
• Prin oficiile diplomati
ce, guvernul român a adre
sat invitația să trimită sau 
să încurajeze participarea 
.observatorilor străini unui 
număr de 16 organizații in. 
ternaționale șl regionale, in
clusiv ONU, CSCE, CEE și 
tuturor Statelor europene 
ți de pe alte continente, a 
anunțat Oficiu] de protocol 
și acreditare observatori al 
Biroului Electoral Central.

• Biroul pentru instituții

democratice și i drepturile 
omului al CSCE a comu
nicat că a informat toate 
țările membre în legătură 
cu alegerile de la 27 sep. 
tembrie din România, a- 
dresînd invitația ca obser
vatorii să asiste la organi
zarea și desfășurarea pro
cesului electoral. O delega
ție de observatori, formată 
din 10 parlamentari-și în. 
soțita de un meml ’U al 
Secretariatului Consiliului 
Europei, va fi trimisă în 
România, a hotărît Aduna
rea Parlamentară a Consi
liului. De asemenea par. 
lamentele Germaniei, Bel
giei, guvernul Maltei, Liga
Statelor Arabe au comu

nicat decizia lor de a tri

mite observatori iiT~alege^ 
rile din țara noastră. Pre
ședintele Consiliului suprem 
electoral din Venezuela, or
ganism permanent, menit să 
organizeze alegerile din a- 
ceastă țară, intenționează să 
vină în România pentru a 
asista, ca observator, Ia a- 
legerilc generale. ,

• Pe agenda de lucru a 
Camerei Deputaților, afla, 
tă în a doua sesiune ordi
nară a anului 1992, sînt 
înscrise : reexaminarea Le
gii privind organizarea și 
funcționarea Curții de con
turi, (a solicitarea preșe
dintelui Români*' în baza 
art. 77, alin. 2 din. Consti
tuție ; examinarea £ ordo. 
nanțelor guvernamentale e-

mise,-jin timpul vacanței 
ițlai Citare și aflate deja 

la sSSSl ; continuarea dez
baterilor la «Proiectul de 
lege privind situația juri, 
dică a unor imobile trecu
te tn pmprietstea statului 
după 6 martie 1945; Pro. 
iestul de lege cu privire la 
stema și sigiliul statului. 
Președintele Camerei a ce. 
rut desfășurarea sesiunii 
pînă la 10 septembrie, in
clusiv.

• Proiectul de lege pri
vind stema țării și sigiliul 
statului, arborarea drape
lului României cu stema 
țării și intonarea imnului 
național au fost discutate 
pe ansamblu de Senat. Ste

ma simbolizează statul ro. 
mân național, suveran, in
dependent, unitar și indi
vizibil. Se compune din 2 
scuturi suprapuse. Scutul 
mare, pe albastru, are o 
acvilă din aur cu capul 
spre dreapta, cu ciocul și 
ghearele roșii, ținînd în cioc 
o cruce ortodoxă din aur, 
în gheara dreaptă sabia lui 
Ștefan cel Mare, iar în 
cea stingă buzduganul lui 
Mihai Viteazul.

• După primul fur de 
scrutin pentru noul Birou 
permanent al Camerei De. 
putaților au fost aleși : vi
cepreședinți — Ionel Ro
man (FDSN), Radu Ciucea- 
nu (PNL), Ion Rațiu (PNT. 
CD); secretari — Lazăr

Madaraș (UDMR), Njc ao 
Radu (independent); ches
tori — Vasile Rădulescu 
(Grupul parlamentar Re
publican), Paul Ciobanu 
(PUNR). FSN a propus și 
pentru turul doi, deși nu 
au întrunit voturile nece
sare alegerii nici în primul, 
tot pe Radu Ciuceanu ca 
vicepreședinte, pe Cazimir 
Ionescu și Ion Gurău ca 
secretari. Rezultatele celui 
de-al doilea tur de scrutin 
vor fi comunicate în ședin
ța plenară de astăzi.

CUVÎNTUL LIBER
pe de o ptirte, sa se pre
zinte pe sine, dar în a- 
celași timp — și să-și 
combată adversarul. Es
te logic, este normal.. în 
lupta pentru întâietate nu 
poate avea loc consensul, 
nu există menajamente. 
Așa se întâmplă în orice 
democrație din lume. De
pinde însă ce arme va 
folosi fiecare, ce argu
mente' va aduce în susți- 

  .... nerea opțiunilor proprii, 
tă aprigă -dispută. Aceș- Dacă armele vor fi du- 

- • - *■ ’ re, contondente, și-i vor
răni pe partenerii de dia
log, dacă argumentele vor 
fi; „subțiri”, fără substan
ță, dacă atît de necesara 
nevoie de schimbare va 
fi privită prin prisma u- 
cii și a răzbunării ți nu 
prin cea a reconcilierii și

ampania electorală 
pentru alegerile par
lamentare și pre

zidențiale din 27 septem- 
■ brie a.c. a intrat în linie 

dreaptă. După cum era 
de așteptat, pentru func
ția de președinte au tre. 
cut prin sita deasă a ce
lor 100 003 de semnături 
de susținere doar cei ca
re au *putut. Și se pare 
că au trecut, totuși, cei 
care au o șansă în aceas-

1 1

Convorbire cu dl maior GIIEORGHE MITAR, 
comandantul Poliției Municipiului — Deva
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Ieri, dis-de-dimineață, un 
grup alcătuit din circa 70— 
80 de oameni — bărbați și 
femei — s-au adunat în 
fața clădirii Prefecturii și 
a Consiliului județean. E- 
rau toți din satul Boz, co
muna Brănișca și au venit 
șă reclame o seamă de lu
cruri care-i nemulțumesc. 
Am intrat în vorbă cu eiii- 
va dintre ci și iată ce am 
aflat de la Tovie Manea, 
din satul susnumit :

— Ne-a spus 
comunei, dnul
Nistor, că de mîine 
mai avea autobuz 
bozeni.

— De ce ?
— Fiindcă Regia

. primarul 
Constantin 

nu vom 
pentru

tia sînt, în ordinea de
punerii candidaturilor : 
Ion Iliescu — F.D.S.N.. E- 
mil Constantinsscu — 
Convenția Democratică. 

Gheorghe Funar —P’.U.N.R., 
Caius Traian z a m • 
— F.S.N., loan Mâjrratu 
— Partidul Republican.

OBSERVAi OR

Șase pentru un fotoliu
a spiritului” creator, dacă 
promisiunile ce vor fi fă
cute nu vor fi susținute 
cu dovezi convingătoare 
—< fiecare cetățean va pu
tea aprecia și își va sta.. ... . . L a 
da votul la 27 septembrie 
a;c..

Cum cîșiigăiorui acestei 
curse electorale nu va 
putea fi decît unul sin
gur; și cum. electoratul a- 
re de ales și va vota o 
persoană anume și nu. o 
listă, este de înțeles și de 
prevăzut că va fi prefe
rat acela care întrunește 
cele mai alese calități de 
om, dfe- condupător ți de 
strateg, acela care se con
fundă cu opțiunile și in
teresele poporului, cu sen
timentele de patriotism și 
cu năzuințele de prospe
ritate ale națiunii — din
colo de resentimente po
litice, de aversiuni etni
ce, de considerente regio
nale.

Așadar, doar unul din 
.șase va dobîndi. in 27 
septembrie a.c.. sau poate 
după mai multe tururi de 
scrutin, mult rîvnilul fo
toliu prezidențial. Ace
la va deveni atunci pre
ședintele tuturor români, 
lor, în care va trebui să 
avem încredere și pe ca
re va trebui, să.l susținem 
în dificilă sa misiune. Mă
car de s-ar întâmpla să 
fie cel mai bun Depinde 
de noi toți.

Mircea Druc — indepen
dent.

Prin prezentările suma
re, deocamdată, apărute în 
presa centrală și din pri
mele apariții la televiziu- . . .
ne,'se poa e deduce că1 bili favoritul pentru 
fiecare este o- personali
tate a momentului, eă fie
care s-a aruncat în aceas
tă luptă, din dorința bi
nelui pentru țară, pentru 
popor, pentru oameni; Si
gur, măsura- în care 'or 
reuși să apropie acest, bi
ne nu depinde numai de 
ei, ci și de parlament, de 
guvern, în ultimă instan
ță — de noi toți. însă 
președintele, cu autorita-

; tea funcției sale supreme 
în stat, poate influența 
în mare măsură drumul 
națiunii spre mîine.

‘ Unii dintre candidații la 
fotoliul prezidențial și-au 
început mai de mult cam
pania electorală. S-au în- 
tîlnit cu lideri și cu mem
bri ai- partidelor pe care 
le rc,:rezTtă, cu cetățeni, 
cărora le.au expus gîndu. 
rile ee-i anilfiă în even, 
tualitatea cîștigării alege, 
rilor, au făcut — nici nu 
se putea altfel — promi
siuni. De acum. întâlnirile 
dumnealor cu țara vor fi 
mai frecvente, prezența la 
radio și la televiziune — 
mai intensă, pentru a st? 
face cît mai cunoscuți și 
a-și apropia electoratul.

în mod sigur, disputa 
se va încinge, lupt.', de 
idei va căpăta nuanțe a- 
cute, fiecare va încerca.

O discuție cu cel ce con
duce poliția municipiului 
de- reședință a județului 
este foarte interesantă din 
cel puțin trei puncte de 
vedere și iată care sînt 
acestea : 1. Interlocutorul
este un om sincer, adept 
al spunerii lucrurilor pe 
nume’: 2. Cînd afirmă "ce
va, aduce în sprijin atâtea 
argumente îneît spusele sa
le sînt indubitabile : 3 Dl 
Gh. Mitar este cum ne-a 
mărturisit, prieten cu presa 

— cu presa serioasă, a spe
cificat — și este de acord 
să .discute cu ziariștii ori de 
cite ori este solicitat.

RED.: Die maior, sinteți 
de acord să începem con. 
vorbirea noastră cu prezen
tarea stării infracționale a 
municipiului Deva ? ' Dacă 
da, aveți cuvîntul.

Gh.M.: Am in față sta
tistică aferentă perioadei ce 
a trecut din acest an. Pe 
primele locuri se situează 
furturile din avutul par
ticular — 202, furturile din 
avutul public —- 99. infrac
țiunile cu. 'violență — 55, 
tîihăriile — 45, crimele —

cu

a- 
e-

2, tentativele de omor — 
2, violurile — 4 ș.a.

RED.; Comparînd aces
te cifre cu cele de anul tre. 
cui, care ar fi evoluția ?

Gh.M. : îngrijorătoare.
Dacă la crime; tentative 
de omor și violuri situația 
este relativ staționară, au 
crescut foarte mult — du- 
blîndu-se- chiar — furturi
le; tâlhăriile și faptele 
violență.

RED. : Cam 'explicați 
ccăstă explozie, dacă nu
xagerăm numind.o așa '!

Gh.M.: Nu exagerați. Ar 
fi mai multe cauze și am să 
mă opresc asupra cîtorva. 
Mulți oameni înțeleg strîmb 
democrația cucerită în ul
timii ani, în sensul că pot 
face ce vor, fără să dea 
socoteală cuiva. Or. orice 
stal?, chiar în perioada de 
tranziție, cum . se află Ito- 
mânia, are legi ce se cer 
respectate de toți cetățenii, 
tn al doilea rînd — ca o 
altă cauză — șomajul îi 
îndeamnă pe. unii oameni 
care, pur și simplu, ai* sur
se de venituri foarte mici 
sau deloc, să fure. Este o

realitate de care nu tre
buie să ne ferim. M-aș 
referi și la spiritul de aven
tură specific tineretului, 
care îl împinge spre teri
bilism, spre fapte 
din comun, dătătoare 
senzații tari. Iată, din 
234 inși trimiși în fața 
stanței în 1992, 55 sînt 
nori, iar 91 tineri.

RED. : Vorbiți de spiri
tul de aventură al tinere
tului. De ce, oare, unii își 
îndreaptă această trăsă. 
tură spre rău, spre negativ 
și nu spre bine, "spre po
zitiv ?

Gh.M. : Cei mai mulți 
infractori de vîrste frage, 
de sau tinere provin din 
familii dezorganizate, al 
căror număr sporește foar
te mult în ultima vreme, 
în altă ordine de idei, lip
sa de supraveghere , din 
partea părinților îi Iasă pe 
minori și pe tineri sub in
fluența unor indivizi du
bioși, care îi atrag. în să- 
vîrșirea de fapte antisocia
le. .

RED. : Veți fi de acord 
cu noi dacă afirmăm că 
o altă cauză a stării in
fracționale este alcoolul ?

TRAIAN BONDOR, 
Gh. I. NEGREA

ieșite 
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autono
mă de Transport Local De.

Cetățen i 
din Boz
la Deva

va nu vrea să urce cu au
tobuzul pînă în satul lurc- 
șoara, din cauza drumului 
rău și' pentru că sînt cală, 
tori puțini. Și atunci dom
nia sa a zis că suspendă și 
autobuzul de Boz.

L-am căutat la telefon 
pe dl Roman, directorul 
ll.A.T.L. ți nu l-am găsii, 
deși era ora 7,30, domnia 
sa anunțînd de acasă că 
întârzie puțin. N-a fost gă. 
sit nici dl Constantin Nis- 
tor. primarul Brănișcăi, căci 
nu venise la sediul consi
liului local. Am vorbit cu 
dua Tereza Abutpaie, 
piegat Ia R.A.T.L.

— Nu știu ce a zis 
mărul din Brănișca, 
noi nu avem de gînd 
suspendăm cele
auto la Boz ce le efectuăm 
zilnic — ne_a spus interlo. 
cutoarea.

După ce au stat de vorbă 
cîteva minute cu dl. prefect 
Gheorghe Ivan, bozenii au 
plecat fiecare în treaba 
lui promițînd că vor veni 
cu o seamă de rcclamații 
la adresa consiliului local 
și a primarului din Bră
nișca.

im-

pri- 
dar 

să
5 curse

— Ce părere ar de șe-

în atenția cititorilor ziarului 
~ „Cuvîntul liber1’

ABONAMENTELE

I

5
1 Ia- ziarul nostru se fac ia- oficiile poștale-, factorii A 
f poștali și difuzorii de presă ! (
| Costul unui abonament lunar este de 140 l 
l lei la care se adaugă taxele poștale.

* 
I ful tău ?
! — Exact părerea pe | ,

are el despre'

TRAIAN BONDOR

• CASĂ 
fete ca zînelc, 
frumoși și-au pus inimă 
inimă, suflet lingă suflet 
nestinsă iubire care 
familie. Hațegul s.a. îmbogățit a. 
nul acesta cu 58 de familii ti
nere. l.e dorim din inimă. din 
suflet, „casă de piatră". fCh. l.N.)

DE PIATRĂ. 58 de
58 de feciori feți, 
pus inimă lingă 

intr-o 
se numește

• CALITATE, DIVERSITATE 
Micul colectiv al secției lenjerie — 
tapiserie (responsabilă Margareta 
Șoimoșj, situat la parteruț bloca..

D, Bulevardul „Dccebal 
Deva', realizează lunar, din pro
ducția de scrie și comandă, 1,2 
milioane Ici, avînd un aport în
semnat în beneficiile Cooperativei 
„Progresul" de care aparține. Pe 
lingă obișnuitele articole utilitare 
de interior, cum sînt tapiserii, dra
perii, saltele, lenjerii, aici se con
fecționează și husa pentru auto 
turisme, cit si articole vestimen
tare.- Deviz > celor cure luci cază 
în acest atelier este promptitudine 
sf prestații de colita e ireproșa
bilă. <E.S.)

• CONCURENȚA ÎN PRETURI. 
Re, Unt, pe traseul Deva — Simb
ria și retur ou apărut autobuze 
particulare care efectuează curse

tie persoame. Un asemenea exem
plu îl reprezintă și autobuzul 4- 
HD.9076 — cochet și bine îngri. 
jit, al firmei „Trușcă Trans". Din. 
colo de. amabilitatea lucrătorilor, 
mai notăm prețul biletelor, care 
este mai mic cu 5 Zei decît cel 
practicat de RATP Deva. Concu
rența începe să-și spună curîntul 
si în transporturi, (C.P.)

IMPORTANT
• Anunțam cititorii noștri că 

numărul de mîine al ziarului va 
apârea în 8 pagini, la prețul 
neschimbat, de 10 lei. Din cu
prins : Caleidoscop duminical, 
Sâptâmîna la televiziune Co- 
sînzeana, etc.
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Educația mc ra'-religioasă j 
în planul de învățămînt! !
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In „Tribuna învățămîn
tului” este publicat pla
nul de învățămînt pe anul 
școlar 1992/93. Ceea' ce 
atrage atenția în mod deo
sebit, atît conducerilor de 
școli, cit mai ales elevilor 
și părinților lor, este fap
tul căț alături de princi
palele obiecte de învăță
mînt flimba și literatura 
română, limbi moderne, 
istorie, educație moral ci- 

-vicâ etc.) se află educa
ția moral-religioasă pre
văzută cu o oră p.e săp- 
tămînă la fiecare dintre 
clasele I—IV. în învăță- 
mîntul ’gimnazial,- clasele 
V—VIII se prevede, de 
asemenea, cite o oră de 
educație moral-religioasă 
pentru fiecare clasă.

în continuare, în planei 
de învățămînt se face 
următoarea precizare: 
„Disciplina are un carac
ter facultativ și opțional, 
în funcție de convingerile 
religioase, familia avînd 
libertatea de a permite 
sau nu înscrierea elevului 
la cursurile confesiunii 
căreia îi aparține. Obiec
tul se predă conform pro-

A.șa ar putea fi numită 
asocigț’aî de locatari de a 
cărei bună și corectă func
ționare se leagă o parte 
însemnată a confortului ca
selor noastre. Din păcate, 
această „instituție de lingă 
casă" este de multe ori 
în conflict cu locatarii și 
chiar cu legea. Nu o dată 
asemenea conflicte au la 
bază necunoașterea târnei-’ 
nică a atribuțiilor ' tune
lul r de conducere de că
tre ce ce le ocupă și nil 
nerpaiat re.ua intenție sau1 
reaua voință. De aici în
trebarea logică : cine sînt 
cei aleși sau nurpiți în func
ția de președinte, de admi
nistratori sau cenzor ■' șef 
în cadrul asociației de lo- 
•atari ?■

Asociația de locatari al 
cărei președinte, cunoaște 
temeinic legislația legată 
de funcționarea acesteia, de

Informații « Note • Opinii • Informații «Note • Opinii
Petrecăreții

în noaptea de sîmbâtă 
29, spre' duminică, 30 au. 
gust, la Hala pieței Deva, 
mai multe sute de persoane 
au așteptat să cumpere ce
va produse din carne, pî- 
nă mai ieri subvenționate. 
Căci așa-i la noi — înainte 
de scumpiri, prin maga
zine fluieră vîntul. In fi
nal au reușit’oamenii să 
obțină ceva din produse
le rîvnite, care„au fost mult 
prea puține pentru numă
rul de cumpărători. Nu 
știu dacă merită o bucîltă 
de parizer să stai la coa
dă o noapte întreagă. Dar 
nu atît din pricina celor 7 
ore de’ așteptare pentru 
o bucata de parizer era 
supărat un vecin duminică 
dimineața, cînd m-a rugat 
să facem publice prin ziar 
nemulțumirile mai multor 
deveni. Acestea se refera 
la comportamentul unor 
tineri, inclusiv fete, care 
s.au îmbătat lâ unitatea din 
hală (situată sub măcelă
rie, in localul fostei pes
cării). Turbulenții tineri, a- 
mețiți de alcool, au făcut 
gălăgie și-s-au bătut, te- 
rorizîndu-i pe cei ce a.ș- 
teaptau la coadă. Și asta 

gramelor avizate de Mi
nisterul învățămîntului și 
Științei, care sîrit obliga- i
torii. Obiectivul general ? 
al disciplinei este dezvol- 1 
tarea vieții spirituale ț 
a copilului în cadrul nor- ‘ 
melor religiei din care 
face parte, dar în contex
tul toleranței religioase și i 
umane generale. Nu este ■ 
permisă folosirea acestor

I
1

iI r___ _________ _____  1
cursuri în scopul prozeli- 
tismului”. i

E bine ca-.părinții să ’ 
cunoască de pe acum a- ) 
ceste prevederi ăle planu- 1 
lui noului an de învăță- ? 
mint, pentru a opta în 1 
deplină cunoștință de cau. ț 
ză. Educația religioasă nu. i 
poate decît să vină în > 
mod fericit în sprijinul ) 
formării tinerilor ca ea- 1 
meni curați la suflet, cu ? 
frica lui Dumnezeu, care 1 
să creadă, întreaga lor ‘ 
viață, în cuvîntul izbăvi- f 
tor al Domnului. O șansă ) 
pentru purificarea vieții 1 
noastre social-morale, ac- ț 
tualmente cuprinsă 
morbul autodefăimării.

de ț

MINEL BODEA ț
i

raporturile dintre ea și 
societățile comerciale - sau 
regiile autonome care-i 
prestează diferite servicii, 
care cunoaște bine toate 

Instituția de lingă casă
problemele eare-i preocupă 
pe locatari nu poate să 
funcționeze țcjiiopâtînd.

Dacă administratorul își 
împarte judicios timpul în 
care el se află la dispoziția 
locatarilor între munca de 
birou pentru calcularea, 
încasarea taxelor și mun
ca de teren, pentru cunoaș
terea pe viu a tuturor pro
blemelor asociației, dacă își

s-a întîmplat și altă dată. 
Cum păstrarea liniștii și 
ordinii publice nu este fa
cultativă nici pentru a- 
cești zurbagii, sugerăm po
liției să se ocupe mai se
rios de potolirea lor. (V.R.)

„Mobilă și durere"
Această asociere îți tre

ce prin minte văzînd ma
gazinul de mobilă din I- 
lia. Chiar dacă el n-are 
niei cea mai mică atinge
re cu arta. Poate dezor
dinea ce se zărește în in
terior, prin vitrina murda
ră, vrea să sugereze o at
mosferă boemă. în realita
te, imaginea e tristă. Iar 
anunțul de pe ușă „Vin i- 
mediat” sună a ironie. Căci 
de multă vreme nu pare 

x să fi trecut cineva pe aici.
în schimb, magazinul a- 

lăturat avea ușa deschisă. 
Mai greu e să-ți dai sea
ma de profilul său, căci 
firma are două înscrisuri 
suprapuse, din care nu poți 
citi nimic. Dar localnicii 
probabil știu ce pot găsi 
(sau nu) în acest magazin, 
așa că ce mai contează fir
ma ! (V.R.) ,

Septembrie, cu pepenii săi dulci..,
Foto PA VEL LAZ A

conduce evidența financiar- 
contabilă în conformitate cu 
legile în vigoare, dacă mî- 
nuie.ște finanțele asocia
ției cu respectarea întoc

mai a legilor de casă, nu 
se poate ca acea asociație 
să ajungă în situația fa
limentară de a nu avea un 
activ în cont care să-i per
mită plata Ia zi a facturi
lor pentru serviciile corect 
făcute ei. în sfîrșit, pre. 
ședinții și administratorii de 
asociații sînt așa cum sînt. 
Unii pregătiți temeinic pen
tru exercitarea acestor

„Scuzați-mă !"
Vineri 28 august, în Au

togara’ Deva. Știam de la 
impiegatul de serviciu, din 
ziua anterioară, că autobu
zul pentru Ilia pleacă din 
Deva Ia. ora 7,10. Era deja 
ora 7,20 „trecute fix”, vor
ba lui nen.ea lancu. „Cred 
că-s în s.r.l. azi băieții” co
menta cu umor utt tînăr. 
Totuși avem noroc, căci 
peste 2—3 minute apace, și: 
autobuzul nostru. Cînd u- 
șa autovehiculului, pur- 
tînd emblema „Coratrans”, 
s-a deschis, .șoferul zîmbind 
stingherit, ne-a întîmpinat 
cu „scuzați-mă”. A urmat 
apoi o scurtă explicație 
privind cauzele întîfzierii. 
Nu le-am mai auzit. ' Su
părarea pentru așteptare și 
nesiguranță s-a spulberat. 
Cu o singură vorbă ! .(V.R.)

Telefoane parșive ,..

Eram în Stația de cale 
ferată Simeria-Triaj/ îm
preună cu dl pit. adjutant 
Aurel Angalita, șeful Pos
tului de Poliție T.F., am 
umblat mult printre va
goane, printre trenuri lungi 
cu mărfuri sosite ori gata 

funcții, alții mai puțin pre
gătiți. Buni sau mar puțin 
buni, ei au nevoie de spri
jin și supraveghere și pe 
acestea trebuie să le exer
cite autoritatea care tute
lează aceste instituții, adică 
primăria. în cadrul primă
riilor municipale și orășe
nești există organisme a 
căror activitate de control 
și îndrumare are corespon
dent în cea a asociațiilor 
de locatari. Din păcate sar
cina aceasta a fost lăsată 
în seama unui singur com
partiment — cel organizato
ric, care,'evident, nu are ( 
nici capacitatea, nici prega- i 
tirea. de a exerciți un con- ■ 
trol și o îndrumare corn- , 
plete și complexe.

ION CIOC LEI,
după o corespondență de 

la domnul 
MIHAIL TULAI 

de plecare spre alte desti
nații. ■ Am văzut curh erău 
asigurate și sigilate cele 
mai multe vagoane, dovadă - 
a (grijii, feță de aceste bu
nuri produse cu sudoare.

■ Apoi ne-am retras la se
diul poliției. A sunat tele
fonul. Prompt, dl pit. ad
jutant Aurel Angalita l-a 
ridicat. Nici o voce. L-a 
pus în furcă. Iar a sunăt. 
L-a luat Nimic. „Sînt te
lefoane parșive, date de- 
oameni necinstitți. Verifi
că dacă sînt Ia birou ca 
să poată da atacul la măr
furile din vagoane. Proce
deul e .mîrșav, dar noi 
i-am dat de capăt. Eu 
sînt cîteva minute în bi
rou, dar băieții mei sînt 
la datorie, Știm noi cine-s 
amatorii. îi cunoaștem. Nici 
unul n-a rămas nepedepsît. 
Dacă nu azi, mîine. Tot 
nu scapă” -- spunea dl 
Angalita.

Avea dreptate. Dintre i 
furătorii din vagoanele sta- I 
ționate în Stația Simeria- 
Triaj nu au scăpat nici u- 
nul în , ultima vreme. Ei 
sînt naivi, nu știu că lu
crătorii postului de poliție 
au mijloacele lor de co
municare. Prompte și foar
te exacte. (Gh.I.N)

„Industria românească nu este 
o grămadă de fier vechi" -
Discuție cu dl ing. MIRCEA BOBORA, 

director tehnic la S.C. „Casial” S.A. Deva

— Die director, am reve
nit, după aproape jumătate 
de an, la „Casial”. în iarnă, 
fabrica se confrunta- cu 
mari probleme — șomajul 
tehnic, energia, desfacerea 
cimentului. Care sînt „du
rerile” fabrici?, ni prezent?

— O parte din cele exis
tente. în iarnă, se mențin. 
In principal, problemele 
cele mai mari le ridică des
facerea produsului.

- Din cauza prețurilor 
practicate ?

— Prețurile practicate nu 
sînt exagerate.

Limitele' acestora sînt 
„dictate" de prețurile Ia e- 
nergie, combustibili și în 
special la transport. Trans
portul reprezintă o adevă
rată barieră în calpa ex
portului, precum și a livră
rilor interne. De la 1 august 
1992, de pildă, tarifele în 
transporturi au crescut 
foarte mult, ceea ce ne o- 
bligă să facem și noi co
recția necesară.

— Un sac de ciment costă 
525 lei. Ce se va întîmpla 
în perioada imediată ?

— Este greu de estimat 
un preț exact. Ceea ce ne
am propus este ca sporirea 
prețului la ciment să fie 
sub creșterea tarifelor la 
energie, transport, etc.

— Desigur că problemele CORNEL POENAR

Contraperformanțele la descurajați de prețurile 
care a ajuns in mai puțin exorbitante, 
de trei ani economia 
noastră au exercitat o ■ ....
inrhirirc deloc benefică a asigura Jamdiilor 
asupra tuturor segmente- un trai cit'de cît decent, 
lor de vîrstă ale popula- Da, dar. miilor și miilor 
ției. Stăm mereu cu mi- de^copil ce jlnditiesc. du
na întinsă spre o Europă' păTo' mașă\~mai acătării 
și Americă, impasibile la 
zbaterile noastre, la niște 
consilii și alte organisme 
malonestejț ce se ameste
că în -absolut 'toate tre-

și « o'- îmbraci knte 
adecvată, trebuie să 
adăugăm și multe 
mii st Mlfț de suflete pe 

, „ _____ - - care șpaRga nu-.i-a răsfă-ț
burile jtpaș&e f Mai pe Mtjî’jqp, ?(i am if veițc- 
romliiștțl trepștse r^ț cțta.din
să jucăm așa cum ne an. diverse motive famuidle, 

se constituie in mici va
gabonzi care impînzesc 
străzile marilor orașe și 
care-și duc Zilele și nop
țile prin canale, piețe de 
alimentație, gări, guno- 
ierntțele jgeriferice. Vă- 
zîndu-i, ușcați precum 
smochinele de Smirna, 
nespălați. și epuizați de 
m-ilnutriție și așa-zisele 
lor droguri, ai impresia 
că te afli în fața unor 
tablouri de Murillo (!)

Bunule BVMNEZEU, fă 
ceva șl pentru ei, căci 
legislativul, executivul, 
școala, biserică etc. par 
'a le fi. întors definitiv 
spatele. Părinții și bunicii 
lor ar face totul pentru 
a.i vedea îndestulați d-'r, 
val cît le este de greu! 
Desvre ei. însă. In viitor.

DORU BOCANICI, 
sociolog 

Hunedoara

să jucăm așa cum ne cm. 
tă ei (?)

Revenind la populație, 
la primele segmente ale 
vieții, adică la copilărie, 
adolescență și tinerețe, es- 

~ta peremptoriu, pentru 
oricine că începinâ cu 
sugarul și terminînd cu 
teenagerii (tinerii ttf,ln,tre 
13—18 ani), copiii . mnt 
privați de niște, »
elementare , care niciodată 
nu s-au constituit în ca
tegoria celor de lux: lap
te, unt, dulciuri, făinoa
se, carne, haine, jucării, 
jocuri etc. Asta, ca să nu 
mal vorbim de tabere, 
excursii, sejururi la nucu- 

’ ' ---- cu pă-
daven.it, 

ei.

te ori la mare 
rinții, care au 
pentru mulți ' dintre 
doar dulci amintiri. Nos
talgia după toate, cele 
mal sus inserate lasă în 
sufletul multora un gust 
amar. Iar părinții lor. 

FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG 
încadrează prin concurs ingineri în spe

cialitatea hidroenergetică și cibernetică infor
matică, în următoarele -posturi:

• hidroenergetică — 1 post
• cibemetică-inforttiatică — t post

• Condiții de prezentare la concurs : absol
venți din promoția 1992 ai învățămîntului su
perior cu minim 8 la examenul de stat.

Concursul se organizează la sediul filialei 
din orașul Hațeg, str. Progresului, nr. 38 bis 
în 15 septembrie 1992 (marți), ora 9.

înscrierile se fac la sediul filialei în in
tervalul 1 - 10 septembrie 1992, la comparti
mentul PIS. (1018)

se înlănțuie, o modificare 
într-un segment economic 
are implicații în tot siste
mul economic. Cît produ
ceți în momentul de față?

— Fabrica produce la a- 
proximativ 1/3 din capaci
tate. Solicitările sînt de
terminate de politica in
vestițiilor. Ori, cum aces
tea suferă, consecințele sînt 
evidente.

— Die director, referin- 
du-ne la nivel macroeco
nomic, ce credeți că tre
buie făcut pentru industrie?

— Intr-o perioadă foarte 
scurtă, privirile trebuie să 
se întoarcă asupra indus
triei, care nici pe departe 
nu-i o grămadă de fier ve
chi., S-au făcut multe va
luri, însă lucrurile stau alt
fel decît se spune. Pentru 
export, trebuie create faci
lități — nu neapărat sub
venții..*.—, întrucît costul 
transportului este alarmant. 
Ș.e vorbește mult despre 
terapia de șoc, dar îi lip
sesc suporții reali. De ase
menea, este necesar un sis
tem bine pregătit de re- 

■orjer tare și c’iICieurc pro
fesională si nu în ultimă 
instanță eliminarea cercu
lui vicios —* hl°caiul ec0‘ 
nomico-financiar.

, trăiesc ade
vărate drame ale neputin
ței, ale _ imposibilității de 

lor

mai 
le 

alte

re.ua
daven.it
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INERACJIIINILE - EVOLUȚIE ÎNGRIJORĂTOARE!
(Urmare din pag. 1)

Gh.M.: Absolut de a- 
cord. Marea majoritate a 
infracțiunilor s-au săvîrșii 
sub influența alcoolului sau 
cu „curajul” insuflat de 
acesta. Pe de altă parte, 
cele mai multe victime a- 
le tîlhăriilor au fost oa
menii beți, pe care infrac
torii i-au urmărit cînd au 
ieșit din local. N-am nu
mărat, dar cred că Deva 
se înscrie printre orașele 
țării cu cele mai multe cîr- 
ciumi pe km pătrat.

RED.: în Deva — și nu 
numai — multor oameni le 
este frică să umble noap
tea pe stradă.

Gh.M. : Știu. Au fost cî- 
teva bande de tîlhari ce 
acționau noaptea. Le-am 
prins' însă, așa că îi asi
gur pe concitaclinii noștri 
ca pot circula și‘pe întu
neric. Avem patrule ce 
circulă tot timpul prin o- 
raș, deși din acest punct 
de vedere avem unele ne
cazuri din cauza numărului 
mic de oameni.

RED.: Să ne referim și 
la corupție ?

Gh.M. : Să ne referim, 
deși eu am o opinie perso
nală și am‘s-o spun lim
pede : se vorbește mult de 
amploarea ei tot mai ma
re și de necesitatea com
baterii. Din păcate, aceas
tă treabă este lăsată doar 
în seama poliției. Or, cred 
că trebuie acționat asunra 

cauzelor, printre care se nu
mără birocrația, dorința u- 
nor oameni — unii chiar 
cu funcții mari — de a se 
îmbogăți exnloatînd avan
tajele postului ce-1 dețin

ș.a. Dacă vrem să nu mai 
fie corupție, să înlăturării 
cauzele ce o generează.

RED. : Discuția noastră 
nu poate ocoli domeniul 
circulației auto.

Gh.M. : Firesc. Și aici 
pot aduce niște lucruri îm
bucurătoare și anume că 
în 1992 circulația s-a dis- 
ciplinizat în bună măsură. 
Ca urmare numărul de ac
cidente a scăzut foarte 
mult. Totuși, dacă spun că 
s-au înregistuat 3929 con
travenții, s-au reținut 270 
de permise de conducere, 
majoritatea din .cauza con
sumului de alcool, reiese 
că în acest domeniu este 
încă mult loc pentru mai 
bine.

RED. : In finalul acestei 
discuții, nu vă punem nici

o întrebare, vă lăsăm s.o 
încheiați cu ce doriți dum
neavoastră.

Gh.M. : Mulțumesc ! Aș 
vrea ca prin „Cuvîntul li
ber” să le spun cetățenilor 
Devei că poliția din reșe
dința de județ dispune de 
profesioniști bine pregătiți, 
deși cu dotarea mai avem 
probleme. Noi nu facem 
politică, fiind echidistanți 
față de orice formații. Po
litica noastră este însă una 
singură : iiivșV-a muriX.- 
piului și a oamenilor săi. 
Asta urmărim 24 de ore 
din 24, fără nici un minut 
pauză. îi invităm pe toți 
cei de bună-credinț.i să 
coopereze cu noi, să ne a- 
jute în a face din Deva un 
oraș ordonat, liniștit.

I■
I*
I

I*
I
I

turiștii j 

același •

Anti-turism 
deliberat?

După cum foarte 
Ine se știe, tarifele 

cepute pentru to..,,..
' români și cei străini sînt | 
| diferite pentru ' ,' 
« grad de confort, plata | 
I făcîndu-se în lei pentru . 
’ ambele categorii. Un ] 
I cetățean străin, pentru ’
< a plăti cazarea, este ne- > 
I* voit să-și schimbe va- I 

iuta la birourile specia- ' 
’ le amenajate din incin- | 
| ta hotelurilor (sau 
» bănci. Numai că 
I gramul birourilor 
’ schimb valutar nu
■ pășește, în cel mai 
I cit caz, ora 17 a : 
■ După această oră, i 
‘ un străin „pică” la ho- 
l tei și nu posedă lei nu 
J se poate caza, pentru că

i Ia 
p ro

de 
de

feri. 
zilei, 
dacă

i

„Cine n-are un bătrin să-și cumpere"

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„CRIȘBUS" S.A. BRAD

Efectuează excursii la Istanbul 5 zile, 
preț 9 000 lei, cu plecare din autogara Brad, 
în data de 06.09.1992 și Ungaria la BEKES 
CSABA, eu plecare în 13.09.1992, durata 2 
zile, preț 2 500 Iei.

înscrierile și informațiile suplimentare se 
pot lua Ia telefon 95/651092 de la dl Ciocan 
Remus.

I*
I
i 
i•

I plata nu se poate face I 
îtț valută, la cursul ofi- ;

? cial al zilei, fiind otfi. s 
| gat, fie să renunțe, fie • 
. să schimbe valuta la ne- ‘ 
I gru. Situația pare a fi • 
’ deliberat întreținută I 
I pentru că seara, după • 

orele 17^-18, mișună in- I 
! divizi dubioși în jurul ' 
l hotelurilor, care fac tra- | 
• fie cu valută. I
I Ori, situația poate fi1 
. ușor rezolvată după I 
I cum ne mărturiseau mai ’ 
’ mulți angajați din sis-1 
• temui hotelier, prin dez- ■ 
I legarea recepționerilor I 
J de a încasa și în valută. J 
| la cursul zilei respecți- > 
» ve. Cîștigul ar fi pentru I 
| ambele părți _ rețea ? 
. hotelieră, stat — iar si- | 
■ t nația jenantă în care • 
’ este pus oaspetele ar fi I 
I' eliminată. J

CORNEL POENAR •

... Este o veche și înțeleap
tă zicală din popor, crista
lizată de-alungul vremii, 
în urma experiențelor fe
lurite de viață. Cuvintele 
Ie auzim adesea rostite de 
către cei din preajma 
noastră, alteori le rostim 
cu adresă precisă. Cum le 
recepționăm, cîț și cum 
reflectăm la ele ? Din pă
cate, pentru mulți dintre 
noi ele rămîn simple vor
be fără rezonanță în su
flete.

Un bătrin la casă e, în- 
tr-adevăr, o binecuvîntare. 
Despre cei cărora le trăiesc 
părinții și le mai pot da 
o mină de ajutor în gospo
dărie se spune că sînt oa
meni norocoși. . Chiar la o 
vîrstă înaintată — cînd a 
ajuns la opt-nouă decenii 
cte viață — sufletul vârst
nicului e același. Dacă reu. 
matismul i-a anchilozat pi
cioarele și spinarea, dacă 
o cataractă i-a acoperit lu
mina ochilor, psihicul ' a 
rămas același,-adică tînăr. 
Trăiește cu intensitate ori
ce sentiment. își iubește cu 
statornicie copiii și cu o 
dragoste fără margini ne- 
poțeii, își respectă casa și 
gospodăria, și nu uită ca 
duminicile, sprijinit în bas
ton, să meargă ca tot creș
tinul la Biserică. Iară da. 
că azi nu mai este capabil 
de eforturi prea mari, ari
cind găsim la el sfaturi în
țelepte, judecăți de valoare, 
îndrumări bune. Culese din- 
tr-o viață sinuoasă, cu în- 
tîmplări fericite, dar și’cu 
griji și necazuri.

Sentimentul frustrării își 
pune însă adesea ampren
ta pe întreaga lor fiiriță 
gîrbovită de vreme. Nu 
mai sînt luați în seamă, 
sînt ignorați, devin adevă

rate poveri pentru familie. 
Părăsiți, uitați, îndepărtați 
chiar și de la „consiliul <fe 
familie” în care sfatul lor 
ar putea fi de mare folos, 
ajung în pragul disperării. 
Rămași singuri — nu doar 
la propriu, pentru că tot 
singuri pot fi considerați 
chiar și atunci cînd ni
meni nu le mai deschide 
ușa să-i întrebe cel puțin 
de sănătate,, ori să vadă 
dacă mai respiră — caută 
și găsesc o ultimă „porti
ță” : cămine 1 de bătrîni. Și 
e trist. E trist ca, avînd 
copii și nepoți, să devii un 
„internat”.

Dar timpul tace și 
trece. E ireversibil, Chiar 
și pentru cei care azi 
sînt puternici și plini 
dc viață, lucizi și să
nătoși și care au impre
sia că niciodată nu vor 
avea nevoie de nimeni. La 
acest adevăr ar trebui sâ 
mediteze toți cei care-și pă
răsesc părinții ori bunicii 
într-un fel ori altul. Pen
tru că părăsit este nu doar 
cînd accepți internarea lui 
într-o casă de bătrîni ci 
chiar și atunci cînd nu-i 
mai suporți prezența.

Să nu uităm c-au fost și 
ei tineri, c-au muncit să-și 
clădească o casă, să-și în
temeieze o gospodărie, că 
ne.au țegănat și ne.au în
vățat primii pași, c-au «U- 
ferit alături de noi Ia boli 
și la necazuri, c-au trăit 
toate bucuriile și durerile 
noastre. Să le dăm respec
tul cuvenit I

P.S. Rînduri inspirate de 
o situație reală. Deocam
dată atît. Cine are ochi 
de văzut ci urechi ie au
zit... Nu ui ț. însă să vă 
„cumpărați” un bătrin...

ESiERV SÎNA

CONVOCARE
Dl Mihail Bucur, președintele Asociației Foștilor 

Deținuți Politici din județul Hunedoara, convoaCji pen
tru ziua de 14 septembrie a.c., ora 10, la sediul 
P.N.Ț.C.D., Deva, adunarea generală a membrilor a-> 
sociațfei. i

SîmbăSă, la Cugir, CO R- 
J VINUL ar? să treacă un
| examen destul de greu. 
. Gazdele se impun intot- 
| deauna acasă, unde obțin 
» victoria și în fața unor 
| echipe bine cotate. Hune- 
. dorenii, aflați în fruntea 
| clasamentului, doar la 2 
. puncte de 8 echipe ee 
| vizează șt ele un loc frun- 
- taș, au nevoie de cel pu. 
| țin un punct care să le
• asigure in continuare dis- I tanțarea de urmăritoare. î Dacă Corvinul va lupta
• cu ardoare, își va des- 
i fășura jocul cunoscut de J pase, în viteză, pe contra- 
| atac, se poate intoaree cu 
„ cel puțin un (Tunet daci 
| nu, chiar cu două! 
' La Petroșani, JIUL pri- I mește replica lui F.C. Ma. 
| ramureș (locul II în Se- 
! ria a 2-a, a Diviziei A). 
| Sigur, Jiul nu poate scăpa
• victoria, măi ales după 
| infrîngerea de la Timi- 
I șoara.j In Divizia C, faza ju- I dețeană, au loc cîteva în. I (Uniri foarte atractive. Este J vorba, mai ales de parti- 
| dcle MURESUL DEVA — J VICTORIA ‘90 CĂLAN, 
| HABER HAȚEG — ME-

fotbalistică i 
taloplastica orăș-I 
TIE, MINERUL CERTEJ' 
<-r- CONSTRUCTORUL | 
HUNEDOARA. La Hațeg, * 
una dintre cele mai bune J 
echipe ale diviziei, bfeta- « 
loplastica, întâlnește, o I 
formație mult schimbată 
în bine, pe Haber, întă- ■ 
rită și cu jucători noi. Unt 
meci deschis oricărui re- 1 
zultat. La Devu, după | 
mulți ani, are loc o rein- » 
tilntre între două vechi I 
divizionare ale județului ( 
nostru. Victoria, cu Văe- I 
tuș la cîrma echipei, va J 
juca cu gindul la un egal, j 
Dar devenii nu pot scăpa I 
victoria. După două de- * 
plasări grele, cele două • 
puncte sînt absolut nece- > 
sgre ! Minerul Certej va | 
avea un meci greu în fața ț 
Constructorului Hune- | 
doara unde, aproape ju- «, 
matale din componența I 
formației sînt. din pepi- ' 
niera Corvinului. Expe- ■ 
riența gazdelor își va * 
spune cuvîntul. Dar iată > 
arbitrii de centru la par- I 
tidele de duminică: La ' 
Aninoasa : Leordean (Lu- | 
peni); Deva : Popa (Pe- » 
troșani), Ghelari — Stanca I 
(Deva), Hațeg : T&rok (Hu- J 
nedoara), Criscior: Am- i 
brus (Deva), Certej: Tri- J 
foi (Petroșani); Orăștie : ■ 
Banc (Simeria), Lonea : I 
Zlate (Lupani), ? j

SABIN CERBU .SABIN CERBU

„OUVÎbJTU-U
„Corrrtiinăm 2, plătim 4“

„Sînt Constantin Zamă și locuiesc 
în Orăștie, stf. Pricazului, bloc 26, 
sc. 5, ap. 71. în contractul de în
chiriere a apartamentului sîntem 
trecute. 4 persoane. în fapt, în a. 
partament locuim doar 2 persoane, 
dar în plata cheltuielilor. ni se inT 
elude costul apei calde pdntru 4 
oamepi. Am sesizat în scris Asocia
ția de locatari nr. 1, din carb fa
cem parte, de la mutarea fn acest 
bloc în data de 1. 03. 1991. MJ s-a 
răspuns câ e drept și legal să mi 
se calculeze conșumul de apă caldă 
pentru 4 .persoane, nu pentrii 2, 
cîte sîntem în realitate ta aparta
ment și deci beneficiem efectiv de 
aceasta. Am rugămintea să publi
cați cazul meu în Tribuna „Cuvin, 
tului liber”.

Ceea ce și facem. Pentru că ni 
se pare nefiresc să clătești ceva 
de care nu beneficiezi.

„Am simțit minunea pe 
propria-mi piele”

„Eu sînt suferindă” — ni se con. 
fesează dna Elena Osodici, din De
va, str. Liliacului, bl. J7, se. E, 
ap. 3. Am fost operată la ochi a- 
cum. 10 ani. De atunci n-am putut 
sta fără ochelari nici cinci minute, 
n-am putut privi prea mult la te
levizor sau să citesc prea mult, nici 
să stau aplecată sau în soare. De 
asemenea, de la spondiloză aveam 
dureri, o permanentă stare de ner
vozitate, de oboseală și neliniște”.

Toate aceste simptome au deter
minat-o pe cititoarea noastră să 
participe la ședințele realizate la 
Casa de Cultură Deva, la începutul 
lunii august, de dl Leonard din

Republica Moldova. Acum, ne pre
cizează dna Osodici „nu mai am 
nici o durere In tot organismul”. 
Dumneaei atribuie efectul benefic 
ședințelor urmate, căci după a doua, 
de pildă, a putut pleca acasă fără 
ochelari. Pentru că nici un alt tra
tament nu i-a dat o asemenea stare 
de bine, îi este recunoscătoare dlui 
Leonard, pe care îl consideră dă
ruit eu O putere dumnezeiască' de 
vindecare. Dumneaei ii sfătuiește 
și pe alți suferinzi sâ-1 urmeze 
pilda, dacă acest cm va reveni ia 
Deva în septembrie „Nu nu nevoie 
decît de credință ir» Dumiiezeu”, 
6pune dna Osodici. Firește și de 
bani pentru taxa percepută pentru 
fiecare ședință, am adăuga noi. Și 
nu numai pentru taxă. De la far
macia din apropiere am aflat că 
în perioada respectivă de aici s-au 
vîndut mai multe antinevralgice 
sau alte calmante decît altădată. 
Probabil nu toți au avut încredere 
în această metodă terapeutică. Deși 
sînt destui care-o găsesc, prin efec
tele resimțite, excelentă.

Este nevoie de sprijinul 
primăriei

în Asociația de locatari nr. 12 
din cartierul Gojdu al Devei, se 
pare că treaba nu merge bine. Și 
se pare că nu merge bine deoarece, 
conducerea asociației nu cunoaște 
și nu caută să cunoască legile și 
normele (statutul) care stau la ba
za coordonării activității unei a- 
socîații de locatari, deși ar avea o- 
bdgația să o facă. Și necunos>.nd 
aceste legi (statut și n rme), vrînd- 
nevrînd cazi în greșeli. Și în acest

caz organele de control (comisia de 
cenzori și organul de resort de 1» 
primărie) au obligația să verifice 
și să îndrume,

în ziua de 3 iulie a.c. am trimis 
la asociație o scrisoare din partea 
mai multor locatari în care, pe' lîn. 
gă altele, am arătat că multe scăr 
din cadrul asociației sînt degradate 
(Și trebuiesc zugrăvite) și că la 
multe apartamente de la etajul 4 
ploaia produce stricăciuni. Am ară
tat în scrisoare că nu se mai poate 
intra în iarnă cu scările în halul 
în care se găsesc și nici locatarii, 
cărora le plouă pe covoare, nu mai 
pot suporta acest lucru.

în cursul lunii mai a.c., într-o 
scrisoare recomandată am arătat 
domnului primar (deci după alege
rile locale) unele nereguli de la 
Asociația nr. 12 din Gojdu. în ziua 
de 3 iulie a.c. tot prin1’-» scrisoare 
recomandată am arâ'at domnului 
primar starea de plîns 3 unor scări 
din cadrul asociației de Ihcatiri .12 
din Gojdu- cît și a unor apartamente^ 
de la etajul 4, cărora ploaia Ie pro. 
voacă stricăciuni. îri ziua de 23 iu
lie a.c. la ora 9,30, am fost în au
diență la domnul viceprimar, că
ruia i-am arătat la fel . ca și dom. 
nului primar, starea unor scări din 
cadrul asociației 12 din Gojdu. Mai 
așteptăm mult urnirea din loc a 
celor care sînt plătiți pentru acest 
lucru ? Noi locatarii, mai așteptăm 
Dar după așteptare, cui să ne mai 
plîngem ? Poate că mai avem cui. 
(M.T. Deva)
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PRIN FAX DE LA

ÎLiga Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului

COMUNICAT
* Opinia publică din România a aflat prin inter- 
| mediul presei și televiziunii eă liderii unor organiza- 

ții sindicale din industria minieră au făcut publică 
încercarea de declanșare a unei greve generale în 

I* minerit.
Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” consi- 

I deră că liderii respectivi, neglijînd interesele celor pe

care îi reprezintă, s-au transformat în uneltele unor f 
forțe care, din inconștiență sau rea-voință, încearcă ' 
folosirea minerilor ca pe o masă de manevră în pe- [ 
rioada organizării și desfășurării alegerilor.

Liga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” nu se ]• 
află în conflict declarat cu organisme sau reprezen- , 
tanți ai puterii legale și intenționează, în prezent, să i 
rezolve problemele membrilor săi exclusiv pe calea 
unor acțiuni de mediere și conciliere.

Liga Sindicatelor.Miniere „Valea Jiului”, împreu. j 
nă cu alte organizații sindicale din cadrul Confede- ' 
rației Sindicatelor Miniere din România (sindicate mi
niere din Valea Jiului și din județele Caraș.Severin, , 
Mehedinți, Gorj, Timiș, Argeș, Bihor, Bacău) nu în- | 
curajează și dezaprobă declanșarea oricărui tip de ; 
grevă în timpul campaniei electorale. i

■■■ ■

PUBLICITATE
«* '"Rl

• LA .multi ani și bucu
rii pentru Codruț Zahan 
din partea lui mamita, ta
tu și a părinților Sorina 
și Nelut, la împlinirea a 
trei anișori. (6518)

VlNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VIND rulotă i:omer.
ciala. Dimensiuni (i/2,30.
Relații tel. 625732.

• VÎND
(7178)

căței Dog ger-
man cu pedigree. Tel.
661144. (7119)

C. VIND ni . pentru
cameră de zi. Tie va, tel. 
623408, după ori iW (5895)

• VÎND urgent Dacia
1320. Deva, Matei Corvin. 
8, tel. 613690. (7326)

• VÎND divers mobilier
(mobilează complet garso
nieră). mașină spălat. De
va, tel. 614984. (7330)

• VÎND apartament 2
camere .mobilat, zonă ul
tracentrală. Deva. tel. 
611980. (7325)

• VÎND remorcă tip 
„Sălonta”. Săvîrșin, 151 
(pe vale), informații tel. 
613865 Deva, după ora 17.

(7265)
• VÎND apartament 2

camere. preț 2 milioane. 
Deva, Minerului, b1. 25.
so. A, et. 2, ap. II, vi.rita. 
bil simbăta-dumiiiica-orele 
9—13. (7276)

• VÎND video player
„Electa”, preț 75 090. «1.
gilat. Deva. tel. 627764.

,732 b
• VÎND motor tăiat 

lemne, 220. cu moară 220,3 
kW. Simeria, A. Vlahuță. 
83. (7322)

• VÎND garsonieră. Goj-
du, Zamfirescu, bl. Q 4, 
ap. 30. zilnic 18—20, tel. 
623653. , (7331)

• VIND porci mari. De
va, tel. 628727, orele 8— 
20. . (7332)

• VIND tractor U—650. 
Deva, str. Horea, nr. '134.

(7439)
• VIND vin tonic, natu

ral, din coacăze, calitate 
garantată. Tel, 616563. J

(7441)
• VIND cazan încălzire

centrală pentru combusti
bil solid. Hunedoara, tel. 
713504. (7449)

• VIND mărci, dolari,
forinți. Deva, tel. 617859, 
621161. (7447)

• VIND butelie aragaz.
Deva, tel. 614271, după ora 
20. _ (7450)

• VIND instalație re
cepție satelit, ■ completă. 
Deva, tel. 613167. (7453)

• VIND BMW 316, roșu. 
-Hunedoara, tel. 713609.

(6517)
• VÎND urgent convena

bil Mercedes 200 Diesel. 
Tel. 718720, după ora 13.

(6519)
• VÎND apartament 3 

camere confort I, bl. 38, 
preț negociabil. Tel. 722913.

(6520)
• VÎND apartament 2 

camere, proprietate, zona 
teatru, et. 2. Hunedoara, 
tel. 715383. după ora 17.

(7337)

PIERDERI .
• PIERDUT. foi parcurs

l.d 512873—512877. Se de. 
clară nule. (7448)

• PIERDUT certificat de 
calificare și diploma de 
absolvire eliberate de Li
ceul Teoretic Nr. 1, pe 
numele Avram Iosif-A- 
drian. Se declară nule.

(7335)

OFERTE 
DE SERVICII

• CĂUTĂM persoană tî- 
nâră, îngrijire 2 copii șco
lari, posesoare viză . Ger. 
maria, plată excepțională

în valută. Deva, tel. 627486. 
(7264)

• ÎN Deva, str. I. 
B. Deleanu, nr. 7, s-a 
deschis cabinet de 
stomatologie particular 
— Dr. ADAM ZAHA- 
RIA. Informații și pro
gramări Ia telefoanele 
611347, 617034, zilnic 
după ora 16. (7440)

• CAUT urgent pro
fesor limba germană 
pentru curs intensiv, 
onorariu bun. Deva, 
tel. 614156, 614809.

* (7315)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2 
camere .proprietate de stat, 
cu garsonieră Hunedoara, 
Micro 5. bl. 24. ap 24, 
parter, str. Eroilor, nr 1.

(7446)
• SCHIMB apaitemcr.'t 2

câmere deoin<n talc. IIii-
nedoara, «u apar1. amen*-
2—3 camere, Deya Infor-
iriațiî ia tel. 717532.
nedoara. (7455)

DIVERSE
• CU autorizația 7334/

7. 08. 1992 emisă de Con-
si Jiul Județean Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Kalanyos Justina din 
Hunedoara, str. Cerbului, 
nr. 7 A/26, avînd ca obiect 
de activitate comercializa
re produse alimentare, 
produse indigene și de im
port. (7442)-

DECESE
• SOȚIA și întreaga fa

milie anunță, cu inimile. 
zdrobite de durere, înceta
rea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost

RUȘ MIHAI 
în vîrstă de 52 ani 

înhumarea — sîmbătă, 5

septembrie, ora 14, de la 
Casa mortuară la Cimitirul 
Bejan. îi vom păstra o veș
nică amintire. (7180)

COMEMORAI

• SE împlinește un 
an de cînd a plecat 
din mijlocul nostru cel 
care a fost uri bun 
soț, tată, prieten ți 
coleg.

IO,AN RUSU, 
din Bradv Comemora
rea va avea loc !a 6 
septembrie, la Bise
rica Ortodoxă din Țc. 
bea. Familia și co
legii. ’ (7275)

• SOȚUL loan, cu 
inima încă zdrobită de 
durere, anunță că se 
împlinesc șase luni 
de la decesul scumpei 
și neuitatei sale

AURELIA MOLDO. 
VAN (BELI)

Dumnezeu să-i odih
nească în pace su. 
flctul ei bun, blina și 
drag 1 Cutn-Wi i'srea 
sîmbătă, 5 septembrie, 
ora 10, la Cimitirul 
Ortodox Deva, str. E_ 
minescu. (7443)

• SE împlinesc doi 
ani de cîrid aripa 

. crudă .a morții a ră. 
pit viață soțului meu, 

CONSTANTIN 
PINTILESCU.

om de o rară noblețe 
sufletească. Pomenirea 
se va oficia sîmbătă. 
5 septembrie. (7437)

• SE împlinesc 6 săp- 
tămîni de 1$.’trista - și ne
așteptata despărțire de 
nașul meu,

CRIȘAN IOSIF, 
fost contabil în Lăpugiu de 
jos.

îți voi păstra o veșnică 
amintire.’ Căisin Felicia.

(7179)
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S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA V 
Libertății, bl. L4 ; parter ; Telefax 612145 ț

VINDE EN GROS
• zahăr
• țigări Viceroy, Flash, Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere — auto 165—43 Korea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTĂ

V 
) 
I
I

închiriere de apartament et. 1—2, parter ț 
casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu i 

destinație birouri. (CEC)
sau

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

, STAT HUNEDOARA — DEVA 
str. 1 Decembrie nr. 30, tel. 619544, 

vinde prin licitație publică în data de 29 
| septembrie, ora 10, la sediul direcției un număr 

4 (patru) autoturisme :
• Dacia 1100
• Dacia 1300
• Dacia Break
• Opel Ascona 
Informații suplimentare se obțin la telefo-

I 619544/132. ’ (1034)
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SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
solicită firmă specializată în revizii repa

rații lifturi.
Relații la telefonul nr. 614616 — secreta

riat. ’ (1038)\
—------------ ------------------------------—--------  ț

Doriți ca ambianța apartamentului dumnea- ț 
voastră să se ridice la standardul occidental ?

NIMIC MAI SIMPLU !
Apelați la SOCIETATEA COMERCIALĂ 

t „SIGMA PROD IMPEX” SRL DEVA care vă 
l oferă prin depozitul din str. MINERULUI nr. ’ 
/ 26, mobilier de cea mal înaltă calitate la cele 
) mai accesibile prețuri:

• Bibliotecă PARIS
• Bibliotecă OLIMPIQUE
• Bibliotecă TOURNUS
• Colțar bucătărie
• Canapea cu fotolii
• Comode telefon, televizor, video

sînt repere ce sîntem siguri că vă vor incinta. 1
Informații Deva, tel. 618676 si 616569 )

(6956) i
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) CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 
organizează în ziua de 16. 09,^ 1992, ora 12, 

CONCURS
pentru ocuparea postului de inspector cu pregă- 

itirea profesională.
ț Condiții: studii superioare, profesor sau 
^economist, cunoscător al limbilor germană și 
’engleză.
y Se primesc și absolvenți promoțiile 

1992, cu media de absolvire 10 (zece).
i Bibliografia se află afișată la sediul 
^rei în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
t

S.C. „COMFRUCT” S.A. DEVA ~ 
ANUNȚĂ:

In ziua de 21. 09. 1992, ora 10, la sediul 
societății are loc o nouă licitație de locație a 
gestiunii pentru magazinul legume-fructe nr. 2 
situat în incinta — Hală Piață.

Informații Ia sediul societății sau la tele- i 
foanele 613430 și 615628. (1037) •!

»
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( cu sediul
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(6951)i
1

STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI 
PRODUCȚIE POMICOLĂ GEOAGIU
Vinde la prețuri negociabile cantități 

limitate de :
• mere de vară și toamnă, soiuri
• prune din soiuri nobile
• struguri din soiuri nobile
• ceapă uscată de toamnă
• material săditor pomicol în 

variat și cu calități superioare
• material dendrologic superior
Cei interesați vor lua legătură directă cu 

fermele de producție, respectiv cu ferma 2 le
gumicolă pentru ceapă și arpagic, cu ferma 3 
pepinieră pentru material săditor, cu ferma 1 
și 4 pentru fructe. (1021)

1

ne

S.C. „ALIMENTARA” S.A. DEVA
I în bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30. 

județul Hunedoara 
ANUNȚĂ-,

ț
... I

La licitația organizată pentru vînzarea ma- ț 
gazinului pline-lapte din cadrul Complexului ț

1 I 
j i 1 i 
y 

(L035)| 
__ l

*I

comercial Gojdu — Mărăști Deva, s-a înscris 
și a fost preselecționat un singur ofertant.

A doua etapă a licitației va avea loe în da
ta de 11. 09. 1992, ora 10, la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 616406.

FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA .
aduce la cunoștința tuturor locuitorilor din 1 

orașul Deva că au fost efectuate reparațiile și/ 
verificările la magistrala de termoficare Mintia' 

■— Deva, dar nu se va livra apă caldă și căldură i 
pînă cînd RAGCL — Deva nu va plăti întrea- l 
ga datorie ce o are către unitatea noastră, în 
sumă de 226 035 000 lei. (1036)

gă

S.C. CONFECT SERVICE 
TRANSTURISM SRL 

din Deva, bdul Decebal, bl. N parter (lîn- 
Pati-Bar,)
Organizează excursie îa Istanbul, cu au

tocar IVECO. în perioada 13—16 septembrie 
1992.

Preț informativ 12 500 lei

1

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A 
TINERETULUI.HUNEDOARA — DEVA '
Anunță reluare» cursurilor școlii țle șoferi ; 

amatori începînd cu data de 10 septembrie 1992, ț 
Pentru cursanții care 1 eiiiesc în municipiul 
Hunedoara se organizează • o serie specială 
predarea orelor în Hunedoara.

Preț informativ : 12 500 lei.
IMPORTANT : Plata se poate face și în 
rate lunare.
Relații suplimentare puteți afla la 

F.J.T. din Deva, str. M. Emincscu, nr. 
611917.
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