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că o -ptrtaWteă 
forţă ar dcmcn. raţiei -*»- 
mâneşti de după revolu
ţia fliri decembrie* 1989• 
rr- o i solide motivaţii 
torlee. âat- şr cuj?reţenţîî 
la putere, prin ffeuii li
derul său, dl Radu Cârm 
peanu —, Bnrtietat NaN 
ţional Liberal avea să in
tre repede într-un con de 
umbră, .din care încearcă 
acum să i^ă. pi. parti
dul, s»a fracţionat încet-
încet, fluid părăsit de
reprezentanţi relativ ti
neri,- etr 4dfei novatoare, 
precum dnii-Dinu Patri
ciu, EăterPopeseu Tă- 
rieeanu,- Vrorel Cataramă, 
Rada Boroiami ţi alţii, 
ccnwtftvrindu-se în fotma- 
ţiuni liberale noi (PNL- 
AT, PNL-CD, NPL), dar 
menţinî«8 aceeste doc- 
tr&îăv dfr aitveXOtâri in- . 
tertsantă şi- c e  apreciat îfi 
eşieS^şfW jeliţi© rpmâ- 
-rifese de' a*i.
MW « mm' » mm # măS t mmi .  mmm .

Afişînd gomă şi aer de 
superioritate,1 âtfemdu-so 
prea mult pe sine şi . mai 

ir,' neacceptînd 
Sţia 
~ id

gafa istorică de #-f pro
pune' «CiS f̂âi teger, Mi
ri»? cfe SoSâazoSfâSst să 
canmaeze i ş  pţ^şfsamţia 
ţării .alături de Itiescu

deloc ;

B&rtrici atfcă -şi

premaţia politică. Prin 
go iTOtărît sieşi 

adune apele. La recertte- 
fe cbWfemţe fier carr-îă-au 
orgS&dSjt S-M tmtt,: îm i 
to S t f-.ctf psrt-
&&; fii aşa-riuftitiufPâţ- 
tid Liberal, «ptoî s-au 
contopit WJĂ cu* . NPL, 
forridwil noul PNL şl a- 
Oîntrii-l la trmorră pe dl

trină, cu un program u- 
nlWi, ea -forţă te  viaţa 
politică a ţării. Şi poate 
că timpul «u-ţeste de
parte cînd s# va
întîmpla, tremrăluSŞe pes
te orgolii şi ambiţii mă
runte şi puntndu-se in 
faţă interesele mari ale 
naţiunii. v ,

Supa cum Ia fel ar fi

o b s e r v a t o r L I B E R A U  SE  A D U N Ă
„de România*  ̂ liderul 
PNL- — dl Radu Cllm» 
peanu s-a fcte
Vins, izolat, contestat. 
PNL nu merita această 
soartă. Dar ::S0^0.
nea şef...

Liberalii constituie, to
tuşi, O-ferţă.. Minţi lumi
nate Sin' ^năuî io¥ au Tti-~ 
tujt eă,vafa dezbiaşţi eum 
sînt, - n-a« şanse ţa su-

Mircea Ionescu Quintus.
flteâ primele două a- 

dunăffr ale liberalilor au 
dat; din patru fracţiuni, 
două partide ceva mai 
jputecnlafe. Insă opera nu 
a fost Msă pînă la capăt, 
capătul însemnînd con- 
tfiâwe.a. .tu.tur.ar JjJîgraiUor 
— inclusiv a celor din 
IILR - -  î**e-iyi şfamur 

cu*o sinfufâ doc-

te, de op| 
internă, 
aşa ceva 
te* - nici « u  eşte ~bine. pe- 
d m e c e i n d i v i d  fi
re gîridtmffe şT Opţiartile 
sale. Ne-au dat dp curind 
o asemenea probă ipşişl 
fedeşcniştii, votînd  ̂ mie
rii Legea ihvestîtorîlbr 
streini.

Oriclun,. îft" viaţa po
litică a ţării slnt i^eşăr 
re ljmp'Oîtirî, elâfifieări: 
Pentm t'ă însuşi Parla
mentul funcţionează a- 
neVdîos eu gtît diţf «îtine . 
div^igeriţe de' ppihii, !ri- 
tr-o vrem6 cînd este ma
re i.Sevoie de' legi, m  d- 
şezarea trei, • i 
nii în matdS lor fîreâwa.

Cît priveze o serie de 
partiduleţe fairtdţîia, cart 
funcţionâS&lmii ades e»„-. 
but icuri, poate că ntcî 
n-ta* trebui s® măi atrafei - 
de ele.

fRJMKPRL OHEONKA

cazul- ,̂ ă proOedes* Şi 
rănişţii şi creşlin-demo-
craţii^ fârlmiţaţi «i d* 
deşj împărtăşesc ,. «’prb-' 
ximptiv aeeltetşi ideali»r,' 
şi, te rfndul ter ^  sbcial- 

. deţpoiraţii.
-însă,- -ixt această 

oră. aproerpe râej wn par
tid din cele atît de mul
te c*t« «vsai; njr se bu- 
cunS de - msximă seiidita-

, tmmr-smim'm&m Mim. , mM .  mU. Mi» ,'wi— *
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DE LA PREFECTURA
J U D E Ţ U L U I  H U N E D O A R A

Avrnd în vedere numeroasele semnale ce se pri
mesc în legătură cu deteriorarea vieţii economico-so- 
cfelie ea urmare a W.or deficienţe în gospodărirea pb- 
(rimoniului societăţilm- cu capătat majwritar de slât, 
Prefectura judeţului Hunedoara- solicită consiliilor 
împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesete;ca- 
pitalului de sîat la Societăţile comerciale, Cortsflnlpr 
de adminisimţie ale acestora şi sindicatelor să aria- 
lizcze toate aspectele activităţii din fiecare unitate şi 
sa stabilească măsuri de, prrintimpinarc a oricăror 
fenontene negative, de relansare a producţiei prin 
folosirea mai bună a capacităţilor şi « fţNrţe> de 
muncă, precum şi de- reducere a şomajului.

în acelaşi timp, accebtăT va fi pus pefr respecta
rea legislaţiei în vigoare, pife- îmtWAăâptes organi
zării la toate nivelurile producţieî, pe; creşterea vo- 
lumalui şi a calităţii priMuselor realizate, prectftn şi 
pe revigorarea întregii activităţi economico-financiare 
a societăţilor comerciale în ansamblul lor.

ÎN ACEST NtfM.ĂfR "
•  ftestiăăl unei eţBte'i
•  Arertfie Iâ săwătetoa şi buzunăătt# CetăţeanuWli
•  Un spital căutat de bolnavi

' •  Prţ»blen*e de azi, speranţe de miine
« T « i îţ i |b m ( ! ă f iş r
•  ,yS«lu|K“ de eîrpaci

€ e  ric»,- p«f să-4 tecredtete* rf «sib» «ft

—_ Poţi. tfîte, de fSdă aortei un an N m 
mărit stterrnife iâ» sOţia n-:i aflat nici azi...

oii, aroenzi şi confiscări
Din bilanţul controale

lor efectuate; în săptâ- 
mîna 22—28 februarie a.c. 
de către comisarii secţiei 
gărzir financiare dhî ju-‘ 
deţnl nostrtf, am reţinut 
că s-ad aplicat amenzi în 
valoare de 1 790 090 lei, 
totodată confiscindu-âe su
ma de peste 509 900 lei. 
în cele ce wfmepză pre
zentăm eîteva dintre as- 
pfectele ce reHefează în
călcarea legislaitei în vi
goare de către tmfi-agenţî 

i -econspBBg»̂ .
Ist S.C. ,Romoii“ 

tfbşanî, care are ca 
biect comereiaîjsîarea pro
duselor petroliere, s-a 
constatat că s-a început 

, acflvit'itea respectivă fă- 
răâ'f i  dec*pite ' 
#»ă-e«*erci«Jfe 
te. PrbCedînd în acest 
modr•s-au îpcăl^rt jpreve- 
«wHe Le|fi rf:
publicată şi modificate 
prhi Drdommţav. Guver- 

nammite^bnr. 23/19^ cega 
-ce a determin} 
uţiei «ntenzi ' a csfit^âvedf- 
ţîonarle ăs lâdOw' îei.
. Un caz aparte sh® în- 
tarrît te S.C. „Impex V-~ 
niv¥rs“ Petrila,' ai#tâte ctf 
ptofil de arfmenţâtfe pu-

blieâ. Această &’ preluat 
lift spâţiu pefttru reatne- 
najare de la „Real Com“ 
Petroşani. CU scopul Vă
dit de â redacd irmâozi- 
tM pe piâtii, a  parte din 
stftefe' — r^Srezefitjwd pes
te 649999* Teî —' au fost 
tredăte' ptsitrtf; nfaitearea 
cWeltifleWm, terfKnd în
registrate distinct ip. con- 
tM pStftfa ' MVeSfîfîi, aşa 
cum este fires^ şi cunl 
prevede? eontraetul do în# 

fc&nare, vî  
ri^WStef'K-t^aplicat o 
amenSu de 400 000 lei* 
conform art 15. Ut. b 
âm  w m  m i m ,  mo» 
dîiieM - 6®
fpbtrate riîspOnîflrfff^e' re»

icet^P cfuWtă ţt înre»' 
trStffdr 66ttt'abî#' şt

#-• ăagdtoiuisamwăgteWtrfîgv. i-rue1 -
„  „  S.C.. ,^ î n »

g«i pm & -
şănî;' cag» ară în .pfâfîl 
cornerelafizafea ' produse»

lor petroliere, amenda a- 
pîîeatâ- în acest caz fiind 
de 300 000 lei.

Prevederile legii au 
fost eludate şi de către 
S.C. „Eniil Comal* SRL 
Hunedoara. Despre ce es
te vorba în situaţia so
cietăţii amintite ? Cu pri
lejul controlului între
prins, comisarii au con 
stâfat că aici au fost co- 
me^cfalizate, cu factura 
nr. 1 din noiembrie 1992, 
mărfuri în y.iîoare de* 
235060 iei (inffe acestea 
Ofpiau»se ^6 .pefdcftî pan- 
falonî şi 25 de scurtei, fă» 
ră â fi MlepliriSfe eerîn- 
ţeld legale, î#  s^tsul bă 
sdc ietatea fîfficţldb'a făfă 
să fîă îAre^Strătă te- 
He^strtg ediŞiel'ţiiîăî, dbdî 
făr» a aVea eaiîfât^ dă 
peVsoariâ jdrîdieă. Evî» 
ddfiff, o asemenea făplă 
na a puttrt- f î tredBtff eîi 
vtWerea, p i  îfftgâ ebîHîs» 
carea surwef rCzifltetă dfil 
vînzarea mărfurilor res
pective apMcînde-sfe şi a» 
raerida de rigoare.

Din asemenea semnale 
de alarmă estş bine să 
fie trase învăţăminte, să 
se respăcte' literă şl sp'i- 
fîtdl legii.,

lAEfiRCOÎr
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•  «JDjlPESTA. în
treaga proSS ungară a pu
blicat extrase din int<̂ > 
wul iur tstvan Csurka. |i- 

. aerul dteţtei extremirie 
«firi Forumul Democraţie 
Ujmar We guv.erpÎMunţ), 
acordat ,publicafiel cjfoăte
„bîîuSăsVfif t# ie  stnt pte-
zenfate, îtifţ-o1 tfUtţcRl 
făfă , preeddejfi, ' attwniile 

te răbnfenla

e
Mpittţ' şf ătaacărBe 
A m  te  a ă t^ d  Sdr- 
#  S {fcporiftui sM> -

t
anaimto jtke&ţiar 'Fteti ug,
ucrfm;- Csfelă a âe& 1

-cinele' afirmaţii ebfteâi- 
nafdiiî MtŞ'flul tfOMiif 
Cfe zterbf croat „Globuş". 

PSăhlP piibâcaţiei r|s-
—̂  — --A'Avras • ,  l o A i r a ^  d c u n L o  o  MM , T 2|I€LrtIVC|̂ j|S*TÎIH 81 i U
deofarat e* «dacă An 
avea. torţe am redbSîridi 
perrttu (Jngmâa Bteaifia 
ş!
Rude bwcmoş spaţiul 
tal, dsă t e t e d b *  tos 
tor Icrjtoriî «neare _ 5 
t e t e  M M  
care dispune de Refere je- 
eonomică şr w «ară , Şu 

- crăd, rii există - ţară ,. sau 
ficieiil eărăfa sJ nu 

Ie fie eter că finiafia 
nu dispun ui o d. i4< 
nicî ,dfe’ ’ afid*.
bus" cUVirrtele lrfi* fitoraa, 
pe care aceVta Ie r|s- 
pîrtge acum.

fiorespirnSăeiftirf aeănţici 
0 : lă Hddapeita 

anftetcşfe cB îsfvaif Csăr- 
ka, prin ideile şf reven
dicările sale extreăiiVte, 
0: face tăi nieii dtfztt în 
Ungaria. Iar în dpi A ia
măttera,. dtea# tte teai 
influent în cercurile po
litice ungare, dedarece o 
parte a conducerii F.D.U., 
ca ţio  bună parte « membri
lor acestuia li sînt tbt mai 
favorabili. Tot ceea ce a 
declarat Csurka publica
ţie!. „Globuş" a  făcăf-o. in 
caSfOfe dă* membru al 
Prezidiului F.D.U., astfel 
torit sd aşteaptă că a- 
eeasta să»şj precizeze po
ziţia, eă atM maî mdR cu 
cit F.D.U. s-a ^Stanţat 
deja de uncie declaraţii 
şi acţiuni ale tei €s#fka.

O MOSCOVA. Comu
niştii „rezonabîli" care nu 
se opttn- reformelor vbr fi 
trataţi cu „respect" ;. de 
guvern şi stei ctenmţi să 
joace pn rol în dezbaterile 
priş id r^teteemaliteb'ieri* 
toî flbgficc, a ăfirmaf Ro- 

1 , său
infefVnî acbrdaf ziarului

! IOT. Co^MOfpî, a 
s#ăs Bdiifit t Î  MSbm- 
briî partidului cdMfi-hisi 
tretMte Să fie ftătaf cu 

>ect că 0  mtmau» o- 
ricărte partid totf* «Hpcări 
sociMd- Ereşedimeto Mţîn 
a fătote o dlferiteţ» clară 
între „comunişttt' orto
docşi", adepţii; itotei dure, 
Şi eeî .^nai şotoi, nţoi re
zonabili . B  estp- <te pă-

teftowe» reia*

7 ii*: num fit
•  •  m-»-m » m  mm m m m mmm  • •  mm mmm mmm mmm mm mmm •  m m • i  * d & m  m atern m m m î'â  • !

maţi că se conVoăcă acftirfârea 
generală, la Caşa de Culfdră 
dim ţteva, dumteică, 7 martie 
a.c., ora W. (N.'F'.j 

0  DE SEZON. Deoarece prl-
to  FEySTFVAL • FOIjOMin 1 0  niaVtifa bate* la uşă. AsotHaţîa 

INTERJHDBŢEiAN. Casa -de cal* 
tiMă din; Brâd^ d**anizăSaă sflm:
h m  şi duraîaică (6 -7  martie), ^  JU trib m t gratm t o gamă va- 
la cteematograful Zarand» da» de ^rnmţe^ celcr ̂ mai har-

|  tep d ita to  un totovab totorju-* aduse
dd ASoeîăfift „Prietohii Cărh- 
eHilui'* din R a rte l# te  — Belgia,

S o i i i a  ăăr«f# M ate îc ii m  r n m m  le ie
Alba. ş r  Hune. ^ 1  cftld# mulţiM#n' Şe. aceasta

T a £ I 4 8 B A  GEKESAI.A '
A ia. coralto-
fOÎ..^teoctUF- a f; Asociaffeî §0 - 
merilor „Sk^idarfiteea" din ju- 

. Hunedoara sîntem infor-

ăăţ«an-tto taratWi şm g ra u ri 
insteuumntalc. Participă for
maţi* din judeţele Arad-, Caraş-

* t f f t # '  p o tfA fiî, SjC. a- 
Îd Ş>& tpvv%  -̂ 1 ^drţff „Ctf» 

vîătuf lÎBdf*, prift ĂţŞăbte. do*- 
nate, au fierinis fniOIet judeţene

dd CrUVe Răî e sa tfătiw^rte îri* 
rwni mdlte oVăş# din ţafS e&pii 
nflall temporar ia  centrul de 
primire miăori Seva. AsHtl, mai 
matţî minori, din1 pastura de 
cbpît ai străzii- atf te s t redaţi 
f̂ mHt-Wor lor, (V.R.jr

•  „HUMANîTaS". Q a0 eărfii 
dm DeVa îşi anunţă cititorii iţit 
pentm- * primă dată ;- te eapftete. 
judeţatui, Editura- ,vHumanitas'' 
ofef^ retraspectte, o gamă va
riată de cărţi. Menţionăm fn 
ace>î sen s : zVndrăi Ple?11 ~"

' .Pitoresc şi melancolie*, Emil 
Gawasa-, — a
eiwaiFV, „AJkCX-ul 
Găteriel Liiceanm — ,^î»pel .,eăfl’e  
fÎ<3k8t0, IonfiSă» -to
şl corttrandte". ţn  fdfOrttR spe-

ffe ţ amenajat, ia- dispoziţia pu- 
blicuiui se află pliante .euprin- 
zted apariţii viitoare îri aceasfâ 
edifaiW. (M D.)

d  CORECTITUDINE, Un con
tr ă  spontan efectuat la mentei 
de seară, marţi, 2 niărfîe',* tt"  
Casa de Copii din Baia de Criş, 
a stos în evidenţă coreetifudiriea 
persoanelor de la bucătărie 1— 
dnefle Marîa Qhilea şi Heana 
I< :ţa — cu privire la grama
jul- porţiilor. Un fapt îmbucură
tor' pe care l-am dori oriunde, 
fără feto#ţie. (CP,)
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Cu cîţiva ani în urmă . 
nici nu putea fi vorba de 
reluarea unei activităţi e- 
ditoriale serioase în ju
deţul nostru. Cele cîteva 
titluri apărute anual a- 
veau un caracter omagial 
sau de moment. Iată în
să că după ’89, Hunedoara 
începe să refacă terenul 
pierdut în plan editorial 
prin apariţia mai multor 
astfel de instituţii., Cea 
mai serioasă este, fără 
îndoială, Editura „Des-

re pe care le deţinem.
—• Ne mărturiseaţi, în- 

tr-o discuţie preliminară, 
că v-aţi orientat spre 
publicarea şi a altor vo
lume care se adresează 
unui public mai restrîns.

— Este vorba de cărţi 
de strictă specialitate, de 
actualitate, scrise de spe
cialişti în domeniu, mai 
ales din SUA şi nu numai. 
Corespondenţa pe care 
o purtăm este enormă. 
Astfel, am obţinut accep-

EDITURA „DESTIN'' — DEVA 
I ÎMPLINIRI •  PREOCUPĂRI \

tin“, condusă de dl Dan 
Gîmpean. Aceasta a de
butat cu „Fragmenta- 
rium“ de Mircea Eliade. 
A urmat, între altele, 
„Patrimoniul Constantin 
Noica“, ambele apărute 
sub îngrijirea directorului 

'editurii.
— Sint două cărţi, cre

dem, de rezistenţă, ne-a 
precizat dl Dan Cîmpean. 
în  pregătire se află o 
altă carte cuprinzînd dia
loguri ale aceluiaşi au
tor cu marele filozof G. 
Noica, despre Brâncuşi, 
Eliade, Eminescu..., o car
te numai despre Brân
cuşi, o revistă „Arhiva 
Constantin Brâncuşi" cu 
apariţie lunară la care 
vor colabora toţi brîncu- 
şologii — Barbu Brezeanu, 
Dan Ilăulică, Ionel Jia-, 
nu care va colabora de 
la Paris etc. Dorim să 
publicăm tot ce s-a scris 
în lume despre Brâncuşi, 
din sursele de informa

tul pentru tipărirea „Dic
ţionarului economic şi de 
afaceri" apărut de curînd 
în America. Avem în 
lucru cărţi de filozofie, 
de debuturi în proză 
(Gheorghe şi Gelu Ne
grea) etc.

— Sint extrem de cău
tate volumele, apărute în 
colecţia „Mister".

— Noi prospectăm per
manent pişţa pentru a 
vedea ce aşteaptă de la 
noi publicul cititor. Di
fuzarea o facem apoi în 
întreaga ţară, avînd po
sibilitatea, prin tehnologia 
pe care o avem, să scoa
tem un tiraj adecvat, în 
funcţie de cerere. Sigur, 
romanele de acţiune apă
rute în colecţia „Mister" 
sînt căutate pentru că 
includ cărţi celebre. Aici 
au apărut „Musafirul 
mort" de Joachim Rug- 
helmer, „Cetatea hoţiloţ" 
de Maurice Level, „Olan
dezul zburător" de Jean

D’Agraives. Intre roma
nele de rezistenţă se re
marcă „Duhovnicul Sa
tanei''', avînd • ca autor 
pe Aurel G. Stoica, ce va 
apare în 10 volume, pri
mele două fiind deja pe 
piaţă, urmînd ca în cu
rînd să apară al treilea, 
tratînd revoluţia lui Ho
rea, Cloşca si Crişan. Pri
mele două titluri sînt e- 
puizate, prinzînd de la... 
senator pînă 'la  omul de 
rînd. Va fi pusă în a- 
ceastă săptămînă în vîn- 
zare „Fantoma care uci
de", urmînd să mai a- 
p a ră : „Cu inima întris
tată", „Madona din tren" 
etc.

— Perioada de tranziţie 
spre economia de piaţă 
vă creează o „strîngere 
de inimă" ?

— Sigur, ne afectează 
financiar actuala perioa
dă. Banii pe care ii vom 
incasa peste şase luni său 
un an nu mai au aceeaşi 
valoare cu cei de acum ; 
ne creează probleme în 
acoperirea cheltuielilor 
pentru materiale, a ti
parului, în amortizarea 
creditului luat pentru pro
curarea de aparatură şl 
utilaje. Dar sîntem opti
mişti. Şi pentru menţine
rea acestui optimism, eu 
şi colaboratorii mei mun- ■ 
cim cîte 10—12 ore pe zi, 
atît cît trebuie, de fapt.

— Vă dorim să vă men
ţineţi acest optimism, o- 
ferind totodată cărţi de 
valoare cititorilor!

MINER BODEA

Ea uşa cabinetului .dlui cum puteam. Cu apa, cu
dr. Constantin Blejan, di- căldura, cu mîncareâ, cu
rectorul Spitalului din Ba
ia de Criş, tot timpul este 
lume multă.

— De ce, dle doctor ?
r -  Nu vă răspund. Vă 

invit să vedeţi spitalul nos
tru. Să vă faceţi propria 
dumneavoastră impresie. 
Să vă daţi o părere. - 
• Ce am văzut este greu

dotările. Acum sîntem au
tonomi.

—- Dar cum arată astăzi 
Spitalul din Baia de Criş 
este cu totul altceva.

— Eu am o concepţie : 
omul bolnav, care vine la 
spital, trebuie să se sim
tă ca la hotel. Da noi, du
pă cum aţi constatat, con-

s

Un spital căutat 
de bolnavi

n o t ă
1 CE-AŢI FĂCUT CU

|  GARA ?

ţ Nu ne-am făcut iluzii 
l cînd ne-am ' propus să 
I vedem cum se mai pre

zintă gara din Hune
doara. Cu toate acestea, 

f ceea ce am putut vedea 
} acolo â întrecut cu 

mult cele mai pesimiste î 
gînduri. Practic, acum, / 

f cînd doar calendaristic 1 
1 este primăvară, în ga-1
l ră este mai rău decît i 
i afară. Aceasta întrucît ’ 
) la frigul de afară se a- j

Inspectorii Oficiului Ju
deţean pentru Protecţia Con
sumatorilor nu şomează 
nici un moment. Efortu
rile lor, însumate cu cela 
ale altor organisme ale 
statului — gardă financia
ră, poliţie economică, po
liţie veterinară — au o 
ţintă comună : protejarea 
consumatorului de produse 
şi servicii-, împotriva ra
pacităţii şi lipsei de scru
pule ale unor agenţi e- 
conomici puşi pe procop- 
seală cu minimum de efort 
de gîndire şi inteligenţă, 
de muncă fizică sau finan
ciar.

Spicuim dintre ultime'*
* le constatări ale acestui o- 

ficiu : ■
•  Unitatea nr. 20 a S.C.

Alimentara Deva vindea 
virşli fără certificat de 
atestare a calităţii şi sa
nitar veterinar. Nu mai 
vinde. - -

•  Magazinul 28 din Că- 
lan al S.C. „Cernafruct" 
S.A. Hunedoara comercia
lizează „Brifcor" cu ter
men de garanţie depăşit şi 
muştar fără „buletin de i- 
dentitata", adică fără cer
tificat de calitate, fără 
posibilitate de identifica
re. Păi să riţt-ţi sară muş- 
taryj ?

•  Librăria nr. 26 Deva a 
S.G. „Bibliofor" S.A. ofe
rea tapet de import din 
Germania. Secretoasă do'am-

mm  » •  •  •  •  », •  mm •

Atentate !a sănătatea
Şi

na librărie cu instrucţiu
nile de folosire a mărfii 
în cauză. Nu se ştie dacă 
e lavabil sau semilavabil, 
ce dimensiune are, cum se 
asamblează sau se, lipeşte. 
Sau are ceva de ascuns ?

•  Avantajul pe care l-a 
adus economia de piaţă 
pentru consumatorul din 
România este marea acce
sibilitate la mărfuri după 
care a jinduit atîta vreme. 
Şi cumpărătorii din Sala- 
şu de Sus au avut ocazia 
să poată cumpăra multe 
asemenea mărfuri. Numai 
că, în loc să li se ofere şi 
garanţia cumpărării unor 
mărfuri de calitate şi care 
nu le pun în pericol să
nătatea, magazinul alimen
tar de aici vindea cafea 
Amigo şi Ness fără docu
mente de atestare a cali
tăţii, conserve de carne de 
porc şi de vită fără posibi
litatea de identificare a 
calităţii sau valabilităţii 
termenului de garanţie.

•  Zahăr import Chiria 
cu prezenţă de mucega
iuri şi leuconostoc ofereau 
cumpărătorilor S.C-. „Rete
zatul" S.A. Petroşani şi

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •

S.C. , „Mercur CorVinex" 
S.A. Hunedoara.

Au mai căzut în păcate 
asemănătoare cu cele niai 
sus citate (tot atîtea aten
tate la sănătatea şi buzu
narul cetăţeanului) maga-

de descris. Ur\ spital ca o 
oglindă curată. Camere cu 
unu, două şi trei paturi. 
Curate. Grupuri sociale 
îmbrăcate numai în faian
ţă. O dotare tehnico-me- 
dicală cum, cinstit vorbind, 
nu am văzut în multe spi
tale orăşeneşti.

II lăsăm pe dl doctor 
Constantin • Blejan să ne 
explice :

— Spitalul din Baia de 
Criş are o veche şi .pună 
tradiţie. Aici au lucrat doc
tori de mare valoare — 
Florea, Bădău, Suciu, mulţi 
alţii. Din toată zona ve
neau aici oameni să fie tă
măduiţi. Dar, fiind „sec
ţie exterioară" a Spitalului 
din Brad, nu aveam nici 
un fel de independenţă. 
Conducerea Spitalului din 
Brad coordona şi... folosea 
totul. Noi ne descurcam

zinul cu autoservire al 
Cooperativei de Consum 
Pui şi Ş.G. Prest Lotus
S.R.E. Sîntămăriâ Orlea.
Se înţelege că mărfurile 
în cauză au fost fie inter
zise temporar, fie oprite
de la vînzare, îar împri
cinaţii — locatori de ges

diţiile de cazare şi de ma
să sînt dintre cele mai 
bune. Asistenţa şi trata
mentul medical la fel...

...Cu dl dr. Constantin 
Blejan am purtat discuţii 
mai lungi. Puteam vorbi 
şi mâi mult. Dar nu vor
bele contează. Faptele. Şi 
ce a făcut dr. Blejan rar 
se poate vedea.; Am vrea 
să fim contrazişi de alte... 
spitale din judeţ. Pentru, 
că exemplul de la Baia de 
Criş ar fi bine să-l vadă 
şi alţi oameni din dome
niul ocrotirii sănătăţii.

Gh. I. NEGREA

 ̂ daugă curentul şl mur- ( 
1 dăria dinăuntru. Intri / 
’ pe o uşă larg deschisă 1 
j şi te grăbeşti să ieşi  ̂
ţ pe cealaltă, tot deschi- ( 

să. în holul mare de i 
intrare, peisajul te dă } 
afară. Bănci rupte, calo- 5 
rifere demontate, mur- ţ 
•darie, praf. Sala de aş-i 
teptare clasa a II a este J 
transformată în depozit j 
de materiale de tot fe -1 
Iul. Un panou cu iner- / 
sul trenurilor, cîrpăcit 1 
şi vai de capul lui, în-  ̂
trageşte imaginea inte- i 
rioară a gării. >

Ne gîndim că poate j 
exteriorul mai salvează l 
ceva. Nu, nici vorbă. J 
In afara peronului, un- 1 
de într-adevăr nu este  ̂
mizerie, prin alte părţi / 
nu prea se vede mina ) 
gospodarului. In faţa \ 
restaurantului „Ferovia-1 
rul" bunăoară, nişte me- / 
se murdare şi prăfuite. I 
O dugheană închisă. Cî- ţ 
teva vaze metalice pen- i 
tru. flori, îndoite, alte- ) 
le rupte şi pline cu j 
chiştoace. Cei răspunză- l 

...... tori de starea gării din /
• se pix ,cu s '̂̂ ou' ,.c‘ I l Hunedoara pot spune că J 
I legante import India, , 1 respectivul imobil este i
«agende —- imporţ Ger- t ) ţn reparaţii. Nu greşesc/
I mania, cărţi: Al. Db- 4 ( j eioo, desigur. în tre-)
« mas „Regina Mar got , ■ , ţ,area este de ce iarna? \

Ţh. Hardy „Tessj l Este cel mai nimerit a- 1

I

„DECADA 
CADOURILOR 

PENTRU FEMEI"

I Casa cărţii din Deva I 
|  vă creează posibilitatea !

Ispre a oferi cadouri fiin- | 
ţelor dragi în perioada * 

2 pînă la 8 Martie. De | 
I aici puteţi procura tru- ,

tiune, patroni sau directori I Th* K9tdy- „Tess 1 Este ce
de • societăţi comerciale — J D UbeiviUe,, Anne Bron-j Anotimp
serios sancţionaţi pentru |  ,,ASnes Cray ş.a.« ^

V. NEAGU

Creşterea animalelor — 

o ocupaţie rentabila
Stimulaţi de noile tarife 

de achiziţionare a anima
lelor din gospodăriile popu- 
laţiei, tot mai mulţi cres
cători vînd statului can
tităţi însemnate de came. 
Ea centrul de preluare din. 
Brad, printre cei care au 
adus mai multe animale 

: şi care au fost răsplătiţi
pe măsură se numărăg ,ş |

din Ribiţa, care a predat 
'4, bovine de 2775 kg, în-

casînd suma de 923 700 lei ; 
Vasile .Toma, din Bulzeştii 
de Sus — cu 4 capete ti
neret bovin de 1700 kg, 
pentru care a primit 
559 350 lei. De asemenea, au 
mai predaţ animale Dă- 
nuţ Măduţă din Brad.
3 bovine, - total 1347 kg 
carne, pentru care a .primit 
444 510 lei; Cornel Nicula 

_________>-»<B3»sa»9ie5W«e
“neFa" ,BovTBi|a r ,f
.433 95Q lei, (Al.J.)

ţinere de minte.
ION CIOCLEI ----------- ----------------------------- -------------—
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SI
, Anul 1992 a fost foar

te greu şi pentru S.G. 
„Corvin" S.A. Hunedoara 

—  subliniază din capul 
locului domnişoara Iolan- 
da Hăncilă, inginer şef. Şi 
aceasta din mai multe mo
tive : numărul' redus de 
comenzi, aprovizionarea 
greoaie cu materii prime 
şi materiale şi, nu în ul
timul rînd, blocajul eco- 
nomico-financiar. In aceste 
condiţii, o parte din perso
nal s-a aflat în şomaj, iar 
cei care au lucrat nu au 
dat un randament prea ri
dicat. De la începutul a- 
cestui an, producţia este 
în redresare ,am început 
să legăm mai multe cola
borări cu beneficiarii, atît 
interni cît şi externi, şi spe
răm pa, în continuare, lu
crurile să meargă tot maî 
bine. De încălţăminte a 
fost, este si va fi nevoie 
oricînd.

într-adevăr, în fabrică 
se simte un aer proaspăt, 
în secţii se lucrează în 
ritm relativ bun, la com
partimentul de creaţie es
te animaţie, o serie de oa
meni vin zilnic în unita
te pentru comenzi de în
călţăminte. Se preferă co
menzile mai miei, de la 
agenţii economici de stat 
sau de Ia firme particulâ-

plată în termene cît 
mai scurte.
—— Am avut şi avem în

că destule dificultăţi în 
sistemul de decontare de 
către beneficiari a produ
selor pe care le realizăm. 
— precizează dna Silvia 
Horeân, şef birou organi
zare — normare -t- salarii. 
Sigur, aceasta în primul 
rînd din cauza deficien

ţi ificate şi să practicăm 
preţuri pentru toate buzu
narele. Şi stă în puterea 
oamenilor noştri să răs
pundă acestor exigenţe a- 
le economiei de piaţă.

Perfect adevărat, însă 
tranziţia la economia de 
piaţă implică maximă res
ponsabilitate a fiecărui an
gajat faţă de produsul ca
re iese din mîna sa, o

LA S.C. „CORVIN" S.A. HUNEDOARA

ţelor financiare cu care 
se confruntă şi ei. De cu
rînd am făcut o relaţie, 
sperăm noi de viitor şi 
cu o bună eficienţă, eu 
firmele; „Cărmens" şl 
„Maşter Sport Group", din 
Italia, pentru încălţămin
te de tip sport, dar şi pen
tru .alte modele de purtat 
în timpul liber. De aseme
nea, avem o cooperare 
strinsă,. în vederea comer- 

- cializării produselor noas
tre, cu firma „Aracom"

severă disciplină tehnolo
gică şi a muncii, învinge
rea inerţiei şi a vechii 
mentalităţi că „e bine ori
cum". Astăzi nu mai este 
bine oricum în nici un 
domeniu al economfei, al 
vieţii în general. Acest 
lucru trebuie bine înţeles 
şi Ia S.G. „Corvin" S.A. 
Hunedoara, cu atît mai 
mult că aici lucrează oa
meni . cu o bună pregătire 
profesională, formată în 
cei 16 ani de cînd fiinţea-

S.R.L. din Bucureşti, care ză fabrica. De altfel, ' re
ne asigriră şi o parte din laţiile de afaceri cu par-
materia primă pe care o 
folosim în procesul de fa
bricaţie a încălţămintei. 
Important este să realizăm 
produse de foarte bună ca-

tenerii italieni, dar şi cu 
cei interni, atestă tocmai 
aceste calificative ale an
gajaţilor respectivei uni
tăţi.

lîf'ate, "să le‘ livrâ'm'’'beriâ-‘ — Ne 'curihaşteni'" bîrie

prii din sistemul de apro
vizionare şi desfacere a 
produselor, din alte com
partimente, însă ştim tot 
atît de bine şi ce trebuie 
să facem pentru rezolvarea 
problemelor şi îmbunătă
ţirea sub triate aspectele a 
întregii activităţi — releva 
cu convingere dl ing. Lau- 
renţiu Aioanei, noul di
rector al S.C. „Corvin" 
S.A. Hunedoara. Nu vom 
mai produce de dragul 
producţiei, după un anume 
plan, pentru ca apoi măr
furile să rămînă vreme în
delungată în stoc. Baro
metrul producţiei îl va 
constitui, de acum, aşa 
cum este normal într-o 
economic echilibrată, da 
piaţă, cererea şi oferta. 
Vom investiga cu mai mul
tă atenţie piaţa, vom 
produce numai ceea ce 
solicită cumpărătorii şi, 
mai ales, vom avea grijă 
ca preţurile să fie accesi
bile. Sperăm să ieşim cu
rînd din starea încă deli
cată în care ne aflăm, să 
repunem lucrurile pe . fă
gaş norma], să atragem la 
S.C. „Corvin" S.A. Hune
doara tot mai mulţi bene
ficiari de încălţăminte.

Noî v-o dorim din toată 
iriîmaT . .

DUMITRU GHKONI
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Teliuc — o comună pe 
al cărei statut şi-a pus 
amprenta existenţa minei 
— are şi un standard de 
viaţă peste cel ă l satelor 
hunedorene unde ocupaţia 
de bază ă oamenilor este 
agricultura. Existenţa u- 
nor blocuri de locuit pen
tru mineri presupune- şi 
unele facilităţi în viaţa te- 
liu c a n ilo r în c ă lz ire  cen
trală, apă rece, apă caldă, 
canalizare.

Despre calitatea acestor 
servicii, ca şi despre alte 
probleme ale oamenilor, 
ne-a vorbit dl Silviu Her-

doara. De perspectivă este 
şi introducerea gazului me
tan în Teliuc ş i’ Cinciş. 
Deocamdată se fac demer
surile necesare la minis
terul de resort.

Dar pînă la rezolvarea a- 
cestor nevoi de confort a- 
le localnicilor sînt încă 
destule alte necazuri ce 
le dau dureri de cap. Prin
tre ele şi colmatarea cu 
aluviuni de la ape pluvia
le a canalizării în zona 
centrală a  Teliucului. Dl 
primar îşi pune speranţe 
în refacerea canalizării, 
problemă veche de vreo

PROBLEME DE AZI, 
SPERANŢE DE MIINE

ban, primar. Doar de o 
lună s-a rezolvat cu încăl
zirea celor 3 blocuri din 
centru. Schimbarea con
ducerii Sectorului Ghe- 
lari — Teliuc al RAMGCL 
Hunedoara a adus şi un 
plus de interes pentru ne
cazurile locatarilor de aici. 
Acum la centrala termică 
pe cărbune sînt în func
ţiune 3 dintre cele 4 ca
zane, deşi bine exploatat a- 
junge unul singur pentru 
a asigura căldura şi apa 
caldă în apartamente. 1 

Alimentarea cu apă a lo
calităţii este mai dificilă. 
Intr-o parte a satului apa 
se distribuie pe bază de 
program, noaptea fiind în
treruptă furnizarea ei. Dar 
există speranţe pentru o 
mai bună alimentara cu 
apă a Teliucului spre sfîr- 
şitul acestui an, cînd va 
fi racordat la derivaţia din 
magistrala de la Rîu Băr
bat a municipiului Hune-

10 ani, cu ajutorul Sucur
salei Miniere Poiana Rus- 
căi — Teliuc, care-i ajută 
şi în prezent cu tot ce so
licită, mai ales cu maşini 
pentru transportul gunoiu
lui menajer. în mod deo
sebit oamenii sînt recunos
cători sucursalei pentru 
amenajarea unei maşini, 
care a costat destui bani, 
cu care sa aduc de la Ti
mişoara butelii de aragaz 
pentru Hunedoara, Teliuc, 
Ghelari, Călan. şi Peştişu 
Mic.

Scormonind în galerii 
subterane după minereuri, 
departe de lumina soare
lui şi de aerul curat al 
zonei, minerii se mai 
îmbolnăvesc. Boala lor 
profesională e silicoza. A- 
nul trecut, după o acţiune 
de control periodic la Cli
nica de Boli Profesionale 
Timişoara, iniţiată de sin
dicat, s-au declarat 9 ca
zuri de silicoză între lu

crători de la uzina de pre
parare. Dintre aceştia 3 
sint pensionaţi, ceilalţi’ 
dispensarizaţi şi primesc 
gratuit, prin sindicat, bi
lete de tratament. Dna dr. 
Silvia Tat, medic, era su
părată pentru prevederea 
care pretinde să se seria 
pe reţetele cu medicamen
te compensate numărul şi 
data adeverinţei medica
le eliberată pentru 6 luni 
de Ia locul de muncă a 
lucrătorului, altfel farma
cia le respinge.:

Insă mai neplăcută de- 
cît birocraţia în domeniul 
sănătăţii este absenţa me
dicamentelor. Ea Farmacia 
nr. 7 Teliuc, dna Octavia 
Brie, farmacist ,era supă
rată foc. Trebuia să pri
mească medicamente în 12 
februarie şi nu primise nici 
în data de 16. Lipseau an
tibioticele orale şi antigri- 
palele, solicitate acum. Dar 
nu numai paracetamolul şi 
biseptolul, atît de necesar 
tratării afecţiunilor din a- 
cest sezon (cu preponde
renţă respiratorii), lipsesc 
din farmacie. Dna dr. 
Smărăndiţa Brănescu, me
dic la dispensarul comu
nal, ne spune că foarte 
necesare ar fi comprima
tele de miofilin, pentru că 
au în evidenţă mulţi pen
sionari cu silicoză. In 
schimb era fericită dna 
doctor că are lemne de foc 
la dispensarul din comu
nă, căci la punctul sani
tar Cinciş lipsesc, consul
taţiile făcîndu-se doar la 
domiciliu. Şi încă o nouta
te îmbucurătoare pentru a- 
ceâstă comună : s-a dublat 
natalitatea, în vreme ce Ia 
nivel de ţară ea este în 
scădere. De aceea ar- fi ne
cesar un cadru mediu de 
obstetrică.

VIORICA ROMAN

„Soluţii" 
de cîrpaci

• Blocul 9 din strada Vic
toriei, nr. 3, din Deva, este 
unul dintre cele mai vechi 
ale oraşului. Gîtă vreme 
subsolul său tehnic a fost 
racordat într-un anumit 
punct al străzii la canalul 
stradal, n-au fost proble
me. Pe cine şi cu ce va fi 
deranjat acel cămin de 
racord nu se ştie. El a fost 
mutat cîţiva paşi mai în 
amonte, destul să pună 
racordul în contrapantă. 
De atunci, de cîte ori de
versează ape uzate în sub
solul tehnic, începe şi chi
nul locatarilor, singura 
soluţie fiind evacuarea lor 
cu vidanje. Toâte ar fi 
cum ar fi, dar fiecare 
transport al vidanjeze! cos
tă 3000 de lei şi în subsol 
se adună, după cît este de 
prompt, sectorul de salubri
tate, cîte 10—15 vidanje. Şi 
ca să fie cît mai multe, lu
crătorii respectivi le în
carcă pe trei sferturi şi 
apoi o întind.

Poate cineva e gata să 
creadă că de vină sînt 
doar locatarii. Sînt şi ei, 
cîteodată. La ultimele „e- 
venimente" care au umplut 
paharul, adică subsolul, 
nu mai sînt ei de vină. Au 
anunţat secţia de speciali
tate a RAGCL Deva, au ve
nit meseriaşii, au... bătut un 
dop de lemn în conducta cu 
pricina şi au plecat. Dopul 
de lemn însă nu ţine loc 
de armătură metalică aşa 
cum probabil au crezut 
cîrpacii care au găsit o a- 
semenea soluţie de „înal
tă tehnicitate", aşa că... _ 
dă-i înainte cu vidanjeza. 
(I.C.)

OFICIUL JUDEŢEAN DE CALCUL 
HUNEDOARA — DEVA 
Organizează cursuri de 

•  contabilitate — informatică 
pentru economia de piaţă (noul plan de con
turi). .

Cursurile sînt efectuate de profesori uni
versitari din Cluj-Napoca şi coordonate de Mi
nisterul învăţămîntului, Centrul de Pregătire 
în Informatică — Bucureşti.

înscrierile au început la sediul din str. 
1 Decembrie, nr. 28 (în curtea Prefecturii). In
formaţii : tel, 95/615431. -

V; V  : S.C. MATEN S.A. DEVA ..■/"•
. ! Str. Dorobanţilor nr. 34 

Organizează în data de 15.03.1993, ora 10, 
L I C I T A Ţ I E

pentru executarea lucrării: „Repararea aco
perişului la Căminul de nefamilişti Deva".

(432)

Un tată şi un fiu sînt 
legaţi unul de altul prin 
Sîrige, dacă nu şi prin 
preţuire, respect ş.a. 
Iată însă Şi o abatere 
de la această regulă fi
rească : i-am văzut pe 
Georgel Bineaţă din Pe- 
trila — tată, şi pe Ni- 
colae — fiu, legaţi şi 
prin cătuşe. Cum au a- 
juns în această stare ? 
Să derulăm timpul spre 
a releva cum au ajuns 
aici.

Intr.-o zif în amiaza 
mare, Petru M. stătea 
de vorbă în ■ poarta I. 
M. Petrilă cu o cunoş
tinţă mai veche. Vor
beau de una, de alta,

T a t ă  şi fiu în  c ă t u ş e
cînd P.M.* îi zise inter
locutorului :

— Ia uite-i pe ăia 
cum fug unul după al- 

, tul.
A întors şi celălalt 

privirea şi amindoi au 
văzut trei indivizi fu
gind de mama focului 
către Jiu. Au crezut că 
se vor opri la- marginea 
rîului, dar s-au înşelat. 
Fugarii au trecut prin 
apă mică şi nu s-au o- 
prit decît în faţa celui 
mai apropiat bloc de 
locuinţe. Doi dintre cei 
trei erau tatăl şi fiul la 
care ne-am referit la

început, iar al treilea e- 
ra paznic la depozitul 
de lemne al minei.

— Nu vă e ruşine? 
Furaţi ziua în amiaza 
mare? Vreţi să mă 
băgaţi în puşcărie ? zi
se indignat paznicul,

— Noi hoţi ? se supă
ră cel mai in vîrstă din
tre cei doi Bineaţă.

Schimbul de replici 
a făcut să se adune în 
jurul celor ce se cer
tau mulţi oameni din 
bloc. Tînărul Bineaţă, 
profitînd de acest fapt, 
a dispărut pentru un 
moment după care s-a

întors cu un topor în 
mînă. Nimeni nu l-a 
simţit cînd s-a apropiat 
de paznic şi cu un gest 
scurt l-a lovit pe la 
spate.. Tăişul toporului 
a pătnuns adine dea
supra şoldului victimei, 
care s-a prăbuşit cu un 
plămîn ieşit afară din 
trup. Paznicul a fost 
ridicat de urgenţă şi dus 
la spital. Intervenţiile 
medicilor nu i-au mai 
folosit. A decedat. Cei 
doi Bineaţă- au fost ri
dicaţi în acelaşi moment 
cu victima’şi amînduro- 
ra li s-a pus aceeaşi pe
reche de cătuşe.

TRAIAN BONDOR

pronii C O N C U R S U L  D I N  

7  M A R T I E

1. ANCONA (17) 
— GENOA (16)

21
21

5 3 13 
4 8 9

30—47.
28—42

13
16

(-7)
(-4)

Dacă va ceda şi la Ancona, Genoa va demonstra 
că... nu mai poate ţine pasul.

Pronostic: X, 2 /■''■■7 '
2. ATALÂNTA (5) ’ 21 10 4 7 26—27 ! 24 ( | 2)

— INTER (2) 21 10 7 4 36—27 27 ( i 7)
Inter speră într-un egal (al cincilea consecutiv),

însă Atalanţa se va strădui să demonstreze că are 
■ cel mai bun palmares pe teren propriu.

Pronostic : 1, X
3. FOGGIA (14) 21 6 6 9 25—36 18 (—4)

— BRESCIA (15) 21 5 6 10 18—28 16 (—4)
(Şi) Brescia are mare nevoie de puncte, dar să

ţinem cont că ei au cel mai neproductiv atac .din 
campionat.

Pronostic : 1, X
4. JUVENTUS (6) 21 8 7 6 35—27 23 ( 1 3)

— NAPOLI (12) 21 7 5 9 20—30 19 (—1)
Juventus va încerca să-şi apropie ambele punc

te, atît de necesarfe obţinerii unui loc pentru cupele
europene. ' ■■■■■■.■■ ■: ■

Pronostic : 1, X
5. MILAN (1) - 21 18 5 0 49—17 37 <flâ)

— FIORENTINA (13) 21 5 8 8 34—36 18 (— 2)
Invincibilitatea (de 57 de etape) campioanei nu

poate fi pusă (încă) la îndoială, dar palmaresul di
rect al combatantelor este destul de echilibrat şi...

Pronostic: 1, 33 - — ,
.. .... PARftbA. a»), m  ţ * # ©

Ţinînd cont de potenţialul echipelor,
iH

pare ^

echitabil. )
Pronostic : X 1

7. PESCARA (18) 21 4' 3 14 28—46—11 (—11) \
— UD1NESE (11) 21 8 3 10 30—30 19 (—3) /
Pescara poate cîştiga, luînd în seamă"palmaresul 1

dezastruos „afară" al celor din Udine. \
Pronostic : 1, X 1

8. ROMA (9) 21 7 7 7 25—21 21 (-j-1) /
— CAGLIARI (8) 21 9 5 7 21—20 23 (+3) )
Am pulea asista la primul egal în deplasare al ^

sardinienilor, dar să ţinem cont că ei. au cîştigat 5 ,
meciuri pe teren străin. >

Pronostic : X, 2 \
9. SAMPDORIA (7) 21 8 7 6 35—33 23 (-j-1) l

— TORINO (4) 21 7 10 4 25-^17 24 (-j-2) j
Torino pare să-şi fi revenit şi, ţinînd cont de ra- )

portul de forţe, meciul nul pluteşte în aer. ţ
Pronostic : X i

10. ASCOLI (5) 24 11 6 7 36—24 28 (+4) J
— VERONA (7) 24 9 8 7 22—19 26 ( j-2) \
Ascoli culege puncte de unde.nu te aştepţi, iar t

apoi... le dă cu piciorul. '  î
Pronostic : X

11. F. ANDRIA (18) / 24 .3 13 8 16—23 19 (—5) \
— BOLOGNA (16) 24 7 6 11 19—31 20 (—6) i
Echipe în mare criză de puncte, care duminică vor J

încerca să-şi apropie victoria. - \
Pronostic : 1, 2 l

12. PADOVA (10) 24 9 8 7 27—25 26 (-J-4) /
— I.ECCK (3) 24 i l  10 3 29—23 32 (+8) 1
Meci, echilibrat, dar fără o prea mare miză. ^
Pronostic : X -• i

■13. TARANTO (19) 24 2 10 12 13—32 14 (—10) J
— ..VENEZJA, ...Uh..U ,.L

V 
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cu sediul în Deva, str. Horia nr. 12-14 
Organizează în ziua de 9.03.1993, ora 8,30, 

L I C I T A Ţ I E
pentru vînzarea următoarelor mijloace f ix e :

•  1 autobuz IKARUS — 255
•  1 autobuz IKARUS — 266

(134)

AGRICULTORI I
Cultivaţi cu încredere sfeclă de zahăr a- 

ducătoare de venituri deosebite.
Cultivînd un hectar de sfeclă de zahăr 

puteţi realiza Ia o producţie de numai 30 tone/ 
hectar un venit, de 450 000 Iei, Ia care se a- 
daugă şi alte avantaje :

■ ASTFEL: :;?V; : i
t  S.C. ZAHÂR ARAD S.A; acordă pen

tru fiecare tonă de sfeclă net predată sumă 
de 10 000 lei în căzui in care producţia rea
lizată este de pînă Ia 25 tone/hectar şi 12 000 
Iei/tonă în cazul în care producţia realizată 
este de peste 25 tone/hectar ; ’ -

SE MAI ACORDA ÎN MOD GRATUIT :
•  Cită 10 kg zaiăr pentru fiecare tonă 

de sfeclă de zahăr net predată ;
•  Sămînţă de sfeclă de zahăr pentru

suprafaţa contractată ; . . ,
•  100 kg tăiţei de sfeclă şi 1 kg melasă 

de sfeclă de zahăr net predată ;
S.C. ZA1IAR ARAD S.A. plăteşte cultiva

torilor chettuifeliie de Atansport al sfeclei din 
cîmp în bazele de recepţie la tarifele unită
ţilor de transport specializate sau alte tarife 
acceptate reciproc. V ; •

Lămuriri suplimentare se pot obţine la  
S.C. ZAHAR ARAD S.A., t e l : 096/644393 ; 
646015 ; 643532, interior 170. De asemenea, 
puteţi lua informaţii de Ia: — VOICA IOAN, 
Simeria, str. 1 Mai, nr. 12, telefon : 66182; 
— STANA EMIL, Cîmpuri-Surduc, nr. 107, 
telefon: 161. (133)

tnccpînd cit 1.03.1993,
S.C. D1MPEX S.R.L.

Vinde en gros detergenţi, prin depozitele 
deschise zilnic între orele 9— 17 lâ Deva, str. 
Libertăţii, bloc A, scara C parter (în spatele 
restaurantului Union) şi în Orăştie, str. G. Goş- 
buc nr. 7.

:'-p w! *t;t
m  M&mmm kim m H  *

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
a jud. Hunedoara

Organizează în ziua de 8 martie 1993, ora 
10, Ia sediul său din str. 1 Decembrie nr. 35, 
selecţia de persoane pentru ocuparea postului 
de conducător auto.

Condiţii de participare :
— meseria de bază — şofer
— vechime în meserie — minim 3 ani
— domiciliul în Deva
— cunoştinţe de mecanică.
Cererile de participare se vor depune pînă 

Vineri, 6.03.1993 inclusiv, la sediul Camerei,
612924,

t  /

V  % b s
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MICA PUBLICITATE
•  VÎND gr Sil. SîntHhafrh,

familia Catiifc feiaavr; . ffe 
PECO). (-3374)

•  VÎND congelator 140 
1 „Frigerp". InfpnŢlaţii ţej. 
G20776 între orele 16--21.

(3379)
•  VÎND (garsonieră con

fort I PetrcfeşnU Rşfeţji 
Deva, tel. ©16233. (3376)

•  VÎND Dacia 1310 preţ
convenabil. Deva5, ; feî- 
G27876. • (3372)

4  VÎND Volkswagen.- fa
bricaţie 1979, stare perfectă,’ 

-preţ negociabil. Deva, JEri- 
măverii, nr. 5 (Viile Npi).

(3373)
•  VÎND urgent aparţa-' 

ment două egmera - M w  
centrală. Tel. 6 J 5386,

.614789. „ (3361)
•  VîND cfoââ litografii

secolul x iK . Deva, telv 
628200. (3363)

#_ BISERICA Ortodoxă 
Română Itâfeg I vinde 
340 mp teren. Relaţii zilnic 
la biserică, tel. 770811, 
770511 orele 16—18. (3362)

•  VÎND videorecorder
Funai sigilat. Relaţii tel. 
666659. (3364/3365)

•  SC Corn- Sirms S ftt  Ru- 
nedoaTa.sţr. N.Grigdrescu, 
nr. 13, tel. 95/7I-69ŞI, virtfde

• en gros neşs Amîgo, preţ 
foarte avantajos. (3366)

•  VÎND tţrgent casă
anexe, grădină în Ormin- 
dea. Brad, tel. 651112, o- 
rele 7-—15,. (3371)

•  VÎND motor tractor 
tJ—650 cu piese schimb- 
Tel. 628275 după- ora 17.

(3368)
•  VlND AHO 243 Diesel, 

motor Braşov cu remorcă. 
Tel. 616181, 619502. (33$8>

•  VÎND casă cu grădină
măre cu (nuni şi teren a- 
rabil, în satul Groşi,; nr. 
23, Hunedoara. (3333)

•  VÎND sau schimb cu 
Timişoara casă. din Hune
doara, sitar. VînâtdrtSof#, nr. 
12, preţ informativ 80 000 
DM. Informaţii 096117061.

, . . V ' .  - . (2905)
•  VÎND cort nietalie

pentru nunti. Baia da Crîş, 
Ţebea 5, teii 280. (3326)

. •  CUMi’AR segmeaţi
telescop faţă, mască feţii 
•pentru Daciă JM0. ŞeL 
282, Geoagiu Sat. (3356)'

m CUMPĂR apartament- 
3—4 cameiie eu garaj, zotîfi 
ultracentrală! Deva/- tei.- 
618258. (3,-î

# ( VîHD‘ urşent Vpîkş- 
wagen Rabit, *afr‘ fabricaţie 
*979. Ariana, str.. $fevka> 
*3. , „ (33 a

•  VÎND viţei 500 şi 370‘
kg. Almaşu Sec, n r.. 66,,tel. 
629309.. !.

4  VÎND apartament 3- 
camere ultracentral; HT00 
DM, negociabil. Deva,- 
62âl26, ’ (2395)

4  VÎND mobilă' cbftbi- 
natâ r dulap, vitrina,: b i
bliotecă, masă, 4 scaune, 
masă de televizor, preţ 
convenabil. Deva, tel. 
612992. ; (3398)

•  VINDEM rulotă marcă
străină, maşină multifunc
ţională de prelucrat lemh, 
hidrofor, nou» congelator 
2000' 1; Tel. 6195J0.: (0430),

•  CUMPĂR griu şi fă
ină. Tel. 623510 sau 619Ş30.

(3400)
4  VÎND materiale- de 

consţruoţii, ţiglă şi leşin 
brad şi gladiajc Oscar. Tel. 
619026 orele 20—23.. (3390)

•  VTND' videoplăyer Ali
nai şi Orion, Hunedoara, 
tel. 721944. (2325)

•  VÎND Opel Kadett
combi, preţ informativ 
600 000, Hunedoara, tei. 
715518. (2326)

•  VÎND Dacia 1310, noufe 
Informaţii Deva, tel. 615672, 
preţ negociabil. (2724)

•  VÎND bhfeiie aragaz.
Tel. 724509.' (2327)

•  VÎND videorecorder 
.japonez Sanaşui. nou, d°uă 
viteză SFVHP.- Tel. 736278.

-"’:v , • . (2328)
ST HUNEDOARA. Teren 

construcţie 303 m p. (16 m
-faţadă, fŞăiş ■£
74 m p  etaj fcasăr, str. Cloş
ca. nr. 1. Telefon 0991/

- ; V v" (67807)
.. :0, -‘VÎND biitefie, vMeore- 
corder,- m§rca; T9fe&feken 
stereo, preţ. convenabil. Tel. 
720220. ‘ (2329)

4  VÎND con vena tţil ga
raj şt player Furişă -sigilat. 
Tel. .7290». ' (2330)

JtŞC  Comex Becofe 
SHI. Hunedoara, Bsfl- 
cescu, nr. 11, fel- 
713369, vinde en gfos 
alcool iugoslav la pfe- 
ţuriavantaipase.. (2331)

•  VÎND butelie aragaz
şi caut penţru închiriat ga
raj. Tel. 724077. (2335)

•  VîND casă gaze, totaif 
teren 230 mp (eventual 
schimb cu apartament); Hu
nedoara, str. Dacilor, 2.

•  VÎND chioşc, vad, co
mercial deosebit şi două 
jocuri mecanice, condiţii 
deosebit’ de avantajoase. 
Tel. 715379. (?3-ll)

•  VÎND apartament 2
camere, confort I, Gojdu. 
Tel. 622413. (3322)

•  AGRGMKC SA Ilia'
organizează la sediul uni
tăţii . licitaţie pentru  vîn- 
zare tractoare şi maşini a'- 
gricole în fiecare zi de-sîm- 
băfă, ora 10, în luna mar
tie 1903,- pîhă la vînzaren 
mijloacelor Oferite prin 
listele afişate. (9357)

•  VÎND vldeoplayeE Fu
nai, cu telecomandă, sigi
lat. Deva, tel. 620422. (3298)

•' VlND casă mare cu 
anexe şi grădină în sat 
Stejar,- comuna Vărădia de 
Mureş, jucţ. Araci. Infor
maţii 0960/57461. (3285)

»  vţND chfeşc metalic 
în;BîtceatMare. vfhferfeaţţî 
Bîrcea Mare, nr. 15.- (3286)

•  VlND casă,- grădină,
zonă liniştită. Juîâ Sferei», 
Brad, • str.- Frunză Verdi, 
nr. 4. (3306)

VÎND cameră fjlmdt 
Philips, sistem VHS<Ş, cil 
bandă efe'şterg ccţp, curoca- 
cabiu adaptor VffS -trei ca- 
sdţe şi o geantă, toate noi; 
vmd set- tobe, Lpdvrig orl- 
gmal/ sşgijate,- cu şa'se piese, 

prî&ihai,' 6 dnole *5 
; prăţ rÂfmihaţ» 

»0() frift-cî. Ffunedoâr^, tel. 
71366Ţ. («307)

 ̂ GUMPÂR mobilă an- 
ffcă, secrcYjiii-e, taberÂaccfl. 
Orăştie, tel.. ©12729. (3000)

' -

. * ,SC PR^mâlPEX 
COM .S&L l?EyA> Str. 
iAdfpra^i', Ăl. E.4, par
ter, vWde eh gros; şi 
en detaiUe., zahăr to -  
port Ceho-Slovacia din 
sfeclă calitatea I A ,  
adaos comercial zero, 
caţse de bani, încăl
ţăminte , femei, ■ tele
vizoare colpr Alfa 
(diagonala 8F cm)- In
formaţii la tel. 8j2Î45., 

..(3347)-- » ,**'■. * * *** • ♦ • • •*-#.»
•  ViNÎ)Elvr aiitOfc^mion 

Sili) stare foarte bună. 
Informaţii Htjnedoara, tel. 
711002 şi 711822.

•  PIERDUT două chei 
muşină Vdkswagen în cen
trul oraşului Deva; ; Ofer 
recompensă. Tel. 617374.

(3335)
4 .  SCHIMB apartament 

3 eămefe-' p#%ferietate eu 
două. Deva, tel. 6253âl.

^ . . (33»)
•  .SCHIMB apartameht

două camere cu două gar- 
sbhSere. Informaţii fel. 
629441. (3385)

li; SCHIMB casă în Te
ii uc (8 earnăre, bucătărie; 
şi p-ădî|iĂ).cu apartament 
sau garşphieră ,fej . Hupe- 
doara> Tpl. 7.39051. (2384)

4 .ŞCHfMB sau vînd -în 
valută garsonieră ultracen
tra l Deva, .confort spoţit, 
fel., cu Bucureşti. Tef. 
(Î6C874. ... (3375)
• * ANGAJAM forjor, lă

cătuş, sudor autpgeĂ. - fer 
feife'şiff Iă te). Qft0T0i după 
oră 16.

• .  OFER contracte în 
profesiunea de dansaţoăre 
in trei ţări : Cipru, . Siria, 
-Sp^nţa. informaţii tef. 
718762 între orele 12—12.

(2333)
•  îrxehiriez spaţiu ier-', 

fnercîâî. Deva, Â. Vţaicu, 
nr. 56, tel. 615957. (33^3)
. .4: CU autorizaţia 6206/ 

4.02.1992 emisă de Prefeci- 
tura jătteţulu'i HţfeiŞ®01*1'8» 
s-a deschis activitatea in- 
(fe^endentă repfeaentată 
prm Hancîa Neculai din 
Orăştie, str. Mureşului nr, 
14/97 avînd ca obiect . de 
activitate alimentaţie pu
blică. producere şi comer
cializare produse de car
mangerie. patiserie, cofe
tărie, comercializare .măr
furi industriale. (3396) 

COMEMORĂRI

•  TRISTA şi ne
uitată va răpune ziua 
de 4 martie, rind se,îm

plineşte un an de lacrimi 
şi durere de cînd la nu
mai 31 de ani ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
dragul nostru fiu, soţ; 
tată şi frate.

TALPOŞ PETRU,
.pin Swţnefia. Ddmmjl 
Dumnezeii cel Sffnt 
să-ţf iSâă-'ddfenă-fr B f- 
m rht! • ; - '

,4 CU ăd«teii durere, 
soţul Ioah anunţă că 
azi, 4 martie 1093, 
se împlineşte un ah de 
la decesul s.cumpei şi 
neuitatei .sale soţii.

AURELIA MOLDOVAN 
(ItELl)*

Dumnezeu Şă-î odih- 
nehscă în (Mire sufle
tul ei bun, blind şi 
d rag! Comemorarea 
duminică, 7 .mărtje. 
ora 11, la. sala niică a 
Casei d'c Cultură Deva.

(338#

■ •  ÂMfNTfŞI celor c4ţe 
l-au cunoscut', stimat şi iu> 
bit că gyi se împlinesc 16 
ani de lat trecerea în ner

fiinţă a celui care a fost 
dragul nostru soţ, tată şi 
bunic,

av. SLAKOVITS 
ALE^tN^SfU

Gdîhnească-se în pac» ! Fa
milia. (3146)

•  UN ultim omagiu 
din partea familiei Io- 
van Xoân din Brad 
pentru cel care a fost 
un bun vecin,

' IO AN GLAVA 
Dumnezeu să-I ieirte.

(3393)

.# SOŢUL Adrian a- 
nunţâ cu durere inee- 
tarea din viaţă a dra
gei lui

AURELIA DAN,
sape devataţâ şî.majmă 
qu un suflet nobil.

( ’ .tatea şi
hărnicia ta îmi Vei ră- 
mîne veşnic în amin
tire. (3378)

•  FAMILIA. Bttgă 
Sim ioh şi Rpdica,- g i
nere şi fiică, anunţă 
cu profundă durere 
decesul iubitei for 
mame.

AURELIA DAN,
ia vlrsta de 67 de ani. 
Calităţile,. sufletul şi 
inima de mamă nu de 
vom uita niciodată, ţn- 
mormlntarfa are loc 
in satul Gothatea în 
4 martie a.c., ora 14.

(3378)

•  FIUL Mirqea şi 
nora Vaiica îndureraţi 
anunţam că ne-a, pă
răsit pentru totdeauna 
buna noastră mamă,

AURELIA DAN
Nu te vom uita nicio

dată, păstrîndu-ţi vie 
amintirea. (3384;

•  NE-A părăsit tre- 
crncf în nefiinţă buna 
şi duiqasa noastră bu
nică
, AURELIA DAN
îndureraţii nepoţii Si- 
mkm, Aureliu şi A- 
drinn - Au te Vor uita; 
tlăciodîiţă-, pâşerinfei-ţi- 
& frufeoasă. amfe#re! 
perţtri * trie nobilei 
de MuVică. (3384)!

' ~ • ~ '■•••• 1 - .

•  COiEGŢIVUL' Ferd 
mei nr. 0"' ifeăhifeăţt a-i 
pătţm'îhd ;S© HoW-lebiai 
Wwa, eite'-alăfa'rî .dai 
şejul -de -fermă,, ing. 
Mij-cea -Dur},, Ia greaua 
pierdere prkfeuiţŞ..de 
dec^UJ .mumifet dragi. 
Ifepşhezeii să , o odih
nească I (3383)

/ t  .c o l e c t iv u l  s c
Iforti'cdla SA .De’va. este 
a l|t« ri de" doferitiî ing .' 
M»rqea' Dan, la greaua 
pierdere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
mamei sale. Şintrere 
con.dcrieanţe familiei 
îndurerate. Dmirnezeu 
s3 o ierte ! (3399)

4  CU adîncă duţ-ere 
îrţ suflet, părinţri Dana 
şî Nicolue ahufeă tre
cerea în nefiinţă a 
ceîet care a fost mai 
s.cumpş!',# mai dţşgă 
NlCDtET A-RĂMON A . 

HAfeftEŞ
la număr 4 anişori, 
fem'ormîntarea a'Stăzi, 
4 martie 1999/ ora 14, 
la? cimitirul din Valea 
Sdacă. Nu tc vom uita1 
niciodată! (2339)

•  CU durere în s u 
flet, anunţăm înceta
rea din viaţă a celei 
care a fost 
KATY GALAM0OŞ 

. (născută BLOI) 
Înmornrîntarea vineiri, 
3 martie,' ora 15, la 
eristur.

Fie-i ţărîna uşoară !
Fratîi şl cunma'tele.

(3413)

 ̂S t  |r-
viciu de la Ptfeiâriar 
Hunedoara . şînt pro- 
ferid îndureraţi dejde- 
ţ^sul bunei fer prie
tene, tehnician prin- 
cipal

k a t a u h a

ŞJ.... transmit şinegre
şondofeanţe ftonilici.' 
Dumnezeu s-o ierte!

(8417)
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Vjfedfc en gros, atfaas coaierGiaîl zero,
•  Urorapi nfeporf Itnlfei
•  Gusndefrre
•  tmNrifeSfnîrite de 5)0 7 0 0 , adaus 7 - !()"/«
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In conformitate ca normativele tehnice, 1 
este interzisă ca  desăvîrşire intervenţia per- ? 
soanelor nearftori/ate id instalabili de a8- ’ 
censoafe. V

Einfru ă preveni posibilele evenimente, \ 
A REUdA AUTONOMĂ m  GOSPODĂRIE \ 

COMUNALA Ş l LOGATIVA DEVA vă stă  fe l 
dispariţie W drm itoafele nnnfere de tetelon*: 1 

‘M ffere orele 7—15 — 624512 }
& tntre orele 15—22 — 616576 
Asociaţiile de loca tari an oMfeaţia leglalăţ 

de a ihiîHîţa orice deŞeeţTmfe sau; anomalie în \ 
fencţionarea ascedsoârefor cb fe deţin. (12$) \ 
— -------------- ------- *----- -------------------

CONSILIUL LOCAL SIMBRIA 
Anunţă că pHiă îti dată de 16 martie î69iî, 

la afîşîerui Consiliului Local din Sînieria, str. 
Avţam Iancu, nr. 23, este expus pentru consul
tarea publică a locui lorilor

#  PLANUL URBANISTIC GENERzAL AL 
ORAStJtuI SIMERIA.

Observaţiile şi propunerile locuitorilor 
referitoare la acesta vor fi primite de Biroul 
urbanism şl amenajarea terifdrîtffdî di» ca
drul cdusiliolili Ideal,- piuă în dată de 12 mar
tie 1693, (I29|

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A  
MUNICIPIULUI DEVA 

Str- Piaţa Unirii, nr. 2, tel 616765 
Face cunoscut agenţilor economici cu ea- 

îrital de stat şi privat că vinde pe RAZĂ DE 
COMANDA, după modelul afişat la sediul ttnî- 
tâtii, formulare care se utilizează în aplicarea 
T.V.A)- ■; v ( F

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA 
O R C A N  I Z  E A  Z i  

In dota de 19 martie 1993, ora 10, Ia sediiil 
Prefecturii judetuluiijlfeaeddala.

C O N C U R S
pentru ocuparea .posturilor de secretari la : 

(►C on sifi ÎVfnnifcipaf Petroşani;
Condiţii de participare :
— studii s upiferiOare fttrklîce ; 

nunimum 2 arti tn fmmţfî admibis-
trative sau juridice ;

•  ConsiKul Local Baia de Cri?
Condiţii de participare:
— sfiitflî Sftpenoălfe jurtdice sau Kceul;
— naininaum 2 anii în' funcţii adminis
trative î

(136)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSPRtAL 6 *
TRANSPORTURI AUTO DEVA 

Anunţă scoaterea M licităiîe m vedeăoa 
îricltîrîerR «  untiî imobil f in  î t e ,  ftr. Princi
pală, fir. 42f, în data ăe 24 nlarfîe 1993.

Relaţii suplimentare s e  pot ob^ne la ife- 
cretariaftul Grupului Şcolar Industriaft de Trarts- 
pprfeirT Atftd D efe / tefefSdB : 63f5W.
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Ziar editat de S:€-.
Telefoane : 611275, 61##1
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59flN. fax 618061 Inireă^df^pmtffeYe î
Tiparul executat la S.C. „POLIDAVrA" S.A. DEVA

2TO0^9ti>. 1 Debenfijrle. 35, ^«d. ____
jpdbficăfe ¥ poprta rfatofil acestora.
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