
•  MOSCOVA. Preşedin
tele Rusiei, Boris Elţân, 
a declarat că nu va recurge 
la forţă pentru soluţiona
rea crizei din ţară — re
latează agenţia Reuter. 
Flandat de miniştrii apă
rării şi de interne, în tim
pul unei plimbări prin cen
trul Moscovei, liderul rus 
a spus ziariştilor ce-1 în
soţeau : „Nu intenţionăm 
să utilizăm metode vio- ' 
lente. Dorim ca totul să 
decurgă paşnic".

• MOSCOVA. Preşedin

tele Curţii Constituţionale,, 
Valerl Zorkin, s-a pronun
ţat pentru convocarea ime
diată şi simultană a alege
rilor legislative cu cele 
prezidenţiale ca o soluţie 
„mediană" de depăşire a 
crizei politice ce confruntă 
ţara. Curtea Constituţio
nală, precizează France 
Presse, a calificat drept - i- 
legal ■ şi anticonstituţional 
decretul preşedintelui El- 
ţân de dizolvare a parla
mentului. '

•  CHIŞINAU. Intr-o scri
soare adresată preşedintelui 
Rusiei, Boris Elţân, pre
şedintele Republicif Mol
dova, Mircea Snegur, îşi 
exprimă totala adeziune la 
demersurile întreprinse de

Rderal de la Kremlin fn
vederea depăşirii stării de 
criză. „Susţin măsurile în
treprinse de dv. în Vede
rea depăşirii crizei de pu
tere, foarte primejdioasă 
atât pentru Rusia, cât ţi 
pentru republicile care fac 
hotar* eu ţara dv-'Y scrie In 
mesajul său .preşedintele 
Snegur, „Sub forma auto- 
proclamatei republici nis- 
ţrene — se arată în con
tinuarea documentului pre
luat de agenţiile Moldova- 
Pres şi Itar Tass —, for
ţele câre sunt în opoziţie 
cu dv. au organizat şi in 
Moldova un front de res
pingere a reformei".

•  BRUXELLES. NATO 
şi-a exprimat sprijinul pen

tru preşedintele rus Boris 
Elţân după decizia aces
tuia de a dizolva parlamen
tul şi a organiza alegeri 
anticipate. „Alianţa îi sus
ţine deplin pe cei care ac
ţionează pentrU democraţie 
şi reforme în Rusia, pre
cum şi hotărârea preşedin
telui ales democratic de a 
da poporului rus dreptul de 
a decide, aşa cum îi .vor 
permite alegerile din de
cembrie", a 'declarat un 
purtător de cuvânt al 
NATO, citat de France 
Presse, ' •;
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în urmă cu câteva săp
tămâni inseram în coloanele ’ 
ziarului nostru o parte 
dintre factorii care. prin 
dimensiunea lor, promo
vează în Geoagiu Băi un 
antiturism vădit — lipsa 
sau restricţiile de apă rece, 
pe fondul unor factori obiec
tivi sau subiectivi dela caz 

la caz; imposibilitatea legătu
rilor telefonice pe timp de 
noapte; „scurtcircuitul" me
dical de vineri seara până 
luni dimineaţa; iluminatul 
precar al staţiunii ete.

Am revenit în această 
zonă — cândva o mică 
perlă a judeţului,' dar pe 
cale de ruinare vizibilă de 
la zi la zi —, răspunzând 
unor sesizări care vizează 
corectitudinea.încasării ser
viciilor prestate de către 
Regia „Activitatea" Orăş
tie — Sectorul Geoagiu, 
nemulţumiri care se referă 
în special la consumul de 
apă rece, termală şi impli
cit canalizarea la Comple
xul Germisara Impex 
SJR.L.

ISTORIA NESCRISA A 
APOMETRULUI

La apometrul montat In 
punctul termic aparţinând

R.A. Orăştie aflât în apro
pierea complexului Ger
misara S.R.L. a fost rupt 
sigiliul, în împrejurări încă 
necunoscute, fapt ce a creat 
suspiciuni din partea dlui 
Virgii Zachiu, directorul 
Complexului turistic sus- 
amintit, care a solicitat o 
revedere a cbnsuftttîîui Ue 
apă, întrucât din calculele 
domniei sale — având în 
vedere gradul de ocupare 
a hotelului şi restricţiile 
de apă existente în peri
oada lunii august —, suma 
pentru apa livrată ar fi cu 
mult mai mare decât hi 
realitate. Dar, ce spun ex
pertizele metrologice ?

Prin verificarea apome- 
trului, la R.A.G.C.L. Deva, 
s-a constatat că acesta 
marchează cu 11 litri de 
apă în plus la 100 de litri, 
faţă de plus-minus 2 litri 
la, sută cât este prevăzut. 
prin normative. De aseme
nea s-a constatat că şuru
burile de la cadran au fost 
slăbite, fâpt care, Ia un 
calcul sumar, la nivelul 
lunii trecute, înseamnă un 
plus de aproximativ 580 
mc de apă, echivalentul su
mei de 100 000 lei Încasaţi. 
nejustificat, la care se mai 
adaugă 21000 de lei pen

tru canal, Deci, 121000 de 
lei în plus I

CA VODĂ PRIN LOBODA

Calculul tarifelor la pres
taţiile* de; servicii se face, 
după actualele normative 
în vigoare, prin negociere 
directă cu beneficiarii îşi 
înştiinţarea acestora cu cri 
puţin jo  de viile înainte da 
majorare), nşpdeeiCgn pţii* 
punerea acestora 'în faţa 
unui fapt împlinit. Actua
lele tarife şi preţuri sta
bilite de R.A. Orăştie nu 
pot dovedi negocierea cu 
beneficiarii, la care se a- 
daugă şi prezentarea unor 
cheltuirii eronate — 2 mi
lioane dş lei cheltuieli cu 
probe tehnologice —, care 
tUcarcă costurile, respectiv 
contravaloarea serviciilor. 
Filiera prin oare s-a tre
cut „documentaţia" actuale
lor tarife şţ preţuri prac
ticate de Regia „Activitatea" 
Orăştie — Consiliul local, 
Compartimentul de prdţuri, 
Consiliul judeţean. Prefec
tura judeţului — trădează 
Valabilitatea proverbului

CORNEL POENAR 
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IN ZIARUL DE AZI:
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•  Un alegător dezilu
zionat.

o „Aici am asudat şi
. ea.»1" v;

o Teroarea tristeţii.

o Garajele şi zonele 
, veni.
’ A-,,

O Crăpătura.
O Sport.

o  FRUCTE DE PĂDURE. Ocolul Silvic din Pui 
se află în plină campanie de recoltare a fructelor de 
păctore. Au fost recoltate şi predate pentru a fi ex
portate peste 20 tone de zmeură, 2,5 tone de afine şi 
se află te plină desfăşurare adunarea murelor şi mâ- 
cieşelor. Campania s-a intensificat odată cu începerea 
anului şcolar, la această acţiune colaborând şi şcolile 

. din zonă (Tr.B.) '
©. PRECIZARE. în articolul „P.U.N.R. are oa

meni capabili să conducă ţara pe. tumul redresării" 
a.apărut, din eroare, P.S.D.R. in loc deP.D.S.R. Fa
ce® cuvenita rectificare, precizând că P.S.D.R. este 
Partidul Social Democrat Român, îar P.DJS.R. Parti

dul Democraţiei Sociale din România — fostul Front 
Democrat al Salvării Naţionale. (Tr.B.)

O ITALIANUL. Pe raza oraşului Simeria a cir
culat cu autoturismul său şi Bruno Marcherii, cetăţean 
italian. Nu este «id primul, nici ultimul, numai că 
tatr-o curbă, având viteză excesivă, a intrat pe con- 
trasens. Din sens opus circula regulamentar un auto
turism,-care, pentru a evita coliziunea, â trebuit să 
părăsească carosabilul. A urmat răsturnarea şi acci
dentarea gravă a şoferului. (V.N.)

© UN OM. La Primăria comunei Bălţa, dl Vasile 
Lupşe a fost notar timp de peste 30 de ani O rezol
vare, o vorbă temă, un sfat înţelept avea pentru fie
care sătean. Anii au trecut, pensia a venit, feciorii 
dumnealui au crescut L-am întâlnit zilele trecut* din 
nou la Băiţa. „Din când in când trec pe aici să-ini 
văd sătenii, stau de vorbă cu dumnealor. Doar. 30 de 
ani trăiţi laolaltă nu se uită aşa uşor" — spunea dum
nealui. (Gh. I.N.)

( Biserica Ortodoxă 
Sfânt" din Cinciş.

Română „Pogorârea Duhului;,1

La Cinciş s-a ridicat

I

Dacă majoritatea aşeză- Iui şi Hunedoarei refăcut |  
rilor îşi au o vatră sta- de arh. Sandu Florea.» 
tornică dintru începuturi, fiul părintelui Nerva I 
există localităţi care, din Florea din Ghelari. Este' 
anumite motive, au tre-, un proiect monumental,! 
buit să fie strămutate, de-a dreptul impresionant,» 
Este şi cazul satului Cin- Stilul este cel bizantin. ! 
ciş, localitate străveche. Clădirea este lungă dej 
care şi-â păstrat identita- 22 m şi înaltă de 27 m.» 
tea naţională şi cultică, Biserica s-a ridicat într-o' 
unitatea de credinţă de-a primă fază (1965—1973) j 
lungul sutelor de ani de până la cota de 6,4 ni |  
atestare documentară. în în timpul administrării * 
1962, Cincişul a fost stră- parohiei de către păritî- |  
mutat îp urma amenajării teie Anton Rudeanu. De» 
unui lac de acumulare la cota de 6,4 m şi până I 
care aprovizionează cu la cea finală, inclusiv iu- J 
apă oraşul Hunedoara. în erările ti* finisaj, pictură | 
vechea aşezare erau mai interioară. şl «tterioa , i 
multe biserici. Despre amenajarea curtii, ş-au j 
prima biserică ortodoxă, âteeiiftet între 1975 « ; |
datată din anul 1450, acum. .'sub păstorirea pă- * 

I profesorul I.D. Ştefănescu iihtelui |
J 'în  cartea „Biserici din .4b cWiwatafiându- «

I Transilvania" spunea că se diria pfeoteasă AnişOara I 
este tot atât de veche ca Oprea. Pictura toteţfesprăj 

\  şi cea din Streisângeorgiu, şi exterioară, iăe ,e cftrtă j 
* având acelaşi stil arhitec- calitate artistică, a fostI 

tonic. Cele 59 de fresce, executată decStire 2?*b-'
1*. picturile pe lemn de La solvenţi ai Şcolii de pic-» 

iconostas recuperate, se tură bisericească tte pe I 
» află (depozitate), aşa du- lângă Patriarhia Română, * 
I pă cum ne spunea părin- sub conducerea pictonjhn I 
J teie Crăciun Oprea, în MBmKI' Bojpjân Ms$«|jş£l»i.»

» custodie la Castelul Cor- Spre bucuria credincioşi-1 
vineştilor din Hunedoara, lor localnici, pictura a j 

î Ele rămân o dovadă ma- foşt efectuată îfttr-un timp» 
I teriaiă şl artistică a ve- record t- patru luni, ceea* 
* chimii de locuire romă- ce, trebuie să recunoaştem; 2 
I neăscă pe aceste plaiuri, -este o adevărată perfor-i 
* a trăiniciei credinţei or- manţă a tinerilor artişti. * 
I todoxe şi de aceea me- Acum, că lăca^il este |  
J rită să fie aşezate, cândva, gata, după aproape trei-* 
• intr-un muzeu anume şi zeci de ani de trudă, de| 
I puse în circuitul de Vi- confruntări cu tot felul J 
J zitare a publicului larg. de greutăţi materiale ş i | 
I Construcţia noii biserici financiare, urmează ca» 

ortodoxe în actuala vatră sfinţirea acesteia să aibă» 
a satului Cinciş a ince- loc pe data de 10 octom- |  
put în anul 1965. Autori- brie a.c. Va fi un prilej* 

k zaţia de construcţie a lâ- fericit de a se întâlnii 
* caşului de închinăciune a credincioşi, feţe bisericeşti,» 

fost obţinută prin stră- reprezentanţi ai Episcopiei t  
dania preotului Anton Aradului şi Hunedoarei, * 

* Rudeanu, sprijinit d,e ac- ai Patriarhiei Române; Se • 
|  tualul Patriarh Teoctist, -va dovedi şi cu acest' 
» la timpul respectiv epis- prilej că rosturile lăcaştr- J 
|  cop de Arad. Biserica s-a lui sfânt sunt acelea de |
» ridicat pe cheltuiala ere- a statornici o comuniune*
I dincioşilor din parohie, în sufletească şi de gândire 1 
J primul rând, dar şi cu între oameni de a-i face*
I sprijin din partea altor mai buni şi mai .apropiaţii 

parohii a Episcopiei A- în ciuda vicisitudinilor' 
j radului şi Patriarhiei Or-.vremii şi mai ales ale*
I todoxe Române. Proiectul momentului x t  . X- X!
» aparţine serviciului teh- J
j  nie al Episcopiei Aradu- MINEL BODEA j



Stimaţi concitadini, în te
meiul drepturilor conferite 
cetăţenilor de Constituţie 
privind petiţionarea, liber
tatea opiniilor şi a expri
mării, precum şi a preve
derilor Cegii 69/1991 privind 
administraţia publică locală, 
conform căreia Autorităţile 
Administraţiei Publice Lo
cale îşi realizează activita
tea pe baza principiilor .a-? 
utonomiei locale şi a con
sultării cetăţenilor în pro
blemele locale, ele funcţio

nând ca autorităţi autonome, 
având ca sarcină rezolva
rea treburilor publice locale 
şi administrarea domeniului 
p*iblic şi privat al locali
tăţilor, m-am adresat cu 
un mesaj-petiţie (2438/08. 
02. 1993) Consiliului local 
al municipiului Deva, in
vocând în mod principial 
necesitatea intensificării' 
schimbării, în sens foarte 
cuprinzător, în mod demo
cratic, civilizator şi bene
fic, Societăţii româneşti, 
respectiv a vieţii populaţiei 
municipiului Deva, schim
bare promisă ca fervoare 
de ţoţi candidaţii la alege
rile -locale din 1992.

Mesajul subsemnatului se 
referă la câteva componente 
importante, de interes 
foarte general, pentru con
diţiile de habitat ale popu
laţiei municipiului ' Deva, 
ca : poluarea, degrevarea 
centrului oraşului de circu
laţia şi staţionarea mijloa
celor de transport, organi
zarea şi desfăşurarea co
merţului, curăţenia oraşului, 
cu accent pe curmarea de
gradării trotuarelor, aleilor, 
părţilor carosabile ale stră
zilor prin lucrări de tot 
felul şi readucerea stării 
acestora la situaţia iniţială, 
normala, terminarea lucră
rilor de organizare pe ver
ticală şi 'amenajarea cores
punzătoare a spaţiilor verzi 
unde acum sunt gropi', 
mormane de pământ, mor
tare şi bălării, precum ş i' 
perceperea plăţii tuturor

stricăciunilor de către cei 
care le produc. O altă pro
blemă abordată este cea a 
transportului în comun, cu 
accent pe lipsa de întreţi
nere şi curăţenie a autobu
zelor, ilegalităţile şi abu
zurile comise de diferiţi 
indivizi cu funcţii de con
ducere pe teritoi'îul muni
cipiului, necesitatea ţ con
solidării autorităţii consi
liului local, cauzele care 
au generat şi generează 
criza de autoritate -şi fi
nanciară a sistemului " de 
gospodărie comunală cu re
percusiuni asupra serviciilor 
prestate, inclusiv beneficia
rilor care şi-au achitat da
toriile. .

O P I N I I

Deşi am intervenit la Con
siliul local, prin interme
diul secretarilor, mesajul 
meu nu a ajuns pe agenda 
de lucru a Consiliului, fapt 
pentru care, în 14. 09. 1993, 
am participat la şedinţa 
ordinară a consiliului, soli- 
citându-i permisiunea să-mî 
prezint verbal opiniile, 
ceea ce s-a acceptat. Starea 
de oboseală acumulată de 
reprezentanţii noştri în Con
siliul local, după circa 
cinci ore de discuţii, din 
care peste 50 la sută ste
rile şi inutile, denotând 
lipsa de ordine, de coerenţă, 
de eficienţă, toate acestea 
pe seama bugetelor electo
ratului şi a contribuabilului 
şi în detrimentul acestor 
categorii sociale. Aprecieri 
in acest sens au reieşit chiar 
din intervenţiile unor mem
bri ai consiliului.

Atât din derularea discu
ţiilor şi în mod special din 
atitudinea refractară faţă 
de mesajul, şi problemele ce 
le-am prezentat, percep. In 
modul cel mai sincer şi 
obiectiv, incapacitatea a- 
cestui organism de a asculta, 
recepta şi prelua proble

mele reale, mesajele, ce
rinţele, cât şi dialogul cu 
electoratul, uitând, cu si
guranţă, multiplele promi
siuni electorale şi de ' ra- 

1 porturile logice şi constitu
ţionale ale celor aleşi cu 
alegătorii, având o viziune 
răsturnată asupra acestora.

Respectând raporturile, 
Consiliul Local Deva, este, 
în opinia mea, o copie a 
Parlamentului României, 
dar din care lipsesc domnii 
Vădim şi Păunescu, care 
nu a reuşit încă să preia 

-soarta municipiului Deva 
în mâinile sale, ea fiind 
lăsată pe searna 'executivu
lui, cu toate că dispune de 
toate instrumentele juri
dice pentru a-şi exercita 
autoritatea deliberativă con
ferită de lege. ' ■

Stimaţi concitadini! In 
calitate de locuitor al mu
nicipiului şi membru al e- 
lectoratului, vă invit să so
licităm Consiliului Loca] 
Deva să-şi consolideze şi 
să-şi • manifeste cu mai 
multă fermitate autoritatea 
conferită de lege, pentru a 
nu mai lăsa destinele elec
toratului şi ale populaţiei 
municipiului Deva privind 
serviciile vitale, de gospo
dărie comunală, sănătate, 
habitat etc., la latitudinea 
şi discreţia unbr organisme 
şi organe care le-au aca
parat, pentru a putea pro
teja interesele meschine ale 
unor grupuri de Indivizi 
puşi pe căpătuială. Perso
nal apreciez că se apropie 
momentul ca autoritatea 
locală deliberativă să mo
tiveze electoratului cvasi- 
inactivitatea sa majoră pri
vind destinele populaţie] 
municipiului Deva.

Doamnelor şi domnilor, 
vă invit atât pe dv., cât 
şi pe membrii Consiliului 
Local Deva la meditaţie şi 
în special la acţiune.

MICA ZAHARIE 
locuitor a) municipiului 

Deva

I

ÎN - ATENŢIA 

FOŞTILOR 

DEŢINUŢI 

POLITICI

ANUNŢ
1

I
Filiala Cluj a AFDPR J 

invită pentru data de I
I* 9 oct. a.c. pe foştii de- [ 

ţinuţi, politici din jud. | 
[ Hunedoara de a parii- » 
I cipa la sfinţirea^ monu- I 
I mentului ridicat in me- * 
J moria celor ucişi în Pe- | 
|  nitenciarui v Gherla. j

PROGRAMUL ZI-j

I

* ;
|  LEI:

" •  8.30—11,00 — întâlni- \ 
s reapartieipanţilor lân- J 
j gă penitenciar. |
j •  11.00—12,30 — depu- j  
I nerea de coroane şi* 
I sfinţirea monumentu-1 
i iui. :
i o  12,30—14,00 — proce-l 
' sin ne Ia cimitirul din! 
|  Dealul CârSmidârieL |
j •  14,00—16,00 — pauză | 
I : de masă. *
j •  16,00—20,00 — micro- I 
S simpozion „Recviem |
( pentru cei care nu» 

mai sunt". |

I înscrierile pentru vi-1 
î zi tarea penitenciarului şi» 
I rezervarea locurilor pen-. 
J tru dormit pentru cei! 
I care doresc să participe |  
» se vor face Ia sediul |  
I PNŢCD — Deva, tel.» 
' 61 8081, până Ia datai 
I de 1 octombrie a.c. ,

CONDUCEREA
ASOCIAŢIEI

Teroarea tri
Şi tristeţile scurtează 

zilele omului, este - lucru 
ştiut, inclusiv medical. 
Sumedenia1 de motive 
care, în actuala confuzie 
economică şi socială a 
ţării, ne împing în de- 
presivitate, o ştie fie
care om şi ar fi superfluu 
să o repetăm. Undeva, a- 
colo sus, cineva s-o fi 
gândit (cu cinism, sau 
silit de realitate?) că a- 
eest popor a îndurat zeci 
de ani, înainte de răbuf
nirea din decembrie, u- 
miliri insuportabile pen
tru alte popoare, chiar 
dintre cele din Est. Am 
îndurat frigul şi foamea, 
raţiile de puşcărie şi frica 
de Bau-Bau, am îndurat 
chiar cântând şi jucând, 
dâcă ne gândim ia fap
tul că, în vreme ce su
feream o mie şi una de 
privaţiuni, pentru idealul 
de a ne plăti datoriile ex
terne (şi le-am plătit!), 
ţara răsuna de „festivalul 
naţional al muncii şi 
creaţiei!".

Era ca un fel de drog 
psihic şi se miza inclusiv 
pe imaginea proiectată în 
afară ţării! Cu alte cu
vinte, cam' ceea ce se r e 
petă acum în privinţa 
„imaginii României in lu
me*' ! Dincolo- de o oare
care realitate, deformarea 
acestei imagini prin pro
paganda iredentistă •- şi a 
altor interesaţi să ne de
nigreze, pe noi ar trebui 
să ne intereseze realitatea 
noastră. Iar această rea
litate este cea obiectivă, 
cea pe care o resimţim 
crunt azi. Este un triumf 
al celei ceauşiste! Abia 
acum, după aproape pa
tru ani de disperate în
cercări — economia ' se 
prăbuşeşte. Izolarea de

fostul bloc sovietic ar flj 
trebuit compensată prin 
aderarea sinceră şi fap-1 
tică, fără complexe, la | 
-Europa. Nu prin mane-, 
vrele năucitoare pe care 
relicvele vinovate ale cea- 
uşismului şi dejismului le | 
fac pe spinarea ţării.

Apatia bazei este priel
nică acestor manevre. Ia
tă cum, de .pildă, reacţio- , 
nează foarte mulţi la ce
rerile unor sindicate, prin I 
greve radicale : bârfind, | 
cârtind, înjurând. In fond, 
drepturile cerute 'de ei ar 
trebui cerute de" TOŢI. 
acelora cărora le place 
puterea şi se dovedesc i- 
napţl de autoritate, .de 
soluţii imediate, care să j 
ne scoată din. haos. Nu
mai cu slogane, cu pro
misiuni, cu minciuni şi 
cu „strategii" mascate de
magogic în populism, nu) 
se face politică. I

Suntem un popor supus' 
permanent teroarei, de j 
proprii guvernanţi şi — I 
prin determinare — de noi 1 
înşine! Un soi de mas-1 
sochism, maladie psihică j 
valâbilă nu doar pentru i 
individul uman, ci şi pen- ' 
tru • mase, pare să facă 1 
ravagii. Un sondaj serios 
ar releva acest lucru. So- ( 
cietatea este sfărâmată, 
atomizată, nimeni nu mai j 
ştie limpede ce este şi 
cum este, obsesia zilei de 
azi, a banilor minimi pen
tru supravieţuire fund) 
cronică. Când boala pu-, 
terii cuprinde omul; a- 
cesta este orb la triste
ţile celorlalţi. Din avioa
nele vizitelor de lucru 
peste mări şi ţări, din 
palate şi limuzine luxoase, | 
nu se vede tristeţea unui 
Neam.

EUGEN EVU

I I Al C I AM AS UDAT Şl EU .. . ii

— Stimate dle AUREL 
RAcAŞAN, sunteţi maistru 
constructor specialist. Vă 
propun mai întâi să vă pre
zentaţi.

— An» venit din ţinutul

Sătmarului în anul 1965, 
la un şantier din Petrila, 
ea muncitor necalificat. 
Meşterul m-a îndrumat Ia 
un curs de calificare de zi
dar. După o vreme am fost 
detaşat la Şantierul din 
Petroşani. Eram zidar.

— Cum aţi ajuns în 
Deva ?

■— Fostul T.C.H. s-a îm
părţit în şantierele Valea 
Jiului şi Valea Mureşului 
Am fost repartizat pe— 
Mureş. '

—. zidarul Aurel Răcă- 
şan ştia meserie ?

— Ba. Încă nu ca lumea 
■Mă străduiam s-o învăţ. 
De la meşterii mei burii.

Ei m-au îndrumat să mă 
duc şi la liceul seral. L-am 
făcut cu multă trudă. Dacă 
îngăduia şeful, după opt- 
zece ore de şantier, gata 
ostenit, mă duceam şi la 
şcoală. - /

— Dar după necazuri mai 
Vin şi bucurii, satisfacţii—

— Notele cu care am 
terminat liceul, la teorie Ş> 
practică, m-au trimis la 
Şcoala de maiştri construc
tori din Bucureşti. . ; '
— Şi înainte şi după Şcoala 

de maiştri,; cam la câte 
obiective aţi asudat, aşa 
cum fain ziceaţi la începu
tul discuţiei noastre?

— Pe cele de la Petrila şi

Petroşani nici nu le mai 
ştiu. In rest dumneavoastră 
nu aveţi loc în ziâr să le 
scrieţi pe toate: Lă blocu
rile E, O, M, F, la cele de 
pe strada N. -Bălcescu — 
toate în . Deva. Şcoala nr 
4, hotel Şarmis, Şcoala 
sportivă nr. 7 — tot în 
Deva. Am construit blocuri 
la Leşnic şi Dobra, moara 
de la Lupeni şi Piaţa agro- 
alimentară din acest oraş, 
halele de păsări de la Bă- 
lata şi Mintia, multe altele.

— Cititorii înţeleg «*ă nu 
au fost numai formaţiile 
conduse de dv. la aceste 
obiective. ;

— Bineînţeles. Fiecare a-

A p a  r e c e  - barieră în c a le a  turismului
(Urmare din pag. 1)

popular — „Ca Vodă prin 
lobodă", întrucât toate a- 
ceste organisme s-au mul
ţumit să pună doar apostila 
şi apoi Cel de Sus cu mila, 
fără a se face o analiză 
reală a actualelor tarife.

DEZINTERES IN PROPRIE 
GRADINA

Dificultăţile financiare ale 
Regiei „Activitatea" gene
rate, în principal de debi
tele mari ale agenţilor e- 
conomici, nu sunt dintre 
cele mai lejere. La data 
de 9- 09. 1993, totalul de
bitelor pentru serviciile 
prestate de R.A. se ridică 
la peste 22 milioane de 
lei. Nu ne-am propus în
şiruirea unităţilor care simt

datornice regiei, ci doar 
de a aduce in discuţie un 
singur exemplu: contabilul 
sectorului Geoagiu, dna Na- 
talia Cociuba, este totodată 
şi administratorul asociaţiei 
de locatari Geoagiu, care 
avea la data verificării 
(09. 09. a.c.) de plătit suma 
de 940 000 lei!

CIRCUITUL BANCAR 
ACCENTUEAZĂ 

BLOCAJUL
Din datele furnizate de 

către dna contabilă şefă a 
Regiei „Activitatea" Orăş- 
tie, la 9. 09. a.c. „Germi- 
sara Impex" S.R.L. Geoa
giu figura cu un debit 
de 7,9 milioane de lei, deşi 
în realitate sumele restante 
âu fost achitate până la 
30. 08. 1993, cu filă CEG

— ultima fiind de 3 981 597 
lei. Banii, în contul regiei, 
însă nu au intrat până în 
14. 09. 1993, datorită de
contărilor greoaie interban- 
care. De fapt, raţiunea băn
cilor nu este alta decât 
să ţină fiecare banii cât 
mai mult pentru a face 
pui, fenomen care explică 
tergiversările în decontare, 
amânări care accentuează 
în final blocajul financiar 
şi nemulţumirile între di
verşi agenţi economici. 
Dar, cine va face ordine 
şi în sistemul bancar, ră- 
mâne deocamdată o altă 
poveste.

CINE PLĂTEŞTE OPRIREA
ABUZIVA A APEI?
Supărată peste măsură, 

„conducerea" R.A. Orăştie,

că cineva a îndrăznit să 
solicite verificarea contra
valorii serviciilor prestate, 
precum şi temeinicia sta
bilirii costurilor la diverse 
servicii, la Complexul 
„Germisara impex" S.R.b. 
s-a dispus nejustificat, în
cepând cu data de 09. 09, 
sistarea apei (deşi toate 
cheltuielile au fost achitate 
la zi, singura sumă în dis
cuţie fiind cea pentru luna 
august, în urma ruperii si
giliului din punctul termic, 
sumă încă nefacturată spre 
onorare), turiştii aflaţi în 
complex fiind nevoiţi să-şi 
ia traista în băţ fiecare 

-încotro.
* Din informaţiile ulteri

oare am reţinut că oprirea 
apei a însumat mai bine 
de 8—9 Zile.

veam bine stabilită partea 
noastră de lucru. Şi ne zbă- 
team să ne-o facem cât 
mai corect.

— Aţi scăpat din vedere 
un obiectiv. Ştim efi şi la 
Casa Poporului din Ca
pitală, dl. maistru Răcă- 
şan a fost prezent.

— Da, este o întâmplare 
mai cu tâlc de care cineya 
ar trebui să se _ ruşineze. 
Era duminică, nu se lucra 
pe şantiere. M-am dus cu 
familia la casa noastră a- 
flată în construcţie. Au ve
nit să mă ajute doi vecini, 
verişorii mei şi vreo trei 
colegi de muncă. Tocmai 
eram intr-un moment de 
răgaz, luăm o guistare. A 
oprit o maşină din care a 
coborât tovarăşul prim- 
secretar Popa. L-am salu
tat cu respect. Mă cunoştea 
că mai trecuse pe la blo
curile pe care le* con
struiam, De mine s-a des
părţit întotdeauna bătân- 
du-mă pe umăr: „Bine, măi 
Răcăşene". Dar atunci, du
minica, la casa mea unde 
lucram cu prietenii, a în
ceput să urle: „Dă mâine 
toţi la Casa Poporului!" 
Luni dimineaţa am fost 
prezent la dl. ing. Theodor 
Baciu, fostul director ge
neral al T.C.H.: „Răcăşane, 
ştiu că nu-i drept Ce mă 
fac eu cu blocurile alea 
fără tine 7 înţelege-mă 1“

—- La Casa Republicii 
cum a fost ?

— Să-ţi laşi acasă soţia 
cu doi copii mici, cu fi

casă în construcţie, să iei 
drumul pribegiei prin Bucu
reşti... Dar, cum zice ro
mânul — Dumnezeu nu, dă 
eu - parul...

— AU trecut necazurile. 
Astăzi ce eonştruieşte mais
trul Aurel Răcăşan cu for
maţia Iui, hai să-i zicem 
tradiţională ?

— Cu cei trei fraţi Fur- 
dui, meseriaşi dulgheri şi 
oameni deosebiţi, cu for
maţia de fierar-betonişti 
condusă de Ioan Munteanu, 
cu toţi . ceilalţi lucrători 
înălţăm biserica din str. 
M. Kogălniceanu — Deva. 
Avem lucrări la Depoul 
C.F.R. Simeria, la COMPIL 
Orăştie — ca să le zic pe 
cele mai importante. Avem 
de lucru, slavă Domnului! 
Şi lucrăm. Mâna construc
torilor noştri este respec- 
tată. "

— Vă văd un pic cărunt 
Nostalgie,- vreme petrecută 
pe şantier, copiii ?

— Dacă soţia nu era 
dârză, puternică şi bună, 
nu aveam astăzi doi fe
ciori ca brazii. Munca pe 
şantier era de zi-lumină, 
ştiţi dumneavoastră. Bă 
lucram şi nopţile, la Inte
rioare, şi în zilele de săr
bătoare.

-— Dar de ce Aurel Ră
căşan şi-a „vopsit" părul 
în1 alb 7

— Mi l-a „vopsit" cel 
care... Dar Dumnezeu nu 
dă cu paruL_ Ochii mei 
se bUcurfi când pot zice 
că aid am asudat şi eu...

Gh. I, NEGRIA



G A B A J E L B  Ş I  Z O N E L E  V E R Z I
Aproape în fiecare întâl

nire de lucru a sa, Comi
sia judeţeană de urbanism 
şi amenajarea teritoriului 
avizează, între alte docu
mentaţii, şi amplasamente 
de garaje pentru comuni
tăţile urbane^ de pe întreg 
teritoriul judeţului. In şe
dinţa din 16 septembrie, 
de pilda, s-au avizat ampla
samente pentru garaje in
dividuale astfel: 14 la Pe
troşani, 83 la Uricani, 15 
la Certeju de Sus, „Cere- 

monialul“ avizării de aseme
nea amplasamente are loc, 
după cum am arătat, a- 
proape în fiecare şedinţă 
de lucru. Până aici totul 
este logic, normal chiar. 
Parcul de autoturisme în 
proprietatea populaţiei este 
în continuă creştere şi fie
care proprietar de maşină 
vrea să şi-o 'ştie la adă
post de intemperii sau de

alte pericole. Pe scurt, fie
care proprietar de maşină 
ar dori un garaj, cu tot e- 
fortul financiar copleşi
tor pe care-1 presupune rea
lizarea astăzi a unei con
strucţii indiferent de ce am
ploare.

Este soluţia garajului in
dividual, însă, o soluţie po
sibilă pentru toţi posesorii 
de autoturisme din oraş ? 
Greu de imaginat. Aces
te construcţii, autorizate sau 
nu, se realizează aproape 
fără excepţie' în detrimen
tul spaţiilor libere Şi plan
tate sau al locurilor - de 
joacă pentru copii din car
tierele de blocuri, încât a- 
cestea tind să ajungă pen
tru copiii oraşelor nişte 
sufocante aglomerări ur
bane. Diminuarea conti
nuă a spaţiilor plantate 
din intravilanul oraşelor 
prezintă însă un pericol e—

♦— —*—*———*—♦-

cologic deosebit. Distruge
rea vegetaţiei pentru am
plasarea unor construcţii 
înseamnă un grav atentat 
la potenţialul plămânului 
verde al oraşelor. Din pă
cate acesţ atentat s-a ex
tins după revoluţie, fiind 
sacrificate în scop de a se 
construi parcuri după par
curi ale oraşelor hunedore- 
ne. Slaba rezistenţă opusă 
la acest jaf vegetal con
damnată de opinia publică 
sau de diferite personali
tăţi a fost nu o dată su
focată în hăţişul unor in
terese meschine ale unor 
specialişti sau ale unor oa
meni cu putere de . decizie.

Garajele individuale vin 
să desăvârşească ceea ce 
n-au reuşit amplasamentele 
de dughene de tot felul, ca 
să nu mai vorbim de în- 
desirea haotică a construc
ţiilor pe unitatea de supra- 

♦—*—♦ —*—*—*—*

A venit la redacţie

0 , femeie cu obrazul vânăt şi o mână in ghips
Dna Adela J. din Hune

doara, str. Munteniei, nr. 
4, bl. 3, ap. 72, a venit la 
redacţie având faţa plină 
de vânătăi şi mâna stân
gă în ghips. Firesc, am în
trebat-o ce a adus-o la noi.

— Oh, domnule dragă, 
am păţit una cu un vecin.

.— Ce vecin ?
— Unul Augustin Bocea, 

vecin de bloc, dar locuieş
te la altă scară.

— Ce-aţi păţit?
— Era „Ziua Crucii". Stă

team în balcon şi am vă
zut o vecină venind cu o 
sacoşă. Era aşa de grea sa
coşa că făcea câţiva paşi 
şi o punea jos, apoi iar câ
ţiva paşi şi iar se oprea. 
M-am gândit, că suntem 
prietene, să o ajut. Când 
am deschis uşg să ies, că
ţeluşul ce-1 avem acasă 
a ţâşnit pe lângă mine şi 
a luat-o în jos pe scări. 
L-am ajuns şi i-am prins 
cureaua de gât. Dl A.B. e- 
ra la scara 'unde locuia, în 
faţă, se certa cu nişte oa
meni.

— De ce se certa ?
— Nu ştiu. Cred că era 

băut, cum este de obicei. 
Când m-a văzut, a venit 
la mine strigând cât îl ţi
nea gura că furăm din ba
nii oamenilor — soţul meu 
este administrator la aso
ciaţia de locatari. A zis şi 
multe alte cuvinte urâte.

— Aţi mai avut certuri 
cu A3. ?

— Nu. II ştiam doar din 
vedere. Mi-a aruncat în 
faţă că ţin câini în casă. 
Când a zis asta m-a lovit 
aşa că am căzut la pământ. 
După aceea s-a repezit la 
căţel pe care l-a strâns de 
gât să-l omoare. Noroc că 
bietul s-a zbătut — că în
că nu ştie să muşte — şi 
a scăpat fugind în bloc. 
Agresorul s-a întors la mi
ne şi m-ă lovit cu picioa
rele.

Când se întâmplau as
tea ? Pe la ce oră ?

— Pe la patru şi jumă
tate. Erau mulţi oameni pe 
bănci, în faţa blocului, dar

nimeni n-a intervenit. Ve
cina de scară — cea cu 
plasa grea — a strigat ce
va — să rfîă lase în pace. 
A l' ce mă bătea i-a urlat 
să-şi vadă de treabă că 
se duce şi-i dă şi ei câte
va. După ce m-a lovit cât 
a vrut cu picioarele, vecinul 
de la cealaltă scară a ple
cat. iar eu am fost dusă 
la urgenţă unde m-au pan
sat, mi-au pus mâna în 
ghips.

— Ce au găsit medicii la 
mână ?

— Fractură. Azi mi-au 
promis să-mi dea certifi
cat medical.

— Ce mai' ştiţi de. agre
sor ?

— A fost luat de poliţie, 
dar i- s-a dat drumul de 
acolo. L-am văzut în faţa 
scării unde locuieşte.

— Probabil că îl cerce
tează în stare de liberta
te. Ce aveţi de gând să 
faceţi în continuare ?

— îl daU în judecată. Aş
tept să mă cheme la po-

faţă urbană, practicată în 
ultimii ani ai regimului to
talitar.

Şi totuşi, problema ga
rajelor este o problemă de 
larg interes social pe care 
autorităţile locale sunt so
licitate să o. rezolve. Exis
tă şi altfel de rezolvări din 
punct de vedere urbanistic, 
arhitectural şi constructiv ? 
Sigur că există : ‘ Garajul 
comun cu sute de locuri de 
parcare dispuse pe orizon
tală şi pe verticală. Se prac
tică în toate marile a- 
glomerări urbane ale lumii. 
La noi încă nu am auzit 
să se fi pus în vreun oraş 
în acest fel problema. La 
amplasarea construcţiilor 
de orice fel urbaniştii tre
buie să aibă în vedere a- 
semenea argumente.

ION CIOCLEI

liţie. O să scot certificat 
medical şi cu ajutorul u- 
nui avocat vom întocmi 
dosarul pentru instanţă.

Cele de mai sus ni le-a 
spus dna Adela J. Le-am 
consemnat aşa cum ne-au 
fost relatate, fără să le co
mentăm, răspunderea asu
pra veridicităţii lor o lă
săm în seama celei ce a 
venit cu obrazul vânăt şi 
o mână în ghips la redac
ţie. Dacă unii — cealaltă 
parte a incidentului sau, 
poate,' poliţia — deţine al
te variante, ori fapte, le 
aşteptăm la „Cuvântul li
ber".

TRAIAN BONDQR

MI C
PRINTRE INDIENII SIOUX

Statul Dakota de Sus, leagănul pieilor roşii Sioux, 5-
...........................  ' i jJ a votat marţi, 14 septembrie, asupra „referendumului I 

I Costner". De fapt asupra unei iniţiative a starului de * 
* la Hollywood: dublarea sumei maxime ce se poate I 
I miza în cazinourile statului (de la 50 la 100 dolari).* 
J Motivul: actorul vrea să deschidă un hotel cu sală de |

I jocuri, chiar acolo unde a turnat filmul „Dans cu* 
 ̂lupii", pentru care a obţinut premiul Oscar. Conform £ 

j calculelor sale investiţia sa de 70 milioane dolari-ar f  
I putea să devină rentabilă numai în condiţiile unei du- J' 
j blări a mizelor. ţ
|  Oraşul ales de Costner este „Deadwood" („ramură J 
* uscată"), în care trăiesc mulţi sioucşi. Hotelul se va* 
I numi Danbar — numele personajului său din film — ■* 
* şi va dispune de asemenea de un teatru şi de un te-î
i ren de' golf. Iniţiativa ar trebui să creeze la Dead-1 

wood peste 600 locuri de muncă. Costner a fost cât J; 
* pe-aici să fie-învins — exceptând statele Nevada şi.R 
| New ersey unde se găsesc supercazinourile de ia2| 
* Las Vegas şi Atlantic City, nici un stat american nu l 
| permite mize aşa de înalte. '

ŞI BUCĂTARII NOBILIARI SE ÎMBATĂ5

Bucătarul care prepară rafinatele bucate pentru]

I*

|  Bucătarul care prepară rafinatele bucate pentru 8
ILady Diana este un pericol public, a decis tribunalul i  

londonez care i-a ridicat pe 2 septembrie permisul î  
> auto pentru „conducere în stare de beţie extremă". I  
| MARWYN WYCHERLEY, 42 ani, va fi deci în J 
» continuare „Royal chef" în reşedinţa de la Kensington I  
I Palace, dar automobilul său va rămâne în garaj că 2 
* puţin 15 luni, „din motive de securitate". Bucătarul 1 
I beţiv a admis în tribunal că „a băut fără măsură" ca * 
J ocazia aniversării zilei de naştere, pe 2 august, zi în i

(care a şi fost oprit de poliţia rutieră în vreme ce se-J 
deplasa la palat pentru a prepara cina ducesei. 2  

I „M-am comportat într-un mod incalificabil", a a  
I admis el după pronunţarea sentinţei.

Avancronică fotbalistică

C R Ă P Ă T U R Ă
M-au făcut porniri şi dez

lănţuiri nebune, mişcări 
mari şi mici, torente şi în
gheţuri repetate şi haotica 
Sunt o căscătură de stânci, 
pământuri şi arbori, un fel 
de hău. Dar, cum viaţa 
e pretutindeni, şi eu sunt 
un mediu populat. Mişupă 
prin mine tot felul de 
forme de viaţă, de la 
muşchi şi licheni, muşte 
şi lichele, până la vul
turi, şobolani şi târâtoare 
reci.

Acestea din urmă pre
zintă un interes deosebit 
pentru mine. Le' studiez 
viaţa, evoluţia, comporta
mentul şi v-o spun pe 
cinstite că nu-i vreme 
pierdută. O parte dintre 
ele sunt fără ochi, altele 
au ' doar nişte urme de 
ochi, orientându-se cu alte 
simţuri. Altă categorie au 
un văz uimitor de bun.

Există însă una dintre 
ele care, în geologie, spe
ologie ori biologie încă 
n-are un nume anume. 
Nu i s-a găsit, dar asta 
nu cred că are vreo în
semnătate, de vreme ce 
toată lumea îi zice „Cel 
din crăpătură".

Cum spuneam, „Cel din 
crăpătură" are un văz ex
traordinar, un văz pano
ramic, ba chiar multiplu, 
aş zice. Însuşi mersul său 
zici că-i un simţ orien
tativ, căutător. Vârfurile 
picioarelor descriu o ade

vărată geometrie, adulme
când în toate părţii^ sunt 
un detector, o sondă spa
ţială, un radar. Fiecare 
pas e o mişcare de felină, 
o pipăire, o tatonare, o 
siguranţă şi nesiguranţă, 
o chibzuire şi o precauţie

Ii place să calce pe alte 
urme care au verificat 
cândva terenul şi care 
dau o anumită certitudine 
Nu riscă nici un pas. Paşii 
antemergători au proprie-

LUCRURILE DESPRE 
ELE INSELE

ţatea de a fi un indiciu, 
de a oferi, sau de a des
chide o anumită perspec
tivă, sunt uneori o bu
solă. Spun asta pentru 
că nici urmele nu sunt 
luate bune oricare, pen
tru orice direcţii, căci 
înainte de a face primul 
pas, cu ochiul lui ager, 
de răpitor, le alege pe 
cele care duc cel mai de
parte, o depărtare speci
fică, oarecum. O depărtare 
care să nu obosească prea 
mult. Totul e ca drumul 
să aibă cât mai puţine 
întortocheri, cât mai pu
ţine capcane şi . posibile 
rătăciri. E mereu cu o- 
chii ţintă la cel care a 
ajuns mai sus şi-i stu
diază neîncetat mijloacele 
prin care a străbătut dru
mul. Nu are importanţă

nici pe ce calcă, în afara 
•spinilor ori a spionilor, a 
gropilor, ori groparilor. 
Vorba e să ajungă.

Întocmai copoiului: ver
sat, priveşte, adulmecă şi 
păşeşte. Nimic nu se pro
duce întâmplător, de-ţi 
vine să zici că eşti în 
lumea triumfului calcula
toarelor.

Celui din crăpătură Ii 
este suficient să i se a- 
runce din faţă- câte un 
oscior pentru a nu pierde 
urma. El vine încurajat, 
se târăşte, se prosternă 
şi povesteşte „celui de 
sus" ce se mai întâmplă 
în lume, ce a mai văzut 
şi ce a mai auzit printre 
oameni. II pune la cu
rent cu prezumtive unel
tiri, face un joc de apă
rare, spre â mai primi un 

‘ os, eventual mai mare şi 
cu mai multă carne. Şi, 
îl primeşte, iar - omul 
din crăpătură îşi urmează 
mersul de dromader.

Privim acest mers şi 
ne facem că nu ştim cum 
e cu trecerea caravanei. 
Ni se pare potrivit să 
împiedicăm o înaintare 
strâmbă, plină de veninul 
vanităţii. Şi, astfel, cel 
din crăpătură va găsi 
oricând mediul şi mo
mentul potrivit pentru a 
se strecura sub pielea 
cuiva.

CORNEL ARMEAN U

Etapa a VII-a din Di
vizia Naţională este deose
bit de interesantă. Numai 
dacă ne-am referi la în
tâlnirea Dinamo — Rapid 
şi ar ajunge să exprime 
nerăbdarea suporterilor .ce
lor două farmaţii din în
treaga ţară pentru această 
etapă. Dar mai sunt şi 
alte partide de la care 
spectatorii aşteaptă mult: 
Dacia BFăila — Univ. Cra- 
iova. Gloria Bistriţa — Fa
rul, Inter Sibiu — „U" 
Cluj şi Sportul Studenţesc 
—- Poli Timişoara. Dar măi 
ştii de unde sare iepurele? 
In orice caz, Farul şi U- 
niversitatea Craiova simt 
în spate răsuflarea stelişti- 
lor, care nu aşteaptă decât 
o înfrângere a ocupanţilor 
primelor două fotolii pen
tru a le lua locurile. Co
locviul studenţilor bucu- 
reşteni şi timişoreni se va 
încheia in favoarea gazde
lor, dacă euforia succesului 
lor de la Craiova nu-şi 
va face (negativ) efectul. 
Nici clujenii, măcinaţi de 
contradicţii interne, nu prea 
au şansă la Sibiu.

Tare am dori ca, sâm
bătă, Corvinul să spargă 
gheaţa, să aducă primul 
punct din deplasare. Nu- 
este imposibil. Gaz Metan 
a mai remizat o dată a- 
casă cu-Unirea Alba Xulia 
şi a pierdut cu 2—1, tot 
pe teren propriu, cu C.S.M. 
Reşiţa. Rămâne însă de 
văzut dacă hunedorenii re
uşesc, în sfârşit, să o- 
prească cavalcada înfrânge
rilor din deplasare. Astfel, 
vor rămâne în continuare 
cu lanterna roşie în mâini 
Jiul Petroşani, după ce a 
cedat primul punct pe pro
priul gazon, se deplasează 
la I.C.I.M. Braşov ce se 
află pe locul 11 şi deci 
nu-şi permite să trateze me
ciul cu uşurinţă. Dacă în

campionatul trecut Jiul 
bătea la poarta Diviziei 
Naţionale, în actuala edi
ţie a competiţiei fotbalistice 

va trebui să se mulţumească 
cu un Ioc la mijlocul cla
samentului.

* In Divizia C, suporterii 
echipelor din Certej, O- 
răştie, Călan şi Hunedoara 
au toate şansele să parti
cipe la partide viu dispu
tate. Un adevărat derby 
prevedem Constructorului 
Hunedoara, ce primeşte vi
zita liderului, Mureşul. De
va. In ciuda locului ce îl 
ocupă în clasament .• (8), 
Constructorul poate opune 
o rezistenţă dârză deveni- 
lor. în acest meci este vor
ba şi de duelul indirect al 
celor doi antrenori com
petenţi, serioşi, ce ţin la 
prestigiul lor — D. Gălan, 
(Constructorul) şi N. Ale- 
xoi (Mureşul). Dacă oaspeţii 
se anunţă într-o bună for
mă din prima etapă, gaz
dele se pare că şi-au reve
nit după începutul mai a- 
nevoios din primele etape 
ale actualului campionat. 
O partidă ce va aduce 
mulţi spectatori (o parte 
dintre ei şi de la Deva) în 
tribună.

Formaţiile minerilor din 
Ghelari, Certej, - Bărbătenj 
şi Vulcan, principalele ur
măritoare ale liderului, au 
şanse de a se menţine în 
cursă. Dacă la Ghelari şi 
Certej victoria gazdelor nu 
poate fi pusă la îndoială, 
nu înseamnă că Minerul 
Bărbăteni —» surpriza plă
cută a acestei ediţii — şi 
Minerul Ştiinţa Vulcan nu 
pot obţine măcar un punct 
în deplasare. Deci şi !a 
Orăştie şi la Călan se aş
teaptă cu interes vizita 
oaspeţilor.

SABIN CERBU

I

PORNOSTARtFRILE 
ÎN ALERTĂ: PĂPUŞĂ 

BĂRBIE ÎNVĂŢĂ \ 
TEHNICILE 

KAMASUTRA

Plastic-instinet, per
versiuni non-biodegradu* 
bile. O Bărbie erotică estg 
protagonista unei expo
ziţii provocatoare —«
„Plastic non amour", pro
gramată între 25 septem* 
brie — 3 octombrie, - Ia 
Parma. Corpul sexy ş i  
mat* r al păpuşii, (<• sâjnt 
provocatori şi talia stfc 
persubţire, este expus Ia 
-separeuri .sugestiv 
late, unde zeci de Bărbie 
se dezlănţuie intr-un 
erotic din ce în .ce mai 
îndrăzneţ, în care abundă 
cele . mai „năstruşnice^ 
scene din kamasutra, ta 
care au ca parteneri pe 
tradiţionalul lor- logod
nic Ken, caricatură paîV 
dă şi simplistă a mascu
lului universal. (Pehta 
a respecta adevărul, lipi. 
sit cmâj: de acele acceso
rii care, anatomic vorbind, 
i-ar fi absolut necesare 
pentru asemenea jocuri);

La urma urmei, surpri
za nu este chiar aşa de 
mare... Căci Bărbie, pfr* 
puşa inventată în 1958ţ 
nu mai e doar simbolul 
„Americii curate", ci şl 
încarnarea noii Americă 
cea de superconsum, con
struită după modelul mi
turilor hollywoodiene. A- 
ceastă evoluţie poate ne
dorită, c convingător de
monstrată de cifrele, de 
afaceri realizate pe sea
ma inocenţei plastifiate i 
în 199? aproape un mi
liard dc dolari, de două
zeci de ori mai mult de
cât un roekstar ca Ma- 
donna Ta şi eroina albu
mului , cex", Bărbie ară 
acum foto-rafiile sale li- 
cenţioae în alb-negru, 
real zatc ’e Roberto Gam
ba şi se mate mândri c9 
a fost. . precum Ciccone, 
deja r panicată pe ici, 
pe co’o ca Jînijioc de 
eorv ' t instrument al



•  Vând teren zona Orăş- . •  Vând autoturism Re-
tie. Căstău. Informaţii tel. nault combi, tel. 629370, 
611026. (921747) după ora 17. (921624)

ANIVERSARI

•  Nimic -în lume mai 
scump şi mai frumos pen
tru mine, decât această 
floare care înfloreşte pen
tru â treia oară. Nadina 
Dubar. din Chişcădaga. La 
mulţi ani cu bine şi sănă
tate din partea mătuşii din 
Băcia.

(921326)

•* Aeum când împlineşti 
trei anişori, scumpa mea 
nepoţică Nadina Dubar. din 
Chişcădaga, â ta stră
bunică Maria iţi doreşte 
tot ce e mai bun şi mai 
frumos pe lume, sănătate.

„La mulţi ani!“
(921326)

, i VANZARI- 
CUMPARARI

•  Vând casă în * satul 
Spini, nr. 49, preţ negocia
bil. (921831)

# Vând urgent mi
crobuz — dut'tî Isuzu, 
pe benzină, 48 000 km. 
Mercedes 240 D şi Lada 
2105. 1300 cmc. 80 000 
km, toate din Germa
nia, stare ireproşabilă. 
Informaţii Simeria, Bis- 
caria, nr. 9C. tei. 
681316. (921804)

•  Vând motor 1600 cmc, 
pentru 'Renault 18. plus 
alte piese. Tel. 722246;

■ ; ■ (921707)

•  Vând apartament 2
camere, lângă Cbntrofarm. 
Deva, tel. 617298, între o- 
rele 9—19. - (921805)

•  Vindem casă, gaze,
grădină, livadă, în Simeria, 
plata şi în rate, str. Bisca- 
Zia. ru*. 51, Tel. 660682. dună 
ora 15. (921746)

•  Vând VW Passat, ca
roserie avariată, înmatri- 
«âat. Simeria, bl. 104/14.

__ (921702)

•  Vând cameră video
Hitachi, casetă mare. De
va, tel. 626022. ©21634)

' ■ ' ; > / ■y* ■-'
•  Vând pe valută garso

niere extra, Deva. Tel. 
6951/130058, orele 20—24.

©2IS54)

•  Vând căţei Cocker
ţfrantel. galben-aurfu. in
formaţii tei. 620241, orele 
6—14. . (921750)

•  Vând sau schimb casă
, vilă grădi :â sa
Certeîu de Sus." nr. 161 
cu apartament 3 camere 
(central) plus diferenţă in 
lei. Informaţii tel. 626955. 
sau la domiciliu. (921739)

•  Vând convenabil a-
partnment 2 camere. Micro 
15. Tel. 625817. (921737)

•  Vând apartament ul
tracentral Deva. 22 Decem
brie. bl. 20. et: IV, ap, 23, 
orele 17—Î9. (921734)

•  Vând apartament două 
eâmere ultracentral. etaj 
VIII, informaţii tel. 6164,14, 
între orele 19—22. (921736)

•  Vând apartament două 
camere, str. Batiz. bl. G 1. 
ap. 113. Relaţii la . tel. 
714892. Hunedoara. (921810)

•  Vând scurtă nutrie,
48—50 şi căciuli iepure. 
Simeria, tel. 660947, după 
ora 18. (921811)

•  Vând apartament două 
camere, cartier Dacia, bl. 
11. vând Dacia papuc şi 
berlină. Deva, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18, tel. 625030.

. (921812)

•  « Vând apartament două 
camere» Brad, tel. 651501.

(921813)

•  Vând cazan încălzire
centrală, combustibil solid 
(licenţă germană) şi bu
telie aragaz normală Tel. 
660874. (921745)

.. Vând, Mazda ,929. fa
bricaţie 1986. Tel. 616984.

(921813)

•  ui calorifera 
blate, 3 buc. a 20 element!, 
4 bu:. a 10 elemenţi, di
mensiunea 700 înălţim& cu 
4 canale, verificate la- pre
siune. Hunedoara, str. Al. 
Vlahută, nr. 10 sau sat 
Răcâştie 160. tel. 713872.

(921814)

• Vând Mercedes 220
Diesel. 230 benzină, plus 
motor Diesel, semicursieră, 
tel. 723080. (921157)

•  Vând maşină dărăcit 
lână, ilroşteni. Mehedinţi, 
tel. 102, familia Nimară.

(921155)

•  Cumpăr apartament 
1—8 camere, exclus Mi
cro, Informaţii Oficiul poş
tal •Cârneşti, nr. 142.

(921822)

•  Vând convenabil mo
bilă combinată, pătuţ, că
rucior copil. Tel. 62SB73.

©21819)

S.C. HORTICOLA DEVA 
FERMA VITICOLA ŞOIMUŞ 

Vinde zilnic, Intre orele 9—17, struguri de 
masă şi vin loco producător, la preţuri avan- 
tajoase.

Informaţii Ia tel. 614318-

SOCIETATEA COMERCÎALA „METALOTEX" 
SLA. DEVA

Organizează la data de 12 octombrie 1993, 
ora 16, la sediul Unităţii.

•'-• Concurs pentru ocuparea nostului de 
CONTABIL ŞEF.

Condiţii: studii superioare şi vechime In 
specialitate de minim 5 ani.

Informaţii suplimentare la tel.: 611854;
1 626009 — compartimentul personal.

\

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

' •  Schimb (eventual vând 
sau închiriez) apartament 
prpprieţate, 3 camere. De
va, Gojdu, eu similar (va
riante) Timişoara. Relaţii 
Timişoara, 096/125715 —
seara. (921730)

•  Schimb apartament. 2 
camere,’ proprietate perso
nală. cu garsonieră (exclus 
Dacia şi Micro 15). Tel. 
617997. (921806)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut urgent femeie
pentru îngrijirea copilului, 
la domiciliul meu. Tel. 
628011. (921820)

ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat
în Brad apartament sau 
garsonieră. Relaţii la tel. 
655142. (921738)

•  Caut de» închiriat a- 
partament 3 camere, mo
bilat. telefon, poziţie cen
trală. plata în valută. Ter
men de închiriere minim 
6 luni. Informaţii telefon 
627257 (orele 20—24).

(921741)

•  Ofer pentru închiriat
apartament cu 2 camere, 
pentru sediu. Tel. 615293. 
după ora 17.. (921726)

DIVERSE

•  Cu a&torizaţia 8280/ 
' 21. 06. 1993, emisă., de Con
siliul Judeţean Runedoâra, 
#-ă deschis activitatea, in
dependentă’ reprezentată 
prin Mazilu Cristina, domi- 
ciliatâ fa Geoagiu. str. 
Muzicanţilor, nr. 59, având 
ea obiect de activitate, co
mercializare ţigări. (921742)

COMEMORĂRI

•  Mătuşlle Sinefta şi 
Nuca, unchiul Vasile. 
verişorii Lena, Trofin, 
Virgil şf Corina, eu 
durere în suflet 
deplâng împlinirea a 
şase săptămâni de Ia 
moartea fulgerătoare, 
intr-un tragic accident 
aviatic, a scumpului 
nostru nepot şi văr 
la numai 42 ani 

chirilA 
CONSTANTIN

m cA )
Te vom plânge toată 

viaţa. * ©Bl325)

•  A trecut un an de dor 
şi lacrimi de la trista 
despărţire de draga noastră 
mamă

SIMION MARIA
Comemorarea în 26 sep

tembrie, la Căstău. Fa
milia. (921157)

DECESE

Colegii de serviciu de la A- 
telier argilă sunt alături de ■ 
Nanu Florica, la greaua pier
dere suferită prin decesul 
soţului

NANU COSTICA,
din Chişcădaga 

Dumnezeu să-l odih
nească. (921328)

•  In memoria celui 
care a fost un soţ mi
nunat ,

Col (r) IMAN 
FRANCISC

plecat fulgerător dintre 
noi. aduc pe această 
cale mulţumiri celor 
care prin prezenţă, la
crimi şi flori l-au con
dus pe ultimul său 
drum, duminică, 19 
septembrie a.c.

Dumnezeu să-l odih
nească.

Soţia Răduţa.
(921828)

•  Soţia Otilia, cu a- 
dâncă durere, anunţă 
decesul soţului

Lt. col» (f) EUGEN
dukdun

în vârstă de 66 de ani.
Corpul neînsufleţit se 

află la Casa mortuară, 
înmormântarea va a- 
vea loc în data de 24 
septembrie, ora 14» la 
cimitirul de pe strada 
Eminescu, Deva.

(921816)

•  Copiii Eugen şi 
Eugenia împreună cu 
familia aduc un ultim 
pios omagiu tatălui 
drag

EUGEN DURDUN
Ii vom păstra o 

veşnică amintire.
©21816)

•  Foştii colegi de 
Ia FRE Deva — Ate

lierul de proiectare sunt
alături de Otilia şi fa
milie, la greaua pier
dere suferită prin de
cesul soţului

Lt. col. <r) EUGEN 
DURDUN

Dumnezeu să-I odih
nească i (921801)

*  Un ultim omagiu 
pentru cea care a fost

AURORA DUBA
Nepoţi! Mircea, Si- 

donia, Marcela şi Bog
dan. ©21820)

i

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 

JUDEŢULUI HUNEDOARA

Oferă agenţilor economici posibilitatea par
ticipării la o misiune economică în Italia, in pe
rioada 10—18 noiembrie a.c., eu -vizitarea

TÂRGULUI DE TEHNOLOGII NOI DE LA 
TORIND

Termen înscriere: 6 octombrie a.c.

Pentru informaţii suplimentare, cei intere
saţi se pot adresa Camerei de Comerţ si Indus
trie, tel. 612924, 616792.

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ, INSTRUIRE 
S ş i  INGINERIE SOFTWARE

„CONSOFT —- COMPUTER" SIBIU 
Organizează In anul şcolar 1993—1994, In 

municipiul Deva
•  Şcoala postliceală cu profil de INFORMA

TICĂ (durata de şcolarizare 10 luni).
Informaţii la telefon 613678, Deva. (836)

S.C. COMSER SRL HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49. 
vinde case de marcat Samsung cu TVA, modei 
omologat.

Service garanţie şi postgaranţie 
Relaţii la telefoanele:

095/716551
095/716915 ♦
095/716744 

Fax: 095/716773

Vinde prin licitaţie, in data de 28 septem
brie 1993.

•  AUTOBUZE IKARUS 256 şi 21L (767)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL M.R.
SIMERIA
anunţa

CONCURS DE ADMITERE 
în 27 şi 29 septembrie 1993 
Pentru Şcoala postliceală — curs seral — 

meseria tehnician electrician, montator insta
laţii industriale şi echipamente de automati
zare, 30 locuri.

Informaţii Ia tel. C.F.R. 660080/int. 531
sau 660453. ’ (769)

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL 
PENTRU PROTECŢIA MUNCII HUNEDOARA 

DEVA 
ANUNŢA

Angajarea prin concurs a unui
•  inspector în specialitatea construcţii.
Condiţii:
— studii superioare în specialitatea con

strucţii civile şi industriale sau instalaţii;
— vechime : minim opt ani efectuaţi în 

producţie-
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele

foanele : 613416 sau 625020. (779)

S.C. „TRANSLOC" S.A. DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 2

Organizează în fiecare zi de luni, ora 10, 
începând cu data de 4. 10. 1993 —• 8. 11- 1993, 
licitaţie pentru vânzarea de autovehicule.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii.
(768)

S.C. „METALUL" S.A. PEŞTIŞU MARE — 
HUNEDOARA 

(fosta Baza 6 Peştiş)
Achiziţionează fier vechi de la întreprin

deri de stat şi particulare.
Preţul este negociabil» iar plata se ya face 

prin virament-
Nu se primeşte fier vechi de la persoane 

fiziee sau care provin de la S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara.

Informaţii suplimentare la tel. 7I33TL 
713370. (921T7C)

S.C. QUASAR ELECTR© S.R-L. DEVA 
. Bdul Decebal, bloc R, parter 

TeL 095/611261.
Vinde en^gros şi en-detaille frigidere si 

lăzi frigorifice ARCTIC Găesti.
•  Frigider 240 1 * 246 000 lei
•  Frigider 180 I 229 000 lei
•  Lăzi 1601 288000 lei
•  Lăzi 120 1 248000 lei

Ziar editai de S.C. „CUVÂNTUL LIBER* S A. M Q 'ttS'lW i. Cort 30 7080601 B.R Deva Deva, 2700, str. I Decembre. 35, jad. B n e to n t  ^ 
Telefoane j 611275, 612157, 611269, 625904. fa* 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul artkoletas o poartă •"«Aîft MOStoat /
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