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Ziua" de Sfinta Maria, 

pentru oamenii din aceas
tă străveche așetare ro
mânească, a a&ut o du
blă semnificație. Atei, în- 
tr-un cadru natural a- 
parte specific zonei A-
pusenilor, simbătă, 15 au
gust, locuitori ai satului 
au fost martori la sfinți
rea troiței din sat — mo
nument ridiept în anul 
1954 — spre cinstirea me
moriei măturilor țărăni
mii — Horea, Cloșca și 
Crișan —, care au 
semnalul de luptă împo
triva nobilimii maghiare 
a vremii, a cărei politică 
de asuprire socială deve
nise dramatică.

Festivitatea irt sine

parastasul eroilor oficiat’’ Petru Chilean, 
la Troiță de preotul loan 
Fodor, evocarea istorică 
„Contribuția sătenilor din 
Curechiu și localitățile în
vecinate la răscoala con
dusă de Horea, Cloșca, și 
Crișan în anul 1784”. rea
lizată de dl prof, Viorel 
Vulturar, vizitarea biseri
cii monument istoric, un
de Crișan a dat poruncă 
țăranilor să sa ridice îm
potriva asupritorilor ma
ghiari — a însemnat un 

da£\ nou pas spre readucerea 
aminte a simbolurilor lup
tei neamului românesc 
împotriva asupritorilor.

Acțiunea, organizată în 
exclusivitate de membrii 
Vetrei Românești, de dnii

Nicolae 
Tudoran, Gheorghe Opri- 
șa. Cornel Gligor, Borti 
Gugn ți Viorel Fodor, S-Ă 
înscris în contextul mani
festărilor de evocare a 
trecutului istoric al- mo
ților de-a lungul' timpu
rilor.

Dlncblo de îin prim pas, 
de altfel apreciabil, pe
trecut în Ziua amintită la 
Curechlu, rSmîne de ne
înțeles un lucru: condu
cătorii comunei ou Upstt. 
Regretabil este faptul ctt 
istoria neamului româ
nesc mal Cunoaște încă 
discordia politicului. Și 
oare aceasta pînă cînd 2

CORNEL poeNah

Simbătă, 15 -august a.c., 
de sărbătoarea SM. Marla, 
și-a sărbătorit ziua șl unul 
dintre cele mal mări ți 

mai puternice detașamente 
muncitorești ale, țării — 
siderurgiștii. La Hunedoa
ra șl Călan, pe arenele 
sportive și la locurile de 
agrement, de dimineața 
și pînă la orele înserării, 
au avut loc interesante și 
pasionante întreceri spor
tive și spectacole cultu- 
ral-artistice, alte manifes
tări intrate în tradiția a- 
oestei sărbători.

De la S.C. „Sidermet- 
S.A. Călău, dl Octavian 
Dumulescu, viceliderul 
sindicatului dîh unitate, 
ne-a adus la redacție un 
material cu rezultatele de 
la întrecerile sportive ca
re s-au organizat cit acest

prilej, din care am spt- masă: Mircea Stupînean. 
cuit: Jeta Avramescu, Samuel

• La „Sidermet” Că; . îîinopte ; Cros Valentin 
Sorin Gligor, 

Florin Sicoe; Skandem- 
berg : Marin Kothay, Con
stantin Moldovan, Ric
hard St roe; Șah (mascu
lin) t Alexandru Popo- 
vicl, Gabriel Poganskî, E- 
milian pușcaș; Șah (fe
minin) : Elena Popovicl, 
violeta Popescu, Rodica 
Roman.

• în după-amiaza zilei 
de simbătă, la Casa d« 
Cultură din orașul nou, 
fanfara combinatului 
susținut un concert 
promenadă, iar artiștii 
matdri au prezentat 
frumos spectacol muzical- 
umoristtc, aplaudat la 
scenă deschisă.

lan, „Cupa Metalurgistul" ' Movilă, 
a antrenat la luptă dreap
tă 356 de sportivi ama
tori — salariați și copii 
ai salariaților din com
binat. Un mare număr de 
spectatori au urmărit dis
putele de la fotbal, skan- 
demberg, cros, tenis de 
masă, șah.

• Rezultatele finale 
(primele trei locuri): Fot
bal t Secția mecanică, Sec
ția CEt, Secția cocsifica
re (golgeterul turneului a 
fost Eforia Hădărean, cu 
9 goluri înscrise — de la 
'„Mecanica”); Tenis —, 
fotbal; Secția R.S. II, Sec
ția R.E.A.M.C., Secția 
cocsificare; Tenis .

• La Geneva a fost sem
nat «cordul Intre Guvernul 
României ți înaltul Comi
sar al Națiunilor Unite 
pentru refu^hțl privind sta
tut» jmMte al reprezentan
ților acestuia in România 
șl activitățile sale in fa
voarea refuglnților din ța
ra noastră, a anunțat Radio 
România Actualități.

• Aflat la Saiu Mare, dl I
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Viorel Kălăgean, caadădat 
independent pculni postul 
dți președinte trf României, 

■ s-a intîlntt cil prefectul ju
dețului și Cp lideri ai fi
lialelor locale ale organiza
țiilor Pro Basarabia și Pro 
Bucovina, Vatra Româ
nească, cu reprezentanți ai 
Partidului Dreptății 
ciale și P.U.N.R.
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Mai mulți ca fa oricare altă ediție au 
fost jpafticipanț'i din acest ah la Festi
valul pădurenesc „La izvor de tint și 
dor". S-au reunit la sărbătoarea lor, de 
peste dealuri și văi, pădureni din Dă- 
bîca, Hășdiu, Toplița, Lunca Cernii, 
Poenița Voinii, Lelese, Bătrina, Feregi, 
Cerbăl, Ruda și GTielari. Au venit tn 
superbele lor costume populare, pur
tate acum, cu excepția celor vtrstnici,

doar în zile de sărbătoare. Șt, 
bătoarea lor, așteptată cu bucurie 
fiecare vară, au venit cu obiceiurile 1 
Străvechi, legate de momente impor- I 
Cânte din viață, cu cîntecele și jocurile ' 
pline de vitalitate șl frumusețe, de acel I

VIORICA ROMAN s
t*

• tn ajunul vizitei 
Japonia a președintelui Ru
siei. Boris Elțîn, guvernul 
nipon a hotărit să-și ate
nueze poziția in privința 
problemei ieriloriaic, 
menționează in ziarul 
pon „Tokio Sliim'iun”, 
referire la surse de ia Mi
nisterul Afacerilor Externe 
al Japoniei.

• Comisia Ministerială a 
C.E.E. care a examinat din 
nou' ieri măsurile de înăs
prire a controlului asupra 
circulației bunurilor și măr
furilor în direcția fostelor 
republici iugoslave, cu sco
pul de a întări embargoul 
aplicat Serbiei și Muntc- 
negrului, a hotărit să a- 
mîne aplicarea acestor mă
suri, pînă ia găsirea unor 
modalități noi și mai elas
tice. S-a constatat că nu au 
fost luate în Considerație 
efectele negative pe 
«ceste măsuri 
putea avea asupra
terțe părți din zonă, cum 
ar fi de exemplu Republica 
Slovenia, transmite BUC.

(Continuare in pag. a 2:a)

dar cam tunzi
»

ridicat standard calitativ. 
Or, din acest punct de ve
dere s-a făcut foarte puțin, 
statul însuși frînînd, prin 
diferite metode — iar sis- 

"■ ' .’ .1 do-
bînzilor este poate cea mal 
dură MS libera inițiativă în 
aceste domenii. Nu . este 
doar părerea noastră," ci a 
.majorității celor cu cară 
am discutat, fie întreprin- 

■' ’ ‘ “ ca- 
în-' 
în 

mai 
mari sau mai mici, priva
tizarea se ia prea puțjn in 
discuție^ formele și meto
dele de acțiune fiind ne
clare, Incerte.

Pînă acolo șl pînă... a- 
_țunci, să vedem cine se mai 
privatizează la Hunedoara, 
în ce domenii, pe ce căi. 

cum se derulează fenome
nul. care-s avantajele lui.

— Păi și ia noi, ca în 
întreaga tară — ne spune 

DUMITRU GHEONEA

monedă
privatizare. La nivel 

îndrituiți

Se bale multă
pe
central, factorii
să coordoneze acest proces 
afirmă, chiar, eu oarecare 
satisfacție, că pății sînt im- temui creditelor și al 
portanți, că în țară au luat 
ființă cîteva mii de' socie
tăți comerciale cu capital 
particular. Așa o fi. Că 
s-au umplut orașele de du- 
ghenc, de chioșcuri și to
nele de cele mai năstruș
nice forme și culori, de bu
fete și cafenele, de consig
nații și butieuri, unde se 
practică prețuri liberalizate, 
la cheremul fiecărui patron. 
Este, desigur, un anumit 
gen de privatizare, împo
triva căruia nu are nimeni 
nimic de obiectat, deși, sub 
raport estetic și igienic, este 
nevoie de multe ajustări. 
Numai că privatizarea au
tentică, solidă, cu beneficii 
și pentru societate, nu doar 
pentru o mină de întreprin- 

r zători — unii chiar abili și 
‘curajoși — este cea din 

sfera producției și a servi
ciilor diverse, multiple, cu

zători particulari, fie 
dr.e- de eonducere din 
treprinderi. De altfel, 
unitățile economice,

care 
te ar 
unor

p Țările Consiliului Nor- 
dta» organism ce grupează 
toate țările scandinave, plus 
Islanda, întrunite ieri într-o 
reuniune specială la Mtto- 
penhaga. nu cerut în mod 
Oficial Rusiei să-și retragă 
{cupele <Hh Cele trei foste re
publici baltice sovietice Es
tonia, Letonia și Lituania și 
Să pună Capăt tacticilor de 
tergiversare și obstrucțio- 
nare ■ propriilor angaja
ment» luate în acest sens. 
Potrivit unor agenții de 
știri internaționale, țările 
Consiliului Nordic ar exa
mina și măsurile pe care 
(*  te ta In cazul că Rusia 
va continua să ignore ce
rerile de retragere a trupe
lor sale din republicile bal
tice.

o
(Continuare în pag. a 2 a)

ArctO, și Caraș Severin, in vede
rea desemnării parlicipanților la 
faza pe fără a acestui concurs. 
(N.T.)

Luureuții concursului • i wrjudețean de muzică popularii, dat cadrul minatei * 
. ediții a Festivalului p&dureaHor izvor de cînt și dor”. De la stingă la drcap- > 
! ta: Lenttța Purja (Bistrița-Năsăud) — premiul I; Maria Mic (Hunedoara) și Cristi- I 

na Popa (Arad) — premiul Q ; Ileana Rus (Hunedoara) și Maria Butila Bonzar ' 
(Mureș) — premiul III; intre premiante —> Ariton Tamu (Mediaș) — mențiune. I 

Foto PAVEL LAZA »

pe zi
t

GÎND:
Curios cit de greu se produce ecoul în 

capetele goale.

0 CONFERINȚA JUDEȚEA
NĂ. De curînd a avut loc con
ferința județeană a Partidului 
România Mare, care a analizat 
activitatea pe timp de un an de 
Zile ji a stabilit strategia și tac
tica electorală pentru viitoarele 
alegeri parlamentare. Ca preșe
dinte al organizației județene a 
P.R.M. a fost ales dl Ioan Ve
iled. (N.T.)

0 CINE ? CIND ? De,. o bună 
bucată de vreme, să tot fie vreo 
doi ani — școala din satul Cu- 
r&chiu, comuna București — se 
află intr-un proces continuu de 
degradare, în special datorită 
țiglelor sparte din acoperiș. Cînd 
se va găsi o mină gospodară, să 
îndrepte situația, e greu de spus: 
Oricum, copiii mai speră că va
canța edililor, și deopotrivă a 
celor de la învățământ,. nu ține 
o veșnicie. (C.P.)

© CONCURS AL POMPIERI
LOR MILITARI- Azi și mâine, 
la Orăștie, are loc faza zonală 
a concursului pompierilor mili
tari, la care participă formații 
din județele Hunedoara, Timiș,

0 ALO! 620817 .’ NU SE 
AUDE! Au trecut săplămtnl în 
șir și la acest număr de telefon 
nu s-a scos nici o vorbuiîță. Nici 
la apel, nici la primire. Ca ce
tățeni buni, cinstiți, l-am dat la 
,,deranjamente". Întotdeauna ml 
s-a răspuns frumos: „L-am dat 
la masă". O fi. Dar la care din
tre ele, nu știm. Noi, care am 
plătit telefonul la zi, așteptam 
tonul... (D.H.)

0 SERBARE. Duminică, 
august 1992, doritorii de o ieșire ’ i 
la iarbă verde sint invitați la''] 
popasul turistic „Poienița" din 
Orăștie, la o frumoasă serbare \ 
câmpenească, începînd de la ora 
16. Pentru cri prezent i, va oferi 
un deosebit spectacol formația 

populară „Cindrelul" 
Tuturor celor pre- 

dorirn eîntec, joc șl < 
(M.S.)

de muzică 
din Sibiu, 
zenți... le 
voie bună.
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Sărbătoarea pădurarilor
(Urmare din pag. 1)

ii „ceva**  inefabil care dă specific incon- 
ii .fundabil acestei zone folclorice.

Societatea omenească ci
vilizată este condusă de 
iouă legi : Legea civilă 
foercitivă și legea morală,
* cărei singură sancțiune 
iste oprobriul public.

In „Cuvîntul liber” din 
19 aprilie 1992, părintele 
Miron Mateș semnează un 
Irticol triumfalist cu ade
văratul său nume : „preot 
Iconorn, licențiat în teolo
gie etc." ... Prin aceasta, 
zic eu, dorind- să-și sub
linieze atașamentul față de 
legile morale. Mă bucură 
această precizare, probabil 
erau unele dubii. în acest 
articol sfinția sa atrage a- 
tenția dlui ing. Virgil Bo
ca asupra actualului local 
al cantinei de ajutor so
cial, fosta capelă a greco- 
câtolicilor, că acesta a 
constituit obiectul unui 
proces civil pe care greeo- 
catolicii l-ar fi pierdut. Ni
meni în acest oraș nu se 
îndoiește că acel local (ca 
și biserica de altfel) au 
aparținut cultului greco- 
catolic. Printr-un decret sa
mavolnic stalinist-comunist

ii Iubitori de frumos și ospitalieri, pă
li durenii invită și primesc la sărbătoarea 
li. lor pe toți cei. îndrăgostiți de folclorul 
jj românesc. în acest an au răspuns in
i'' vitației peste 20 de concurențl din 13 
l județe ale țării, care și-au etalat talen- 
[, tul interpretativ în cadrul concursului 
B interjudețean din prima zi a festivalu- 

lui. Sarcina juriului, prezidat de dl prof.
“ dr. Ghe. Achiței, de la Academia de 
ii-. Arte București, a fost dificilă, foarte 
1 mulți interpreți dovedind certe calități 

vocale, avînd un repertoriu autentic și 
? valoros.
t La loc de cinste între invitații festi- 
. valului s-au numărat cunoscuții soliști 
r de muzică populară Achirn Nica, Dră- 
E gan Muntean, Mariana Anghel, Lenuța 
1 Evsei, Mariana Deac-și Ana Banciu, care 
j au susținut recitaluri în ambele zile. O

ANDREEA-MI IIAELA GOJA — un
nume de care cu siguranță se va mai au- 

' zi. O perlă a muzicii populare româ- 
‘ nești de jiu mai 11 ani, din Timișoara. 

' La primul său concurs interjudețean, 
„La izvor de cînt și dor”, din cadrul 

l Festivalului pădurenilor, de la Ghelari, 
' a primit premiul special al juriului pen
tru cea mai tînără interpretă. Deci o 
primă participare și un prim premiu. Să 
dea Dumnezeu să-i fie de bun augur în 
viață! Foto PAVEL LAZA

SĂRĂCIA, SUSPICIUNEA. TUȘEA $1 JUNGHIUL
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Dreptul la replica LEGEA CIVILĂ $1 
din 1 decembrie 1948, Bi
serica Greco-catolică, care 
s-a validat indiscutabil și 
fără egal în sfera de eman
cipare politice-eulturală a 
întregului neam românesc, 
a fost desființată. Ierarhii, 
împreună cu mulți preoți 
și credincioși, au fost- mar
tirizați iar bunurile și lă
cașurile de rugăciune îm
părțite, ca și hainele lui 
Christos, altor beneficiari. 
Nici-o ’lege pe suprafața 
pămîntului nu poate atri
bui dreptul de proprietate 
altcuiva fără asentimentul 
proprietarului. Nu poți da 
altuia fără culpă, ceea ce 
nu este al tău.

Legi și decrete nedrepte 
au existat și vor mai exis
ta. Nu ne surprinde, să 
zicem, apariția unui de
cret care să ne oblige — 
cu biciul — pe cei puțini 
să construim și în viitor 
biserici celor mulți, doar 

pentru că sînt mai mulți. Ne 
întrebăm numai: ce valoa
re pot avea rugăciunile în 
aceste lăcașe furate î Toa
te aceste nedreptăți nu ne

mențiune aparte merită Ansamblul me
xican „Conjuncta Folklorlko Magiste
rial1', care prin prezența sa a adus o 
notă exotică, o pată de culoare. Păcat 
doar că ploaia, parcă în ton cu ritmu
rile cunoscutului cîntec „La bamba", i-a 
obligat să-și scurteze evoluția pe scena 
în aer liber din parcul Ghelariulul.

De altfel, ploaia a fost singura care 
i-a deranjat puțin pe organizatori. în 
prima zi spectacolul (încheiat spre mie
zul nopții) s-a desfășurat în club, ne
încăpător pentru cei ce doreau să-l va
dă,. nu pe stadion cum intenționau gaz
dele. Iar în cea de-a doua ,zi tot ploaia 
a impus întreruperea spectacolului în 
aer liber. Dar foarte mulți spectatori au 
rămas „pe poziții". A fost, poate, cea 
mat frumoasă recompensă pentru ini
țiatori : Inspectoratul pentru Cultură și 
Centrul pentru Conservarea și Valorifi
carea Tradiției și Creației Populare ale 
județului. Sindicatul „Rusca" șl Primă
ria din Ghelari, Mai trebuie amintiți în 
rindul celor care au concurat la reușita 
manifestării instrumentiștii reuniți din 
mai multe formații și localități, pentru 
a-| (iconnpania pe soliști, lucrătorii poș
tei desene care-au asigurat sonorizarea, .: 
cel care ^-au 'ocupqt de aprovizionare, 
polițiștii hunedoreni care-atț vegheat la' 
fluența traficului. -

Urmărind pardda portului popular — 
anunțată de tineri călăreți, din Poiana 
(Ghelari) — privitorul a încercat un 
sentiment tonic. Minunatele tradiții ,din 
zona pădurenilor vor dăinui. Le vor 
perpetua copiii, veniți cu părinții și bu
nicii la festival, și care, înainte de a' 
învăța alfabetul, deprind dragostea pen
tru costumele, obiceiurile, cintecele și 
jocurile pădurenești. Și văzînd sutele 
de pădureni prezență organizatorii au 
încercat satisfacția că festivalul a de
venit deja un bun și o tradiție a aces
tor locuri.

Premiul special al -juriului pentru au
tenticitatea repertoriului și costumului 
popular i-a revenit Victoriei Rădoane, din 

Poienița Voinii (Hunedoară).

LEGEA MORALĂ'
vor surprinde nici speria, 
am dovedit-o în ’48 și o 
vom mai dovedi de cîte ori 
va fi cazul. Ceea ce ne 
consternează este faptul că 
părintele Miron, care și-a 
dedicat cariera legilor mo
rale, pe care, cu emfază, ne 
spune domnia sa, le-a stu
diat qbținînd libența în teo
logie și le-a predicat 24 de 
ani, abdică atît de ușor .de 
la ele. Este normal ca un 
fost lăcaș de rugăciune, 
care a aparținut cîndva 
grgco-catoliciibr, să fie des
tinat drept culcuș pisicilor 
străzii sau chiaT ca sursă 
de cîștig pentru Biserica 
Ortodoxă, decît să fie a- 
tribuit foștilor proprietari 
în scop de rugăciune ?

Are vreo valoare teoria 
fără practică sau credința 
fără fapte ?

Ceea ce ne mai rămîne, 
după ce i-am cunoscut pă
rintelui Miron „adevăratul 
nume” să-1 amintim și a- 
dresa : ea este fosta bise
rică greco-catolică.

EUGEN MUNTEANU, 
Deva ,

Documentam împreună cu 
un coleg un articol pe te
ma plinii la Hunedoara, 
«nteresele documentării 
ne-au dus șl pe la o-uni
tate de fabricare și des
facere privatizată, de fapt 
singurul loc din oraș în 
care, în ziua respectivă, se 
găsea pîine proaspătă. Ceea 
ce doream era să discutăm 
cu patronul respectiv cum 
reușește el să realizeze la 
același preț o pîine mal 
bună ca în unitățile sta
tului. Firesc, am trecut pe 
lingă rîndul de 40—50 de 
cumpărători să întreb de 
patron. „Nu ți-a ieșit I ?” 
m-a apostrofat o doamnă 
din rînd. „Ce să-mi iasă? — 
eu nu cumpăr pîine” — 
am îndrăznit să mă dezvi
novățesc. „Las’ că vă știu 
eu pe voi, aștia, te cunosc 
eu cjnp ești I” — a complex 
tat sentențios doamna.' N-o 
cunoșteam și în mod «sigur 
jilț mă cunoaște,, noi tr.âind 

gîrf jrașe diferit®. Dar să- 
'răcia a făcut șf cele 
mai l une «ntențft să’' fie\ 
privite* * cu suspiciune. Căci < 
suspiciunea și sărăcia . se 
însoțesc ca tușea cu jun
ghiul.

Scos din marasmul unei 
societăți în cară*  favoritis
mul, nepotismul, servilis
mul și servitul pe sprincea
nă al celo. puternici și eu 
influență și alte tare ajun
seseră mod de viață, cetă
țeanul. s-a trezit într-o al
tă care i-a promis taipli- 
nirea tuturor speranțelor: 
la bunătate, la cinste, la 
demnitate și i-a dat deo
camdată doar sărăcia lucie.

QALBENA-UN PÎRÎU CARE MOARE?
Primarul comunei Unirea, 

dl Adinei Băcălete, într-o 
discuție ce am avut-o re
cent, ne-a spus:

— Am fost într-o zi la 
locul unde copiii se scaldă 
in pîrîul Galbena. N-am 
văzut nici un copil în apă, 
deși vremea era foarte fier
binte. „De ce nu vă scăl- 
dați, măi băieți ?’’ — i-am 
întrebat. „Fiindcă apa e u- 
rîtă, nene” — mi-au răs
puns. Intr-adevăr, apa pî- 
rîului era foarte murdară.

Pîrîul Galbena primeș
te și o apă ce izvorăște de 
pe raza' comunei Răchito- 
va. L-am întrebat pe dl 
Sandu Septimiu, primarul 
Răehitovei :

— Este adevărat că pîrîul

Privatizarea
(Urmare din pag. 1)

dna Victoria Topliceanu, de 
la Biroul Privatizare și 
Corp de' Control Financiar, 
din cadrul Consiliului Lo
cal Hunedoara, principalul 
sector în care întreprinză
torii particulari s-au avîn- 
tat este comerțul — în ali
mentația publică îndeosebi 
—, dar și în desfacerea de 

mărfuri alimentare și indus
triale. Ar urma turismul, 
prestațiile de servicii în do
meniile sănătății, poligra
fiei, producerii pîinii, re
cuperării materialelor re- 
folosibile și, la urmă, foarte 
puțin activitatea efectivă de 
producție a unor bunuri 
materiale. Unele dintre a- 
ceste unități particulare — 
vreo 400 în întreg munici
piul Hunedoara — sînt 
cochete, îngrijite, bine a- 
provizionate, practică un 
comerț civilizat, în respect 
față de cliențl și față de 
legile țării.

Notăm cîteva: „Sewen 
Pink”, „Star 2000”, „Roser” 
S.R.L., „Luad Comexim", 
„Recuperări Bleau" S.R.L., 
S.C. , „Cons Tommy” 
S.N.O.’ „Metrom” A.T.S. — 
S.R.L., cabinetul inedical 
„Multimedia” S.R.E'., cabi
netele dentare „Dental 
team" Radu Ciontaș S.N.O, 

Căci după toate semnele, 
ne îndrșptăm sigur și ra
pid către o'societate împăr
țită în foarte bogați dar 
puțini și foarte săraci dar 
foarte mulți. Bunurile de 
calitate. și serviciile civili
zate sînt rîvnite de toți, dar 
iarăși puțini ajung la ele. 
în acest climat înflorește 
suspiciunea, alături de alți 
ciulini ca favoritismul, mi- 
sitia, înșelătoria său min
ciuna rentabilă. Ele îl nău- 
cesc pe cetățean și anorma
litatea de a-1 transforma 
într-un ins dominat de sus
piciune devine normalitate.

Privesc liniștit la televi
zor. Pe micul ecran se pe
rindă reprezentanții par
tidelor politice angrenate în 
confruntarea electorală de 
la sfîrșitul lunii septem
brie. Nu fac politica nici 
unui partid și nu-mi dau 
public cu1 părerea despre 
argumentele aduse în spri
jinul platformele;- politice 
ale fiecăruia. Afirmațiile ți
nui șef ele partid însă mă 
fiăucesc pur și simplu. în 
platforma acestui partid ci
vilizarea țiganilor, vinovați 
de toate fărădelegile din 
țara aceasta, prin interna
rea lor în bantustane sau 
ceva asemănător lagărelor, 
este un punct distinct. El 
era chiar așa motivat: ți
ganii sînt cei care fură, 
pradă la _ drumul, mare,, 
mint, înșâlă, fac crime și 
sînt cei- mai înrăiți bișni
țari. Și astfel, pe unde her- 
țiene, printr-unul din ele
mentele mass-media cu cea 
mai mare influență în con
știința cetățeanului, onora

ce vine de mai sus de Ră- 
chitova este poluat ?

— Da, uneori, mai ales 
dimineața.

— De ce ?
— Fiindcă flotația de la 

Boița" deversează apa ce o 
folosește la spălarea mine
reului direct în albia pî- 
rîului, mai ales noaptea. 
Treaba aceasta este fogrte 
gravă, deoarece mulți oa
meni își adapă animalele în 
rîu.

Întrucît Exploatarea Mi
nieră Boița se află în raza 
sa de activitate, Consiliul 
Local Răchițova ce măsuri 
a întreprins pentru a sto
pa poluarea rîului ?

— Am discutat, preț de 
cîteva ore, problema ’ în

face pași dac 
și „Zubistomato" S.R.L., 
S.C. „Dinex Comimpex” 
S.R.L. „Sînt multe, die, 
este împînzit orașul de 
chioșcuri și baruri — apre
ciază dl Vlad Ivănescu — 
care" nu a dorit să-și sppnă 
profesia, locul de muncă 
sau adresa —, vînd mai 
ales băuturi, țigări, cafea, 
dulciuri de tot felul, dar 
la niște prețuri... Păi cu 
salariile astea, te poți a- 
propia de ele !? Și totuși le 
merg afacerile. N-a dat nici 
unul faliment”,
_ O activitate interesantă și 
extrem de necesară se pre
gătește să organizeze dl Mi
hai Hîncu, patronul firmei 
„Pamiro Service” S.R.L. 
„Despre ce este vorba, die 
Hîncu ?” „A, m-ați luat 
prea repede. Deocamdată a- 
bia am închiriat terenul, în 
cartierul „Micro 15”, pe 
strada Ghioceilor, unde voi 
construi o unitate „Service 
auto”, cu o parcare tip „Ci
clop” la etaj. Am luat un 
credit substanțial de la 
bancă, mă aflu în faza e- 
laborării documentelor de 
execuție și sper ca în circa 
un an să dau drumul la 
activitate. Vreau să fao 
ceva frumos, durabil, util 
pentru hunedoreni. Trebuie 
să reușesc. Nu voi da un 
pas înapoi”.

Asemenea inițiative trș-. 

bilul șef de.partid semăna 
sămînța otrăvită a vrajbei 
și suspiciunii etnice. Unii 
țigani au furat șl fură, au 
cerșit și cerșesc, dacă au 
putut au înșelat, munca în 
rigoare și disciplină nu s-a 
prins de toți, iar singurul 
animal pe care l-a iubit și 
l-a îngrijit mai ceva ca pa 
copilul lui a fost calul, pen
tru că i-a ușurat pribegia 
prin lume. Țiganii au și ei 
bogății lor, ba chiar și un 
rege care și-a cumpărat 
probabil cil sute de milioa
ne coroana și potirul pu
terii ce-i dă dreptul ne
scris de viață și de moarte 
asupra supușilor. Dar, 
Doamne, cîți dintre cei un 
milion și ceva de cetățeni 
ai României care alcătuiesc 
etnia țiganilor se află în
tr-o asemenea situâție și 
cîți trăiesc în mizerie și 
sărăcie lucie, cu toată biș
nița pe care o fac, cu toate 
furtișagurile care li se pun 
în cîrcă ?

Țara este în marasm so
cial și în pauperitate eco
nomică și numai noi, cei 
23 de milioane de cetățeni 
ai ei, o putem scoate din . 
această stare, sub o guver
nare înțeleaptă și doritoa
re de bine pentru țară. Ce 
rost are să căutăm „cai 
de bătaie” și să concentrăm 
pe ei focul suspiciunii șl 
al vrajbei interetnice ? Să 
speram că acel guvern va 
rezulta din alegerile-de la 
27 septembrie că acesta ne 

va mai înlătura din jur, oda
tă cu alte rele, și miasme
le suspiciunii.

ION CIOC1EI

consiliul comunal, Am luat 
legătura și cu organizația 
județeană a mișcării ecoio- 
giste, am vorbit și cu dl 
Duma, care ne-a. promis să 
intervină.

Ecoldgiștii — care, cum 
am văzut pînă acum, nu
mai de ecologie nu se o- 
cupă (apropo de invadarea 
țării cu deșeuri toxice) — 
ar trebui să intervină eu 
mai multă competență și e- 
ficiență pentru ca pîrîul 
Galbena să nu moară -— 
mai exact viața din apa sa. 
Ca și Prefectura, Consiliul 
Județean și alți factori ce 
au atribuții în protejarea 
pămîntului, a apei și a ae
rului.

TRAIAN BONDOR

cam timizi...
buie, într-adevăr, susținute, 
încurajate. După cum tre
buie mai mult ajutată și 
societatea mixtă româno-
italiană „Novello” E.C. — 
S.R.L. — singura unitate cu 
activitate concretă, efectivă, 
de producție. Dar la a- 
ceaștă interesantă fabrică 
particulară de încălțăminte 
din Hunedoara, care rea
lizează o gamă diversă de 
produse, cu înalți parame
tri calitativi, pe care le 
desface integral în țară, 
la prețuri accesibile, vom 
reveni cu alt prilej.

Oricum, drumul privati
zării este definitiv trasat. 
Urmează, însă, ca proce
deele de parcurgere a lui 
să fie perfecționate, îm
bunătățite, măsurile ce se 
vor adopta să cunoască su
plețe și elasticitate, să-1 
cointereseze pe întreprin
zătorii particulari, dar și pe 
angajații. din unitățile eco
nomice mai mici, care au 
posibilități clare de reorga
nizare pe bazele noi ale 
pieței libere. Unii au găsit 
pîrghil de acțiune originale, 
simple, și au făcut deja 
primii pași. Și i-au făcut 
bine. Experiența lor ar pu
tea «și ar trebui preluată 
și de către alții. Cu respon
sabilitate, angajament și 
curaj. Numai așa șș poate 
reUȘÎ’ -
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întîmplarea a făcut să a- 
jungem la lila prin Bretea 
Mureșană, sat aparținător, 
întins, cu un Însemnat nu
măr de locuitori. Ne-am o- 
prit și Ia căminul cultural, 
bine gospodărit pe dinăun
tru, curat Din tavan atîr- 
nau franjuri de hirtle 
creponată, semn că, din 
cînd în cînd, aici, sint găz
duite nunți ce aduo veni
turi căminului cultural. Du
pă cum ne spunea dl Ma
rius Mariș, directorul că. 
minului cultural de centru, 
cu acordul Primăriei co
munale s-a convenit ca a- 
cești bani să rămînă la 
dispoziția căminului afi
liat pentru a putea fi plă
tită femeia de serviciu, pen
tru înlocuirea unui geam 
spart etc. Pe dinafară, că
minul din Bretea „arată" 
o zugrăveală veche de cînd 
lumea, jgheaburile de co
lectare a apei pluviale sînt 
ruginite. ici-colo sparte, 
în suferință se află cămi
nul cultural și din cauza 
scaunelor, lipsă sau dete
riorate. Din păcate, din ba- 
nii_ strînși de la trei nunți 
nu' poate fi cumpărat mo
bilierul necesar sau efectua

Comerț
Trecînd prin Hațeg, o- 

chiul îți este atras de un 
peisaj tot mai frumos, mai 
bogat și colorat: comer
țul stradal. Bine organi
zat șl rînduit (fără brune- 
ții care ne trâg de mîne-

Surprize... tv.
Cu sprijinul releului de 

la Sînpetru, abonații TV 
din zona Hațegului pot vi
ziona programe atractive, u- 
nele chiar retransmise. Ne
cazul este că emisiunea ce 
trece prin acest releu se

ATENȚIE, PARTICIPANT! 
LA TRAFICUL RUTIER!

Sint rare cazurile cînd 
un accident rutier se pro
duce ca urmare a compor
tamentului greșit al unul 
singur om.

Izolarea șbferului în pro
pria sa mașină este numai a- 
parentă, deoarece acesta se 
relaționează permanent cu 
ceilalți participant la tra
fic. Pe lingă modalitățile 
concrete de semnalizare a 
unor manevre, între con
ducătorul auto și ceilalți se 
naște un limbaj. Cunoaște
rea și stăpînirea acestui 
limbaj este, de fapt, cheia 
de boltă a spiritului de 
anticipare. Anticiparea 
comportamentului normal, 
firesc, al celorlalți partici
pant la trafic, nu ridică 
probleme deosebite. Impor
tant este șă anticipezi greșe

Politica, afacerile si... culturaJ I

te lucrări de reparații.
La Căminul Cultural de 

centru Ilia, dl director Ma
riș ne aducea aminte de 
aceeași „jenă“ bănească. Ca 
aspect, căminul de aici nu 
mai arată ca altădată. Ten
cuiala căzută, igrasie, țigle 
sparte. „Am un prieten ca
re, benevol, s-a apucat să 
execute ceva lucrări de re
parații, cu condiția procu
rării de către noi a mate
rialului necesar. încercăm 
să facem ceva ; cu vopseaua 
e mai greu, că e foarte 
scumpă. Dar ce nu e scump 
astăzi, cînd și banii sînt 
puțini ? ! Am intrat,, de 
asemenea, în legătură cit 
un patron care ,s-a anga
jat să ne repare popicăria, 
să o folosească și nouă să 
ne achite chiria legală”. »r

Important este că direc
torul căminului cultural în
cearcă, în condiții precar?, 
să organizeze activitate cul
turală, să mențină în aten
ție actul de cultură. Ast

stradal
că), societățile comerciale, 
cooperația meșteșugărească, 
unitățile privatizate oferă 
cumpărătorilor o gamă bo
gată de articole de tot so
iul, pe placul omului ple
cat la tîrguieli. (N.S.) 

întrerupe des, este de sla
bă calitate vizuală. Au fost 
cazuri și în timpul Olim
piadei de la Barcelona. Dar 
abonații, buni platnici ai 
abonamentului TV, doresc 
să vadă emisiuni fără... 
surprize. (N.S.) 

lile celorlalți, adică să re
cunoști cu o clipă mai de
vreme situația de accident.

Recent, automobilistul 
NAGY ALBERT-TIBERIU, 
de 19 ani, șofer la Condor 
S.A. Deva, nu a acordat 
prioritate de trecere unui 
motociclist din Cnișinău 
cu care s-a tamponat. Cum 
era de așteptat, a rezultat 
rănirea gravă a motoci- 
clistului nevinovat. Se pare, 
însă, că Nagy Albert-Tibe- 
riu a uitat prea repede le
gea circulației. Poate so
cietatea unde lucrează tî- 
nărul șofer va trage con
cluziile necesare.

Fărău Nicolae, din Bjțad, 
fără a poseda permis de 
conducere, deci fără a do- 
bîndi cunoștințele necesare 
la volanul autoturismului 
1—BH—6358, nu s-a asigu
rat la schimbarea direcției 
de mers, a efectuat viraj 
stînga în timp ce din față 
circula autoturismul 2— 
HD—3626, cu care s-a tam
ponat. Din accident a re
zultat rănirea unui pasa
ger din autoturismul con
dus de automobilistul ne
vinovat. Deci „neînțelegeri" 
între oamenii de la volan, 
neînțelegeri dacă le putem 

fel. aici își desfășoară ac
tivitatea cîteva formații ar
tistice, între care taraful, 
grupul vocal-instrumental 
de muzică ușoară. Mai rar 
se reunește formația de 
dansuri populare. Pentru 
tineri se organizează dis
coteci 'cu sprijinul Funda
ției Județene pentru Tine
ret. Sîmbăta și duminica 
cinematograful din - loiali
tate prezintă programe vi
deo. în colaborare cu bi
blioteca sînt marcate săr
bătorile neamului nostru.

După cum ne-a mărturi
sit dl Mariș, o activitate 
serioasă desfășoară Cămi
nul Cultural din Săcămaș. 
Aici formația de obicei fol
cloric se pregătește pentru 
o deplasare în Belgia. De 
altfel, căminul cultural lo
cal a fost dotat cu o ma
să de tenis și un magneto
fon primite din Belgia, din 
localitatea cu care comuna 
este înfrățită. Iar prin con
tribuția în bani a tineri
lor, căminul a fost reparat

NICI PRIVATIZAȚI!
...nu reușesc să introducă 

și să respecte igiena, cură
țenia la W.C.-urile publi
ce. De ani de zile aceste 
locuri atît de căutate, și 
necesare omului au o teistă 
faimă. (în țara noastră. O 
speranță de mai bine a fost 
preluarea și administrarea 
lor de către-unele persoane, 
mai brunete. Cu mici și 
insesizabile schimbări (piața 
din Deva), în rest, totul 
este ca înainte : murdărie, 
în chiuvete și în cabine, 

spune așa.
Aceste incidente sînt de

seori întilnite și între con
ducătorii auto și pietoni.

De unde putea să știe 
șoferul unui TIR din Tur
cia că VULFVC VICTOR 
DANIEL, de 24 de ani, din 
orașul Vulcan, se cațără pur 
și simplu de autocamion, 
și, cum alcoolul consumat 
la hanul „Șurianul" de pe 
DN 7 îi slăbește puterile, 
se desprinde și din izbitu
ra de asfalt își pierde via
ta.

Crișan Maria, din Beriu, 
este grav accidentată de 
un~ autoatelier mobil pentru 
că nu s-a asigurat la tra
versarea străzii.

Biciclistul Mocanu Ioan, 
de 26 de ani, din Hunedoa
ra, circulînd după proprii- 

In atenția candidaților admiși la examenul pen
tru obținerea permisului de conducere :

— în conformitate cu L. 45/92, candidați! admiși 
la examen nu vor mai plăti taxele de eliberare a per
misului de conducere, respectiv chitanța de 600 de 
lei pentru categ. B ;și 300 lei pentru categ. A.

— Se va achita numerar la ghișeul circulației ta
xa de 30 de lei — cost imprimat.

și zugrăvit, o dovadă de 
atașament a localnicilor 
pentru instituția lor de edi
tură.

Săptămînal, pragul că-, 
minului cultural de centru 
este trecut de 50—60 de 
tineri. Dar e <ot atît de a- 
devărat ca zbaterile con
ducerii instituției trebuie 
să continue pentru ca nu
mărul acestora, șl nu nu
mai al lor ci și al vîrstni- 
cilor, să crească atît la I- 
lia cît și la Bretea, Sîrbi, 
Valea Lungă etc. E dure
ros, dar din entuziasmul de 
odinioară al oamenilor n-a 
mal rămas aproape nimic. 
Acum nici la spectacolele 
apreciase, cu capete de afiș, 
ale trupelor profesioniste 
din țară, nu mai vine lu
mea, Cînd vezi că într-o 
sală de 250 de locuri sînt 
ocupate doar 60, te apucă... 
cu leșin. Dar asta e I La 
această oră, cine mai are 
timp și de cultură, să "se 
mal ocupe de sufletul său ? 
Aproape nimeni 1 Even
tual mai poți întreba ce 
politică, ce afacere faci 
dumneata, omule, la aceas
tă oră ? !

MINEL BODEA

•••

unde apa curge fără oprire, 
stropind totul în jur, iar în 
unele locuri nu curge de
loc. Așa sînt WC-ul din 
Stația CFR Simeria sau cel 
din piața de alimente din 
Hunedoara unde, deși pe
reții se spoiau, curățenia 
lăsa de dorit. Dacă lipsa 
igienei este identică la 
mulți privatizați din acest 
sector public, să știți că 
taxa e la fel de piperată la 
toți! Poate Sanepidul să-i 
readucă la ordine ?

le-i reguli, nu a avut no
țiunea de prioritate și nu 
a înțeles nici că alcoolul 
nu trebuie să fie consu
mat în cazul conducerii li
nei biciclete pe ^rumurile 
publice. Aceasta l-a costat 
destul de scump,

Rusu Iozefa, din Deva, 
traversa regulamentar stra
da. A fost accidentată grav 
de un cetățean german a- 
flat la volan.

Stimați participanți la 
trafic. ' ”

Respectul reciproc pe șo
sele ne ferește de griji, ne 
oferă o deplasare în sigu
ranță pe arterele rutiere.

Maior MIRCEA NEGRU 

— Serviciul Circulație — 
din cadrul 

Inspectoratului Județean de 
Poliție

Cupa „Sarmis“ la handbal feminin
în zilele de 14 și 15 au

gust a.c„ la Sala Sporturilor 
din Deva s-ă desfășurat cea 
de-a Vil-a ediție a Cupei 
„Sarmis” la handbal femi
nin.

Competiția a fost cîști- 
gată de echipa „Danubiana” 
Cluj-Napoca, aceasta în- 
vingînd în finală (25—23), 
într-un joc de mare spec
tacol, pe „Remin" Deva. 
Locurile următoare au fost 
ocupate, în ordine, de echi
pele „Nitramonia” Făgăraș, 
„Lepka” Pecs (Ungaria), 
.Virovitica” (Croația), „Tex
tilă" Timișoara, „Textila”, 
Sebeș și B.T.T. Tg. 
Jiu. Jocurile au fost con
duse cu competentă de ar
bitri din Deva, Hunedoara, 
București, Ungaria și Ita-

Cu Țiriac și Năstase 
în gînd...

...Cu Tiriac și Năstase în 
gînd, tenisul devean pare 
să se simtă din nou în lar
gul lui. învingînd soarele 
torid și numeroasele grade- 
Celsius, tenisul răzbate 
ființele noastre, reușind 
parcă, după cițiva arii de 
absență, să ne facă să cre
dem că de fapt n-a plecat 
niciodată dintre noi. Ast
fel, cu cîteva zile în urmă, 
a avut loc Turneul de te
nis de cîmp pentru copii, 
ediția a Il-a, pe terenurile 
bazei sportive — parc de 
agrement din administrarea 
RAGCL și RATP . Devâ. 
Aici, copii de la 8 —> 9 ani 
la 17 — 18 ani și-au jucat 
șansele, unii părînd mai 
mici decît propriile rache
te, iar alții avînd aerul 
campionilor. Fetițe și băieți 
animați de dorința de 
sport, de tenis și, nu în ul
timul rînd,. de... victorie. .,

Organizator, antrenor, om 
de tenis, sufletistul Mircea 
Roșu, sprijinit de sindica
tul liber „Dreptatea" al 
RAGCL Deva, reprezentat 
cu pasiune de liderul său, 
de Nicolae Lilă, a ștrîns în 
jurul lui zeci de copil, inr 
suflîndu-le ambiția de a 
cîștiga și spiritul de com
petiție. In preajma lui s-au 
mai aflat alți îndrăgostiți 
ai sportului alb, cu sfaturi 
sau pe post de arbitri: Ne- 
lu Lazăr, Sandu Roșu, A- 
lexandru Groza, Ioan Moț, 
Iosif Medelean, Sorin Pan- 
cu, împreună țncercînd, și 
reușind, să dea „oficialita
tea maximă” turneului. Pe 
terenurile bine îngrijite a- 
le bazei sportive amintite, 
au zburdat zile în șir mulți 
copii, sub privirile atente 
ale antrenorilor și părin
ților, ca într-un dialog al 
generațiilor.

Sponsorizat „cu simț pă

A ■ 
tu llîa. Primarul municipiuli 

dl Ovidiu Hagea, a înmînaf 
. echipelor cupe, diplome Și 
cadouri oferite din partea 
sponsorilor, respectiv a fii! 
melor S.C. „Rempes” S.A 
Deva, „Nagy-Zsok”, „Eurffi 
Venus” Automobile, l.I.fi 
Internațional Olandezo -r 
Română, Bankcoop, Pepii 
și Vinalcool Deva, „Marmi 
sim„ Simeria. Celor ce 
resc să sponsorizeze în colț 
tinuare echipa „Remin» De * 
va în campionatul Div. Jfc' 
care începe în 6 septembrie 
a.c., le reamintim contițf1 
echipei deschis la CEO DtfT 
va, nr. 45110351. 'Pînă lg 
începerea Campionatului, ffi? 
chipa își continuă pregățșț. 
rile la Deva, Cluj și Fâț 
găraș. (N.T.)

rintesc" de : ■ RAGCL Di*  
va. MELKART BibicuE 
EUROVENUS, VENUS' SAf 
PRIMA SRL, PRESCOI® 
LAS VEGAS, prof. Dorff 
Safta, turneul „a prins” Jff 
rîndul iubitorilor tenisului 
atrăgîrid ca un magnet o ăi? 
meni curioși sau pași® 
nați. După cîteva zile, plif 
ne, s-au derulat fir . IC 
s-au desemnat oîștigătoriw 
Aceștia au fost: Cristina 
Criștea, Lucian IonesciK' 
Laura Moț, Marius Bijș 
Mirabela Teodorespu (ăom£ 
porientă a lotului naționM 
de juniori); s-au mai af 
cordat premii pentru cej 
mai tînăr participant — Sl< 
mona Dobrotă și pentru cel 
mai tehnic jucător — .- A*  
lexandru Roșu. •

Din spusele învingători*  
lor și învinșilor am .des*  
prins următoarea concluî 
zie: „ne bucurăm că nenea 
Mircea ș-a gîndit și la: noi 
și ne vom strădui să fim 
mai ascultători și mai buni 
pe terenul de tenis și hu 
numai”.

„Mascota" turneului a 
fost micuța Ana Maria Roț 
șu, de numai cîteva lunii 
o fetiță blondă eu ochi al? 
baștri, ale cărei „jucării" 
preferate erau rachetele șj - 
mingile de tenis.

în încheiere, aș vrea si 
redau vorbele dlui Mțrce! 
Roșu : „Turneul a atins, u * 
pă părerea mea, un nlvă 
mai ridicat decît în ediții ‘ 
precedentă și sperăm cg 
acest nivel să crească . dă 
la an la an”. Mă raliez șf 
eu ideii de continuitate? 
care pare să fie o urare 
pentru tenisul devean. Dec£ 
pe curînd, Domnule Te" 
nis !

GELU NEGREA, 
Deva

A trecut mai bine de un 
an de cînd un semnal de 
alarmă recepționat în ga
ra CFR Simeria a înmăr
murit lucrătorii drumurilor 
de fier. Era 14 mai 1991, 
ora 23. în acea seară tîrzie, 
după ploi abundentei du
blate de topirea zăpezii; 
viiturile mari de apă pe 
rîul Strei au spălat un pi
lon de susținere a podului 
de cale ferată. Podul vechi
— de aproape 100 de ani
— a cedat furiei apelor. O 
privire atentă, și totodată 
salvatoare, a unui mecanic 
de locomotivă care circula 
pe podul alăturat, a pre
venit o catastrofă feroviară 
cu Urmări imprevizibile. 
Am revenit la locul mari
lor emoții din noaptea de 
14 mai 1991. Aici se lu

crează de zor la reconstruc
ția unui nou pod de cale 
ferată peste rîul Strei.

Din discuțiile pe care 
le-am purtat cu dnți. loan 
Pleșca, șeful.Șantierului 41 
Clțij, șl Alexandru Szilagy, 
am reținut cîteva elemente 
deloc lipsite de interes.

— Die inginer Ioan Pleș
ca, de ce este prezent Șan
tierul 41 Cluj Ia reconstruc
ția acestui pod și nu o for
mație asemănătoare de lp 
Regionala Timișoara, știin- 
du-se faptul că raza de ac
tivitate este a Regionalei 
Timișoara și nu a Cluju
lui ?

—Considerentele sînt, în 
printtfl rînd, de ordin fi
nanciar — prețurile practi
cate de noi sînt avanta
joase pentru beneficiar.

„Foc continuu- 
peste Strei

— Care este Stadiul lu
crărilor în prezent ?

— La puțin timp după e- 
veniment — iunie 1991 — 
am demarat lucrările, în 
baza unor hotărîri luate la 
fața locului de către spe
cialiști din minister și re
gională. în decembrie, anul 
trecut am terminat lucră
rile de protecție globală 
pentru pod, lucrări care 
au dus la liniștirea apelor 
în zona podului. în para
lel, am executat" dezafecta

rea totală a podului, ulte
rior treeîndu-se la execu
tarea săpăturilor pentru 
noile fundații pînă la mi
nus 16 metri, de la nivelul 
șinei. Pe parcurs au apărut 
greutăți datorită împingeri, 
lor foarte mari și a infil
trațiilor din Șteei. Lucra
rea, în ■ momentul de față, 
se execută după soluțiile 
proiectului cu cheson de 
beton deschis sub protecția 
unor incinte de palplanșe 
metalice.

— Cînd apreciați termina
rea lucrărilor ?

— Intenționăm să fina
lizăm lucrările în luna de
cembrie. Pentru onorarea 
termenului am luat măsuri 
de continuare a activității 
în schimburi prelungite, in
clusiv sîmbăta și duminica.

— Finanțarea lucrărilor 
ridică probleme ? '

— Din acest punct de 
' vedere .nu sînt probleme. 
Regionala Timișoara asi
gură fondurile pentru re
darea în circulație a podu
lui de față. După redarea 
acestuia în circulație va fi 
dezafectat și podul în cir
culație acum pentru a fi co- 
borîte fundațiile de la mi
nus 12 metri la minus 19 
metri, desigur pentru a e

limina pericolul de 
spălări a tronsoanelor Qă 
sprijin și mai ales pentru 
a preveni eventuale situa*  
ții neplăcute.

• Dincolo de truda c îb 
structorilor de la Șantierul 
41 Cluj st impun cîteva c® 
vinte despre munca oamgS 
nilor de aici care înfrunta 
arșița verii, ploile toamne*  
și gerul iernii.

Și aceasta fără a mai lud 
în discuție și alte vitregii 
ale profesiei — distanța de 
sute de km de familie, -râ-ș 
ceala barăcilor și poate mul« 
te altele. Dar, cu toate a« 
ceste vitregii, constructorii 
de Ia Șantierul nr. 41 Gluj 
au rămas demni în fața 
profesiei și deopotrivă îif 
fata propriilor conștiinței

CORNEL POENA^J
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PUetiOTfiîE

INVITAȚIE

• S.C. MEMPHIS S.R.L. 
Punedoara continuă înscrie-
rile la circuitul de întraju- 
{orare și invită participants 
CU numerele de chitanțe a- 

j Barținind seriilor A 1 și 
i 2 să se prezinte joi, 20 
,>Ugust 1992, pentru ridica- 
L— 
Ăr. 24.
Sa cîștigurilor la Hune- 

®ra, str. George Barițiu, 
' (6789)

VINZARI- 
CUMPARARI

• VÎND Dacia Liberta, 
Hunedoara, tel. 716116, 

(6844) 
și grădină. 
tcJ. 628174.

(6683) 
metri car- 

Deva, tel.
(6774)

i
ft km, Huned 
ptele 9—21.

• VÎND casă 
iSîlntia, nr. ț57,

• VÎND 200 
ton asfaltat. 
613308.

« ac. «3, 14-< S.R.L. Tis 
mișoara vinde en gros și 
en detaille, lâ prețuri avan
tajau*,  cheag praf Import 
Angtta, ambal&t la cutii de 

. 100 gr, cu care se încheagă 
10000 1 lapte. Economia nu
mai cu 4 tei se fabrică 1 

brînză. Pentru marii 
producători livrăm cheag 
axat la bidoane de 40 kg, 
la Un preț maxim de 1 leu/ 
Î’ Jtg. irinzfi. Relații Timi- 

oara, 96/113587 și 146388, 
DBvu 00/612650. (6797)

Câmpului, 34, (zona parcu
lui), canat, apa. «radină. 
Tel. toată ai...

’ ’ ' " (6787)
>■ V4ND Dacia HM), preț 

convenabil. Simeria, str. 
'Spicului, ’'fir. 8. Informații 
după ora 16. (6779)

• VÎND apartament 4 
camere • confort? T, Deva, 
cart. Mărăști, str. 22 De
cembrie, bl. 0, ap. 9, et. 1. 
sc, S, vizibil între orfele 
14—20. Informații la tele
fon 625694, orele 15—20.

(6778)
• VÎND casă, curte, gră

dină, pâmînt, urgent, avan
tajos, sat Boz. .Relații De
va, tel, 620916, orele 16—21 
zilnic. (6777)

• VÎND casă cu grădină 
și anexe în satul Lunca 
(Nevoieșî), nr, 65, Informa
ții Deva, tel. 621462. (6800)

• VÎND stupi, vatră; ca
să, lăzi, Informații Deva,

Ael. 623816. (6803)
• VÎND casă și motoci

cletă IJ, Bretea Mureșană. 
Informații familia Heteș 
Vaslle sâu tel, 315 Ilia.

(6805)
• VÎND pianină electrică. 

5 octave, cu stație plus 
boxe. Simeriă' 95/660349.

• • (6824)
• VÎND Meroeâos 220 D

(necesită vopsire), 2 armă
sari 3 ani, rasă și tracțiuhe, 
îtațeg, sat Reia, nr. 95, tel. 
777029. (6806)

• VÎND (Schimb) gafaj 
metanc deosebit cu Lada, 
SkOda, Moskviel, variante. 
Deva, tel. 623335" sau 604109,

H-*J4.  (6807)
VÎND Aro 243 eonve- 
Telefon 95/770115 Ha- 

(6808) 
Iveco

teu .croitoria •comandă fe
mei. Concursul va. avea loc 
în data de 20 august 1992,. 
la sediul unității, din s;r, 
Cuza V.odă„ nr. 35. Deva.

(6814)
• SOCIETATEA comer

cială pe ftețiuni de turism 
..Rusca" Hunedoara, cu 
sediul în bdul Dacia, nr. 10, 
scoate la concurs postul de 
Contabil șef. Condiții de 
participare : studii superi

oare contabilitate — finanțe; 
vechime în specialitate 9 
ani; vîrsta maximă 35 ani.

Concursul va/avea loc la 
sediul societății Ia data de 
5. 09. 1992, Informații . su
plimentare ia tel. 717575 
sau 712001. (6821)

ft COLECTIVUL Sec
ției termice din Cadrul 
r.a.U.C.l. Deva este 
alături de familia greu 
încercată de durerea 
pricinuită de treArea 
prematură în eternita
te a celui care a fost 
un bun coleg, ‘ 
EFTENIE COSTESCU. 
în vîrstă de 44 de ani 
și transmit sincere 
condoleanțe. Dlimnezeu 
să-l odihnească I (6795)

a CTD'ERtÂ SPECIALĂ O

APLI-SOfi’ & 
firmele germane 

SOftEMBA și JNKOCQMP
CALITATE DE

EXCEPȚIE l

(6806)

• VÎND mtișină cusut 
Singtr măre. Hunedoara, 
dftdinea Policlinicii eu pla
ta (vizavi de hala Obor),

'Intrarea laterală, et. ÎI. a 
> 5-6 cameră pe dreapta, în

tre orele 8—16. (6423)
• C-UMPAR.televizor co- 

|pr cu telecomandă, _ nou. 
Hunedoara, tel. 720301.

(6421)

• VÎND Trabant Combi.

Îtuned oara, tel. 721438, în- 
re orele 21—23. (5808)

.4 «-VlND casă. Informații 
Hunedoara, str. Brazilor, nr. 
'<6. ' (6422)
i • VÎND urgent garso
nieră, confort I, central. 
tofeVă, tei. 623653. (6796)

. • VÎND urgent aparta- 
țhent 2 camere, mobilat. De- 
îjta. Dacia, bl. 21, ap. 6. et.
I. (6794)
• COMITETUL bisericesc 

31 Bisericii Ortodoxe Ro- 
itnâne Chimindia organi- 
[Mftză licitație publică în 
Bde 29 august, ora 15, 

ru materiale de . con- 
:ții rezultate din de

molarea unui grajd. (6793) 
tie, tel, 641760. 642461.
• VÎND tW Bus Orăs- 

tte tal. «41760, 612461.. (Î>il27r
• VlND apartament 2 

cantore. Deva. Aleea Ar
ătatei, bl 6, ap. 24. (6828)

orele

nabil. 
țeg.

• VÎND camion
Diesel, 7,5 tone, fabricație 
1985, camionetă Mcrcetiex 
207 D, 3.2 toile, fabricație 
1984, microbuz Volkswagen 
9 locuri, fabricație 1986, 
str. Xogălnicpanu, nr. 10, 
614150, orele 8—16. (6813)

• VÎND urgent motoscu- 
ter URSS pentru transport 
marfă cu ladă 500 kg, con
sum 4 la sută, 200 cmc cu 
motor rezervă și roată, a- 
bricht Complex, mașină de 
tricotat nr. 4 URSS. Tel. 
611799, după ora 18 (6814)

SCHIMBURI 
DE LOCU’NT?

• SCHIMB casă cu te- 
- ren, circa 1000 m pfitrați,

vad comercial, lingă gara 
Orăștie, cu similar Bra
șov, București sau împre
jurimi. Tel. 614423 sau 
92/122593. (6775)

ÎNCHIRIERI

. • CAUT pentru închi
riat urgent apartament 2 
camere, central. Raia ții tei. 
672186. ’ ’ (6798)

• CAUT pentru închiriat
garsonieră sau apartament 
cu 2 camere, parter sau e- 
taj I .central, cu telefon. 
Tel. 616984. (fc81G>

•-ORGANIZAȚIA umani
tară „Medecins da Monde*  
caută să închirieze un a- 
partament de trei camere, 
mobilat, cu. telefon, dispo
nibil începînd cu sfîrșitul 
lunii august 1992, Răspun
suri: Devă, tel, 613871, în
tre orele 9—17 sau în scris 
pe adresa ; Medecins du 
Monde, Mission Hunedoara, 
str. Cetății, nr. 31, 2700,
Deva.

• OFER spațiu depozi
tare en-gros, lingă gara 
Orăștie (500—1000 mp.). Te
lefon 614423 sau 92/122593.

(6775)

• VÎND vilă, curte, pis
cină, grădină teren arabil.- 
Puir tej. .160.

VÎND 2
Pfaff 

G15825. 
VÎND

(6818) 
mașini de cu- 
și industrială.

(6819) 
Pord Transit, 
an fabricație 

' ’ ’ ■ Tel.
(6816)

sut,
Tel.

• .
stare bună,
1979, înmatriculat. 
616984.

• VÎND butelie normală. 
Deva, tel. 615062.

OFgRTE
DE SERV.C I

(6823)

DECESE

•• SOȚIA Elvira cu fa
milia anunță decesul, după 
o lungă și grea suferință, 
al soțului, tatălui și bunicu
lui

KASLER ORBAN,
în vîrstă de 79 de ani 

înmormîntarea are loc azi, 
19 augiist, de la Capela Ci
mitirului Catolic Deva.

(6802)

• CUMNAȚII Dinu 
și Rodica, din Ostrov, 
sînt alături de Viguța, 
Dănuț și Denisa la 
greaua durere prici
nuită de decesul soțu
lui și tatălui lor, 
EFTENIE COSTESCU

Nu-1 vom uita nicio
dată I (6825)

, .ft CU inimile frime 
de durere, soția .foni 
și fiica Tita anunță în

cetarea fulgerătoare din 
viață, lâ numai 48 de 
ani, a celui caro a fost 
un bun ți iubitor soț 

- și tată,
VfORFL MAREȘ, 

director la „Streini",. 
S.A, Căîan.

Corpul neînsuflețit se 
află depus la locuința 
din, orașul nou, Călan. 
Înmormîntarea azi, 19,; 
08, 1992, ora ÎS, în ci
mitirul din orașul nou 
Călan. Odihnește-fe în 
pace, suflet nobil și 
buh-! Nu te vom uita 

. niciodată. (6809)

• COLECTIVUL de 
salariați ai S.C. „Stre- 
iuF’ Călan' anunță 
moartea fulgerătoare a 
celui ce a fost un om 
deosebit, directorul

VrDREL M AREȘ
Suflet blind și no

bil, devotat unității și 
oamenilor. Sintem ală
turi de familie în ne
mărginita pierdere. îi 
vom păstra veșnică a- 
mintire. Odihnească-se 
în pace I (6810j

• FAMILIA Rus 
loan din Călan este 
alăl'tiri la despărțirea 
neașteptată de cel care 
a fost,

V IDREI. M AREȘ, 
om de mare noblețe 

sufletească. Transmitem 
sincere condoleanțe fa
miliei. (6811)

role pL case marcat * capsatoare * găuritoare 
mobilier birou * Casc de bani * consumabile pt 
mașini de scris * hîrtie xerox * plicuri * tușiefe 
creioane * pixuri ♦ cak * planșete * compase 
calculatoare birou * rotrtng * etichete * indigo 
PC AT -orice configurație * imprimante EPSOb

Pe bază de comandă fermă 
Comanda minima - 100.000 lei

Deva, b-<hii Dccebal, bl. 8, parter, tel. 614485

f
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• VÎND vide i player O- 
jrton, sigilat 70000 lei și ga- 
Waj metalic demontabil. Te- 
leftm Gi 1058. (8826)

' • V1ND video player O-
țtoh. Preț negociabil, tel. 
622257, după ora 20. (6790)

! » Vffit) 2 autoturisme. Tra
bant 601 și Dacia 1100, De
va, iei. B29335. după ora 18.

(6750)

• VÎND Opel Senator, 
Stare, foarte bună (înscris

circulație). Deva, tel,
3680. v (6753)

• VÎND urgent convena
bil ÎFA W 50 Diesel (două 
bucăți), fabricație 1987, 
respectiv. 1988. 5,5 tone, ca- 
jrhsate cu prelată-, mobilă 
ycchc, 5 piese complet. De
va, tel. 625139. (6670)

• VÎND casă Simeria, str.

• AUTORIZAT, execut 
la comandă uși lemn ma
siv, mic mobilier, mobilier 
pentru 
etc, 
.sau 
20.

•
, MB
bertății, bl. I, et. 7, ap 88, 
organizează excursii în : 
Ungaria (Săptămfnal) Bu
dapesta, trei zie — 3200 
lei: • Turcia (decadal), Is
tanbul, 4 zile — 12 000 lei; 
Relații și înscrieri la sediul 
societății silnic între orele 
10—20 sau Ia tel. 617256 in
tre orele 19—22.

• ANGAJEZ îngrijitor
vaci, inclusiv muls. Hune
doara, tel. 717431 (5807)

• OFER serviciu de con
tabilitate la societăți co
merciale particulare. Re
lații Deva, str. M Viteazul, 
El. 40, se. B, ap. 11. (6786)

• SOCIETATEA „21 Im-
pex’’ SRL angajează bru
tari cu minimum 5 ani 
vechime. Informații lâ tel. 
624657, • '(6780.)

• ANGAJAM prin con
curs două croitorese pen-

spații comerciale
Deva, sir. Mărâșești 26 
tel, 623426, după ora

S,C. TRANSIMPEX 
SRL Deva, bdul Li-

• UN om, soi, tată, 
EFTENIE COSTESCU, 
S-a stins din viață la 
nuffial 44 de ani. în
mormântarea are loc 
azi, 19 august, ora 14, 
de La domiciliul din 
Deva, șțr. Cuza Vodă. 
Veșnic vei rămîne în 
Inimile noastră și-ți

vom continua idealurile. 
Familia. (6825)

• LOCATARII blo
cului U, Cuza Vodă, 
regretă dispariția ful
gerătoare a bunului lor 
vecin,
EFTENIE COSTESCU, 
om tfe aleasă omenie. 
Transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate, Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I 

(6820)

• SINCERE condo
leanțe familiei îa des
părțirea de cel care a 
fost omul' blind și de 
omenie,

directorul 
VIOREL MAKES

Dumnezeu să-l odih
nească în pace I Fami
lia Moldovan din Că- 
lah. (6812)

• FAMILIA’ Luncan 
este alături de sora, 
nepoții și familia Cos- 
tescu la greaua încer- _ 
care pricinuită de 

moartea cumnatului lor, 
EFTENIE COSTESCU

Vei rămîne viu în 
inimile noastre 1,(6825)

ft ROD1CA, Alina și 
Damian ne despărțim 
peatru totdeauna de 
ultimul sprijin în 
viață, iubita noastră 
mamă,

SUCIU ANGLIȚA, 
în vîrstă de 55 de ani/

Inmonnîntarea va a- 
vea loc de la domici
liul din Deva, str. I. 
Creangă, bl. 21, ap. 68. 
Dumnezeu să-i odih
nească sufletul ! (6815)

• CU multă durere 
te însoțim pe ultimul 
tău drum dragă

VTOREL
D-zeu să te odih

nească în pace 1 Fa
miliile Donțu, Cerbl- 

ceariu și Farcașiii. (6834)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAlCU1 ARAD 
Organizează concurs de admitere la
• facultatea de inginerie

Imecanfc, textile^ alimentar)
si !a
• facultatea de teologie

(teologie pastorală, teologie — literej
înscrierile încep la teologie în 27 august 

1992, iar la inginerie in 30 august 1992.
Relații suplimentare la Rectoratul Uni

versității Arad, BEil Revoluției nr. 81, telefon 
966/12273. (968)

S.C. COMSER S.R.L.
Cu Sediul în Hunedoara, tr. Revoluției, nr. 

5, te’.efâfittO 95/711919, 717148, angajează absob- 
venți tfe itivățămînt superior, promoția 1992, zi, 
în funcția de agenți comerciali și e.antabil-eco- 
nomist. (CEC)

SOCIETATEA COMERCIALA „EAVIOR" S A. 
ORĂȘTIE

sir. GJieorghe Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara 
Anunță licitație publică pentru vînzarea 

unor mijloace fixe, pentru ziua de 7 septemtpâe 
a. c., ora 10.

Re'ații suplimentare la sediul societății 
Ici. 641741 ini. 136. (966)

R.A.G C.L. CĂLAN
cu,sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 25, 

județul Hunedoara
Organizează în data de 14 septembrie 19fl2r 

licitație directă pentru închirierea următoarelor 
spații -comerciale :

• magazin produși*  carne și preparate din 
carne (tip COMTIM) str. Independenței, nr. 14 ;

• magazin cu profil textil, secție producție.
Relații suplimentare și documentația se 

pot obține de Ia sediul Unității, tel. 30160 sau 
31451. (969)

SOCIE IA I EA COMERCIALĂ „ZAGNA" S.A. 
JUDEȚUL BRĂILA 

telefoane : 94/631095, 631096, 637245, 
telex : 55227, fax ; 94/643297,

Vă oferă un bogat sortiuftent de:
• conserve din legutfte
• conserve din fructe (gem, compot, 

dulceața)
• pastă de tomate și bulion.
Preț negociabil la data livrării. Primita 

contracte sau comenzi prin FAX.
Produsele noastre sînt oferite pentru pia

ța internă și pentru export pe relația EST, 
(970)

CONSILIUL LOCAL ILIA
Încadrează tehnician cu probleme de urba

nism, de preferință bărbat.
Concursul va avea loe în data de 31 

august 1992, Ia sediul Consiliului Local lila, 
Relații suplimentare Ia sediul Consiliului 

Ilia, zilnic între orele 9 - 12. (967)
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