
Un evenim ent de însem nătate
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PARLAMENTUL A ADOPTAT A  CONSTITUŢIE A ROMÂNIEI

GARDA FINANCIAR 
latre realitate şi necesita'

Q Instituţie care a apă
ru t d ec îtev a lu n l pe scena 
ţă r ii O Instituţie 4e la ' 
care oafnenil cinstiţi aş
teaptă m in t O Instituţie 
oare a semănat teamă In 
rîndul escrocilor, dind 
speranţă corectitudinii, în 
cercând a stîrpi minciuna 
şl căpătuiala, care au ten
dinţe de a se ridica la 
rang de «politică de stat", 
Be aceea, pentru a  afla 
olteva dintre obiectivele 
şi dezideratele acestei insti
tuţii, neam  adresat dlul 
Li viu Băiuconl. comisar al

Gărzii Financiare a  jude
ţului fiunedearâ.

— ÎHe comisar, ce este 
Garda Financiară ?
. — Potrivit dispoziţiilor 
a r t  14, din Legea nr. 39/ 
1991, Garda Financiară este 
un carp de control finan
ciar, njtiitzţrlzat, nelncazaf- 
mat, ra re  funcgkmeazS po
triv it leg», te  cadrul Mi
nisterului Finanţelor.

— Care slnt principalele 
obiective ale instituţiei ?

«te Garda Flnanelpră e- 
xercită controale cu pri
vire l a : aplicarea legilor

a reglementărilor 
- vamale,, Împiedicări da la 
plata impozitelor, respecta
rea normelor de comerţ.

In  exercitarea atribuţiilor 
de serviciu. G arda Ftea»* 
clari «fecăoeax* controale 
te  localuri, depozite, ve
rifică existenţa şi exacti
tatea dosumenteîor justifi
cative de la diferiţi agenţi 
economici. Poate exercita 
percheziţii In localuri pu
blice sau particulare, poa-

cdrnkl poenar

La Oilş^i li lom  plantelor
i is-.-*L
i

•  JEIaa* & UA -f JRwes" Prăşite =
©  — Mergem la una mică ? De... coada şoricelului;
« Lumea nu stă ae loc: nici nai.

în  Orăştie, fiinţează de 
mulţi ani, cum se Ştie, 
O întreprindere de plante 
medicinale bine cotată în 
tară. Pipă la revoluţia 
din decembrie 1989, 
numea .Plafar", 
după organizarea In so
cietate comercială, se 
Cheamă „Fares". Şi eon- 
tirmă să fie o  unitate a- 
predată. Cu attt mai 
mult cu cît, dintr-o co
laborare in tre  JHan* —

o firmă din S.U.A. — şi
S**res" Orăştie. p rezul- 

societatea m i x t ă  
„Elor" .

— Ce avantaje are a- 
ceasiă . cooperare ? —
l-am întrebat pe dl ing. 
Silviu Secol, director ad
junct al S, G. „Fares” 
Orăştie.

— Una ex tm n  d e  im 
portantă -r. « - a  răs
puns. Firma am ericană ne 
asigură cantităţile  ̂ »ee&*

sace de arome din 
exotice şi locale ş i - jşţ 
înlesneşte ylnzarea B0 
piaţa drn S.O.A. a ulelU. 
rilor din plante pe care 
le producem noi aici. la 
Orăştie. In  plus. această 
conlucrare ne obligă să 
diversificăm continuu pro
ducţia şi să-i îmbunătă
ţim param etrii calitativi.

Ce aud .realizează SG. 
„Fares* SA. Orăştie ta 
această.,•. oară.. pş Ungă 
uieSuri din plante? V .

d u m it r u  g h b o n ea
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Starea judeţului în H M i» m
U/M Reatisat 

io  t e t e
BM

In % faţă de 
18 luni

1999 4989

A B I 2 3

Producţia P u i i  industrială mâl. lei 46668,5 79,9 57.2
Productivitatea muncii în industrie lei/pers. 417382 87JB 6L8
Investiţii rtin. fondurile statului mii Aci 7579.1 73.2 45,6
E x p o r t mii R 32®8 15.9 «8/»

mii 1 - «mesă) 79.7 - 39.2
Livrări de mărfuri la fondul pieţei din 
■ producţia judeţului mii. le» KlOT.t 95.5 401.5

-P c d n a U d »  mărfuri prin jeomctţlll dc ... 
stat f i  cooperatist ori) lei • i m & ' ' M l .... aw^î

Servicii prestate populaţiei da către 
Unităţile de stat şi cooperatiste nul lei I9SL8 449.2 184.5

Profit 4» luni) mii lei 1945,8 460.8 17L3
Pierderi 0  tună) mii tei 1 7019̂ » 1499 4423»
Producţia principalelor Produse 

SrifuMritee
— huilă netă orii te. 2837.9 87,3 44.2
— energie electrică nul kW h Wfifcft 94.7 6M
— oţel ' mu te . 1206,1 63,6 4X9
— laminate ut» te . m » T2.9 . 46.5
—■ ciment «tei to. tes,3 12.2 65,6
— ţesători mătase mai mp. - m m »
—». bere ' mii hl. 358 »5,7 n »
— carne tăiată în abatoare to. 14264 t m z 162.8
—  preparate din Carne te . 5693 72.9 397i8

mii W. U D 32».? î: 74,4
. '"dritef,■' •, ■' te- 82 50,9 26.6

— brânzeturi te» 424 . «8.7 48.2
—* ştime

Electivele de animale (I.A-S„ asociaţii 
Şi PUPnlaţie)
— bovine

to. . 73373 8t.9 ^83,6

cap.

R

m m 82,7 , - 75.3
—* porcine cap. 212306 103.7 98.2
—  pvtee cap. 219592 84,3 88,5

Producţia de lapte şi ouă 
# - A ±  - f  asociaţii)
—  fapte de vacă hl. 72382 44.0 34.1
—  P u i mM buc. 191.5 213,2

fana tnjttit d  ştia
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La sf ieşitul săptâmînii 

trecute, şi începutul celei 
in curs. locuitorii Devei, 
ai Sîrperiei şi ai Călanu- 
lui âu avut apă rece cu 
intermitenţă sau nu au 
avut • dţăwr.< Mai mulţi 
cetăţeni ne-au întrebat 
ce s-a întîmplat. Am în
trebat şi noi acolo unde 
trebuie şi dată ce ne-m 
spus dl Jianu Fărcaşu, şe
fii! secţiei apă—ennai.
din cadrul R.A.G.C.L. De
va : ; V ' : “ l'L

— Vjjieri seara .05 no
iembrie a.c. —; n.n.), s-a 
p rcd p  -« avarie pe ma- 
gistraia de alteientare cu 
apă Haţeg—Seva, rin zo
na Strei. generată de 
umflarea pîrîului Strei. 
N-aru mai avut timp. să 
anunţăm populaţia prin

ziar. Echipele noastre au 
intrat imediat * în , acţiu
ne, • însă lucrarea a fost 
complexă 3̂  a durat. A 
fost terminată marţi la 
amiază, iar seara s-a dat 
apa -normal. în cele tre i 
oraşe. - -

— Pentru iarna ce ne 
bate îa uşă. este pregătit 
corespunzător sistemul de 
alimentare cu apă a mu
nicipiului Deva, dle Făr
caşu ?

— Da, au fast revizuite, 
reparate conductele, pom
pele, motoarele, instala
ţiile electrice, celelalte 
echipamente şi sperăm sfi 
n-avem jwofeteme, Insă 
avariile ’.sîat imprerijii 
bile...

— V« mulţumim !
DUMITRU GHEONEA

UM4  PB 1\
— Clml l-ai cunoscut pe soţul tău ?
— I.a un an după căsătorie...

©  BCMTA/W. Recent, l.P.IL a 
fytek/tiat lucrările de proiectare a 
noriiui cămin cultural din locali
tatea Wucureşci. Totodată, in  pe» 
noada următoare, vor începe lu- ' 
crSrtlc de terminare a construc- 
imi blocului ce are O valoare de 
ty> m ilioane Ici şi care va cu* 
prmA* Ul ‘Jutetcr unităţi file aao~ ] 
perutropi ’ de consum, Of iedul . 
PSiTFt., dispensarul sanitar.* 
{Al.. ,1.)

© V V XOU MAGAZIN BE

PREZENTARE a deschis Coope
rativa „Progresul• Deva in  
complexul meşteşugăresc Mm 
strada Cuza Vodă. Sînt etalate 
ţ i  oferite publicului cumpărător 
articole, vestimentare ceâ^tpo- 
nate în secţiile cooperativei, 
(E.S.). ■

. ©  GOSPODARI VREDNICI. 
Gînţaga (comuna Bretea Ramănă) 
este un sat mic. Dar săteniimni 
vrednici. Dovedim; fn curţile 
Iar sl»t peşte 2400 de oi,-289 de 
bivoliţe, 1Î0 vaci, SSO de eajrre, 
22 de cal, nenumărate păsări, ie
puri etc. La HO fumuri. Faceţi 
9 secetectlu. E cem, nu ? (GH. 
L N.),

©  p r iv a t iz a r e  l a  b ă  i ţ a .
in comuna Biiţa funcţionează î l  
unităţi particulare, cele mai mul
te in consens cu cerinţele popu
laţiei. Restaurantul din satul de 
reşedinţă a comunei, luat în 
locaţie de gestiune de domnul; 
loan lovan, a introdus recent 
program video şi a trecut ; îa 
funcţionare neîntreruptă. (T-B.j.

Q  PRIORITATE PENTRU 
FEMEI ?! Din 14S de şomeri care 
nu med intră sub incidenţa Le- 
mi V m i  (care niţ rr^aL pxhpesp 
ajutorul de ş&maf),,’îW  slut femei. 
Deci, la .Orăştie, şi în Acest caz, 
femeile au... prioritate. (V.N.).

© FESTIVAL FOLCLORIC. 
Casa de ChtUură a municipiului 
Deva găzduieşte sîmbătă, 22 
noiembrie. ora 17 şi duminică, 24 
noiembrie, ora 11, Festivalul con
curs interfudeţean «Comori fol
clorice“ cu participarea soliştilor 
instrumentişti, orchestre şi ta
rafuri. Duminică seara, la ora 
17, are loc gala laureaţilor cu 
participarea soliştilor Mariana 
Angliei, Dragau Muntean, loan 
Bocşa, Ghcorghe Turda. (C. P.).

FLASH!
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H  Dj-isintE m o d a . db 
orizontal publicaţiilor io  
mai anunţă o apariţie: «o 
revistă de specialitate, pe 
probleme de cercetare M 
creaţie în liidastria vesti
mentară şi nu numai ţş- 
dteă «i a accesoriilor ce rte 
completează ţinuta !1. ÎŞeda 
revistă — cuprinzînd a rti
cole pe teme 
experiment şi tendinţe tn 
modă — va fi editată, eu 
Colaborarea unor specia
lişti in domeniu, de Către 
Institutul de iVfedă — 
ISKID.: Succesfi

©  d o r ii b r a ia  a v eb -
TraE tZA. Un corespon
dent al agenţiei Liberare*»
a fost ieri dimineaţă con. 
tactat telefonic dc d l Sora 
Braia, aflat la  Munchen. 
Contestatul tribun al Pe
rioadei post-revotittionarC a 
JtiPfri să avertizeze opţnia 
publică românească de 
faptul că săptămina viitoa
re, cu oeazia audierii salo 
de către comisia drepturi
lor omului a  Fariamentutui 
European, va denunţa abu
zurile adm inistraţiei din 
ţară, faptul Că te  România 
nu sînt încă respectat», re
gulile statului dc d* 
Motivele acestei atitudini 
— cart; dl Braia line ex
pres să nu fie calificată 
cp o  denigrase a ţării : — 
rezidă în refuzul de a .se 
da curs ptiugerii ne care 
a iniţiat-o. Ihncuralitrii mi
litare. în IririfturS etr in- 
fraeţiuuHc iiffiMrsr ' — după 
părerea sa — de organelo 
ec l-au expulzat din 
România. “ >ir \

. " ' ’ ■. ’ ji Ŝ-i 5.- T.y‘
©  COOPERARE \K  Ut A 

PENTRU ELIBEIMBEA 
OSTATICILOR. Iranul, Si
ria şl grupuri de mnsnlmani 
ştiţi fundamental işti «.au 
angajat să acţioneze pentru 
etiberarea tuturor ostatici
lor occidentali' din Liban 
pină la Crăciun, a anunţat 
secretând general al 
O.N.U.. Javter Pere? de 
Cucllar. El a dedai ut pre
sei că a discutat în teva
tură cu aceasta eu media
torul O.N.U. pentru elibe
rarea ostaticilor, Giandomc- 
nteo Plceo, relatează agen
ţia Associated Press. Un 
.{ţar* frum os: libertatea.

DIN

■si;:-



Jag. CUVTNTUL LIBER N

De Ic o vreme, se acordă 
tot mei rar calificativul 
-mare" vreunui roman
cier contemporan. Nici 
măcar premiile Nobel, su
puse şi ele criteriilor con- 
juncturale, n-au consacrat 
in ultimii ani romancieri 
cu adevărat mart Pe de 
altă parte. e firesc, căci, 
pentru a conferi distincţii 
de acest fel, e nevoie de 
o anumită distanţare în 
timp. Ele revin de obi
cei în sarcina posterităţii. 
Pe de altă parte, scriitorii . 
de azi sînt tot mai mult 
solicitaţi de speciile aşa 
numitei literaturi de fron
tieră : jurnale, memorii,
■tepistolare, convorbiri, re
portaje, scrieri—-document 
ele., care par a cores
punde mai bine dinamis
mului vieţii soctal-politi- 
ce, permiţîndu-le să se 
exprime mai prompt, mai 
eficient, deşi mai puţin 
elaborat şi mai frust. Ul
tima promoţie de mari 
romancieri, în adevăratul 
sens al cuvlntului, este 
aceea a ruşilor: Rasputin, 
Şukşin, Astafiev. Trifo- 
nov, Aitmatov, Belov ş.a. 
Adică cei de pe vastele 
teritorii a ceea ce azi nu
mim, cu o proaspătă ui
mire, Uniunea Statelor 
Suverane. Nu pentru că

CONTRAPUNCT

Un mare romancier
ar fi mai conservatori, ci 
fiindcă pentru ei roma
nul reprezintă cea mai 
adecvată modalitate de 
expresie a unui univers 
propriu şi incpnfundabil. 
Dintre ei, Cinghiz Aitma- 
tov nici măcar, nu e rus, 
ci kirghiz. El aparţine 
insă aceleiaşi prestigioase 
familii artistice o cărei 
coeziune e determinată de 
imensitatea geografică; de 
tragismul istoriei şi de 
măreţia unei spiritualităţi 
ce a pendulat mereu în
tre tenebre şi sublim.

Cinghiz Aitmatov, ce
lebru azi pe toate meri
dianele, s-a impus încă 
de la primele opere. Con
sacrarea definitivă i-a 
adus-o însă romanul O 
ZI MAI LUNGĂ DEClT 
VEACUL, iar azi EŞA
FODUL., intrat recent şi 
în librăriile noastre, nu 
mai lasă nici o îndoială 

- că ne aflăm in prkzenţa 
unuia dintre marii roman
cieri ai lumii. La o pri- 

' vire superficială, Aitma-

top pare a fi un •conser
vator, rămas fidel modali
tăţilor tradiţionale: el 
crede în forţa ; de influ
enţare a cuvîntului artis
tic, cultivă mesajul şi 
utilizează povestirea, fiind 
de fapt mai curînd po
vestitor decît romancier. 
După ce îi străbaţi însă 
opera, el se relevă ca un 
scriitor implicat în" cele 
mai acute probleme ale 
contemporaneităţii, anga
jat cu arme şi bagaje în 
lupta, cu aparenţe don — 
quijoteşti, de ameliorare a 
spiritualităţii umane. Per
sonajele sale sînt nişte 
eroi de esenţă tragică. 
In bătălia lor împotriva 
violenţei, a utilizării teh
nicii în scopuri distructi
ve, a poluării, a stupidi
tăţii birocraţiei bolşevice, 
a dezumanizării, ei ies 
infrînţi. Prind puritatea 
dor sufletească, prin alti
tudinea lor morală, prin 
valoarea de model pc care 
o du. ei sînt de fapt nişte 
învingători, aşa cum şi

Christos cel răstignit a 
rămas învingător. Acesta 
este, în cele din urmă, 
şi mesajul lui Aitmatov, 
ale cărui, trimiteri înspre 
textele evanghelice sînt 
în EŞAFODUL mai evi
dente ca în orice altă 
scriere a sa. Se adau
gă apoi sentimentul cos
mic, de solidaritate cu 
întregul univers al Crea
ţiei, extraordinar de preg
nantă în acest sens fiind 
relatarea istoriei tragice a 
unei familii de lupi. E 
lin roman in roman, cu 
personaje animale care 
fac legătura intre cale 
trei părţi ale cărţii şi care, 
în ideea căi plante, ani
male şi oameni sînt am 
integraţi aceleiaşi lumi" a 
lui Dumnezeu, se urmă
reşte cu aceeaşi partici
pare ca şi avatarurile per
sonajelor—oameni.

Îmbelşugat în idei ca
pabile să nască .satisfac
ţii, şi ingindurări, de o 
rară frumuseţe artistică, 
uimitor prin originalitate 
şi tulburător prin mesaj, 
EŞAFODUL este totoda
tă un roman de o com
plexitate pe care îm i este 
cu neputinţă s-o detaliez 
in acest spaţiu. El tre
buie citit.

RADU CIOBANU

Elogiu Limbii Române
Dulce povară, iubirea întru 
Limba Română, dulce povară,
Pluguri de lemn ară mereu, ară şi 
ară huma cărţilor lui Dosoftci... 
rodul se arată o dată la o sută de 
ani, la două, la trei,
Cantemir, Eminescu, 
şi cîţi vor mai fi după ei... 
gest virginal, lut sărutat 
stind parcă gata să zboare, 
cade firul cu plumb pe obrazul 
cuvîntului legănat de ninsoare, 
trec orele scrii ca nişte 
săgeţi pc lingă ţintă, 
ninge superb cu metafore, 
ne mîngîie verbul, ne-alintă, 
ninge frumos cu silabe, 
e iarnă fără să fie —
Limba Română e Doamna 
de care m-am legat pe vecie.

• IONEL AMARIUŢEI

Rondelul lui
Pe Iancu să-l slăveşti, copile,

Şi să-l urmezi în Apuseni! 
Că pentru noi muri cu zile, 

Pentru-nrobiţii ardeleni.
Citeşte-n galbenele file

Ce-a însemna.! Abrud, Cîmpeni, 
Pe Iancu să-l slăveşti, copile,

Şi să-l urmezi în Apuseni!
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loan Seu — un sculptor
in

Noua expoziţie personalâ 
de amploare, deschisă de 
sculptorul loan Seu la Ga
leriile de Artă „Forma" din 
Deva, ne aduce în prim-plan 
un artist aflat în ■ plină ma
turitate a creaţiei, un talent 
inconfundabil, dublat de o 
rară tenacitate, capabil de 
efort împins la limita re
zistenţei fizice. Să ne amin
tim grupul de lucrări „Stri
garea peste sat", realizată 
în lemn, compus din 15 pie
se de dimensiuni apreciabi
le, pe care artistul a în
cercat, cu oni în urmă, să-l 
eţpună undeva în judeţ, în 
der liber, după ce, bineînţe
les, t-ar fi transpus în pia
tră.

foon Şeu este membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din 
anul 1980, şi a fost prezent 
In toate expoziţiile judeţene 
şi interjudeţene ale hunedo- 
renilor, începîrid cu anul 
1969. Se remarcă prezenţa 
tn expoziţiile filialei hunedo-, 
rene, la „Căminul Artei", la 
saloanele de pictură şi sculp
tură de la „Sala Dales" din 
Bucureşti, de la Hyvinkaa şi 
Ometta (Finlanda), precum 
şi în expoziţiile personale de 

; ta Deva, Craiova, Hunedoa
ra, Arad, Sibiu. A efectuat 
călătorii de studii în Ger
mania şi U.R.S.S.

Actuala expoziţie persona
lă deschisă la galeriilă de 
artă devene oferă creatoru
lui un minunat prilej de re- 

JV, Injjlnire eu publicul şi cu 
critica de specialitate. Fără 
îndoială, un prilej de bucu
rie, în primul rînd pentru 
artist, o izbindă reală pen
tru că, nu e uşor să procuri 
azi materiale atît de scum

pe cum sînt marmura şi lem
nul. Dacă am privi numai 
acest aspect, deloc neglija
bil! Dar, tenacitatea creato
rului a învins şi această pie
dică. Artistul adevărat este 
capabil de sacrificii extra
ordinare in drumul implacabil 
al creaţiei sale.

In expoziţie sînt prezenta
te 11 lucrări realizate în 
marmură şi 31 lucrări în 
lemn care înglobează ani de 
creaţie şi trudă în singură
tatea atelierului. Izbutite sînt 
toate. Amintim dintr-o se
lecţie absolut înfîmp.lâfoare: 
„Argumentul unui document", 
„Ecologică. III", „Făurar", 
„îmbrăţişare", „Nevoia de 
linişte", „Rigurozitatea uma
nului I", fmarmură); . „Căde
rea păşării OM", „Dialog 
cu eternitatea", „Gemenii", 
„Maternă", „Mioritică", 
„Naistul", „Semn pentru 
eroi" (lucrări în lemn).

Expresivitatea lucrărilor 
este certă şi se datorează 
ideilor clare transpuse artis
tic cu grijă şi respect pen
tru întreprindere, găsirea ce
lor mai adecvate modalităţi 
specifice creatorului: Migala 
cu care lucrează loan Şeu 
este reprezentată în minuţia 
detaliului, în finefea tăietu
rii de cţaltâ, în grija cu care 
a şlefuit lemnul, /dar mai 
cu seamă, marmura. Ne 
aflăm, fără îndoială, în faţa 
unui sculptor remarcabil, a 
cărui hărnicie artistică ar 
putea deyent, la'această oră, 
contagioasă şi în cazul al
tor creatori, . posesori mai 
mult de idei decît de lu
crări f Felicitări, prietene ar
tist !

MINEL BODEA

Stirpea cumplitele acvile
înfipte-n deal la Detunata, 

După ce-a-nfrînt hoarde ostile 
în cer şi-a căpătat răsplata...

Pe Iancu să-l cinsteşti, copile !

SANDU POPESCU

Toamna desculţă
Toamna desculţă lasă urme de aur 
RîSul ei galben respiră domol 
Fără strop de rubine i-aş răpi din tezaur 
Blinda lumină, cînlecul simplu şi gol.

şBlîndariummă,- ciritecul simplă şi gol 
Soare din frunzele risipite pe plaiuri
Risul ei galben ce respiră domol. 
Ploile lungi ce coboară din raiuri...

Toamnă frumoasă ca o fată din crîng 
Uşurează-mi povara de miere stătută,
Cînd mă simt prea bogată şi îmi vine să 
Jefuieştc-mi privirea-ngheţată şi mută...

plîng

Frunzele tăie sînt plînsul meu şters 
Mîngîiat de tăcerea lor căzătoare...
Scriu ca şi cînd ar fi ultimul vers
Vindecată de toamnă prmtr-o dragoste marc.

' ' ' MIOARA GIURGIU lîAPAŞ

175 de ani de fa naşterea lui Andrei Mureşanu ţjp  |{j}§yi

„Cîntăreţul anului 1848, 
în Ardeal, este Andrei Mu
reşanu". Aşa îl caracteri
za criticul şi istoricul li
terar George Călinescu pe 
cel care, Ia maturitate, s-a 
apropiat de versul cu me
saj, patriotic, dînd mulţi
mii, în acel an revoluţio
nar. poemul UN RAŞUNEŢ,, 
cunoscut astăzi sub titlul 
„Deşteaptă-te, române I", 
cîntat pe o melodie a lui 
Anton Pann. Marşul revo
luţionarilor români de a- 
tuneî a devenit, la sfîrşitul 
lui decembrie 1989, marşul 
revoluţiei care a schimbat 
faţa României, a înlăturat

pentru totdeauna comunis
mul şi dictatura. Printr-o 
fericită coincidenţă, cînte- 
cul care era pe buzele tu
turor la 1848 şi mai apoi 
în 1989 a devenit astăzi 
Imnul Naţional al patriei 
române, ale cărui acorduri 
ne umplu inima de bucu
rie, de mîndrio şi demni
tate ; „Deşteaptă-te, româ
ne, din somnul cel de 
moarte,/ In care te-adînci- 
ră barbarii dc tirani !/ A- 
cum ori niciodată, croieş- 
te-ţi altă soarte,/ La care 
să se-nchine şi cruzii tăi 
duşmani! /  /  Acum ori nici
odată • să dăm dovezi în

lume /  Că-n aste mîini mai 
curge un sînge de roman /  
Şi că-n a noastre piepturi 
păstrăm cu fală-n lume /  
Triumfător în lupte, un 
nume de Traian !".
~ „Această Marsilieză ro
mână, spunea acelaşi Căli
nescu, a distrus restul poe
ziei lui Mureşanu, ce în
semna totuşi un pas în 
progresul poeziei ardelene; 
profetice care avea să 
culmineze cu Octavian 
Goga". ■

în semn - de admiraţie 
pentru Mureşanu, Mihai 
Eminescu II ia drept erou 
al unuia dintre poemele

sale : „în turnul vechi de 
piatră, cu inima de-aramă/ 
Se zbate miază-noaptea... 
iar prin a lunei vamă/ Nici 
suflete nu intră, nici su
flete nu ies

Aşadar, se împlinesc 175 
de ani de la naşterea poe
tului Andrei Mureşanu, ce 
a debutat cu versuri roman
tice evocînd gloria trecu
tului, a continuat cu poe
zia satirică şi apoi cu .cea 
patriotică. Un poet căruia 
ii datorăm tot respectul, 
chiar şi numai pentru fap
tul că ne-a dat versurile 
Imnului nostru Naţional. 
Fie Ca RĂSUNETUL său 
să: ne călăuzească în veci 
prin istorie I

MINEL BODEA
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Simbătă şi duminică, 
Casa de Cultură Deva, cu 
sprijinul Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură or
ganizează o manifestare 
unică in felul său. Gîndul 
mărturisit dl organizatori
lor —  păstrarea a ceea ce 
nu s-a degradai în folclo
rul naţional, a acelui AU
TENTIC de care avem oti
ta nevoie pentru a rezista 
în timp vicisitudinilor de 
tot felul. „Comori folclo-

,COMORI FOLCLORICE"

rice“, festival — concurs 
televizat, reuneşte formaţii 
instrumentale mici, solişti 
instrumentişti. reprezentînd 
diverse vetre folclorice din 
Maramureş, Cluj, Bihor, 
Mureş, Gorj, Vîlcea, Boto
şani, Timiş, Bistrîţa-Nă- 
săud. Sînt programate două 
spectacole în care vor evo
lua apreciaţi, interpreţi, 
simbătă de la oţele- 17 $

duminică de la orele 1 f> 
urmînd ca în cea de-a 
doua zi, de îa orele 17, să 
albă loc gala laureaţilor.

Concursul se va bucura 
de participarea unei forma
ţii din ChiştTiău, iar în 
recital, de cea a aprecia
ţilor solişti vbcali — Ma
riana Anghel, Dr&gan Mun
tean, loan Bocşa, Gheorghe 
Turda. Cu această eeazie,-

va evolua şi cunoscutul 
ansamblu de cîniece şl 
dansuri „Silvana". Să urăm 
succes acestei manifestări 
de excepţie în piesajul ar
tistic de după revoluţie l 
Manifestarea este sponsori
zată de A. F. ,JLojogana" 
Certe}, S.C. Impex Borza 
Comp, S.C.C.S. Costea Gli- 
mex, Remat, Comat, S.C. 
«Transilvania", S. C, , >rAr- 
dealul", Ş.C. „Venus" De
va. ■ • .

m
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Bătută de propriul său fiu
Necazurile îi împing pe 

oameni să vină la ziar. O 
fac pentru a primi sprijin 
sau măcar un sfat Cu 
sfială, cu jenă. cu speran
ţă, îşi descarcă sufletul, 
îşi prezintă supărările. Cînd 
am Văzut-o pe mătuşa Lu- 
creţia Groza. din Pişchinţi 
(comuna Romos), am înţe
les fără alte explicaţii 
ce o aduce la noi. Mai 
greu, dacă nu chiar im
posibil, era să ghicesc că 
cel care o desfigurase în- 
tr-un asemenea hal era 

■propriul său fiu.
Nasul tumefiat şi iuiit. 

vînătăile de sub ochi do
vedeau că cel care lovise 
o făcuse „eu ură. De ce ? 
O neînţelegere de Ia nişte 
bani. pe care mama refu
zase sări împrumute de 
la C.A.R. pensionari, pen
tru ca nora să-i dea unei- 
verişoare. N-a considerat 
că ar fi obligată să dea u. 
nei persoane străine pen
tru ea o sumă atît dc 
mare (50 de mii de lei, pre
tinde mătuşa Lucreţiş). Dar 
altă dată îsi ajutase fe
ciorul şi nora cu bani 
pentru gospodăria lor. Ca 
să rtu mai vorbim de fap
tul că le-a crescut cele 
două fete. acum de 16 şi 18 
ani.

Văzînd că notez yîrsta 
nepoatelor, m-a rugat să 
nu le pun la ziar, să le 
fac de ruşine, „că ele nu-s 
vinovate" Nici nu aveam 
intenţia să le fac o publi
citate negativă. De altfel, 
nici pe fiul lipsit de ini
mă. . dar cu pumrfii tari. 
nu-1 face ziarul de ruşine. 
Se face singur prin com
portarea’sa. prin faptul că 
ridică mîna asupra mamei 
care i-a dat viaţă. „Tot 
corpul meu e zdrobit — 
suspina măicuţa induce-. 
rată şi ruşinată de cele 
pătimite. Cu picioarele 
m-a . lovit, doamnă ! Mai 
mare ruşinea mi-a fost de 
cei patru oameni din co
misia de lichidare a C.A.P.. 
care erau la noi. cînd m-a 
dus în altă cameră şi ni-a 
bătut".

De neînţeles rămîne pen
tru mine: 'a tît atitudinea 
fiului fără frică de Dum
nezeu şi fără respect de 
părinţi, dar şi nepăsarea 
celorlalţi. Cum au putut

să stea pasivi şi să nu 
intervină în ajutorul celei 
lovite ?

Greu s-a lăsat măicuţa 
convinsă de dna ce o con
dusese la ziar. să plece. 
Oare o fi bine să-şi dea 
feciorul lâ ziar ? îi va fi 
ruşine de oameni sau o va 
bate iar?  Cine l-ar putea 
convinge să se mute cu 
nevasta la apartamentul 
său din Cugir, unde îşi are 
şi serviciul ? Sau ce să 
facă ea. mama lui ? Poa
te să meargă la o casă de 
bătrîni ? Toate aceste în
trebări, cu care m-a asal
tat. aveau de fapt un unic 
rost: dorinţa femeii de a 
şti cum îşi poate asigura 
liniştea bătrîneţii sale de 
om muncit.

Am scris rindurile din 
dorinţa sinceră de a-1 a- 
duce pe fiul Stelian Groza 
Ia. sentimente mai bune 
faţă de mama sa. Şt:u că 
între generaţii se nasc con
flicte. Că cei tineri sînt 
tracasaţi de greutăţi şi ner
voşi. Că cei mal vîrstnici 
uneori sînt ciudaţi, poate 
chiar pisălogi. Dar. in
diferent de motivul care 
ar duce la conflict. un 
fiu nu trebuie să îşi lo
vească mama. nici dacă 
Vina i-ar aparţine în ex
clusivitate ei. Să nu uităm 
că cei ce nu-şi cinstesc pă
rinţii riscă să aibă Parte, 
la rîndul lor. de acelaşi 
tratament din partea co
piilor !

VIORICA ROMAN

Iarna a sosit, pregătirile s în t . . .  în aer
Să poposeşti, chiar şi 

numai cîteva ceasuri, în 
autogara din Călan. este 
o deziluzie. Ca să nu zi
cem ceva mai aspru. Dna 
Maria Popovici era de 
serviciu în autogară. Ne-a 
spus:

— Eu slnt casieră, impie
gat de mişcare, femeie de 
serviciu. Fac. de toate, 
cum s-ar spune.

împreună cu dumneaei, 
am văzut autogara în... prag 
de iarnă. Jalnic ţ Geamuri 
sparte, bănci rupte, uşi care 
nu se închid, soba distru
să... Camera destinată Im
piegatului de mişcare ni 
se spune că a fost transfor
mată în cameră pentru şo
feri. Dar este o încăpere

în care nu se poate intra. 
Din acoperiş plouă. Chiar 
şi cînd nu plouă afară. 
Deci. hidroizolaţiâ făcută 
anul trecut se vede cum a 
fost... făcută. Dar se cere

ra. turn  pe aici se per 
rindă zilnic mii şi mii de 
oameni, mulţi navetişti, 
alţii din satele îndepărta
te, autogara ar trebui să 
fie deja foarte bine pusă

Tn autogdrile din Călan şi Hunedoara

şi precizarea că anii călă
tori distrug mult din ceea 
ce Ii se asigură. De ce nu 
păstrăm, de. ce nu îngrir 
jim ceea ce ni se pune. la 
dispoziţie ? Doar este nu
mai pentru noi I 

Geamuri sparte, - uşi de
fecte, grupul social într-o 
stare ce nu poate fi de
scrisă etc. etc., am văzut 
în autogara din Hunedoa-

la punct pentru sezonul de 
frig. Pentru că. să facem 
o paranteză, biletele de
transport au cunoscut şi 
cunosc o mare creştere ia 
preţ. Dar condiţiile de
aşteptare şi de transport 
cum ţin pasul cu preţu
rile ?

De serviciu era impiega
tul Maria Nichita. Nu ştia
multe amănunte despre

Drumul de la consumul

autogară despre pregăti
rile de iarnă ce s-au făcut 
sau ar trebui să se facă 
aici. Dar noi vom spune, 
fără a greşi, că sînt foar
te multe de făcut, pentru 
ca în sezonul friguros să 
se poată circula cît de 
cit bine.

In numele cititorilor zia
rului nostru, al abonaţilor, 
care sînt şi călători zil
nici cu autobuzele auto- 
gării din Hunedoara, ce
rem conducerii autobazei 
să-şi intensifice preocupă
rile pentru a asigura o 
călătorie cît mai civili
zată pentru toţi cei care 
plătesc zilnic un bilet tot 
mai greu...

GII. I. NEGREA

exagerat de alcool, la de
cădere fizică şi morală, 
iar de aici la omor, nu 
este tocmai atît de lung 
pe cît ni-1 imaginăm noi. 
Cazul pe care îl vom reda 
în rindurile de faţă do
vedeşte acest lucru. Rău 
este, Insă. că asemenea ca
zuri sînt tot mai frec
vente. Iată de ce sperăm 
că această tragedie să fie 
înţeleasă la adevăratele ei 
dimensiuni. Pentru că, 
intr-adevăr, realmente este 
o tragedie ca doi copii mi
nori să rămînă orfani pen
tru că tatăl . le-a omorît 
mama !

Nimic nu prevestea, a- 
cum 20 de ani, cînd s-au 
căsătorit, un sfîrşit atît de 
sumbru. Dimpotrivă, căsni
cia iui Teodor Popa şi a

Alcool, decădere, omor
Victoriei, din Hunedoara, 
a fost înseninată de doi 
copii. In ultimii ani însă, 
ambii soţi au căzut în pa
tima băuturii, au devenit 
sclavii ei. Din cauza al
coolului, au decăzut mult. 
Familia nu a mai fost fa
milie. Victoria este de 
mai multe ori internată în 
unităţi medicale cu profil 
de psihiatrie. Teodor o bă- 
tea cu pumnii şi picioarele 
din ce în ; ce mai des, iar 
copiii locuiau la bunici. 
Viaţa mergea, totuşi, îna
inte.

Pînă într-o zi... Victo
ria Popa este în concediu 
dc odihnă. Consumă mari 
cantităţi de alcool şi, evi-

m
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Radu Dolgan (premiul special al joriulul — 
„Mamaia ’91") a fost dc curînd oaspete ăl munici
piului Deva în spectacolul „Terorişti fără cjiţuşc".

; Foto PA VEL LAZ A

dent. ajunge într-o stare 
avansată de ebrietate. So
ţul vine de la serviciu, dar 
se întoarce în oraş şi bea 
şi ei. Revine, se ceartă 
cu soţia şi se culcă. Spre 
seară se trezeşte, continuă 
cearta, mai mult, îşi ba te . 
nevasta cu o violenţă mai 
mare decît în alte daţi. 
„Am lovit-o cu pumnul în 
abdomen şi în  spate" — 
va declara el' mai -Urziu, 
după care, considerînd că 
este în comă alcoolică, o 
iasă întinsă în sufragerie 
şi se întoarce în dormitor. 
Revine după cîteva ore şi 
constată că soţia nu mai 
respira, iar extremităţile 
ii sînt reci. In următoa
rele ore dă telefon Ia 
sora sa, la Sîngeorz-Băi, 
spunîndu-i ba că soţia este 
moartă, ba că-i numai în 
comă, după care şe încuie 
în apartament fără sâ â- 
nunţe -organele de cerceta
re sau pe- cele medicale.

Dindu-şi seama că s-a 
întîmplat ceva grav, sora 
lui Teodor, împreună ctl 
tatăl său şi unul din cei 
doi copii minori, se pun pe 
tren şi dimineaţa soseap 
la Hunedoara. In aparta
ment o găsesc pe Victoria 
moartă, iar pe Teodor în
cuiat în dormitor. Pleacă 
şi revin de mai multe ori 
cu martori. Degeaba, Teo
dor, în stare de ebrietate 
şi irascibil, rămîne încuiat 
în dormitor. Pînă la urmă 
însă... H

In prima fază a cercetă
rilor, nu recunoaşte că ajţ 
fi exercitat acte de violen
ţă asupra soţiei. A recu
noscut abia după autopsie, 
cînd i s-a spus că femeia 
a avut multiple echimoze, 
fracturi costale bilaterale, 
rupturi hepatice... Se a- 
Jaugă o alcoolemie de 3,86 
la mie.

Evident, inculpatul vă. fi 
judecat în conformitate cu 
legile ţării. Dar copiii, 
copiii cum îşi vor judecă 
oare mai tîrziu părinţii 7 

VALENTIN NEAGU
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financiară intre 
realitate şi necesitate

LA ORĂŞTIE, ÎN  LUMEA PLANTELOR
{Urmare din- pag. 1)

nele produse chimice de 
sinteză, utilizate în in
dustriile chimică şi a me
dicamentelor. achiziţiona
rea. prelucrarea şi des
facerea — prin unităţile 
proprii şi prin cele ale 
trustului „Plafar" din 
întreaga tară — do cea
iuri medicinale, fabrica
rea de siropuri şi arome 
alimentare şi pentru bău
turi alcoolice (aşa-numi- 
tul whisky -de Orăştie". 
îfrodus la Alba Iul ia). 
Dar cui îi mai dă azi 
mîna, în peisajul năuci
tor al preturilor, generat 
de ponyertibilitatea leu
lui. să mal aspire la un 
whisky sati măcar la un 
sirop fin ?! Aşa că invi
taţia. oarecum la înde- 
mină, este „la una mică" 
— o ceaşcă de ceai bun ; 
poate fi de coada şorice
lului. ciuboţica cucului, 
castan, salcîm, tei, soc 
sau cîte altele.. Pentru

că nomenclatorul. arbori
lor, al ierburilor, al plan
telor (frunze, flori, fruc
te) din care „Farcs" O- 
răştie face uleiuri, siro
puri. ceaiuri, este extrem 
de divers.

L-am mai întrebat pe 
dl Silviu Socol cum se 
aprovizionează societa
tea cu materii prime şi 
cum îşi desface produsele, 
ce gînduri de viitor îi 
preocupă. Am aflat astfel 
că materia priniă — din 
flora spontană’; şi din 
culturi — şi-o asigură 
prin legăturile tradiţio-. 
nale, din judeţele Hune
doara, Alba şi Sibiu, iar 
diferitele arome, aşa cum 
spuneam, din America, 
dar şi de la alţi furni
zori externi. în timp ce 
livrarea produselor se 
efectuează prin reţeaua 
comerţului, de stat şi 
particular, şi, bineînţeles, 
în S.U.Ai, prin firm a’ 
„Elan". Important este 
că activitatea se desfă-.
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şoârâ normal şi eficient 
pentru colectiv, că putem 
plăti angajaţilor salarii 
corespunzătoare. majo
rate şi indexate — a mai 
ţinut să precizeze dl di
rector adiunct Silviu So
col —, urmind acum o 
nouă etapă de indexare, 
aprobată de guvern- pen
tru întreaga economie 
naţională. Aş menţiona, 
de asemehea colaborarea 
bună pe care o avem cu 
cei mai' mulţi dintre fur
nizorii şi beneficiarii noş
tri. atenţia deosebită, per
manentă. pe care o acor
dăm calităţii produselor 
pe care le realizăm". 

Privind producţia din 
acest unghi al calităţii, 
ca şi diri acela ăl diversi
ficării, dl ing. Marius 
Peia. şeful compartimen
tului cercetare, ne-a vor
bit despre eforturile pen
tru modernizarea fluxu
rilor de producţie, despre 
dotarea cu un aparat cu 
parametri tehnici supe-
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riori, competitiv cu cele 
din Occident, pentru a- 
nalizele uleiurilor din 
plante şi despre perspec
tiva apropiată de cum
pătare a încă unui-ase
menea aparat. Mai ales 
dacă se tine seama de 
faptul că „Fares” Orăştie 
este singura unitate de 
acest profil din ţară, care 
produce uleiuri brute din 
plante medicinale şi nu 
numai.

în legătură cu investi
ţiile începute aici cu ciţi- 
va ani în urmă. care vor 
asigura dezvoltarea Pro
ducţiei de siropuri, ni s-a 
spus că se lucrează, că 
obiectivul va fi terminat 
în curînd. deşi costul lui 
este. acum. în condiţiile 
preţurilor aberante ce se 
practică în întreaga ţară, 
extrem de ridicat. „Lu
mea nu stă pe loc : aşa 
că nici noi nu vom sta" 
— a ţinut să sublinieze, 
în final, dl Silviu Socol. 
S-auzim de mai bine...

(Urmare din pag.' 1)

te confisca corpuri delicte 
evidenţiate în timpul con
trolului, poate aplica a- 
menzi pentru contravenţii
le constatate. De aseme
nea. Garda Financiară poa
te sesiza organele de ur
mărire penală pentru u- 
neîe infracţiuni constatate.

— Anul 1991 a consem- - 
nat multe abuzuri şi In. 
călcări ale legislaţiei. Care 
sînt cîteva dintre princi
palele cauze după opinia 
dv, ale unei asemenea si
tuaţii ?

— Necunoaşterea dispo- 
ziţiilor legale precum şi 
dorinţa de îmbogăţire peste 
noapte. Subliniem, de 
asemenea, drept cauze,, de 
încălcare a dispoziţiilor le
gale : comoditatea, lipsa 
de interes în ţinerea de 
legături permanente cu or
ganele fiscale de îndruma
re:. precum şi cu “alţi fac- . 
tori specializaţi în cu
noaşterea şi aplicarea le
gilor.
■ — Estimativ, la ce sumă 
se ridică valoarea amenzi
lor şi a bunurilor confis
cate de lă înfiinţarea insti
tuţiei ? ..

— Tn urma controalelor 
efectuate la agenţii econo
mici şi la societăţile co
merciale. s-au aplicat a- 
menzi care depăşesc două 
milioane de lei. Cît pri
veşte bunurile confiscate, 
acestea se ridică 1 ă aceeaşi 
sumă (două milioane de 
lei).

—  Cîteva exemple- edi
ficatoare în acest sens ?

— Printre cei sancţionaţi
şe numără . Tripa Aurel, 
dş la „Bradul" SRL fdin 
Brad), care a fost amendat 
cu 45 000 de lei ' peritru 
acte de speculă şi neexpu- 
nerea produselor la vân
zare ; Dumitra? Maria, de 
la bufetul de incintă al 
Institutului di Mine Pe
troşani sancţionată. cu 
125 000 de lei : Ciszer, Dia- 
na (disco-bar Petroşani) *— 
60 000 de lei. ; De aseme-' 
n ea : Saciu Daniei din 
Lupeni a  fost amendat cu 
sumş de 30 000 de lei. con- 
fiseîndu-i-se. totodată, măr
furi în valoare de 1 571 710 
de lei. pentru activitate 
comercială desfăşurată îrt 
afara cadrului legislativ.

— Cum se poate contacta 
instituţia în cazul semna
lării unor abateri de la 
legislaţia în vigoare ?

— Garda Financiară poa
te fi contactată la telefon1 
956/15165, zilnic Intre ore
le 8—16. Pentru a înlă
tura însă unele dulăi Ctl 
privire la exactitatea sec 
sizărilor. la identitatea 
buna-credinţă a celor cat® 
doresc să ne aducă la cu
noştinţă fapte pe care le  
consideră ca fiind abateri 
de la dispoziţiile legale Soi 
vigoare, invităm dfe . eCÎ 
interesată să ia legătură 
personal eu unitatea noas
tră! în intervalul de timp

■ nriitnt tn !: sus. la sediul 
di- 'niul Deva, str.

ţ l  Decembrie, nr. 30.
s i  d-v-; s-.-a ?*', ;&=
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A v o n c r o n i c â  f o t b a l i s t i c ă

Rstînd ca iflcarea pen- 
fe-tt Earo '95, tristeţea a 
pas **Spînire pe antre
nării şi jucătorii, naţio
nalei noastre, care a- 
veaa ©ehii scăldaţi In ia- 
crias mutt timp după în
cheierea - partidei de la 
Sofia. Băieţii s-au străduit 
Şl «8 reuşit multe faze de 

"a înscrie la poarta bul- 
farSteir, «tai ales în pri
ma repriză cînd Iiagl a 
ratat şt- ® lovitură de la 
(I  m  1» rep e ta  a  H-a 
bulgarii (stimulaţi se pa
re  şi pe alte căi) au fost 
dc ft^strecut, iar ai noş
tri «u au putut înscrie 
mult dori tui sol. Suspect 

»"tfe "fericite gazdele pen
tru  u n .. egal pe teren 
propriu

Revenind ia echipele 
di» campionatul nostru, 
remarcăm preocuparea 
conducerii telmice a  Cor- 
otoutai pentru pregătirea 
partidei tic ia Brăila. Din 
nefericire. nu ţoţi jucă
torii tounedorem sin': a- 
t«S**r eu trup şi suflet 
culorilor echipelor dînd 
dovadă de indisciplină. 
După Timoveaau {nein- 
Irdăus In meciul cu Ra
pid tot pentru indiseipli- 
«ăh a apărut cazul Han- 
ganu ce neglijează pregă- 
H rta slidîndu-şi colegii 
tfe «dtipă, conducerea 
«febului. Dl loan Socol. 
dfdŞedintete clubului Cor- 
‘ ttfesUl a comunicat redac- 

poastre că“ pentru 
«Adieri grave de la aor- 
toete de- disciplină stator

nicite Ia clubul nostru, 
absenţe nemotivate de la 
antrenamente şi pregăti* * 
rea echipei. Consiliul de 
administraţie al clubului 
F.C. Coreului Hunedoara 
a hotărît scoaterea iui 
din lot pentru © perioadă 
nelimitată''. Nti este pă
cat pentru ©cest talentat 
jucător, pentru echipă ?

Se pare că aici Mure
şului Deva, unor jucători 
din această echipă, nu le 
priesc laudele aduse pen
tru  rezultatele obţinute 
pînă acum, A tncempt 
să-şi facă Ioc automufţu- 
mirea. abafeşrile de ia 
ordine şi disciplină şi re
zultatul s-a văzut în eta
pa trecută, !a Aiud unde 
a pierdut la scor, ajun- 
gînd la marginea „topo- 
gamiiui", E timpul ca 
antrenorul dar, şl echipa 
să-şi reamintească de da
toria faţă de conducerea 
clubului şi faţă de spon
sori 1 Simbătă, Mureşul 
joacă la Lipova (tocul 3) 
şi era „planificat" ■ : de 
mult să scoată un punct. 
Acum, e greu. cînd . ju
cătorii trăiesc doar din 
euforia victoriilor trecu
te™ /-ir V

Ne bucură în schimb 
revenirea diviztonaretor 
C. A.S. Paroşeni, Mineru
lui. Vulcan şi Lupani cla
sate In primele .4 togw i. 
di» seria a IX-a şi Victo
ria Căl%n (locui 4) în se
ria a S N to ';

SABIN CE8BU

I  INSPECTORATUL JUDEŢEAN

*  PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR DEVA

I* prin licitaţie publică cladire-depoxit din
f m w i>ş<4. * ,

I Lieitafia s* va ţkt* m data tfe 3 decembrie 
1991, orele 10, la  sediu) Primăriei -din comună.

I InfomtoşS, telefon 41688 {840}

PA1T1DUL NATIONAL UiEKAL

Deschide, încbpînd cu data 4» 25 noiem- 
1991 im

CAtINET DE CONSULTATO JURfDICt 

j  G t  A T U I T

[la  sediul sau din strada 1 Decembrie, nr. 30, 
ij i, camera nr. 10, care va luncfiena xibâc 

orele 12—14, cu excepţia zilelor 4 »  #m - 
|W Hâ şi duminică.

LIBERTATEA
P r im e i z ia r  lib e r a l R e v e la ţ ie i

CU REGULARITATE, LA DEVA

Inceptnd cu data de 25 noiembrie a.c., Casa 
rbei „Cuvîntul Liber" va  dHusa, cu operativi- 

4atv, prin chioşcurile sate 4in municipiul Deva, 
•mriîuniul bucureştean „Libertatea".

" fermele interesate de apariţia unor red u se  
% publicaţia amintita ptft apelă la  serviciile Ca
se* presei „Cuvîntul Liber", teL 11275 sau direct 
tODepartamentul de promoţto-puWicitate cd xi- 
tM dd „Libertatea", di» Rucurcşti, str. Irexeianu 

13-25. Telefoane : 12.27.73 şî 13,43.%. Tde- 
fm  : 15.24.57. Telex : 10T69 LfO.R

CONVOCARE
p  ASOCIAŢIA Credinţa 

adevărată Martorii lui Ie- 
hova vă invită a lUa Parte 
la conferinţa publică • cu 
teme biblice ce va avea 
toc in sala „SiderurgistuV 
dtp Hunedoara, simbătă. 23 
X ţ lim . « a ' l l  Şi dumi
nică, 24 XI K®1. ora 13. 
Intrarea gratuită. (5885)

ANIVERSAR!

•  CEFERIŞTII din sta
ţia Simeria felicităm pe şe
ful nostru, domnul tog- 
Bimulete laeob, care ia 1 
X îi 1391 se pensionează şi 
4  dori® sănătate, vistâân- 
delungată şi fericită în şî- 
nul familiei. în  ultimii 18 
ani de activitate a condus 
unitatea noastră ca un a- 
devărat părinte, fapt pen
tru care îi mulţumim.

(5855)
«vAN! piuiţi fericiţi cu 

sănătate, pentru tatăl nos
tru dr. Pratea Ion din O- 
rSştie, -cu ocazia aniversă
rii. Cu multă dragoste şi 
preţuire Marius, Cristina 
şi'yivgvl. (5849)

ViNZARI-
CUM PAiAt!

O VIND televizor Teie- 
cotor. informaţii Lupeni, 
935/HU130. : ţfi«6>

«. VIND sfeţiă furajeră 
(cantitate mare). Lâpuşftic, 
m. 10, telefon 33157, *6902)

O VîMD convenabil Da
cia 1309. preţ 2390®), ne
gociabil. Deva; telefon 
17149. „ (5894)
- •  VIND convenabil în
scriere Dacia (martie 1989). 
Brad. telefon 51527. (5892)

O: VÎND avantajos, tie- 
godabil Dacia, rldicabilă 
imediat. Deva. telefon 20856. 
'*  (6953)

•  VIND Dacia 1-300
Break, nouă, albă. Deva,
telefon 14304. (5890)

•  VÎND staţie .amplifi
care 9() W, 4 intrări, o  
boxă io W. Deva. telefon 
24085. (S907)

•  CUMPĂR în zona cen
trală din Deva casă la 
curte sau apartament cu 
garaj şi boxă. Oferte la ' 
telefon 21646 Deva. 45864)

•  CA.P. CIULA MARE
vinde la licitaţie pubBcâ 
în 24.XI. ora 10. mijloace 
fixe şi obiecte de inventar. 
Lista eu preţurile se află 
afişată la sediul unităţii 
din localitate. #898)

; •  VÎND ARO 10. Hun.
doara. telefon 17285 (str., 
Brâdet nr. 9). * (6958):

•  VÎND înscriere Dacia
(sept 1987). Hunedoara, te-’ 
lefon 12539. m m

m VÎND televizor ailor, 
nou. garanţie. Turdaş nr. 
78, telefon 41120. #915)

•  VÎND Mercedes 320
i Diesel, Hunedoara, telefon

957/22886. (S9I1)

OFERTE DE SERVjCH
•  MEDITEZ matematică.

■ gimnaziu. Hunedoara, tele
fon 18816. (8962)

PIERDERI ;

dent emis de Institutul de 
arhitectură Bucureşti, pe 
numele Armăşescu Leonard 
Oeorge. Se declâfă nu l

•  PIERDUT carnet CEO
limită sumă. A 55 nr. 
552783—552866 emis de 
Bănea de Dezvoltare Orăş
tie, autorizaţie funcţionare 
335011991 femisă de Prefec
tura Judeţului Hunedoara, 
apş&ţfoînd firmei vtteee- 
b a l ' Gooagtu Băi, Se de- 
dară nulă (5604)

•  PIERDUT in zona
cooipîex KogâJniceanu o- 
ehelari speciali de vedere, 
ramă galbenă, teaca gri. 
Recompensă. Deva, Farma
cia Gtejdu (5912)

SCHIMBURI

•  SCHIMB aoartament
mic, 2 camere. Gojdu, eu 
apartament spaţios. Deva, 
telefon 11436. #909)

•  SCHIMB garsonieră
eu apartament 2 camere, 
exdus Micro, Dacia. Deva, 
Zamfirescu, bloc Q 2, ap. 
36. (5901)
- •  SCHIMB apartament 
2 camere, boxă, proprieta
te personală cu casă cu 
grădină în Deva. Telefon 
956/27604. (5891)

f  SCHIMB apartament 
proprietate de stat. 2 ca
mere, central Brad, cu 2, 
3. 4 camere Deva, exclus 
Micro 15, Informaţii tele
fon 50825, Brad. (58931

PflteR SI

•  CU autorizaţia 3696/ 
25,02.1991, eliberată de Pre
fectura Judeţului Hunedoa
ra, doihnul Vâju Petru din 
Brad este împuternicit să

. comercializeze articole de, 
bazar, jucării şi alte mărun
ţişuri. ! (5897)

•  FIRMA „Euro-Tours" 
Deva organizează cursă în 
Cţermânja astăzi. 22 XL cu

CASA DE CULTURA DEVA 
I.S.CI.R. —  SIRIU 

ANUNŢĂ

descK«d*r*a ormătoarolor cursuri, mcepînd 
cutdala de 1 decembrie 1991 r

#  M acaragii — grupele l-ltl

te Operatori laboranţi CT

înscrierile se iec  începînd cu data de 20 no- 
iembrie 1991, orele 14— 19, pînă în TS-naiembrie 
1991, la  Casa 4e Cultura dî» Deva.

ACTE NECESARE : act 4e  studii M f M t t  
d e stat, act 4 e  m eserie, act 4e naştere, act 4 e  
căsătorie (copii legalizate). (834)

i

plecare la ora 22. Telefon 
12749. #911)

# VARCUŢl Petru mul
ţumeşte din inimă, pe a- 
ceastă cale donatorilor de 
SÎNGE == VIATA, de la 
S.C. JMatex" St A, Deva. 
care au răspuns şi de a- 
ceastă dată prezent in nu
măr incrwBM de mare, 
pentru salvarea vieţii celui 
care au-a tfert viaţă. Tot
odată aceieaşi calde mulţu
miri personalului Centru
lui de recoltare a  sângelui 
Deva; care a încheiat a . 
coastă acţiune în mod stră
lucit, ■

Tuturor la mulţi ani cU 
sănătate şi mimai bucurii.

m m

RIVALUL LUI BU8H
1

♦  SOŢIA şi fiic-le 
amintesc că se Smpli. 
nesc 6 săptămînt de 
la dispariţia celui ca
re a fost

Praf.
FLOREA FLORIN
Comemorarea dumi

nică, 24 noiembrie, la 
Biserica Ortodox® din 
Biscaria — Simerja. - 
Amintirea îi va fi veş
nică.’'  ‘ (5908)

Un ziarist conservator 
foarte cunoscut tn Sta- 
tele Unite, Pettrîck Buc- 
heman, se vă lansa, pro
babil,, tn cursa alegeri
lor primare republicane 
împotriva prcţedintelui 
Bush, s-a anunţat  ta  
certurile apropiate zte* 
rtstoJbi. S-a oreWisof 

. este tn curs «te cansti- ; 
tuire tm comitet de spri
jin  în statul Heu> Ham- 
pshire ht vederea prime- - 
lor MegţH primare tn  ; ? 
SUA, care vor încete 
în acest stat la H  fe
bruarie (992. Buchanan

d
-•« :

•  AU trecut şase luni 
de la dispariţia incredibilă 
ă  dragului nostru soţ şi tată 

ALBA DAVID 
Come*nt«area — simbă

tă. 23 noiembrie, ora- 12, 
1« cimitirul din Strada E- 
mihescu. ■■ .

Vfeşnică amintire. Soţia • 
Otilia şi fiul Radu. (.5923)

D E C E S E

•  SOŢIA Elisabeta. 
copiii Rodica şi Tra- 
îan cil familiile anun
ţă Cu profundă durere 
încetarea din viaţă a 
femuîui lor soţ şi pă
rinte

NICOI.AK $KRB -
înmtM-mîntarea sîm- 

bătă, 23 noiembrie, o- 
ra 13. la Mintia. (5918)

•  FAMILIA Adam 
loan şi Elena este a- 
lături «ie familiile Şerb 
şi Boian, greu încer. 
cate prin pierderea 
tatălui drag ■

NICOLAfi ŞKBB.
(5918)

%

•  FIUL Valentin cu fa
milia anunţă stingerea din 
întunecata.i Viaţă a iubitei 
lor mame şi bunici

ANA MCN3RBAN 
din Păucineşti. Înmormîn- 
tarea simbătă, 23 noiem
brie. ora 14. ia Popeşti,

. (5920)
•  MĂTUŞĂ Rica şi.un

chiul Loţi anunţă dispari
ţia fulgerătoare a nepoatei

ELENA MASEI 
la numai 41 ani.
- Lili te vom plînge me

reu. (6415)
•  ÎNTREAGA familie a- 

nunţă moartea lui
GABOR ION, 

soţ, tată şi bunic.
Corpul neînsufleţit este 

depus la casa mortuară 
din Deva. Înmormîntarea 
la Certejul de Sus. sîmbă- 
tă. ora 13.

Dumnezeu să-l odihneas
că. : (5924)

ar trebui să-ţi anunţe: 
candidatura în cursul 

l acestei luni.

MAGNATUL 

MAX4VELL ..

■ ASASINAT ?

Departe de a se des
trăma misterul ce în
văluie capul- Roberl 
Maxwell, magnatul bri
tanic al presei, al -că
rui corp a fost găsit la- 
5 noiembrie în târgul 
Insulelor Gmiare, devi
ne tot mai dens du pa 
ce noi dezvăluiri “ 
rute în presă fac tot 
mai plauzibilă şi ipo
teza asasinării. Cotidia
nul .The Guardian'' ca
re a făcut pe cont pro
priu O anchetă * afirmă 
că in momentttî autop
siei, corpul liti Roberl 
Maxwell prezenta *o 4 
gaură minusculă sub o f  
ureche0. Moi mult. „The! 
Guardian“ ridică o se- ţ  

Vie de întrebări şi ex- 
primă pentru prima 1 
dată îndoieli în legătu- l  
ră cu identitatea cada- » 
vritlui găsit în Atlantlc. S 
Autorităţile spaniole „itu ţ 
au nici o dovadă, In i 
afară de afirmaţiile fa- } 
miliei0 că cel scos din J 
apă era corpul marelui * 
om de afaceri iar ten- \ 
tativele de a confirma ^  
identitatea cadavrului « 
prin examene dentare ) 
sau ainprentc digitale) 
au eşuat. Pe de altă |  
parte, raportul după 4 
autopsie, nu a conchis, 1 
aşa cum s-a afirmat,' că - 
iîobett Maxwell a de
cedat- din cauze -natu 
rale. /

!fi
1 . -

8EOACT1A Şl ADMINiSISAJIA :

• î  7»" Otm.' a / ’l  O tc o fe i t . : .35..
■■ - W »ld  Muto ileqro

l« * fe e w ,lî2 B . 12157 
feteto» ««fregrofie t 2STB4 

! Pw« IIM1 .

Inbemio răspundere pentru conţinutul 
Wticololor publicate o ooortă 

autorii acestora. ■" -

TIPARUL.”
S.-X- dfo& few f u

Deva ret. 36 tteeetefeto 25?
T ira j: 29 Mă exemplare.
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