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Cu discernămînt şi o~ 
biectivitate, dl loan Igreţ, 
consilier. independent în 
comuna Buceş, încearcă 
să facă un scurt bilanţ 
(punînd în balanţă ce 
este bine şl ce este râd) 
al activităţii de după a. 
legeri, La capitolul rea. 
lizări, pune formarea u- 
nor cornişii locale, apro
barea bugetului, reparti
zarea unor butelii, sta
bilirea taxelor pentru fo
losirea căminelor cultu
rale, aprobarea majorării 
impozitelor (care â atras- 
după Sine şi bezna la 
sate, deoarece nu se mâi 
găsesc fonduri pentru pla
ta costului energiei e. 
lectrice — n.n.). La „sca
fa" negativă — cum o 
numeşte dînsul s-a a- 
dăugat ceva, iar la cea 
pozitivă mai nimic, deşi 
oamenii care i-au ales pe 
consilieri aşteaptă multe

« m u

lucruri cane să le mai 
aline din necazurile lor 
zilnice. Despre ce neca
zuri este vorba ?

Una din dorinţele să. 
tenilor priveşte continua
rea modernizării drumu
lui în satele Dupăpiatră 
şi Stănija, ca şi a celui 
spre Tarniţa, care acum 
sint parcă ale nimănui. 
Altă problemă nesoluţio- 
nâtă pînă acum se re
feră Ia terminarea lucră
rilor (măcar în interior) 
la căminul cultural din 
satul Dupăpiatră, organi
zarea unui punct mai 
prezentabil de colectare 
a laptelui în satul Tar
niţa şi instalarea unei 
centrale telefonice în fosta 
comuni) Dupăpiatră.

O mare durere a să
tenilor o reprezintă ne- 
punerea în posesie a pă
durilor (lipsa topografi
lor să fie oare singura

piedică ?), napromovarea 
în Partement a unor legi 
cară să instituie cu ade
vărat autonomia locală şt 
trecerea în administrarea 
primăriilor a activităţii 
comerciale de la sate, 
deşi s-ar putea ca a. 
ceasta să provoace su
părări, avînd în vedere 
că ceea ce s-a construit 
în acest domeniu s.a fă
cut prin contribuţia să
tenilor. Propunerea pare 
justificată dacă se ia în 
considerare faptul că, 
după actualul sistem, li
nele preţuri, în special 
la alimente subvenţio
nate (zahăr), se majorează 
artificial.

0  mare incertitudine 
planează şi asupra si. 
tuaţiei barajului de la
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obiceiul de a-1 întreba pe 
gospodar  ̂ cînd ii treci 
pragul, ce mai f»ee, ce 
noutăţi mai «re. Prim»., 
rul comunei Bă iţa, dl 
Cliiudiu Bulz, a răspuns 
simplu : „La noi nu se 
întîmplă nimic". Voia să 
spună desigur că în co
mună nu se petrec lu
cruri ieşite din comun. 
Pentru iă; dă fapt, • se 
întîmplă destule. Chiar 
dacă situaţia oamenilor 
comunei e mai bună de. 
cît în alte locuri, indus, 
tria extractivă din zonă 
dîndu-le „putere econo
mică", cum zicea pri
marul.

Acum, la vreme de iar
nă, cei aproape 5000 de 
localnici din cele 11 
sate ale comunei au a. 
celeaşi griji pe care le 
are orice sătean. In plus 
la Sâlişte mai sînt pro

bleme pentru că nu s-a 
terminat punerea oame
nilor în posesia pămîn- 
tului, după lichidarea 
C-A.P. ŞI cu punerea în 
posesie a unor cetăţeni 
cu suprafeţe de pădure 
mai sînt necazuri. Sînt 
eîţiva oameni care n-au 
documente pentru su
prafeţele la care ar fi 
îndreptăţiţi şi Ocolul Sil. 
vie' »u ia în considerare 
dovedirea eu martori.

Tot legat de pădure 
mai au oamenii o supă
rare, Cei care exploatează 
lemnul din pădurile zonei 
strică drumurile cu ma
şinile lor de mare tonaj, 
eter nu se Îngrijesc să & 
repare şi să le întreţină, 
în toamnă, la Sâlişte 
oamenii au baricadat dru- 
mul, obligîndu-i astfel pe 
forestieri să aducă piatră. 
Acum s« aceleaşi neca
zuri cu drumurile cel din

Hărţăgani. „In. vremea| 
cealaltă", cum spunea dl" 
Bulz, adică a împuşcatu-j 
lui, se prevăzuse asfalta. |  
rea în satul Hărţăgani.' 
„Dar dacă atunci n-aul 
fost bani, acum nici alît. î 
Şi pînă o ajunge la noi I 

■ autofinanţarea..."
Cu ce necazuri mai vin t 

localnicii la primărie ? I 
Cu destule. Pentru anul! 
trecut butelii «s-au adus | 
la Paşti şi apoi la Cră- j 
ciun. Şi nici atunci su-1 
fieiente, în centrul co. * 
munei s-a terminat un I 
bloc de locuinţe în care J 
unii localnici, în speranţa j 
că vor îi Viitorii chiriaşi,! 
au făcut finisaje interi. î 
oare în apartamente. Dar| 
asupra acestui bloc pla. . 
nează miilte incertitudini: I

VIORICA ROMAN I
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Ce facem, ce am putea 
face împotriva vicierii

Să ne salvăm oraşul 
de urmările poluării, să-l 
păstrăm curat şi îngrijit. 

Credeţi că s.ar putea? Cum?
întrebările de mai sus le- 

am pus inai multor per
soane, de categorii sociale 
diferite, din municipiul Hu
nedoara. Am primit urmă
toarele răspunsuri:

•  Una dintre cauzele 
poluării este industrializa
rea excesivă. Dacă totuşi 
se implementează noi teh
nologii, trebuie să existe 
şi soluţii pentru ca atmo

sfera şi natura să nu fie 
viciate (vezi S.C. „Siderur
gica" -i- filtrele de fum

care nu funcţionează!!). 
Curăţenia oraşului ţine de 
noi, de gradul de cultură 
şi civilizaţie, dar şi de po
sibilităţile financiare ale 
primăriilor, prefecturilor. 
(Apropo, pu se poate aloca 
o parte din fondurile pro
venite din impozitele plă
tite de noi toţi pentru a- 
cest scop?) Ung. Silvia Ho
rcăita). •  Cred’ că ar trebui 
ca fiecare om să aibă 
conştiinţă şi atunci cînd 
este Un coş de gunoi să-I

ESTERA SlNA 
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De curînd şi ultima! 
Cofetărie din Crişeiorl 
s_a transformat în crîş.| 
mă, bodegă, birt, sau I 
cum Vreţi sâ-i ziceţi.! 
Motivaţia : nu era ren. 1 
tabilă. Atunci s-a tre-I 
cttt la schimbarea pro. |  
filului, adică la des-f 
facerea băuturilor al.
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coolice. Mai întii la I 
sticlă. Apoi la pahar. ■  
Rentabilitate să fie. I 

Curios este faptul că a 
pe o distanţă de nici § 
O sută de metri există |  
şase cîrciumi. Deci, la i  
vară copiii noştri în I 
loc de îngheţată vor ■  
lua un coniac, o vod-1

V.aţi gîndit vreodată eîţi 
kilometri face zilnic, pe 
jos, un factor poştal ? Pe 

. orice vreme...
— La nai, de pildă, dl 

Trandafir Han, factor poş
tal cu mulţi ani de acti
vitate, face peste 36 de ki. 
lometri. Duce veşti Ia să
tenii din Cerbia, Pogăneştj, 
Almăşel, cele mai îndepăr
tate sate ale comunei. Veş
tile înseamnă şi 53 de zia
re „Cuvîntui liber" pentru 
sătenii abonaţi, unii de 
ani şi ani de zile — ne 
spunea dl loan Suciu, di
rigintele Poştei din Zam.

— Alţi factori poştali ?
— Teodor Han — serveş

te Zamul, Stelian Gpdi. 
neşteanu la Tâmăşeşti şi 
Glodghileşti, loan Nistor 
— la Pojoga şi Sălclva. 
Fiecare se ocupă cu multă 
tragere de inimă şi de creş
terea numărului de abona
mente Ut „Cuvintul liber", 
ziarul cel mai căutat în 
satele noastre.

— C.îţi abonaţi aveţi 
în comună ?

—- Luna aceasta 325. La

-----------—  ~ ------------- că, un şpriţ... Asta le *

1 I mai lipseşte copiilor 1
1 GÎND 1 noştri. (Nicolae Huţ, 1 ■
1 1 muncitor Ia U.U.M.R. !
1 Prosfia e un dar. Nu se învaţă. |  Crişcior). |

_ _

tor are 79 de abonaţi. Da. 
că; s-ar găsi o modalitate, 
„Cuvîntui liber" ar trece 
şi la vinzarea cu bueata. 
Cu sprijinul cooperaţiei

La Poşta din Gurasada, 
dna dirigintă Adriana 
Naghi lucra singură. Fac
torii poştali erau plecaţi 
în sate. Prin hărnicia dura- 
neaiOr scrisorile, telegra
mele, ziarele ajung zi de 
zi in mina oamenilor. Mag- 
dalena Dan, Aurora Opriş, 
Ionel Andreica, Antonie 
Petruţ, Octavian Bota (ve
teranul poştei) duc în -fle
cara zi şi 219 ziare „Cu. 
vîntul liber" la abonaţii 
din Uleş, Gothatea, Visa, 
Boiu de Sus, Cârmăzănoşti, 
Dănulâşti, Clmpuri Sur- 
due...

Ori ninge, ori plouă, oa. 
menii aceştia inimoşi îşi 
iau tâşea «rea in spinare 
şi pornesc la drum spre 
dumneavoastră, stimaţi ci. 
titori. Vă aduc veşti, le  
dorim drum bun şi să vă 
aducă numai veşti de bu
curie, iar dumneavoastră 
să-i primiţi mereu eu drag.

Gh.I. NEGREA

ÎN ZIARUL DE AZI, 

C O S Î N Z E A N A

O CONVOCARE. Societatea 
handicapaţilor psihici din oraşul 
Brad convoacă şedinţă, cu peru 
soanele in cauză, pentru data de 
19 februarie a.c., ora 15, la sala 
de şedinţe a primăriei. Se vor dis
cuta probleme de interes deose
bit pentru membrii societăţii. 
(N.T.)

O CLUBUL SUSŢINĂTORI. 
LORi Va fi constituit, în scopul 
sprijinirii materiale, morale şl

sociale a Clubului Copiilor Deva 
(singura instituţie educativă din 
municipiu, specializată in Organi
zarea de activităţi pentru timpul 
liber al elevilor şi preşcolarilor), 
un club al susţinătorilor. Iniţia
tiva aparţine Consiliului Judeţean 
Hunedoara, care a solicitat în 
scris sprijinul unul număr de 
76 de agenţi economici. Există 
deja semne îmbucurătoare că a- 
cest club al susţinătorilor se va 
putea constitui curînd. (V.R.)

O FOTBAL. Asociaţia jude* 
ţeană de fotbal convoacă pentru 
stmbătă, 6 februarie, orele 9, la 
o consfătuire la Deva pe preşe. 
dinţii cluburilor, antrenorii de la 
echipele de fotbal din campiona

tul Diviziei C — faza judeţeană, 
pentru, stabilirea programului de 
desfăşurare a returului şi a zile
lor în care se dispută meciurile 
(stmbătă sau duminică ?). (S.C.)

O POLIŢIŞTII. La Postul de 
poliţie din Zam am schimbat cî- 
teva cuvinte cu dl Cornel-Emil 
Negru, şeful postului. Aflăm că 
este de peste 11 ani în slujba po
liţiei. Cu cei doi subalterni ac
ţionează mai cu seamă în mod 
preventiv. Activitatea dumnea
lor preventivă a dat roade: nu 
s-au mai înregistrat acte de vio
lenţă. nici alte acte care contra
vin bunei convieţuiri-între săteni- 
Este meritul şi al celor trei lu* 
oratori de poliţie, munca lor

fiind tot mai bine preţuită. 
(Gh.I.N.)

O O DECIZIE GREŞITĂ ? A- 
proximativ din toamna trecută la 
centrala telefonică din Gurasada 
s-a scos schimbul de noapte. Asţ» 
fel că de la ora 22 din noapte 
pînă dimineaţa la ora 6 comuna 
este izolată deplin. Consiliul lo
cal a făcui numeroase adrese la 
„Romtclecom" şi la forurile ju
deţene. Deocamdată fără efect. 
(Tr.B.)
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•  palestinienii din I
TERITORIILE OCUPATE 
vor avea, începi nd cu sfîr. 
şitul acest» luni, primul 
partid politic ce va func
ţiona în mod legal. De 
nuanţă moderată. Federa* 
ţi» Democratică Păleşti, 
niană va grupa mai multe 
facţiuni Le Oap şi perso
nalităţi independente şi va 
sprijini procesul de pace în 
curs în Orientul Mijlociu.

Această federaţie inten. 
ţionează să contracareze 
influenţa în creştere a 
fundamentaliştilor islamici 
şi a altor grupuri radica
le, relatează agenţia REU. 
TER, preluată de ROM. 
PRBS,

•  PREŞEDINTELE MIR- 
CEA SNEGUR A DECLA. 
RAT la televiziune că ma
joritatea deputaţilor îl sprl. 
jină in convocarea refe
rendumului privind viito
rul Moldovei — -transmite 
agenţia Itar-Tass, recep. 
ţionată de Rorapres. El a 
respins acuzaţiile aduse 
de preşedintele parlamentu
lui. Alexandru Moşanu, po
trivit cărora declaraţia de 
la 24 decembrie privind in
dependenţa ţării ar fi pro
vocat discordia în riadul 
deputaţilor.

Potrivit agenţiei Itar- 
Tass, preşedintele a aflr. 
mat că se bucură de spri

jinul majorităţii deputaţilor, 
iar cei care sint. împotriva 
l»i — în frunte cu eîţiva 
lideri ai parlamentului —» 
sînt minoritari.
*  A $ ■* V *  * ■ '*. *.:* *  91* *  '-ţ *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •#

IN SPRIJINUL 
LOCUITORILOR 

DIN MUNICIPIUL
hunedoara

Pentru a veni în spriji. 
nul locuitorilor din muni
cipiul Hunedoara care' do
resc să publice anunţuri de 
„Mică publicitate" in zia. 
rul nostru fără a se mai 
deplasa la Deva, se află 
deschis in municipiul Hu
nedoara, bdui Dacia, nr. 4 
(lingă „Florărie"), un chioşc 
în cadrul căruia se pri
mesc zilnic anunţuri. Te
lefon 746927,
Mit ţţ:#* * * n.* A: rut» * **;1* a $,<■,
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(De 1 pe la sfârşitul lui 
- 1!)73.

La moi, luxul ţine loc 
de gust. E o observaţie 
subtilă şi mereu actuală, 
pe care Alice Călugăru a 
făcut-o acum mai bine de 
şaizeci de ani, într-o seri. 
soare către Chendi. Tot 
acolo şi explicaţia, du
reroasă, a autoexilului ei 
la Paris: „Eu îţi spun 
drept că, cu cît trece 
vremea, eu atît îmi pare 
mai bine că am venit 
aici. N-aş fi putut urma 
Ia Universitatea de acolo, 
cum nu pot urma la cea 
de aici : în România, ca 
şi în Franţa, am căutat 
să lucrez ca să trăiesc şi 
deosebirea e că acolo 
(deşi) cunoscută, n-am gă
sit nici cel mai mic post 
şi aici, necunoscută, gă
sesc cînd vreau şi pot să 
schimb cînd nu mai îmi 
place.. Şi pe urmă e mai 
hine să lupţi intr-un o- 
raş frumos, strălucitor şi 
mare, unde dacă n-ai bo
găţia "poţi avea libertatea, 
unde gustul., înlocuieşte 
luxul, şi unde singurăta
tea nu atrage calomnia". 
Prin nimic, dar absolut 
prin nimic, nici măcar prin 
limbă/ nu- se simte că a- 
ceste .rinduri .au fost scri
se la începutul veacului, 
•  Urinărind aceeaşi idee.

CONTRAPUNCT

l.eonardo : „Artistule, for
ţa ta e în singurătate. 
Cînd eşti singur îţi apar- 
ţii numai ţie. Dacă ai un 
singur tovarăş, nu-ţi mai 
aparţii decît pe jumătate 
sau chiar mai puţin, pro
porţional cu lipsa de mo
destie a acestuia. Avînd 
eîţiva prieteni, cazi şi 
mai greu în nenorocire 
(...) Ţine minte, artistule, 
puterea-ţi stă în singură
tate". E un fel de crez al 
lupului singuratic.. •  Sim
pozionul Centenarului 
Densusianu, Asemenea re
uniuni devin în mod fa- 
tal festivlste ' şi discret 
falsificatoare, ca şi cum 
singura lor ambiţie ar fi 
ilustrarea dictonului ,,De 
mortuis..." Se confundă o- 
magiul cu panegiricul şi 

obiectivitatea (care nu ex
clude respectul) cu impie
tatea. Erorile se estom
pează, convertite in me
rite virtuale : „Deşi în'cu
tare problemă teoria lui 
a fost infirmată, e,l a a- 
rut totuşi meritul..." etc. 
etc. In sfârşit, toţi cel ca- 

- re au avut altă opinie de
cît răposatul devin ,.rău
voitorii" şi rămîn în ano, 
nimat (cum s-a întimplat 
în cazul de faţă cu E.

JURNAL
Lovincscu) •  Poetul Ion 
B., citindu-şi versurile. 
ieri, în mijlocul acestui 
simpozion, adăugindu-i 
astfel o notă joasă de 
provincialism, mi-a a. 
mintit poeţii de curte, în
totdeauna „la datorie", 
gata să dedice, prin sin
drofii ode la căţelul du
cesei sau la ţucalul cel 
nou al ducelui. Ca să nu 
mai vorbim de acea veri. 
sificatoare, după numele 
căreia s-a specificat „scrii
toare" şi de care nimeni 
n-a auzit. Cu atît mai 
miraculoşt îţi apar cei 
aleşi, poeţii cu har pe 
care-i intilneşti rar, in 
ceasuri de graţie, cum ai 
zări de departe, undeva 
sus foarte, în limpezimea 
piscurilor, capra neagră... 
•  Simfonia patetică, ju
cată in prezenţa inexora
bilului cuplu, în premieră 
la inaugurarea Teatrului 
Naţional, după 'Apus »de 
soare cU Calboreanu, a 
fost, cu toată distribuţia 
strălucită, un fiasco. Se 
va mai reprezenta probabil 
o dată, de două ori, du
pă care va fi abandonată 
discret, O piesă coman
dată, conjuncturală, . o. 
portunistă şi retorică, pli

nă de locurile comune 
ale deceniului şase, care 
m-a convins că sint situa
ţii cînd nici o distribuţie 
nu poate salva o operă 
întemeiată pe alte coman
damente şi raţiuni decît 
cele ale artei. •  Idee in. 
teresantă în Ziariştii lui 
Mirodan : „preţul de cost 
al adevărului", — „să 
reducem preţul de cost al 
adevărului". Dar cine să 
audă ? » Mitică e copi
lul teribil al naţiei şi tot
odată blestemul ei. Din 
cauza lui marii creatori au 
părăsit ţara iar cei care 
n-au vrut sau n-au putut 
să plece au fost margina- 
lizati şi recunoscuţi — 
dacă au fost recunoscuţi 
»- doar cînd se aflau cu 
un picior în groapă. Pă
catul său capital e liche
lismul, păcatul cel mai 
uşor superficialitatea, iar 
singura virtute e toleran
ţa care însă prea aduce 
şi ea a indolenţă. Forţa 
iui disolutivă a fost în
totdeauna subestimată. •  
Se preconizează reduce, 
rea iluminatului public 
cu 50 la sută. Întotdeau
na Cele mai triste vre
muri au fost'acelea în ca
re cîştiga teren întuneri
cul.

RADU CIOBANU

Ninge.n februarie cu 
fulgi albi peşte sufletele 
noastreîngheţate.' Ninge 
ou candoanda 1 ochilor de 
copil cn plîngfe în faţa fru
museţii; de- Abia descoperi
te. Mii.de steluţe se vad 
de la focul din sobă.,, şi 
este cafti. Descopăr din nou 
antitez^ din-fiecare zi

NINGE-N FEBRUARIE
oameni zgribuliţi cu ochi 
lucitori, afară, în casă mo- 

Teşeala şi tristeţea ochilor 
mei. Şi-mi vine să rîd, 
şi.mi vine să plîng privind 
plutirea stranie din văz
duh, alunecînd uşor spre 
noi. E ntîta puritate afară,

în cetina de brad ce se 
scutură de zăpadă la atin
gerea mea. Şi sufăr încă 
o dată că nu pot să fiu eu, 
asemeni prospeţimii chi- 
ciurei de pe copaci, ., că 
totuşi mă confund cu ţe

pii duri ce acoperă totul. 
Şi acum aş vrea să opresc 
timpul spre a nu se mai 
mişca nimic, spre a Înce
ta jocul iluzoriu al fulgi
lor, să văd în ei curcubeul, 
să văd soarele care în
seamnă viaţă. Să pipăi p 
dată măcar perfecţiunea, 
să pot să înţeleg. (R.A.M.)

___________ CljVINim LIBER

ELOGIUL RELIGIEI
„Fără credinţă şi Bise rică, omul ramine un

simplu animal raţional şi 
> In istoria culturii noastre. 
Petre Ţiiţea rămine gin. 
ditorul cel mai înflăcărat 
al religiei in general şi al 
Bisericii Ortodoxe în spe
cial, dovedindu-se o dată 
mai mult ca admirator ex
cesiv a tot ceea ce este 
românesc. Este normal ea; 
noi, slujitorii Bisericii lui 
Hristos, să cădem în ad
miraţie faţă de un intelec. 
tual valoros şi prestigios ce 
susţine adevăruri de cre
dinţă de majoră impor. 
tanţă, contribuind substan
ţial la înviorarea credinţei 
şi a vieţii religioase în sî- 
nul poporului nostru.

Prin sîrguinţa studentu
lui teolog Radu Preda, ma

terializată în volumul „Jur
nal cu Petre Ţuţea“ (Edi. 
tura „Humanitas" ), avem
relatate mărturisiri de cre
dinţă şi adevăruri religioa
se ce încîntă sufletul şi 
cutremură conştiinţele. In 
primul rînd, luăm în con
siderare ceea ce este de 
mai mare valoare in orice 
religie: Dumnezeu ca „Ade
văr absolut“ în concepţia 
lui Petre Ţuţea. Din elo
giile deplin îndreptăţite, re
ţinem : „Cunoaşterea vine 
numai prin revelaţie, iar 
aceasta vine de. la Dum
nezeii" (pag. 13). „Adevă
rul este transuman şi trans- 
natural, adică transcedeht 
în esenţă : Dumnezeu" (pag. 
18). Elogii de aceeaşi na
tură sînt aduse şi Mîntui- 
tOrului: „Hristos participă 
la Absolut, fiind o parte 
din el“ (pag. 72). „Adevă
rul in şine e Divinitate. 
Dacă trăieşti cu Hristos, 
trăieşti în adevăr fără să 
vrei“ (pag.. 88),

Ceeace apare mai im
presionant, ca fiind din 
partea unui laic şi de cea 
mai mare importanţă în 
actuala conjunctură isto
rică bîntuită de ateism şi 
de înstrăinarea faţă de Bi
serică, este mesajul stărui
tor şi înflăcărat de che-

muritor“ (PETRE ŢUŢEA) 
mare la credinţă şi la via. 
ţă religioasă.

Pentru ă cunoaşte în a- 
devărata1 lumină poziţia 
religioasă h lui Petre Ţu
ţea, se impune a lua în 
considerare, ca termen de 
comparaţie. faptul că in- 
tilnim intelectuali şi oa
meni de toate categoriile 
credincioşi, cu vederi şi 
sentimente religioase, -dar 
totuşi străini de biserică şi 
de confesiunea în care au 
fost botezaţi. Petre Ţuţea 
cheamă la trăire religioasă 
şi participare la cele cuve. 
nite de Biserica creştină şi 
ortodoxă în cazul de faţă. 
Fidelitatea confesatului este 
evidenţiată, date fiind măr
turisirile.: „Biserica e via
ţă în comuniune. Ea impu
ne învecinarea ca o condi
ţie minimă de a gusta din 
bucuria creaţiei lui Dum. 
nezeu" (pag. 130), „Creşti
nismul nu e depăşit în is
torie de nimic" (pag. 82), 
„Ortodoxia are taine, chiar 
dacă nu are ordine" (pag. 
84), comparativ cu catoli
cismul „Rugăciunea este 
singura manifestare a o- 
mulul prin care acesta poa
te lua contact cu Dumne
zeu" (pag. 139). Petre Ţu
ţea a trăit şi s-a mîntuit 
prin credinţă, invreăni- 
cindu.se de un sfârşit bi- 
necuvîntat, după cum sin
gur mărturiseşte în ultima 
scrisoare : •„Trăiesc o „ in
suportabilă însingurare..."

Îndeosebi, din partea slu
jitorilor de altare, se cuvi
ne a cinsti memoria lui 
PetrefŢuţea prin rugăciuni 
şi evocări, propovăduin- 
du.l ca model de român 
ortodox, ce şi-a cinstit cre
dinţa strămoşească în mo
mente cînd, .fii ai Neamu
lui său adorat sînt pre. 
dispuşi rătăcirilor si decă
derii spiritualei.

Preot Dr.
IO AN OCT A VI AN
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In actuala situaţie si plaiuri... —- Te-au ridicat
atmosferă cînd s-au ivit din mormîntul tău in care
discuţii» şi manifestări et- odihneai liniştit, şi neau-
nice în , legătură cu statuia zirid mai mult nici bunele,
regelui Matei Corvinul nici relele din lumea, în
(1443—1450) din Chij-Napo- care' odată mare şi tare şi
ca şi cu- placa de pe soclul model de bunătate fuseseşi.
acesteia, este bine şi ne- Dar teamă mare ne e. i-
cesar să se cunoască gîh- dealule Rege, că în fru-
durile şi sentimentele ro- moşii tăi ochi, prea curând
mânilor ardeleni avute la ivi-se-yor lacrimi, şi cu .cit
dezvelirea acestei statui. mai bine vei cunoaşte lu-

Jn acest scop reproducem mea de azi, in şiroaie pre- 
un interesant articol apă- face.se-vor lacrimile din 
rut în ziarul „libertatea" ochii tăi şi nu vei mai în-
din Grăştie, rir. 18 din 3/ ceta a le, vărsa, văzînd
16 Mai. 1903, intitulat: „A multa nedreptate ce se
murit Mathia şi cu el drep- face popoarelor, pe care tu
tatea" ce poartă ca semnă- cu dreptate şi cu blândeţă
tură pseudonimul Iancu le-ai fost deprins, — şi mai
dar al cărui autor a fost ale*, văzînd crunta nedrep-
Pr. Ioan Moţa, directorul tate ce se face azi popo-
şi fondatorul numitului i-ului blând si dulce, din
ziar ; „Slăvit fie numele care şi tu tc.ai hăscut şi
tău, slăvit fie mai ales du- te-ai înălţat !
hui tău cel drept, legenda- Tu, care nu ţi-ai tăgă- 
rule rege, care de mâne duit originea ta de român,
încolo apari iarăşi în mij- ci pe însăşi mama ta ai
looul nostru, şi vei sta pe lăsat să o zugrăvească în
veci, privind furnicarul de simplul ei port ţărănesc,
oameni ce vor mişuna în cu furca în brâu, pe păre-
jurul tău, pe sub picioarele tele din castelul tău • iubit
tale. dela Hunedoara, ca etern

Turnat'au chipui tău în document de preţuire a o.
bronz, iar de era să fie riginei tale, — tu ai plân.
desăvîrşită imaginea ta, şi ge azi, ba poate ai sfări-
o inimă de aur trebuiau să raa castelul şi pe procle--
toarne şi să ţi-o anine pe ţii lui îngrijitori, care au
piept ,ca toţi să o vadă şi lăsat să se spele, să sa
toţi aminte să-şi aducă de şteargă acel chip, ca cu el
inima ta cea mal străluci- să se şteargă această măr-
toare decît tot neamul din turie a originei tale !...
lume! - Următorii tăi la condu-

Reînviatu-te-au după su_ cerea ţării, te-au aşezat
te de ani şi te-au aşezat chiar în părţile răsăritene
pe superbul tău armăsar, ale ei, în oraşul unde te-ai
cu manile pe biruitoarea născut. Dar ei au scăpat
sabie şi cu privirea-ţi se. din vedere, că acest loc
nină cercînd par’că să stră- e înconjurat, ca lin ostrov
baţi lumea din jurul tău, în mijlocul mării de po.
şă o ispiteşti, să o pătrunzi, por Român •— şi că tu a-
să o vezi cum e azi, faţă icea prea o să auzi geme-
de aceea pe care tu ai lă- tele şi strigătele da dure-
sat'o moştenire acestor re ce se izbesc mereu de

porţile cetăţii tale, venind Satmar, până’n Săcele,/
dela poporul ce geme sub Numai vaduri ca acele !.../
loviturile nedreptăţii ce se Vai de biet Român săra-
face cu el, cum se izbesc cui,/ înapoi tot dă, ca ra-
în vuet valurile mării de cui,/ Nici îi merge, nici
ţărmii ostrovului. se’ndeamnă,/ Nici îi este

Te au aşezat aici şi au toamna, toamnă,/ Nici ii 
uitat că aici, mai vârtos ca vară, vara lui,/ Şi.i străin 
ori-şi-unde, te vor face să în ţara lui !... 
iţi parii râu că te.au scos Şi te va înduioşa cânte- 
iară pe lume, putând aici cui trist, dar mai mult te
mai bine ca ori-'şi-unde, să va durea adevărul din cân
te încredinţezi despre a- tec, că azi: „Numai umbra
devărul prefăcut în pro- spinului,/ La uşa creştinu-
verb şi rostit cu duioşie şi lui...“
cu oftări de popor: . „A Şi asta nici nu pentru
murit Mathia şi cu el drep- altceva, decât pentru fap- 
tatea“ I : tul, că cea mai mare virtu-

Statuia lui Matei Corvinul 
din Cfuj-Napoca

Nu departe de picioarele te a ta, dreptatea, a pie- 
chipului tău, care reprezin- rit demult de pe aceste 
tă dreptatea, eşafod este plaiuri şi lăcomia şi pofta 
ridicat tocmai dreptăţii, şi criminală de a nimici cel 
zeci din noi care ne silim - mai tare pe cel mai slab, 
a fi apostolii adevărului şi şi cel bogat a se îmbogăţi 
ai dreptăţii celei iubite de şi cu puţinul celui sărac, 
tine, duşi âm fost şi sun- iar pe urmă a trage din 
tem traşi pe acest eşafod sărac şi sufletul şi a.l fa- 
modern, zvârliţi în tem- . ce pe el una cu negrul su- 
niţi, expatriaţi, sărăciţi, flet al săli, — numai pentru 
pentru cererile noastre ca- aceea sună doinele noastre 
re strigă după — drepta. atât de trist pentru tine, 
te ! atât de dureros...

Te-au aşezat chiar în- Teamă ne e, slăvitule
tr’un colţ de ţară, în mij- Srai, că prea iute te vei 
locul poporului român, încredinţa, că pigmeii pe 
bag’seama ca cu atât mai se yor cocoţa în jurul tău 
vârtos să auzi plângătoare- cu vorbiri în ziua dezve- 
le lui doine, pline de du. lirii tale, te profanează şi 
rere şi de jale, — care numai prin faptul că se 
spun tânguitoare, că : „Sus apropie de chipul tău cib- 
la munte, jos la vale,/ Şi-au plit!
făcut duşmanii cale,/ Din Gă nimeni nu erau mai

puţin potriviţi a ridica sta- ca: „Toţi: duşmanii ei să
tuie dreptăţii tale, ca a- piară/ Din hotară in hota-
ceşti nedrepţi, ca aceşti fa- ră,/ Indrăgi-i-ar ciorile/ Şi
risei şi vameşi ! spânzurătorile !...“

Când mai zvăpăiaţi fa- Dacă ai ajunge acest lu- 
ce-şi-vor, mâne, aceşti pig- cru : îmblînzirea celor ne- 
mei vânt în jurul tău; ri- drepţi şi întoarcerea lor la 
dicându.se mai mult pe dreptatea ideală, ar fi a. 
sine ca pe tine, prin vor. ceasta cea mai mare glo- 
biri afectate, fapte, — fă rie a apariţiei tale de nou
o minune, măritule Rege în mijlocul popoarelor ţă-
şi scutură-ţi greul metal r i i!... Cu câtă bucurie te-
îii care eşti turnat, şi ri- am slăvit în cântece răsu-,
dică-ţi cu puternicele mâni nătoare peste toate plaiu. 
biruitoarea-ţi spadă, şi rile ţării. Cu câtă bucurie 
desehide-ţi întriaurita-ţi gu. te.am slăvi în cântece ră- 
ră şi spune.le tu însuţi cum sunătoare peste toate pla- 
a fost vieaţa ta, prin ce iurile ţării, al căror refren 
te-ai făcut mare, prover. de ferieire să fie : „A în- 
bial, neuitat, iubit de toate viat Mathia, a’nviat drep. 
popoarele : prin aceea că tatea“ !... 
ai fost blând şi drept!, — Fugi însă de mine iluzie 
şi alungă-le din creeri ne. frumoasă, muzică ce devi- 
bunele idei după care ei ne cuvinte, şi dă loc cru- 
azi aleargă, dedîndu-se la dului adevăr, pe care de 
tiranie şi nedreptate, — şi veacuri îl repetăm cu du- 
încheie-ţi divina vorbire rere : „A murit Mathia —/ 
spunîndu.le, că dreptatea şi cu el dreptatea !...“ 
în lumea aceasta este floa. IANCU
re albă, frumoasă, dulce, Acum desigur s-ar cu- 
fericitoare, neuitată, — veni să cunoaştem gându. 
nedreptatea este spine, rile şi sentimentele gene- 
scăete, ciuline, — şi cân- raţiei mai tinere dar ma- 
tă-le în uimitele urechi : ture de astăzi, pe care 
„Gine-a îndrăgit ciulinii,/ numai un reprezentant al 
Mânca-i.ar inima cânii,/ acestei generaţii le poate 
Mânca-i.ar casa pustia/ Şi scrie bine, fiindcă un om 
neamul nemernicia!...“ bătrîn ca mir̂ a, intrat în

8a glas de bucium de al 94-lea an al vieţii, nu 
aur să răsune glasul tău, le mai poate face. 
făcând ca dreptatea în a-
ceastă ţară, numai amici să Dr. VICTOR I. ŞUIAGA . 
aibă, nu duşmani şi cerând Deva
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J , LANSARE I)E CARTE .
( Miercuri, 10 februarie a.e„ ora 16, la Casa Gărţii « 

din Deva va avea loc lansarea romanului „Grepus- j 
j cul“, de Radu Giobanu, aflat la a doua ediţie. De |
|  menţionat că ediţia întîi a cărţii a apărut în 1971 şi J
J a fost distinsă cu Premiul pentru proză al Uniunii |
|  Scriitorilor. Ediţia a doua apare revăzută şi adăugi-*
* tă cu pasajele eliminate- de cenzură. ţ
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Ce ce am
împotriva vicierii mediului

(Urmare din pag. 1)

folosească (numai că a- 
cestea nu prea există), iar 
cînd trebuie să traverseze 
strada să nu o facă ţrecînd 
pe zona verde. De aceea, 
propun să fie instalate mai 
multe coşuri, iar pe acolo 
pe unde oamenii au făcut 
cărări să se paveze locul. 
Pentru stoparea . poluării 
propunem o benzină mai 
bună în maşini şi mai 
multe filtre la combinat 
(B.M., lăcătuş). •  Actuala 
mizerie şi dezordine ex
primă lipsa de educaţie. 
Trebuie făcută periodic o 
curăţenie generală, apoi 
păstrată tot timpul. (Nuţa 
Galamboş, lucrător gestio
nar). •  Oraşul se va păs
tra curat, dacă toţi cetă
ţenii vor fi oameni. Cură
ţenia se face uşor, dar se 
întreţine greu. (A.M., teh- 
nician). • Printr.o mai 
bună organizare şi gospo
dărire din partea R.A.G.G.L. 
(Schrammel Carol — şef 
birou S.C. ,,Corvin“). •  
Poluarea trebuie rezolvată 
de factorii de decizie lo
cală, împreună cu toţi a- 
genţii economici prin mij
loace de investiţii, de popu
larizare a efectelor în toate 
mediile sociale. Păstrarea 
curăţeniei, îngrijirea ora
şului ţine de noi, toţi, de 
felul în care receptăm e- 
ducaţia în mediul şcolar, 
familial, religios. Consider 
că ar da rezultate : moder

nizarea sistemului de co
lectare şi depozitare a de- : 
şeurilor menajere, a trans
portului acestora, seriozita
tea edililor oraşului în lua
rea deciziilor şi urmărirea 
lor ; asigurarea iluminatu- . 
lui străzilor sută la sută, 
pentru ca toată curăţenia 
să se facă pe timp de 
noapte, spre a nu fi ne
voiţi să înghiţim praful şi 
să fim măturaţi pe picioare 
în postură de pietoni. 
(Ceea ce ţine de respectul 
între oameni); repararea 
drumurilor publice. (Costicâ 
Grădinaru, maistru). •  Prin 
preocupare din, partea edi
lilor oraşului (G.I. — teh- ■ 
nician); •  Un primar e- 
cologist. (C.tin Ilaicu); • 
S-ar putea. Cum ? Nu ştiu 
(P.E.). •  Cred că am putea 
salvă oraşul din . toate 
punctele de vedere. Este 
în interesul tuturor de a 

. păstra uri ora5 curat, cu 
coşuri pentru reziduuri la 
fiecare colţ, cu zone verzi 
şi rondouri cu flori orna
mentale (G.L. — sudorul 
•  Da, Cu condiţia să se 
aplice o lege strictă pen
tru păstrarea igienei în 
tot judeţul nostru (B.E. — 
gestionar) ; •  Şcoala să se 
ocupe mai mult de educa
ţia copiilor în acest sens ; 
R.A.M.G.C.L. să ridice zil
nic conteinerele pline (D.C. 
~r funcţionar); •  Da, şi 
cred că sînt în asentimen
tul multor concitadini. In 
primul rînd, combinatul

trebuie dotat cu tot ceea 
ce este necesar contra po
luării, apoi dorinţa fie
cărui oui de a păstra or
dinea şi curăţenia în spa
ţiile unde trăieşte şi mun
ceşte, pe stradă, în parcuri ■ 
şi în locurile publice. (B.O.
- croitor).

Ca o completare la a. 
ceastă temă, trebuie spus 
că străzile de circulaţie 
mare, trotuarele care le 
mărginesc şi chiar marile 
parcuri ale Hunedoarei sînt 
curate. Noxele aproape 
permanente sînt estompate 
într-o mică măsură de ve
getaţie, de stropitul şi 
măturatul drumurilor. Dar, 
circulînd pe aleile dosnice, 
dintre blocuri, imaginea 
este contrastantă, pe alo
curi dezolantă. Fără nici 
o exagerare. Mai există 
acele „insule pustii*1 ta
ctică blocuri părăsite) de
spre care am mai scris în 
urmă cu un an, conteinere 
arhipline,, înconjurate de 
straturi groase de reziduuri 
(între care hîrtia este în 
cantitate mare), guri de 
canal neacoperite (un ade
vărat pericol .pentru copii, 
pentru cei care circulă 
noaptea), geamuri şi - uşi 
deteriorate la casele, scări
lor. Nici chiar zăpada (care 
în acest an n-a prea apărut 
la' noi) nu poate acoperi ur
mele neglijenţelor.

Supărările unui consilier

\

%. * •
I

(Urmare, din pag. I)~

Mihăîleni şi a drumului 
greu practicabil din a- 
ceastă zonă, primăria 
fiind lăsată să se descurce 
cum ştie şi cum poate. 
„Dacă în acest mandat de 
patru ani nu putem rea
liza hifnic din cerinţele 
enumerate, problemele 
respective fiind conside
rate de însemnătate vi
tală — ne precizează dl

LI. - înseamnă că. am' 
acceptat această funcţie 
(de consilier n.n.) de 
pomană, nemeritînd in 
demnizaţiile cuvenite pen
tru participarea la şe- 

. dinte**. - - •••
Dl consilier cere spri

jin în rezolvarea proble-, 
melor aduse în discuţie, 
precizînd că, acolo unde 
se cere muncă necalifi
cată,- locuitorii satelor îşi 
vor aduce partea lor de

contribuţie, Sperind că nu 
supără pe nimeni prin 
programele făcute; dl I.I. 
are convingerea că va 
găsi înţelegere la factorii 
decizionali şi la oamenii 
de bună credinţă, că 
aceştia vor dovedi re
ceptivitate faţă de- neca
zurile consilierului din 
Buceş, care nu sînt nu'-* 
mai ale lui, ei şi ale mul
tor oameni ăi acestor 
toquri.

H

*

Chiar nu se întîmplă nimic?
(Urmare din pag. 1)

va fi el închiriat celor 
care au investit aici sau 
vor fi vîndute apartamen
tele la licitaţie? De la 
R.A.G.C.L. Deva am a- 
flat că blocul nu poate 
fi dat încă în folosinţă 
pentru că alimentarea sa 
cu apă ar costa 10 mi
lioane de lei, bani care 
nu există, iar spaţiilor de 
la parter nu li s-a sta
bilit încă destinaţia. Şi 
în timp ce unii sînt su
păraţi că nu mai ajung 
odată să locuiască în noul 
bloc, cei din blocurile 
vechi au alt necaz : ne
reuşind să se constituie 
într-o asociaţie de loca
tari, nu au căldură, deşi

centrală termică există.
Sănătatea localnicilor 

‘este vegheată în comuna 
Bălţa de 7 medici şi 0 
cadre medii, asistenţa me
dicală fiind asigurată per
manent. Există mediei 
specialişti pentru interne, 
pediatrie şi stomatologie. 
Coordonarea e asigurată 
de dl dr. Nicola’e Popa, 
medic primar de medi
cină generală, fiu al sa
tului, de 30 de ani ală
turi de localnici, la orice 
oră din zi sau din noapte. 
Din păcate de 10 ani nu 
găseşte sprijinul necesar 
reparării clădirii foarte 
vechi în care funcţionează 
dispensarul în Băiţa. Ar 
fi nevoie, de asemenea, o 
dată pe săptămînă de o 
salvare cu care s-ar pu
tea asigura asistenţa Ia

domiciliu a numeroşilor i 
bolnavi de silicoză din ' 
comună. . !

O scurtă privire prin j 
vitrinele magazinelor (fi- 1 
ind zi de luni erau în-| 
chise) ne-a edificat asu- ; 
pra aprovizionării . sără- 1 
căcioase a acestora. In ] 
schimb se găsea de băut i 
în mai multe localuri din I 
centru, inclusiv la „Pa- j 
tiserie**. Despre pîine io- | 
calnicii spuneau că e ne- ■ 
coaptă iar dna Doina A. | 
dam, şefa secţiei, sublinia > 
că marea problemă e că I 
n-au făină decîţ pentru ! 
cîteva zile, iar cea pe I 
care o primesc nu-i de ■ 
cea mai bună calitate.

Probleme multe şi va. < 
riate există deci înţr.un i 
loc „unde nu se întîmplă I 
nimic*!.,, spectaculos.
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SUPÂRAREA LOCATARILOR

Pe bună dreptate locatarii scării I 
de la blocul nr. 1 de pe str. Republicii 
din Brad sînt supăraţi pe meseriaşii de 
la RAGGb din localitate. De ce ? De 
cîteva luni buna au o defecţiune la ţea
va de canalizare de la subsolul blocului 
cu pierdere de apă potabilă. La perioa
de scurte, cînd sînt sesizaţi de locatari,

intervine o echipă care vidanjează ă. 
pa .lăsînd să se înţeleagă că totul este 
rezolvat. Dar promisiunile devin nervi 
şi dureri de cap, căci din nou o sesiza
re şi o altă intervenţie pe buzunarul lo
catarilor blocului. Dar, aceştia se întrea
bă : pînă cînd tot aşa şi nu o interven
ţie de calitate, care să aducă liniştea şi 
nu cheltuieli pe buzunarul oamenilor. 
Că sinteţi specialişti. (Al.J.)

Din
ÎN ATENŢIA CONSUMATORILOR 

DE BAZE NATURALE
întreţinerea, exploata

rea şl repararea instala
ţiilor de utilizare a sate
lor naturale revine bene
ficiarilor.

Penfrii preîntîmplna- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a In
stalaţiilor de gaze natu
rale, se vor respecta eu 
stricteţe armatoarele re- 
Biţii;

" ; i. înainte de •

: . APRINDEREA 

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor tn care 
funcţionează aparatele de 
Utilizare: în centralele
termice şi în încăperile 
cu apărate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă :

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
ia coş ; în caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decît 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei.7 
separărea aparatelor ".de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glai etc.):
_9) Se va controla' dacă 

robinetele aparatului de 
utilizare sint închise; da
că robinetele, sînt deschi
se. se yor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective şl a celor înve
cinate. aprinderea focu
lui făclndu-se numai du
pă aerisirea completă ;

d) Se vă asigura acce
sul aerului de ardere In 
focarul aparatului de u. 
tilîzare (prin deschiderea 
uşifelor cenuşarulul la 
sobe. prin -desoWderea 
fantelor de,, acces la. aer 
în . focar, prin . pornirea 
ventilatorului- e ţ e . ) -

e) Se vă verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare :

f) Se Va asigură ven
tilarea focarelor;

2. I:A APRINDEREA 

FOCULUI 

ŞI IN TIMPUL 

FUNCŢIONARII ;

ă) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare, la aprinderea 
focului. Aprinderea ar-; 
zătorului sau a instalaţiei

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hîrtle 
etc. I ::v

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii î

- e) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare ^  a- 
paratelor de utilizare ;

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara- 

, telor neautomatizate: ;
. e) Stingerea focului la 

.aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin. închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-se şi robinetul, 
de manevră ;

f) (n instituţii (şcoli 
cămine, hoteluri), focul 
sa aprinde- şi se stingă 
numai de către persona
lul Instruit şl însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAT» - 

SPECIALE;

a) La utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă focul
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraje •

•— să se lase focul a- 
- prins nesupravegheat:

— să se doarmă.cu fo-
' cuLlaPrins;; i ... L

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze neraeordate Ia

■ crts

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date ta coş. pentru Încăl
zirea încăperilor;

— să se facă modificări
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală : '

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere :

b) Dacă se simte miro

sul caracteristic al gazu
lui. să se ia de urgenţă 
următoarele măsuri :

— stingerea tuturor fo
curilor :

— deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor :

' «— să nu se aprindă 
chibrituri şi să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice :

,să nu se doarmă
noaptea în încăperi.

Reamintim abonaţilor 
casnici şi asociaţiilor de 
locatari că plaita consu
mului de gaz.ae efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înştiinţă- fi 
rîlor de plată sau depu
nerii în cont la C.E.G.

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări.- iar la 30 ■ de zU*i 
se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză, cu âwaendă . de. la 
5 000 la 10 000 de tei.

Consumatorii de Baza 
naturale sînt obligaţi să 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timaţia vizată Ia zj şl or» 
din de serviciu, accesul, 
pentru control si verifi
care sau revizie a insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opun 
la efectuarea controlu
lui. Ii se va sista Furni
zarea gazelor pînă la e- 
fectuarea controlului şl' 
după achitarea tarifului 
de deschidere. ■

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populaţie, 
penlru a - ne sprijini - în

- depistarea ' oricăror ema-=' 
naţii de gaze Of- conduc
tele stradale sau prin 
spaţiile verzi.

Pentru orice emanaţii de 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă în exploa
tare al conductelor .şfc 
instalaţiilor de gaze, se 
va telefona de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
care răspund (a telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849 : Călan
— 730492 ; Simeria 
661343 ; Orăştie — 642465 ; . 
Paroşeni — Vulcan — 
570032 ; Haţeg — 777190.

STIMAŢI CONSUMATO RI DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că
tre cei care nu cunosc şi nu respectă 
instrucţiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuinţa dv.,. indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilizare, vă recomandăm 
următoarele i

— nu aprindeţi focul sau lumina 
electrică în încăperi fără o bună 
aerisire prealabilă ;

— asiguraţi aerisirea permanen
tă în încăperile în care există apara
te de utilizare cu flacără deschisa ;

— asiguraţi ventilarea subsolului 
prin orificii de ventilare pe contu
rul exterior al clădirii şi între încă
perile din subsol ;

— nu obturaţi orificiile de aeri
sire ale pivniţelor şi ale subsolurilor 
tehnice)

— respectaţi instrucţiunile de u-
tilizare a gazelor naturale existente 
la consumatori şi publicate periodic 
în presa locală, de către Distribuţia 
de Gaze Naturale. (1126)

V.W.WAVAV.W.'.V.'.V.V.V.V <— —■—»--
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ANIVERSĂRI
•  „Lă mulţi an i!“ pentru 

Afticuţa Cîmpean din Deva, 
din partea colegei de ser
viciu.

b LEOFOLD Elisabetă 
(Bftby), eu ocazia împlinirii 
vfr.stei de 18 ani, fratele 
Lttdo şi părinţii îţi urează 
ufl sincer „La mulţi ani!“.
' v. (1968)

VlNZĂRl- ţ PARI
b  V1ND butelia. Tel. 

638821, după ora 16. (2158)
•  VÎND apartament 2 

camere, confort I, Abrud, 
eventual schimb cu Piteşti,

095/612238, după ora 
19. (2161)

*• VJîffi apartament 3 
camere, zonă centrală. Tel. 
617421. (2172)

•  VlND Dacia 1310, an 
fabricaţie 1983, neinmatri- 
cttlată, pentru piese sau 
eventual înscriere, stare 
excelentă. Tel. 627457 Deva.

(2145)
•  VlND VW Polo. Infor-

irsăţii • suplimentare tel. 
616199. (2087)

•  VlND Dacia 1310 TX
tsfee, import Ungaria. Tel. 
633223. (2118)

•  VlNl) piese Dacia 1300.
Tal. «31350. (2178)

b -VlND sau daţi in par
te un hectar pămînt în 
Simeria. Relaţii tel, 622015.

,• (2175)
> VlND dolari USA. Re

laţii tel. 655370. (2174)
•  VlND Peugeot Rus 

19fe6t benzină şi Ford Sier- 
ra 1985,. benzină preţ con. 
vapabil. Simeria 660628.

> . (2188) 
9. VlND video player ja

ponez, nou. Tel. 615813,
•  VlND maşină de cusut 

Casnica, Relaţii Simeria, 
ştir. Teilor, nr. 8, Bretoi.

/ ' (2182)
•  VlND casă Deva, cen

ţi*), gaze. Tel. 172, Gura. 
sada. (2195)

ţ* VÎND casă cu grădină 
mure şi anexe în comuna 
Valîşoara. Informaţii De
va, «24612, după ora 16.

(1707)
•  VÎND .adeziv import 

pentru lemn, piele, cauciuc, 
plastic, linoleum, 619490.

(2107)
•  SC U&B Trăding SRL,

ctl sediul în Deva, str. M. 
EBitnescU, nr 48 B, vinde 
ea gros un bogat sortiment 
d# ţigări Assos 32S, LM 
394, Kcnt 699, Monte Caria 
231, Parfsienne 249, BT 
im  Adaos comercial 5 la 
■atttă. Orar luni — sîm- 
bltă 9—17. .. (230)

la VlND apartament 2 
camere, condiţii deosebite, 
gaz Metan, multiple îm. 
buaătăţiri. Orăştie, str, 
Muwşului, bl. 17/70. Irtfor- 
. * t tel. 641807, 642717, o- 

reia 6—15. (2136)
.‘--"Â—f/'•

*  VÎND apartament
2 camere şi spaţiu co. 
mercial 120 mp în
Geoagiu Băi. Tel.
646243, 648211. (2138)

•  SC M ARKKT SER
VICE SRL DEVA, car
tier Oituz, bl. 15 par
ter, vă oferă colţare 
Tattgo, măsuţe Tîrna-

Va, comode pentru pan. 
tofi, dulap şi ladă
frigorifică 2000 l. In
formaţii la sediul so
cietăţii tel, 621443, sau 
după ora Î9 la tel. 
647415 Deva. (2196)

♦ —*—* — * - .*- — * — * — —♦•a»*.'"
’# CUMPĂR apartament 

2—3 camere. Tel. 738108, 
după ora 36. (1344)

6 VlND garsonieră De
va, Gojdu. Tel. 616744 du
pă ora 16. (2202)

•  VÎND apartamentjdouă 
camere, Deva, AI. Salcâ
milor. bl.- 32, sc. 1, ap. 9.

. ' (2281)
ii VlND casă, pămînt, 

sat Alroaşu Mic, nr. 36, 
comuna Peştişu Mic. In
formaţii Deva, Dacia, bloc 
35, ap. 52, scară 3. (1465)

•  VÎND Dacia 1300, Ger.
mania, preţ negociabil. Tel. 
624877. • (2189)

” * * ~  "s^ zÂţiqnÂîT
SC Euromarket Brîn- 
duş SNC din Orăştie 
vă oferă televizoare 
color N.E.I. en gros 
şi en detaille la cele 
mai mici preţuri po
sibile. Tel. 095/647361 

_orele 8—19.  ̂ (2205)
OFERTE

DE SERVICII
•  INTERMEDIEZ vîn.

zâri-cumpărări locuinţe şi 
terenuri, inclusiv întocmi
rea actelor. Tel. 720346, 
Hunedoara. (2137)

angajează cizmari, ve- 
chirfle. minimă 2 ani, 
vinde maşină de rabo. 
tât şi frezat chei yale. 
Tel^ 625872. ^  (2198)^

•  EXECUT monumente 
funerare marmură la preţ 
convenabil, Simeria, 1 Del 
cembrie, nr. 1. (2184/2185)

•  EXCURSIE în Turcia 
în perioada 10—14 fe

bruarie 1993, Costul ex
cursiei 10 500 lei Informa
ţii la tel, 624033.

•  ANGAJEZ îngri
jitor vaci; Tel. 717431.

(1371)<r*#-#* # «» »♦♦ * .*.'*:*•* ♦ •
DIVERSE

•  R.A.T.P. Hunedoara al 
nunţă intenţia de majorare 
a tarifelor la transportul 
în comun Ia călători. (1359)

PIERDERI
•  PIERDUT carnet stu

dent pe numele Cocor Va- 
sile. Se declară hui (1360)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
patru camere, bdul Liber
tăţii, cu două apartamente. 
Relaţii la tel, 614278. (2206)

•  SCHIMB garsonieră
proprietate personală Pe
troşani, ultracentral, pentru 
similar Deva sau preiau la 
schimb contract garsonieră 
sau apartament, exclus Mi
cro 15. Tel. 622118. (2155)

•  SCHIMB apartament 
două camere proprietate 
zona Progresului cu două 
garsoniere, exclus Dacia şi 
Micro 15. Tel. 614156. (2075)

•  SCHIMB apartament 
două camere, Gojdu, cu 3 
camere, exclus Micro 15 
şi Dacia, ofer valută. Tel 
627323, după ora 16. (2179)

•  SCHIMB apartament
4 camere centra două a- 
partamente cu două ca
mere. Tel. 624461. (2187)

ÎNCHIRIERI
• OFER recompensă 450— 

500 mii lei pentru cedare 
contract apartament 2—3 
camere. Informaţii tel. 
614023, zilnic 12—18. (2183)

COMEMORĂRI
DECESE

• FAMILIA Dr. Ple
nar Titi Liviu mul
ţumeşte tuturor celor 
care au foit alături de 
el la greaua durere 
pricinuită de decesul 
mamei sale 
PIENAR LUCREŢIA 
în mod deosebit 

mulţumesc familiilor 
Butunoiu Relu, Sze. 
kely Victor şi Alexa 
Vali. (1972)

pit pentru totdeauna pe 
iubitul nostru soţ, frate, 
cumnat şi unchi !

Ing. MIKCEA ŞEIÎBAW {
■ «lin Deva .- .

Soţia Doina, sora Aure- , 
11a, cumnatul Petru şi ne- ■ 
păţii. f.

■ Lacrimi şi flori pe tris
tul tău mormînt, dragă 1 
Mircea ! (2194/1973)

•  CU inimile îndu. 
rerate, mama, sora, 
cumnatul şi nepotul 
anunţă că in data de 
9 februarie se Împli
nesc şase luni de cînd 
moartea nemiloasă ni 
l-a răpit dintre noi pe 
scumpul nostru fiu, 
fracc, cumnat A unchi

DAN HALGA 
la vîrsta cea mai fra
gedă, la numai 20 mii. 
Am avut şi eu o viaţă/ 
Mi-a plăcut ca s-o 
trăiesc/Dar moartea ne
miloasă/Nu m-a lăsat 
s.o trăiesc. Nu te vom 
Uita niciodată. Paras
tasul va avea loc în 
14 februarie în satul 
Măgura. (1902)

•  UN an de lacrimi 
şi durere de cînd a 
plecat pe drumul fără 
întoarcere bunul nos
tru soţ, tată şi bunic

LAZAR MUNTEAN
din Dudeşti — Luneoiu 
de Jos. Neştearsă a. 
mintire. Familia. (2153)

•  LA patru februarie 
a.c. s-au împlinit şase 
săplămîni de cînd a 
plecat dintre noi cea 
care a fost

•  LA 7 februarie se îm- 
pi nesc şase ani de sînd 
nemiloasa moarte ne.a ră-

STELUŢA ROŞU
o minunată naşă şi 
verişoară. Nu te vor 
uita niciodată finii 
din Deva. Felicia, Do
rin şi Andrei, Ica şi 
Viorel. (2180)

•  SOŢUL, copiii, ne
poţii anunţă şapte ani 
de la trecerea in ne
fiinţă a celei care a 
fost
HORTENSIA TOMOiVl 

■ (TENZUCA)
Comemorarea va avea 
loc duminică 7 fe
bruarie la Biserica Or
todoxă Densuş. (2203)

•  CU nemărginită du
rere soţia Maria şi 
fiul Gelu anunţă ful- 
gerătoa-ea dispariţie a 
celui care a fost uri 
minunat soţ şi tată 

IOSIF VINŢAN 
Nepoţii Mihael, Gelu 
şi Alexandra nu te 
vor uita niciodată. 
Dormi în pace. (2210)

•  CO nemărginită
durere soţi® Adrian® 
şi fiica Dominlque a- 
nunţă şi deplîhg dis
pariţia fulgerătoare â 
celui care a fost un 
minunat soţ şi tată.

MICHAEL KLEIN 
în virstâ de numai 38 
8ni. Amintirea M  va 
rămîne veşnic în me
moria noastră. (1355)

•  CU nemîngîîată 
durere — Ană — ma
mă, Mariana şi Ani — 
surori, Martin —■ frate 
anunţă greaua şi ful- 
gerătoarea pierdere a 
celui care a fost un 
bun fiu şi frate

MICHAEL KLEIN 
in vîrstă de numai 33 
ani. ÎL vom păstra o 
veşnică şi pioasă a- 
mintire. (1355)

•  REGRETAM pro
fund dispariţia fulge
rătoare din viaţă a 
prietenului şi finului 
nostru, minunatul om 
de caracter

MIŞA KLEIN 
Amintirea- lui va ră
mîne veşnic în sufle
tul nostru. Familia 
Muzicaş. (2191)

•  Asociaţia munici
pală de arbitri de fot
bal Deva a rămas 
stupefiată de dispariţia 
fulgerătoare dintre noi 
a celui care a fost

MICHAEL KLEIN
. Pentru calităţile sale 

de înalt umanism, îl 
vom păstră veşnic in 
inimile noastre. Con. 
doleanţe familiei greu 
încercate, (2200)

•  AS Minerul Cer. 
tej este alături de fa
milia Klein la greaua 
pierdere suferită.

MISA KLEIN 
va rămîne rrtereu în 
amintirea noastră.

(2207)

CADRELE didac
tice de la Şcoala Ge
nerală Cerţej exprimă 
sincere condoleanţe co
legei Elena Lugojanu 
la trista despărţire de 
tatăl său
ANlNOIU GRIGORE

(1971)

•  CU nemărginită 
durere Luicu — frate, 
Piţi — cumnată, jji. 
coleta şi Liliana — 
nepoate anunţă greaua 
şi fuîgerătoarea pier
dere a cetei care a 
fost b deosebită soră,

cumnată şi mătuşă, ing.
MARIA BOTA

(2199)

•  CU nemărginită 
durere, soţul Aurel, 
fiul Auraş, nora Ma
riana şi nepoata Da
niela deplîng dispari
ţia fulgerătoare a ce

llei care a fost minu
nata soţie şi mamă

MARIA BOTA 
* Înhumarea va avea 
loc vineri 5 februarie 
la Cimitirul greco-ca- 
tolic Deva, ora 11.

(2199)

•  COLECTIVUL Sec
ţiei Drumuri — Poduri 
Păuliş este alături de 
colega lor, dna Paroan 
Daniela, în greaua în. 
cercare pricinuită de 
decesul tatălui săvi

LAZAR AVRAM 
şi exprimă sincere 
condoleanţe.

Dumnezeu să-I odih
nească ! (1970)

■r.

4
CONSILIUL LOCAL ORĂŞTIE |

Anunţă scoaterea la concurs In data de 10 jI

--------— —  ~  —  |

S.C. REMPES SJL (fost IJ*.S,R.UJM.) j
str. C»A, Rosetti, nr 3—ă Deva î

TeL 95/621273, telex 72324, fax 95/626161 j 
Executa ansamblu transmisie finală (pi- ♦ 

nlon, roată dinţată, manşon cuplare, axa plane- } 
tară lungă şi scurtă) cu toate rapoartele de '  

transmisie, prezoane şi piuliţe roţi, piuliţe chiu- I 
lasă pentru toate tipurile de autovehicule BO- 1  

MAN şi aerisitoare frînh pentru autoturisme 
autocamioane.

SECTORUL FORESTIER BAIA DE CRIŞ 
Anunţă pierderea a două blocuri avize de 

expediţie nefolosite, numerotate de la nr. 23676 
plnă Ia nr. 23125 în cîte .4 exemplare. Se de 
clară nule.

I
-v

I

|  martie 1993 a următoarelor posturi:
•  administrator cantină — studii medii şi j 

; Vechime în muncă minim 5 ani; 1 " * *
| #  contabil -— studii corespunzătoare şi ve-|
! chime în specialitate minim 3 ani. «
| Informaţii suplimentare Ia sediul Consiliu- | 
| lui Local Orăştie şi la telefoanele 641513, 641019. *
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S.C. COTURNIX IMPORT-EXPORT 
FILIALA DEVA 

" : VINDE EN GROS 
Deodorante : Impulse, Rcxona, Axe, Sixth 

Sense, Body Mist, Brylcreem, Bac, Prestige- 
roH, Body Mist-roll, Bac-roll.

Pastă ras : Williams 
Spumă ras : Gillette, Williams 
Aparate ras: Gillette Contur (rezerve), | 

Derby II
Lame de ras : Gillette 
After Shawe : Axe, Denim, Savane 
Pastă de dinţi: Aqua Fresh, Colgate, Super 

Cristal
Periuţe de dinţi: Colgate, Aqua Fresh 
Creme: FA, CD, POND’S, Kaloderma 
Fixative : Taft, Gloria 
Pungi de plastic; mari şi mici 
Săpunuri: Palmolive, Oana, Ripostă 
Adresă: bl. A, seara E parter, în .spatele 

restaurantului „Union“ (73)

ANSAMBLUL FOLCLORIC NAŢIONAL 
„TRANSILVANIA*4 
din BAIA MARE

organizează în ziua de 9. 02. 1993, ora 16, 
în sala Casei de Cultură a municipiului Deva, 

CONCURS DP SELECŢIE
pentru Cursul de coregrafie de 6 luni în ve

derea angajării ca dansatori profesionişti.
Pot participa fete şi băieţi ee întrunesc ur

mătoarele condiţii:
Fete:
Studii medii (pentru cazuri speciale se ac

ceptă şi cu studii generale), vîrsta 16—-20 ani, 
înălţime 170 (±2 cm), aspect fizic plăcut, părul 
lung, sănătate perfectă.

Băieţi:
Studii medii (pentru cazuri speciale se ac

ceptă şi cu studii generale), vârsta 18—25 ani, 
înălţimea .180 (±2 cm), aspect atletic, sănătate 
perfectă.

S.C. „DECEBAL** S.A. DEVA
Organizează concurs
în data de 26 februarie 1993, pentru ocu

parea unui post de
•  economist în cadrul serviciului contabi- 

litate-financiar.
Condiţii i
— vechime minimă 2 ani
— specialitatea finanţe-contabilitate.
Informaţii la sediul societăţii din Deva, Pia

ţa Unirii nr, 8, telefoane : 611760, 612237. (70)
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