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0 SE ÎNLOCUIESC ELECTRO- 
■ FILTRELE. In vederea depoluării 

ta cit mal mare măsură a me- 
t diului ambiant did zonă șl din 
| impretarimi, la Filiala Eleetro- 
* eontrale Deva se desfășoară cu 

insistență acțiunea de înlocuire 
a electrofUtrelor vechi, cu al
tele cu fiabilitate ridicată. Pînă 
în prezent, s-au înlocuit deja 
șase electrofiltre din cele 12 e- 
Kistente, altele două — de la 

. Grupul nr. 4 — se vor înlocui 
pînă la finele acestui an, iar 
ultimele patru se vor înlocui în 
cursul anului 1993. (D.G.)

0 SECERIȘ. ta «oouma Br'- 
tea Română, s-a încheiat' recol
tarea cerealelor păiaase, vbținin- 
âu-se © producție bună. Dta 
discuția cu dna Aurica Gușa, 
primarul comunei, care s-a aflat 
zi de zi pe cîmp, acolo unde s-a 
derulat secerișul, am reținut că 
sătul Vîlcelele Bune are livrat 
la fondul de consum, pînă ta 
prezent, peste 100 tone de grîu.

făcut pe 1000 mp de stritei și 
trotuare. Lucrările de ftcest WH 
continuă ta ambele orașd. fl.tXj

0 LIVRĂRI LA FONDUL DE

0 EDILITARE. Anul acesta 
reparațiile modernizările de 
străzi in Hunedoara s-au con
cretizat în 12 £00 mp de străzi, 
pe care s-au făcut reparații și 
plombări in covorul asfaltic, pre
cum și 32 000 mp de străzi re
parate capital, cu turnare de 
covor asfaltic continuu, Ea Că-

0 LIVRĂRI LA FONDUL DE 
CONSUM, tn perioada trecută 
din acest an, cetățenii <Hn co
muna Răchitova cum ns spu- 
n‘ea dl Sandu Septimiu, prima
rul localității —> au livrat Fa 
fondul de consum 200 de viței 
și 60 de bovine adulte, tn pe
rioada următoare, după venirea 
animalelor de la pășune, livră
rile vor spori.

erfttta a ci.mrtrr~Ttvi de orb 
tun'țfcS „Floarea de colț" 
cesta s-a desfășurat la alt 
nea de 700 m, la confluența vii
lor Runcubd și Gavijdîti, Ma
nifestarea s-a organbtK rob «k. 
tronajul sindicatului din SO 
„Siderurgica? SĂ Hunedoara, de 
către clubul „Spelean". Reușită 
întrecerii distraciiv-spartive s-a 
datorat attt organizatorilor Vio
rel Știrb, Alloșa, PulullCă Kiss, 
Vio, Geală șl Babanu, cît șl 
sponsorilor — mînirestaurantul 
„Castel", dna șl dl Cical. (V.R)

0 FLOAREA DE COLȚ. Dl 
Doru Băcăniei din Hunedoara nș 
scrie relatînd tn detaliu și cu 
umor, despre o îndrăgită compe
tiție. Este vorba despre a KlV-a
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în episodul de săptămîna 
trecută, cutremurătorul 
serial Memorialul durerii 
a făcut o subită trimitere 
la actualitate. Fără la
crimi, cu o superbă dem
nitate, una dintre femeile 
acelea martirizate, scăpată 
cu viață din infernul 
nițelor comuniste, a 
siderat că emisiunea 
sactată de dl Mihai
tulici lui Adrian Păunescu 
a fost o sfidare nu nu
mai la adresa celor ce au 
suferit ororile dictaturii, 
ci a întregii națiuni, pe 
care a încercat s-o cul- 
pabilizeze, pentru a scuza 
astfel obediența bardului 
de la Bârca. Nu știu da
că a fost sfidare delibe
rată, nu știu dacă a fost 
diversiune sau pur și 
simplu inebnștiență. Ceea 
ce șțiu sigur este că i- 
deea de a ne vîrî pe gît 
vreme de patrii ceasuri 
un Adrian Păunescu în 
ipostază de Rasputin cla- 
moros a fost nu numai 
nefericită, ci și grețoasă. 
Cui prodest ? — deci cui 
folosesc asemenea, iniția
tive ?

S-a spus că .Adrian Pă
unescu este pe nedrept

marginalizat și că emisi
unea cu pricina ar fi avut 
rostul de a face dreptate. 
In acest caz, înseamnă că 
noi nu mai știm ce va 

să zică marginalizare. Pen-
c

poetul scria șl publică în 
continuare fără ca ni
meni să-l împiedice, avînd 
citftorii șl admiratorii săi, 
ca orice alt scriitor. Și e 
foarte bine așa. De ce

nuia l-a înlesnit obține
rea unei butelii de ara
gaz, pe un țăran l-a scos 
din pușcărie, pe altul, dat 
afară, l-a ajutat să-și 
recapete slujba. Ei' și î

CONTRAPUNgT Cui prodest?
tru că un om care are o pu
blicație proprie foarte ci
tită, lin om care âre o edi
tură și care și-a reactivat 

cenaclul, putînd circula ori
unde, nestingherit, un ast
fel de om nu poate fi so
cotit marginalizat. ' Cît 
despre poet, el bine, ni
meni dintre cititori și nici 
un critic serios nu . i-a 
contestat lui Adrian Pă
unescu această calitate. 
El e doar incontinent, nu 
însă și lipsit de talent și 
e de netăgăduit că, din 
tot ce a scris, istoria lite
rară va putea alcătui cel 
puțin două volume me
morabile. Ca și în cazul 
lui Beniuc. Iar de scris,

l-ar împiedica cițieva, de 
. vreme ce trăinrîntr-o țară 

liberă ? Dar atunci unde 
e marginalizarea ? Că cei 
mai mulți dintre noi nu 
putem uita rolul de prim 
solist în care poetul se 
complăcea printre adula
torii regimului trecut, 
asta e altă poveste. A- 
cesta e dreptul nostru. 
Mai avem și noi măcar 
dreptul acesta de a nu 
accepta să fim considerați 
amnezici sau de-a binelea 
tîmpiți. Dl Mihai Tatulici 
depunea eforturi emoțio
nante pentru a ne de
monstra cît bine a fă
cut Adrian Păunescu din 
poziția sa de oficial: u-

Nu e firesc să faci bine 
cînd poți ? Cunosc o mul
țime de alți foști activiști 
cu „naturel simțitor", ca
re, deși nu sînt poeți, au 
făcut asemenea fapte bu
ne fără să aibă acum pre
tenția de a fi reabilitați 
în fața nației, 
cinstea lor.

Cui a folosit deci a- 
ceastă emisiune ? Nimă
nui decît lui Adrian Pă
unescu însuși. Așa e el : 
nu-i ajunge că e poet, că 
poate să scrie și să pu
blice, călare o revistă ci
tită etc.'’etc., are nevoie 
șă se simtă din nou îți 

' buricul atenției naționale. 
Oricum, chiar cu prețul

Spre

de a se autonuml poro șl 
de a-șl recunoaște funcia
rul histrionism ajuns de 
data aceasta la cote mon
struoase. Ceea ce, cu con
cursul generos al TVR, 
a reușit. Asta îmi amin
tește de o reflecție pe 
care o făcea I.D. Sîrbu 
prin anii ’80, în perspec
tiva unei incerte pe atunci 
ieșiri din tunelul dicta
turii : „Aș începe întîi 
și întîi cu un cincinal al 
tăcerii severe. După care 
am inaugura un al doilea 
cincinal, în care, fără să 
ne ascultăm unii pe alții, 
să ne povestim totuși tare, 
urbi et orbe, tot, tot, tot, 
— deci un cincinal al 
destăinuirilor. Abia în al 
treilea am putea reveni 
la dialog și conversație 
normală”. Dar cine să mai 
stea să citească un scriitor 
răposat înainte de a apuca 
ziua libertății, care a pă
timit prin pușcării și n-a 
scris ode, cînd apare pe 
ecran bardul sempitern 
care-și hăulește stihurile 
îngînaț de chitară ? Nu 
ne apucă pe toți plînsul? 
Ba ne apucă, dar din mo
tive cu totul diferite.

RADU CIOBANU
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—■ Spune, de cc ai bătul-o duminică pe 
soție ?

— Fiindcă in cursul săptămînii sînt ocu
pat, domnule judecător.

DURERILE ȚARANiLOR
In dialogul nostru permanent cu cititorii, nume

roase vești, unele bune,-altele mai așa și așa, după 
cum este și viața oamenilor, ne parvin de la sate. Fă
ră a răstălmăci în vreun fel conținutul știrilor pri
mite, iată cîteva dintre aspectele care sînt aduse în 
actualitate, unele probleme reliefate necesitînd’ inter
venția factorilor de decizie de la nivel central sau 
local. Așadar, să dăm cuvîntul cititorilor.

Din Lăpușnic, dl Traian Mariș, care se ocupă cu 
mecanizarea lucrărilor agricole, ne relatează că în a- 
ceastă localitate s-a- încheiat secerișul, ceea ce este 
foarte bine. In scrisoarea ce ne-a adresat-o sînt lău- 
dați o serie de locuitori ai satului, unii de cîte -60— 
80 de ani, care au obținut rezultate notabile la cultu
rile de orz și de grîu, vînzînd la baza de recepție pen
tru fondul de consum, după posibilitățile fiecăruia, 
cantități apreciabile de produse, deși prețul acestora 
nu este suficient de stimulativ. între altele, ni se spu
ne, spre exemplu, că dl Nicolae îuga, de pe 0,80 ha 
cultivate eu orz, a realizat și vîndut 5300 kg, iar la 
grîu, de pe 0,70 ha, a recoltat 5600 kg. Rezultate bu
ne au avut și dnii Octavian Herbel, loan Popovici, 
Olivia Gosțaie și alții. Sînt însă și mulți posesori 
de, pămînt care nu au erbicidat și nici nu au 
culturile respective, producțiile acestora fiind 
mici ‘ ‘
zuri 
sivă 
bine 
da ?

■ de inimă este răsplătit, cine nu, nu !
Dl Octavian Costea, din comuna Zam, este ne

mulțumit de faptul că nu a știut nimic despre vîn- 
zarea, la așa-zisa licitație, a celor două motocoșitorl 
ale fostei cooperative agricole din localitate, deși ar 
ti dorit și dînsul să cumpere una, mai ales că a șl 
lucrat cu ea. După cum se vede, cineva a „motoco- 

NICOLAE TÎRCOB

plivit 
mal 

neca- 
exce- 

...... .. .... __ com-
șl, implicit, pierderi mari de producție. Conclu- 
Una singură. Cine lucrează pămîntul cu tragere

de 2000 kg la ha. Pe lîngă recoltele slabe, 
mari s-au ivit la seceriș, îmburuienarea 
a lanurilor determinînd dese defecțiuni la

(Continuare in pag. a 3-a)
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• Guvernul României a 
optat pentm • sotație do 
compromis ta problema nu-

ilril prefecților județelor 
Covasna șl Harghita» trans
mite REUTER. Cabinetul 
dlul Stolojșn a adoptat de
cizia numirii a doi prefecți, 
unul de naționalitate ma
ghiară șl unul de naționa
litate română, în fiecare 
din cele două județe. Mo
tivul adoptării unei astfel 
de măsuri» total neobiș
nuite, îl constituie fensiu- - 
nea creată, în urma schim
bării din funcție, în urmă 
cu două săptămîni, a pre
fecților de Origine maghiară 
și înlocuirea acestora cu 
români,

0 SUA consideră că 
România respectă termenii 
embargoului economic im

pus noi Iugoslavii. Asistentul 
secretarului de stat ameri
can pentru Europa a de
clarat că România a dat 
asigurări Națiunilor Unito 
că se alătură interdicției 
livrărilor de țiței republi
cilor Serbia și Muntenegru, 
avînd ta vedere roiul a- 
cestora în războiul civil 
din Bosnia-Herțegovina. A- 
dresindu.se membrilor Con
gresului american, , el a 
spus că li s-a confirmat în 
SUA faptul că din Româ
nia nici o cantitate de pe-' 
trol nu ajunge în noua Iu
goslavie.
• SUA au cerut organi

zarea, cît mai curînd posi
bil, a unei sesiuni, extra
ordinare a comisiei ONU 
pentru drepturile Omului, în 
scopul examinării „pericu
loasei deteriorări a situa
ției drepturilor omului "In 
fosta Iugoslavie", trătisnnic 
REUTER. Există rapoarte 
care vorbesc despre exe
cuții pripite și arbitrare, 
despre situația dezastruoasă 
a taberelor de detenție, 
despre distrugerea sate.or 
și demolarea locuințelor.

$ Grecia a protestat îm
potriva declarației preșe
dintelui Rusiei, Boris J.l- 
țîn, conform căreia Rusia 
ar fi gata să recunoască 
Macedonia. Cu ocazia vi
zitei efectuate în Bulgaria, 
dl. Elțîn a solicitat Comu
nității Europene să proce
deze în mod similar. Gu
vernul Greciei a reacționat 
imediat, susținînd că re
marca Iui Boris Elțîn re
prezintă’„un act neamical" 
și i.a cerut acestuia să 

explice dacă intenționează să 
recunoască fosta republică 
iugoslavă sub numele de 
Macedonia, anunță BBC.

0 încurajată de succesul 
eforturilor de instaurare a 
păcii în Moldova și Oselia 
de Sud, Rusia încearcă a- 
cum să obțină rezultate po
zitive și în problema con
flictului din Nagorno.Ka- 
rabah, transmite REUTER. 
Miniștrii de externe 
Rusiei și Armeniei 
intîlnt la Moscova și
discutat diferite propuneri 
de trimitere a trupelor CEI 
de menținere a păcii, pen
tru a încerca separarea ce
lor două forțe antrenate în 
conflictul din enclavă. Mos. 
coVa a propus ca vineri 
să' fie organizată o întîl- 
nire neoficială la care' să 
participe Armenia, Azer
baidjanul și Rusia.
$ Un reprezentant al

Ministerului mediului de
la Moscova a confirmat, 
ieri, că fostele autorități 
sovietice au procedat la o 
gravă poluare cu reziduuri 
nucleare a mărilor din 
nordul 
trivit 
tant, 
1962 
rul 
vaia 
fundate cca. 12 reactori. nu
cleari dezafectați. El a 
spus că puternicii curenți 
marini și coroziunea ar pu
tea provoca degradarea în. 
velișiilui de protecție a a- 
cestor reactori, anunță 
BBO.

ai
s au

au

jfa ffisal d9 wind coșit,» gșțș transportat CU caryl șpre adăpost.
~ ■■ Foto PAVEL LAZA

a mărilor 
fostei URSȘ. Po- 
acestui reprezen

ta intervalul 1960— 
în apele din 
arhipelagului 

Zemlia au fost

ju- 
No- 
scu-

dresindu.se
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Tot mai des mi se in
tersectează drumurile cu 
cele ale purtătorilor de 
genți „Diplomat”. Ne in
tersectăm în drumurile 

i pe la primării, pe la 
• Camera de Comerț ori la 
I Registrul Comercial, la 
’ Administrația Finanțelor 
! Publice și chiar — fereș-

te-ne, Doamne de ea I — 
pe la Garda Financiară. 
Este în țară o adevărată 

| inflație de genți „Diplo- 
I mat”, mai ceva ca aceea 
j generată de politica ban- 
| cară a domnului Mugur 
s Jsărescu.

De unde inflația a- 
' ceasta ? Un moft I poate 
| veți spune dumneavoas- 
J tră. Nu, nu-i deloc un 
Imoft. Mai întîi,. deschi- 

zîndu-se băierile priva- 
J tizării sub curentul e- 
I conomiei de piață, a cres- 
* cut uluitor de repede spe- 
| cia oamenilor de afaceri. 
’ Unde mai pui că n-a pie- 
j rit, ba chiar a proliferat 
J specia parazită a aface- 
iriștilor. Nu vă grăbiți să-i 

identificați. Ca valoare 
I semantică în limbajul ro- 
| mânului între cele două 
» noțiuni este o diferență 
I de substanță, ca de la 
* cinste și omenie la în- 
| șelăciune, hoție sau im- 
• postură. Omul de afaceri, 
1 pentru tot românul, șl 
I înainte și după revoluție, 
J înseamnă ceva onorabil, 
I cineva care riscă un ca- 
» pital strîns "cu trudă, în- 
I tr-o afacere ceL mai a- 
’ desea cu caracter eco

nomic, din care speră, în- 
• dreptățjt, să scoată un 
| „CE” profit, dînd în a- 
I celași timp și altor oa- 
J meni șansa de a-și cîș- 
I tiga existența prin mun- 

’* că. Afaceristul, dimpo- 
| trivă, este un fel de mi- 
» log public, sclifosit și 
I pus la patru ace; care nu 
J întinde mina, dar îți a- 
| rată ușa dacă nu pricepi 
I sau te faci că nu pricepi 
I de ce-ți cere și-ți. tot ce- 
I re hîrtii, că te crucești 
' la ce-i folosesc. Afacews- 
I tul a fost dotat dintot- 
» deauna cu geantă „Diplo

mat”. Fără ea se simțea 
J și se simte fără busolă, 
(dezbrăcat de orice fel de 

autoritate, de atributele 
I funcției pentru care-1 sti- 
’ pendiază statul ca să des- 

| curce, nu să încurce oa- 
» menii. Să-l lăsăm însă, în 
| plata Domnului pe acest
* 

gen de purtător de #ean-| 
tă „Diplomat".

De ce s-or fi încăaeînd ț 
cu ea însă mulțimea oa? I 
menilor de afaceri t Vă J 
garantez că nu din> ano-1 
bism sau vanitate, nuspen- >> 
tru ca să pară și> ei I 
„domni”. Mulți dintre cei ’ 
pe care-i întîlnesc că- | 
rîndu-și geanta „Diplo- J 
mat” făceau alergie și > 
dacă trebuiau să poarte I 
în mînă o borsetă în ca- J. 
re abia încap actele per- | 
sonale. „Secretul” gen- ‘ 
ților „Diplomat” e altul. I 
Micul întreprinzător par- ’ 
tisular sau proprietarul u- I 
nei societăți comerciale de J 
orice tip trebuie să-și | 
poarte cam în tot mo- I 
mentul, și pe toate dru- j 
murile, „arhiva” pentru | 
că nu are siguranța ce » 
hîrtie i se va cere pe dru- | 
mul către o tranzacție pe . 
care vrea s-o încheie. Ba I 
unul dintre acești „feri- ' 
ciți” noi purtători de ser- ] 
viete „Diplomat” își pur- I 
ta în micul „geamantă- J 
naș” chiar și lichiditățile I 
valutare : lei, dolari. za- ‘ 
mericani, mărci germane > 
și ce mai putuse achiziție-I 
na și el de pe piața mea-; 
gră a valutei. „De ce porți I 
cu dumneata asemenea» 
valori ?” — l-am între-1 
bat. „Pentru că nu știu ’ 
niciodată cînd trebuie să I 
bag mina în buzunar și ’ 
în ce fel de monedă va | 
trebui să plătesc ca să-mi • 
rezolv cît mai operativ > 
problemele”. „Bine dar I 
ce spui dumneata că faci 1 
seamănă a mituire ? !" | 
„Numește-o cum vrei, dar .» 
eu spun că, fără acest | 
gest, drumurile mele s-ar ' 
înmulți nu o dată cu ze- I 
ce”.

Din păcate, din nefe- î 
ricire pentru societatea. I 
noastră, omul spunea un J 
adevăr. Birocrația și co- | 
rupția s-au,(întins ca o'» 
pecingine pe trupul vlă- | 
guiț al țării, ni se aga- « 
ță ca niște pietre de moa- I 
ră de picioare, de mîini, ! 
de gît, împiedieîndu-ne | 
să pășim înainte, să ne ' 
desprindem de sol. Cu ■ 
cît gențile „Diplomat” a- I 
le oamenilor de afaceri * 
vor fi mai bogate în a- I 
semenea „încărcătură”, cu- ? 
atît este mai grea desprin- I 
derea.

ION CIOCLEI '

Doi ani fără mina stingă!
• La 14 aprilie 1990, 

dl Mircea Bota, șeful 
complexului de cazare 
și alimentație publică 
„Mureșul”, din Ilia, ră- 
mînea fără mina stin
gă • Un accident stu
pid i-a retezat-o din u- 
măr • Mai bine de doi 
ani, dl Mircea Bota s-a 
folosit — cum a putut! 
— numai de o mînă —’ 
dreapta • De cîteva zile 
are din nou mina stin
gă • Nu cea din naște
re, ci una din Franța...

...Cînd l-am văzut alaltă
ieri cu mina stingă în bu
zunarul de la blugi, m-au 
trecut sudori fierbinți. îl 
cunosc de mulți ani pe 
Mircea Bota. Știu cite ne
cazuri a avut. Cum le-a 
învins cînd i-a murit so
ția și a rămas cu doi co
pii mici, numai el știe. 
Cind am aflat că i s-a re
tezat din umăr mina stin
gă, m-au trecut alte sudori. 
O vreme nici n-am mai 
avut tăria să-1 caut. Ce 
să-1 întreb ? Despre ce să 
vorbim ? Unde-i doamna ? 
Ce ' fac copilașii ? Ce-i cu 
mina ta ? Recunosc, Am 
greșit. Pentru că oamenii 

la nevoie se dovedesc... Poa
te mi-a fost prea milă. 'Și 
de o compătimire in plus 
nu mai avea nevoie. Poate 
de o întărire sufletească, 
da...

*•*•*•*•*•

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

ÂVANTttUI. PICTURII 
ABSTRACTE este aceua 
ei NU PW RISCA SÂ SPUI

— Te-am văzut, Mircea, 
cu mîria stingă, cu dege
tul rpare proptit în buzu
narul de la blugi. M-am 
cutremurat, nu-mi venea 
să-mi cred ochilor. Nu 
te-am întrebat nimic. îmi 
era...

— Nu te mira — mi-a 
zis. Am de cîteva zile mi
na stingă din nou. Uite 
cum răspunde la comenzi. 
Ca una...

Și Mircea m-a strîns de 
mină. Și cu dreapta și cu... 
stingă. Mi-au umezit o- 
chii... Doamne, in lumea 
asta sint totuși și minuni ? 
Nu, mi-ani zis, sint oameni 
înțelepți, oameni «arc o 
viață întreagă luptă, nu 
dorm, nu mănîncă, nu se 
duc la distracții... Oameni 
care renunță la mica lor 
fericire pentru a-i face pe 
alții, pe semenii lor, feri
ciți.

Mircea Bota este doar 
un caz. La prima vedere 
neînsemnat. Cîți oameni 
n?au un picior, un ochi... 
O clipă. Blocați-vă mina 
stingă o secundă, un mi
nut, o oră. Un an, doi, o 
viață... Cum vă simțiți ? 
Doamne, ferește!...

Așa a fost Mircea Bota 
mai bine de doi ani. (Ciți 
asemenea Iui nu sint in 
județul nostru, în țară, in 
lume ?).

— Dar cînd mîna a ve
nit la locul ei, — ce ne spui, 
Mircea ?

— Numai cu știu ce am 

tras. Eram un disperat. 
Fă-ți mîncare, îmbracă-te, 
calcă, pregătește copiii 
pentru școală, nu le da de 
înțeles că dacă mama s-a 
dus, fata nu poate...

— Mircea, ce-au zis co
pilașii tăi cînd au văzut 
mîna ta stingă, pe care ei 
o știau...

— Au sărit în brațele 
mele. Au lăcrimat. Au zis 
de ce nu-i și mama să ne 
vadă, să se lumineze și ea...

— Tu ce-ai zis ?
— Mulțumiri, doamnei 

profesor Constanța Fran- 
coise, președinta Asocia
ției Franco-Românc, ' care 
coordonează Centrul de 
protezare din orașul fran
cez Mulhouse. Este român
că. A plecat din țară de 
cîțiva ani. Dar este o ma
rc și bună româncă, repet 
și susțin.

— Cît a durat lucrarea ?
— Am stat trei săptă- 

mîni în spital. Acum am 
mina stingă...

— Doamna profesor Con
stanța Francoise ce zicea, 
ar ajuta și pe alți români 
care au ■ nevoie de prote- 
zări ?

— Bineînțeles. Vine în 
luna octombrie a.c. în ța
ră. Se poate lua legătura 
cu dumneaei. Este un ma
re om. Dacă va arăt că du
pă doi ani am iarăși două 
mîîni, v-am spus tot... Nu
mai cine a trecut prin ce 
am trecut cu poate ști...

Gh. I. NEGREA

DILEMA LA , : 
GURASADA:

DISPENSAR 
UMAN

SAU BAR? |
Un mare număr de ce- > 

tățeni din comuna Gu- ) 
rasada — circa 500 — < 
și-au pus semnătura pe / 
un document “ prin care j 
cer ca în clădirea ce l 
s-a ridicat pentru con- ( 
ducerea fostei CAP să 1 

( se amenajeze un dispen- i 
sar uman care să cu- i 
prindă cabinete pentru .' 
consultații dc pediatrie ) 
și stomatologie, precum 1 

i și un punct farmaceutic, i
Solicitarea1 lor este 1 

absolut întemeiată, in- 1 
trucit clădirea respec- , 
tivă este nouă, ea se 
află în stadiul ultimelor 
finisări și, deci, oferă 
condiții optime pentru o 
activitate prodigioasă în 
slujba sănătății popu
lației. Și mai este ce
va : actuala clădire a 
dispensarului este soli
citată de Parohia orto
doxă care a și început 

i\să investească in pu- 
J nerea ei la punct, pină 
ț în prezent fiind cheltuiți 
ț circa 600 000 de lei. Lu- 

crurile pină aici par a fi
• în regulă, dar nu sînt. 
ț De ce ? Deoarece con- 
l siliul comunal se opune 
’ categoric cererii celor 
î 500 dc cetățeni. Pozi-

ția lui se întemeiază pe 
i faptul că'resnectiva clă- . 
’ dire n-a fost încă pre- ' 
’ luată de la fostul CAP. ț
> Dar cine, oare, trebuie i
• să acționeze pentru li- ? 
J chidarea patrimoniului > 
) fostei unități agricole ?
t Evident, consiliul local.
I în aceste condiții, nu l 

pricepem de ce nu ac- 
i ționează cu mai multă 
J urgență sau poate are
> intenția să acorde edi- 
I ficiul respectiv pentru

organizarea de buticuri, 
baruri ș.a. ? Credem că 
mai util este dispensa- 

l rul, decît astfel de uni— . 
j tați.

\ TRAIAN BONDOR

— Ce se mai întîmplă, la această oră, 
în stația CFR Deva ? •— l-am întrebat, 
deunăzi, pe dl ing-. Mihai Gojol, șeful a- 
ceslei unități.

— Ce se-ntîmplâ în fiecare gară : tre
nuri vin. trenuri pleacă.

— Cam ,cîte trenuri trec prin gara De
va în 24 de ore ?

- Vreo 70 de trenuri de călători și vreo 
80 de marfă.

— Și îrf ce condiții ?
— Relativ bune. Fără evenimente de 

cale sau accidente de muncă, cu onorarea 
operativă, integrală, a solicitărilor clien- 
ților. printr-o colaborare destul de fruc
tuoasă cu majoritatea beneficiarilor- în 
transportul de marfă, cu echilibru și în
țelegere.

— Decț, toate bune...
— Nu chiar toate. Unii nu păstrează 

.curățenia, alții distrug diferite valori din 
gară și clin trenuri, anumiți indivizi folo
sesc noaptea sălile de așteptare drept 
hoteluri. Și ar mai fi...

— Mai spuneți.
— Ar mai fi un aspect pentru care ne 

vom judeca cu niște oameni.
— M-ați făcut curios.
— Da, chiar este 6 curiozitate. Se știe 

că la construcția acestei gări frumoase, 
făcută în condiții grele și cu bani puțini, 
au ajutat — material, financiar — o serie 
de unități economice și comerciale din 
municipiu. Nimeni însă nu și-a trecut în 
propriul inventar o parte din această ga
ră. Ea a fost și este a CFR.

— E-n ordine.

— Nu e-n ordine. Aici s-au deschis, ca 
in orice gară, o serie de unități comercia
le. Dar nu acesta este necazul, ci faptul 
că unii dintre administratorii acestora nu 
înțeleg să> intre în legalitate, adică să o- 
cupe spațiile prin licitație și să-și plă
tească obligațiile ce le revin. Menționez 
că unii cetățeni cu stare materială mo
destă, cinstiți și cu respect față de lege, 

Trenuri vin, trenuri pleacă...
au contractat cu noi — în condițiile le
gii — unele spații, și-au organizat acti
vități diverse și nu are nimeni nimic cu 
ei. Aș da și nume : Eugenia Codrea, Dan 
Burnaru, Axente Drămnesc, Pompiliu Cra
iu. Așa se face că mgazinul „TetM”, ca- 
feneaua-expres „Haicu și Crai", chioșcul 
de presă „Jeni et Călăuza” și cel de ră
coritoare de pe peron, vechiul spațiu un
de se vindeau ziare funcționează legal. 
In schimb, rulota de odontofitoterapie, 
chioșcul „Roza vînturilor”, magazinul a- 
limentar și. restaurantul „Rapid" ocupă a- 
buziv spațiile, nu vor să liciteze, nu vor 
să încheie contract cu noi, mai mult chiar 
nu acceptă să-și plătească obligațiile fa
ță de CFR. Spațiul magazinului alimen
tar a fost licitat și cîștigat de dl Pompi- 

liu Craiu, cunoaște acest lubru și condu
cerea S.C. „Alimentara” S.A. Deva, dar 
persistă în ilegalitate.

Cei mai înverșunați sînt însă cei de la 
S.C. „Transilvania” S.A. peva, care se 
prevalează de o adresă parafată de fostul 
prim-vieepreședinte al fostului consiliu 
popular județean, George Homoștean, prin 
care se consemna trecerea spațiului în 

care este azi restaurantul „Rapid” din 
patrimoniul GIGCL în cel al ICSAP. Nu 
cred că acest spațiu a fost vreodată al 
GIGCL. Sînt însă convins că documentul 
este abuziv și ilegal. Noi i-am somat să 
plece, le-am întrerupt curentul electric, 
drept pentru care, în nr. 25, din 25 iunie 
—1 iulie a.c., al gazetei „Cațavencu", se 
scriu o serie de baliverne, insă dnii de Ia 
fostul ICSAP nici nu se sinchisesc. Pro
babil că numai justiția va face dreptate.

Sigur, lucrurile trebuie rezolvate. La 
stația CFR Deva am văzut adresa aceea 
de transfer a unui spațiu din posesia u- 
nui prețins proprietar în posesia altuia, 
tot pretins. La RAGCL și la Consiliul Mu
nicipal Deva, însă, oamenii cu care am 
discutat au comentat obiectiv această si

tuație, ne-au spus că spațiul în discuție 
nu a aparținut GIGCL și deci cu atît mai 
puțin se poate declara stăpîn pe el S.C. 
„Transilvania” S.A. Poate ar fi bine ca, 
prin dialog și înțelegere, să se stabilească 
un timp de folosință al respectivului spa
țiu de către fosta ICSAP, care a contri
buit în mod sigur la construcția gării din 
Deva, după care să se considere, așa cum 
este normal și legal, chiriaș acolo, cu toa
te obligațiile de rigoare. Pentru că a-șî 
face fiecare legea lui nu prea cadrează 
cu democrația și cu statul de drept. După 
cum nici măsura luată de RAGCL Deva 
de a opri brusc și necondiționat apa re
ce în gara Deva, timp de peste trei săp- 
tămîni — ca sancțiune pentru neplata Ia 
timp de către Regionala CF Timișoara a 
unei datorii de peste trei milioane de 
lei — nu prea se înscrie în contextul bu
nelor relații între oameni, între unități 
care colaborează de ani de zile. Măsura 
vine însă și din blocajul financiar — 1-. 
mensă pacoste a tranziției — care sugru
mă azi economia națională, însăși stația 
de cale ferată Deva avînd de încasat de 
la diverși beneficiari mai mult de 17 mi
lioane de lei. O bagatelă, ar spune coloși 
ca „Siderurgica” Hunedoara, „Sidermet” 
Călan, RAC Deva, RAH Petroșani, „Re- 
nel”, mulți alții.

Altfel, prin gara Deva, trenuri vin, tre
nuri pleacă. Dar sînt și o serie de proble
me pentru care se așteaptă unda verde..<

DUMITRU GHEONEA
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PRECIZĂRI PRIVIND PRIVATIZAREA 
SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Deoarece prin mijloacele mass
media se dau tot felul de interpre
tări, unele din ele prezentînd de
naturat activitatea Agenției Naționale 
pentru Privatizare șl Dezvoltarea 
întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
ne-am adresat dnei inginer Ana 
Szegedi, inspector de specialitate de 
la Direcția Teritorială a A.N.P., în 
scopul de a-i informa corect pe citi
torii ziarului nostru în legătură cu 
aspectele esențiale referitoare la 

carnetele de certificate de proprietate 
emise potrivit dispozițiilor Legii nr. 
58/1991 referitoare la privatizarea 
societăților comerciale. Iată preci
zările ce se impun a fi făcute.

După cum se știe, prin Legea nr. 
58/1991, privind privatizarea societă
ților comerciale s-a stabilit ca 30 
la șută din capitalul social al so
cietăților comerciale cu unic acțio
nar Statul român să fie distribuit 
gratuit cetățenilor români care la 
data de 31 decembrie 1990 au împli
nit 18 ani. în scopul administrării 
cotei respective de 30 la sută ce re
vine gratuit cetățenilor români s-au 
înființat, potrivit legii, 5 Fonduri a- 
le Proprietății Private, care au in
trat definitiv, în condițiile legii, în 
proprietatea cotei amintite din ca
pitalul social al societăților comer
ciale cu unic acționar Statul român, 
Urmează ca prin statutul cadru să 
fie reglementată numai modalitatea 
de funcționare a Fondurilor Pro
prietății Private, situație ce nu a- 
fectează calitatea de persoană ju
ridică a acestora, statutul aflîndu-se 

■ în curs de aprobare de către Par
lament, aprobare pentru care s-a 
cerut procedura de urgență. De sub
liniat faptul că A.N.P. are, potrivit 
legii, obligația asigurării distribuirii 
certificatelor de proprietate tuturor 
cetățenilor îndreptățiți conform HG 
nr. 154/1992. De asemenea, trebuie

reținut că distribuirea carnetelor cu 
certificate de proprietate reprezin
tă o metodă de privatizare întrucît 
asigură transferul cotei de 30 la sută 
din capitalul societăților comerciale 
în proprietatea cetățenilor români 
prin intermediul Fondurilor Proprie
tății Private. Este necesar să ară
tăm cu claritate că există diferență

iri*********i*****'*******'»**Ă*A***A*A

Convorbire la Direcția
Teritorială a A.N.P.

*★★★★★★★*★★★*★★*★★★*★★*************

între emiterea și distribuirea carne- 
telor cu certificate de proprietate, 
operațiuni distincte care se fac pri
ma de către Fondurile Proprietăților 
Private, iar cea de-a doua de către 
A.N.P. prin direcțiile sale teritoria
le.

O altă precizare ce se impune pri
vește faptul că toate carnetele cu 
certificate de proprietate sînt titluri 
de valoare, acțiuni la. Fondul Pro
prietății Private. Aceste carnete sînt 
emise în unități de valoare cu obli
gația fiecărui Fond al Proprietății 
Private de a stabili cîtimea unității 
de valoare și, pe această cale, va
loarea fiecărui carnet prin procedu
ra stabilită potrivit Legii nr. 15/ 
1991, în funcție rezultanta raportului 

dintre capitalul social al fiecărui fond 
și numărul de certificate efectiv dis
tribuite.

Ca orice titlu, carnetul are o va
loare determinabilă, aceasta neimpli- 
cînd o expresie bănească determina
tă definitiv, valoarea lor de circula
ție fluctuantă fiind determinată de 
cerere și ofertă. Totodată, trebuie

știut că toate carnetele au fost e- 
mise în unități de valoare pe consi
derentul că pînă la expirarea pe
rioadei legale de distribuire nu se 
poate determina numărul deținăto
rilor îndreptățiți, nu se știe cu e- 
xactitate capitalul pînă la definiti
varea arondării societăților comer
ciale la Fondurile Proprietății Pri
vate, iar potrivit legii capitalul so
cietăților comerciale se reevaluează.

Merită să fie reținut de către toți 
cetățenii faptul că prin acțiunea de 
distribuire a carnetelor s-a declan
șat prqcesul privatizării de masă ca
re a dobîndit în acest mod un ca
racter ireversibil, proces ce nu poa
te avea nici un fel de consecințe 
păgubitoare nici pentru cetățeni și 
nici pentru economie. Dimpotrivă, 
distribuirea carnetelor are o serie 
de consecințe pozitive cum sînt: 
scurtarea cu aproape un an a tim
pului necesar punerii în aplicare a 
Legii nr. 58/1991, îmbunătățirea i- 
maginii internaționale a României 
care dovedește voință politică de a 
aplica cu fermitate programul de 
privatizare, crearea premiselor mă
ririi 'în timp a valorii carnetelor 
(ceea ce este în favoarea deținăto
rilor), accelerarea procestilui creării 
pieței de capitaluri fără de care nu 
se poate vorbi despre o adevărată 
economie de piață.

în finalul discuției, dna Ana Sze
gedi s-a referit la necesitatea urgen
tării distribuirii carnetelor- cu cer
tificate de proprietate, sfătuindu-i 
pe cei îndreptățiți să primească a- 
ceste carnete, să nu le înstrăineze 
deoarece la această dată nu se cu
noaște valoarea lor reală în expre
sie bănească.

Discuție consemnată de

NICOLAE TÎRCOB

j

nu este nici 
proastă, doar 
retrasă. Poate 

stare a adus-o
tatăl ei. Toamna

Carmen 
urîtă, nici 
o fire mai 
în această 
chiar
trecută s-a dus împreună 
cu Radu, fratele ei gea
măn, pe clasa I, la Școala 
Generală Nr. 4 din Hu

I

tot mai închisă la suflet, k 
în privire îi era mereu 
prezentă frica. Avea în 
ochi o perpetuă nedume
rire, o întrebare, 
știa, parcă, ce se 
plă cu ea. Nu-și 
întrebări, căci nu se pri
cepea să le formuleze.

Flacăra nestinsă a

și nu 
întîm- 
punea

Tată cu suflet

nedoara. Doamna Felicia 
1 P. a sesizat însă, din pri- 
I ma zi de curs, că fata 

venea, uneori, cu vînătăi 
pe față, și a bănuit că în 
familia celor doi gemeni 
ceva nu este în regulă. A 
și -întrebat-o de cîteva 
ori de unde are echimo
zele de pe obraz și mîini.

— M-a bătut tata, răs
pundea fetița, cu lacrimi 
în ochi.

într-o zi. Carmen a ve
nit la școală cu palmele 
atît de umflate,-îneît nu 
putea ține creionul în mi
nă și nu putea sta în 
bancă din cauza durerilor 
ce le simțea cînd se așeza. 

. într-o altă zi, clasa el a 
făcut o fotografie. Car
men nu s-a pozat fiindcă 
avea fața plină de vînă
tăi. Doamna Felicia P., 
învățătoarea, ca și colegii 
de clasă ai lui Carmen, 
vedeau cum fetița devine

<
>

De această stare a feti
ței s-a sesizat și dl Sz. 
din Cristur, tatăl Măriei 
și bunicul dinspre mamă 
al celor patru frați.

— De ce te porți, 1 
Ioane, atît de urît cu 
milia ta ? l-a întrebat.

— Așa vreau eu. Dum
neata nu te amesteca !

— Și ce ai mai 
Carmen, de-o bați 
des și de tare ?

— Nu-i treaba 
tale! i

Starea aceasta de lu- i 
cruri a continuat în fa- 
milia Gh., scandalurile și I 
bătăile ținîndu-se lanț. J 
Vecinii știau ce se în- ( 
tîmplă în apartamentul 
respectiv, dar nu interve- \ 
neau. Totul a culminat cu \k 1 

i 

) 
I

I i 
mă’ J 
fa- 1 i> i

I 
)I
> i 
J 

dumi- )

ales 
atît

cu 
de

ziua cînd în familia Gh. 
s-au întîmplat fapte foarte 
grave.

(Va urma)

TRAIAN BONDOR

DURERILE ȚĂRANILOR
(Urmare din pag. 1)

sit” situația și ar fi cazul ca aceste ițe încîlcite șă 
fie descurcate.

Iată ce ne scrie dl Avram Ciorogaru (Vărucu) din șa- 
tul Josani: „Știind că ziarul „Cuvîntul liber” este sin
gurul cotidian la care se pot adresa și țăranii, cu bu
curiile-și necazurile lor, singurul ziar care nu se o- 
cupă de politică și de vrajbă între oameni, consider 
să fac cunoscute opiniei publice, pe această cale, cî- 
teva greutăți care-i frămîntă pe oamenii satelor. Sînt . 
cîteva lucruri care ne scot din răbdări. Țăranii s-ăn 
obișnuit să crească animale, cei care n-au vite ne-1 
putîndu-se numi țărani. Dar cum să facem ? Avem 
oi, iar oile ne dau lînă. Statul nu ne cumpără însă 1 
lîna pentru că n-o poate vinde pe valută (1). Atunci ( 
întrebăm Ministerul Comerțului și Turismului: cum i 
putem noi duce lîna în Australia ca s-o putem vinde 
de acolo României ? — deoarece vedem că altă cale ) 
nu există ?” l

Dl Ciorogaru face un apel și către TVR, arătînd 
(și are dreptate — n.n.) că nu prea se face reclamă eres- T 
cătorilor de animale, emisiunile abundînd în populari- l 
zarea țigărilor și băuturilor de tot felul. Numai în i 
serialul Dallas, cînd este programat, se mai pot ve- ; 
dea animale la televizor. Oare animalele noastre în- 
digene, care ne țin existența nu .merită să fie. televi- . ■ 
zate ? O propunere interesantă ce merită luată în l 
seamă este aceea ca, în municipiul Hunedoara, sîm- i 
băta, cînd este tîrg de vite, să fie deschise și maga- P 
zinele comerțului pentru ca și oamenii satelor să-și 1 

( poată cumpăra cele de trebuință. Tot legată de c;eș- W 
i terea vitelor este și problema prețului la lapte, pen- J 
} țru un litru plătindu-se acum tot atît cît pentru ol 
! sticlă de apă minerală sau de 4 ori mai puțin decitț

pentru aceeași cantitate de Brifcor, ceea ce nu este J 
deloc în regulă. ț

) Cu mult năduf (afară este foarte cald, dar țăranii V 
i simt încă multă răceală și inerție în rezolvarea unor fi 

probleme acute — n.n.) ne scrie și dl Aron CioanS, ft 
1 din Totești. Nemulțumirea sa se datorește faptului i 1 
1 împărțirea pămîntului se face anevoios șl cu gri bii 
/ Se apropie toamna și pămîntul trebuie lucrat, dar 12- e 
J crurile nu sînt clarificate în privința intrării în po- J 
( sesie a proprietarilor de drept. Dînsul deține o par- ț 
i celă de 72 de ari pe care sînt proprietari, nici m&î f 
) mult nici -mai puțin, 14 persoane (?). Apoi, deși aii ? 
\ fost sesizate primăria și poliția din localitate despre ț 
( faptul că unii oameni cu răutate în suflet au descope- Ă 
/ rit o parte a saivanului din pășune, nimeni nu se in- / 
î teresează de repararea prejudiciului adus obștii.

Așadar, sînt multe și grele necazurile oamenilor ț 
i de la sate. Durerile lor trebuie să fie cunoscute și solu- l 
) ționate, pentru că ei ne asigură existența

Există muiți pasionați 
pentru sport care își de

dică tot ce au mai bun prac
ticării unei discipline spor
tive, creșterii unor sportivi 
de performanță. Unul din
tre aceștia este dl Marius 
Pantelimon, antrenorul lo
tului de radiogoniometrie. 
Competent, modest și pasio
nat tehnician, are o mare 
disponibilitate pentru trans
miterea către tineri a in
teresului și a dragostei pen
tru radiogoniometrie. Dîn- 
sului și fostului său antre
nor Gheorghe Pantelimon 
li se datorează faptul că 
Radioclubul județean des
fășoară de muiți ani o ac
tivitate susținută, reușind 
să reuneâscă tineri și vîrst- 
nici într-o competiție ne
întreruptă, la cei mai înalți 
parametri, care de ani și 
ani obțin titluri de campioni 
la majoritatea , catego
riilor. Ediția din acest an 
a Campionatului Național 
de Radiogoniometrie, ce s-a 
desfășurat Ia Sibiu, s-a în
cheiat cu multe victorii ale 
devenilor : 6 titluri de cam-

pioni naționali obținute la 
seniori — Felicia Panteli
mon (la proba de 3,5 Mhz); 
Cristina Veibli (144 Mhz); 
juniori — Marian Sas (144 
Mhz) ; Lucian Cristea (3,5 
Mhz); Mioara Hrebenciuc 
(144 Mhz) și la junioare 
mici — Viorela Urcan (3,5 
Mhz). S-au clasat pe locul

pasiumi sportive... 
nentă a acestui apreciat 
club, care a obținut pen
tru țara noastră primul ti
tlu de campioană mondială.

Și conducerea clubului, 
toți membrii săi nu și-au 
spus ultimul cuvînt I

— Cu toate greutățile ce 
le întîmpinăm în această 
perioadă grea de tranziție,

LA DEVA, PRIMUL RADIOCLUB 
INDEPENDENT DIN ȚARĂ

Danielali Daniela Pane, 
Urcan și Ionică Orășean, 
iar pe locul III, 
Pantelimon și Mioara Hre
benciuc. Este o echipă o- 
mogenă, competitivă, în 
care experiența și ti
nerețea componenților se 
îmbină armonios,, bine 
coordonară de un corp teh
nic ce a reușit, numai în 
ultimii zece ani, să obțină 
nu mai puțin de 50 de ti
tluri de campioni naționali 
și alte numeroase titluri la 
concursurile Internaționale! 
Devenii se mai mîndresc 
cu Natalia Făget, compo-

Marcela

I*
I*
I*
I*
I
I*
I*
I
I
I
I

Lume destul de multă 
pentru un meci amical 
dintre ‘două divizionare 
A. Cît la o partidă din 
campionatul trecut! 
venit adevărații 
teri ai hunedorenilor 
numai din localitate, 
și din împrejurimi : 
răștie, Simeria, Deva, 
lan. Hațeg. Au venit 
vadă ce fac Petcu, 
bor, Nicșa și ceilalți foști 
buni fotbaliști ai Hune
doarei', pe care publicul 
nu i-a uitat. Ei sînt o- 
cum alături de noua con
ducere a Corvinului — 
Dubinciuc, Oncu, Văetuș. 
Iată și formația cu care 
pornește la drumul greu ' 
al revenirii în prima li
gă fotbalistică a țării. Pe

Au 
suppr- 

nu 
dar
O-

Că- 
să

Ga

teren, în prima repriză, 
au intrat: Ioniță, Beje- 
naru, Stereanu, Tîrno- 
veanu, Bozga, Bordean,

ÎN PREGĂTIRI...

Corvinul - U.T.A. 4-1
Tița, Chezan, Gabor, Ma
rian, Mitrică, în repriza 
a Il-a au mai evoluat 
Bardac, Tetileanu, Pădu- 
rean, Crăciun, Păcurar, 
Banc.

O echipă nu. se face 
peste noapte. Și nimeni 
nu așteaptă' minuni. Dar 
a plăcut publicului spec
tator angajamentul tine
rilor hunedoreni, Romi-

am reușit cu forțe proprii 
să devenim primul radio- 
club independent din țară 
și să ne autofinanțăm în 
totalitate. Dar, cu toată 
munca noastră, nu reușim 
să acoperim decît 40 la 
sută din cheltuieli — ne-a 
declarat dl Marius Pante
limon. în aceste condiții,- 
sportivii noștri care au par
ticipat la concursurile de 
la Buzău, Slănic Moldova 
și Sibiu au fost nevoiți să 
doarmă în corturi și să 
mănînce „din brișcă” cum 
se spune. Ce să vă mai spu
nem că nu reușim să le a- 

că'Gabor insuflîndu-le nuj 
numai curaj, dar și o si-1 
guranță mai mare în joc, • 
aplicînd pe teren ceea ce 2 
au început să deseneze I 
tactic Gabor și Petcu, iu- • 
cători cerebrali ai Corvi- j 
riului. Amîpdoi, plus e- - 
chipa, sperăm că vor rea-1 
duce spectatorii la sta- J 
dion. îl așteptăm să in- i 
tre în teren și pe Nelu- ’ 
țu Petcu. Sperăm că fe- J 
derația va înțelege că a I

• cest jucător din echipa • 
de aur a Hunedoarei mai | 
poate face multe -nenfru 
echipă și pe teren și 
președinte al clubului.

Pentru hunedoreni
înscris Bozga, Tița, lT ii 
diner si Mitrică.

SABIN CERțrrr

ca |

au i
I

sigurăm nici măcar trenir- 
gurile și pantofii necesari. 
Nici nu știm dacă pînă la 
sfîrșitul anului le vom pu
tea achita măcar 20 la su
tă din drepturile legale cu
venite pentru medaliile ob
ținute. Noroc că sportivii 
noștri dau dovadă de mare 
înțelegere, că pasiunea și 
dăruirea lor pentru acest 
minunat sport îi determină 
siT" efectueze, deplasări pe 
propriile buzunare, ții ru 
e deloc ușor în zilele de 
azi, la prețurile de acu n.

— Vă ajută totuși cineva, 
aveți sponsori ?

— în anul trecut, spon
sorul nostru — COMPUTIX 
Deva — ne-a sprijinit cu 
20000 de lei, iar în acest 
an firmele PORTASE TRA
DING din Petroșani, I.aS 
VEGAS și METALOTEX 
din Deva și ALISA din 
Suceava ne-au furnizat di
ferite obiecte în valoare de 
aproximativ 15000 de lei, 
pe care le-am folosit la 
premierea sportivilor. Do
rim ca și prin intermediu), 
ziarului „Cuvîntul liber” să 
le mulțumim.

— Ce mai aveți în pro
gram pentru acest an ?

— Vom participa la două 
competiții internaționalei 
Campionatul Mondial de 
Radiogoniometrie și la un 
concurs în Republica Mol
dova. în pluș, dorim ca îrî 
perioada 4—6 septembriș 
a.c., să organizăm la Deva 
Simpozionul Național al 
Radioamatbrilor, ’ la car£ 
vom prezenta o tombolă, 
solieilînd în această . pri
vință toată bunăvoința $- 
genților economici, consir 
liilor de administrație, pa
tronilor firmelor, prietenilor 
noștri să 
fiecare 
Contează 
sportivii 
țumim anticipat.

— Vă .dorim mult succes) 
SABIN CERBII “

ne sponsorizeze, 
după posibilități, 

enorm pentru 
noștri și le mul?
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Faimosul filozof grec 
. Șpcrnte W9—399 tem.), 
fiul unei moașe și al sculp

torului Sophroniskos, a 
fost contemporan cu Pe- 
HOe /490—429 Le.n.j, cel 
care a creat „Secolul de 
aur al culturii ateniene și 
eline". cunoscut de noi 
Wb «numirea de „Seco
lul hti Pericle". Obiectul 
cercetării lui Socrate a 
fost omul, cu toate însu
șirile tui bune și rele. Din' 
atest punct de vedere se 
spune că Socrate a cobo-

• rtt filozofia din cer pe 
pământ A ridiculizat fan- 
-faronada „înțelepților0 
vremii, afirmînd despre 
sine : „Știu că nu știu 
nimic". Socrate umbla 
modest îmbrăcat și putea 
fi văzut stind de vorbă 
peste tot locul, folosind

în discuții dialectica (arta 
de a discuta în contradic
toriu) ți Eîrbnia (arta de 
a pune întrebări). A ce
rut tuturor să aplice ce- ' 
lebrul imperativ: „Gnoși 
seafton !" („Cunaaște-te pe 
tine însuți!“). Socrate 
socotea că adevărul se 
găsește în sufletul fie
cărui om, dar nu .poate 
fi scos la iveală decît - 
cu multă atenție, între- 
buințind dialectica și ei- 
ronia. Adversar al sofiș
tilor, Socrate și-a atras 
însă ura mulțimii. La 
vîrsta de 70 de ani, este, 
trimis în judecată, fiind 
acuzat de impietate față 
de zel, de tentativa in-

SocrateIul
tronăriî unor alte zeități 
care să-l iubească și să-l 
protejeze- pe om, de co
rupere a tineretului, prin 
faptul că educa tinerii în 
spiritul nobleței interioare 
ți alte acuzații imaginare. 
Procesul are Iqc în piața 
Heltaia din centrul Â- 
tenel, loc de desfășurare 
i proceselor publice. Cei 
Ș00, de judecători al Tri
bunalului heliaștilor îl 
condamnă pe Socrate la 
.moarte prin otrăvire. în 
zilele și nopțile de tem
niță, el meditează asu
pra condiției umane. Plîns 
de dUscipoli că moare pe 
nedrept, el răspunde: 
„Ați fi vrut să mor pe. 
drept 2° Refuză să ceară

clemență (țîrîndu-șe in i 
genitneM fn fața udgea- * 
torRor) sau să fugă , din I 
închisoare, -discipolii --o* ’ 
ferindu-i această posibili- • 
tale. A sorbit, netremu- ■ 
rîndu-i mina din cupa I 
plină de otravă, după ce ’ 
măi înainte pronunțase > 
imperativul kdntian : ,,Ce- I 
rul înstelat deasupra mea J 
și legea morală in mine". | 
Tragica lui moarte a th- » 
semnat două lucruri: nă- |ț 
zuința după lilmbta ade
vărului constituie partea ț 
nobilă și eternă a sufle- ’ 
tutui nostru și, apoi, că | 
nu există alt mod de a . 
mărturisi adevărul decît | 
de a fi martor al adevă- , 
rului. ș

i. manoiu :

COMUNICAT
In cadrul ședinței bl* peanu) s-a hotărît ca pl- 

roului executiv Județean ---------------- -- --
din 25 Iulie și a confe- sii de la București peri' 
rinței județene din 1 au- tru analizarea 
gust 1992 a organizației in cadrul unei 
județene a PNL precum, generale a județului, con* 
și în discuțiile purtate la 
București de către o de
legație cu dl vicepreșe
dinte Dan Lăzărescu (în 
lipsa dlui Radu Câm-

nă la venirea unei corni-

situație! 
adunări

ducerea organizației Ju
dețene a Partidului Na
țional Liberal să rămînă 
cea statutar aleasă la {la
ta de 5 aprilie 1990.

S.C. SIGMA S.C.S. DEVA

vinde din stoc, la cele mai mîci prețuri t

• calculatoare PC/XT, PC/AT-286 șl PC/ 
AT-386 compatibile IBM;

---------------------------

PUBLICITATE
ViNZARI —

CUMPĂRĂRI

4 
Sere Deva, mobilier, ma

de înghețată, praf de 
ețată import, cornete 
tgider Arctic. Deva, tel. 
33, după ora 16. (6406) 

• VIND garsonieră con- 
(Ort I cart. Dacia cu plata 
n rate. Deva, tel, 615569.

(6410)
• CUMPĂR urgent 1000 

Kîicăți țiglă veche. Simesia, 
*1. 661471. (6404)
• VÎND casă în Silvașui 

de Jos, nr. 65 (Sofia Ana). 
(6403) 

• OFER garsonieră pro
prietate, spațioasă, cără
midă, Hunedoara zona tea
tru pentru preluare con
tract apartament. Infor
mații. tel. 95/716121, int. 
<834. (6245)

• VÎND Renault 11 TXE, 
an fabricație 1983, 
Cmc, 80 CP, stare 
pună. înmatriculat, 
jiedoara, tel. 716116.

• VÎND Dacia 
*ero km. alb 13, 
Video Național M T, ca
tetă mare, televizor color 

llaupunkt, telecomandă. Hu- 
nedenra, tel. 716116, între 
Orele 8—22. (6365)

• VÎND autocar Merce- 
jtes 302. nr, locuri 52. an 
inbrKație 1985. c"nsum 20 
jtltri/lOO km, garantat 
#000009 km Oraș tie, ,lel. 
P117G7. între orele 20—22.

- (6366)
• ViND Moskvici 408. 

Deva. tel. 61874!!. după ora 
*7. (6395)

• ViND autoturisme Olt- 
j#ît și Toyota Karina 2, 
•țerer taină H medoara, tel. 
I1H49 (6419)
• VINI) aoartament 2 

kamere zona Miorița. Deva, 
>el. 629673 (6418)

• VÎND avantajos uși de 
Interior, aragaz cu 2 și 4 
Viituri d'ilao cu 3 uși, ca
pă fn’eS <1? baie și diverse 
Obiecte simtare. Informații 
De*-r n-l 611074. (6397)

• vfMiă microbuz Peu
geot I ' an fabricație 1987, 
Blocuri stare excepțională, 
purpa nr. 67. Bartha Ga
briel, lOOOO D.M. (6398)

• VÎND 14 familii albine.
(Anca), 

(6400)

• VIND apartament

grădină în Ulieș, comuna 
Gurasada. Relații la Călan, 
tel. 731183, între orele 20— 
22. (6420)

• VIND. Audi 80. Hațeg, 
nr. 96.

(6521) 
aragaz.

(6413) 
aparta-

sat Sllvaști de Jos,

• VIND butelie 
Deva, tel. 613045.

• VIND. urgent
ment 2 camere, Gojdu, De

tel. 629162. (6415)va,

OFcRTE
DE SERVjC'l

COMEMORĂRI
• SE împlinesc 6 săptă- 

mîni de cînd moartea ful
gerătoare l-a răpit pe dra
gul și scumpul nostru soț- 
și ginere,

TODERICIU PETRU
Comemorarea — sîmbătă, 

8 august, la biserica 
str. Eminescu, ora 
Lacrimi și flori pe 
tău mormînt.

Soția 1

din
11,30. 

tristul

Elena.

(5871)

1709 
foarte

Hu- 
(6365)

Liberia, 
cameră

M T,

iSîntuhalm, 72 B 
.Vizavi de PECO.

• VÎND birou cu vitrină 
i acordeon Hora. 80 bași. 
Stare perfectă. Deva. tel.

. I2T412. (6407)
• VÎND remorcă auto

(750 kg) nouă. Orăstie, tel. 
942788 ’ (6409)

• VÎND Wartburg break, 
bună. 
(6417)

de cu- 
Hunedoara, 

(5778) 
urgent casă cu

1986. stare foarte- 
-Deva tel. 621848.

• VÎND mașină
■ ipt Veronica.
lei. 717436.

• vind

’ *•

• SOCIETATEA Concorde
Fulger Petrovici angajează 
un mecanic auto cu permis’ 
dă conducere și patiser- 
cofetar calificat. Relații 
95/720915. (6399)

• CAUT mecanic auto a- 
sociat pentru atelier Ser
vice, Sîntuhalm 72 B (An
ca), vizavi de PECO, (6400)

. • SOCIETATE co
mercială caută vînză- 
toare, merceologi, par
teneri, cu mașini trans
port 5—10 tone. In
formații Deva, tel. 
625385^ orele 13—21.

. (6405)

• FLORI înlăcrimate, 
dor’ fierbinte, o deo
sebită. prețuire și a- 
mintire veșnic vie la 
un an de la despărți
rea fulgerătoare de cea 
care a fost
maria butaș-mami 
Comemorarea va avea 
lac sîmbătă, 8 august 
1992, ora 18, la Biserica 
ortodoxă din Brad. Re
cunoștință celor care-i 
dăruiesc o clipă de a- 
mintire, Odihnească-se 
în pace. Familia. (6343)

iubitului lor soț, tată și 
bunic,

TRAIAN MANAȚIE, 
om de aleasă omenie pe 
care nu-1 vom uita nicio
dată. (6397)

• FIICELE Ileana, Car
men, nora Ana, ginerele 
Jan, nepoții Dan, Dana, 
Iancu, Carmen, Tudor, Pe- 
trișor, Anca, strănepoatele 
Liana, Alexandra, Diana, cu 
nemărginită durere, anunță 
dispariția dragei lor mame, 
soacre, bunici și străbunici, 
cea care a fost

ZAMFIROIU ILEANA 
(născută PREDA), 

în vîrstă de 80 ani, fostă 
telegrafistă PTT la Brad și 
Deva. Nu te vom uita, buna 
noastră mamă, exemplu tău 
de om demn în viață îl 
vom urma cu toții.

înmormîntarea — sîm
bătă, 8 august, în comuna 
Bumbesti — Pitic, județul 
Gorj. ' * (5872)

• imprimante matriciale EPSON FX-1050 
cu riboane de schimb ;

• consumabile șl documentație pentru PC- 
uri.

Informații la sediul firmei, str. N. Iorga nr. 
7, tel. 615667, între orele 8—20. (933)

S.C. SIGMA SC.S.

organizează în DEVA,

începînd cu data de 31 august 1992,

• CURSURI DE FORMARE analiști pro
gramatori asistenți pe microcalculatoare com
patibile IBM-PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu
150 de ore pe calculator ; se organizează de luni 
pînă vineri, între orele 15—18 sau 18—21.

PIERDERI
• PIERDUT autorizație 

muzicant, nr. 4390 din 15 
aprilie '1991, pe numele 
Știrb loan. O declar nulă.

(6417)
• PIERDUT certificat de 

înmatriculare seria J, nr. 
158230 din 25 august 1988,

eliberat de Inspectoratul Ju
dețean de Poliție .Hune
doara — Deva, pe numele 
Suciu Simion și Suciu 
Aurelia. îl declar nul.

(6412)

i AMINTIRE veșnic 
vie la împlinirea a 3 
ani de la retragerea în 
tăcere a celei ce a fost 
o bună și iubită colegă

MIOARA TANASE
Nu te vom uita nicio
dată. Colectivul de la 
magazinul Diana, Hu
nedoara. (5777)

• La atît de trista 
și neașteptata despăr
țire de nașul nostru, 
prof. MIRCEA BELE, 
sîntem alături de tine, 
Mariana. Ii vom păs
tra veșrică amintire.- 
Carmen și Laci. (6402)

înscrierile se fac pînă la data de 31 au
gust 1992. Se pot înscrie și elevi din clasa a 
Xll-a de liceu. Locurile sînt limitate.

DECESE

• ÎMPĂRTĂȘIM du
rerea fostei colege, prof. 
Mariana Bele, la tre
cerea în neființă .a so
țului ei
prof. MIRCEA BELE 

Colectivul de cadre di
dactice de la Școala 
Generală Nr. 6 Deva.

(6402)

Absolvenților li se asigură diplome-certifi- 
cat, eliberate de Ministerul învățămîntului și 
Științei și de Comisia Națională de Pregătire 
în Informatică.

Informații la sediul firmei, str. N. Iorga nr. 
7, sau la tel. 615667 (orele 8--20), 611067 (o- 
rele 15—22). (933)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră cu 
apartament 2—3 
Hunedoara, tel.

camere. 
721731.

.(5775)
• Schimb garsonieră pro

prietate, eopfort 1. ’cti ce
dare contract apartament 
2—3 camere. (Exclus Mi
cro 15). Deva, tel. 615569.

(6410)

• SOȚIA Katica, fiica 
Dia, ginerele Gabi, ne
poții Adi șl Cristi a- 
nunță cu durere înce
tarea din viață a scum
pului soț, tată și bu
nic.
GULAȘ ALEXANDRU 

_ înmormîntarea — 
sîmbătă, 8 august, ora 
14, din capela cimiti
rului reformat. (5873)

R.A.G.C.L. CĂLAN

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închiriat 
apartament 2 camere (ne
mobilat) pe terfnen de un 
an, cu plata anticipat. De
va, tel. 625604. (6392)

• SOȚIA Valeria, copiii 
Nicolae, Maria și Simion, 
nurorile Beji și Doina, gi
nerele Vasile, nepoții Cla- 
udiu, Claudia, Flavia și 
Flavius mulțumesc tuturor 
celor care au fost alături 
de ei la greaua pierdere a

• SOȚIA Floarea^ 
fiica Dana, , nepoțelul 
Darius anunță cu ini
mile zdrobite de du
rere moartea fulgeră
toare la numai 47 de 
ani a celui care a fost 
un minunat soț, tată

* și bunic,
IOSIF STOIA

Flori, luminări și la
crimile noastre îți vor 
sta veghe la mormînț. 
înmormîntarea va a- 
vea loc azi, 7 august 
1992, ora 13, în loca
litatea Băița, sat Căi- 
nel. Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău 
bun și blind ! (6416)

anunță pe toți beneficiarii serviciilor pres
tate care nu și-au achitat integral contravaloa
rea acestora pînă la data de 14. 08. 1992, sista
rea furnizării apei potabile, începînd cu aceas
tă dată. (932)

S.C. APRO TERA S.A. SIMERIA
(fosta Baza 20),

livrează din stoc:
f'

I

• tractoare de 45—65 CP cu reducere de 
10 la sută a prețului de livrare ;

1

DIVERSE
• ADUCEM mulțumiri pe 

această cale dlui dr. Iliescu 
și dnei dr. Nada, care cu 
aleasă omenie au alinat su
ferințele surorii noastre. La 
fel asistentelor și infirmie
relor care au îngrijit-o. Sil
via și Veronica. (6396)♦

i

SOCIETATEA COMERCIALA CIF S.A. DEVA 
str. Depozitelor nr. 6 

organizează licitație în datele de 12. 19 și 
26 august 1992. ora 10, la baza Simeria, str. 
Depozitelor, pentru vînzarea mijloacelor fixe 
(utilaje terasiere și mijloace de transport).

Lista prețurilor se găsește la sediile unității 
din Deva și Simeria. (936)

• pluguri pentru tractoare de 45—65 CP 
cu reducere de 20 la sută a prețului de livrare |

• pompe de injecție cu reducere a prețului 
de 11—20 la sută.

Prețurile reduse vor fi aplicate în perioa
da 5 august — 31 august 1992. (934)

I
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