
I
w

I* 
c l

I
I
t

I
I
I
I
w

I
*

I
I
•»

V a a. a a ^aa a aaf a «
. Primarei municipiului 
Deva, dl Ovidiu Hagea, 
este un om foarte ocupat 
— lucru cit se poate de 
firesc — dar atunci cînd 
e solicitat de „Cuvîntul 
liber” își face timp să 
stea de vorbă. Este ade
vărat că nici noi nu abu
zăm, cum am procedat și 
recent, cînd i-am făcut o 
vizită.

— Die Hagea, care este 
ultima problemă ce au 
rezolvat-o Consiliul Lo
cal și primarul Devei ?

— Am repartizat 80 de 
butelii.

— Cui ?
— Am folosit un punc

taj rezultat din mai multe 
aspecte: numărul de co
pii, vîrsta ș.a. Am acor
dat punctaj mai mare blo
curilor fără gaz metan.

— Marea durere a mu. 
nicipiului Deva, și nu

r »aaaa * a^a a aa^ 9 aaăa a ~a 9 ^araaa a aaaa a 9"9 a aaa 9 aaar a

îrt Deva, lucrurile au 
se mițte

numai a lui, este criza de 
locuințe.

— Așa este, și, din pă
cate, se accentuează. Din 
multitudinea de cereri ce 
le-am înregistrat, am se
lectat cazurile disperate 
pe care le vom avea în 
vedere cu prioritate.

— Apropo de locuințe, 
cite apartamente s-au vîn- 
dut pînă acum ?

Circa’ 12 000 din cele 
17 000 cite are Deva. Ac
țiunea se află în desfășu
rare.

— Mai mulți oameni ne 
întreabă ce se întîmplă 
cu cei ce și-au construit 
case pe suprafețe atribuite 
in acest scop.

— Ver primi acte de 
proprietate pe terenurile 
respective.

— Comerțul municipiu
lui se află într.o perioadă

Interviu cu dl 
OVIDIU HAGEA,V

' primarul municipiului

de mare vînzoleală.
— Da, fiindcă multe u- 

nități se privatizează. Aici 
se manifestă un fenomen 
pe care nu-1 dorim : so
cietățile dau tot în loca
ție și activitatea lor se 
restrînge la a încasa chi
ria. Ceea ce nu este nor
mal.
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început

— Diferendul dintre dl 
Miculescu șf cele trei foste 
lucrătoare ale magazinului 
„Tgxtile” ee intraseră în 
greva foamei s-a stins. 
Cum ?

— Dl Miculescu 
cîștig de cauză și 
gajat să păstreze 
magazinului.

— îl respectă ?
— Da. „Europa” 

textile, dar și alte 
furi.

— Chestiunea cu 
trarea profilului s-a
vedit, de multe ori, o ca- 
cialma,

— Din păcate, nu se 
respectă. Vom veghea mai 
cu atenție asupra acestei

a avut 
s-a an- 
profilul

vinde 
măr-

păs- 
do-

V * 9 aa 9'

probleme. în cadrul pri
vatizării, încurajăm ac
tivitățile de producție și 
prestări servicii, căci De
va este plină de buticuri, 
baruri, cîreiumi ș.a. Deo
camdată, cererile în acest 
domeniu sînt puține.

— Sperăm să fie o in
vitație pentru întreprin
zători. In altă ordine de 
idei, în domeniul gospo
dăririi orașului lucrurile 
s-au mișcat, dar nu cine 
știe ce. Deva continuă să 
fie un oraș murdar și cel 
mai elocvent exemplu este 
piața.

— Aveți dreptate. în 
piață vom face ordine în 
curînd. în ce privește cu
rățenia, avem intenții 
mari, 
le 
să

Aprovizionarea popula
ției cu produse, agroalimen- 
tare — în principal pline, 
ulei, zahăr — a devenit, 

. in ultimul timp, extrem de 
acută, situație determinată 
de pasivitatea guvernanți
lor ia jaful sistettfeitUs la 
care agricultura a fost su
pusă.

Intențiile unor societăți 
comerciale, economice, fir
me private de a rezolva o 
parte din problemele a- 
limentare cu care se con
fruntă cetățeanul, sînt de 
apreciat, numai că, une
ori, cu intenție sau fără, 
se încalcă legile.

Un asemenea caz a fost 
semnalat la Regia Autono
mă a Cuprului Deva — 
Exploatarea Minieră Ve
lei, care, în baza contrac
tului economic sistem Bar
ter și a licenței de im
port-export nr. 8076/16. 11 
1991, încheiat între .RAC 
Deva și AGRIMPEX Buda

pesta, în 06. 04. 1992, a 
importat, prin sistem deci 
de compensație, cantitatea 
de 325 330 kg de zahăr. 
Marfa importată (zahărul) 
de >|E.M. Vețel a fost co
mercializată la intern con
tra sumei de 41-012 440 de 
lei, obținîndu-se un pro
fit de 723 000 de lei, su
mă .relativ simbolică la 
cantitatea de zahăr impor- 
tață. Unitatea menționată 
mai sus — E.M. Vețel —- 
nu are în obiectul de ac
tivitate din Regulamentul i 
de organizare și funcțio
nare a RAC Deva comer
cializarea de produse ali
mentare, depășindu-.și ast
fel obiectul de activitate 
legal constituit. Pentru 
eludarea legii, E.M. Vețel 
a fost sancționată cu a- 
mendă în sumă de 60 000 
de lei iar beneficiul ilicit 
totalizînd 723 000 de v lei 
virat la bugetul statului.

Dincolo de aceste date, se

ridică .cîteva semne de în
trebare : dacă acțiunea a 
avut, la “baza o motivație 
socială, în special pentru 
aagajații unităților miniere 
aparținătoare RAC Deva 
— dovadă fiind comisionul 
mic perceput de E.M. Ve
țel (723 000 de lei pentru 
325 330 kg de zahăr) —, 
cum se explică cantitățile 
mari de zahăr livrate u- 
nor firme private (42 000 
kg doar la o singură so
cietate particulară — pro
fitul acesteia depășind, în 
condițiile unui adaos co
mercial doar de 25 la su
tă, Un milion), in timp ce 
multe exploatări miniere 
n-au primit nici un gram 
de zahăr !

Sînt doar o parte din 
multe alte întrebări că
rora poate „timpul” le va 
da răspuns legat de aceas
tă tranzacție piatră — za
hăr — profit.

. CORNEL POENAR

9 •

avem
Dați-mi voie, pînă 

cristalizăm mai bine, 
nu vorbesc despre ele.

TRAIAN SONDOR
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Prostia ?
Cea mai cruntă discriminare.

în ciuda faptului că i-a 
fost înjumătățită suprafața 
ce o deținea și o cultiva cu 
legume, ferma nr. 3 din 
Simeria Veche, condusă de 
dl. ing. Ionel Voica, ce ține 
de S.C. „Agrosim" S.A. 
Simeria, continuă să obțină 
rezultate notabile. Cu toate 
că seceta a fost cumplită, 
mai ales pentru producția 
de legume, nefiind de con
ceput o recoltă satisfăcă
toare fără irigații, oamenii 
fermei i s-au împotrivit cu 
știința și mijloacele tehnice 
ce le-au avut la dispoziție, 
reușind în bună măsură 
să-i contracareze efectele 
negative. Acționarii și aso
ciații care au consimțit să 
lucreze comasat o suprafață 
de 74 de ha își văd acum, 
la ora strîngerii roadelor 
muncii, eforturile încunu
nate de împliniri, deși mai 
sînt de adunat o serie de 
produse și în toamnă.

Ca un om cu o bogată 
experiență în domeniul le- 
gumiculturii, dl. Ionel Voica 
estimează că/ exprimată va
loric, producția realizată în 
medie la ha se situează un
deva în jur de un milion 
de lei, din care profitul net 
obținut la aceeași unitate 
de suprafață se ridică la 
circa 400000 lei. Acestea 
sînt realizări încurajatoare 
și dătătoare de speranță 
pentru ca și alți proprietari 
de pămînt din zonă să so
licite să devină asociați sau 
acționari la ferma respec
tivă, avînd în. vedere faptul

că randamentul este de a- 
proape zece ori mai bun 
decît cel înregistrat la gră
dinile particularilor.

Unele greutăți au mai e- 
xistat și în- activitatea fer

mei, dar, cu multe strădanii, 
ele au fost învise. Ca ur
mare, s-au obținut produc
ții bune la majoritatea cul
turilor de legume și de 
cartofi. O serie de neca
zuri s-au ivit în special la 

valorificarea producției, deși 
s-au praticat și se practică 
cele mai scăzute prețuri 
posibile. Spre exemplu, 

• ceapa uscată se vinde cu 
40 lei/kg, iar tomatele cu 
15 lei/kg.' Chiar și la ase
menea prețuri unii bene
ficiari au maî strîmbat din 
nas, deși ei vînd produsele 
pe piață cu adaosuri sub
stanțiale. Pentru a face față 
volumului mare de lucrări, 
mai ales la întreținere și 
recoltare, s-a apelat și la 
deținuții din Bîrcea care, 
supravegheați cu atenție, au 
demonstrat că știu să pro
ducă și legume. Unele im
perfecțiuni sînt generate de 
faptul că pentru acționari 
nu sînt stabilite criterii 
precise de determinare a 
valorii acțiunilor, însă fer
ma și-a creat posibilitatea 
să le dea acestora dreptu
rile cuvenite în bani sau în 
produse. După părerea șe
fului fermei, cel mai po
trivit ar fi ca acționării să 

NICOLAE TfRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)
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© TEHNICIENI ÎN TURISM. 
Pe lingă Grupul Școlar din Geoa- 
giu, funcționează și o școala post- 
liceală de turism montan, care 
califică tehnicieni în turism, — 
in regim de colegiu, cursuri de 
zi, cu durata dc 3 ani —, pri
mind candidați in vîrstă de pînă 
la 3Q de ani. Examenele se sus
țin la Geografie, manual clasa 
a XH-a și Economie, clasa 
Xl-a. Examenul are loc în 
rioada 7—12 septembrie a.c., 
scrierile făcîndu-se pînă la 
septembrie a.c. Se primesc

a 
pe- 
în-

5 
âb-

solveați de liceu cu diplomă de 
bacalaureat. (N.T.)

Q BURUIENI... ORNAMEN
TALE. Pe strada „22 Decembrie" 
din Deva, lingă Cooperativa de 
Credit, există o zonă ingenios a- 
menajată prin proiectare și con
strucție. Un joc de culori din be
ton ocupă spațiul liber dintre 
blocuri. Păcat doar că în acestea, 
in loc de flori, se răsfață bu
ruieni. Aceste „ornamente1' dau 
trecătorului senzație de părăsire 
a zonei cu pricina. (V.R.)

O gata pentru a primi 
ELEVI. Școala generală din Peș

ti 
primi elevii in noul an de în- 

cu

tfșu Mare este gata pentru

vățămint. Curată, zugrăvită, 
parchetul și băncile spălate, cu 
perdele albe la geamuri, aceasta 
mai așteaptă doar manualele pe

bănci și elevii. Și, deocamdată, 
ne aflăm doar în ultima decadă 
a lunii august I (M.B.)

Q „DEC1BELOMANIA". Este 
o... boală mai veche, uneori ne
glijată sau mai puțin tratată, dar 
pe care foarte mulți dintre noi o 
simțim în propriile... urechi. 4’ 
vem radio, televizoare, video, 
casetofoane... Ce n-avem ? Dar 
este bine să le folosim omenește, 
civilizat! Oare cînd vecinul doar
me, poate a fost în tura de 
noapte și se odihnește omul, este 
omenește să dăm aparatele la 
maximum ? Dar in orele de liniște, 
de odihnă ? Nu-l păcat să ni le 
stricăm ? Ori vrem cit tot dina
dinsul să facem lumea să știe 
că „și noi avem casetofon..." Boa
la, zicem noi, are leac: buna 
cuviință, respectul reciproc, .

menia. Nu se mai găsesc leacuri 
din astea ?... (Gh. I.N.)

Q POLUARE. Dl ing. Aurel 
Popa din Deva, str. Victoriei, nr. 
7, a venit recent la redacție și 
ne-a semnalat că, de vreo două 
săptămîni, încoace, Termocentrala 
Mintia deversează in rîul Mureș 
un fel de spumă provenită din 
uleiuri ce formează în apă o fîșie 
de 4—S m lățime. Dl A.P. cere 
intervenția urgentă a Oficiului 
pentru Gospodărirea Apelor Și 
al Asociației Vînătorilor și Pes
carilor Sportivi. De aceeași 
rere cu domnia-sa. (Tr. E.)

I 
I
I

Turcia, China și alte țări, 
transportînd o cantitate de 
70 000 de tone de zahăr, au 
sosit în portul Constanța 
în ultimele 10 zile. Se află 
sub operațiuni de descăr
care 11 nave sub diferită 
pavilioane iar alte 2 aș
teaptă în radă pentru a in
tra în port. Sînt avizate și 
urmează să sosească în ur
mătoarele zile alte 4 nave 
cu o cantitate de 30 000 de 
tone de zahăr rafinat. S-au 
luat măsuri ca zahărul să 
fie descărcat operativ, di
rect in mijloace auto de 
transport, pentru a fi pus 
la dispoziția cumpărătorilor 
din întreaga țară. O mare 
parte din zahărul adus de 
diferite firme din Con. 
stanța se vinde direct de Ia 
nave agenților economici la 
prețul de 190 de lei/kg. 
Săptămîna trecută s-au vin- 
dut cu 195—200 lei/kg, deci 
prețul e în scădere.

(Mediafax)
• „Am arătat în nenumă

rate rînduri că inindria de 
a fi român nu se poate do
vedi cu mai multă strălu
cire decit printr.un com
portament generos față de 
populațiile minoritare. Nu 
vom admite însă să discu
tăm nimic legați de pro
blema granițelor. .*iwisil- 

vania este pătnint țqihâneșc.
Nu există în pMaehts Mici 
o instanță în stamr Miii 
teste înalta legitiimikMfe a fi
nirii din 1918. Nimănui nu-i 
este îngăduit să se folo
sească de sentimentele ro
mânilor față de Transilva
nia pentru a trezi în ei nos
talgia după unele formațiuni 
politice care să amintească 
dictatura, fie ea de dreapta 
sau de stingă. Am subliniat 
ori de cite oti am avut pri
lejul, fie înaintea reprezen
tanților autorităților euro
pene sau de pe alte conti
nente, și in fața românilor 
de acasă sau din străină
tate, că nici o încercare de 
așa-zisă autonomizare sau 
federalizare nu poate fi 
propusă. Cu cit mai marc 
grijă vom manifesta față 
de minoritățile din Româ
nia, în mod constant, și nu 
numai în momentele de 
criză, cu ștît mai sincer 
dorim ca românii din afara 
granițelor să se bucure de 
un tratament care să nu 
contrazică bunul-simț și 
Carta drepturilor omplui”, 
se arată în comunicatul 
fostului suveran Mihai I, 
primit din partea Biroului 
de presă al acestuia.

(Mediafax)
• După anunțarea parti

cipării sale pe listele elec
torale ale FDSN. ministrul 
de externe al României, A- 
drian Năstase, a făcut cu
noscute următoarele : „Sim
patiile mele politice m-au 
determinat să accept să

.candidez pe listele Frontu
lui Democrat al Salvării 
Naționale. In același timp, 
în calitate de ministru de 
externe, sînt ținut, în con
formitate cu statutul Cor. 
putui Diplomatic Român, 
ca pînă la terminarea man
datului să nu fac parte din 
nici un partid politic. Este 
un motiv în plus pentru a 
nu mă implica activ în 
campania electorală. Acest 
lucru mi sc pare șî corect, 
dacă am în vedere faptul 
că, în mod fortuit, prin na
tura funcției pe care o o- 
cup, am avut parte de o 
mare expunere mcdiatică, 
îneît pot spune că opțiu
nile și punctele mele de 
vedere în principalele pro
bleme care preocupă astăzi 
societatea românească sînț 
Cunoscute în opinia pu
blică”.

(Mediafax)
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(Martie ’92) • Luni 
seara, la retrospectiva Ca- 
ragiale, o suită de mid 
dramatizări după cîteva 
dintre prozele sale. Fără 
genul de intervenții regi* 
zorale teribiliste, cum au 
fost cele ale lui Dembin- 
ski, în Conu Leonida..., 
unde protagoniștii erau 
puși să cânte in pat Mar- 
silieza și Deșteaptă-te, ro
mâne, ceea ce a duș la 
efecte penibile. Cu regi
zori buni și discreți și 
bine interpretate, drama
tizările astea și-au revelat 
în primai rină uluitoarea 
actualitate, ca și cind ar 
fi fost scrise aminte pen
tru vremurile de azi. Ex
plicația acestei perpetue 
prospețimi cred că e aceea 
pe care a avansat-o re
cent Eugen Simion. în 
„Literatorul”: ,/...) so
cietatea lui jupîn Dumi- 
trache și a moftangiilor a 
dispărut, tipologia lui Ca- 
ragiale există însă șî as
tăzi vie, pentru că arta 
conservă totdeauna atitu
dinile umane fundamen
tale.” • A sosit în sfirșit 
„România literară?, nu
mărul 1, primul care a- 
junge aici de la greva din 

•decembrie. Nici o schim
bare, aceeași încrâncenare, 
aceleași spirite căznite la 
adresa „puterii", același 
venin împotriva celor de

R ă z
la „Literatorul". Noutatea 
e că rubrica politică din 
pag. 2 a fost preluată de 
Mircea M., devenit un fel 
de miștocar oficial al gru
pării, în timp ce N.M. nu 
mai semnează — cel pu
țin în acest. număr — nici. 
obișnuita cronică literară. 
Politica îi ia, probabil, tot 
timpul, nu-i mal rămîne, 
din păcate, vreme și pen
tru literatură: politi
ca nu cîștigă far litera
tura pierde. Dintre rubri
cile permanente, singurele 
care rămân constant pon
derate, spirituale și de 
bun gust sînt cele ale lui 
C. Țoiu și Radu Cosașu, 
primele pe care le șî ci
tesc de fiecare dată O Ci
tit abia acum cu întâr
ziere, Sort&fy. - KrgUtzțre 
Tolstoi în ipostaza. sa te
zistă cea mâi slabă. Un 
personaj e pus să poves
tească o întâmplare me
nită să demonstreze o 
teză. Se adaugă și o post
față, ca un contrafort, cu 
rostul de a susține teo
retic eșafodajul întâmplă
rii care e ea însăși sufo
cată de comentarii cîl- 
țoase. Însuși Tolstoi e 
conștient de ceea ce face,

fel în fruntea lor doar in 
nădragi și cămașă albă, 
în postura în care apar 
prin filme iluminații sau 
condamnații la spânzură
toare. Sini sigur că există 
destui oameni de bun 
simț care văd înscenarea 
— s-au și făcut unele a- 
luzii discrete, dar se pare

I e ț e
căci in postfață vorbește 
despre „tezele expuse" în 
povestire. Mă îndoiesc în
să că a fost conștient că 
în felul acesta sacrifică 
arțar Sau. poate, se afla 
în faza în care chestiunea \ că nimeni nu îndrăznește
artei, uu-l mai preocupă,, să semnaleze deschis pe-
£ ănîzarea văzută fii v. rtcolulal! teama de a nu
mă cu cîțiva ani, realizată fi acuzat de lipsă de pa-
de ruși, a fost în schimb tribtism sau, și mai in-
extraordinară artfMttceștr '”®(gdn£-®e „neaorniunisrtf 
vorblhd, tsemai pef&t cărs'vor&tla vernil - 
a elimtpș&țeza £ Ieri B# IS. I”$f
viața perssnajelor # âkg.. p^peste^te că ’Wte fnpn- • 
sîndu-le ril trăiască au-\ i-«ta comawiȘfcț o Ma- 
teniic, pe coordonatele în
tâmplării originare S-a 
instalat brusc primăvara. 
Căldură nefirească, pre
vestitoare de secetă. Mult 
praf, mai curînd cenușă 
de la Mintia # O nottă 
viitură festivistă în zilele 

ț astea- pe rumului
■ CAictî. Drumul'1 acesta

se desfășoară cu tot ta- 
„ cimul bine moscut al ex- 

. tremei ffre&ie. procesiuni, 
îngenunchieri colective, 
retorică naționalist-misti- 
coidă. In loc de cămăși 
verzi, „drumeții" poartă 
niște cămeșoaie lungi, 
albe, cu semnul „mișcării" 
lui Marian M. pe piept. 
La sosirea în București, 
acesta a și apărut de alt-

și sculptură
i

a eliriaăt^-țeza -ti

dona pe care a și reali- 
zat-o, dar în cele din w- 
rnă a refuzat să te-o li
vreze din cauza prețuhiî 
derizoriu oferit de aceia. 
Ș îfi 9>rSl '"'•ntează re- 
frizai, mucalit șt molcom, 
cum e-el9 ,,8S nu creadă 
că mor de foame în țara 

Mi-a plăcut teri
bil vorba asta ri . mf-țș 
venit sațtlthhrățfșai peșnr 
tru ea.' Ciel cîțî dialre 
cel ce se 'îmbulzesc să-și 
ia zborul spre Ipotetice 
pământuri ale făgăduinței 
își pun problema asta ? 
Cîți mai au conștiința 
demnității, a lor 
țării ?

mea...

RADU CIOBANU

Ștefan Augustin Doinaș
Ii datorez eminentului poet, eseist și filozof, Ștefan 

Augustin Doinaș, debutul bunului augur. Prietenia dom- 
niei-sale mă onorează și mă obligă. Poate că sînt urmărit, 
în tot ce scrin, de imperativul intim, deloc trufaș, de a-i 
confirma elogiul.

L-am văzut în decembrie 1989 captivat de fascinația 
unei revoluții ce părea UNICE... Am fost mîndru că 
domnia-sa era acolo, vorbea din inima largă a mulțimii ( 
incendiate, o exprima, invocînd îneîntat refrenul „ole-ole" 
și apăsînd atît de îndreptățit pe faima din acele zile a 
tinerilor români... Apoi s.a retras, aidoma altor oameni 
ai culturii din cetate, ai clipei istorice, dezamăgit de tur
nura pe care a deviat revoluția... Nu sînt în măsură să 
opiniez politic, eu însumi trăind o acută dezamăgire...

Scriu aceste rînduri cuprins de tulburarea Că — iată — 
Doinaș (ca și Paler, de altfel) se adresează națiunii prin 
,.Europa liberă”... Ambii o fac cu profunzime, înnobilînd 
tot ce rostesc, ideile și verbele, frazele lor mă umplu de 
admirație și de luciditate...

Mă întreb cum sînt auziți, înțeleși 7 în puzderia de 
reviste, cele literare, culturale, suferă. Tirajele sînt umi
litoare, falimentare, cititorii de ieri se pare că au scă
zut drastic... Asta e. Fie și pe unde străine, marele nos
tru contemporan, prin ceea ce scrie și rostește, este as
cultat, înțeles, urmat...

Este privilegiul unor generații ca a noastră să-1 aibă 
în Cetate, să-l aibă model! Cu atît mai mult în aceste 
vremuri de confuzie, de răscoliri, de dramatice treziri. Să 
credem cu osîrdie lucidă în valorile noastre !

’ EUGEN EVU

Da, și la Geoagiu, că
minul cultural se află 
într-o „jenă” financiară 
pe care n-a cunoscut-o 
altădată. Sîntem de-abia 
la mijlocul anului și pî
nă la sfirșitul acestuia 
dacă se mai pot încasa 
de la populație aproxi
mativ 30 00Q de lei, a- 
cest lucru însemnînd că 
nici directorul căminu
lui nu-și va mai lua sa
lariul. E trist, dar ade
vărat I Atunci cum se 
dorește să se facă activi
tate culturală ? Chiar da
că acel director poartă 
numele de loan Marcu 
și este un sufletist, un 
om extraordinar! Ce se 
va întîmplă în astfel de 
condiții 7 Se vor închi
de ușile așezămîntului de 
cultură, construit prin

Poșta redacției

* Dinu Belea — Deva. 
Gînduri frumoase, versuri 
încurajatoare: „Miroase-a 
primăvară liberă și fără 
nori / în țara ce renaște 
din calvar / E-o primăvară

De fiecare dată cînd intri 
într-o bibliotecă, te simți 
reconfortat. în preajma păr
ților, a informației, lumea 
arată altfel, devine mai 
bună, și, paradoxal, mai 
cognoscibila. O primă im
presie oferită de Biblio
teca Comunală din Brănișca 
este aceea de spațiu cu 
grijă aranjat, de curățenie, 
unde sînt etalate cele a- 
proximativ 12 000 de vo
lume. Experiența, grija 

dnei Terezia Cișmaș, pentru 
cititorii de diferite catego
rii de vîrstă sînt evidențiate 
de faptul că, dintre cele trei 
încăperi existente, una a 
fost repartizată doar pen, 
tru cărțile destinate copii
lor, unde aceștia aq, acces 
liber la raft, pot lua cunoș
tință de cărțile nou intrate 
prin intermediul unei ex.

Chiar dacă unele dintre lucrările expuse le-am 
mai văzut cîndva, expoziția de la Galeriile de Artă 
„Forma” din Deva a Filialei Județene a U.A.P. im
presionează în mod deosebit. în primul rînd prin 
faptul că reunește lucrări de pictură, grafică, dar măi 
ales de sculptură, numeroase, realizate prâ tehnici 

. variate și chiar prin forme aparte (nu ne gîndim nu
mai la compozițiile dfe grafică și sculptură ci chiar 
și la cele de pictură. Există, mai ales, o lucrare de 

. realizată nu pe fin spațiu plan cum ne-am 

. ci fr*ti^unul ocidn|»l. fa rrt>i multe colțuri — 
loffldă tă airiSțtii BunedonMf și-au dat dru- 
nf^ziei, aamasontiil» mnfiuț-jfe-aeum probleme 

<fin partea ^bliSHl care daeS pînă 
1 l:ieri era unul larg, acum s-a fis simțitor, rămî- 
nînd unul specializat căre știe cum se privește o lu
crare de artă și o judecă nu numai după tradițio- 
halul „îmi place sau nu-mi place”.

Cel mai «mit ne-a repnut atenția sectorul de 
sculptură unde excelează loan Șeu, un artist aflat 
lă deplina maturitate a creățfe sale. Acesta expune 
compoziții realizate în- îngMwură și lemn, temeinic 
gtadite te proieo și teans tise în material definitiv,,, 
adevărate bijuterii. Amintim cîțeva dintre acestea: 

Eașă”, „Biserica din noi”, „Orgă pen- 
, „Plasa văzduhului”, „Buchetul ideță" 
alâfrAdam expune un proietțt de mot. 

nuinent inspirat. Ernest Kovacs este prăzeni ri două 
lucrări în lemn, mai valoroasă apărînd „Relicva stră
bunului". Ca și în unele lucrări de pictură, Gheorghe 
Pogan șochează de această dată și prin cîteva lucrări, 
le-am numi de sculptură, sau poate că sînt cu totul 
altceva. Rămîne să ne dumirim de-a lungul timpu
lui dacă vom avea ocazia să-1 mai vedem pe artist 
și în postura de sculptor, nu numai în cea de pictor.

Pictura și grafica sînt reprezentate de cîțiva ar
tiști cu nume : Mircea fiâtcă. Ion Cârjoi, Eva Suto, 
Tiberiu Făzakas, loșif Matyas, Ion Tengheru, loan 
Herman. O dovadă că ceva se întîmplă pe simezele 
de Ia galeria de artă deveană. Ceva îr. bine, de la... 
foarte bine spre... excelent! Expoziția, este organi
zată cu mult bun gust și merită să fi,e;văzută și re
văzută.

cu mai multe flori / După 
o viață plină de chin și de 
amar / Miroase.a primăva- 
ră-n țară iar / E primă
vara libertății mult visată/ 
Și ghioceii azi mai muiți 
răsar / Să șteargă de pe 
chipul țării rușinoasa pată". 
(„Primăvara libertății”).

B. CĂTĂLIN
• . 1 c

In preajma cărților, 
lunea arată altfel!

poziții. Și nu e de mirare 
că majoritatea din cei 360 
de cititori înscriși o con
stituie elevii 1

O altă sală cuprinde carte 
românească diversă, de spe- 

' cialitate, căutată de spe. 
cialiști, studenți, de alți lo
cuitori ai comunei evident 
iar o a treia este destinată 
literaturii universale, ro
manul de dragoste fiind so
licitat cu predilecție. Pro
cesul de înnoire a fondului 

. de carte existent este unul 
' lent, în acest an, mai pre- 
cis în primă "parte a anu
lui, intrînd doar 80 de

cărți noi. Acum, se pare, 
banii fiind epuizați, spe
ranțele pentru ooaflte nnuă, 
scumpă, se amină pentru 
anul viitor.

Ne-am interesat dacă în 
perioada de vară trece ci
neva pragul bibl*oteciu<Băs- 
punsul a ft * “ 
r ’ _
bază de fișe Individuale de 
lectură, ne-am convins că, 
în medie, intră în bibliote, 
că zilnic 25—30 de per
soane.

Sigur, misiunea princi-J 
pală a iristituțieFesțe'ăb^a 
de a pune la îndemîna ci-

____I _ ioiătÂ^tiv, chiar 
de mirare. ® ir Rncret, pe

titorului cartea dorită. Dar 
nu sînt «nise nici unele 
acțiuni — gen concurs de 
interpretare poezie — cîn- 
tece, elevii aleătuindu-și pen
tru apreciere un juriu pro
priu, dte iții cu cititorii pe 
marginea .unor cărți orga
nizate spohfan, cărora li se 
adaugă. tetîlnirile cu prile
jul aniversării unor scrii
tori cunoscuți (Marin Pre
da, Dimitrie Bolintineanu, 
B.P. Hășdeu, Calistrat Ho
gaș, Haria Lovinescu).

Astfel organizată, activi
tatea bibliotecii, respectarea 
programului de lucru afi
șat și posibilitatea de a 
găsi cartea preferată con
stituie un îndemn pentru ca 
lbcalnicii să treacă pragul 
bibliotecii mai des și cu 
fălos.

M. RODEA

O instituție culturală în pragul falimentului...
contrihuția în bani a lo
cuitorilor și prin grija 
unui alt mare sufletist 
numit Simina Samoîles- 
cu 7!

Deocamdată, unele pre
mise conduc cert spre 
falimentul acestei insti
tuții. Căminele culturale 
afiliate, chiar dacă în
casează ceva bani de la 
populație, nu-i mai vi
rează căminului cultural 
de centru, îi țin pentru 
uzul lor (curățenie, în
locuirea unul geam spart 
etc.). Banii din chiriile 
de la nunți și cei pro- 
veniți de la discotecă sînt 
puțini, dar constituie ve
nitul de bază al Institu

ției. La spectacole, lo
calnicii participă în nu
măr extrem de mic. Un 
caz de-a dreptul ridicol 
l-a constituit spectacolul 
oferit de două mari an
sambluri folclorice — u- 
nul din țară, celebru, nu
mit „Junii Sibiului’ șl 
al doilea un ansamblu 
folcloric din Marsilia 
(Franța) care și-au ți
nut, pe rînd, loc de spec
tatori, cîrid unul era în 
scenă, celălalt se afla în 
sală și viceversa. Chiar 
pînă aici s-a ajuns, su
fletului nostru să nu-i 
mai oferim nimic 7 Dg, 
pînă aici s-a ajuns î

Filme rulează de două

ori pe săptămînă. Nici 
aici nu mai vin specta
torii pentru că nu sînt 
pelicule interesante, iar 
calitatea proiecției apa
ratului i de 16 mm este 
total necorespunzătoare.

In momentul de față, 
spectacolele proprii nu 
se mai pot prezenta din 
cauza scenei care trebu
ie reparată. Directori® 
căminului cultural s-a 
îngrijit de procurarea 
seîndurii necesare pentru 
podea, Iar lucrarea pro- 
priu-zisă o va efectua ca 
ajutorul onor vecini, pen
tru că nu are bani să 
plătească meșteri califi
cați. Și toate acestea te

condițiile în care consiliul 
popular nu poate interveni 
cu nimic, neavînd nici el 
bani, un buget afectat 
pentru cultură, în condi
țiile lipsei unei legi a 
administrației locale pen
tru care actualul Parla
ment al țării nu și-a gă
sit timpul să o dezbată. 
Cîți ani ne vor trebui ca 
să punem toate lucrurile 
acestea la punct 7 Pro- 
babil că muiți I Șî pînă 
atunci vom asista ne
putincioși la degradarea 
a ceea ce a fost bun și 
a mers bine în domeniul 
vieții spirituale. Și nu nu
mai aici 1 Parcă e un 
blestem! Și ne mai mi

răm că străinătatea ne 
acuză că sîntem Iași, dar 
pînă a ajunge aici am 
asistat zeci ae ani ne
putincioși la ceea ce se 
derula în fața noastră. Și 
vom mai asista ! Și pînă a- 
tunci, românul a găsit o 
cale de - mijloc: să fa
că ce poate, eludînd pî
nă și bunul simț, fără a 
mai ține seama de ceva. 
Campania electorală se 
desfășoară cu surle și 
trîmbițe, cu scandaluri. 
Pleacă ai noștri, vin ai 
noștri, toți sîntem la fel 
într-0 țară care abia în
cepe să se pună pe pi
cioarele democrației. Poa
te timpul să mai rezolve 
ceva. Da, nu ștfan cuffl 
vom sta cu răbdarea!

MINED RODEA
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Optimismul un medicament la mare uret
■ I

I

rsT Ce este Partidul National Libe al
și ce vrea el?

Partidul' Național Libe
ral este un partid istorie, 
un partid a cărui existență 
se' împletește armonios și 
cauzal cu istoria României 
Mari, liberă și indepen
dentă.

Sub conducerea unor băr
bați iluștri, ei și-a cîștigat 
un nume și un renume res
pectate de generațiile ce 
s-au perindat în timp. Bl, 
Partidul Național Liberal, 
cu Instituția Monarhică, cu 
Regele însuși, au constituit 
un motiv de mîndrie pen
tru români, un garant al 
drepturilor constituționale. 
Veacuri de-a rindul, româ
nul a îndurat jugul apăsă
tor al silniciei șl umilinței. 
Partidul tfațional Liberal 
și-a adus contribuția sa de
cisivă-la cîștigarea demni

a

Religia-materie obligatorie în școală

I

i

Ideea de schimbare, bine 
conturată de Convenția De
mocratică din România, în 
această fierbinte campanie 
electorală, a fost îmbrăți
șau! de o mare parte a e- 
lectoratului român.

Una dintre surprizele plă
cute pentru observatorii 
politici, dar și pentru noi, 
a fost vizita dlui prof. E- 
mil Constantinescu în turul 
de scrutin organizat de CD 
la 27 iunie a.c., cînd cei 
67 de electori au dat „undă 
verde” unui necunoscut în 
lupta electorală pentru a- 
legerile prezidențiale. „Un 
bun credincios, apropiat de 
biserică”, a afirmat a doua 
zi poetul loan Alexandru, 
prezent la Crișan cu ocazia 
sfințirii așezămîhtului din 
această- frumoasă localitate 
din Țara Moților.

Vizita electorală a dlui 
prOf. Emil Constantinescu 
la Deva a fost considerată 
„un succes” și dătătoare de 
speranță, spulberînd și cea

'•♦•*•*•••*•*•*•*•*•*»*•*•••*•*•*•*•*•*•

Apărăm bunurile țârii, oamenii ei cinstiți
— La multe ore din zi și 

noapte am fost în gara din 
Deva. Cu treburi, fără tre
buri, întotdeauna am vă
zut lucrătorii Postului de 

■POIiție TF prczcnți. In ca
litate de șef al acestui post 
vă solicităm să ne spuneți 
ce face un polițist în gară?

— Discret, anonim, sin
guratic, își îndeplinește mi
siunea. Supraveghează, in
tervine, apără bogățiile ță
rii ce sînt în vagoanele de 
cale ferată, ocrotește oa

menii cinstiți împotriva rău
făcătorilor, contribuie la a- 
sigurarea fluxului normal 

al transportului feroviar. De 
călători și de mărfuri.

— Pe ce rază acționați ?
— Deva — Mintia — Ve- 

țel — Brănișca — Ilia — 
Gurasada — Burjuc — Zam, 
iar pe partea cealaltă, pînă 
la Dobra — Lăpugiu — 
Holdea, adică pînfi la mar
ginile județului. In plus. 

tății noastre, care amintește 
(și e bine să nu se uite) că 
„de la Rîm ne tragem”.

Partidul Național Liberal 
luptă și în prezent pentru 
ca să redea țării cipstea șl 
demnitatea pe care o dic
tatură despotică și sînge- 
rogsă i le-a umbrit. în lupta 
sa, Partidul Național Libe, 
ral se bizuie pe propriile 
sale puteri. El nu cunoaște 
compromisul, căci are de 
apărat un trecut glorios. El 
nu rîvnește la succese fa
cile, nu ține de demnitatea 
lui să se înalțe pre sine 
eoborînd pe alții, ?

Se apropie alegerile! 
Cum privește el acest ever 
niment ce va să aibă Inc 
în curînd ? Așa cum orice 
btin român, în preajma u- 
nor evenimente decisive, își 

mai mică îndoială- de ne
reușita. Mai mult, mitingul 
electoral a fost unul de ca
litate, cum rar «-a mai vă
zut în municipiul reședință 
de județ. Din «tiv, litat l 
discuțiilor avute, ctaa a re- 
ț ut insistența creștin-de- 
mocraților de a introduce 
fn școală religia, câ mate
rie obligatorie. Este de fapt 
o cauză pentru care luptăm 
și care trebuie regăsită pe 
„lista de priorități” a pro. 
gramului CD. Schimbarea 
nu înseamnă doar înlocui
rea actualei puteri cu oa
meni ai opoziției, ea trebuie 
să zdruncine temelii, să 
răstoarne ideologii I

Apropierea poporului ro
mân de Biserică va da naș. 
tere unei cu totul alte ima
gini țării noastre. Națiunea 
română a fost creștină de 
veacuri șl va rămine creș
tină de-a pururea ! Rezul

tatele recensămîntuluî popu
lației vorbesc de la sine. 
Așa să ne-ajute Dumnezeu!

/
avem în răspundere unită
țile de construcții șl carie
rele de piatră pentru calea 
ferată etc. de pe raza ju
dețului. Să rețineți: polițis
tul de la T.F. nu are oră 

DE VORBĂ CU DL. PLT. ADJUTANT
VASILE CĂRĂBET, ȘEFUL POSTULUI DE POLIȚIE

T.F- DIN STATIA C.F.R. DEVA

de somn, așa cum nu are 
circulația pe calea ferată. 
Zi și noapte la datorie. Și 
în sărbători, și de revelion... 
Cum cade tura.

— Die pit. adjutant Va- 
sile Cărăbcț, spuneți-ne ce 
cazuri ați descoperit în ul
tima vreme ? Cum le-ați 
rezolvat ?

— Am prins pe Romulus 
Pîrvan, Petru Bratu, Ion 

îndreaptă către sine gîndu- 
rile și reflexiile interioare. 
Partidul Național Liberal 
privește cu încredere viito
rul, cu conștiința liberă și 
cu ușurarea pie care i-o dă 
simțul datoriei împlinite.

Ce gînduri, ce mesaj 
transmite el, Partidul Na
țional Liberal, către alegă
tori, către Întreaga Na
țiune Română ? El trimite 
un salut de biruință asupra 
forțelor comuniste, un me
saj înălțător, un strigăt 
care sflșie văzduhul în cele 
patru zări, în ritmul mar
șului lui Andrei Mureș anu, 
actualul Imn Național „Deș
teaptă.te, române!”

ANDREI CORNELIE, 
P.N.L. Devâ

Din cauza luptelor (de 
neînțeles pentru noi) de la 
vîrful partidului, Uniunea 
Creștin — Democrată a fost 
suspendată o perioadă de 
timp din CD. Tocmai e- 
xact cînd s-au definitivat 
grilele Convenției pentru 
listele cu candidați! pentru 
alegerile parlamentare. La 
întoarcerea dlui Comeliu 
Coposu, președintele CD, 
de la Houston, suspendarea 
a fost ridicată. Prea tîr- 
ziu, căci „jocurile au fost 
făcute1”. La 27 septembrie, 
pe listele CD nu veți întîlni 
candidați creștitv-democrațL 
Desigur, simpatizanții și 
membrii UCD vor vota lis
tele Convenției Democra
tice din România și pe 
candidatul acesteia, dnul 
prof. Emil Constantinescu. 
Bunul Dumnezeu să fie cu 
noi, cu toții
Sing. MORAȚIU BORCA, 

președintele Filialei 
județene a Unhmii Creștin 

Democrate

Răuțoiu, Virgil Archip, 
Marcel Ciurar, Francisc 
Lăcătuș, care furau bagaje 
oamenilor din tren. Am 
descoperit furturi din va
goane de mărfuri, mai cu 

seamă dintre cele cu pro
duse din import. Zilele tre
cute i-am prins pe Radu 
Bâc, Ioan Baciu, Silvestru 
Gulea, Dorel Nistor. care 
au furat cartușe de țigări 
LM de la unitatea SC 
„Haicu — Craiu” din gară.

— Cîți lucrători aveți la 
post ?

— Sîntem puțini. Costică 
Bălțatu, Gheorghe Vîdu,

Spitalul cu 700 de paturi 
de la Hunedoara — această 
adevărată „uzină de sănă
tate” — se numără, între 
spitalele de talia sa, prin
tre cele cu ștacheta foarte 
ridicată în ceea ce privește 

competența profesională, ca
litatea și diversitatea ac
tului medical. Chirurgii 
ortopezi de aici practică o- 
perații pe coloană, implan
tări de coapsă artificială, 
ca să nu mai vorbim de 
„artizanatul" pe care-1 fac 
în cazurile de accident cu 
ruptură sau sfjjrîmare de 
os; în secția de cardiolo
gie, dotată cu W de pa
turi, din care 10 pentru 
terapie intensivă în caz de 
accidente majore ale apa
ratului circulator, monitori
zată centralizat, se practi
că procedeele și metodele, 
în general terapia, aplicate 
înz marile, dinicl de spe
cialitate ; chirurgii gine
cologi au rezolvat nu o da
tă cazuri aflate la pragul 
dintre viață și moarte, re- 
dînd vieții mame $1 prund.

ttinuîi l, s-ar putea vor
bi cu același respect de
spre mai toate secțiile spi
talului.

Care mai este, însă, în 
acest sfirșit de vară fier
binte, pulsul activității în 
„uzina hunedoreană de să
nătate” ?

— Unul bun, care defi
nește un organism sănă
tos, ne asigura directorul 
adjunct al spitalului, dom
nul doctor Gheorghe Ba- 
sarab.

Hectarul și miliomil
(Urmare din i)

primească circa 25—30 la 
sută din producția reali
zată, în acest sens trebuind 
să eslste o prevedere le

Avancronică fotbalistică
De la o etapă la alta, 

lupta pentru puncte, în 
toate eșaloanele fotbalului 
nostru, va deveni mai a- 
cerbă. In Divizia Națională, 
acordarea de către arbitri 
in etapa trecută, a nu mai 
puțin de 5 cartonașe roșii 
și 31 galbene (!) ilustrează

Adrian Dumitra, Valentin 
Tămaș, Dumitru Adîncu, 
Nicolae Crișan. Toți oameni 
de mare probitate.

— Aveți și colaboratori ?
— Da. Lucrători de la 

Compania de Jandarmi Si- 
meria, lucrători ceferiști, 
conducerile stațiilor de ca
le ferată, mai cu seamă 
cele din Ilia, Mintia, Do
bra, Zam, Lăpugiu de Jos.

— Deci, vă bizuiți înainte 
de orice pe dumneavoastră, 
apoi...

— Pe oamenii cinstiți. 
Misiunea noastră este una 
grea și de mare răspundere, 
dacă vrem să înțelegem 
bine ce înseamnă transpor
tul pe calea ferată româ
nească — bunurile, valo
rile materiale, oamenii. A- 
șa că noi sîntem zi și noap
te la post, în slujba căilor 
ferate române, în slujba 
tării.

Gh. I. NEGREA

— Domnule director, în 
spitalul de la Hunedoara 
actul medical a fost prac
ticat de-a lungul anilor de 
medici care atinseseră cote 
înalte de competență 
cunoaștere. A venit 
timpul de odihnă binemeri
tată pentru multi medici 
din această strălucită ple
iadă. A avut loc aici un 
„schimb de generații” ; cum 
s-a petrecut el ?

— în deplin consens. Din
tre autoritățile în practi
ca medicală de care vor
biți, au fost menținuți în
că în activitate cei care mai 
aveau ceva de dat în fo
losul celor care mai au ne
voie sâ primească.

— Cum „navigați”, dom
nule doctor, dumneavoas
tră, medicii de la Hunedoa
ra, pe apele deloc liniștite 
ale tranziției, în condițiile 
umrf buget de sănătate mai 
sărac ca oricînd ?

— Nu s-ar putea sputie 
că ne este ușor. Și la noi 
se resimte lipsa unor me
dicamente • sau materiale 
sanitare care n-ar trebui să 
lipsească, dar, avînd rela
ții directe cu foarte mulți 
furnizori, mijloace de trans
port proprii, ni le procu
răm ; greu, dar le procu
răm. Ne-au ajuțat mult 
organizații umanitare, mari 
spitale sau clinici din străi
nătate, ba chiar și cetă
țeni izolați, care au trăit 
în România, și, prin emi
grare au ajuns la o situa
ție materială prosperă. Aș 
cita, în sprijinul afirma- 

gală. O mare durere pentru 
producătorii agricoli o con
stituie creșterea necontro
lată și exagerată a prețuri
lor la produsele industriale 
de care are nevoie agricul- 

pregnant o adevărată bătă
lie în teren pentru rezul
tat Dar șf în Diviziile A 
ți B și chiar în Divizia O 
— faza județeană, s-a în
ceput tare, cu jocuri fără 
nici un menajament.

Sîmbătă, la Hunedoara, 
Corvinul are toate șansele 
să obțină a treia victorie 
in acest început de campio
nat și să se mențină în con
tinuare lider. După cum ne 
declarau loan Petcu, și Ro
mulus Gabor, și partida de . 
sîmbătă este pregătită cu 
toată seriozitatea. Armătura 
Zalău este o echipă cu 
multă experiență competi- 
țională, ce știe să se în-’ 
chidă bine in apărare, mai 
ales cînd joacă în depla
sare. Insă Corvinul, eu jo
cul său de pase precise, ra
pide, în adinei me. bine di
rijat la mijloc de către 
Gabor și Petcu (se pare că 
va reintra sîmbătă), poate 
desface orice apărare. în 
situația că Jiul va fi în
vinsă la CFR Timișoara 
(ceea ce nu dorim), Corvi
nul se poate detașa. în

| PROCURATURA LOCALĂ PETROȘANI

iț
J ________________________ - .
i cipare, care va fi depusă la CEC Petroșani. 

Informații la telefon 935/41916. (997)

Vinde prin licitație publică un autoturism 
ARO 243 Diesel.

Licitația se organizează în ziua de 28 sep
tembrie 1992, ora 10, la sediul unității din Pe- 

J troșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77.
înscrierile se fac pe baza taxei de parti

ției, exemplul domnului 
Iosef Muller, emigrat din 
România în Germania, a 
cărui societate particula
ră ne-a dotat cu două ma
șini. Organizații umanita
re din Argenieuill — Fran
ța. „Brenda Helpt” — Hu
nedoara — din Olanda au 
venit substanțial în spriji» 
nu’ nostru.

— Bănuim că nu doar la 
aprovizionarea cu unele 
medicamente și dotarea cu 
o seamă de aparatură — 
despre care ziarul nostru a 
mai scris — s-au rezuirtat 
relațiile spitalului de hl 
Hunedoara cu organizați 
umanitare și instituții set- 
nităre din Europa de Vezi.

— Evident. Am avut «Hd 
multe contacte pe linie de 
specialitate. Mediei cardio
logi, chirurgi, interniști de 
la noi au fost la speciali
zare la clinici din Franța 
și Germania. Cu multă bu. 
curie au putut ei să con
state aprecierile de care M 
bucură în străinătate me
dicul român, în calitate -de 
clinician. Ne sînt superiori 
în aparatură și medicațteț 
este adevărat, dar în mate
rie de diagnosticare, de 
cazuistică, nu sîntem eu 
nimic mai prejos.

Optimism ? în orice caz, 
cu acoperire.- El e un .bun 
tonic, un „medicament* la 
mare- preț în spitalul di» 
Hunedoara. Din aceasta, ca
litatea actului medical nu 
are decît de cîștigat * 

tura (îngrășăminte, erbicide, 
piese de schimb, ut&țje 
șa.).

Oricum, ca o concluzie la 
discuția ce am purtat-o eu 
dl. ing. Ionel Voica, inter
locutorul ne-a spus: «tMt 
Doamne, să nu se mai j» 

trugă și ce-a mai rămaș bun 
în țara asta”.
w am w im ■■■ S 
orice caz, ne place să cre
dem că lupta pentru pro
movare se va da între 3- 
ceste două reprezentante 
ale fotbalului hunedoreân. 
Dar, vor apare și alte pro*
tendente la titlu. E hotărt- 
tor avansul ce îl poate bl* 
Corvinul în primele 6 V 
tape, cînd își dispută pari 
tijele cu echipe de la care 
poate lua puncte și în dri 
plasare. Doar în Qtapa • 
Vil-a, Corvinul va primi, 
pe teren propriu replica 
Jiului Petroșani. Plnă a- 
tunci, hunedorenii pot aci*4 
mula puncte prețioase. ‘

Pentru majoritatea supor
terilor echipelor de fotbal 
din Divizia C — faza ju
dețeană — prezintă mult 
interes partidele de dumi
nică : Metaloplastica Orăș- 
tie — Minerul Ghelari, Vic
toria Călan — Min. Ani- 
noasa, Aurul Brad — Ml» 
nerul Certej și Min. Bă»- 
băteni — Mureșul Dev* 
Așadar, devenii au, din nou> 
un meci foarte greu în Va
lea Jiului, unde gazdele 
joacă aspru de ' tot! Skn» 
bâta trecută, la Aninoasa, 
gazdele au depășit limitele 
sportivității și pe teren d 
în tribune. Să vedem - ee 
decide Comisia Județeană 
de Disciplină despre cele 
întîmplate la Aninoasa.

SABIN CERBU
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• LA aniversarea zilei
de naștere, pentru. loan 
e&npan din Vețel, ce
le mai alese urări de bl
ue și sănătate, din partea 
soției Marinela și fiicei 
Mădălina. (5902)

• MICUȚUL Codruț, tu-
șlca și unchiul urează 
(fragului Nicușor Tomes- 
cu sănătate și să fie iu
bit ! (6439)

VINZARl— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND garsonieră, con. 
fort unu, la intrarea în 
Hunedoara, Relații la tel. 
îl 1918, după ora 20. (6475)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, zona tea
tru. Hunedoara, str. G. E- 
tiescu, bloc 4, ap. 21.

(6476)
• VÎND apartament 4 

camere. Hunedoara. In
formații tel. 713438. (6478)

- • VÎND loc de casă, a.
P«. -gaze. Deva, str. Crfn- 
gulul, nr. 4. (7103)

• • VÎND pian cu coadă 
BL Schott înviem./Infor
mații tel. 716598 sau 
722124. (7104)

VÎND convenabil Dat
sun Nissan 1400 cmc, 130000 
km.' Deva ,tel. 617655.

(7117) 
' • S.C. Proexcomet SRL

Bevh oferă lemne foc. Li
vrare promptă, informații 
str. Viilor, nr. 16. tel. 
616122 sau 615121. (7106)

• VÎND Ford Taunus,
an fabricație 1981, înma
triculat. Informații tel. 
615121. (7107)

. • VÎND apartament 2 
camere, confort, etaj IV, 
Bălcescu. Deva, tel. 620692.

; f (7108)
- • VÎND apartament 3 

Camere, confort 1 sau 
Schimb cU apartament 2 
camere. Simeria .tel. 661706.

(7109)
9 VÎND apartament 2 

camere, sobă teracotă, ga
ze, Deva, sau schimb si
milar Arad. Tel. 613964.

(6998)
• VÎND grădină cu pomi 

fructiferi și cabană cu po
sibilități de amenajare zo

nă agrement, suprafață 
2400 mp. Deva, tel. 618269. 
după ora 16. (7059)

• VÎND apartament Si
meria, confort sporit, 4 ca
mere, bloc cărămidă, gaze, 
zugrăvit proaspăt, ocupa- 
bil imediat și caroserie A- 
RO 244 D, tapisat și pun
te. Inf. tel. 661595, orele 
6—11. (7055)

• VÎND Renault 18, ne
înmatriculat, stare perfec
tă. Tel. 615072. (7090)

• VÎND Dacia 1300, an
fabricație 1983, stare bună, 
preț convenabil, Caba Sa- 
moilă, sat Roșcani, nr. 85, 
com. Dobra. (7091)

• VÎND căței rasă cio
bănești germani, cu acte, 
preț informativ 25 000/ 
buc. Tel. 619490. (orele 9— 
15). (7093)

• CEDEZ contract pen
tru apartament două ca
mere .etaj I. Informații* De
va, cartier Dacia, bloc 23, 
ap. 5, zilnic.

• VÎND garsonieră Deva,
teL 626054. (7096)

• VÎND urgent Opel
Rekord 20 E, preț con
venabil, stare Ireproșabilă. 
Deva, tel. 614975. (7097)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, ultracentral 
(lîngă casa de cultură). O_ 
fer mare recompensă pen
tru cedare de contract a- 
partament 3—4 camere. De
va, tel. 614975. (7097)

• VÎND garsonieră, • zo
nă centrală, preț 600 000, 
negociabil. Inf. Deva, str. 
Viitorului, bloc O 4, se. - 2, 
ap. 35. ’ (7098)
- • VÎND hidrofor > apă, 

50 000 lei,- Deva, tel. 622481.
(7090)

• COOPERATIVA „Pres
tarea", cu sediul în Sime
ria, str. Cloșca, nr. 2, ju
dețul Hunedoara, vinde 
prin licitație publică lâ 
data de 1.09.1992, ora 10, 
o stație betoane Cedomal 
C 15. tractor multifuncțio
nal IF 650. (7101)

• VÎND căței Dog Ger
man Pedigree, tel. 661144.

(7110)
• CUMPĂR garsonieră 

central, Deva. Tel. 621252 
sau Baia de Criș, tel 247.

(7ffl)
• VÎND atelier de croi

torie dotat cu mașinile a- 
ferente suprafață 60 mp. 
Deva, tel. 614277. (7114)

• CEDEZ contract apar
tament. Deva, Micro 15.

Inf. tel. 619265, orele 11 
—18. (7115)

PIERDERI
• PIERDUT cartelă a- 

limente, pe numele Adam 
Costică, eliberată de Aii-, 
mentara nr. 38, Hunedoa
ra. O declar nulă. (6474)

• PIERDUT cartelă a- 
limente, pe numele De- 
mian Doina, eliberată de 
Alimentara nr. 14, Hune
doara. O declar nulă.

(6479)
• PIERDUT carnet ve

teran de război, pe numf>- 
le Cristea Traian, eliberat 
de Asociația Veteranilor 
de Război Orăștie. îl de
clar nul. (7094)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele Cîn- 
da Petru, eliberată de I.E. 
Mintia. O declar nulă

(7095)
ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru închi
riat spațiu pentru magazin 
șl depozit în Deva, prefe
rabil zonă centrală. Ti
mișoara, tel. 96/167094.

(7092)

• ORGANIZAȚIA uma
nitară „Medecins du Mon
de" caută pentru închiriat 
un apartament de trei ca
mere, mobilat, cu telefon, 
disponibil începînd cii. pri
ma decadă a lunii septem. 
brie 1995. Răspunsuri : De
va, tel. 613871, între ore
le. 9—16 sau în scris pe 
adresa: „Medecins du
Monde”, Mission Hunedoa
ra, str. Cetății, nr. 31, 2700, 
Deva. (7102)

• OFER spațiu pentru
depozitare; tec central. De
va, tel. 616893. (7057)

OFERTE 
DE SF’V’CH

• SOCIETATEA „21
IMPEX” angajează con
tabil cu studii superioare, 
muncitori de înaltă cali
ficare, electromecanic, ges- 
tionar-vînzător. Relații sea
ra, intre orele 19—22, teL 
624657, 616043. (7116)

• ANGAJAM femeie de
serviciu la bloc. Deva, tel. 
616893. (7113)

COMEMORĂRI

• CU adincă dure
re în suflet, tata San
du, mama Mariana, 
frații Boby și Alex a. 
nunță că se împlinesc 
3 ani de cînd dragul 
nostru

NELUȚU ALEXANDRU
PIRVUCEANU

ne-a părăsit la numai 
15 ani. Dumnezeu să 
aibă în pază sufletul 
tău! (7088)

• AZI, 28 august, 
se împlinesc 6 săptă- 
mîni de la trecerea în 
eternitate ă. celui ca
re a fost un bun și 
iubitor soț, tată, socru 
și bunic,

IOAN RADOVICI
' Comemorarea sîm- 

bătă, 29 ăugust, la Bi
serica Ortodoxă din 
str. Popa Șapcă, Hu. 
nedoara. Nu te vom 
uita niciodată. Dum
nezeu să te odihneas
că în pace I Întreaga 
familie. (7051)

• LA ,31 august se 
împlinesc 2 ani de la 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost un 
minunat om, un bun 
soț și tată; profesor 

MARCEL 
ANGHELACIIE 

Dumnezeu să-1 odih
nească în pace ! Soția 
și copiii. (7105)

S.C. „PECO“ HUNEDOARA — DEVA S.A. 
ANUNȚĂ

Tichetele pentru benzină se eliberează în
cepînd cu data de 1. 09. 1992, conform progra
mului ce va fi afișat la depozitele si stațiile 
„PECO". (1006)

BANC POST S.A.
SUCURSALA JUD. HUNEDOARA DEVA 

Efectuează schimburi valutare la sediul său 
din Bdul Decebal, bl. P, după următorul pro
gram :

— Luni și vineri — 9,15—15
—• Simbătă — 9 -—12

(1010) i

S.C. „RETEZATUL" SA DEVA 
cu sediul în Deva, strada Depozitelor, nr, 

11.
încadrează prin concurs:
• jurisconsult
Concursul va avea loc la data de 10 sep

tembrie 1992, ora 8, la sediul societății.
Informații suplimentare la telefonul 623630, 

biroul organizare — personal. (1009)

ANUNȚ
In conformitate cu Legea nr. 50/1991, capi- 

tolyl II, privind concesionarea terenurilor pen- j 
tru construcții, Consiliul Local Simeria anunță: |

în sediul din Simeria, str. Avram lancu, ț 
nr. 23, va avea loc la data de 16 septembrie l 
1992, ora 10, licitația privind concesionarea te- i 
renului aparținînd Consiliului Local Simeria, , 
situat in Simeria, str. -Avram lancu.

Terenul se concesionează pentru construe- > 
ție de garaje pe amplasamentul prevăzut in pro- î 
iectul nr. 6433/1990, avizat și aprobat de Con- î 
siliul Local Simeria în ședința din 21 mai, 1992. ■

• Terenul are o suprafață de 135,00 mp, '
15,00 mp/garaj ‘

• Prețul de pornire a licitației este 80,00 |
lei/mp/an . ’ )

• Perioada concesionării pste 25 ani ț
In perioada 1’—15 septembrie au ioc in- ț 

scrierea persoanelor fizice sau juridice intere- ( 
sate, precum și vinzarea de către organizator a î 
documentelor licitației, la sediul Consiliului Lo- 1 
cal Simeria, biroul urbanism, tel. 660050. (1008) )

i I i i i i
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ca conducerii centrale a Partidului Naționali 
Liberal. j

I

1

J
PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN | 

UNIUNEA ECONOMICA ROMÂNĂ A ) 
ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI (

FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA
S.L. ȚRAUM S.A. ILIA 

ANGAJEAZĂ pentru Fabrica de Bere din 
SÎRBI.

Secretară cunoscătoare de limba germa-
nâ

• Electrician automatist
• Mecanic întreținere
• Instalator întreținere
Condiții: vechime minimum 10 ani, cat.

4—6.
Informații, tel. 614150.
• ÎNCHIRIAZĂ în Deva, zonă centrală, 

sediu de firmă.
Informații tel. 614150.

II
I
*I
I președinte ing. Paul Botez pentru contribuția 

deosebită la reînființarea Partidului Național

IIII
II

(CEC)

comunicat
Filiala județului Hunedoara a Partidului 

Național Liberal, mulțumește domnului ex-

Liberal în județul Hunedoara și la activitatea 
organizației pînă în prezent.

La ședința din 18 august 1992, ca recom
pensă și gratitudine, i s-a oferit titlul de „pre
ședinte de onoare”, titlu ce a fost în mod re
gretabil refuzat.

Reafirmăm sprijinul nostru față de politi-

în colaborare cu instituții de invățămint 
superior și alți specialiști in domeniu

Organizează o nouă serie de cursuri de 
marketing-management-contabilitate și ac
tivități financiare specifice economiei de pia
ță, astfel:
DEVA:

1. Marketing-Contabilitate și activități fi
nanciare.

2. Curs engleză începători și avansați (pot 
participa și elevi de liceu)

3. Merceologie — tranzacții comerciale. 
HUNEDOARA :

1. Contabilitate și activități financiare —
legislație. x,

2. MerceolPgie-management-marketing.
3. Curs engleză — germană — începători 

și avansați (pol participa și elevi de liceu). 
ORĂȘTIE :

1. Marketing-Contabilitate și activități fi
nanciare.

Se pot înscrie întreprinzători particulari, 
agenți economici sau orice persoane care do
resc să se inițieze în domeniul economiei de 
piață sau să desfășoare activități private.

ANUNȚ: J
Sucursala județeană Hunedoara — Deva a ’ 

Băncii Naționale a României J
Vinde la licitație publică, organizată în data ' 

de 4 septembrie 1962, autoturism Dacia 1300, *
Relații suplimentare pot fi obținute la se- ț 

diul instituției din Deva, str. 1 Decembrie, nr. \ 
10, telefon 611050. (1007) ț
—------------------ -------------------------------------------- j

S.C. EXIM COM VIS S.R.L. HUNEDOARA ț
Vă oferim șansa închirierii unor spații co- t 

merciale moderne, la prețuri minime, fără Ii- < 
citație, într-un vad deosebit. ’

Societatea noastră construiește în PIAȚA ‘ 
DUNĂREA din HUNEDOARA 25 de spații co- ) 
merciale cu profile diversificate. *

Fiecare magazin se închiriază fără licitație. 
Societățile interesate sînt invitate să ne 

contacteze urgent la magazinul PÎINE, Hune
doara, str. Libertății, centru vechi (permanent) 
sau tel. 713554, după ora 19. (6929)

Comitetul Județean al 
Filialei Partidului 
Național Liberal

înscrieri și relații suplimentare Ia sediul 
filialei UERIP, din str. A. Șaguna, nr. 2, între 
orele 8—15, tel. 611339 — pentru DEVA ; pen
tru HUNEDOARA Ia tel. 724492 sau 714001 
— dl Fara Matei și pentru ORĂȘTIE la teL 
641389 — dna Filimon. (1004) |

S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA 
str. Libertății, bl. L4 ; parter; Telefax 612145

VINDE EN GROS
• zyhăr
• țigări Viceroy, Flash Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere — auto 165—13 Korea
• Mori — cereale, China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTĂ
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

salt casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu
destinație birouri. (CEC)

Ziar «dilat de SC „CUVÎNTUL LIBER” S A. J/20/618/I991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva2700, str. 1 Decembrie, 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane; 611275, 612157, 611269, 625904 Fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. 
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