENŢE DIN ILIA
nu în' totalitate sînt mul
ţumiţi — spune dl Valen. 
tin Ciobanu, primarul co
munei. Şi nu vor fi nici 
de-acum. Dreptate sută la 
sută nu se poate face, cu 
toate că am încercat să

mult. Ce presupune o gos
podărie cu animale nume
roase ? -„Muncă şi iar 
muncă — spunea dl A. 
lexandru Alba. In Ilia 
cîteva sute' de locuitori de
ţin cîte 3—5 vaci sau vi

ţele. Sînt- puţini cei care 
au doar două capete de a- 
nimale".
■ ...Că într-o zi cenuşie şi 

apăsătoare de iarnă să
tenii n-au prea multe de 
făcut, este doar o presu
punere. Cum spunea dna 
Cornelia G„ la rate îngri
jirea animalelor „este la 
ordinea zilei". Indiferent 
că.i frig, ,că-i ploaie ori 
viscol, animalele trebuie 
hrănite, adăposturile lor 
trebuie primenită. Şi o 
fac cu ăceeaşi. .i grijă cu 
care 6 făceau moşii şi stră
moşii lor, E o îndeletnicire 
ce presupune muncă zil
nică. Dar merită.

(Urmare din pag. I)

niu resimte nevoia de re
glementări adaptată noilor 
condiţii. Totuşi, apreciez 
ca fiind urgentă votarea 
legilor de modificare a 
codurilor de procedură ci
vilă şi procedură penală, 
indispensabile aplicării noii 
legi de organizare judecă
torească, şi modificarea u- 
nor prevederi ale codului 
penal, în partea referitoare 
la infracţiunile contra pro
prietăţii private şi publice. 
Cu riscul de a fi din nou 
taxat ca trăgînd spuza pe 
turta noastră, consider că 
Parlamentul va trebui să' 
adopte de urgenţă noua 
lege a salarizării puterii ju
decătoreşti. In caz contrar,

ifiodul condiţional, pentFU 
că, după entuziasmul ini- ‘ 
fia!, lucrurile nu stau prea 
bine. La Brad am găsit 
înţelegere şi competenţă 
din partea consiliului lo
cal. în celelalte două oraşe 
— Orăştie şi Haţeg — ne 
izbim, însă, fie de obtuzi
tatea unor factori de deci
zie locali sau judeţeni, fie 
de lipsa de interes din par
tea celor care ar putea 
face ceva mai mult pentru 
concetăţenii lor.

— Sînteţi vechi şi sta
tornic colaborator al ziaru
lui „Cuvîntul liber", de a. 
ceea vă întrebăm, în final, 
cum vedeţi rolul mass. 
media în diminuarea- stării 
infracţionale ?

— întrebarea este foarte 
dificilă şi poate că ras-

faţă în faţă cu creşterea 
numărului faptelor grave

din lipsă de magistraţi, în
treaga reformă a justiţiei 
este pusă sub semnul în
trebării.

— Apropo de Legea or
ganizării judecătoreşti, ce 
părere aveţi despre ea, dle 
preşedinte ?

— Legea consacră o re
formă a justiţiei care con
stă în reorganizarea siste
mului judiciar sub două 
aspecte principale : consti
tuirea Ministerului Public 
şi a parchetelor şl reînfiin
ţarea Curţilor do Apel. O 
altă coordonată majoră o 
reprezintă crearea Codului

' legislativ care stabileşte 
noua poziţie a magistraturii 
prin garantarea indepen
denţei acesteia. Desigur, e- 
xistă şi dispoziţii care vid 
în întîmpinarea unorI do
rinţe ale populaţiei. Dintre 
acestea, mai „‘palpabile" 
sînt cele care prevăd În
fiinţarea de noi judecă
torii, judeţul nostru fiind, 
sub acest aspect, printre 
cple mai favorizate. Con
cret, facem parte dintre 
cele trei judeţe în care 
ar urma să funcţioneze şâse 
instanţe de fond. Din pă
cate, am folosit verbul la

punsul complet l-ar da un 
specialist în acest domeniu. 
Personal îmi exprim pă
rerea că la însănătoşirea 
climatului social, în parti
cular ă stării siguranţei ci
vice, mass-media ar putea 
contribui prin informarea, 
corectă a populaţiei sau, 
dacă vreţi, a ascultătorilor 
şi cititorilor. Prin informa
rea corectă înţeleg relata
rea exactă a faptelor şi 
comentarea lor nepărtini
toare. De asemenea, cei 
caro scriu ar trebui să se 
informeze asupra institu
ţiilor pe care le citează şi 
să cunoască, la modul ac
ceptabil, . ceea ce denu
meam mai sus- „funcţiona
rea mecanismelor, statului".. 
Publicul aşteaptă, .mai a- 
îes din partea presei scrise, 
detalii referitoare la pro
cesul legislativ, la anumite 
măsuri cu caracter general 
sau explicaţii de speciali
tate în anumite domenii. 
Cred că venind în întîmpi
narea acestor dorinţe, mass- 
media ar acoperi Un seg
ment important al acţiunii 
generale contra infracţio- 
năliţăţii sau a altor stări 
conflîctuale. ■: „

•  * • * • * • * • * • * ♦ * • * • * • * • * •
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cu ■ probleme de protecţia 
mujicii, în urma unui con
trol efectuat de către a_ 
ceşţia în subteranele Ghe- 
lariului chiar în cursul 
zilei respective, şi ne dă... 
pe \ mina dlui inginer şef 
Dări Sîrbulescu, bărbat 
tînăr, volubil, competent.' 
Dialogul se leagă uşor şi 
cufge. fluent. Ne expri
măm gîndul bun şi mul
ţumirea faţă'de locuitorii 
diti Pojana Ruscăi, în ge
neral, unde ziarul „Cu
vântul liber" pătrunde în 
număr mare, este aşteptat 
întotdeauna cu interes şi 
apreciat. „Vedeţi, şi de
spre noi, minerii, de cînd 
n-aţi scris ?“ — ne repro
şează amical dar îndrep
tăţit dl ing Dan Sirby.7 
Iescu.

îl rugăm pe interlocutor 
să ne vorbească despre 
colectivul E.M. Ghelari, 
despre realizările sale din 
ultima perioadă şi despre 
perspectivele apropiatei

-T- După revoluţie — ne 
spune dînsul — efectivul 
s-a mai redus, dar aceasta

pe căle naturală — prin 
pensionările masive din 
1990 şi prin unele trans
ferări,' iar în prezent îl 
aşezăm mai solid; pe cri
terii de. competenţă pro
fesională, de ordine şi- 
disciplină. Ni se solicită 
locuri de ‘ muncă, însă 
acum putem tria valorile. 
Din punctul de vedere al 
realizărilor, trebuie să 
privim puţin în urmă. In 
1992 am avut de realizat 
un program de minereu 

brut extras de 605 000 tone 
şi am adus „la ziuă" 
488 070 tone,: adică ne-am 
îndeplinit prevederile în 
procent de 80,67 la sută. 
După 1 noiembrie 1992, 
dată înfiinţării Sucursalei 
Miniere Poiana Ruscăi 
— Teliuc, activitatea pro
ductivă cunoaşte o îm
bunătăţire consistentă şi 
avem certitudinea că ne 
vom onora şi chiar de
păşi comanda de stoc pe 
acest an, de 500 000 tone 
de minereu brut extras.

Ne bucură vestea re- ' 
dresării producţiei la E.M. 
Ghelari şi optimismul oa
menilor de aici. Nu ştim

însă dacă ele se datorează 
cu adevărat organizării 
Sucursalei Miniere Poiană 
Ruscăi — Teliuc (fosta 
întreprindere Minieră Hu
nedoara, de care a apar
ţinut pînă nu de mult şi 
Exploatarea Minieră Ghe-

muncă. Personal, con
sider definitorie pentru 
bunul naers al treburilor 
forţa colectivului, fără 
a diminua în vreun fel 
sprijinul pe care îl dă, 
îl poate da, trebuie să-l 
dea conducerea sucursalei

Minerii din Poiana 

Ruscăi nu vor 

s-audă de şomaj

lari) sau mai degrabă 
nivelului mai redus al vo
lumului producţiei şi, în 
acest caz, lucrului . mai 
lejer şi în mai mare si
guranţă al oamenilor, mă
surilor de organizare şi 
de coordonare a activităţii 
aşezării omului potrivit 
la locul potrivit — cum 
ni s.a spus —, întăririi 
ordinii şi disciplinei în

unităţilor din subordine: 
Exploatarea Minieră Ghe
lari (cu cel mai puternic 
colectiv — de peste 1200 
de angajaţi — şi cu cea 
mai mare producţie), Sec
ţia Minieră Teliuc, Ex
ploatarea de Preparare 
Teliuc, exploatările mi
niere Ruşchiţa, Boiţa — 
Haţeg, Bocşa.

Referindu-se la scăde

rea volumului producţiei 
anuale de minereu brut 
extras, atît dl ing. Dan 
Sîrbulescu, cit şi dl A- 
drian Uriţescu ne_au spus 
că s-a avut în vedere şi 
protejarea suprafeţei mi
nei, a frumoasei biserici 
din Ghelari şi a blocurilor 
de locuinţe, treeîndu-se In 
"rezervă unele cîmpufi de 
producţie de sub aceste 
obiective şi că nu s-au 
putut deschide alte zone 
exploatabile din cauza 
banilor extrem de puţini 
destinaţi activităţii de in
vestiţii. Este o realitate 
de netăgăduit.

Ga urmare, în anumite 
perimetre s.a trecut de la 
exploatarea prin tehno
logii de mare productivi
tate la metodele clasice, 
cu diminuarea corespun
zătoare a producţiilor de 
minereu, dar a menţinerii 
efectivelor.

In plus, dl ing. Adrian 
Uriţescu, directorul ex
ploatării, a ţinut să mai 
precizeze:

— Prin măsurile de 
cointeresare egală şi de 
plată nediferenţiată ă tu

turor salariaţilor — sigur, 
în funcţie de locul de 
muncă şi de realizările 
concrete obţinute —, prin 
angajamentul în irfodăc-. 

ţie — lucrul pe trei seaan- 
buri a cîte şase ore, în 
cinci zile ale sâptămînii, 
iar sîmbătă, după nece
sităţi, ■ în schimbul I , şi 
chiar în schimbul III —. 
printr-un sever control 
al respectării normelor de 
protecţie a muncii, * re
zultatele exploatării sînt 
într.o dinamică perma
nentă. întregul colectiv 
este hotărît ca, în conti
nuare, prin strădanii sus
ţinute şi bună înţelegere, 
să extragă cantităţi tot 
mai mari de minereu, să 
obţină venituri corespun
zătoare, să menţină ne
alterate atributele de hăr
nicie şi responsabilitate 
ale minerilor din Poiana 
Ruscăi. Despre proble
mele şomajului, care se 
puri tot mai acut în multe 
domenii, minerii noştri 
nici nu vor să audă.

Succes în subteran şi 
la ziuă, bravi oameni din 
ţinutul pădurenilor I
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Satisfacţia creşterii tinerei generaţii de handbalişti
Aproape zilnic, la sala 

de sport a Asociaţiei spor
tive „Constructorul11 din 
Hunedoara, poţi să ii în- 
tîlneşti, printre alţii, pe 
cunoscuţii antrenori de 
handbal Remus Baliht şi 
Ioan Istrate, de la clu
bul şcolar sportiv, adevă
raţi „şlefuitori11 de talente 
cărora le.au trecut prin 
mîini cîteva generaţii ' de 
handbălişti, printre care 
renumitul internaţional Va- 
sile Stingă, fostul „ţunar11 
al reprezentativei Româ
niei şi al echipei Steaua, 
dar şi fratele său: Aurel 
Stingă, Marius' Crainic, ce 
joacă acum în Belgia, Ro- 
mică Berceanu ce activează 
la o echipă in Germania, 
Daniel Apostu, de Ia Mi- 
naur Baia Mara, portar al 
naţionalei noastre de hand
bal. ' Intr.una din dimine
ţile trecute, antrenorul R. 
Balint lucra cu elevii săi, 
într-o disciplină exemplară, 
liber impusă de fiecare e- 
lev în parte. S-au exer
sat îndelung fazele de a- 
părare în atac, loviturile 
de la 7 şi 9 m. Am re
marcat legătura sufletească 
ce există între profesor şi 
elevi, tactul pedagogic al 
antrenorului. Am aşteptat 
pîpă la sfîrşitul antrena
mentului şfeMBeR, purtat o 
convorbire oii ! antrenorul 
tinerilor handbalişti din 
Hunedoara.

- - Vă-,rugăm, pentru în
ceput,. să- vă prezentaţi ci
titorilor ziarului „Cuvîntul 
liber11.

Am terminat în anul 
1980 cursurile de antrenor 
de la J.F.S. Bucureşti, dar 
ca sportiv am practicat 
mai bine do 15 ani hand
balul, activînd în Divizia 
B la echipele Constructorul. 
Metalul şl Gorvinul şi a- 
poi, ca antrenor, la Meta
lul Hunedoara. In 1988 am 
fost dat afară de ia a. 
eeaslă echipă, nefiind de 
acord cit abuzurile unora 
puternici: pe acea vreme. 
Am plecat la Explorări 
Deva, pe care am -iiromo- 
vat.o în , Div. B. Din pâ“ 
cate, lipsa de fonduri nu 
ne.a permis să rămînem în 
divizia- secundă şi am re
venit în noiembrie 1990 
la Hunedoara, la catedra 
de handbal a Clubului Şco
lar Sportiv.

— Lucraţi cu elevi, " eti

viitori sportivi de perfor
manţă. Care este satisfac
ţia dumneavoastră ca an
trenor, ca om ?

— Satisfacţia este greu 
de descris. Nu vreau să 
exagerez. Dar, şi colegii 
mei, sînt sigur, trăiesc i- 
mensa bucuria a creşterii 
noilor generaţii de hand
balişti hunedoreni. Antre
nez uri grup de 22 de e- 
levi născuţi în anii 1978-- 
1079 la „avansaţi11 şi două 
grupe de începători năs
cuţi între 1980—1981. Vreau 
să vă spun că antrenamen
tele se desfăşoară ziltiic, de 
luni pînă sîmbăta, ele două

Convorbire cu antrenorul 
de handbal

REMI S BALINT "V.

ori pe zi. Antrenamentele 
sînt destul de „Strînse11 
fiindcă şcoala este şcoală 
- - fără nici un rabat ■—, 
dar, prea multe lucruri ne 
obligă., (pe tinerii jucători 
şi pa antrenor) să cîştigăm • 
intîietatea în competiţie: 
rezultatele ce Ie obţinem 
în campionatul şcolar ce 
se desfăşoară; între şcolile 
generale din Hunedoara, pe 
două categorii de vîrstă, 
şi care .începe . în - noiem
brie şi .se . încheie în mar
tie (în fiecare an şcolar) 
şi, pentru obiectivul unor 
viitori handbalişti - per
formanţa !

- - Ne dăm seama - şi 
după cale văzute la- ani 
trenamentul de. azi • că 
este foarte greu pentru 
tinerii sportivi să facă şi 
şcoală, şi sport. Fiindcă, 
după cum he relataţi, 
şcoala e şcoală !

— Absolut, aşa este. 
Numai că noi, antrenorii 
de handbal, nu facem nici 
un rabat, calităţii învăţă- 
mîntului -dar nici sportu
lui. Iubind pe toţi elevir ca 
pe_ Cristian .(copilul meu 
ce vrea să devină fotba
list), mă port ca atare. 
Adică, vreau să subliniez 
că poate să fie foarte bun 
la handbal, să văd în el 
pe viitorul... Stingă, fostul 
meu elev, că tot alît de

E tap a  ju d eţea n ă  d e  
judo la f e t e

Sini bâtă, 16 • ianuarie 
1993, într-o atmosferă in
candescentă, în sala de 
judo de la Liceul auto 
Deva a avut loc etapa 
judeţeană de judo,1a fete, 
junioare I şi : II, care a 
reunit la start cele mai 
bune judoka din Petrila, 
Haţeg şi Deva. Cele 60 de 
participante au dovedit 
calităţi fizice şt tehnice 
deosebite pentru acest
sport. După întreceri viu, 
disputate, cîştigătoarele e- 
tapei judeţene de judo 
la feta pe anul 1993, care 
vor reprezenta judeţul 
la etapa de zonă şi tur
neul final, sînt următoa
rele sportive":

La: junioare II cate
goria 35 kg — Gabriela 
Strei, Jiul Petrila ; 38 kg 
— Hermina Bareza, Jiul 
Petrila ; 42 kg:: — Ana 
Curtean - CSS Deva ; 46

kg --ţ Mireea Bulz, CSS 
Deva; 52 kg - - Hoxana, 
Păcurariu,:CSS Deva; 57 
kg. Geanina Solomon t-  
CSS Deva ; , +  57 kg —. 
Raluca Costin— -JiulPe- 
irila.

La junioare I, catego
ria 48 kg — Claudia 
Bareza ; 52 kg — Carmen 
Băduţă ; 53 kg — Cris- 
tina Sandu ; 61 kg —
Camelia Simionescu ; 66
kg — Eva Takacs. toate 
sportivele sînt de la clu
bul Jiul Petrila,

Merită menţionate stră-, 
daniile şi profesionalismul 
antrenorilor Ionel Drăgan 
şi Radu Steopan de la 
GSS Deva şi ale profeso- 
rulpî Ioan Cordea de Ia 
Jiul Petrila, precum • şi. 
faptul că, lâ acest concurs, 
Oficiul Judeţean Sport a 
recompensat cîştigătoarele 
cu premii în bani şi di
plome. (S.M.)

prioritar esta pentru mine 
si cum învaţă, cum creşte 
viitorul OM. Nu întîmplâ-, 
tor, sâţjtămînal, elevii ne 
prezintă carnetul de note 
semnat de părinţi, de două 
ori pe lună ne întîlnim cu 
părinţii care, de fapt, şi.au 
manifestat mulţumirea pen
tru că toţi elevii de la 
„avansaţi11 au reuşit (în
anul trecut) la admiterea 
in liceu.

— Şi ca viitori handba
lişti, pe cine vedeţi din 
-grupele dumneavoastră ?

■—■ Inii este greu, dar în
cerc : Alin. Chirilă, Anton' 
Pali, Cristian Trimită, Ro
meo Chişotă şi Marius Sava 
(începători), Marius Vasile, 
Rareş Iancu, Lucian Tătă- 
ruşanu, Dan Natcu, Marius 
Răducu şi Iulian Făgădaru 
(avansaţi). Să mă ierte cei 
pe care i-ani omis fiindcă... 
nu se ştie de unde sare... 
iepurele! Aş dori să 
mulţumesc şi prin interme
diul ziarului profesorului 
Constantin Grigore, direc
torul, şcolii noastre, dlor 
Constantin Hărădău de la 
Asociaţia sportivă Con
structorul şi Gheorghe 
Şincu, directorul Liceului 
•Nr. 1 care ne sprijină în 
buna desfăşurare a antre
namentelor şi a campiona
tului şcolar, a celorlalte 
competiţii.

SABIN CURBI'

BASCHET 
C.S.S. DEVA — 
C.S.S. MEDIAŞ 

69—63
In dimineaţa zilei de 

duminică, 24 ianuarie 
a.c., la Sala sporturilor 
din Deva, în prezenţa 
unui public destul de 
numeros, s-a desfăşurat 
jocul din cadrul campio. 
natului naţional de bas. 
chet juniori dintre e- 
chipele C.S.S. Deva şi 
C.S.S. Mediaş, încheiat 
cu scorul de 69—63 în 
favoarea echipei de vene, 
pregătită şi bine con-, 
dusă dc antrenorul 
Csaba Safar. Jocul a 
fost în general specta
culos, mai cu seamă din 
momentul în care C.S.S. 
Deva a recuperat mai 
mult sub panou şi a 
gîndit mai bine atacu. 
rile la poarta oaspeţilor, 
în final, o victorie me
ritată a echipei gazdă, 
care a utilizat întregul 
lot de jucători format 
din talentaţii: Adrian 
Florescti, Cătălin Tu- 
feanu, Daniel Stingă, 
Hora ţiu Moidovan, Cor
nel Mihu, Cristian Rad, 
Alexandru Iancu, ..Flo
rin Şomau şi Florin 
Pâscu. .

Au arbitrat Alin In. 
drea din Cluj-Napoca şi 
Robert VVeszer, din O. 
•radea. (MIRCEA SfHBl1, 
colaborator).'

I

Societate Comercială 

ROMÂNO - GERMANĂ

SC STEELCO SRL
Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bloc R, 

parter (lingă „Devasat"). .
angajeaza de urgenta

•  contabil
In următoarele condiţii:
•  Contabilitate pe calculator (experienţă 

minimă 3 ani);
•  Posesor permis conducere <cat. B). 
Informaţii suplimentare la sediul societăţii,

între orele 9—17. ■ (2i3)

Domnul Aurel Morgău din Deva este ru
gat să contacteze urgent firma SIGMA — 
MOLOT la numărul de telefon 614888. (215)

SC CHIMTEX SRL 
Vinde en gros
•  Antigel auto concentrat.
Informaţii — tel, 641295, 642052. (216)

r

î

SC FARES SA ORĂŞTIE 
Str. Plantelor, nr. 50, telefon 641940, 
Vinde prin licitaţie publică, în fiecare zi, 

la ora 12, următoarele mijloace fixe :

li

âutovidanja SR 113 
autocamion SR 113 
motostivuitor 
Ifron
remorcă basculantă 
pătule cereale

buc. 
buc. 
buc. 
buc. 

2 buc.’ 
2 buc.

R EZU LTA TELE C O N C U R S U L U I  

P R O N O S P O R T  

din 24idnuarie
i
ii

ATACANTA — ANCONA 
LOGGIA — FIORENTINA

III LA7.IO — JUVENTUS
IV MILAN — GENOA
V PARMA — NAPOLI
VI PESCARA — CAGLIAR1
VII SAMPBORIA — BRKSCl A 
VIU TOBINO — INTER

2—1 
1 —(I 
1—1 
1—0 
1—1 
0—1 
I—o 
1—2

1 IX UDINESE - ♦ROMA 1 1—2
' X COSENZA - - PADOVA 0—1
; x i MODKNA — ascoLi 4—1
1 XII VENEZIA — BOLOGNA 1—0
I XIII VERONA — REGGIANA 1—0
li FOND DE CfŞTIGURI : 110 (W10 000 lei.

V!
x l

1 i
2 '

;i
’ i

Succesele luptătorilor 
hunedoreni

• Anul competiţional 1992 
a fost un a*v fructuos pen
tru sportivi -secţiilor de 
lupte libere zi lupte greco- 
romane de la C.S.S. Hu
nedoara. Participind-, la 
competiţiile individuale, 
luptătorii hunedoreni au 
obţinut numeroase dis
tincţii, medalii de aur, de 
argint şi de bronz. La fi
nalele Campionatului indi
vidual şcolar de lupte li
bere. desfăşurat ia Bra
şov, au obţinut rezultate 
frumoase Kutfalvi Robert 
— locul I, la categ. 60 kg, 
Adrian Bodeştean, locul 
II Ia categ. 76 kg, Alin Co- 
ciş, locul II, la categ. 70 
kg, Nicuşor Iftode, locul 
III, la categ. 38 kg. In 
clasamentul final pe clu
burile sportive şcolare, 
G.S.S. Hunedoara s-a cla
sat pe locul III pe ţară, iar 
la stilul greco-romane: spor
tivul Tiberiu Zeţu a ocu
pat un merituos loc II, la 
categ. 38 kg.

La finala campionatului 
naţional de cădeţi desfăşu
rat la Tîrgu Mureş, spor

tivul Adrian Bodeştean a 
cîştigat -titlul' de campion 
naţional- la categ. 76 kg, 
fiind selecţionat - pentru 
Campionatele Mondiale de 
cădeţi desfăşurate Ia Bursa, 
în Turcia, unde s-a clasat 
pe un merituos loc VI. 
Lâ aceleaşi campionate na
ţionale, Ia stilul greco-ro- 
mane, sportivul Didi Carp 
intră îti:, posesia medaliei 
de argint la categ. 34 kg.
Aceste rezultate deosebite, 

care apar frecvent la sec
ţiile de lupte libere şi 
greeo-romane din cadrul 
C-.S.S. Hunedoara în ul
tima perioadă, sînt rodul 
condiţiilor optime de pre
gătire asigurate sportivilor 
de .conducerea clubului — 
director Grigore G-tin, şi 
al. profesionalismului co
lectivului de antrenori for
mat din: Emil Nicoară, 
Gheorghe Grigore, Ioan 
Boea, Cornel Vlad şi Teo
dor Alb. Succese şi în vii
tor.

MIRCEA SÎRBU 
(«laborator

FAPTE SUB INCIDENŢA LEGII
Dl Maior Adrian Petcuş, adjunctul comandantului 

Poliţiei Oraşului Brad, ne-a furnizat cîtcva informaţii 
privind activitatea de prindere a infractorilor. Le pre
zentăm in continuare :

TÎLHARIE

Popa Sorin, din Brad, fost încadrat la I.M. Barza,-» 
ca muncitor,'că antecedente penale, în noaptea de 
15«4« ianuarie 1993, a sustras prin violenţă, de-la 
Dumitru Mihaî Matei, din Ţebea, suma de 5000 de 
iei. A fost arestat preventiv, urmînd a da socoteală 

■rin faţa instanţei pentru fapta comisă. • •

ARESTAŢI

Recent a fost reţinut preventiv Popa Sorin Miheţ, 
din Ribiţa. Deşi tinăr, de numai 25 dc ani, nu.i plă
cea munca dar se îndeletnicea cu fapte ruşinoase 
care-I puneau in umbră. în faţa consătenilor. Ajutat 

i de Lup Sorin, din Ribiţa, şi de Bocoiu Cristian, din 
Brad, în noaptea de 14—>15"ianuarie 1993.a dat buzna 
în locuinţa Savetei. Aneheş- din aceeaşi localitate, de 
Unde au furat 50 de litri de băuturi alcoolice. Cerce-' 
ţările efectuate au stabilit că în perioada anilor 1990— 
(992 numitul Miheţ a mai sustras din locuinţele Le. 
tiţtei Iepure şi Anei Comşa, tot dirt Ribiţa, bunuri in 
valoare de '40 000 de lei. Urinează ea instanţa de ju. 
decala să-i „aprecieze11 fiecăruia contribuţia la săvîr. 
şirea faptelor. •

NU I-A ŢINUT DE CALD

Mireea Oprişa Visalon, de 22 de ani, din comuna 
Băiţa, deşi era încadrat im muncă .la Mina Troiţa şi 
primea un salariu pe măsura lucrului făcut, afMndu.se 
in schimbul doi Ia serviciu, în data de 29 octombrie- 
1992, a'forţat încuietoarea fişetului unde se aflau hai. 
nele colegului său, Emil Bucşe, furindu.i o haină de 
piele in valoare de 20 000 de lei. N.a apucat s-o fo
losească, fiind prins în scurt timp.

BUNURILE AU FOST RECUPERATE

Goia Petru de 18 ani, elev la Grupul Şcolar Mi
nier Barza — Criscior, în 8 decembrie 1992, în loc să 
se odihnească noaptea pentru ziua următoare, . cînd 
trebuia să meargă la şcoală, a spart geamul bufetului 
din satul Curechiu, comuna Bucureşei, şi a sustras 
bani şi bunuri în valoare de 35 000 de lei. A fost de
pistat repede, găsindu.se asupra sa prada care a fost 
recuperată. Va da socoteală în faţa legii.

’ - Grupaj realizat de
AL. JURCA,
colaborator
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VÎNZĂRI- 
CUIY1P ARĂRI

I
•  VIND Mercedes 200 

D tip Cobra pentru piese
• de Schimb. Telefon 617662. 
î (2050)

•  VÎND casă, Simeria, 
.- strada Creangă, nr. 64.

(1884)
•  VÎND locuri construc

ţie în  Băcia, 2800 mp, la 
ştoseaua naţională şi 4900 
mp. Informaţii Deva, te
lefon 612703, orele 18—20.

(2026)
•  VÎND TIR 16 t, stare 

bună. Telefon 624997. (2029)
•  VÎND Dacia 1310, fa

bricaţie 1990, preţ 2300 
DM, telefon 621445. (2031)

i •  VÎND apartament 2 
camere Deva, Dacia, bloc 
4, sc. 2, ap. 14, str. Aleea 
Plopilor, nr. 7. (2033)

•  VÎND convenabil casă 
I In Simeria Telefon 623409.

(2034)
•  VÎND urgent rulotă

nouă, comercială, fabrica
ţie Salonta. Preţ negocia
bil. Telefon 629492. (2040)

•  CUMPĂR 2 butelii a. 
ragaz normale. Ofer preţ

< convenabil. Telefon 624800, 
zilnic. (2042)

•  VÎND apartament ' 3 
câiriere, decomandate. Hu
nedoara tel. 720519, după

: ora 16. (2020)
; •  VÎND Lada 1200 S,
■‘tamponată. Deva, telefon 
614953. (2018)
: •• VINI) Trabant 601 L, 
•cu motor rezervă. Telefon 
.724307. între orele 18—20.

. ' (2045)

•  S.C. EUROMAR. 
KET BRÎNDUŞ SNC 
yuide televizoare color 
„NEI“ en gros, en de- 
taille, maşini de spălat 
Alba Lux 11, 12. Re
laţii la telefon 647361, 
între orele 8—12.

' (2046)

•  FIRMA DEWAY COM 
SRL Deva-Sîntuhalm, nr. 
69 C.l (lingă Peco), vinde 
din stoc şi execută schim
buri ulei motor şi trans
misie cu renumitele uleiuri 
Castrai şi Carrier. Se asi
gură filtru ulei şi pentru 
Mercedes, Audi VW, Fiat, 
Opel, Ford. K (2022)

*  —  *  -••_ •  —  * — —

•  SC BELLISSIMA 
SRL Constanţa, filia
la Dr. Petru Ciroza, ju 
deţul Bihor, vinde en 
gros mohair 12 culori, 

Telefon 0992/30234, nott- 
stop. (1813)

•  VÎND vilă nouă, de
pendinţe, gospodărie ţără
neasca, cil pârnînt şi de
pendinţe. Tamşa Mircea, 
bl. E. 4, sc. r, ap. 6, Deva, 
Goidu. (1786)

•  VÎND apartament 4 
fcamere Simeria, telefon 
661595, 6—11, 15—18. (1632)

•  CUMPĂR vaci cu lap
te, ofertă serioasă. Tel. 
629320. • (1860)

VÎND apartament cu 
trei camere, trei balcoane, 
Condiţii deosebite, gaz mo
lan. Orăştie, str. Fricazului, 
fcl. 62. Informaţii telefon 
642279. (1848)

•  VÎND apartament 4
Camere, Informaţii tel. 
624767. (1861)

•  CUMPĂR apartament 
6 Camere, sau garsonieră. 
Tel. 618532, după ora 16.

- (1863)
•  VÎND grîu. Deva tel.

626872. (1862)

•  VIND maşină' dărăcit
lînă şi maşină vată din 
deşeuri textile, sau schimb 
cu tractor U.650, nou. In
formaţii tel. 715214, Hune
doara. (1850)

•  VÎND video player 
Elekta, sigilat, telecoman
dă. Deva tel. 615313. (1856)

• ’ VÎND apartament 2 
camere, ultracentral, sau 
schimb cu 3—4 camere. De
va tel. 614975. (1857)

•  VÎND autocamion 3,5
tone „Gâz“, absolut nou, 
preţ 4000 dolari şi moto- 
cultor „Bielorus" 12 CP, 
cu remorcă, plug, rărită, 
două cositoare, preţ 1000 
dolari. Informaţii 66013®, 
seara. (1858)
_ •  VÎND televizor Phi

lips, video recorder TEO 
japonez. Tel. 620924. (1851)

•  VÎND Ford Transit pe 
benzină, înmatriculat, cos
tul în valută. Tel. 611856.

(1879)
_ •  VÎND furaj, trifoi. Ma- 

riş Iile, Bîrcea Măre, nr. 
50- , (1870)

•  VÎND fin. Brad tel.
650841. (1871)

•  VlND instalaţie sate
lit Technicsat (receiver cu 
telecomandă, convertor ljl, 
antenă 1,8). Tel. 615854.

(1873)

******* * '*'*:■**. *•**:* ** *•*
•  SOCIETATE CO

MERCIALA din Deva 
cum pără price canti
ta te de grîu la preţ 

negociabil. Asigură pre
luarea de la  producă- 
tor. Inform aţii zilnic 
la te l  612881. (1875)

' *'■» * *■ * *■**'*

•  VÎND urgent Casă par
ticulară cu 2 camere, gaz 
metan, grădină. Informa, 
ţii Hunedoara, str. P. Cer- 
na, nr. 13 (Ceangăi). (1307)

•  VÎND pian vienez coa
dă scurtă, preţ negociabil. 
Informaţii tel. 724270.

' ' (1308)
•  VÎND apartament 3 

camere, parter. Informaţii 
Hunedoara, G. Enescu, 16/4, 
luni.vineri, orele 18—20.

, (1310)
•  VÎND maşină spălat

cu storcător, telefon 629543, 
după ora 16. (1450)

•  OFER 400 000 pentru 
predare contract aparta
ment 2 camere. Dacia, A- 
leea Plopilor, bloc G2, e- 
ta; 2, apartament 28, (1452)

PIERDERI
•  PIERDUT carnet stu

dent, eliberat de Facultatea 
de Inginerie Hunedoara,- pe 
numele Toma Dorin. Se 
declară nul. (1309)

•  PIERDUT legitimaţie
şomer 5071, pe numele 
Năznean Eustaţiu, Se de
clară nulă (1883)

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, eliberată de IRE 
Deva, pe numele Benea 
GHeorghe. Se declară nulă.

;/y' (1803)
•  PIERDUT autorizaţia

nr. 1084, din 18 VI 1990, 
cioplitor de marmură, pe 
numele Lucaci Eugen. Se 
declară nulă. (1881)

•  S-A pierdut chitanţa
de vamă, vama Halmeu, pe 
numele Cotocea Mircea, a 
autoturismului Wârtburg 
353 S 004, an fabricaţie 
1986. seria motor D 2013963/ 
13421210, serie- saşiu 2023063. 
O declar nulă, (2025)

•  PIERDUT legitimaţia
de serviciu, eliberată do 
R.A.G.C.L. Deva, pe nume
le Şerban loan. O declar 
nulă. (1447)

OFERTE 
DE SERVICIU

•  ANGAJAM barmane
şi vînzătoare cu cel puţin 
6 luni lucrate în domeniu. 
Tel. 728433. (1311)

•  UN AN BUN, în
ceput cu o afacere bu
nă. . Slnteţi invitaţii S. 
C. Szusan Prodcom 
âRL pentru realizarea 
Investiţiilor în dome
niul prelucrării lem
nului. Oferta noastră; 
executăm mobilier şi 
binale Ia comandă pen
tru intimizări şt Îm
bunătăţire eonft>rt. Lo
curi de muncă pentru 
personal calificat în 
meseria tapiţer-tlm-
plăr mobilă şi binale. 
Cei interesaţi vă j teţi 
adresa în Hunedoara, 
str. Cloşca, nr. 2, te
lefon 957/18123 sau 
15762.- (1880)

•  ASIGURAM transport 
mărfuri local şi în ţară. 
Comenzi la telefoanele 
627558 (între orele 8—14), 
615558 (între 17—19). (1865)

’ “ '• 's c ' "Âl.publîco""-
SRL Geoagiu Băi an
gajează croitori, vinde 
moară furaje. Infor.

. maţii tel. 648107, du.
— (1885)_

•  CAUT familie pentru
administrare gospodărie ţă
rănească în Brad. Telefon 
621445. (2031)

•  SC ROMINVEST SRL- 
Bistriţa produce folie po
lietilenă de toate dimensiu
nile, confecţionează din 
folie saci, pungi ele., la 
preţuri avantajoase şi ne
gociabile. Informaţii tele
fon oggo'sosoo, 0990/14825,
telefax 0990/50940. (2019)

•  EUROFRIENDS vă in
vită în Turcia şi Ungaria 
cu autocarul în perioada 
27—31 01. 1993 şi respec
tiv 3—6 ,02. 1993. Costul 
10 500, respectiv 6000 Iei. 
Informaţii la telefon 624033.

(1832)

W.'AWSMMAŞWgwuv
•  ANGAJAM ur

gent contabil şef — 
studii superioare, con
tabil — studii medii. 
Informaţii telefon 0956/ 
12747. (2048)

VJVW W M W tW fllW W

•  GAMINUP- de copii 
handicapaţi AURORA, Sîn. 
tămăria.Grlea, construit în 
colaborare româno-sUedeză, 
angajează asistente medi
cale, inclusiv asistentă şe
fă, cu "program de lucru 
dimineaţa  ̂ Telefon 777223.

'(1451)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

• SCHIMB apartament 2
camere Pui, cu similar Ha
ţeg, eventual garsonieră. 
Tel. 156. Pui. (1882)
- •  SCHIMB garsonieră 
confort I. zonă centrală, 
Hunedoara, cu similar sau 
Orice tio apartament. De
va, telefon 621675, orele 
8—18. ,. (2047)
' •  SCHIMB Oltcit, stare 
perfectă, cu garsonieră ul- 
trâcentral, negociabil. De
va telefon 614089. (2023)

•  SCHIMB apartament
2 camere cu 3 camere sat* 
cumpăr garsonieră. Tele
fon 618117. (2039)

•  SCHIMB apartarpent
4 camere şi garsonieră ul
tracentral cu casă în Deva. 
Solicit închiriere garaj sau 
alt spaţiu'pentru comerţ 
sau depozitare mărfuri. Te
lefon 627582. (2032)

•  SCHIMB garsonieră 
proprietate, Zonă centrală, 
cu apartament 2 camere, 
exclus Micro 15. Telefon 
621710, între orele 12—18.

/ y:-r ■; ;.// * (2030)

•  CAUT garsonieră sau
apartament pentru închi
riat. Tel. 615762, orele 18— 
21. (1854)

» CAUT de închiriat gar
sonieră sau apartament 2 
camere. Tel. 623576. (2028)

•  CAUT pentru închi
riat apartament 3—4 ca
mere, nemobilate, pentru 
locuit, cu plata anticipat. 
Tel. 618619, (1859)

•  CAUT garsonieră sau
apartament mic, confortabil 
pentru închiriat ne(mobiIat) 
exclus Dacia, Micro 15, pe 
perioada de un an. Plata 
în valută. Tel. 623728 De
va, (1864)

•  PREIAU contract a-
partament 2—3 camere, Si
meria, ofertă serioasă Re
laţii la tel. 661706. (2043)

DIVERSE
, # MULŢUMESC mem
brilor clubului „Fidelius" 
pentru găsirea căţelului 
Aldo. (2021)

COMEMORĂRI

trista despărţire de unica 
mea fiică,, aceea care a fast

•  LA 26 ianuarie 
1993, se împlinesc 11 
ani de cînd he.a pără
sit pentru totdeauna 
scumpa noastră fiică 

surioară

AD1NA.DEL1A SAV
din Sulighete, la nu
mai 2 ani şi 4 luni. 
„Toate . florile.s plă
cute/ Dar bobocii şi 
mai mult / Tot aşa eu 
cu Isus/ Voi fi în veci 
acolo sus". Nu te vom 
uită niciodată. Părinţii 
şi fraţii. „Moarte nu 
ţi-a fost păcat/ Cînd 
de la părinţi m.ai luat/ 
Şi m-ai luat ca o floa
re/ Dintr-a mele su
rioare". (1826)

•  S-AU scurs 5 ani 
de cînd scumpa mea 
fiică m-a părăsit, la 
numai 33 ani, lâsîn- 
du.mă cu sufletul în
durerat pentru tot res
tul vieţii. Dumnezeu 
să-ţi odihnească în pa
ce sufletul tău bun, 
dra»ă ■
RODICA N1COLETA 
Mama, fiica si fratele.

.-A;; (1877)

TITI CURTEAN
Nu te vom Uita nicioda

tă!_________ (1449)

TITEL CURTEAN
Familia Blaj. (2024)

n •  COLECTIVUL de
salariaţi al FRE Deva

•  CU adîncă durere ma
ma Cornelia anunţă îm
plinirea a doi ani de la

MARCELA ROŞCA 
IORDANESCU

' (1869)
•  AU trecut şase 

luni de cînd a plecat 
pe drumul fără întoar
cere cea care a fost 

VILMA CURUT 
Te.ai dUs pentru tot
deauna Iăsînd în urma 
ta numai lacrimi şi 
durere; Nu te vom ui
ta niciodată. Dumne
zeu să te ■ odihnească 
în pace I ■ (1855)

DECESE
•  SOŢIA Valeria. şi 

copiii Ionică şi Adria
na cu durere în suflet 
şi regret nemărginit a- 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a celuj care a 
fost un adevărat soţ 
şi neegalat părinte

IOAN NO AGII I 
în vîrstă de 76 ani. în. 
mormîntarea va avea 
loc astăzi, 26 ianuarie 
1993, ora 13, la Ciini-; 
tirul din Gothatea. 
Dumnezeu Să odih
nească sufletul părin
tesc şi hărnicia miini. 
lor tale de cînd c. 
rai copil, chipul ră- 
înînîhdu-ţi veşnic în 
sufletele celor muri
tori. (2027)

•  NICIODATĂ nu 
voi putea înţelege ple
carea ta neaşteptată de 
lîngă ce ai avut mai 
scump pe lume : feti
ţa ta adorată Mădăli- 
na şi soţia Ţatiana. Ne 
rugăm pentru tine să 
te ierte Dumnezeu şi 
să te odihnească în 
pace scumpul nostru

t itel  curtean
îrimormîntarea astăzi, 
ora 13, în satul Cher- 
gheş. . '/ (2021)

•  ETERN neconso
laţi vom fi de pleca
rea ta prematură din
tre noi dragul nostru 

■fiu ’ '■'/"-v/
TITI CURTEAN 

Părinţii Doina şi O. 
limpiu.________(2034)

•  SOCRII Anca Loghin 
şi Olivia, cumnaţii Hur- 
goiu loan şi Luminiţa de. 
plîng dispariţia fulgeră
toare a scumpului lor

TITI CURTEAN 
Ia numai 35 ani, 

Dumnezeu să.) odih
nească în pace ! (1449)

•  FAMILIA Fi lipesc Pe
tru , Lenuţa şi A lina este 
profund disperată la incre
dibila dispariţie a m inuna
tului ei verişor şi moj,/

•  IŢI vom păsţra 
veşnică amintirea dra
gul nostru naş, prieten 
şi vecin

aduq un ultim pios 
omagiu regretatului co
leg

TITEL CURTEAN
transmiţînd familiei a. 
tît de greu încercate 
întreaga compasiune şi 
condoleanţe sincere.

(2024)

•  LOCATARII blo
cului 37 din Deva, str. 
G. Enescu, sînt alături 

de dna’ Tatiana Curtean 
la greaua suferinţă 
pricinuită de moartea 
prematură a soţului şi 
îi transmit sincere 
condoleanţe. (2024)

•  COLEGII de • la 
Oficiul Poştal Deva 1 
şi de la Direcţia Ju
deţeană de Poştă De
va sînt alături de Ta
tiana la greaua sufe.; 
rinţă pricinuită de de-; 
cesul stoţului

TITEL CURTEAN 
Dumnezeu sâ-1 ierte.

(2036)

•  FINII Poenar A- 
drian şi Angela şi ne
poata Laura anunţă cu 
adîncă durere înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a 
fost dragul lor hâş,

TITEL CURTEAN 
Dumnezei* să-l ierte şi 
să-l binecuvânteze. Nu 
te vom uită niciodată.

a - /(ŞflMVL

• SÎNTEM alături de 
Tatiana la greaua durere 
pricinuită de decesul so
ţului ■ ■
■ TITEL; CURTEAN

şi-i transmitem pe această 
cale sincere condoleanţe. 
Dumnezeu Să-l odihnească. 
Familia Popa Cornelia şi 
Emil . (2041)

•  NEŞTF.ARSA aminti
re şi un pios omagiu la 
despărţirea de colegul nos
tru '"'A.-■■■''■

TITEL CURTEAN 
Vei rămîne veşnic în ini
mile noastre. Colegii de la 
FRE Deva. SDEE. (2052)

•  VECINII din blo
cul D, str. Carpaţi, sînt 
alături de familia în
doliată, prin dispari
ţia celui care a fost

' ŞTEFAN STOI
(2038)

•  CU adîncă durere 
in suflet, fiica Angeli
ca, ginerele Peti şi ne
poţelul Claudiu anunţă 
trecerea în nefiinţă, în 
urma unui tragic ac
cident, ă celui care a 
fost un om de aleasă 
omenie

PUITI ANDREIU 
LIVIl S (ŞICÂ)

de 54 ani. Anunţăm pe 
cei care l-au cunoscut 
că i:Hnoraiîntarea va 
avea Ioc azi, 26 ianua
rie 1993, orâ: 12, la 
cimitirul din Vulcez 
(Velei). (2044)

. BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ DEVA/ |  
J Str. Petru Rarcş, nr. 8. /
j Vă Invită să luaţi parte la serviciile specialei 
' de evanghelizare, ce vor avea loc din data de*
| 26. 1. 1993, pînă în data de 31. 1. 1993, începîndl 
* cu orele 18.
1 Vă aşteptăm cu drag !
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