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SIMPOZION NAŢIONAL

„PREZENT Şl VIITOR IN ACTIVITATEA 
ECQNOMICO-SOCIALÂ A VĂII JIULUI"

La Petroşani au început 
ieri lucrările simpozionu
lui „Prezent şi viitor în 
activitatea economico-so- 
cială a Văii Jiului11, orga
nizat de Asociaţia Profe
sională „Salvăm Valea Ji
ului11 din cadrul Regiei 
Autonome a Huilei din 
România. Au participat 
membrii asociaţiei, condu
cători ' de societăţi comer
ciale şi de instituţii din 
judeţ, reprezentanţi ai or
ganelor administraţiei mu
nicipală şi judeţeană Hu
nedoara, ai Departamentu
lui Minelor, parlamentari,, 
miniştri, ziarişti. Lucrările 
simpozionului au fost ono
rate de prezenţa preşedin
telui României» dommri îon 
Iliescu.

La ora-16,30, preşedintele 
ţării a fost primit cu a- 
plauze în sala de specta
cole a fostului Teatru 
Dramatic „LD. Sârbu11 din 
Petroşani.

Dl. Alexandru Blaj, di
rectorul general al Regiei 
Autonome a Huilei din 
România, a declarat des
chise lucrările simpozionu
lui şi a Salutat participa

rea preşedintelui ţării la 
această importantă mani
festare de nivel naţional. 
Apoi a prezentat câteva 
dintre rosturile şi perspec. 
tivele Asociaţiei Profesio
nale „Salvăm Valea Ji-. 
ului11.

In numele Guvernului 
României, dl. Dumitru Po- 
pescfi, ministrul industrii
lor, a citit Scrisoarea de 
salut- şi urarea de succes 
adresate simpozionului şi 
participanţilor la el.

S-a Intrat în tematica 
propriu zisă a manifestării, 
prin expunerea „Moderni
zarea industriei miniere11, 
prezentată «' dl -'osii. Ke-: 
lemef», vicepreşedirtfele A'- 

- sooiaţSei Profesiwwîe „Saî-‘ - 
vă» Valea Jiului", direc

tor general al S.G. UMIROM 
S.A. Petroşani.

Pe ecranele televizoare
lor din'sală au fost pro
iectate; imagini ale unor 
utilaje şi echipamente mi
niere produse de cunoscuta 
întreprindere din Petro
şani, însoţite de explicaţii
le directorului acesteia.

La tribună a trecut apoi 
dl. Nicolae Iliaş, rectorul

Universităţii Tehnice din 
Petroşani, care a susţinut 
referatul „Modernizarea în
văţământului în' procesul 
reformei11.

Dl. Silviu Samoilescu, di
rectorul general al . S.0. 
„Siderurgica11 S.A. Hune
doara, a prezentat, într-un 
pronunţat spirit critic la 
adresa unor guvernanţi, 
problemele cu care" se con
fruntă acest colos metalur
gic din ţară, în procesul 
de producţie. A susţinut, 
de asemenea, buna cola
borare cu R.A.H. din Ro
mânia in utilizarea- căr
bunelui de Valea Jiului, 
bv producKi^ cQCSuLui me
talurgic.

(h jjAitgurarCa stării de s&- 
nătate a populaţiei din Va
lea Jiului11 a fost tema 
expunerii prezentată, de dl. 
dr. Gheorghe D&vid, di
rectorul Spitalului din- Pe
troşani.
1 Directorul Minei Ani- 
noasa, Ioan Lăban, a pre
zentat referatul „Priorităţi 
impuse de realizarea unui 
urbanism modern- în Va
lea Jiului...11 Despre fru
museţile naturale ale Văii

Jiului şi protecţia ecologică 
a acestora, a vorbit — pe 
fondul unor imagini tele
vizate — dl. Gheorghe Mar- 
chiş, directorul Minei Pa- 
roşeni.

în încheierea primei 
părţi a lucrărilor simpozio
nului, a luat cuvântul Pre
şedintele României, dL Ion 
iliescu.

Prezenţi în număr mare, 
ziarişti şi fotoreporteri din 
presa locală, judeţeană şi 
centrală, de la radio şi te
leviziune, nu au omis să 
noteze în carneţele şi să 
imortalizeze pe peliculă 
p ncipalele momente u- 
lucrărilor simpozionului. 
Lucrările acestei mani- 
festâri .ni oonUritat 
amiază, — cu prezentarea 
altor referate şi cu dezba
teri pe marginea lor — şi 
se încheie astăzi.

Prezenţa dlui Ion Iliescu 
în Valea Jiului a fctst mar
cată de scurte vizite în 
minele Lonea — Pilier şi 
Paroşeni, şi la Barajul de; 
la Valea de Peşti.

DUMITRU GHEONEA, 
SABIN CERBU

I
mii 
sa. I

0  Simpozion ştiinţific.
Vineri şi, sâmbătă, la De
va, fora 10) şi, respectiv, 
Brad (ora 10), se vor desfă- 
şura lucrările simpozio
nului ştiinţific pe tema 
„Transilvania — cultură 
si spiritualitate în seco
lele XVII—XIX11. Sim
pozionul, organizat de 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură şi Mu
zeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane, este dedicat 
împlinirii a 210 ani de la 
răscoala ţăranilor români 
de sub conducerea lui 
Horea, Cloşca si Crisan. 
(M.B.)

0  Comedie. In zilele 
de 21—24 octombrie, la 
Cinematograful „Patria11 
Deva, rulează o spumoasă 
comedie, având ca punct 
de pornire dezgheţarea re
laţiilor dintre est şi vest. 
Titlul producţiei cinema
tografice americane este 
„Academia de poliţie — 
misiune la Moscova11. Un 
bun prilej pentru destin
dere Ia sfârşit de săp
tămână. (V.R.)

O Primesc pădure. In

comuna Vălişoara — mai 
precis în satele Stoeneasa. 
Vălişoara şi Săliştioara 
punerea în posesie a ce- \ 
lor ce au drept la pădure, { 
conform Legii fondului J 
funciar, se apropie de » 
sfârşit. în prezent — \ 
cum ne spunea dl. vice-1 
primar Constantin Bocă- / 
nici — se acţionează in j 
satul Dealu Mare. (Tr.B.) ţ

0  Redresare. Aflăm de 
la dl. preşedinte al Coo
perative" „Dacia11 din O- : 
răştio, Simion Adamescu, 
că cifra lunară de afaceri 
a unităţii este de 20 mi
lioane de lei. O contribu. 
ţie de substanţă la reali
zările de ansamblu o au 
secţia ciorapi serie, cele 
trei ateliere de croitorie 
comandă, precum şi sec
ţiile reparaţii TV color 
şi autoservice. (E.S.)

O Omul cu relaţii. Dacă l 
îl întâlniţi cumva pe Haţe- . 
gan Emil Şerban din Hu- ) 
nedoara, să nu-1 credeţi, 
altfel veţi fi păcăliţi. 
De la un concetăţean a 
primit 3500 de mărci 
promiţându-i că ii facili
tează introducerea în ţară 
a unor'bunuri fără achi
tarea integrală a taxelor 
vamale. NU a fost deloc 
aşa. (V.N.)
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PRIVATIZAREA IN IMPAS
în loc să se accelereze, propusă de executiv, 

privatizarea a ajuns a- Până una alta, specia, 
cum într-un impas total, liştii în materie au cal- 
Divergenţele între execu- ciilat şi au adus argu- 
tiv şi legislativ, neînţele- mente care demonstrează 
gerile ivite în interiorul că, în condiţiile aplicării 
acestor organisme, pre. faimoasei H.G. nr. 500 
cum şi contradicţiile e- cu privire la reevaluarea 
xistente pe motive de me- capitalului social, chiar 
todologie sau alte proce- şi în condiţiile acordării 
duri între partidul de gu- cupoanelor, este greu de 
vernământ şi opoziţie, a- conceput că se va mai 
limentează neîncrederea şi putea realiza privatizarea, 
supărarea multor oameni Potrivit acestor calcule, 
care ar dori cu adevărat reiese că suma capitalu- ţ 
accelerarea reformei şi lui total al societăţilor 1 
trecerea la economia de care urmează să se pri- i 
piaţă. Cu atâtea piedici vatizeze ajunge la peste * 
la demersurile făcute de 51 mii de miliarde de ţ 
unele societăţi comerciale, lei, din care 30 la sută, 1 
care vor să meargă îna- respectiv mai mult de 15 mii ; 
inte cu privatizarea, pe de miliarde ar trebui să fie )
considerente, uneori 
ventate şi imaginate 
cei ce ar trebui să uşu
reze accesul spre acest 
proces firesc al economi-

in- distribuită gratuit, iar I 
de diferenţa — aproape 38 \ 

de mii de miliarde — să 
fie vândută pe bani. în
treaga masă monetară a-

ei în tranziţie, se văd flată în circulaţie nu a- 
zădărnicite eforturile de jungea însă, la începutul 
a ajunge la relansarea acestui semestru, nici la

7 mii de miliarde de lei, 
abia 
sută

reală a producţiei în 
multe sectoare cu activi- ceea ce reprezintă 
tate productivă, în special aproximativ 20 la 
din domeniul industriei, din valoarea totală a ac- 
agriculturii, turismului ţiunilor ce se scot la
şi altele, care să asigure vânzare. Ca să se reali-
cantităţi sporite de bu- zeze acoperirea integrală 
nuri şi un volum de ser- a părţii de capital ce se 
vicii care să acopere ce- pune în vânzare ar fi ne- 
rinţele populaţiei. voie, cum au constatat

Derutaţi, ameţiţi şi a- specialiştii, de investirea 
măgiţi cu tot felul de de către străini a unui
promisiuni, oamenii nu capital de circa 15 mi
mai ştiu ce se întâmplă liarde de dolari. . Este 
şi ce intenţii mai există greu de presupus că, dacă 
în legătură cu valoarea vrem sau nu să ne vin- 
carnetelor cu certificate de dem ţara, se vor găsi ca- 
proprietate şi cu cupoa- pitalişti in , afară dornici 
m e. După ce se începuse să aducă un tssiV'v.nca «.•> 
o amplă campanie de port de capital, dm care 
discuţii şi explicaţii pe nu se ştie niciodată precis 
această temă, prin mass- ce profit vor putea - -să 
media, lucrurile au ră- scoată, 
mas baltă de q bună bu- Deocaracţaţă, îtţ declara- 
cată de vreme Paria ţii ţî hrtefverfţîi toată 
mentul tot amână dezba- lumea ar dori să se facă 
terea legii şi a progra- privatizarea, însă in fapte 
mului de privatizare, iar parcă nimeni nu se an- 
Guvernul, la rândul său, gajează să ia taurul de 
ameninţă cu renunţarea la coarne, 
susţinerea privatizării dacă
nu se acceptă variantă NICOLAE TlRCOiţ
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•  Au.: trecut 293 de 
zile din an; au mai ră
mas 72;

•  Sf. Cuv. Mărturisitori 
Visarion, SOfronie şi Sf.

-Mc. Oprea; Sf. Preoţi 
Mărt. Ioan din Galeş şi 
Moise Macinic din Si- 
biel;

•  21 oct./ 1 nov. 1599. 
Mihai Viteazul intră în 
Alba Iulia; '

•  1754. La Blaj, se în
fiinţează primele şcoli 
gimnaziale româneşti;

•  1790. S-a născut poe
tul francez A. LAMAR- 
TINE (m. 1869);

« 1891. S-a născut D, 
PANAITESCU — PER- 
PESSICIUS (m. 1971),
poet, critic şi istoric lite
rar din perioada interbe
lică;

•  1912—1913 (feb.). A- 
pare la Iaşi revista „Tea- 
trul“, condusă de George 
Topârceanu, cu sprijinul 
lui M. Sadoveanu;

•  1923. S-a născut scri
itorul MIHAI GAFIŢA 
(m. 1977).
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I  % Modic primar execut pe loc fotografii 
I  Roentgen pentru paşaport.

ÎN ZIARUL DE AZI:

Ea Sansere — Sîntandrei, toamna este întâmpi
nată cu o n<nţă recoltă de.,, garoafe.
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•  Drumurile nu se repară cu adrese! 
şi promisiuni mincinoase f

Oraşul Paliei în prag de iarnă L 
Avancronică fotbalistică r
Grupurile sociale — pete de ruşinef

.i. • . f



DRUMURILE NU SE REPARĂ CU ADRESE 
PROMISIUNI MINCINOASEŞl

Gând l-am întrebat de
spre starea drumurilor ce 
leagă satele intre ele, şi, 
de aici, mai departe, cu 
alte localităţi, dl Nicolae 
Popa, viceprimarul comu
nei Băiţa, s-a încruntat, a 
suspinat adânc.

— Cu ce maşină sunteţi ? 
— ne-a întrebat.

— Cu Dacia 1300.
— Mergem să văd dacă 

aveţi curajul s-o băgaţi pe 
drumurile dintre Fizeş — 
Barbura, Sălişte — Hăr- 
ţăgani şi spre Câinelu de 
Sus, ca să Vă dau numai 
trei exemple.

Sătenii vor ridica 
baricade'

Dacă v-a fost dat să ve
deţi un drum distrus vă 
încredinţăm că cel din şo
sea spre Fizeş •— Barbura 
este dincolo de orice ima
ginaţie. Distrus de maşini
le grele ale minelor Min
tia — Veţel şi Deva — 
singurele care se încume
tă să-l mai folosească, o- 
bligate să transporte mi
nereu de la Troiţa — nu 
l-a mai reparat nimeni de 
uni şi an! de zile. Obli
gaţia revine, logic, celor 
care l-au distrus — E.M. 
Mintia — Veţel — direc
tor ing. Ion Trosan. şi

E.M. Deva, director ing. 
Nicolae Stanca.

— Sătenii au ajuns la 
disperare — ne spunea dl 
viceprimar. In perioadele 
când drumul este uscat, 
maşinile stârnesc nori de 
praf înecăcios, efectiv oa
menii nu pot ieşi din ca
se ; cu căruţele riu se poa
te circula, cu mari neca
zuri şi-au adus recoltele 
de pe câmp.

— Consiliul local ce a

nanţelor aprobă sume pen
tru repararea acestui 
drum". Asta în 1991. Ne. 
Întrebăm unde-s fondu
rile ? O stare de lucruri ce 
nu mai poate fi tolerată. 
Sătenii sunt hotărâţi să a- 
peleze la ultima măsură: 
vor ridica baricade pe a- 
cest drum, până ce,, acei 
care l-au adus în starea 
de faţă nu vor mai face 
promisiuni mincinoase, ci 
îl vor repara.

O situaţie care nu mai poate fi tolerată !

făcut pentru rezolvarea si
tuaţiei?

— Nu aveţi dv spaţiu să 
notaţi toate adresele şi 
memoriile făcute la : Con
siliul judeţean, Prefectu
ră, Direcţia judeţeană de 
drumuri şi poduri, Direc
ţia judeţeană de urbanism, 
afnenajafea teritoriului şi 
lucrări publice, la cete 
două mine care exploatea
ză drumul la propriu şi 
la figurat, Ia Ocolul silvic 
Deva. ; 'Vir ■' IV-

'<**. Rezultatul ?
— Pe care-1 vedeţi — 

nimic. Ba să nu greşesc : 
răspunsuri cu promisiuni 
mincinoase. Iată pe scurt 
câteva : „Drumul este prins 
în planul de investiţii pe 
anul 1994“, „Fonduri re
partizate cu prioritate la 
repararea drumului Fizeş — 
Barbura", „Ministerul Fi-

Modernizarea se 
justifică.
Pe când ?

Nici de la Sălişte la Hăr- 
ţăgani nu ne încumetăm 
să băgăm Dacia. S-ar pu
tea şă nu ieşim dintr-o 
anume hărtoapă dintre 
multele aflate aici. Dacă 
şi autobuzele „Coratrans“ 
Deva s-au retras de pe 
traseu... până la repararea 
drumului I

La memoriile şi adresele 
Consiliului local s-au pri
mit răspunsuri trase la in
digo cu cete pentru dru
mul Fizeş — Barbura. Plin 
de haz ni s-a părut unul 
primit de la Consiliul ju
deţean, din care cităm: 
„ ... ar trebui reparat şi as
faltat Modernizarea se 
justifică".

Bine că i-aţi informat. 
Altfel sătenii nu ştiau trea
ba aceasta ? I

Lipsă piatră ! ?
Peste satele comunei 

Băiţa se prăvălesc munţi 
de piatră.

— Dar pe drumul care 
duce în satul nostru — 
Câinelu de Sus, nu s-a a- 
dus nici o lopată de ani 
de zile — ne spunea dl 
Sabin Clej, pensionar.' Să 
ne ajute „Cuvântul liber" 
la care în satul nostru mic 
sunt pesfe 20 de abonaţi.

— Am luat legătura cu 
dl ing, Mircea Bordeanu, 

şeful carierei de calcar Cră- 
ciuneşti, care ne-a promis 
că va trimite patru maşini 
de piatră pentru repararea 
acestui drum. Sătenii o 
vor aşterne cu lopeţile —* 
preciza dl viceprimar Popa.

In ceea ce ne priveşte 
vrem să asigurăm sătenii 
din Fizeş, Barbura, Săliş
te, Hărţâgani, Câinelu de 
Sus că vom insista cu toa
te puterile noastre la cei 
răspunzători de situaţia 
jalnică a acestor drumuri. 
Nu vom lua în seamă pro
misiuni mincinoase, ci nu
mai fapte concrete — re
pararea grabnică a aces
tor drumuri.
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Faptul că municipiul 
Deva este înfrăţit cu 0 - 
raşul Arras din cadrul 
departamentului nord — 
Pas de Caiais din Franţa, 
nu mai este o noutate, 
iar legăturile de priete
nie devin tot mai pre
zente. Ca membră a A- 
sociaţiei de schimburi 
culturale pu Franţa şi 
ţările francofone FRADEV, 
am participat JU mani
festarea anuală „Serbările 
Arrasului". O fericită 
coincidenţă a făcut ca în 
aceeaşi perioadă, la Bră- 
dăţel, să se desfăşoare 
tabăra de limba franceză, 
la care au participat doi 
absolvenţi ai Institutului 
Universitar din Arras.

Sejurul la Arras a fost 
variat şi instructiv, ora
şul Intâmpinându-şi vi
zitatorii cu atmosfera ti
pică Nordului Franţei, 
locuit de oameni primi
tori. Istoria oraşului In- 

cu existenţa tribului 
c al Atrebaţilor (anul

10 î en.), continuând cai 
perioada galo-romanâ, 
când cetatea se numea 
Nemetacum. Odată cu 
sec. XII, oraşul îşi dez
voltă arhitectura, de in. 
fluenţă flamandă, te cre
ează un ansamblu arma

da m de la Halte, care 
au făcut din Arras unul 
din cele mai mari centre 
literare din Europa, cât 
şi leagănul teatrului fran
cez. Tot aici s-a născut, 
în 1758. Maximilien de 
Robespierre.

Impresii dn ARRAS

! s s

nios şi unic' în. Europa. 
Jerbele de grâu care or
nează faţadele unor clă
diri amintesc vizitatorilor 

'că oraşul a fost un im
portant centru al comer
ţului cu cereale. Arrasul 
e cunoscut in Europa şl 
prin tapiseriile, porţela
nurile şi' dantelele sate, 
deosebite prin originali
tate. ■'

Literatura medievală 
este strălucit‘reprezentată 
în sec. XIII de tru
verii Jehan Bodel -şi Â.

Un punct de referinţă 
al oraşului li reprezintă, 
firesc, Primăria, situată 
Intr-o clădire impună
toare, In stil gotic flam- 
boaiant, datând din sec, 
XV—XVI. Turla acesteia, 
cântată de Paul Verlaine 
In versurile sale, găzdu
ieşte 38 de clopote şi ar
borează bi vârf leul he
raldic, simbol «daparte- 
nenţei oraşului, In trecut, 
faţă de eomitatiâ Flan- 
drei. Ca sen» al trecerii 
regelui Ludovic al XIV- 
lea prin Arras, leul Su

tură victorios un soare. 
Adevărat muz*i, martor 
al istoriei oraşului, clă
direa Primăriei prileju
ieşte vizitatorilor o în
toarcere în trecut, prin 
traversarea galeriilor sub
terane săpate încă din 
sec. X, ele adăpostind 
populaţia în vremuri de 
zbucium. V . ; v

în finalul acestei pre
zentări, se cuvine a mul
ţumi Asociaţiei culturale 
„Artois — Roumante** din 
Arras, preşedintelui a- 
cesteia, domnul Luc Dar. 
ras, entuziast prieten al 
Devei, cât şi doamnei 
Vaterîe Brune de la O» 
ficiul de Turism. Deşi 
geografic o distanţă da 
2000 km desparte ori* 
două oraşe, aceasta nu 
mai constituie un- obsta
col, ci o invitaţie spre a 
descoperi noi orizonturi.

MIOARA TODOSIN,

Elevi în bibliotecă!
La ora prânzului, la simte lipsa cărţilor noi, 

Biblioteca din Soimuş, un solicitate de cititorii care 
măre număr de elevi so- frecventează cu regulari- 
lfcitau cărţi cerute de tate biblioteca. De la în- 
programa şcolară, cuprin- ceputul anului doar a- 
se < în lista lecturilor su- proximativ 60 de volu- 
plimentare. filevii alcătu- me au împrospătat fon- 
fesc, de fapt, majoritatea dul existent", 
cititorilor înregistraţi în s -a  început, de aseme- 1 
fişele bibliotecii. Am re- nea, acţiunea de cata- j 
ţinut şi noi câteva nume iogare. Se organizează, e l 
dintre cei mai interesaţi adevărat rar, acţiuni de 7 
să-şi completeze cunoş- prezentare, precum şi cx- J 
tinţele de cultură gene- poziţii -de carte. Aceasta \ 
rală: Cosroin Abrudean, din pricina spaţiului ^

prea mic afectat biblio- ^Ungur,
Alina

Susan,

Adriana
Cioraga,
Camelia

Florina 
Poenar,
Daniel 
Ştrăuţ.

Stăm de vorbă cu dna 
Larisa Benţ, bibliotecar.
„Zilnic, In bibliotecă in
tră 15—20 cititori. La a- 
ceastă dată, numărul lor primarul, 
ş* ridică la 135. Cărţi Nistpr 
solicitate — de literatu
ră, dar şi de acţiune şi 
chiar de specialitate. Din 
păcate, fondul de carte 
este mai vechi, iar unele 
exemplare deteriorate. Se

mic
tecii — o singură încă- . 
pere. în schimb, în in- ţ 
einta instituţiei este cald. 
Primăria asigură în fie
care zi lemnele necesa- . 
re. Trebuie menţionat că x 

di Laurenţiu l 
viceprimarul, 1 

Dorel Lugojan, sunt ade- 1 
văraţi protectori ai in- ţ 
stituţiilor de cultură de 1 
pe raza comunei. ţ

MINEL BODEA (

VĂrsta a treia

In aşteptarea sezonului rece
Când ai o anumită vârstă, 

când te lasă puterile, oa
sele te dor, bolile se a- 
dună, in general nu prea 
mai aştepţi ca ziua de 
mâine să-ţi ofere cine ştie 
«e surprize plăcute sau lu
cruri senzaţionale. Eşti 
fericit rit mai găseşti ceva 
care să-ţi aline suferinţele 

r *ri singurătatea, speri şi 
te bucuri pentru Împlini

ta xe care s-au tot majorat 
şi cine ştie dacă n-o vor 
face In continuare? f“ — 
întreabă o doamnă. Pensia 
nu ajunge pentru plate 
datoriilor. De unde bani 
pentru mâncare şl medi
camente? Ca să nu mai 
vorbim de obiecte de uz 
gospodăresc) E adevărat că 
se aud voci dinspre guvern 
că există intenţia probe»

file şi fericirea copiilor ori„ lării categoriilor defavori-
nepoţilor. £ mult, e puţin?

Dacă te gândeşti că pen
sionarii au muncit o viaţă 
ca să-şi cremei şi să-şi 
realizeze copiii, p* bună 
dreptate consideri că este 
nedrept si daeă O exis
tenţă sumbră. Când au mai 
mult timp. pentru ei, pen
sionarii (majoritatea) nu-şi 
pot permite nici măcar 
„luxul" unor cure balneare.

La noi fericiţi sunt acei 
pensionari care pot trăi 
fără spaima că în iarna 
care vine nu vor avea cu 
ce să-şi plătească taxele 
comune 1a bloc, ori toa
nele sau consumul de gaz 
natural la case particulare. 
Dar foarte mulţi au această 
spaimă, după propriile lor 
mărturisiri, in condiţiile in 
care se anunţi costuri lu
nare de 30—40 de mii pen
tru un apartament de 3 
camere. „Cum se va deş
euri» o persoană singură, 
cu o pensie de 50 800 lei, 
care pe lângă aceste taxe 
mai are de plătit energie 
electrică, telefon, radio, ty.

moţă „Cură" de călire — păcălire!!
Din blocurile A 3, D 3, 

O 4, D 5, D 6, 2 D 3, 1 D 2, 
2 D 2, P 29, P 30, P 31, 
6 A, 6 B, 6 C şi altele, din 
cartierul Aurel Vlaicu, 
din Haţeg, ne-au telefonat, 
ne-au scris îngrijoraţi şi 
alarmaţi foarte mulţi lo
catari. Iată care este ma
rele lor necaz: „Ştim şi 
suntem recunoscători zia
rului „Cuvântul liber", 
care încă din vara acestui 
an a tras un semnal de 
alarmă prin .articolul „Vor 
trăi locatarii o a treia 
iarnă fără căldură?" In 
urma articolului, Consiliul 
local, conducerea R.A.G.C.L. 
promiteau că până te ve
nirea Iernii lucrurile se 
vor rezolva, caloriferele

din casele oamenilor vor 
da căldură. Nici vorbă. 
Cu mare îngrijorare aş
teptăm venirea iernii. Ca
loriferele din apartamen
tele noastre - vor rămâne 
sloi de gheaţă, ca în ulti
mele două ierni, deoarece 
centrala termică nr. 2 este 
în imposibilitatea de a 
furniza agent termic. Cu 
toate promisiunile făcute 
nu s-a făcut nimic pen
tru a rezolva această grea 
situaţie. Gftndiţi-vă că în 
aceste blocuri locuiesc oa
meni bătrâni, bolnavi, fa
milii cu copil miri... Cum 
se poate vieţui în aseme
nea condiţii?*1

O întrebare alarmantă, 
încărcată de griji mai mult 
decât justificate. O între

bare care te rândul el 
naşte multe altele. Oare 
în trei sezoane de vară- 
toamnă să nu se fi putut 
găsi idei o soluţie de re
zolvare •  problemelor în
călzirii apartamentelor? Nn- 
mai redacţiei ziarului nos
tru i s-au dat asigurări că 
dacă a fost o iarnă-două 
fără călduri, a treia nu va 
mai fi. Ce să credem? Ce 
să mai înţelegem? Vă în
trebăm Pe dumneavoastră, 
stimaţi domni care răspun
deţi de căldura din apar
tamente. Iama a treia •  
sosit. Necăjiţii locatari *e 
vor face? „Cură" de că- 
Hre? Pentru că l-aţi păcă
lit destul...

<j}h. L NEGREA

la harap Şapte consilieri au demisionat
Am primit recent te redacţie un text intitulat „Mo

tivaţia demisiei unui grup de consilieri din cadrul Con
siliului local Hirău". Textul este semnat de patru 
consilieri RJD.S.R. — dnii Vichente Volca, Viorel Susan, 
Baziliu Albu şl Dumitru Dehelean — şi trei ai C.D.R.
— dnii Miron Nicoară, Cornel Sav şi Ladislau Bologh.

în documentul respectiv sunt precizate pe larg mo
tivele ce i-au determinat pe cei şapte să demisioneze, 
latfi-le, prezentate succint: * Nu s-au organizat adunări 
publice pentru analiza activităţii subcomisiilor angrenate 
in aplicarea Legii fondului funciar; •  Primarul comunei
— dl. Xoan Pleter -— nu a permis verificarea legalităţii
atribuirii de pământ membrilor subcomisiilor citate mai 
sus In toate satele aparţinătoare; •  DL primar nu a 
permis organizarea â două şedinţe extraordinare solici
tate de un mare număr de consilieri; •  Neatribuirea de 
pădure oamenilor din Banpotoc; a Tărăgănarea lichi
dării patrimoniului fostelor G AP.; * Executivul (pri
mar, viceprimar şl secretar) încalcă frecvent legile ţării 
şl Hotărârile Guvernului etc. V. ••. V

In încheierea documentului se spune că hotărârea de 
demisie a celor şapte consflieri este irevocabilă şi a fost 
adusă la cunoştinţa Prefecturii şl a presei.

~ TRAIAN BONDOR

zate ale populaţiei. Să 
sperăm că aceste măsuri 
nu vor ajuta ca Diana la 
piciorul de lemn sau că 
nu vor veni la vremea 
dezgheţului.

Printre multele proverbe, 
unul glâsuieşte că omul 
gospodar îşi face tema car 
şi vara sanie. Cu alte cu
vinte, că un bun gospodar 
se pregăteşte din timp pen
tru anotimpurile anului, 
mat ales pentru temă.' 
Insă nu este greu de ima
ginat cum arată cămările 
pensionarilor (măi ales ale 
celor care trăiesc exclusiv 
din pensie şi nu «o o gră
dină sau alte posibilităţi 
materiale). De altfel, citii*
Î i cei „activi", adică anga- 
aţii, sunt constrânşi să re

nunţe la multe conserve, 
întrucât totul este foarte 
scump.

Vorbind de scumpete şi 
de nivelul de frai al per
soanelor vârstnice, câteva 
imagini surprinse prin pieţe 
îmi revin obsedant in me
morie: o bătrânică gâr
bovită, care se apleacă să 
culeagă o ceapă, pe Jumă
tate zdrobită, căzută sub o 
masă şi un moş numâ- 
rându-şi mărunţişul (bă
nuţi de un leu, de cinci, 
de 10 şa.), legat cu grijă 
intr- 0  batistă. Cum vor 
supravieţui ei şi alţii ase
menea lor unei ierni ce se 
anunţă de pe acum beli
coasă? ‘

Poate vor - supravieţui. 
Mulţi vor găsi un mod de 
a se descurca. Pe unii 
li vor ajuta copiii, dacă 
au şl ei de unde. Dar dem
nitatea acestor oameni oare 
când va fi respectată, căci 
şi cei ajutaţi de copii se 
vor simţi, in sinea lor u- 
miiiţi. După o viaţă d* 
muncă să devină povară 
pentru copii, ştiut fiind 
că adevăraţii părinţi pre
feră să dea nu să pri
mească.

VIORICA ROMAN
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•  A apărut cel de-al 16- 
lea număr (al nouălea din 
acest an) al publicaţiei de 
opinie şi informaţie a Con
siliului local — „Informaţia 
Orăştiei" (redactor Ioan 
Vasiu). Reţinem din cu
prinsul numărului pe sep
tembrie: „Dezvăluiri ne
cenzurate: Biserica Orto
doxă Română din Orăştie, 
Parohia II“, semnat de 
prof. Petru Baciu.

•  în toamna acestui an 
se ; împlinesc 75 de ani de 
la înfiinţarea Liceului „A- 
urel Vlaicu“, prilej de a- 
duceri aminte şi gânduri 
pioase pentru cei care au 
clădit, pe la 1919, noul în
văţământ românesc în multe 
alte oraşe ale Transilva
niei şi în Orăştie.

•  Recent s-a deschis pe 
str. N. Bălcescu, nr. 1, pri
ma Casă de Amanet din 
oraş. Se acordă sume de 
bani sub formă de împru
mut, în schimbul amane
tării unor obiecte de va
loare.

•  Preţuri la magazi
nul „Favior Internaţional1* 
S.R.L. din str. Armatei : 
cojoace pentru femei — 
între 506—515 000 de lei, 
iar pentru bărbaţi 460— 
498 000 de lei, blană lungă 
de nutrie — 1 401 000 de 
lei, iar cele de Mouton 
Dore de la 350—403 000 de

mâncare gratuită.
•  Puţinătatea banilor  ̂de 

la buget nu îngăduie con
tinuitate la lucrările de 
investiţii demarate.- „Lu
crăm cu bucăţica; trăim 
din rectificări de pe o zi 
pe alta" — spunea dl. A- 
lexandru Munteanu, vice-

RADIOGRAFII

tului, Decebal, Dacilor şi 
se lucrează acum la strada 
Viilor. Pe artera N. Ti- 
tulescu se introduc tuburile 
de canalizare.

•  Fosta cofetărie „Cen
tral** a fost transformată 
în alimentară.

•  Bine îngrijiţi, tranda
firii oraşului au avut o în
florire continuă. ' , -

•  Flori şi imagini de 
toamnă — de data aceasta 
desenate pe planşe — am 
admirat şi la căminul de 
copii, administrat de „Me- 
canica**. Talentul educatoa
rei Maria David a adus 
bucurii în sufletele celor 
mici, dar şi aprecierile pă
rinţilor.

• Propunerea autorită
ţilor ca Orăştia să devină 
municipiu a fost argumen
tată de tânăra ingineră 
chimistă, dna Camelia 
Gherman, astfel : „Oraşul 
este prea încărcat de isto
rie pentru ca oamenii lui 
să nu continue a-1 dezvolta.. 
Este un oraş curat, un o- 
raş intelectualizat, care-şi 
păstrează tradiţia**.

ESTERA SlNA

primar. Lucrările de ca
nalizare şi de alimentare 
cu apă se află sub semnul- 
întrebării.

•  Până la sfârşitul anu
lui, jumătate din cele 1200 
de familii ce locuiesc pe 
străzile situate în zonele 
de nord şi est ale oraşului 
vor beneficia de gaz me
tan. Se estimează că lucră
rile actuale vor fi termi
nate toate, până la sfârşi
tul trimestrului I din 1985.

•  Au fost finalizate re
paraţiile străzilor Orizon-
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socia le  —  pete  de ruş ine !
ANTON SOCACIU; Barajul de la Gura Apei 

al Hidrocentralei Râu Mare-Retezat.

lei.
* Se efectuează în pre

zent reparaţii capitale la 
scara E a blocului 40, din 
str. Pricazuhii; „O scară 
cu apartamente degradate 
din cauza neîntreţinerii de 
către locatari a instalaţii
lor sanitare interioare** — 
cum aprecia conducerea 
regiei de gospodărire a 6- 
raşului.

f  S.C. „General Domino" 
S.R.L. a deschis în zona 
centrală a urbei, Intr-un 
spaţiu renovat, cafe-barul 
„Rio“. Program non-stop.

•  Dacă acum s-a limi
tat temporar activitatea 
cantinei de ajutor social, 
se speră că, începând cu 
1995, o dată cu îmbunătă
ţirea condiţiilor sociale, să 
se mărească şi numărul 
celor care vor beneficia de

„Porţi** de intrare în lo
calităţi, gările, şi autogările 
fac o primă impresie no
ului sosit. Butjâ? Proastă? 
Depinde de vrednicia, pri
ceperea şi osteneala celor 
«  te au în răspundere şi 
gospodărire. Fără tăgadă, 
în multe gări şi autogări 
se asigură servicii utile 
pentru oameni — comerţ, 
ziare şi reviste, telefoane 
publice eţc. Rămân însă 
In continuam aceste „pete** 
de ruşine care sunt grupu
rile sociale.

în gara şi autogara din 
Hunedoara ni a-a «pus că 
„de curând s-ăU reparat 
instalaţiile de apă, s-au pus 
îngrijitori, taxă de intrare" 
Dar apă nu curge, instala
ţiile aşa-zis reparate sunt 
defecte. Un tablou penibil, 
de nedescris!

Eu «a soţia ne stră
duim să menţinem curăţe
nia, să îngrijim instalaţiile 
din dotare — ne spunea 
dl. Adam Sîrbu, lucrător 
Ia grupul social din gara

Iii gări şi autogări

Deva. Am pus oglinzi. Ui- 
taţi-vă. Aseară un ins 
beat a dat eu pumnul şi a 
spart oglinda asta mare. 
în zadar pun şi repar, fi
nii distrug, iar taxa de 
20 de lei e mică. Pin ce 
să trăim, din ce să repar 
strtdiciunile? Să fie cel 
puţm 50 de lei.

Alt tablou mai mult de
cât dezolant oferă grupul

social din garat Simeria : 
mizerie, uşi scoase din 
ţâţâni... batjocură de-a 
dreptul!

Exemple avem şi din 
gării* şl autogările din 
Călan, Brad, Orăştie, Ha
ţeg, Ilia. Că s-a luat mă
sura de a pune oameni plă
tiţi pentru îngrijirea gru
purilor sociale este un lu
cru bun. Ca şi cel al achi
tării taxelor la intrare. 
Dar este doar un... început. 
Or, dacă ne gândim că a- 
ceste grupuri sociale sunt 
adevărate focare de infec
ţie, de transmitere a unor 
boli, ne dăm seama că 
dezinfecţia, curăţenia lor 
zilnică incumbă o mare şi 
permanentă răspundere.

Gh. I .NEGREA
> emm * «a* «•

Avancronică fotbalistică

-  i

i

Aşadar, după un „inter
mezzo" fotbalistic de mier
curi susţinut «le «louă for
maţii (Steaua şi Rapid) 
„europene** să ne reîntoar
cem la campionatul nos
tru cel de toate zilele.

Pe prima scenă fotba
listică a ţării se desfăşoară 
sâmbătă etapa a IX-a din 
care se desprind câteva 
întâlniri ce suscită un grad 
mai mare de interes. Este 
vorba de meciurile F.C. 
Argeş — Rapid, Gloria 
Bistriţa — Inter Sibiu, 
F.G. Maramureş — Farul, 
F.C. Braşov — Dinamo, 
„U“ Cluj-Napoca — Pe
trolul. Credem că în în
tâlnirile' F.G. Naţional — 
Electroputere, Ceahlăul — 
U.T.A., Steaua — Oţelul 
Galaţi şi Univ. Craiova — 
Sportul Stud, prima şansă 
o au gazdele. Este prevă
zut ca meciul de la Pi
teşti să fie televizat.

Corvinul Hunedoara are 
sâmbătă o sarcină dificilă: 
meciul de la Oradea, cu 
F.C. Bihor. Sigur, echipa 
lui Remus Vlad este în 
stare să opună o rezistenţă 
dârză la F.C. Bihor, dar,

din păcate, hunedorenii se 
deplasează cu lotul incom
plet. Accidentaţi mai vechi 
sau mai noi (Gabor, Ha- 
lostă, Bordean, Costăchescu), 
erau incerţi până la ple
care, iar Mitrică este sus
pendat. Sunt câteva din 
piesele «le bază ale echi
pei a căror absenţă va cân
tări greu.

Jiul Petroşani îşi va 
disputa partida sa cu Jiul 
Craiova tot în deplasare. 
Să le facă Geolgău „figura" 
concitadinilor săi de la 
Craiova, adică ce n-a re
uşit acasă, în faţa lideru
lui? Nu ar fi rău.

în Divizia B, seria a 
III-a, fotbaliştii de la Vega 
Deva aşteaptă cu nerăb
dare partida lor de dumi
nică cu liderul clasamen
tului, Minerul Venus Mo- 
tru. Gazdele au mare ne
voie de victorie, ca de o- 
xigen! Oricât de puternici 
ar fi oaspeţii (o echipă ex
perimentata, omogenă), nu 
sunt de neînvins, dovadă 
că au deja la activ două 
înfrângeri, şi prlntr-o mo
bilizare de excepţie, bine 
susţinuţi de spectatori, fot

baliştii gazdă se pot detaşa 
Deşi primul loc al cla

samentului este stăpânit 
cu autoritate de Minerul 
Certej, „ortacii" lor din A- 
ninoasa nu se lasă, se men
ţin în plasa liderului şi 
împreună cu Aurul Brad 
animă lupta din prima 
parte a clasamentului. Du
minică, liderul . se con
fruntă la Haţeg cu Ha- 
ber — o echipă dificilă pe 
teren propriu, în timp ce 
minerii din Aninoasa au 
un meci uşor acasă, cu tâ
năra echipă de la Favior 
Orăştie. Se anunţă ca in- 
teresante meciurile Mure
şul Deva — A.S. Armata 
Aurul Brad (se dispută 
sâmbătă), JiUl Petrila — 
Minerul Bărbăteni, Victo
ria Călan — Dacia Orăştie. 
In întâlnirile Minerul Ghe- 
lari — Minerul Livezeni, 
Constructorul Hunedoara 
— E.G.C.L. Călan şi Me
talul Crişcior — C.F.R. Si
meria, prima şansă o au 
gazdele. Incert rezultatul 
dintre âRnerul Teliuc — 
Min. $t. Vulcan.

SABIN CERBU

CROSUL BE TOAMNA j
• % ’
1

CASTANELO R
«

i
De - curând, la Baia 

Mare s-a desfăşurat Cro
sul de toamnă, „Cupa 
castanelor**, efectuându- 
se alergări pe distanţele 
de 10 şi 25 km, la care 
au participat alergători 
de diverse vârste, în
cepând cu elevi de la 
şcoala generală şi ter
minând cu octogenarul 
prof. lonescu Vasile, din 
Bucureşti şi alţi sportivi 
amatori din diverse col
ţuri ale ţării: Bucureşti, 
Găeşti, Mediaş, Alba 
Iulia, Salonta, Braşov 
şa.

Din judeţul Hune
doara , a participat Ji- 
anu Petre Floricel, care 
a alergat pe distanţa de 
25 km şi a obţinut locul 
II ţla categoria 45—49 
ani, clasându-se «lupă i
băimăreanul Ganea A- } 
lexandru. (S.C.) \

Miercurea se judecă la 
Tribunalul judeţean ca
zurile cele mai grave — 
omorurile, tâlhăriile, vio
lurile şa. — şi este fi
rească, deci, prezenţa nu
meroasă a celor ce vin să 
asiste ia procese, în ge
neral rude apropiate ale 
celor inculpaţi. Miercurea 
trecută, printre cei ce 
stăteau în faţa uşii sălii 
unde au loc procesele, se 
aflau şi nişte ţânci bru
neţi, în marea lor majori
tate de vârste foarte mîci- 
Cel mai mic era un bă
ieţaş de vreo doi ani pe 
care îl ţinea în braţe un 
ţigănuş ceva mai mare. 
Ii-am întrebat:

— Ce faceţi aici?
Mi-a răspuns o fetiţă

ce era mai răsărită:
— Am venit la procest.
— Al cui este proce

sul?
A lu’ frate-mio Ru

salin. Vv\...
— Ce a făcut?
— S-a bătut cu unu’. 

Şi l-a arestat.
— Sunteţi rudă cu Ru- 

salin?
— Eu şi cu ăsta — a- 

rătă spre cel ce ţinea in 
braţe ţigănuşul — sun
tem fraţi cu el. Ăştia 
'mici îs copiii lui.

— L-aţi văzut pe Ru- 
salin?
— Da. Ii colo în sală, 
cu fier la mâini. Da’ nu 
ne-o lăsat să vorbim cu 
eL

.**■ Păi, «iacă e arestat 
nu-i voie. De unde sun
teţi?

— Din Deva. Stăm in
Gojdu. -

— Tu mergi la şcoală?
— Merg. Am fost şi in 

Germania.
— Da? Când?
— Az vară.
— Cât ai stat acolo?
— O săptămână. r
—- Ce-ai făcut acolo?
— Nimic.

-— Singură ai fost?
— Cu tata. |
Cel mic începu să *

plângă şi cel mai răsărit |  
îl legănă să tacă. Cei- J 
lalţi se jucau pe holul ce |  
leagă cele două coridoare I 
de Ia etajul doi al elă- j  
dirii Tribunalului. I-am |  
zis fetei: -5,

— Nu faceţi gălăgie că |
vă scoate afară. *

— Cine? Cv''.:/: :.':
■ Este un poliţist care ; 
se ocupă cu aşa ceva- I

— Ăştia mici nu se « 
astâmpără. Nene, da’ |  
scara asta mare — arătă ( 
spre intrarea principală a î 
clădirii — unde coboară? |

— La ieşire. Nu pe »
aici-aţi; ureat? 1

— Nu, Pe una îngustă.»
— Cu cine aţi venit ? I
— Cu părinţii, cu soră- > 

mea, nevasta lui Rusalin. |
— Ei unde sunt?

Acolo unde-1 judecă |
pe Rusalin. Is mulţi ţi- * 
gani care au ven't la I 
procest *

Micuţul «iin braţele ce-1 
Iui mai răsărit începu din " 
nou să smîorcăie.

— I-o fi foame, i-o fi { 
somn.

— Asta mereu îi flă- * 
mând..

Ţigăncuşa era frumu- " 
sică, îmbrăcată curat, ca | 
de altfel şi ceilalţi ţigâ- J
nuşi mici.

— Şi cât staţi aici? 1
— Până-1 scoate pe Ru- |

salin. Să-l vedem şi "noi J 
pe el şi el pe noi. |

Era pe la miezul zilei, J 
După un ceas şi jumă- t 
tate ţigănuşii riu mai e- 1 
rau acolo, semn că Ru. î 
salin Braica — învinuit | 
de tentativă de "omor, cum • 
am aflat — părăsise clă- | 
di rea Tribunalului. Ţi- » 
gănuşii precis că l-au vă- I 
zut. Dâr el pe ei?

TRAIAN BONDOR I



ANIVERSARI
•  Gânduri alese doctoru

lui Ioan Moza, la octoge
nara aniversare. Cei dragi. 

. (91883)

^  Vând casă, preţ nego
ciabil. Doctor Marinescu, 
nr. 22, tel. 721450. (1582)

•  Vând urgent garsonieră 
confort I, preţ negociabil. 
Informaţii tel. 714395.

(1584)
• Vând rulotă camping, 

preţ 1 800 000, negociabil. 
Relaţii la tel. 717885.

(1604)

I VÂNZĂRI- 
i CUMPĂRĂRI

OFERTE 
DE SERVICII

•  Cumpăr cuier pom
metal, tablouri Biderma- 
ler, plata deosebită. Re
laţii 0] — 6853173. 0l — 
6352397. (224)

•  Vând autoturisme Da
cia 1310. avariată faţă, Da- 
cia 1300 — cu sau fără ta
lon, televizor color sport 
(Toshiba, proiector, casete 
video color, marca Philips, 
dimensiune imagine 1 m/
2 m. Telefon 625094.

(91872)
•  Vând garsonieră Da

cia, etaj 4‘. Tel. Timişoara 
— 056/150253, Deva —• teii 
620334, după ora 20.

(91902)
•  Vând pungi plastic 

(tip maiou), foarte rezistente, 
5000 lei/kg şi haine import 
nesortate, en gros, 2714 lei/ 
kg. Tel: 6279*, 016363.

• (91893)
•  Vând o pereche iepe 

tinere şi fân 4 tone. Hon- 
dol, fam. Sârca. (91899)

«. De vânzare pian Bos- 
şerdorfer expus la Maga
zinul Muzica din Deva, str. 
Libertăţii. (91901)

•  Vând apartament trei 
camere, centrul civic Hu
nedoara. Informaţii Ia tel. 
614894, până Ia ora 16, 
614000, după ora 16.

(91900)
0 ' Vând garsonieră De

va, str. Zarand, bl. 30,
3 000 000, negociabil. Tel. 
629958, după ora 16. (91889)

•  Vând casă, grădină,
sat Târnava, corn. Bră- 
nişca- Informaţii sat Câstău, 
fam.' Bădiuţ Traian (Mo
rarii): (91887)

0 i Vând pătuţ metalic, 
1,5 m, inclusiv saltea, tel. 
611994. (91904)
, •  Vând apartament două 

camere, Deva, Al.. Teilor, 
bl.'73, sc. 2, ap. 32, etaj 
2, lângă grădiniţă. Infor
maţii la adresă. (91884)

•  «Vând teren cu acces 
din drumul spre Cozia. 
Informaţii Deva, tel. 
613461, după ora 18. (91210)
; * Vând apartament 4 
camere, deosebit, Dorobanţi. 
Tel. 617571. (91894)
? «r; Vând urgent garso
nieră spaţioasă, etaj trei, 
gaze, ieftin, Orăstie, tel;. 
641133. (91871)

•  Vând VW Golf Diesel, 
neînmatriculat, motor Cîm- 
pulung. ambele stare func
ţionare. Tel. 660223. (9597)

•  Vând sobă de teracotă. 
Deva, tel, 612714,

•  S.C. „Cetate" S.A. 
Deva caută distribui
tor, persoană juridică 
în fiecare centru de 
comună din judeţ, pen
tru desfacerea târâte
lor către populaţie. In
formaţii la tel. 614225, 
fax 618963. (91930)

PIERDERI

ÎNCHIRIERI
•  Primesc două fete în 

chirie, tel. 613825. (91873)

DIVERSE
* S.C. Crişbus S.A. Brad 

anunţă intenţia de modifi
care a tarifelor pentru ser
viciile prestate publicului 
călător şi celorlalţi bene
ficiari, începând cu data

V A v r.v rr.w rw z r.W .'.W A V rtv ^ r.v .v .V iV W A
î

R A D IO  D E V A

VINERI, 21. io: 1991

cinematografice; 13,00 
Ştiri; 13,10 Mica publici-J 
tate radio; 14,00 BBC; 
14,30 Country show; 16,00 
Râdio-magazin de vineri; 
ştiri (17,00), Mica publi- 

6,00 BBC; 6,30 Maraton cjtate radio (17,05), En- 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 giîsh One to one (lecţia 
Muzică; 9,30 English One nr. 10); 18,00 BBC; 19,00 
to one (reluare lecţia nr. Top 20+3; 21,00 BBC;

-9); 10,00 Morning mu- 21,30 Muzică; 22,00 Ştiri; 
sic; 11,00 Mica publici- 22,10 Blue night; 0,00 
tate radio; 12,00 Clişee V.O.A. Europe.

Z ia r  « d ita i d a  S .C . „C U V Â N T U L  L IB E R * S .A . D E V A  
J /2 0 /S 1 8 /1 9 9 tC o n t 3 0 7 0 5 0 6 0 1  B .C . D o v a  C o d fis c a l 2 1 1 6 8 2 7  

D e v a . S tr. 1 D e c « m b rio .3 5 ju d .H u n o d o a ra ,T 6 le (o a n 0 :6 1 1 2 7 5 ; 

•61215 7 ;8 1 12 6 9 :6 2 5 9 Q 4 ta x  6 1 8 0 6 1 . C o n s iliu l d o a d rn ln ls tra tla f 
D u m itru  G h o o n a a  -  p re ş e d n te , M in a i B o d e a , V lrg ll C rfş a n , 
T lb a r iu  is tra ta , N ic o la e  T îrc o to  -  a d m in is tra to r i. în tre a g a  
ră s p u n d e re  p e rtru  c o n ţin u tu l a rtic o le lo r p u b lic a te  o  p o a rtă  a u to rii 
a c e s to ra . T ip a ru l e x e c u ta t la  S .C . „R O L ID A V A " S A . D E V A

de 20 noiembrie 1994. Modi
ficarea este motivată de ma
jorarea amortismentului, ca 
urmare a aplicării preve
derii Legii nr. 15/1994, cât 
şi a preţurilor la diferite 
produse şi servicii. (91891) 

• R.A.T.P. Deva a- 
nunţă publicul călător 
despre intenţia de majo
rare a tarifelor, ■ începând 
cu data de 20. 11. 1994.

(91885)

D E C E S E

— — 40 — 40— —■* —
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

• Cu nemărginită durere 
soţia VictoTia, fiica Ră
dică, ginerele Cristian şi 
nepotul Dacian anunţă în
cetarea din viaţă a celui
care a fost un bun soţ,
tată, socru si bunic 

NICOLAE AVRAM 
înhumarea va avea loc
sâmbătă, 22 octombrie 1994, 
în satul Căinelu de Sus. 
Cât ai trăit ne-ai iubit, 
cât vom trăi te vom 
plânge. (91912)

I I

•  Schimb apartament 3 
camere Petroşani cu Deva 
sau vând Inforţnaţii tel.
545019, 621418, după ora
16 (91907)

COMEMORĂRI

• S.C. „Bovis“ S.A. Pui, 
cu sediul în comuna Pui, 
str. Ponor, judeţul Hune
doara, anunţă organizarea 
concursului pentru postul 
de manager în conformi
tate cu Legea nr. 66/1993 
şi Normele Metodologice 
de aplicarea acestuia. Can
didaţii vor depune ofer
tele, conform art. 16 din 
Normele Metodologice, la 
sediul societăţii, în termen 
de 30 de zile de la publi
carea în ziar.

Informaţii suplimentare 
la ţel. 140, Pui. (91837)

•  Angajez urgent munci
tor In construcţii, de pre
ferinţă calificare zidar. 
Tel. 724383. (1603)

•  Supraveghez copil şi 
ajut în gospodărie, indife
rent localitatea. Stănescu 
Silvia, Post Restant, Ofi
ciul Poştal 1 Sibiu,*

Ş Angajăm ospătari, bu
cătari. Informaţii la toi. 
617846. (91924)

•  Comemorăm astăzi, 
21 octombrie 1994, 
cinci ani de când ne-a 
părăsit pentru totdea
una cel care a fost 
GHEORGHE DOGAN 
din Zdrapţi. Lacrimile 
noastre şi florile eter
nităţii îi vor străjui 
mormântul. Familia.

(91882)

•  Se împlinesc şase săp- 
; tămâni de singurătate, 
tristeţe şl suferinţă, de 
când scumpa mea soţie

LI VIA
•ne-a părăsit, pentru totdea
una. Paraştasul, sâmbătă, 
22 octombrie, ora 11, la 
mormânt. Soţul A Vel Popa.

(91903)
•  Şe împlinesc şase săp. 

tămâni de când ne-ai pă
răsit pentru totdeauna dra
gul nostru

IOAN NEAMŢ 
Comemorarea, în 23 oc
tombrie, la Biserica Orto
doxă din Lunca. Familia.

(91892)

I I' SUCURSALA JUD. HUNEDOARA — | 
I DEVA

0 Cu adâncă durere 
soţia prof. Toma Hor
tensia din Haţeg a- 
nunţă dispariţia din 
viaţă a soţului 
ing, NICOLAE TOMA 
Slujba religioasă va 
avea loc la Haţeg, azi 
21 octombrie, ora 13, 
iar înhumarea va avea 
loc la ora 16, la Cimi. 
tirul din Deva, ’str. 
Eminescu. (91913)

0  Colectivul de sa
lariaţi al S.C. Peco 
Deva este alături de 
colegul lor Toma Ni
colae la greaua în
cercare pricinuită dg 
moartea tatălui său. 
Sincere condoleanţe.

(91920)

•  Colectivul Atelie
rului reparaţii armă
turi de la F.E. Deva, 
anunţi CV prattuM 
durere Încetarea 0b  
viaţă a

maistrului
SERESTELY EUGEN,
şi transmit familiei 
îndoliate sincere con
doleanţe. (91931)

î Anunţă agenţii economici şi popit- j 
j laţia de pe raza oraşului Călan că, înce-1 
! pând cu data de 21. 10. 1994, se deschide j 
[ AGENŢIA BANC POST S.A. CĂLAN,\ 
j cu sediul la parterul blocului 5 A — Piaţa j 

Libertăţii. j
Agenţii economici şi populaţia pot î

!

î deschide conturi pentru efectuarea de o-1 
| peraţiuni bancare şi pot efectua depuneri j 
| în depozite pe 3—6 luni şi 1 an cu do- , 
! bânzt avantajoase. I
i Efectuează plata alocaţiilor pentru j 
j copii de vârstă şcolară. ‘

t
I

I

DACIA SERVICE DEVA [
%

următoarele categorii de I

I
I

l

I

I

Angajează
personal : |

•  MECANIC AUTO specializat în mo- .
> toare Diesel; j

•  FOCHIST AUTORIZAT pentru ca- j 
zâne de joasă presiune, pensionar, j

Informaţii suplimentare la sediul uni- * 
tăţii, compartimentul P.I.S., sau la tele- 1 
fon 625840. j

I I
1  I

• Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele CiUriuc 
Petru, eliberată de Ter- 
morep S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. (1601)

i 0  Pierdut legitimaţie de 
handicapat, nr. 100842, pe 
numele Vâţă Gheorghe. O 
declar nulă.

* Pierdut carnet şomer, 
pe numele Bucur C-tin. 
Se declară nul.

‘

SOCIETATEA COMERCIALA „CUARŢ“ ( |
S.A. URICANI \ j

Judeţul Hunedoara, cu sediul inrstr. ţ 
Republicii, nr. 64 A.

ORGANIZEAZĂ
I

S.C. ALGEXIM

PETROCOM S.R.L.

!

I v jEţtpjJT JO * jIEO I

pentru ocuparea postului de
•  MANAGER
In baza Legii nr. 66/1993 şi a Norme

lor Metodologice de aplicare a acesteia, în 
data de 25 noiembrie 1994, ora 10, la se
diul societăţii.

Candidaţii vor depune ofertele în pli
curi închise la sediul societăţii în termen 
de 30 de zile de la ultima publicare.

Relaţii la tel. 175.

\
\

SC. ORĂŞTIETRANS S.A. ORĂŞTIE 
Str. Unirii, nr. 76, jud. Hunedoara I

l i r m m-
 ̂ •  Anvelope marca Goddyear 1000/20, made

! în Brazilia rVŞ- ■■A-'-Vţ.

#  Anvelope marca Barum 1100/20* made 
în Cehia

•  Acumulatori 12x45; 12x55, made în 
Anglia

+ Acumulatori 12x70, fabricaţie Acumula
torul Bucureşti

Informaţii suplimentare la tcţ: 054/647055.
(92102)

-

| prin magazinele din: J
•  DEVA, str. 22 Decembrie, nr., 67 - 

1 •  HUNEDOARA, str. Grădinilor, nr. I
[2 A * j
I -  PETROŞANI, str. 1 Decembrie 1948, j 
!n r .  100

[ congelator 210 l — 560 000 lei J 
congelator 160 l — 490 000 lei j 
congelator 120 l — 400 000 lei J 

| — frigider 240 l — 390 000 lei. (90900) j
\

\ IDIRECŢIA SANITARA A JUDEŢULUI
HUNEDOARA I

IOrganizează
I

i \
| în data de 7 noiembrie 1994, pentru ocuparea | 
| postului de ^
- •  revizor contabil (studii superioare). j
I Relaţii şi înscrierile la Direcţia Sanitară, J
| până în data de 3. 11. 1994. I

! COOPERATIVA „MOŢUL* BRAD •
|  Intenţionează să-şi majoreze adaosurile Ia , 
|  comerţul cu amănuntul şi alimentaţie publică, | 
'începând cu data de 15 noiembrie 1994-
I


