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Mâine, la Deva

REUNIUNEA ADUNĂRII
Mâine, 21 mai a.c., la Deva, în sala Consiliului 

Judeţean Hunedoara, are loc reuniunea Comitetului 
de urmărire Est/Vest al Adunării Regiunilor Euro
pei, manifestare organizată şi găzduită pentru prima 
dată în ţara noastră. De precizat faptul că la actuala 
reuniune a A.R.E. şi-au anunţat participarea dele
gaţii din Belgia, Spania, Franţa, Italia, Ungaria, A- 
ustria, Polonia, Rusia, Elveţia, Marca Britanic şi bine
înţeles, România, judeţele Hunedoara şi Harghita fă-; 
când parte din acest organism european.

Pe ordinea de zi a reuniunii sunt înscrise o scrie 
de activităţi referitoare la realizarea unor programe 
cum sunt: PHARE, BEltU şi UVERTURA, totodată 
fiind prevăzută şi prezentarea unor rapoarte pe pro
bleme de larg interes vizând aspecte ale vieţii eco- 
nomico-sociale.

• Cu acest prilej, va fi organizată o conferinţă de 
presă.'Vom reveni cu detalii despre desfăşurarea lu
crărilor reuniunii şi de la conferinţa de presă. (N.T.)i
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1 APARATE DE 
\ MĂSURĂ PENTRU
1 APA ŞI CĂLDURĂ

ţ S-a ivit, în sfârşit, o
t ofertă de aparatură de 
? măsură pentru servicii 
1 de furnizare a apei reci,
\ apei calde menajere şi 
l căldurii. Firma „Contor 
i Zenner" S.R.L., prin re- 
1 prezentanţa sa din A- 
\ rad, a adus în judeţ şi 
l a oferit- regiilor de gos- 
i podărie comunală şi Io- 
1 cativă contoare de apă 
1 rece, apă caldă şi giga- 
\ calorimetre, pentru de- 
ţ bite diferite, inclusiv 
l pentru măsurarea con- 
/ sumului în apartamente.
1 Oferta se adresează deo- 
\ potrivă R.A.G.C.L.-Urilor,
1 asociaţiilor de locatari 
t şi direct locatarilor. (1.6.)

i

La 350 de ani de la tipărirea Cazaniei lui Varlaam
La Secţia de Artă a Mu

zeului Judeţean s-a des
chis o expoziţie de carte 
veche românească şi 1- 
coane. Acest act de cul
tură, ca atâtea altele cu 
care ne-a obişnuit Secţia 
de Artă, îl datorăm dnelor 
Maria Basarab şi Doina 
Reghiş. Mesagere ale în
depărtatei culturi şi civi
lizaţii româneşti, cărţile 
vechi şi icoanele pe lemn 
şi sticlă, după cum măr
turisesc cele două profe
soare, rămân mărturii ale 
unor certe valori ale isto
riei culturii noastre, repre
zentând autentice dovezi ale 
continuităţii şi unităţii noas
tre pe pământul românesc, 
tn acest cadru al relevării 
străvechii noastre culturi, 
prin tipar şi artă, este 
de evidenţiat tipărirea şi

păstrarea „Cazaniei lui 
Varlaam" (Cartea româ
nească de învăţătură), a.

părută la Iaşi, în amil 
1643, care s-a bucurat de

MINEL BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

BOTEZUL LUI IISUS (icoană 
Tara Bârsei. sec. XIX).

provenind din

•  VIENA. Cancelarul 
Helmut Kohl a estimat 
marţi, la Viena, că „în
treaga Europă trebuie să 
se mobilizeze, în propriul 
său interes, pentru a opri 
agresorul" în fosta Iugo
slavie „şi pentru asigura
rea păcii în acest conflict 
sângeros" , — informează 
agenţia France Presse. A- 
flat la ■ Viena, cu ocazia 
remiterii Premiului „Jo- 
seph Schumpetcr", Kohl 
a relevat că „mijloacele 
noastre politice pentrU so
luţionarea conflictului s-au 
dovedit insuficiente", euro
penii trebuind să reflec
teze asupra unor mijloace 
noi pentru a îngrădi con
flictul şi altele asemenea, 
în Europa.

Pe de altă parte, decla- 
rându-se în întregime so
lidar cu uniunea euro
peană, cancelarul german 
a apreciat că „pacea şi 
stabilitatea sunt şi rămân 
adevăratul scop al poli
ticii de integrare europea
nă".

înţeleg că oamenii nu 
doresc un super-stat euro
pean. că ei vor să fie eu
ropeni, dar, în acelaşi 
timp, germani, francezi, i- 
talicni sau spanioli — a 
spus cancelarul Kohl, în 
context.

•  WASHINGTON. Res. 
pingerea planului de pace 

x . Vance-Owen de către sârbii
x ; bosniaci ar putea conduce
x ' Ia „noi posibilităţi" în
x : c privinţa reglementării si
li r -  x  tuaţiei din Bosnia-IIerţego-
J . vina, a declarat secretarul
ţy de stat al ŞUA, Warren
;x x - ' ; ;  Christopher, citat de France
j,.■ ■ Presse. .

1 Adresându-se presei, la
tŞ Ai: ; ' Washington, Cristopher a

afirmat că are intenţia s i  
' >• : r_- -x discute despre situaţia din

: ' Bosnia cu liderii europeni,
în următoarele zile, la te- 

A' lefon sau în cursul unor
V ^ C ' ' întâlniri. Şeful diplomaţiei 
: americane a precizat că

doreşte să asculte propu- 
nerile aliaţilor SUA, după 

• organizarea „referendumu-
:v lui" sârb, a cărui validi-

;• -A tate, după cum scrie AFP,
este contestată de ansam- 

; ̂ xix~Sxi Mul comunităţii internaţio-
x Hale. „Se pare că aliaţii

au propriile lor idei.
* : ■ ■ • .Vom discuta" — a adăugat

e,‘ Precizând că, pentru 
Washington, „toate opţi- 
ttttile rămân posibile", 

îa —• >•, • ' -
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CUVÂNTUL LIBER
C O T I D I A N  INDEPENDENT

Comerţ cu „ noduri “ în gara Simeria
In mod cert, în nici o 

gară din judeţ nu este o 
mai mare concentrare de 
unităţi comerciale ca în 
Simeria. Şi nu neapărat în 
clădirea staţiei de cale fe
rată, pentru că aici func
ţionează doar câteva uni
tăţi strict necesare, după 
cum afirma dl ing. Vlâd~ 

- Cezar Micu, şeful staţiei, 
respectiv restaurantul „Fe
roviarul", un chioşc de ră

coritoare (tot al „Feroviaru
lui"), unul de loz în plic, 
unul de vânzare a cărţii 
şi unul de difuzare a pre
sei, barul „Coco", o fri
zerie, un punct farmaceu
tic. în schimb, în spatele 
gării, în piaţa acesteia, cum 
i se spune respectivului 
perimetru, sunt puzderie de 
unităţi comerciale, care des
fac produse lactate, le
gume şi fructe, diferite

mărfuri industriale, dar 
mai ales băuturi alcoolice 
şi răcoritoare, dulciuri, 
cafea, ţigări — în spaţii de 
diferite mărimi, cu grade 
diferite de estetic şi de e- 
ficienţă.

Aceasta este o problemă 
— cea a încadrării sau ne- 
încadrării în criteriile de 
urbanism, de care primăria 
oraşului nu este mulţumită. 
Altă problemă o constituie

diferendul dintre Consi
liul Local Simeria şi Re
gionala Căi Ferate Timi
şoara, pe tema proprietăţii 
terenului pe care sunt am
plasate unităţile comerciale 
din piaţa gării Simeria, di
ferend aflat în atenţia or
ganelor judecătoreşti, a- 
supra căruia vom reveni 
în finalul acestui articol.

Să vedem, deci, ce co
merţ concret se face aici. 
„Noi, cum se ştie, func
ţionăm de mult ca unitate 
dc alimentaţie publică, re
levă di Ion Popescu, şe
ful restaurantului „Fero
viarul". Avem două săli 
de servire şi un chioşc de 
băuturi răcoritoare la in
trarea în clădirea gării 
(dinspre oraş) cu pro
gram non-stop — şi un alt 
chioşc între linii. Activita
tea este, în general, bună. 
Clienţi —■ după trafic '—, 
adică mai- puţini ca altă
dată". Aspectul estetic al 
restaurantului, în ansam
blul său, nu prea îmbie. 
Mâna gospodarului n-a fă
cut de mult nimic aici. 
„Regionala CF Timişoa
ra ne închiriază spaţiul 
pe durate de câte un an, 
aşa că incertitudinea vii
torului nu ne îndeamnă să 
investim în renovare —

DUMITRU GHEONEA
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Marţi la ora 13, în Deva, 
mijloacele de alarmare 
antiaeriană au sunat a- 
larma. Nu, nu începuse 
nici un război. Era sem
nalul pentru populaţie de 
începere a „exerciţiului de 
alarmare publică".
'Exerciţiul care a an

trenat Coţnandamentul de 
apărare civilă a munici
piului Deva şi Statul său: 
Major, consilierii munici
pali. comisiile de specia
litate, statele majore de

Un
apărare civilă de la marile 
unităţi economice, subunl. 
tăţile de serviciu ale aces
tora şi populaţia munici
piului, a fost organizat de 
Statul Major de Apărare 
Civilă al judeţului Hune
doara şi Consiliul Local 
Deva.

Au asistat la desfăşura
rea exerciţiului prefectul 
judeţului, comandantul Co
mandamentului Militar Ju
deţean, şeful Statului Ma
jor Judeţean al Apărării 
Civile, primarul munici
piului.

Concluziile desprinse în 
încheiere vor fi folosite în 
perfecţionarea organizării, 
sub toate aspectele, a apă
rării civile a populaţiei 
municipiului împotriva a - 
tacului aerian.

”0 „SPERANŢELE ORĂŞT1EI". 
Asociaţia artistică pentru copii 
„Speranţele Orăştiei“ organizează 
în perioada 5—6 iunie a.c., ia 
Orăştie, festivalul-concurs zonal 
pentru solişti vocali de muzică 
uşoară românească. De lă dna 
prof. Silvia Muntean, anima- 
toarea acestei asociaţii, am aflat 
că după preselecţia ce a avut loc 
zilele trecute. au rămas 44 de 
solişti ce urmează să se întreacă 
în cadrul concursului respectiv. 
Prin bunăvoinţa unor sponsori 
locali, celor mai buni le vor fi

atribuite premii şi diplome. (l.V.)

O NOI PUNCTE DE DESFA
CERE A ZIARULUI „CUVÂN
TUL LIBER". începând de astăzi 
ziarul nostru se poate procura 
şi de la librăriile din centrul co
munelor Pui şi Baru Mare, pre
cum şi de la magazinul dlwi Oc- 
tavian Zepa de pe str.' Decebal, 
din Haţeg. (Tr. B.)

G CU SUFLET. Dnii Ana Bur- 
sesc şi Băiuţ Oneasă sunt factori 
poştali la Oficiul din Sălaşu dc 
Sus. Şi fac această muncă de 
foarţe multă vreme. Dar nu ori
cum, „ci cu responsabilitate, cu 
suflet“ — aprecia dl Dor el Moş, 
dirigintele poştei. Prin „Cuvântul 
liber“ ei duc în case ştiri din

judeţ şi Sin ţară.Iar din cele 
1200 de pensii de stat, câte sunt 
în satele arondate oficiului, pon
derea Activităţii le revine dum
nealor. (E.S.)

O INTERPRETARE CORECTA. 
Dna Virginid Popa, din Baia de 
Criş, ne spunea că a revendicai 
o suprafaţă de pământ, pentru 
care,a primit şi adeverinţă. Cu 
toate acestea, Comisia comunală 
de aplicare a Legii fondului fun
ciar nu a pus-o în posesie. A 
trebuit să facă mai multe dru
muri la prefectură, ta Deva, pen
tru ca acest caz să fie reanalizat 
de Comisie, în prezenţq. dlui in
giner Vasile Poenar, delegatul 
prefecturii. Până la urmă s-a 
făcut dreptate, solicitanta pri-

minău-şi drepturile. Dar dacă nu 
venea delegatul prefecturii ce se 
întâmpla? — se întreabă oa
menii. Deci, mai multă atenţie! 
(Al.J.)

O ÎNFRUMUSEŢEAZĂ ORA
ŞUL. In vederea împrospătării 
zonelor verzi din Haţeg, până 
acum au fost plantaţi peste 400 
de pomi ornamentali în Piaţa 
Unirii, pe bulevardul Tudor Vla- 
dimirescu şi pe strada Progresu
lui, acţiunea desfăşurându-se în 
continuare. S-au plantat de ase
menea mai bine de 10 000 de fire 
de petunii, begonii, salvie, tran
dafiri etc. De menţionat că tot 
materialul săditor este asigurat 
din sera proprie a R.A.G.C.L. 
Haţeg. (N.S.)
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o foarte largă răspândire. 
„Chiriacodroniionul“ (E- 
vângfielie înălţătoare), ti
părit la Bălgrad In anul 
1699, reeditarea, o’e fapt, 
a Cazaniei lut Varlaam, a 
fost una dintre cele mai 
citite cărţi în epocă. A- 
ceeaşi carto a fost tipă
rită, în 1732, la Bucureşti. 
Aceste tipărituri provin din 
parohiile Şoimuş. Leahuţ, 
Ohaba de sub Piatră, Brâz- 
nic, Leşnic, Săcămaş, Tătă- 
răşti, Tămăşeşti, Pogăneşti, 
Cărmăzăneşti, Visca, Glod- 
ghileşti, Homorod, Lun- 
cani, Silvaş, Bobâlna ş.a. 
Unele se află în păstrarea 
Centrului de concentrare 
de la Protopopiatul Orto
dox Român, din Orăştie, la 
Biblioteca Muzeului civili
zaţiei dacice Şi romane.

De un larg interes se 
bucură în expoziţie icoa
nele pictate pe lemn şi 
sticlă, provenite din cu
noscute centre de iconari 
de la Nicula, Laz, Făgă
raş, Scheii Braşovului.

Lancrăm, care deschid car
tea istoriei artei româneşti. 
Realizate intr-o maţ# va
rietate cromatică, icoanele 
redau scene şi personaje 
religioase. între acestea : 
„Buna Vestire", „Naşterea 
lui Iisus", „Maica Domnului 
cu Pruncul", „Cina cea 
de taină", „înălţarea la cer 
a lui Iisus", „Judecata de 
apoi", „Masa Raiului" ş.a.

Intr-o ‘adevărată oglindă 
a expoziţiei, oferind cele 
mai diverse date şi repro
duceri după lucrări, se 
constituie catalogul alcă
tuit de cele două spe
cialiste ale Muzeului Ju
deţean, dnele Maria Basa- 
rab şi Doina Reghiş. O 
lucrare cu adevărat ştiin
ţifică, indispensabilă unei 
expoziţii de ţinută, un real 
act de cultură, tipărită la 
Editura „Destin" din Deva. 
Cu prilejul vernisajului 
expoziţiei, o formaţie co
rală de la Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi" din Deva, 
dirijată de prof. Ioan Fi- 
lip, a interpretat un pro
gram de cântece.
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CHIRIACODROMION, BUCUREŞTI. 1732.

■ Intre Secretariatul de 
-Stat pentru Handicapaţi, 
reprezentat In judeţe prin 
inspectoratele teritoriale, şi 
asociaţiile nonguvernamen- 
tale organizate pe diverse 
tipuri de handicap,' există 
o rivalitate pe care păr
ţile nici nu mai- încearcă 
s-o mascheze. Inspectoratele 
acuză asociaţiile că pretind 
membrilor lor cotizaţii, sub
stanţiale, fără să le ofere 
prea multe în schimb. A- 
sociaţiile se plâng pe de 
altă parte că nimeni nu le 
ajută financiar, procentul 
de 1 la sută de la agenţii 
economici revenind inspec
toratelor de handicapaţi, 
iar o lege a sponsorizării 
nu există. Deci tot banii 
sunt în ultimă instanţă 
cauza supărării şi în acest 
domeniu.

Aceste aspecte au mar
cat începutul şi sfârşitul 
discuţiei cu dl Vasile Mă
năstire, ■preşedintele . So
cietăţii Române efe Aj'u-

tenţiile societăţii. Ambi
ţioase. Chiar foarte ambi
ţioase, dacă ne gândim că, 
după cum declară dl Mă
năstire, societatea n-are 
nici un sponsor, iar din 
ajutoarele primite, doar 10 
la sută poate .fi comercia
lizat fără impozite. Din a- 
ceste vânzări şi din acti
vităţile lucrative (artiza
nat, croitorie şi tâmplărie), 
societatea îşi poate face 
fonduri. Dar croitoria şi-a 
sistat activitatea în aştep
tarea aşezării preţurilor, 
iar pentru tâmplărie există 
doar utilaje. Deci pe mor 
ment nu produc.

Dar aici se consideră că 
dacă ar avea un camion, 
un calculator, un fax şi un 
xerox pe care speră să le 
obţină de la eventuali spon
sori), societatea ar putea 
realiza profituri, sponsori
zând la rându-i alte acti
vităţi. Şi, desigur, să-şi 
realizeze proiectele: pre
gătirea copiilor hnndica-

R IV A L sT A Ţ H
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torare a Copiilor Orfani, 
Handicapaţilor şi Bătrâni
lor „Sargeţia". Societatea 
a fost fondată de preşedin
tele său în 3 octombrie 
1990. Motivul constituirii ? 
Cunoaşterea durerii celor 
crescuţi in case de copii, 
cu care a fost coleg în 
perioada când era elev, şi 
dorinţa de a ajuta catego
riile de persoane defavo
rizate. Societatea are un 
număr foarte măre de 
membri în patru judeţe : 
Hunedoara, Alba, Arad şi 
Caraş-Severin. Numai în 
Deva a identificat 315 fa
milii cu mai mult de 4 
copii şi cu o situaţie ma
terială foarte dificilă. Pen. 
tru aceste familii s-âu re
partizat pachete cu aju
toare venite din străină
tate, în cadrul a 4 acţiuni 
anuale (la Crăciun, la 
Paşti, de Ziua Copilului şi 
la începutul şcolii), mai 
puţin în acest an când, 
de Paşti, societatea n-a
putut oferi nimic. De un a- 
semenea sprijin s-au bucu. 
rat şi copii şi bătrâni de 
la Bretea Strei şi Bră-
nişca. Pe moment, dată
fiind situaţia materială 
grea, s-a renunţat la în
casarea cotizaţiei.

Alături de acţiunile rea
lizate, am reţinut şi in-

paţi pentru olimpiada spe
cifică într-o bază sportivă 
proprie, dotarea unui parc 
de joacă pentru copiii de
veni, multe altele. Lipsesc 
prevederile legale, lipsesc 
banii.

în schimb nu lipsesc 
problemele, mai ales pen
tru unii dintre membrii 
societăţii. Facilităţile asi
gurate legal pentru han
dicapaţi pot fi asigurate 
acum doar prin interme
diul inspectoratului de pro
fil. Multe persoane au fost 
şi sunt obligate pentru ob
ţinerea drepturilor să-şi 
facă alte dosare pentru 
inspectoratul de handica
paţi. Alergătură, stres. Nu 
se putea găsi o soluţie mai 
puţin tracasantă pentru 
oameni care şi aşa au pro
bleme mai mari decât cei. 
lalţi ?

Cc-ar mai fi de spus ? 
Că asemenea organisme 
(asociaţii, societăţi umani
tare) care vor să-şi asume 
o parte din responsabilită
ţile statului pretind să fie 
ajutate. Pătrunzând în a- 
cest domeniu de ocrotire 
socială, ai ocazia descope
ririi unor paralelisme. Şi 
cum paralelele nu se în
tâlnesc niciodată... suferă 
cei aflaţi... la mijloc.

V. rom an

Comerţ cu „noduri" în gara Simeria
(Urmare din pag. 1)

spune dl Ion Popescu. A- 
eum sperăm să ajungem 
la o înţelegere mai avanta
joasă, încât la 1 iulie să 
putem intra în reparaţie 
capitală cu restaurantul". ' 

„Coco" este un chioşc 
cochet, arhiplin de marfă : 
de la dulciuri, băuturi al
coolice şi răcoritoare, pâ
nă la cafea, ţigări şi zia
re. „Treaba merge binişor, 
subliniază dna Eugenia 
Bogdan, însă ziarul „Cu
vântul liber" Deva ajunge 
cam târziu, iar cel de 
sâmbăta-duminica vine de 
multe ori lunea”. Şi la „Pa- 
ti-Expres“, cu profil de 
alimentaţie publică, soţii 
Maria şi Ion Giurgiu sunt 
mulţumiţi de vânzări, în
să îi îngrijorează viitorul, 
deoarece dânşii au închi
riat spaţiul de la primărie, 
pe care-1 revendică acum . 
Regionala CF Timişoara. A- 
ceeaşi situaţie şi ia „O- 
rient,-Expres" SNC Dobre 
— o construcţie mai soli
da, mai drăguţă, cu locuri 
la mese în interior şi pe

terasă, cu grup sanitar 
şi cu tendinţe de extindere, 
cu program în regim „foc 
continuu". Dna Margareta 
Dobre, cu mulţi ani de co
merţ la activ, care salaho- 
reşte non-stop împreună cu 
t i '  12 angaja e al soci - 

tăţii, pentru ca unitatea 
să fie curată şi bine apro
vizionată, iar lumea mulţu
mită, este şi optimistă şi 
supărată. Speră ca diferen
dul dintre Primăria Sime
ria şi Regionala CF Timi
şoara să se termine ' cât 
mal curând, încât să poată 
încheia contract ferm cu 
adevăratul proprietar al 
terenului pe care este am
plasată şi construcţia uni
tăţii sale, dar totodată 
nu-şi poate estompa mâh
nirea că nici o altă unita
te din zonă nu are grup 
social, iar cel de la uni
tatea sa este folosit exce
siv, oameni răi distrugând 
şi furând obiecte sanitare 
şi electrice, deteriorând or
dinea , curăţenia şi igie
na în zonă.

In schimb, unitatea nr. 
2 Simeria a S.G, f,Com-

tur Lowe" SRL Sântu- 
halm, condusă de dna A- 
na Gaşpar, şi S.C. Coma- 
liment-Service — Impex 
SRL Simeria, al cărei a- 
sociat unic este dl Marinei 
Josan, se consideră _,,la a- 
dăpost* cu terenul, n’chl- 
riindu-1 direct de la Re
gionala CF Timişoara. Iar 
afacerile, după cum ne spu
neau cei doi interlocutori, 
merg relativ bine, practi
când preţuri accesibile.

Am discutat despre di
ferendul dintre Consiliul 
Local Simeria şi Regio
nala CF Timişoara, refe
ritor la proprietatea asu
pra terenului din piaţa gă
rii: Simeria, şi cu reprezen
tanţi ai administraţiei lo
cale. „Da, ne ;aflăm în 
judecată, menţionează dl 
ing. Ovidiu Popa, vicepri- 
mar. Dânşii invocă docu
mente de proprietate Vechi, 
deşi noi folosim şi 
gospodărim de când ne 
ştim acest spaţiu din gară. 
Mai mult, cu sprijinul ma
terial al soţilor Margareta 
şi Petră Dobre, dispunerii 
de un plan de urbanism în

detaliu al acestui perime
tru — realizat de I.P.H. 
Deva —, pe care nu-1 pu
tem pune în aplicare până 
când instanţa de judecată 
nu decide al cui este de 
drept' terenul". „Chiar dacă 
va avea câştig de cauză 
Regionala CF Timişoara, 
noi dorim să Colaborăm, 
să valorificăm planul nos- 
tru de iîrba îism <;i zone», 
sau altul, întocmit de 
C.F.R., dar care să pre
vadă amplasarea aici ‘ â 
acelor unităţi de care. tâ
râşul Simeria are nevoie, 
şi nu anume întreprinză
tori care nu urmăresc de
cât câştigul imediat şi, 
dacă se poate, cât mai 
mare, consideră, cu justi
ficat-temei, dna Ana Vo- 
ronca, şef al biroului ur
banism şi amenajare a te
ritoriului din cadrul Con
siliului Local Simeria.

Cam aceasta ar fi, la 
ora actuală, starea corner-, 
ţului în cea mâi mare şi 
mai importantă staţie, de 
cale ferată din judeţ — 
Simeria. Desigur, cu tim
pul, lucrurile se vor pune 
la punct şi aici. Dar eh 
cât mai repede, cu aţâţ, 
fftâi’''bine pcntKU ' tbatâ 
lumea.

i'iŞli

STEAGUL TARII
Deasupra fiecărei uşi 

din clădirea Consiliului 
Local al municipiului Hu
nedoara se află o plăcuţă 
pe care scrie ce servicii 
poate găsi cetăţeanul în. 
dărătul ei. Faptul ni se 
pare firesc. Aceste . plă
cuţe însă — şi aici se 
află ineditul — sunt vop
site în cele trei culori 
ale steagului ţării — roşu, 
galben şi albastru. Nu 
ştim a cui a fost această 
idee şi nici nu are im
portanţă, dar o conside
răm extrem de inspirată, 
în fond, cele trei culori 
ar trebui să fie prezente 
peste tot, mai ales ’ în 
primării, ele simbolizând 
ţara -în care trăim şi ' pe 
care o iubim — sau ar 
trebui să o iubim — cu 
t<ată ' ardoarea. Zic unii 
că a fi astăzi patriot este 
o noţiune depăşită, o ac
ţiune fără rost. Oare ? 
Dacă a-ţi iubi patria unde 
te-ai născut şi trăieşti 
este un fapt inutil, a- 
tunci ce rost mai are a 
sufla pe acest pământ ? 
Căci, vorba „Bibliei şi a 
lui Marin Preda", „dacă 
dragoste nu e, nimic nu 
e“. Iar steagul tricolor re
prezintă ţara cu ale ei 
bune şi rele pe care le 
ştim foarte bine şi în
cercăm să le soluţionăm.

Un prieten — nu ingi
nerul dlui Everac — imi 
zicea că a observat în 
filmele americane cum 
în fiecare birou de pri
mar, şerif, dar nu numai, 
se află înţr-un colţ stea
gul cu dungi şi stele. Pus 
acolo parcă . din întâm
plare, prezenţă mută, dar 
prezenţă. Nimeni nu 
neagă şi nu poate nega 
semnificaţia celor trei 
culori în viaţa fiecăruia 
dintre noi. Chiar dacă 
unii se adapă la ugerul 
Fundaţiei Soros şi fac 
din ţara al cărei aer îl 
respiră cum le vine la 
gură şi la minte. „Iartă-i, 
Doamne, că nu ştiu ce 
fac" a zis Iisus. Şi noi 
îi iertăm, deşi poate n-ar

trebui. Sau să judecăm 
precum ardeleanul care 
zice: „Iertăm, dar nu 
uităm, ţinem minte".

Steagul ţării este ar
borat pe frontispiciul u- 
nor clădiri din Deva, Clă
diri unde-şi au sediul or
ganisme ale puterii, dar 
şi organizaţiile judeţene 
ale unor formaţii politice. 
Din păcate, în Deva, şi 
nu numai, sunt puţine 
steaguri pe clădiri. Sigur, 
el flutură pe clădirea pre
fecturii, a tribunalului ju
deţean, a primăriei,'Cen
trului militar şi încă., 
El ar trebui să fluture 
însă pe toate clădirile 
importante ale munici
piului. Ce-ar fi, de pildă, 
ca tricolorul să fluture pe 
clădirile unde-şi au se
diul organizaţiile judeţene 
ale partidelor, care găz
duiesc întreprinderi şi 
instituţii importante ale 
judeţului ? Am fi de pă
rere să nu existe birou 
aparţinând domnilor din 
conducerea societăţilor 
comerciale de orice fel 
în care să nu fie pus 
tricolorul. Nu neapărat 
desfăşurat pe un perete, 
ci intr-un colţ în picioare, 
ca să fie acolo. El nu ar 
deranja pe nimeni şi nici 
nu cere ceva, dar pre
zenţa steagului ţării ar 
fi benefică, ea îi dă res
pectivului birou şi celui 
ce lucrează acolo pres
tanţă, sobrietate ş.a.

Am discutat cu mai 
mulţi oameni această i- 
dee — a prezenţei trico
lorului în xţjaţa noastră 
— şi toţi au susţinut-o 
socotind-o bună. Doar 
unul a zis că la noi nu 
este tradiţie, ca la ame
ricani, cu steagul. Ar fi. 
poate, utilă, cum ne su
gera un parlamentar, o 
hotărâre a Guvernului. 
Oare ? Mai bine să ne 
gândim fiecare la această 
problemă şi să procedăm 
aşa cum nc îndeamnă 
inima !

TRAIAN BONDOR

Cioplitorul
este şi un

Moţ din satul Plai, co
muna Blăjeni, dl Candin 
Miheţ — născut «si crescut 
v  -1 , de ; . - • nu p >att
iubi altă meserie decât pe 
cea de cioplitor In piatră.

— Mai bine de 36 de
ani am cioplit piatră —■
ne spunea mai zilele tre
cute.

— Piatră şi marmură, 
nu ?

— Aşa-i. Dar să ştiţi că 
intre piatră şf marmură 1 
nu sunt mari deosebiri. 
Amândouă sunt dure. Nu
mai că marmura se su
pune mâi bine dălţii. Pia- 
tr } xv 1 mai greu...

— Meseria tinde, aţi de- _ 
prins- 0  ?

— De mic, acasă cu tata 
şi cu fraţii mei. Adunam 
pietre, făceam garduri... :

— Apoi ?
— M-am dus la şcoala 

profesională din Ceva. 
Clasa — cioplitor în pia
tră. După absolvire mun- 
ritor-cioplitor la Marmura 
Simeria. Mai bine de 36 
de ani...

— Cioplitorul de aleasă 
măiestrie, Candin Miheţ, 
poate face o trecere în re
vistă a principalelor lo
curi unde a lucrat ?

— în pri.mul rând 
lucrat la firmă. Apoi * T i 
Castelul Corvirieştîlor, la

în piatră 
gânditor...
fosta „Casă a Scânteii", 
.Casa de Cultură din Iaşi, 
Casa Centrală a Armatei 
şi Aeroportul din Cluj, 
Motelul „Dacia" din Satu 
Mare, complexul  ̂ „Flo- 
reasca" din Bucureşti Fa. 
latul Co - r 1 etc v * 
mai spun ?

— Vă ascultăm cu plă
cere.

— \m fă if lucrări pen
tru biserici, pentru cimi
tire. Cei care le achiziţio- 
s ic  ̂ '.«nr 1 «crţri
monumentale. Eu riu ştiu, 
şunt un om modest, sim
plu. Eu ştiu să-mi fac me
seria. Să fac flori ' din 
marmoră, şi piatră. Nu-i 
lucru uşor să faci piatra 
să vorbească.

— Cioplitorul in piatră 
este şi ud gânditor, un 
creator.

— Ce am lăsat în urma 
mea se vede. Celor care 
au o vorbă de preţuire, de 
apreciere la meseria mea, 
le sunt recunoscător. '

— Dar da Ha şi ciocanul 
cioplitorului Candin Miheţ 
unde-s ?

— Le păstrez cu drag, 
le iubesc ca pe pâinda pe 
care o mănânc. Cu ele 
am făcut piatra şi mar
mura să petbească oame
nilor,*

Gh. I.N.
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DE LA „SPERANŢA"...
FÂRA SPERANŢE

Ea Simeria intrăm în 
farmacia „Speranţa'*... cu 
speranţe şi Ieşim fără ele. 
Nici măcar acel îndemn 
„veniţi săptămâna viitoare" 
nu-ţi este oferit. Aşa că, 
pentru banalele antinevral
gice, simerianul face un 
drum la Deva sau la Hu
nedoara, adăugând la pre
ţul medicamentelor şi cos-' 
tul transportului. Cum e 
posibil ca o farmacie pri
vată să ne priveze de me
dicamente care- nu sunt 
din import ? (V.K., Sime
ria).

„CU PROBLEME GRELE
DE SALUBRITATE..."

„La şedinţa progra
mată in martie ’29/A fost 
prezent în sală şi un ce- 
tăţean.lCu probleme grele, 
de salubritate/Pentru a fi 
în consiliu discutate". Aşa 
îşi începe scrisoarea în 
versuri trimisă la redacţie 
dl Ioan Macovei din Geoa- 
giu. Dânsul ne-a mai 
scris şi înainte, tot în ver
suri, o scrisoare despre un 
cioban care şi-a stabilit 
stâna în localitate. Spiritul

caustic al celor relatate 
este evident, autorul versu
rilor nefiind un personaj 
prea comod în comunitatea 
în care trăieşte, mai ales 
pentru autorităţile locale 
Dle Macovei, dacă dv vă 
vine mâi bine să ne scrieţi 
în versuri, noi nU avem 
nimic împotrivă !

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

■  Inspectoratul de Poli
ţie al judeţului Hunedoara.
Referitor la scrisoarea lui 
Zoica Aurel, din Bocşa 
Mică, nr. 10 B (Certej), vă 
comunicăm următoarele : :

„Numitul Zoica Aurel a 
posedat autoturismul marca 
ARO 10 cu numărul de 
înmatriculare 3-HD-8716, 
culoarea portocaliu +  ne
gru, motor seria 000551, se
rie şasiu 0011346, an de 
fabricaţie 1984, pe care 
l-a vândut numitului La- 
katoş Ladislau, din Hune
doara, str, P. Cerna, nr. 
17, fără a întocmi formele 
legale de cumpărare la no
tariat.

Numitul Lakatoş Ladis
lau a făcut un schimb cu au
toturismul ARO 10, pe care 
l-a cumpărat de la Zoica

Aurei, cu numitul Moldo- 
van Nicolae din Deva, str. 
V. Babeş, nr. 4, care i-a 
dat un autoturism- marca 
Dacia 1310, cu numărul dq 
înmatriculare l-HD-7739 şi 
suma de 30 000 de lei. în
tre aceştia doi, de aseme
nea, nu s-a făcut nici un 
contract de vânzare-cum. 
părare legal, la Notaria
tul de Stat, decât numai 
o convenţie scrisă de mână, 
la data de 13. 04. 1991.

.în prezent, numitul Mol- 
dovan Nicolae nu se află 
la domiciliu, iar din in
vestigaţiile efectuate re
zultă că este plecat în 
Germania de mai mult 
timp, neputând afla cui 
i-a vândut autoturismul 
marca ARO 10 cu numă
rul 3-HD-8716.

în legătură cu certifica
tul de înmatriculare a 
autoturismului, acesta nu 
figurează intrat la noi în 
evidenţă, trimis de alt ju
deţ. Am luat legătura cu 
Poliţia judeţului Ialomiţa, 
urmând ca în cazul în care 
autoturismul va fi depis-- 
tat, să i se ridice certifica
tul de înmatriculare con
ducătorului auto şi să fie 
trimis Ia Poliţia judeţului 
Hunedoara".

------'f* ţ

SPORT

de la poliţie
•  AMENZI. Pentru în

călcarea Legii 12/1990, res
pectiv nescoţând ia vânzare 
întreaga cantitate de ulei, 
gestionarele Maria Bobar 
şi Florica Naghy, din De
va, au fost amendate fie
care cu câte 60 0 0 0  de lei, 
iar marfa respectivă a fost 
pusă în vânzare.

•  CERCETAT. Ioan Guţ 
(26 de ani, fără ocupaţie, 
din Orăştie) este cercetat 
pentru faptul că a pătruns 
pe timp de noapte într-o 
locuinţă din Dâncu Mare, 
de unde a furat suma de 
60 0 0 0  de lei, din care s-a 
reuşit recuperarea a nu
mai 36 000 de Iei.

•  SUSTRAGERI. Om 
strângător, Alexandru 
Mârza (41 de ani), angajat 
la S.C. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara, a cărat din 
firmă o scrie de materiale 
— ţeava, cablu de oţel, 
tablă neagră, plasă de 
sârmă, plat-bandă.. Fapta 
sa n-a putut să treacă ne
observată. Dosarul penal 
Ce i se întocmeşte va elu
cida împrejurările în care 
a săvârşit aceste fapte re
probabile.

N O I  M E D A L II P E N T R U  A TLE T» - J U N I O R »  

D E  LA C S S  CETA TE D E V A

Pe stadionul Naţional rezultat bun de 52,36 m. 
din Bucureşti s-au desfă- Se poate considera că 
şurat întrecerile Campio. cel mai bun atlet din 
natelor Republicane de delegaţia clubului deveasl 
primăvară pentru juniori a fost DANIEL MARCU, J 
I şi II, întreceri la care care a urcat de două ori i  
au participat sportivi le- pe cea mai înaltă treaptă J 
gitimaţi de la toate sec- a podiumului de pre-» 
ţiile de performanţă din miere. în prima zi a în-1 
ţară. Ediţia din acest an trecerilor a câştigat ’ de. ? 
a acestor campionate re- taşat o probă de 1500 m. |  
publicane a constituit un cu un timp bun de 4.03.06, * 
nou prilej de afirmare iar duminică s-a impus!

net în cea mai grea pro- $’ 
bă a juniorilor II, eea j

pentru tinerii atleţi de 
la C.S.S. Cetate Deva, 
care au cucerit cinci me
dalii.

GEANINA SAVIN — 
junioară I — s-a clasat 
pe primul loc în proba 
de 2000 m obstacole, ob
ţinând medalia de aur, 
dovedind reale calităţi 
pentru această probă în 
care devenii nu prea au 
avut rezultate de-a

de 5000 m, câştigând lo- * 
cui I cu timpul de 15.13,03. » 
Rezultate bune au mai I 
obţinut şi OLGA RAHO- J 
VEAN la 800 m şi 15001 
m, Cil IŞTI NA TUDOR % 
(aceleaşi probe, cu mea-1 
ţiunea că ambele sunt * 
junioare III) şi LAUREN- |  
ŢIU BENEA la 800 m. »

Merite deosebite pentru » 
Iun- aceste rezultate obţinute |  

la întrecerile de la Bucu- *I gul anilor. la întrecerile de la Bucu- *

î n » M TIAN ? OMOu°e Hlor M ihTi" e?i  Marina !
1 SE S i V S S & r t  “ “ 5 * " » “ 2Sl

la Bucureşti două me
dalii de argint la juniori 
II şi bronz la juniori I, 
la aruncarea suliţei cu un

care s-au ocupat dc pre- ’ 
gătirea acestor tineri. |

NICOLAE GAVREA *
colaborator I

dreptul la replică

0 demisie aşteptată sau nu?
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Dl Farcaş Ladislau, con
silier în Consiliul Local 
al municipiului Hunedoara, 
ne trimite o scrisoare drept 
răspuns la articolul intitu
lat „O demisie aşteptată", 
apărut în „Cuvântul liber" 
nr. 847 din 13 aprilie a.c 
Ce ne scrie dl consilier ?

Ne spune că dl Marcel A- 
drian Herban a fost numit 
ca vicepreşedinte al munici
piului Hunedoara prin Ho
tărârea nr. 7/26 martie 
1992 a consiliului local. Dl 
M.A.H. n-a demisionat da
torită publicării listei cu 
cei ce deţin funcţii de con
ducere la societăţile co
merciale şi instituţii cu ca
pital de stat şi care sunt 
şi asociaţi Ia societăţile co
merciale cu capital privat. 
Oare să fi fost o simplă 
coincidentă ?

în scrisoarea dlui F.L., 
care este şi preşedinte al 
Comisiei pentru administra, 
ţie publică locală juridică, 
apărarea ordinii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor în cadrul Con
siliului Local Hunedoara,

autorul susţine că părerile 
preşedintelui Iliescu nu 
constituie acte no.nnativc, 
iar Ordinul nr. 24/1993 al 
prefectului judeţului Hu
nedoara este în contradic
ţie cu legea.

Ne mai scrie că dl 
M.A.H. a avut intenţia să 
demisioneze mai de mult. 
In acest caz, de ce nu a 
fost demisia domniei sale 
aşteptată ? In ce priveşte 
activitatea ex-viceprimaru- 
lui — se afirmă în scri
soare — ea merită apre
cierea hunedorenilor şi de
misia sa este regretabilă 
pentru toţi oamenii care îl 
cunosc bine. Oare ? Aţi 
făcut dv un referendum 
sau un sondaj de opinie 
care v-au dus la această 
concluzie ?

în fine, demisia dl M.A.H. 
este un fapt — aşteptat 
sau nu (în paranteză fie 
spus, fostul viceprimar nu 
era consilier ; să nu se fi 
găsit un ales pentru a fi 
numit viceprimar 7).

TRAIAN BONDOR

C O N C U R S U L  D IN  

23  M A I

1. ANCONA (17) 31 5 7 19 34—66 17 (—13)
— PESCARA (18) 31 5 6 21 39—65 15 (—17)
Bună repetiţie pentru... sezonul viitor. Să nu ui

tăm că de vreo trei etape Pescara şi-a mai revenit.
Pronostic: 1, X

2. BRESCIA (16) 31 7 11 13 30—42 25 (— 5)
— LAZIO (4) 31 12 12 7 60—42 36 (-|- 4)
Puţin scontată victoria gazdelor, necesară pentru

rămânerea lor în prima ligă.
Pronostic: X, 2

3. FIORENTINA (14) 31 7 12 12 44—51 26 (— 4)
— UDINESE (15) 31 9 8 14 37—45 26 (— 6)
Bună şansă pentru cei din Udinese de-a se salvă

în detrimentul „vecinilor". •
Pronostic : 1 , X, 2

4. GENOA (13) 31 6 15 10 36—51 27 (— 3)
— PARMA (3) 31 15 7 9 43—32 37 (-f 5)
„X“-ul este convenabil ambelor tabere. 
Pronostic: X

5. INTER (2) 31 16 11 4 55—33 43 (+13)
— FOGGIA (12) 31 10 10 11 35—47 30 (— 2)
Inter porneşte favorita întâlnirii, însă gândurile

la titlu sunt ruinate.
Pronostic: 1

6. JUVENTUS (5) 31 14 8 9 53—46 36 (+ 6)
— SAMPDORIA (6) 31 12 10 9 46—42 34 (+ 2)
Oaspeţii nu au o evoluţie constantă şi îndrăznim

să spunem că ori câştigă, ori pierd.

Pronostic : I, 2
7. NAPOLI (11) 31 10 10 11 44—44 30 ( .0)

— TORINO (8) 31 9 15 7 36—33 33 (+ 1)
Ambele echipe se află după două înfrângeri ru

şinoase.
Pronostic : X -

8. ROMA (10) 31 8 14 9 37—34 30 ( 0}
— ATALANTA (9) 31 13 7 11 37—40 33 (+ 1)
Gazdele pot obţine victoria.
Pronostic : 1

9. BARI (8) 34 13 10 11 39—38 36 (+ 2}
— COSENZA (7 ) 34 13 14 7 32—21 40 (+ 6)
Şansele Cosenzei de-a păşi în prima divizie s-au.

redus simţitor.
Pronostic: 1, X

10. BOLOGNA (18) 34 7 11 16 30—48 25 (— 9)
— MODENA (13) 34 10 12 12 30—36 32 (— 2)
Un nou eşec ar face ca de la toamnă Bologna să

dispară din concursurile Pronosport.
Pronostic : 1 , X

11. LUCCHESE (15) 34 6 18 10 33—35 30 (— 4)
— CREMONESE (2) 34 17 11 6 57—34 45 (+14)
Meci fără o prea mare miză, în care egalul plu-;

teşte In aer.
Pronostic : X

12. TERNANA (20) 34 3 9 22 19—55 15 ( -19).
— PISA (10) 34 11 13 10 34—28 35 (+ 1)
Normal, oaspeţii nu pot scăpa victoria.
Pronostic: 2

13. VENEZ1A (11) 34 11 11 12 36—35 33 (— îl
— LECCE (4) 34 13 16 5 38—33 42 (+ £ |
Lecce va arunca în luptă toate resursele pentru

a nu se îneca la mal.
Pronostic : X, 2
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Conducerea R.A.G.G.L. Deva face un apel la raţiu
nea celor de buna credinţă din acest municipiu, pentru 
a sprijini acţiunile de pregătiri de îarnâ pentru sezonul 
următor, în condiţiile ridicării subvenţiilor de lâ buge
tul statului.

Unitatea noastră avea de primit la finele lunii a- 
prilie 153 milioane de lei de la asociaţiile de locatari 
şi 254 milioane de lei de la agenţii termici de stat şi 
privaţi. Pe lista datornicilor care nu şi-au achitat obli
gaţiile faţă de R.A.G.C.L., cu o restanţă mai mare de 3 
luni, sunt: asociaţiile de locatară nr, 3, 25, 26, 29, 30, 
Inspectoratul şcolar, S.C. Matex S.A., asociaţiile de lo
catari nr. 31, 103, 109, 122, 129, 135, 141, 142, 152, Sar- 
mismob S.A., Devii S.A., Direcţia de Poştă, IPH, Reg. 
CFR Timiş, Sarmis S.A., Ş.C. Remedia S.A., S.C. Con
dor S.A., S.C. Sevcom SRL, Comdivers SRL, Paticom 
Coral Impex SRL şi multe altele. ... v +

Datorită situaţiei de mai sus, întâmpinăm mari greu
tăţi în achitarea datoriilor faţă de furnizorii de ener
gie termică şi electrică, suntem în imposibilitate de a 
aproviziona materialele necesare menţinerii în stare de 
funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi a fa
ce reparaţiile ce se impun la reţelele de termofieare.

Am fost obligaţi să sistăm furnizarea apei potabile 
la unii agenţi economici rău, platnici şi, spre regretul 
nostru, am oprit furnizarea apei de la Uzina de apă 
Sântămâria Orlea, pentru oraşele Haţeg şi Călan, care 
au sume de achitat din ultimele 6 luni şi resnectiv 15

APEL CĂTRE CETĂŢENII DEVEI
luni, în valoare totală de 42 de milioane de Iei.

Pentru populaţia ce beneficiază de sistemul de ter- 
maficare, am trecut la citirea şi calculul energiei termi
ce pe puncte termice. începând cu luna aprilie, pentru 
o mai corectă distribuire â cheltuielilor pe zone ale o- 
raşului, citiri ce stau transparent la dispoziţia conduce
rilor asociaţiilor de locatari.

Revenind la preocupările noastre, pentru cele 5 luni 
ce au rămas până la furnizarea căldurii, maţ trebuie să 
finalizăm lucrările la PT 11 bis, să înlocuim 10 km de 
conducte în reţeaua de termofieare, să facem reparaţii 
la instalaţiile din cele 35 de puncte termice.

La acestea se adaugă lucrări pentru îmbunătăţirea 
sistemului de alimentare cu apă, reparaţii şi întreţinere 
la uzinele de apă Sântămăria Orlea şl Batiz, finalizarea 
inelarilor pentru echilibrarea sistemului, intervenţii la 
toate avariile ce apar în sistem atât la adueţiune, cât 
şi distribuţie, lucrări la rezervorul de 10 000 mc, reparai 
ţii capitale la staţiile de repompare.

De asemenea, vom continua activităţile de deservire __ 
ă populaţiei : salubritate, prestări construcţii şi servicii' 
de specialitate.

■ Asociaţiile de locatari au sarciria de a face reparaţii■ 
4a .reţelele interioare, iar' Cetăţenii să-şi revizuiască in

stalaţiile ce le aparţin şi insistăm asupra spălării calo* 
riferelor şi înlocuirea robineţilor defccţi pentru evita., 
rea pierderilor de apă. ' ’ J

Pentru ca să reuşim împreună, trebuie să existe mai 
multă înţelegere şi spirit civic, să depună fiecare familie 
din indexările ce s-au acordat cu data de 1 măi a.c. pen
tru ridicarea subvenţiei la energia termică, cel puţin 
pentrti lunile de vară, sume ce VOr completa fondai «H 
rulment, pentru a avea asociaţiile de locatari pdsifeilH»». 
tea achitării serviciilor la iarnă, prompt, pentru ca, lej 
rândul nostru, să putem onora serviciile la. RENEţ.. • ( 

De asemenea, sugerăm asociaţiilor de locatari etţ 
posibilităţi financiare Sâ-şi procure gigacalorimetre, pd 
care să le montăm la fiecare bloc. 1

Totodată, comunicăm cetăţenilor că vom lua măsuri 
ferme împotriva celor ce nu-şi achită datoriile faţă de 
R.A.G.C.L. Deva, ducând până la sistarea furnizării serr 
viciilor şi acţionarea în judecată. După 5 zile de la e- 
miterea facturii, vom calcula penalităţi, iar la 30 zile, 
pentru neachitare, vom sista toate serviciile, noastre. • 

Vom reveni în presă cu un material amplu şi veni 
organiza, în perioada imediat următoare, întâlnirea cii 
asociaţiile de locatari arondate pe puncte termice, pen
tru a stabili şi modul de furnizare conr
tipiiare, care va trebui să fie unita?, şi economicos.

Aşteptăm sugestiile dv., în scris, concis, cu propu
neri concrete, la adresa: R.A.G.C.L., str. Libertăţii, nr. 
6, Deva. CONDUCEREA R.A.G.C.L. DEVA
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ANIVERSARE
•. Cu. ocazia majoratului, 

mama şi tata urează fiicei 
lor Ramona Popescu feri
cire, sănătate si „La mulţi 
■ani!", (5069)

INVITAŢIE
•  Elevii clasei a XlI-a 

0 a Liceului „Decebal“ 
Deva, promoţia 1973, in- 
yită colegii de clasă la 
întâlnirea de, 20 de ani, în 
ziua de 4 iunie a,c. După 
ora de dirigenţie de la se
diul liceului- (ora 10, a.m.) 
va urma masa festivă la 
restaurantul „Decebal“. In
formaţii suplimentare la 
telefon 629074 (Brânduşa 
Cazan).

CONVOCARE
•  Ferma nr. 2 aparţinând

SG „Horticola*4 Deva SA 
convoacă acţionarii la adu
narea generală în data de 
21 mai 1993, ora 16, la se
diul societăţii, str. Hărăului, 
jir, 40, Deva. (6401)

ţ VÂNZĂRI 
( t vîp «I

•  Vând vidcoplayer Fu-
nai, nou, sigilat. Deva, tel. 
622137. • (4592)

■ •  Cumpăr tractor Lautz- 
Duldog, 25—55 CP, an fa
bricaţie 1932—1950, plata 
in valută. Hunedoara, tel. 
Î15698, după orele 16. (5671)

•  Vând Dacia 1310 break,
fabricaţie 1986 şi Dacia 
1310 berlină, TLX motor 
1410, an fabricaţie 1990, 
ambele la preţ convenabil 
şi avantajos. Deva, str. 
Dragos Vodă, nr. 18, fam. 
Gabor, tel. 625050.' (6387)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, zona pie
ţei, etaj 3, lift. Informaţii 
Xa tel. 626360. (6349)

•  Vând videoplayere A- 
kai şi Aiwa cu telecoman
dă, sigilate. Tel. 730640.

(6340)
•  Colecţionar german,

cumpăr pe valută păpuşi 
cu cap porţelan şi din ce
luloid, jucării din tablă 
germane, podoabe de pom, 
mobilier şi veselă pentru 

j jpăpuşi, decoraţii germane 
! şl austriece. Telefon 092/ 
'436734. (6160)

•  Vând apartament 4 
camere sau schimb cu casă. 
Simeria, Fabricii, bl. 8, 
şc. A, ap. 1, tel. 661070.

(6357)
•  Vând apartament două 

camere Hunedoara. Infor
maţii Ilia, tel. 312, orele

20 -22. (6363)
■ •  Vând apartament două

camere Brad, tel. 650820.
(6367)

•  Vând patru cauciucuri,
plus camere 900/20, ab
solut noi, convenabil. Tel. 
626614. : <6371)

•  Vând apartament: 3 
camere, pavilion 44 familii 
ultramodern. Informaţii tel. 
655266, între orele 20—22.

- (6373)
•  Vând filtru cafea auto

mat, nou, import, capaci
tate maro. Dev.a, Doro
banţi, bl. 29 Â, sc. Â, ap.* 
8. (6380)
' •  Vând apartament două 
camere; Micro VII, 1 200 000, 
stare perfectă, 095/711247.', 

__ (6379)
•2Vând apartament două 

camere, fără. balcon, , Si
meria. Informaţii tel. 661534,. 
între orele 18—22.2 (6378)

•  Vând Dacia 1300 stare
bună, Simeria, tel. 661094, 
661095.̂  (6381)
, •  Vând apartament 2, 

camere, etaj X, zona "Emi- 
nescu. Tel. 620648. (6385)

•  Vând autocamion Man 
Diesel, 10 tone; stare ire
proşabilă. Tel. 717035. (6386)

•  Vând.autoturism Dacia
1300, stare excepţională. 
Qrăştie, 641381, (6388)

•  Vând Volkswagen Buss 
cu piese schimb. Tel. 
628515, între orele 19—23.

(6389).
•  Vând casă, curte gră

dină 1600 mp, sat Vâlce
lele Bune — Bretea Ro
mână, tel. 619474, 622433, 
între orele 16—20. (6390)

•  Vând apartament 3 
camere, preţ convenabil, 
Orăştie. Informaţii la Start- 
cu Iosif, str. Pricazului, bl.
33, ap. 27, Orăştie. (6392)

•  Vând magnetofon Tesla 
B—115. Tel. 621022. (6370)

•  Vând apartament două
camere, confort I, Gojdu, 
et. I, 11 000 DM, eventual 
schimb cu garsonieră. Tel. 
622413. (6395)

•  Vând urgent teren a- 
rabil Gristur. 617230, 618164,

(6399)
•  Vând Trabant 601 S, 

model 88. Tel. 627864. (6406)
- •  Vând motocicletă IJ
350, într-un singur piston, 
cu ataş, preţ 150 000 şi Mo- 
bra 50 000, perfectă stare. 
Băcia, 225. (6409)

•  Vând garsonieră, gaz, 
Orăştie. Tel. 642858. (6311)

•  Vând camion SRD 5 
tone, Volkswagen Golf D
— 1981, Aro 243 D Braşov
1989, Jawa 350 — 10 000
km. Tel. 655436. (6269) ■

•  Vând apartament 2 
camere, str. Scărişoara, bl.
34, sc. 3, ap. 16 (lângă
piaţa nouă). (6411)

•  Vând convenabil dubă
izotermă Saviem, 6 tone. 
Tel. 728284. (5401)

•  Vând teren intravilan
Buituri, 500 mp. Tel. 717701,- 
după ora 20. (5390)

•  Vând motor şi suban-
samble Renault 14. Tel. 
716435. (5391)

•  Vând apartament 2 
camere şi garaj. Informaţii 
Hunedoara, tel. 715586.

(5392)

•  Vând garsonieră con
fort I, .proprietate. Infor
maţii , Hunedoara, str. Mu
reşului, bl. C—42/31. (5396)

•  Vând apartament 2 
camere, proprietate perso
nală. Informaţii tel. 717666.

(5403)
• Vând video nou, sigi

lat, Funai, preţ negociabil. 
Tel. 715803, , , (5407)

•  Vând urgent căţei Cio
bănesc german. Hunedoa
ra; Rovine, 2. Tel. 720436.

(5862)
•  Cumpăr apartament 3

camere, Hunedoara, teL 
724761.- (5863)

•  Vând videoplayer Fu
nai, tel. 629320. (6384)

•  Banca Română 
pentru Dezvoltare, Su
cursala Deva, scoate . 
la vânzare prin licita
ţie publică imobilul / 
situat în satul Sereca, . 
nr. 74, comuna Beriu, 
la data de 24 mai 1993, 
ora li, lâ 'adbesa imo
bilului. Relaţii la Bi
roul executorului ju
decătoresc: din cadrul 
Judecătoriei Deva. 

______________(6410) j

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu eliberată de Siderur
gica SÂ Hunedoara, pe nu
mele Sora Daniel. Se de
clară nulă. (6356)

•  Pierdut autorizaţie 
5698/1991' eliberată de Pre
fectura judeţului Hune
doara, pe numele Gutuie 
Constantin. Se declară nulă.

(6393)

ÎNCHIRIERI

sediul în Vulcan, reprezen
tată prin Voicu Elena, cu 
obiect de activitate: co
mercializare produse ali
mentare, industriale, tex
tile, uz casnic, aparatură 
electronică, materiale de 
construcţii, consignaţie. • 

(6383)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament:
două camere şi Dacia 1310, 
cu apartamenţ 3 camere, 
central, zonă gării. Tel. 
618643. (6394)

OFERTE SERVICII
•  Marschall SNC efec- 

, tuează săptămânal trans
port persoane şi pachete. 
Germania. Tel. 717035.

(6386)
•  Baza de agrement Şoi-

muş organizează în 21 
mai 1993, începând cu ora 
17, o petrecere câmpenească 
în compania vestitului taraf 
din Brad. Solişti vocali de 
renume. (6375)

; •  SC Trans Comim-
pex Nada SRL Deva 
încadrează femei pen
tru tricotat manual, cu 
muncă > la domiciliu, 
din oraşele Deva şi 
Hunedoara, cu contract 
de muncă sau contract 
prestări servicii. Se 
asigură câştiguri foarte- 
avantajoase. Informa
ţii la buticul Nada din 
Deva piaţa agroâli- 
mentară sau tel.

^617036  ̂ ^  (6372)

COMEMORĂRI

• Familie intelectuală
căutăm pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
2 camere, pe termen lung. 
Tel. 626357. (6355)

•  Ofer 1200 mărci pentru
contract garsonieră sau a- 
partament 2 camere. Tel. . 
712908. (5395)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr. 8069/ 

14. 04. 1993, eliberată de ' 
Consiliul Judeţean Hune
doara, a; luât fiinţă acti
vitatea independentă cu

•  Un an de lacrimi 
şi dor de la incredibila 
dispariţie a bunului şl 
iubitului nostru soţ, 
tată, socru şi bunic

FLORIN FENEŞAN
al cărui glas şi chip 
nu ne mai înveseleşte 
casa: Comemorarea va 
avea loc în 22 mai, 
orele 12, în Cimitirul 
de Ia Bejari. (5668)

I SOCIETATEA COMERCIALA „TERMOREP** — 
\ S.A. HUNEDOARA
} .

\  Cu sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 1, telefon 095/715842. - '

) Organizează în data de 20 iunie 1993 lici- 
taţic pentru vinderea de mijloace fixe. Lista 
mijloacelor fixe poate fi consultată la sediul so
cietăţii.

SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOREP** — 
S.A. HUNEDOARA

Organizează concurs pe data de 2 iunie 
1993, pentru ocuparea postului de contabil şef. 
Cerinţe : studii superioare cu o vechime de mi
nim 5 ani în specialitate. (CEC) (

î S C. TRANSLOC S.A. DEVA
Cu sediul în strada Depozitelor, nr. 2. ,
Angajează, prin concurs, electrician auto 

cu vechime minimă de 5 ani.
Concursul va avea loc în data de 26. 05. 

1993, ora 10. Relaţii la telefon. (383)

FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 
(fosta ACMRUE)

Organizează licitaţie publică in data de 27 
mai 1993, ora 10, pentru vânzarea mijloacelor 
fixe disponibile, printre care :

•  un autocamion „ZIL“
•  un IFRON
•  un motocompresor MC 10
•  o maşină de debitat cu discuri abrazive
•  un redresor sudură R.S.M. — 1000. 
Lista acestora precum şl preţul de pornire

a licitaţiei se afişează la sediul unităţii din lo
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare la telefon 18750, 
int. 23. (361)

S.C. BEIJING — DEVA „IMPEX“ S.R.L. —;
SOCIETATE MIXTA ROMÂNOCHINEZÂ I

Vinde din stoc următoarele produse: |
•  Biscuiţi import China — 6 sortimente j
•  Ciocolată import China, cu alune, tablete I

de 230 g, 100 g şi 50 g j
•  Bomboane umplute cu cremă de alune,*

import China—• 3 sortimente * I
•  Bomboane de ciocolată cu alune, import!

China |
•  Caramele — 3 sortimente, import China, *

cu aromă de fructe. |
Adaos comercial zero la toate sortimentele. J
Relaţii la telefon 095—611027, Romsind I 

Deva — distribuitor unic al firmei noastre, cu j 
sediul în Deva, strada Mihail Kogălniceanu, nr. J 
4, camera 11. (Casa sindicatelor). i

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
Cu sediul în Bucureşti, „Casa Republicii' 

din Calea 13 Septembrie, nr. 2, sector 5, telefoa
ne : 3110932, 3110916

Organizează Ia sediul său, în zilele de 1—2 
iunie a.c., concurs pentru ocuparea postului de 
director la organele din teritoriu ale Curţii de 
Conturi din judeţul Hunedoara.

CONDIŢII:
— studii superioare economice;
— vechime minimă — 8 ani în activitate

i
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economică.
Cererile vor fi însoţite de dosarul care va 

cuprinde următoarele acte :
— curriculum vitae;
— certificat de cazier sau declaraţie scrisă ;
— copie după diploma de studii, şi se de 

pun până la data de 28 mai, la sediul Camerei 
de Conturi din localitatea Deva, str, 1 Decem
brie, nr. 30, tel. 619544, int. 141, unde concu 
renţii vor primi şi tematica concursului. (375)

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT DEVA

Organizează în data de 6 iunie 1993, ora 
9, concurs de selecţie gimnastică fete, pentru 
clasa I, şi la atletism (băieţi + fete) pentru cla
sele a V-a şi a IX-a.

La selecţie se pot prezenta şi sportivi cu 
pregăţire anterioară, legitimaţi la alte organiza
ţii sportive, pentru clasele V—XII, pentru cele 
două ramuri sportive.

Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii, 
telefon 617015. (371)

UNIUNEA ECONOMICA ROMANĂ A |
ÎNTREPRINZĂTORILOR PARTICULARI .
FILIALA JUD. HUNEDOARA — DEVA 1

A N U N Ţ Ă :  j
•  La cursul T.V.A. (taxa pe valoarea adău- J 

gata), sie pot face înscrieri până la data de 20 j 
mai 1993, de persoane interesate sau cu trimi- . 
teri prin întreprinderi, firme. |

Informaţii la telefon 611339. (373) j
%
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I
S.C. INFOMIN S.A. DEVA j

Organizează, începând cu data de 24.05. I 
1993, cursuri de iniţiere în utilizarea calcula- j 
toarelor IBM-PC.

Durata cursului este de 5 săptămâni.
Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915. !

(374) j

SOCIETATEA COMERCIALA „VINALCOOL** 
DEVA SA

Produce şi comercializează băuturi răcori
toare de cea mai bună calitate la sticle de 0,5 1.

Livrarea din Depozitul central al S.C. 
„VINALCOOL** DEVA S.A. se face la rabat 0, 
preţul de plecare fiind de 59 lei/sticlă, iar din 
depozitele en gros din judeţ cu rabat de (0 la 
sută.

Se produc următoarele sortimente de bă
uturi răcoritoare : ORANGE, KIWI, COLA.

Solicitanţii se pot adresa depozitelor pe 
bază de comenzi zilnice. (370)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat Ia S.G. „POLIDAVA** S.A. DEVA —


