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„CUVÂNTUL LIBER'
Cu dl ing. IOAN ROMAN, 
directorul Regiei Autonome 

de -Transport Persoane Deva

— Dle inginer, vă rugăm 
să prezenta(i succint regia 
al cărei director sunteţi, 
unul dintre agenţii eco- 
nomiţi de larg şi perma
nent contact cu populaţia. 
Deci, • câteva elemente 
despre organizare şi struc
turi, despre servicii presta
te şi arie geografică de 
cuprindere, despre baza 
materială şi personal.

— R.A.T.P. Deva este 
organizată pentru a asigu
ra transport urban de 
persoane în trei o ra şe : 
Deva, Orăştie şi Brad, cu. 
baza principală la Deva. 
Aici avem la dispoziţie 40 
de autobuze — 22 articu
late şi 18 simple. La 
Orăştie dispunem de 16 
autobuze, iar la Brad de 
18. Ca structură, regia 
este satisfăcătoare pentru 
transportul local. In afa
ră de transportul urban, 
facem şi transport în con
venţie, acoperim şi trasee 
între oraşe sau între oraşe 
şi localităţile din. vecină
tate, iar ca un supli

ment punem la dispoziţie 
mijloace de transport — 
de regulă autocare — pen
tru  'transporturi ocazio
nale : excursii în g rup , în 
ţară şi străinătate, la pe
treceri familiale de mai 
mare importanţă, la alte 
manifestări. Aş vrea să 
arăt că numai pentru su 
cursala minieră Barza 

•transportăm în convenţie 
3200 de oameni zilnic.

— Dle director, ne-aţi 
vorbit de aria de cuprin
dere a  Regiei Autonome de 
Transport Persoane Deva, 
dar observăm că deserviţi 
şi oraşe care se află sub 
jurisdicţia altor consilii 
locală. în  acelaşi timp, 
ordonanţa guvernamenta
lă, devenită lege, impu-

Au adresat întrebări 
şi ap consemnat 

răspunsurile 
DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCLEI,
GII. I. NEGREA

(Continuare în-pag. a 2-a)

în preajma marii sărbători 

- : a Naşterii Domnului ^

„Cu noi este Dumnezeu"
De cinei ani încoace, la Orăştie, în mijloc de 

-Decembrie, se petrece uri lucru m in u n a t: Festivalul-' 
concurs inter judeţean de muzică sacră „Cu noi este 
Dumnezeu1*. ' Este poate pea mai soliră şi mai pioa
sa manifestare pe care au gândit-o factorii culturali 
judeţeni — Inspectoratul Judeţean pentru Cultură ş 

|  Centrul Judeţean al Creaţiei Populare — de la revo- 
} luţie încoace, împreună, cu Episcopia Ortodoxă Româ- 
1 nă Arad şi Consiliul Iccal Orăştie, cu sprijinul Con- 
y siliului Judeţean, M inisterului' Culturii, Protopopia- 
i tului, Casei de cultura şi Parohiei Ortodoxe 2 Orăş- 
J tie. Cadrul in care se desfăşoară festivalul este Cate- 
1 drala Ortodoxă „Sf. Mihail şi Gavriil", înţesată timp 
l de două zile de oameni evlâvioşi, dar şi de foarte 
{ mulţi tineri,.;' dornici de adânci clipe de reculegere şi 
i de refacere morală în preajma lucrurilor sfinte, avizi 
ţ de cultură religioasă care să le ofere alinarea atât 
i de aşteptată în faţa vacarmului vieţii, 
i Au fost prezente formaţii corale care au în re- 
ţ pertoriu muzică sacră, formaţii aparţinând unor 
ţ seminarii şi institute teologice, şcoli şi licee de artă, 
1 coruri bisericeşti, Printr-o evoluţie remarcabilă, a- 
/ cestea au interpretat compoziţii semnate de autori din 

'1 ' ’
\  MINEI, RODEA

I
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Conflictul de la Reşiţa ia amploare ia Hunedoara
Luni la prânz, la se

diul Prefecturii judeţu
lui Hunedoara a avut loc 
o întâlnire dintre pre
fectul judeţului Hune
doara, dl Georgel Răican 
şi o delegaţie a siderur- 
giştilor de la Hunedoara.

întrunirea de la sediul 
prefecturii reprezintă un 
prim pas al unui program 
de revendicări care vi
zează, în opinia repre
zentanţilor sindicaliştilor 
din Hunedoara, politica 
economică defectuoasă a 
actualului guvern, care nu 
face altceva decât să 
înrăutăţească situaţia e- 
conomico-socială. Ultime

le hotărâri ale Executi
vului nu fac altceva de
cât să ruineze pas cu 
pas soarta a mii de oa
meni, care au ajuns în 
pragul disperării. Liderii 
de sindicat de la marele 
combinat liunedorean şi-au 
mai exprimat nemulţumirea 
faţă de fiscalitatea exce
sivă, intenţiile Guvernu
lui de a impozita bile
tele de odihnă şi ajutoa
rele ^de deces, faţă de. în
cercarea RENEL-ului de 
a bloca siderurgia, faţă 
de condiţiile de viaţă di 
ficile din Municipiul Hu
nedoara (lipsa căldurii,

a apei. calde, alături de 
unele fenomene care nu 
pot fi înţelese : furtul 
masiv de metal din com
binat^ de către multe so
cietăţi de colectare a me
talelor, deşi de nenumă
rate ori s-au- sesizat or
ganele abilitate, rezulta
tele cercetării fiind deo
camdată sub semnul în
trebării).

Cu toate că s-a emis o 
hotărâre care să limiteze 
preţurile principalelor, 
produse agroalimerttare, 
acest lucru în realitate1 m i 
se respectă, agenţii eco
nomici ignorând cu bună 
ştiinţă aceste regiemen-

Aspect de la Mitingul de protest desfăşurat ieri Deva.
—Foto PAVEL LAZA

I

BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC S.A.
CREDIT-BANK

BANCA PRIVATĂ I
| Finanţează proiecte de investiţii cu im-1 
' port de utilaje, echipamente şi maşini din' 
|  Germania, cu garanţie Hermes a guvernului |  
» german. . »
| Orice informaţii suplimentare se obţin Ia I 
j Credit-Bank, Sucursala Hunedoara, bdul D e - j 
I cebal, bl. 8, telefon 611853. *
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•  PRIVATIZARE. In comu
na Geoagiu există, în pre
zent, peste 60 de întreprinzători 
particulari. Majoritatea dintre 
aceştia s-au îndreptat spre co
merţ, dar apar, e drept destul 
de timid, şi unităţi de prodUG- 
ţie. Consiliul local are în in
tenţie încurajarea producăto
rilor privaţi. (TR. B,).

•  GU OCAZIA SĂRBĂTORI
LOR DE IARNA. Muzeul Civi
lizaţiei Dacice Şi Romane, In 
colaborare cu Liceul de Artă 
Deva, organizează cu ocazia săr

bătorilor de iarnă expoziţia de 
artă plastică a elevilor „Leru-i 
ler“. Vernisajul va avea loc 
joi, 15 decembrie a.c., ora 13,30, 
la sediul central al muzeului 
urmat de un concert de colin
de susţinut de corul cunoscutei 
instituţii de învăţământ deve- 
ne. (M.B.).

9 ÎN CURTEA VECINULUI! 
In incinta autogării din Hune
doara, în curtea el s-a făcut 
ordine în ultima vreme. Con
tainerele pentru gunoiul m e
najer au un loc anume îngrădit, 
s-au montat gard de gur-împre- 
jur, recipienţi etc. D a r/ unii 
vecini -din zonă — comerţ, eb« 
operaţie eto. — nn  respectă re
gulile de curăţenie. Aruncă

la întâmplare, chiar lângă con
tainere, tot felul de gunoaie. De 
ce în curtea vecinului, stimaţi 
domni ? (GH. I. N.). U

- •  . FRUMOS, DLE SIMION !' 
în  dimineaţa aceea, autobuzul 
cu emblema „Corâtrans", cu dl 
Simion Bistrian la volan, era 
la  a patra cursă. Făcuse Ilia, 
Roş câni... Pleca la Hunedoara. 
In scurtul răstimp dintre două 
curse, dl Simion -şi-a găsit ră
gaz să-l iacă nu Curat, foarte 
curat. Muzica în surdină, opriri 
şi plecări la fix, vă rog, poftiţi
— sunt obiceiuri la bordul a- 
cestui autobuz. Frumos, dle 
Simion l Ge bine a i  fi să au
zim în toate autobuzele aşa. 
(GH. I. N.).

•  VENITURI- Căutând să 
valorifice mai bine resursele de 
venituri de care dispune firma, 
fermele aparţinătoare de S.0. 
Herba S.A. Deva "menţin, cu 
eforturi consistente, la Dobra, 
Beriu, Şoimuş şi Orăştie, 48 de 
vaci cvi lapte şi 20 de scroafe 
pentru prăsilă. Produsele şi pro- 
duşii obţinuţi constituie o 
sursă însemnată şi sigură de 
formare a unor venituri băneşti. 
(N. T.). ; '

ţări legale, iar aprovizio
narea cu combustibil este 
anevoioasă, nelipsind si
tuaţiile când motorina s-a 
cumpărat civ 690 Iei li
trul, în condiţiile în care 
calitatea acesteia a fost 
departe de cea normală.

La întâlnirea cu  pre
fectul judeţului s-a ară
tat, din capul locului că 
aceste; nemulţumiri nu au 
un caracter politic, ăi Vi
zează doar problemele 
economleo-soctale ale Oa
menilor care au ajuns la 
un  stadiu critic. în tre  cei 
care au mai luat cuvân
tul- s-a adus la cunoştin
ţa prefectului de Hune
doara faptul că există o 
stare explozivă nu numai 
în Hunedoara, dar şi în 
alte oraşe din ţară, lucru 
care ar putea degenera 
într-un moment asemă
nător cu cel din decem
brie ’89, când lumea a 
ieşit în stradă pentru 
pâine, căldură şi un trai 
mai decent.

Di Georgel Răican, pre
fectul judeţului Hunedoa
ra, a asigurat pe Cei 
prezenţi că va. informa Gu
vernul României, facto
rii de răspundere, cU 
problemele ridicate de 
participanţii la dialog, fir 
scopul rezolvării acestor 
nemulţumiri.
;; Ieri, în faţa Prefectu
rii judeţului, a avut loc 
un miting de protest, cu 
participarea a numeroşi 
salariaţi de la Combina
tul Siderurgic Hunedoara.

CORNEL POENAR

A Z I

14 DECEMBRIE

Au trecut 347 de 
zile din an ; au ră
mas numai 18;

39 de ani de când 
România a fost pri
mită în O.N.U. (1955);

1863. S-a născut ÎON 
VIDU (m. 1931), com
pozitor rom ân;

1946. A murit la Bu
cureşti IOAN AL. 
BRATESCU VOI- 
NEŞŢI (n. 1868), scrii
tor român.

. •  Cum să mă îndrept 
dacă mă judeci strâmb?



(Urmare din pag. 1>

ne' organizarea, în cazul 
oraşelor cum sunt cele ale 
judeţului nostru, a unei 
singure regii, sub juris
dicţia consiliului judeţean, 
respectiv, cea de drumuri 
judeţene, şl, de asemenea, 
a uneia singure, sub juris
dicţia consiliului local, t a  
condiţiile legii. Actuala 
structuri a regiei dv. nu 
răspunde aceste» cerinţe.
---- Vă voi răspunde când
ne vom transforma in  so
cietate comercială.

— Ne-aţi vorbit doar în 
subsidiar despre baca ma
terială. Vreţi să detaliaţi 
puţin, să  ne spuneţi în  ce 
mod şi preocupare aţi 
reuşit să aduceţi regi» iu 
proprietatea parcului auto 
actit&k

- “-Dotarea pe care o a- 
ven» nu ridică nici un fel 
de problemă, pentru a 
face faţă cerinţelor de 
transport în comun ale 
populaţiei din zonele de* 
seryito. Avem chiar dis
ponibilităţi p e n tru a  extin
de serviciile. Curo am  a« 
juns aici ? Pentru aceasta 
trebuie să mulţumesc Gu
vernului de dinainte de 
septembrie 1991, dar şi 
celui actual, ca şi Consiliu
lui jydeţean, care ' ne-au 
sprijinit ia timp cu fon
duri pentru a  cumpăra 
autobuze. In treacăt fie 
spus, dl Petre Roman 
(simplă coincidenţă de nu
me -j- nai.) ne-a aprobat 
personal o cerere de sub
venţie substanţială pen
tru dotare. Am folosit 
acest, sprijin, zicem noi, 
cu maximum de eficien
ţă. . jprintr-o relaţie ex- 
teraţi: pe  care ne-ara crea
t-o, am, cumpărat la măna 
a doua, cum au făcut 
multe societăţi ’ comerciale 
şi regii de transport în 
comun, - autobuze articu
late.. In patru ani de exis
tenţă a regiei, am reu
şit să o dotăm cu 32 cfe 
autobuze, din care 4 la 
prima mână. Asta ne-a 
permis să casăm 22 de 
autobuze vechi, ia r gradul 
de fiabilitate^ şi al celor 
la prima mână şi al celor 
la mâna a doua este deo
sebit de bun.

In paralel, ne-am făcut 
relaţiile necesare pentru 
piesele de schimb cores
punzător parcului im
portat.

-*■ Să vorbim puţin 
despre tarifele de trans
port Pe care le practică 
regla dv.
1 — Aş putea spune că 
la transportul local urban 
noi menţinem tarife mo
dice — 150 de lei o călă
torie locală în Deva, un 
abonament lunar pentru 
Deva —; Simeria 1200 de 
lei, cu mult sub tarifele 
practicate de particulari, 
de exemplu.

— Rămânând puţin la 
acest domeniu, să spu
nem că Hotărârea 500/1994 
a Guvernului amplifică 
de 5—8 ori valoarea pa
trimoniului regiei şi socie
tăţilor comerciale cu capi
tal de stat şi “'reduce sub
stanţial timpul de amorti
zare a mijloacelor fixe. 
Cum se va reflecta »* 
ceasta în tarife?

Mi-e şi frieă să mă 
gândesc ia asta. Dintr-un 
calcul sumar, doar pe 
seama reflectării în tarif 
a amortismentului mij
loacelor fixe, preţul unui 
bilet de călătorie In oraş 
îl va depăşi de trei, patru 
ori pe cel actual. Nu e 
mai puţin adevărat că.

aşa cum am spus, tarife
le noastre in  oraş supt 
modice. Jn transportul 
in  comun urban orientarea 
în  perceperea tarifului 
pentru o călătorie a fost 
valoarea de piaţă a unui 
ou de găină. Când oul 
costa 1,50 lei, biletul pen
tru  o călătorie în oraş era 
1,84 lei. Acum oul costă 
200—250 de lei, iar bile
tu l de călătorie la noi — 
150 de lei.

Pentru că am ajuns 
la acest punct, să discu
tăm puţin despre costuri
le reale cu care se reali' 
zează la dv. transportul în 
comun.

— Am în faţă ultima 
factură de anvelope. 380000 
lei — o anvelopă de 11001 
Intr-o zi, în toată regia 
acumulăm venituri de circa 
2 milioane lei. Deci, -cu 
veniturile totale d in tr-0 
zi, abia cumpărăm cinci 
anvelope. Noi suntem o 
firmă de prestaţii, nu de

şapte cazuri în care ni 
s-au spart parbrizele cu 
pietţe. Un parbriz costă 
82—85 004 de lei, dar dacă 
nu ai să-l înlocuieşti stai 
cu autobuzul în garaj. Noi 
insă am  fost prevăzători şi 
din acest punct de vede
re, Am avut parbrize do 
schimb. Apropo de. piese 
de schimb. Vreau să vă 
spun că, printr-o societa
te particulară din Ora
dea, ne procurăm piese 
de schimb cu 15 la sută 
mai ieftine decât le oferă 
industria de stat autoh
tonă.

Pot să vă arăt canapele 
eu pernele, tăiate, pentru a 
sustrage buretele, geamuri 
exterioare sparte, dar care 
nu se  pot sparge decât 
cu toporul, pentru că 
sunt incasabile.

Dle director, în  eco
nomia de piaţă concuren
ţa este fermentul stimula
tor al calităţii produselor 
şi a l serviciilor, R-A.T.J*. 
Deva 1 se face concurcn-

producţie, Ja care încasă
rile cash sunt toate veni
turile şt 3a care salarii
le, destul de modeste in 
raport cu alte regii, re
prezintă 50—55 la sulă din 
producţie. Restul sunt 
numai cheltuieli m ateria
le şi de regie. Să vă 
mai spun că un kilogram 
de antigei costă 2500 de 
lei, un kg de lichid de 
frână peste 2000 de lei, 
un litru de motorină 358 
de l e i ; când îl găseşti la 
PECO, dar eu nu pot să 
stau cu transportul In loc 
pentru eă PECO nu are 
motorină. Iau de la parti
culari pentru câ ei au me
reu, deşi la ei motorina 
costă 400—450 de lei li
trul. O baterie de acu
mulator costă 200 000 de 
lei, şi ţine maxim un 
an, iar noi folosim 2 la 
un autobuz.

La toate acestea se a- 
daugă şi comportamentul 
sub orice critică al unor 
călători în autobuzele 
noastre.

— înainte de a in tra în 
acest subiect, vorbiţl-ne, 
vă rugăm, despre calita
tea serviciilor pe care le 
asigură regia dv,

— în oraşe asigurăm o 
ritmicitate de transport 
bună. De la cap de linie 
maşinile, pleacă din sfert 
în. sfert de oră. Pe tra 
seele interurbane, există, 
de asemenea, grafic de 
plecare de Ia cap de linie. 
Se pot întâmpla întârzieri 
de 5—10 minute, dar şi 
pentru acelea şoferul răs
punde material dacă nu 
sunt justificate.

— Cine răspunde la so
licitările de pe traseu ale 
şoferilor aflaţi în imposibi
litate de a continua 
cursa ?

— Dispeceratul, care 
funcţionează 20 de ore din 
24.

— Să revenim la dis- 
funcţiile şl greutăţile pe 
care vi le produc călătorii 
şi despre care doreaţi 
să vorbiţi.

— Anul acesta am avut

ţă fi ia rândul său face 
concurenţă. Să vorbim 
deci despre concurenţă.

— In 1993 a apărut un 
act normativ, care spune 
c la r : transporturile ur
bane şi interurbane se fac 
pe bază de licenţă, care 
se plăteşte. Sunt licenţe 
de transport şi licenţe de 
execuţie. Pentru transpor
tul intern urban nil este 
nevoie de licenţă de exe
cuţie, ci numai de cea 
de transport. Pentru trans
porturile Intre localităţi, 
noi plătim licenţa de 
transport, plus pe cea 
de execuţie. Licenţe de 
transport însă au şi une
le regii şi societăţi comer
ciale,; posesoare de auto
buze, cum sunt sucursa
lele miniere Deva şi Veţel 
Acestea au speculat res
pectiva portiţă - din lege şi 
efectuează transporturi cu 
mijloacele lor de transport 
în comun. Dacă concu
renţa ar fi cinstită, prac
ticând tarife mai mici sau 
egale cu ale noastre, com
pletând golurile din gra
ficul nostru prevăzut în 
licenţe sau oferind con
diţii de transport mai 
bune, n-am zice nimic. 
Dar ei parchează în apro
pierea sau chiar în  spaţiile 
de cap de linie, şi pleacă 
cu 5—10 minute înaintea 
autobuzelor noastre. Şi 
nici nu iau din staţie toţi 
călătorii, fără discrimina
re, . ci îi iau numai pe 
cei care-si plătesc călăto
ria cu bani cash. Pe cel 
cii abonamente, pe cei care 
se bucură de gratuităţi sau 
facilităţi, ni-i lasă nouă.

—. Aceşti agenţi .econo
mici au înscris in obiec
tul de activitate transport 
în comun urban ?

— Au licenţe de trans
port în comun pentru per
sonalul lor.

— Dar aceasta este curată 
evaziune fiscală.

■— Nu numai atât, este 
infracţiune economică pen
tru  că nu eliberează nici 
un document de călătorie

în schimbul banilor încă" 
saţi. Aceeaşi practică o 
folosesc şi unii particu
lari, posesori de licenţe 
de transport şi de execu
ţie. Beneficiarii de gra
tuităţi sau facilităţi nu 
sunt admişi în mijloacele 
lor de transport.

«■» Apropo, dle direc
tor, cine se bucură de 
facilităţi sau gratuităţi de 
transport?

— In conformitate cu 
legislaţia în vigoare, au 
dreptul la abonament gra
tuit (dar a cărui contra
valoare ne este restituită, 
de stat) veteranii de răz
boi, foşti! deţinuţi poli
tici, deportaţii, şi u rm a' 
şfl eroilor căzuţi în re
voluţie. De asemenea, han
dicapaţii, pentru care 
contravaloarea serviciului 
făcut lor ne-o plăteşte 
asociaţia lor.

— Să mai Insistăm pu
ţin asupra gratuităţilor do 
transport. Circulând cu 
autobuzele BA.X P. sau eu 
ale unor societăţi co
merciale de transport în  
comun, ziariftH noştri 
care-şi cumpără bilet de 
călătorie la  urcarea la  
autobuz ca f i  unii călători 
care ne-au scris, un sesizat 
că sunt persoane, în spe
cial purtătoare de unifor
me din-instituţii ale ad- 
mlnistraţiel tis  stat, . pare 
trec pe lângă taxator f i i i  
să scoată M irt de călifie- 
rie. Au lucrătorii purtă
tori de uniformă din ase
menea instituţii dreptul de 
a  călători gratuit ?

— Potrivit reglementă
rilor legal® în vigoare, 
organizatorii de transport 
in  comun de orice fel au 
obligaţia să transporte 
gratuit, până la  destinaţie, 
lucrătorii acestor institu* 
ţii doar pe baza ordine
lor de serviciu, care a- 
testă eâ persoana In cau
ză se află în interes de 
serviciu.

— Încă cere. dle direc
tor fi încheiem convor
birea noastră, A venit 
iarna. Sunteţi pregătiţi, şi 
dacă sunteţi pregătiţi, cum 
apreciaţi preocupările de 
această natură ale celor 
care trebuie să asigure 
fluenţa şi normalitatea cir
culaţiei pe traseele > pe 
care Ie deserviţi ?

—- Noi suntem pregătiţi 
din toate punctele de ve
dere, inclusiv cu mecanici 
care pe timpul nopţii por* 
nesc din 3 în  3 ore mo
toarele autobuzelor ce 
pleacă în  cursă la prima 
oră a zilei. Surprize din 
punctul nostru de vedere 
nu vor fi. In  ceea ce pri
veşte partea a doua, a în
trebării, aş vrea să răs
pund printr-Un exemplu; 
strada pe care se află se
diul regiei noastre şi al 
Autobazei Deva era în 
tr-o stare de degradare de 
nedescris. Ni se spărgeau 
2—3 perne de aer pe zi, 
care costă sute de mii de 
lei. Dar pe aceeaşi arte 
ră circulă foarte mulţi 
agenţi economici cu ac
tivitate intensă de trans
port auto, care şi ei Pă
gubeau substanţial din 
cauza stării drumurilor. 
Sub coordonarea Consi
liului local Deva, am pus 
mână de la mână şi am 
făcut strada circulabilă. 
Soluţia mi se pare vala
bilă în toate cazurile tri 
care concură interese co
mune de transport. Ceea 
ce nu se întâmplă pe tra 
seele deservite de noi nici 
în oraşe, nici în locali
tăţile rurale, ....

w
(Urmare din pag. l)
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creaţia naţională şi universală, fragmente de litote* 
ghie, un mare num ăr de colinde şi pluguşoare care, 
acum, în preajma sărbătorii Crăciunului şi Anului 
Nou, au produs o vie emoţie în rândul celor pre
zenţi.

Juriul Festlvalului-concurs de muzică sacră „Cu 
noi este Dumnezeu" a fost alcătuit din cunoscute per
sonalităţi : Lîgia Ştefănescu Bornicel, de la Centrul 
Naţional al Creaţiei Populare Bucureşti, Dumitru Bu- 
zoianu, de la Studioul de Radio TV Cluj-Napoca, { 
Ioan Sicoe, consilier şef «1 Inspectoratului Judeţe®» 
pentru Cultură, Vasile Moiodeţ, directorul Centru
lui Judeţean a l Creaţiei Populare Hunedoara, Io n #  
Dumbravă, protopop de Orăştie. ; :

In întrecere au evoluat corurile Parohiei I Orâş- 
ifv tie, Parohiei I  Petroşani, Şcolii Generale Nr. I  Brad, 

Parohiei Ortodoxe Brad, Facultăţii de Teologie fătoj*
’ Napoca, Seminarului de Teologie Caransebeş, cate ; 

concertat şi la  Vatican, Catedralei „ S t Nicolae" SUr'.- I 
va, Seminarului TiolQgte Cluj-Napoca, grupurile 
corale „Axla®* al Facultăţii de Teologie Cluj-Napoca, 
„Renaşterea" al Seminarului din Cluj-Napoca, „Ar
monii tinere" Petroşani, de copil Marea (Caraş- 
Severln) şl „Thebdokos" din Alba lulia, „Orfeu" ă l 
Liceului de Arte Deva, al Şcolii Normale „Sabin 
Drâgoi" Deva, „Armonia" al Parohiei 2 Orăştie, 

Felicitări tuturor — formaţii şi dirijori — pen
tru  lucrul minunat pe care l-au realizaţi

rezultatele festivalului-concubs jgv
i NOI ESTE DUMNEZEU": Coruri m ix te : 1. Corul 

Facultăţii de Teologie Cluj-Napoca; 2. Corul „Ar
monii tinere" Petroşani; 3. Corul Catedralei , ,M
Nicolae" D eva; M enţiune: Corul Parohiei Ortodoxe 

j 1 Orăştie. Ceruri bărbăteşti: 1. Corul Seminarului
Teologic Caransebeş; 2. Grupul coral „Renaşterea" 
al Seminarului Teologic Cluj-Napoca; 3. Gnom i co
ral „Axios" al Facultăţii de Teologie Q uj-N apoeă; 
Menţiune ; Corul Seminarului Teologic Cluj-Nap^g. 
Geruri de liceu: Corul „Orfeu" al Liceului de Artă '] 
Deva ; Coruri de cop ii: 1. Corul „Canon" al Şcolii 
Generale Marga; 2. Corul Şcolii Generate Nr. I 
B ra d ; 3. Corul „Theodokos" Alba îulia.

La Casa Cărţii din 
Deva a avut loc lansa
rea cărţii „Confesiuni 
violente" de • Nicolap 
Breban, manifestare or
ganizată de S.C. „Bî- 
bliofor" S A. Deva. Vo
lumul, apărut la Editu
ra „Du Style" din Bu
cureşti, a  fost prezentat 
de scriitorul Doina Uri- 
earu, directorul Editu
rii „Du Style". Ne a- 
flăm într-un maraton 
al lansărilor, a precizat 
dânsa celor prezenţi la 
manifestare, de la Con
stanţa la  Bucureşti şi 
acum la Deva, urmând 
ca după-masâ să fim la 
Cluj-Napoca. Am in
clus în acest turneu 
al nostru Deva, întru
cât aici există un pu

blic pentru carte, eare 
citeşte cu plăcere cartea. 
Apariţia unei serii de 
patru cărţi semnate de 
Nicolae Breban („Con
fesiuni violente" şi „Am
fitrion" — Procuratorii, 
Demonii, Alberta), reu
nind 2000 de pagini, la 
editura pe care o con
duc, este un lucru imn. 
Mulţi scriitori vorbesc 
prin intermediul mass- 
media despre o criză a 
culturii, a scrisului ro
mânesc. D l- Nicolae 
Breban a fost întot
deauna altfel. A stat 
şi a scris ajungând un 
mare creator. In conti
nuare, scriitorul Ni
colae Breban a dialo
gat cu publicul citi
tor prezent la mani
festare. (M. B-).

Aspect de la  lansarea cărţii „Confesiuni violen
te" de Nicolae Breban. Foto PA VEI. LAZA
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Cu toate că zăpada n-a 
căzut, că iarna adevărată 
întârzie, vremea mini-fot- 
balului în sală a venit. 
Prim a competiţie a sezo
nului, la care au parti
cipat copii pe două ca
tegorii de vârstă, a fost 
turneul organizat de F.C. 
S tart ’91 Deva, antrenor 
coordonator Dumitru Co- 
jocaru, împreună cu -S.C. 
Octan Petrocom SRL (dnii 
Fabian Zsok şi Geza Zsok) 
care, alături de S.C. Co- 
minco S.A. (director ing. 
Aurel Setei), S.C. Marmur 
(dl Voicu Lăzăruţ). Direc
ţia  judeţeană pentru ti
neret şi sport, S.C, Pepino, 
au sponsorizat această 
competiţie ce s-a desfă
şu ra t In Sala sporturilor 
din Deva, între 9—11 de
cembrie. S-au prezentat 
la  această atractivă în
trecere echipe (la ambe-

A  s o s it  v r e m e a  

m ir u - f o t b a lu lu i  în s a lă
lc grupe, mică şi mare), 
dc la F.C. Start ’91 De
va,'Mureşul Deva, Dacia 
Orăştie, Aurul Brad, C.F. 
Alimman Brad, Retezatul 
Haţeg şi Metalurgistul 
Cugîr.
, Trebuie să apreciem e- 
forturile făcute de orga
nizatori şl sponsori pen
tru  organizarea acestui 
turneu de minifotbal, ca
re s-a desfăşurat în con
diţii foarte bune, fiecare 
echipă având posibilitatea 
să-şi dispute in mod co
rect şansele, să obţină 
rezultate pe măsura pre
gătirilor fizice şi tehnice 
ale micilor fotbalişti. Ne 
bucură preocuparea ce 
continuă să existe la  u-

nele cluburi (în ciuda 
greutăţilor financiare exis
tente), pentru pregătirea 
şi creşterea unor noi ge
neraţii de sportivi. Este 
de apreciat activitatea la 
borioasă, competitivă ce 
se desfăşoară la F.C. 
Start ’91 Deva, club pro
fesionist care are în pre
gătire nu mai puţin de 
7 echipe, cu 130 de copii, 
admirabil sprijiniţi de 
părinţi, - unde pe lângă 
pregătirea propriu-zisă se 
efectuează şi © bună in
strucţie teoretică, cu lec
ţii pe video şa ., dar şi 
ia cluburile Mureşul De
va, antrenor Gheorghe 
Ţurlea, C.F. Aliman (an
trenor Mircea Ignat), şi

Aurul Brad (antrenor 
Gheorghe Şortan). Oameni 
inimoşi, buni cunoscători 
ai fotbalului sunt şi la 
Dacia Orăştie, antrenor 
Andrei Stoica şi Haber 
Haţeg, antrenor Vasile 
Voinea. Unele dintre e- 
chipe nu avut probleme 
cu deplasarea. Jucătorii 
din Cugir s-au deplasat 
la Deva cu trenul. Nici 
pentru copiii — fotbalişti 
din Haţeg nu s-au găsit 
în întregime fondurile 
pentru deplasare, cazare 
şi masă. Noroc de bună
voinţa dlui Pepenaru de 
la firma „S.C. Pepino“, 
care i-a dus pe cei mici 
la masă şi i-a cazat in
tr-un... birou al firmei 
sale !

SABIN CERBU

F a ze  de fotbal, 
nu glumă!
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Fără nici o exagerare, 
toate meciurile din acest 
turneu au fost foarte fru
moase, S-a remarcat de 
cei prezenţi angajamentul 
fizic al mieilor fotbalişti, 
dorinţa lor" de a ieşi în
vingători, preocuparea pen
tru un fotbal curat, de bu
nă calitate. Este un semn 
bun pentru antrenorii ce 
lucrează cu aceşti copii. 
Din această cauză, au fost 
câteva partide disputate 
intr-un fitm debordant de 
un ridicai nivel tehnic şi 
;de către echipe clasate 

'ţ>e ultimele locuri f Au ră- 
1 iaus- in  amintirea specta
torilor întâlnirile dintre 
fotbaliştii de la Grupa mi
ca Metalurgistul Cugir -  
F.C. Start 11 *91 Deva (2-2) 
f?. calificări şi Mureşul 
©evâ (antrenor Mihai 
Macu) —. F.C. Start I f *91 
©eva (9-31 — antrenor D. 
Cojecanj pentru locu
rile 3-4 care au încântat 
publicul spectator, ...

Bxemolară dăruirea mi
cilor fotbalişti în vârstă 
d e  numai 19-11 ani. Nu 
numai că nu se codesc la 
■efort, dar au înclinaţii 
spre o tehnică subtilă, ca- 
*e încânţi ochiul. Elevii 
lui B. Cojocoru, deşi au 
bcupat doar locul III, au 
Impresionat prin acumulă
rile de până acum, dove

dind Că la acest club pro
fesionist se munceşte cu 
sârguinţă şt profesionalism 
Ar trebui să-i notăm pe 
toţi din echipă, dar am 
rămas cu gândul ia Daci
an Varga, de ii) ani (nu
ntit şi” Stoicicov!), pentru 
calităţile sale de luptător, 
dribleor şi şuteor de te
mut cu ambele picioare. 
Deh, aşchia nu sare de
parte de trunchi.. Susţin 
această afirmaţie şi acti 
vitătea celorlalţi doi an 
trenori de ia Start '91 De
va s Remus Popa şi losif 
Molnar ale căror rezultate 
se văd privind clasameu 
tele.

Da Grupa Mare, finala 
pentru lacurile 1-2 s-a 
disputat între Mureşul De
va — (antrenor Gh. Ţur
lea) şi F.C. Start ’9l (an
trenor Remus Popa). Ele
vii Iul Ţurlea âu câştigat 
pe merit cu 2-0 şl trebuie 
să remarcăm Jocul de fru
moasă acurateţe tehnică al 
Mureşului cu o bună ex
primare In teren a. fiecă
rui compartiment al echi
pei, cu pase precisei, ce 
„curg" spre careul adver
sarului şl se încheie de
seori cu şuturi puternice 
pe poartă. Faze de fotbal, 
nu glumă I

SABIN CERBII

C lasam entele finale 
ale turneului

GRUPA MARE

1. MUREŞUL DEVA (antrenor Gh, Ţurlea);
2. START *91 DEVA (antrenor Remus Popa);
3. CLUB FOTBAL „ALIMAN BRAD* (an

trenor Mircea Ignat);
4. RETEZATUL HAŢEG (antrenor Vasile 

Voinea);
5. DACIA ORĂŞTIE (antr. Andrei Stoica);
6. AURUL BRAD (antrenor Gh. Sortân);
7. METALURGISTUL CUGIR (antrenor IM.

Mureşan). .

GRUPA MICA ,,
1. START *91 I DEVA (antr. losif Mesaroş);
2. DACIA ORASTIE (antr. A. Stoica);
3. START *91 II DEVA (antr. D. Cojocaru);
4. MUREŞUL DEVA (antr. Mihai Nacu);
5. METALURGISTUL CUGIR (M. Mureşan);
6. AURUL BRAD (Gh. Sortan);
7. C.F. ALIMAN BRAD (M. Ignat);
8. RETEZATUL HAŢEG (V. Voinea).

ARBITRII TURNEULUI 
Şi de această dată arbitrii au fost la da

torie. Mai tineri sau mai eu multă experien
ţă, ei au contribuit efectiv la buna desfăşu
rare a turneului de sală al micilor fotbalişti, 
toate meciurile desfăşurându-se într-un de
plin fair-play, apreciate de spectatorii tineri 
şi vârstnici.

Iată deci arbitrii ce au oficiat: Eugen 
Palko, Marius Coste, Adrian Radu, Mihai Na
cu, Sorin Chirilă, Marian Lucaci, Claudiu Pe
tele, Li viu Precupaş.

CM MAI TEHNICI 
JUCĂTORI

Au fost desemnaţi E- 
mil Virtan de la F.C. 
S tart ’91 de la grupa mi
că şi Ovidiu Costea, de 
la  Mureşul Deva, Ia gru
pa mare. In  toate meciu
rile din calificare sau în 
finale, cei doi jucători au 
dovedit talent, o foarte 
bună pregătire tehnică. 
De la cei do] antrenori, 
D. Cojocaru şi Gh. Ţur
lea, am aflat că pe lân 
gă faptul că aceşti doi 
copii sunt foarte talen
taţi, sunt foarte receptivi 
ia  antrenamente, insistă 
m ult să capete deprinderi 
in conducerea' balonului, 
însuşirea unei tehnici su
perioare şi pasarea cu 
precizie a mingii.

Antrenorii fiind mereu 
lângă ei, ajutându-i să-şi 
însuşească elementele de 
bază ale controlului ba
lonului şi ale unor idei 
tactice de joc, îi pregă
tesc pentru a  ajunge fot
balişti de valoare.

CEL MAI TANAR 
PARTICIPANT

Sigur, pe terenul de 
■ joc, în meciurile dintre e- 
chipe ale copiilor se ob
servă repede diferenţa de 
vârstă. Şi se^. vede Ime
diat cât este “ele disputat 
un joc la grupa mare ca
re se apropie ca mijloa
ce de exprimare de ju 
niori, fa ţă ,de  un meci al 
copiilor din grupa mică, 
câre au însă şi ele fru 
museţea lor. Iată de ce, 
apariţia în joc, dar mai 
ales evoluţia sa, a celui 
măi tânăr jucător care la 
acest turneu a fost Bog
dan Florin Armion (năs
cut 1987), de la Retezatul 
Haţeg, a fost primită cu 
m ultă dragoste şi însufle
ţire de iubitorii fotbalu
lui, Antrenorul Vasile 
Voinea ne-a vorbit cu 
m ult patos despre tână
rul său elev, pe sprijinul 
m al m are ce l-ar dori să-l 
primească de la  condu
cerea clubului pentru  ca 
pregătirea să se desfă
şoare în condiţii superioa
re.
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GOLGETERIl
TURNEULUI

Ca în orice meci de 
fotbal ţ i  dfct oricare r- 
chlpi cei m âl apreciaţi 
de spectatori sunt cei ca
re marchează goluri. Şi 
în cadrul turneului de mi
nifotbal, doi dintre mi
cuţii -fotbalişti au fost 
printre cei care au fost 
cei mai ap laudaţi: Ma
rius Căluşar, de. la Me
talurgistul Cugir (Grupa 
mică), care a  m arcat 8 
goluri şi Darius Pipoş ce 
face parte din „Fotbal 
S tart ’91“ Deva şi este 
în grupa mare şi a m ar
cat S goluri. Calităţile ce 
le au aceşti jucători ce 
nu numai că posedă o 
mare uşurinţă in  mane
vrarea balonului, dar au

. şi simţul porţii şi şuturi 
puternice, precise, pe spa
ţiul porţii. E bine că an
trenorii de Ia grupele de 
copii se preocupă de creş
terea viitorilor golgeteri 
fiindcă la  cele mai m ari 
echipe se simte o lipsă 
acută a „omului de gel”.
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CEI MM BUNI .
PORTARI ‘ » '

Cei mai buni portari ai î |
turneului au fost Râul |  •
Luchinl — F.C. S tart ’91 J I
Deva la grupa mică şi > *
Valentin Lipitor de la  I I
Mureşul Deva — grupa [ J
mare. Ambii portari cu |  >
diferenţele de rigoare ca -. I
vârstă s-au remarcat prin I J
calităţile lor native de a- * |
gilitate, reacţie şi priză t -
la  balon. Şi la această I I
competiţie, Valentin Li- j ;
pitor a  confirmat clasa sa |  i
arătată anul trecut la j I
„Cupa Fotbal S tart ’91“, 1 |
când activând chiar la '  |
acest club, a  câştigat ti- i  j
tlul de cel mai bun por- J I
tar. Şi astfel se adeve- |  '
reşte şi acum ceea ce spu- I |
nea atunci despre el fos- J J
tul portar Vasile R usu : |  >
„dacă va continua aşa, >• I
vom mai auzi de el 11 I |
văd foarte sus". * (

Şi se aude. Fiindcă in j »
jocurile disputate şi în a- ‘ I
cest . turneu a fost la  I- î ;

. nâlţime, apărând multe |  |
şuturi ce se puteau trans- * 1
forma in goluri. |  .

PERIOADA 14--20 DECEMBRIE A.C. 
BERBEC

Neplăceri legate de câştiguri, dar şi de parteneri. 
Joi plecaţi la drum scurt, vineri însă e bine să renun
ţaţi şi să evitaţi comerţul ori publicitatea. Duminică, 
reuşite pe toate planurile. Treburile de familie vor re
veni în preocupările dv, dar vă veţi simţi atras şi de 
zona amurgului.

TAUR
O persoană vă va ajuta cu sfaturi oportune in ma

terie de finanţe şi veţi demara a operaţiune economică. 
Duminică faceţi o scurtă călătorie reuşită. O relaţie cu 
străinii prezintă riscuri. Sunteţi tentat să vă schimbaţi 
reşedinţa ori să vă căutaţi liniştea în altă parte.

' g e m e n i’
încă nu este momentul să vorbiţi multe. Rămâneţi 

retraşi. E preferabil să vă apucaţi de o nouă activitate 
decât să brodaţi himere. Vineri — zi prielnică pentru o 
colaborare. Veţi in tra  în conflict cu partenerul de via
ţă. Veţi obţine bani. Este posibil să fiţi nevoit a achita 
datorii mai vechi.

RAC
Lipsă de inspiraţie, de succes. Un partener vă va 

proteja. Nu vă stârniţi duşmanii ascunşi. Veţi fi tentat 
de un act de caritate, veţi deveni sensibili. Luni, o zi 
mai bună, s-ar putea să şi călătoriţi ’ dacă sunteţi cre
dincios, încercaţi să reparaţi greşeala pe care aţi fă- 
•ut-o în dragoste.

LEU
încercaţi să vă redobândiţi autoritatea, să înche

iaţi un contract. Vă puteţi baza, joi, pe sprijinul, unui 
prieten. Intervine apoi o jenă financiară, dar şi nervo
zitate din pricina copiilor. Reuşită in casă ; încercaţi 
să nu vă lăsaţi copleşiţi de sensibilităţi, , ;î

FECIOARA '
Capricii, o rudă se opune deplasărilor dv. Dorinţă de 

afirmare In muncă, de celebritate. Comportaţî-vă cu tact 
şi eu prestanţa. Părintelui de sex opus îi veţi Împărtăşi 
intenţiile dv in ce priveşte funcţia,- b a n u ,N u d e x c lu să  
o mică scenă.'Lujşi, comunicaţi excelent cu cei care vă 
sprijină. -. . ■ - :

■..b a l a n ţ a
Neplăceri provocate de bani, de bunuri materiale. 

-NeîmpUniri de moment, veşti de la drum. Veţi solicita 
amicilor ajutorul pentru a realiza ceva în cariera dv. 
Este posibil să discutaţi preliminariile unui contract do 
vânzare-cumpărare. Luni, zi excelentă în ce priveşte câş
tigul material, dar şi recunoaşterea unor merite.

SCORPION
Veţi fi iritaţi de necesitatea decorării casei. Veţi 

cheltui o sumă obţinută joi. Schimburi de informaţii, 
întâlniri cu cei apropiaţi. Nu vă certaţi cu fraţii, ntt În
cercaţi să vă vedeţi luni. cu rudele. Dacă aveţi un exa
men, concentraţi-vă !

SĂGETĂTOR
Ocupaţi-vă de sănătatea dv, de aspectul dv exte

rior. Veţi comunica bine eu rudele şi cu prietenii in
timi. Nu cereţi împrumuturi, feriţi-vă de dialoguri ne
politicoase. Acordaţi mai multă atenţie relaţiilor fami
liale, unde există tensiune. Vă veţi implica in afacerile 
publice.

CAPRICORN
Simţiţi nevoia să faceţi destăinuiri. Atenţie; cui f 

Jigniri pe care le  veţi suporta greu. Comportament ori
ginal faţă de persoana iubită. Nu abuzaţi de răbdarea 
acesteia. Puterea dv financiară vă Creşte.

VĂRSĂTOR
Conservaţi-vă energia fiindcă tonusul dv  scade. Do

rinţă de armonie familială, sunteţi cooperanţi şi prie
tenoşi, ceea ce va da înflorire vieţii matrimoniale. Duş
manii n-au spor t Plătiţi-vă datoriile, fiţi atent cu ave
rea d v ! Nu plecaţi m arţi la drum  lung că s-ar putea 
ca cineva să vă blocheze călătoria. ,

PEŞTI ■
Influenţă asupra partenerilor de afaceri. Veţi dori 

să vă întâlniţi cu cineva Intre patru p e re ţi; verificaţi-vă 
însă posibilităţile şi timpul liber. Limitaţi capriciile, nu 
suspectaţi persoana iubită că pierdeţi astfel teren.

MIERCURI — 14. 12. ’91
15,00 Videotext: pre

ţurile la Bursa de M ăr
furi Timişoara, mica pu
blicitate, anunţuri diver
se ; 17,00 Observator — 
Antena 1 ; 18,00 Focus — 
Ştiri din  actualitatea lo
ca lă ; 18,15 Film artistic : 
„Campaneros"; 19,45
W orldnet: Cercetarea del
finilor.

ser i a l ; FBI — ep. l  i
20,00 Film documentar-: 
Istoria afacerilor ameri
cane ; 20,40 Reporter TE
LE 7 : „Placa turnantă* ; 
21,10 Film se ria l: „VecL 
nil“ — ep. 1 ; 22,10 Mi

tică (realizator Viorel Gai
ţă); 22,30 Film artistic 
„Cum se sparge o bancă* 
(prod. SUA, 1974); 24, 00 
Mafalda (realizator Radu 
Coşarcă),

MIERCURI — 14. 12. ’94
9,00 Emisiunea din sea

r a  precedentă (reluare);
18,00 Desene an im ate : 
Petec P a n ; 18,25 Avan
premiera filmelor Deva- 
sat î 18,30 Jeân MiChel 
Javre —* Hve t 49,00 Film

M lERtU Rl, 14. 12. 1994 
0,00 VOA; 8,00 BBC;

6.30 Maraton m atinal;
9.00 Ş tir i; 9,30 „One To 
One" (r. 46); 9,45 Mor- 
ning m usic; 11,30 Radio 
can-can ; 13,00 Ştiri ; 14,00 
BBC; 14^0 Actualitatea 
hunedoreană: 16,00 Sport 
şl muzică : 17,00 Ştiri ;
17.30 „One To One* (lec
ţia 47); 17,45 Muzică ;
18.00 BBC ; 19,00 Rondul 
de seară ; 21,00 BBC ;
21.30 M uzică: 22,00 Ştiri ; 
22,10 Muzică.



Aşa cum o văd 
participanţii la 

concursul nostru

Democraţia văzută la 
vârsta de 1$ ani

TARÂRUL REPORTER

„Calea Nobleţii“
Există atât de multe fe

luri de a vedea viaţa... Di
versitatea lucrurilor, ideilor 
'Şi idealurilor, motivaţiilor, 
tipurilor ne proiectează în- 
tr-o societate cu iz de ne
buloasă, in care cu greu ne 
putem orienta spre. o cale 
a adevărului, singura ce 
poate da sens existenţial 
real fiecăruia, -cu parcurs 
şi finalitate care trebuie să 
însemne încântare, bucurie, 
împlinire, desăvârşire. în a- 
ceastă societate nebuloasă, 
născută din nişte creiere 
malefice (vezi roadele co
munismului şi ale neoeo- 
munisHtUlui), care au răs
turnat ; ia un moment dat 
ierarhia' valorilor .tradiţio
nale : româneşti, «a şcatorilor 
autentice, deschizând porţi
le nonvalorii, îmbrăcate ma
iestuos In- haine de sărbă
toare ce, cu atât mai; mult, 
ajută la coruperea nelhiţi- 
aţilor, doar caracterele pu
ternice izbutind să răzbată 
prin hăţişurile acestui ne
sfârşit, întunecat şi dezordo
nat, satisfăcând pretenţia de 
a fi OM. Dar, vai, cu câte 
covârşitoare sacrificii, la 
câte poveri trebuie să-ţi su
pui trupul şi sufletul pen
tru a  te înălţa şi a satis
face pedastă pretenţie ? Câ- 
—raţ ftttVr»- ; ,— ------------ —

tă obidă ţi se inoculează 
ţie, omule, când ştii că îna
poia zâmbetelor diafane, a 
privirilor şi a cuvintelor a- 
parent cucernice, se as
cund ura, ruşinea, egois
mul, mizeria umană, ce vrea 
să rămâi acolo, în oastea 
ei... '

Gred că. şi eu şi tu, prin 
iubirea creştinească ce tre
buie să ne-o purtăm, putem 
satisface pretenţia de a fi 
OM. Căci, de ce am gândi 
şi am simţi ca fataliştii ?! 
De ce ? Ca să ne afundăm 
în mlaştinile nimicniciei, 
dansând în păcat ? De ce 
să nu spunem că iubirea 
e veşnică şi prin ea pu
tem să ne plimbăm sufle
tele, că înţelegerea, priete
nia, omenia trebuie să aibă 
întâietate, constituind teme
lia citadelei noastre sufle
teşti, invulnerabilă la ac
ţiunea distructivă a forţe
lor răului. Şi calea ce îmi 
stăruie aciim in inimă, ca
lea pământească ce trebuie 
s-o urmăm se numeşte „Ca
lea Nobleţii". Adică, se- 
menuie, ? înnobilarea; ; clipă 
de clipă, unul faţă de ce
lălalt. Numai. aşa vom îm
plini dorinţa‘de a fi OMI

MELANIA CRISTIAN, 
studentă V

materializând pilda - unui 
filozof indian, Rabindra- 
nath Tagore („Cine face bi
ne ajunge la poarta tem
plului, cine iubeşte pătrun
de în sanctuar"), am face 
ca pentru o vreme viaţa

să nu mai fie „un sicriu sus
pendat de • stele", cum pe
simist spunea Emil Cioran, 
ci un simplu dar minunat 
zâmbet de copil.

ALINA BALA,
Deva v

Sinuciderea—un 
fenomen social?

Suflete în derivă
jjVidţa are eevă dm isfe- 

riisr Uftui i f e ş i t  de priţnă- 
vacă. Este un Sicriu suspen
dat de «tete, un. viciu flo- 
ral, onevînoVâţie putredă". 
(Emil Cioran).

Acumt* da clţiva ani de 
la schimbarea produsă de 
revoluţia dfn .- decembrie 
1989, situaţia copiilor stră
zii’ şi â celor abandonaţi 
in case de copii pâre un 
subiect uzat- Persoane a- 
utbrizate se ocUpă, în mă
sura fondiirilor puse la dis
poziţie, de integrarea lor 
în societate. Presa din ţa 
ră  iţi din străinătate nu â 
pierdut prilejul de ş evoca 
îm bunătăţirile produse în 
viaţa acestora de „mult 
visatele ajlţtosre".

Pai* ciudată, poate, aso
cierea aeesţei probleme spi
noase, psihologic vorbind, 
cu acest citat' din Cioran. 
Mi s-a părut însă semni
ficativ, datorită profundu
lui sentiment de deznădej
de pe care-1 degajă. Şi nu 
n um ai! Vizitând oraşul Ti
mişoara, paşii te poartă 
fără să vrei în Piaţa 700. 
Imaginea oferită este me
nită să zguduie trecătorul 
indiferent. înţelegeam a- 
tunci în profunzime ciuda
ta expresie „viciu floral", 
rostită de Cioran. Adunaţi 
în jurul unei guri de ca
nal, te privesc cu acea „ne
vinovăţie putredă", de ca
re aminteşte acelaşi Cio
ran. Expresia „copilăria—  
vârsta' de aur" pare ridi
colă în această situaţie. Iar 
noi avem posibilitatea de 
a ne exersa spiritul cari
tabil ! 100 de lei aşezaţi în 
palma acestor copii uscaţi 

_ ne dă dreptul să trecem 
mai departe ? Considerăm 
că ne-am făcut datoria,

. chiar dacă ceva pornind 
din subconştient ne spune 
că banii daţi vor facilita 
procurarea raţiei zilnice de 
aurolac. Analizând proble
ma, ne întrebăm unde sunt 
casele de copii ? De ce â- 
ceştia preferă strada şi a* 

cea gură de canal, in schim
bul unei îngrijiri adecva
te 7 Oare viciul a distrus 
floarea în totalitate ? • -

Nu toţi devenii cunosc, 
poate, dar oraşul Deva are 
o astfel de instituţie — ca
să ' de copii preşcolari. E- 
vident, personalul face tot 
posibilul ca şederea copiilor 
aici să fie cât mai plăcu
tă. Dar, dacă acest aspect 
presa l-a abordat frecvent, 
referiri lă ceea ce simt â- 
ceşti copii s-au făcut mai 
puţine. Mulţi dintre ei au 
fost abandonaţi la naştere 
şi nu li se cunosc părinţii. 
De aceea au fost den urniţi: 
Deveanu, Simereariu, legân- 
du-li-se destinul de locul 
unde au fost părăsiţii Du
reros, dar părinţii, o dată 
cu dragostea, le-au răpit 
şi dreptul de a avea un 
nume.

în  mintea mea, consider 
că oricât de minunate â r fi 
fost condiţiile oferite de o ca
să de copii, nu pot înlocui 
căldura dragostei părinteşti, 
întrebaţi însă dacă ar do
ri să se întoarcă acasă, nici 
unul dintre micuţi nu a 
răspuns afirmativ. Motiva
ţiile alegerii făcute au fost 
referitoare la hrană, căl
dură, lipsa bătăii zilnice. 
Surprinzător, în ‘ mintea a- 
cestor copii, condiţiile din 
şcoală erau mult mai im
portante decât dragostea 
părinţilor de care erau pri
vaţi. înţelegând însă s»

Câte întrebări fără răs
puns va mai crea oare gân
direa umană ? La această 
întrebare simplă nimeni 
nu găseşte răspuns... .

CCea ce m-a frământat 
în ultimul timp este dacă 
omul e sau nu stăpân pe 
viaţa s a ?  Sinuciderile din 
ultima vreme au născut în 
mine această întrebare...

Faptul că Biblia condam
nă sinuciderile, pentru că 
Dumnezeu le-a dat viaţă 
oamenilor şi doar el le-o 
poate lua, nu constituie Un 
impediment pentru ca a- 
cestea să continue. Nu cred 
că există om pe pământ 
care să nu se fi gândit la 
moarte sau poate chiar la 
sinucidere, măcar o singu
ră dată în viaţă. Pentru că 
societatea te îndeamnă la 
astfel de gânduri. Fie că 
trăieşte in Spania,, în Bos
nia sau în America, orice 
om are momente grele in 
viaţă, când şi-ar dori să 
moară. Câţi oare dintre 
preoţii care condamnă oa
menii ce şi-au luat singuri 
viaţa s?au pus măcar pen
tru  o clipă în locul aces
tor fiinţe lipsite de spe
ranţă ? Câţi dintre medicii 
care numesc sinuciderea 
Sfârşitul tragic al unor 
traumatisme psihice s-au

pus în locul sinucigaşilor ? 
Cred că nici unul. Şi asta 
doar pentru că nici un om 
nu poate gândi la fel cu 
alt om.

Beţivii îşi îngroapă via
ţa  în alcool, cartoforii în 
jocuri şi cărţi, înţelepţii în 
cărţi de învăţătură şi ni
meni nu îi condamnă, E 
dreptul lor la viaţă.

Sinucigaşii sunt acei oa
meni care se lasă pradă 
visului, iar când acesta se 
spulberă şi trezirea la rea
litate este bruscă, viaţa lor 
nu. mai are nici un sens. 
Şi atunci, ei speră că prin 
moarte va exista o clipă 
de fericire pentru ei, în a- 
cea probabilă viaţă viitoa
re- ->■

Sinuciderea tinde însă să 
devină un fenomen social 
şi singurii care o putem 
stopa suntem noi; OAME
NII.

Va trebui să luptăm cu 
toţii pentru fericirea ţării, 
a oraşului în care trăim. 
Va trebui să tăiem din ră
dăcini răutăţile acestei lumi, 
pentru a deveni fericiţi. Ş i 
ce mândri vom fi când se 
va vorbi 'despre Deva, ca 
despre un ORAŞ AL FE
RICIRII.

ANDREEA DREGHICI,
18 ani, Deva.

Am dorit democraţia. Ei 
bine, o avem; dar n-am vă
zut sau n-am vrut să vedem 
partea negativă a demo
craţiei. Din cauza acestei 
părţi negative, unii vor su
feri, alţii poate chiar au 
suferit sau suferă în acest 
moment. Această parte ne
gativă, care este prea pu
ţin îngrădită, o vom re
greta. în Occident poţi cum
păra liniştit o armă. Acolo 
este democraţie, cum este 
şi la noi. Peste puţin timp 
vom merge la magazin ■ şi 
vom cumpăra liniştiţi o a r 
mă. Rafturile vor fi pline, 
deci avem de unde alege. 
Ne-am gândit oare câţi vor 

, cădea victime ?!? Poate 
chiar noi sau un prieten.

O dată cu democraţia am 
acceptat tot ceea ce ţine 
de ea, deci şp homosexua
litatea şi lesbianismul. în 
unele ţări s-a legalizat şi 
aprobat căsătoria între in
divizi de acelaşi sex. Vor 
fi familii alcătuite din două 
femei, respectiv din doi 
bărbaţi. Vor putea ei avea 
propriul lo r copil, rod al 
dragostei ? Nu, doar dacă-şi 
trădează partenerul (a), sau 
înfiază unul. Casele de co

pii sunt pline de copii a- 
baiidonaţi. Cum se va sim
ţi acel copil care nu ştie 
cum este iubirea unei fa
milii normale ? Va fi acel 
copil normal sau nu ?

Cu aproximativ un an în 
urmă, în paginile unui ziar 
apărea scris , cu litere de-o 
şchioapă titlul unui arti
col, ca un strigăt disperat: 
„M-am îndrăgostit de-un 
homosexual". Fiecare din
tre noi putem cădea în 
ghearele unei astfel de iu 
biri. Un băiat simpatic, 
care la prima vedere pare 
normal, este atras doar de 
bărbaţi, fetele constituind 
pentru el doar o joacă, 
nişte fiinţe de care să-şi 
bată joc. La fel pot păţi 
şi bărbaţii cu lesbienele.

Există multe părţi nega
tive ale democraţiei, însă 
noi am acceptat-o şi deci 
trebuie să ne acomodăm. 
Să fim realişti, să nu ne 
mai hrănim cu vise, să nu, 
ne ferim de muncă,' pen
tru că ea constituie viito
rul. ; > >

ANTONELA SÎRB, 
elevă, clasa a X ll-a, 

Grupul Şcolar Auto Deva.

Adevăratul frumos
Dacă treci pe lângă Galeriile de artă de pe bdul 

Decebal sau pe lângă Galeriile Fondului plastic, şi n'u- 
meri oamenii care intră zilnic aici, constaţi că fl poţi 
număra pe degetele de  la  mâinile unui ciung. Şi asta 
nd datorită calităţii artei care se-face 'la noi^ pentru 
că sufletul artistului român a  rămas la fel do .sensibil 
şi inspirat, ci datorită faptului că societatea actuală a 
modelat parfienii şi nu invers cum ..şir fi trebiţit. ' ^

' Pentru românul modem .televizorul cu teletcxt, com- 
pact-discul. cu muzică techno şi romanul de prost-gust 
cari abundă pe tarabe şi din . păcate şi în librării (pen
tru  că astea se cumpără) suplinesc, literatura de calitate, 
pictura expresivă Şi pţiră său muzaea izvorâtă din căi-’ 
dura esenţei umane. ' ...

Şi de ce să ne mai mire supremaţia instinctelor pri
mare asupra profunzimi^ de ce să ne mai m ire faptul' 
că trăim  într-o epocă a formei fără conţinuţi când. 
până şi folclorul a fost batjocorit în fel şi chip de ar
tizanii prostului gust, când snobismul şi semidocţi smul. 
sunt ridicate la rang de doctrină.

Aşa că celui căruia îi place cu adevărat ■ frumosul 
nu îi rămâne decât să se consoleze cu ideea că oti- 
cum pentru a achiziţiona un tablou ■ îi ajung două- 
CAR-uri ■ sau că pentru a  găsi' un disc cu muzică bună' 
trebuie înainte să se roage la biserică (Asta ca să nu, 
mai- aducem vorba de literatură, c a re p e lâ n g ă  că este- 
scumpă, lipseşte cu desăvârşire).

Dar, poate că într-o zi, sătui de ipocrizie, ne vom 
aduce aminte şi -ile noi. -

LAURENŢtIJ fHUBOIU, Deva.

Tineretul, încotro?

C O N C U R S U L  F O T O  C U  PREM II

„Umbrele unui nou răsărit".
' . Foto: SIMO GEZA, Simeria

■; ''pi ....;.

. Una dintre cele mai de
favorizate generaţii este ge
neraţia tânăra. Crescută în 
mentalităţile comunismului 
totalitâr, trecută brusc, du
pă revoluţie, la polul opus, 
al democraţiei, această ge
neraţie trece prin cele mai 
mări greutăţi. Problemele 
cu care se confruntă tine
retul sunt m u ltip le ,în s ă  
cea mai spinoasă e pro
blema economică. O dată 
cu liberalizarea preţurilor 
a scăzut puterea de cum
părare a leului care, s-o 
recunoaştem, este din ce 
în ce mai „timid". O dată cu 
trecerea la economia. de 
piaţă au apărut indispen
sabilii şomeri, iar o bună 
parte dintre aceştia o re
prezintă tinerii, majoritatea 
având studii medii sau su
perioare. La ce viitor mai 
pot spera oare aceştia, când 
un televizor, un frigider 
sunt un lux, ca să nu mai 
vorbim de o locuinţă. Şi 
ne mai mirăm că au apă
ru t atâtea infracţiuni — 
hoţii, tâlhării, mai ales în

rândul ţinerilor. Ce şanse 
au tinerii cu salarii modi
ce în faţa celor cu veni-' 
turi de milioane ? Desigur, 
o soluţie ar fi privatizarea, 
însă ca' să începi o aface
re ai nevoie de capital, de 
foarte mulţi bani, dar şi 
de noroc. Apoi ce s-ar în
tâmpla dacă toată popula
ţia ar fi privatizată ?

O altă problemă, la fel 
de spinoasă şi legată de 
cele amintite mai sus, este 
cea legată de întemeierea 
unei familii — pas extrem 

.de important. Conform sta
tisticilor, numărul căsăto
riilor la mia de locuitori a 
scăzut, cu toate că numă
rul tinerilor rămâne rela
tiv acelaşi cu cel din anii 
trecuţi. E trist, mai ales 
că 1995 a fost declarat A- 
nul Internaţional al Fami
liei. Dacă tineretul răm â
ne viitorul ţării, ce viitor 
mai poate spera ţara în 
astfel de condiţii ?!

FLORIN JURCA,
Crişcior, student.
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In sufletul copilului, 
chipul educatoarei, al a- 
celei femei care-1 ajută 

să descopere taine abstrac
te pentru el, rămâne în 
crustat uneori pentru tot
deauna. La grădiniţa 9 
din strada Ion Corvin, 
Deva, aveam să pătrun
dem acest adevăr. Am 
răpit educatoarelor câte
va minute din pauza din
tre ore, invitându-le să 
ne vorbească despre a- 
ceastă Irumoasă meserie, 
dar în acelaşi timp în
cărcată de responsabili
tăţi, am văzut ,‘,pe viu" 
ce fac copiii, ce învaţă 
într-o zi.

— Conduc grupa mare- 
— spunea dna Maria Sîn- 
gerean. Sunt copii buni, 
formaţi deja în grupa 
mică. Ca sa ai rezultate,

. trebuie să iubeşti copilul, 
să-l înţelegi, să-l faci să 
pătrundă prin joc tainele 

mediului înconjurător. Ju- 
cându-ne, ei învaţă ce
va. Pornind de la uşor 
spre greu, îi ajutăm să 
descopere partea nevăzu
tă a luefurHbr. Prin răb 
dare „şi reluare le for
măm deprinderi inte
lectuale, .psiho-motrice, îi 
facem să- înţeleagă rela

ţiile sociale, conduita în 
familie, în. locuri diferi
te.

„Cunoaşterea caracte
rului şi particularităţilor 
individuale ale copilului 
este foarte . importantă 
spre a fi ajutat să facă

Spaţiu mic, 
activităţi

t

diverse
progrese" •— completează 
dna Eleonora Negru. Lu
crează de peste două de
cenii ca educatoare şi fa
ce meseria cu pasiunea 
şi dăruirea din primii ani, 
întreţinute de dubirea 
pentru- cei mici.
. înclinaţie şi sensibili

tate pentru copii au  şi 
dnele Ana Cizmaş sau Ma
ria Gânte. Dimineaţă de 
dimineaţă, dna Cizmaş îşi 
ia fetiţa de mână şi por
nesc împreună spre gră
diniţă. Aici rămân -până 
lâ prânz. Mama, educa
toare, iar fetiţa, preşco

lar. „Am iubit întotdeau
na copiii şi activitatea cu 
ei îmi dă satisfacţii, cu 
toate că uneori mă co
pleşeşte simţământul ne- 
împlinirii. Am trudit 5 
ani, la facultatea de fi
lologie, dar n-am avut 
şansa ocupării unui post 
de profesor". - ;

Aceste femei deosebite, 
cum le-a numit dna Le- 
tiţia» Faur, directoarea 
grădiniţei, şi care lucrea
ză cu multă dragoste 
pentru copii, formează un 
colectiv ale cărui rezul
tate cu cei mici consti
tuie suportul bupelor a- 
precieri. Ne-au uimit aici 
diversitatea jocurilor şi 
exerciţiilor grafice, a col. 
ţişoarelor ce imită în mi- 1 
niatură anotimpurile, a- 
teliere de lucru, ogoare 
ori laboratoare de stu
diu. Ne-a uimit faptul că 
într-un spaţiu atât de mic 
se pcate face — cu ce 
sacrificii ? — o activita
te atât de diversă, fie
care oră fiind urm ată de 
exerciţii de gimnastică, 
îndeletniciri #ce formează- 
la preşcolari îndemâna
rea, răbdarea, inventi
vitatea

ESTERA ŞINA

TMT sau... povestea unui început
Uneori cuvintele sunt 

greu de găsit pentru a ex
prima emoţia unui moment, ' 
povestea unui început. Ieri 
un vis, astăzi un fapt îm
plinit, primul număr al re-' 
vistei „Tineret magazin ” 
Traian““ (sau TMŢ), scos 
de un grup inimos .de elevi 
de la Liceul Teoretic Tra
ian din Deva, s-a dovedit 
a fi o reuşită.

Conceput într-o linie gra
fică deosebită, primul nu
măr al revistei TMT reu
neşte -intr-un mic univers 
gazetăresc gânduri,, senti
mente, idei, atitudini ale

unor tineri elevi’ care do
resc, încă din primele cla
se de liceu, să desluşească 
tainele profesiei de ziarist. 
Momentul de debut al re
vistei TMT de vineri du- 
pă-amiază s-a bucurat de 
prezenţa mai multor invi
taţi — oameni de cultură, 
ziarişti ‘ şi cadre didactice, 
care au apreciat primul 
număr' al revistei, pe cei 
care ău conceput şi finali
zat această frumoasă idee 
— Milena Ciorobea, Diana 
Badiu, Andreea Bădărău, 
Diana Ferenczy, Andreea 
Lonca şi Mihai Petriu.

Finalul evenimentului 
gazetăresc de vineri, de 
la Liceul Teoretic Traian 
din Deva, a fost dublat de 
o mică surpriză oferită ce
lor prezenţi, de "un grup 
cultural-artisţlc al liceului, 
care a prezentat un exce
lent spectacol de colinzi, 

j\lături de cuvintele de 
succes, rostite de cei pre
zenţi, la momentul de de
but al revistei, ne alătu
răm şi noi,' dorindu-le rear 
lizatorilor acesteia ; mult 
succes şi cât mai multe 
apariţii tinerei publicaţii !

CORNEI. POENAR

K

rea
copilului 

născut iarna
Temerea unor părinţi 

că dacă se naşte iarna co
pilul '«s*e mai puţin fa
vorizat este nejustificată. 
In perioada vieţii intrau, 
terine s-a bucu.at de a- 
vantaj-le sezonu ui cald 
(soâne, vitamine), care 
i-au dat vigoarea necesa- 

; râ ' • ■ 'y y
Condiţiile necesare să

nătăţii noului născu t: o 
cameră călduroasă, înso
rită, lipsită de curenţi 
o perfectă igienă ■ corpo
rală (baia zilnică este 
obligatorie, chiar dacă es
te  puţin răc it); lenjeria 
copilului să fie, de ase
menea, foarte curată ; su
garul osă. nu-Ţie înfofolit, 
căcLprea multe- hăirrâfe 

. îl incomodează, supra
încălzirea împiedicându-1 
să-. doarmă bine şi pre- 
dispunându-1 la răceli.

După vârsta de 3—4 
săptămâni, la ora amie
zii, -când este cald, nu 
bate vântul ori nu ninge, 
copilul va fi scos la pljm- 

■. bare. In. zilele geroase 
copilul va fi ţinut în fa
ţa ferestrei deschise, timp 
de câteva minute, de 3—4 
pri pe zi (nieiodaiă,.Jn  
curent). Copiilor născuţi 
iarna trebuie să li se fa
că absolut la vreme vac
cinarea antirahitică, nu
mai sub formă de pică
turi şi numai sub con
trol medical.

Numai vorbe bune...
La Oficiul poştal din Crişcior lucrează în Cea 

mai mare parte femei. Când treci pragul acestei u- 
niiăţi eşti întâmpinat cu vorbă bună, cu respect şi 
solicitudine, eşti servit operativ. Uiţi pentru moment 
de necazuri, devii mai vesel, mai optimist, încât du
pă -ce - părăseşti oficiul îţi pui întrebarea : cum de în 
alte părţi — chiar din acelaşi sector, de '  stat — nu 
întâlneşti asemenea primire, ba dimpotrivă I Să fie 
vorba de cei 7 ani de-acasă ? Greu de răspuns ! Cert 
este că locuitorii comunei vorbesc numai de bine 
despre aceste destoiniee salariate, numele lor fiind 
rostit cu respectul cuvenit. Ce frumos ar fi dacă toţ! 
cei din  sectorul prestaţiilor de servicii — indiferent 
că sunt particulari ori de stat — ar afişa acelaşi chip 
senin, a r avea aceleaşi vorbe bune pentru cei care • 
le deschid usa I -

FLORIN IURCA. 
student ziaristică

„A pleca înseamnă a mu
ri puţin". Cât adevăr în . 
aceste cuvinte ! Dar mulţi • 
nu-şi dau searria de aceas
ta, pentru că văd în ple
care, îndeosebi în, pleca rea 
de acasă, o evadare din 
cotidian, iar cei tineri — 
o adevărată eliberare din 
mediul familial dominat de 
regulile şi limitele impuse 
de părinţi. De aici şi do
rinţa de a „fugi" căt mai ; 
departe de caşâ, de a pune

’ o distanţă-cât-mai mare în 
tre ei şi restricţiile părin
ţilor.

; Când se optează pentru 
o  anumită şcoală (Hceu, 
şcoală profesională) sau 
formă de învăţământ su- ' 
perior, se are în vedere Şi 
depărtarea faţă'de1 casă; pe 
care cai mai mulţi o vor 
cât mai mare, ca, să poată 
răsufla uşuraţi-şi să-şi spu
nă : „In şfârşit, sunt' li
ber". Cu cât părinţii sunt 
mai severi şi mai rigizi, cu 
atât dorinţa de evadare,- de 
libertate, e mai mare ! In
sistenţa exagerată a aces
tora în a supune unor re
guli de tot felul propriii 
copii (indiferent- de vârstă 
fiecare din- n o i ' rămâne 
pentru părinţii săi tot un 
copil!) duce la o dorinţă

la fel de exagerată a aces
tora d e 'a  fi liberi.

Dar este vorba despre o li
bertate prost înţeleasă, pen
tru  că, atunci când spun 
„libertate" ei înţeleg cât 
mai multe drepturi şi, da
că se poate, cât' maî pu
ţin limitate. D ^p re ‘''obii-

n

gaţii nici să nu audă t S-au 
săturat de cele impuse de 
părinţi şi nu le consideră 
ca făcând, parte din ima
ginea lor despre libertate.

De aceea sunt destui cei 
care se pierd pe drumul 
vieţii, crezând că se în
dreaptă în mod sigur spre 
libertatea pe rsonală abso
lută. Uită că absolutul es
te un ideal, spre care tin
dem sau ar trebui să tin 
dem toţi, • d a r  pe care nu-1 
putem atinge.'niciodată .-Re

lativul este stăpân pe zi
lele noastre, iar veşnica 
goană după absolut este 
cea care da,*’ într-un fel, 
sens vieţii • noastre şi ne 
face să Ţin) ceea ce sun
tem : oameni fiinţe în
zestrate cu' inteligenţă, cori- 
ştimţă şi' ambiţie. ' t 

Tocmai despre această 
libertate prost -înţeleasă 
Mircea Eliade 'seria-: „Nu 
poţi fi lib er dacă- nu eşti 
responsabil/ Libertatea a- 
de vă rată nu implică „drep
turi" — pentru că drep
turile îţi -sunt d a te  dte al
ţii, şi ele nu te angajează. 
Eşti liber atunci când răs- 
piinzi pentru orice aet pe 
care îl faci. Răspundere 
gravă — căci e vorba de 
propria ta Viaţă, pe care 
o poţi pierde (adică te poţi 
rata) sau pe care o poţi 
fertiliza (adică, poţi crea)» 
în  afară de aceste două 
poluri — ratarea şi 'crea
ţia — nu văd ce sete a r  
avea libertatea.- E şti-liber 
— adică eşti responsabil 
de viaţa t a ; o poţi-pierd© 
sau o poţi c re a ; devii au
tomat şi ratat, sau om viu 
şi întreg"! V;.

FLORINA ROMAN, i  
studentă

întreţinerea covoarelor 
şi carpetelor

’ •  Desprăfuirea se face cel mai bine cu aspirato_ ţ
rul, iar periodic se bat în aer liber. Iarnă se întind ? 

-pe zăpadă curată, cu faţa în jos, apoi cu faţa în sus ’ 
şi se bat: Când se mătură, se presară p e . suprafaţa 
covorului sare fină, uscată, c a re , împiedică ţWprăş-- 
tierea prafului •  Se curăţă cu o perie înmuiată- Intr-ft 
soluţie de ap ă  cu oţet (4 linguri oţet la 1 1 cfe apă) •  
Cele persane şe şterg cu varză-proaspătă tăiată ju 
mătate sau sferturi (se • îndepărtează ' mereu stratul 
murdar prin tăiere şi se continuă; curăţirea) •  Co
voarele se curăţă bine presărându-le cu sare de bu
cătărie fină, apoi se m ătură cu m ătura de pai cura
tă, opărită într-o soluţie fierbinte de apă bine să
punită. Im ediat ce s-a murdărit, se opăreşte din nou 
cu soluţia de săpun •  Locurile de culoare albă şe 
şterg cu un tampon muiat în apă (un litru) la care 
se adaugă apă oxigenată (o linguriţă) şi 1/2 linguriţă 
amoniac concentrat. Se clăteşte cu apă cu oţet •  Ce
le foarte murdare se curăţă cu benzină sau neofali- 
nă in care dizolvăm naftalină (1—2 -linguri la un li
tru  de solvent) •  Franjurii se spală în apă caldă,- 
săpunită şi cu detergent. Se* clăteşte cu apă călduţă.

M U S IC  B O X

...merele şi-perele în 
gheţate pot fi aduse în 
starea iniţială ? Aşezaţi- 
le într-un vas, puneţi pes
te ele apă rece până le 
acoperă. Când apa a prins , 
pojghiţă de gheaţă, se 
scot, se şterg şi se u- 
sucă.

... deşi înmuiaţi, castra
veţii muraţi pot fi con
sumaţi ? Se strecoară zea-

că...?
ma lor prin sită, se fier- 

,bc şi se toarnă fierbinte 
peste castraveţii înmuiaţi. 
In timpul fierberii spuma 
formată se adună’ şi se 
aruncă.

... mierea se cristalizea

ză la temperaturi de 16 
—17 grade C ? Dacă se 
păstrează la temperaturi 
sub zero grade G sau 
peste 20 grade C acest 

fenomen natural nu şe pro
duce. Calitatea mierii nu 
se depreciază prin cris
talizare.

... obiectele de cristal se 
curăţă bine prin frecare 
cu bucăţi de cartof crud.

Bon Jovi pleacă îritr-un 
turneu de patru luni şi 

. jumătate" cu grupul Spor- 
• pions," la invitaţia m aha- 
gerului Dpc Mc Ghee. Re- 

L zuliaiui turneului din ;va

marea şans i să cânte cu 
Kiss, uri grup fără preju
decăţi, care le-a dat posi- 
bilitatea de exprimare li
beră.?.: Apoi Bcn Jovi a a- 
părut în cadrul! unei emi-

ra lui ’84 a fost creşterea 
cifrei de vânzare a al
bumului, devenind disc de 
aur In SUA (500 000 exem
plare vândute). ' Albumul 
ajunge pe locul 43 în Bill- 
board, grupul pornind în 
toamnă într-un turneu în 
Japonia cu Whitesnake şi 
apoi din nou cu Scorpion?, 
ce devin prietenii lor. La 
începutul- iernii grupul a- 
junge pentru prima dată 
în. Europa, cântând in des
chiderea lui Kiss. In  nu
mărul din decembrie ’84, 
revista Metal Hammer fa
ce referiri despre acest tu r
neu : „Deşi Bon Jovi este' 
o trupă reiativ nouă, a sur
prins publicul european, 
prin interpretarea profe
sionistă şi prin sunetul o- 
riginal şi clar. Au avut

siuni pe postul BBC. Deşi 
au avut succes, numărul 
fanilor din Europa era în
că neglijabil. Gene Sim- 
mons (Kiss) afirma într-un 
interviu că acest turneu a 
fost realizat numai ca să le 
facă pe plac celor de la 
PolyGram. Clasamentele 
pe ’84 îi desemnau ca beşţ 
new bând în Anglia şi gru
pului anului în Japonia. 
Albumul „Bon Jovi" s-a 
clasat pe locul 43 în SUA 
şi 71 în Anglia. Din no
iembrie ’84 grupul intră 
din nou îrt studiouri, pentru 
înregistrarea unui nou al
bum. înregistrările s-au fă
cut la Philadelphia, tot cu 
producătorul Lance Quinnt.

„7800 Fanrenheit" a apă
rut în iunie ’85, şi conţine 
trei extrase pe single de

-  f -

: top : Ih And Out of Love 
(No 69 in Billboard In lu 
na august), Harvest Party  
In The Night (No 68) fn 
UK- (în august) şi Only Lo- 
nely (prima .piesă cu yi- 
deoclip realizată de frate
le lui Jon, Anthony bU- 
clB^l Buongipvi, care eră 
ş* «riinjprul scenic ăl grii- 

""?i). Acest album atinge 
52 în  SUA şi 28 in 

devenind disc de aur. 
Jovi-era cotat ca un 

grŞpvŢIe ' hard-rock" melo
dios. . . * ' '■

In revista Metal Hammer 
apare o eroare deoarece 
redtfctorii nu au sesizat că 
Rashbaum şi-a schimbat 
numele în  Dă vid Bryan ă- 
firmând că în trupă s-a 
produs o modificare de 
componenţă.

Intr-un club. obscur din 
Philadelphia, Jon descope. 
ră un cuartet anonim, Cin- 
derella. Ii propune lui De- 
rek Schulman să le sem
neze un contract şi astfel 
.Ton îşî găseşte o nouă vo
caţie, cea de descoperitor 
de tinere talente. Apoi Bon 
Jovi şi Cinderella pleacă 
într-un turneu american 
ce devine unul dintre cele 
mai apreciate turnee ale 
anului.

(Va urma)

HORIA SEBEŞAN



y . MACON SA
Un agent economic de prim rang 

în ramura materialelor de construcţii

— Dle director general» 
S.C. Macon S A  Deva es
te im agent economic dc 
prim rang in ramura ma
terialelor de construcţii. 
Ultimii ani au fost po

trivnici activităţii din con
strucţii, datorită fenome
nelor ex:stente î n ; econo
mia naţională. Ce s-a în
tâmplat la unitatea dv. ?

— în  primul rând, am 
trecut la o restructurare a 
societăţii, in sensul că 
am realizat o descentrali
zare a activităţii, orga- 
nizând trei fabrici şi pa- 
tru  secţii de bază, tu  u r
mărirea Indicatorilor eco- 
nomico-financiari, până 
la  nivel de balanţă. De
sigur, s-a avut în vede
re  şi un management a- 
dccvat, care şi-a asumat 
organizarea, conducerea

tiu * r > a;or de prc 
ducţie, începând cu a- 
provizionarea materiilor 
prime ş i ' până la vân
zarea produselor.

în  următoarea . ordine 
de idei, am  trecut la  mo
dernizarea secţiei de te 
racotă, a liniei de m ar
m ură şi de ţiglă, prin 

ei instalaţii

;

im portul unei 
competitive din Italia. A- 

'peastă modernizare, res- 
pectiv restructurare, co
roborată cu preocuparea 
pentru motivaţia salaria- 
ţăăâv societăţii, a permis 
ea  activitatea să se re- 
dreseze In mod spectacu
los de maniera în care, 

- m  prezent, în societate 
să se lucreze cu randa
mente apropiate de ni
velul anului 1989, cu o 
cifră de afaceri de 15 
miliarde de lei anual şi 
eu  un profit estimat pe 
anul în curs de 2,3 mi
liarde de Iei.

— Ce v-aţi propus pen
tru  „ziua de mâine" ?

— Şi în continuare ne 
preocupă modernizarea 
tuturor proceselor tehno
logice, pentru prima da
tă  fiind interesaţi de mo. 
domizarea secţiei de va
tă  şi produse din vată 
naturală, având în vede
re că materialele termo- 
izolatoare vor fi cerute 
tot mai m ult a tâ t pe pia
ţa românească cât şi pe 
cea externă. Nu este vor

-  UN PROCES STRICT NECESAR
ba de produsele pe care 
le facem în prezent, ci 
este vorba de produse cu 
parametri calitativi su
periori, care să ne per
mită să ne finalizăm şi. 
la  acest capitol preocu
pările în domeniul mo
dernizării societăţii.

— De curând firma 
s-a privatizat, fapt te a 
sflrimbat multe lucruri în 
bine. V-am ruga să fa
ceţi câteva aprecieri în 
acest sens. A_fost greu? 
A fost uşor ?
—  După ’89 ne-am pro

pus ca un obiectiv prin
cipal privatizarea socie
tăţii, proces dificil având 
în vedere în special lip
sa banilor din partea u- 
nor competitori şi în pri
mul rând ’a salariaţilor, 
iar în al doilea rând fap. 
tu l . că varianta de pri
vatizare la care am a- 
peîat — de altfel şi sin- 
gtira la acea dată — era 
metoda MEBO. întocmi
rea documentaţiei a ne
cesitat un volum mare 
de immcă atât î»  interior, 
'c i t  ş i  a unor specialişti 
din exterior pe care i-am 
atras In această acţiune.

După parcurgerea a- 
cestei etape, ce a durat 
aproximativ un an, am 

. Ite acţiuni le
gate de negocierea valo
rii de cumpărare a şocie- 
tăţil. în această etapă, de 
aproximativ şapte luni, 
s-au întâmpinat multe 
dificultăţi şi mai ales de 
ordin birocratic la nive
lul -organismelor abili
tate eă negocieze, cu noi, 
valoarea de cumpărare a 
societăţii. Astfel, la  în- 
ceputul lunii august, am 
reuşit să perfectăm con
tractul eu FPS-ul, iar ul- 
terior ce! cu FPP-ul. De
sigur, valoarea de cum
părare a societăţii este 
relativ m are — 7,3 m iliar
de lei —, iniţial eerându- 
ni-se 16 miliarde de lei, 
dar după trei runde de 
negocieri şi un memoriu 
la consiliul de adminis
traţie al FPS, am reuşit 
să reducem valoarea 
la cea amintită anterior 
— 7,3 miliarde de Iei.

Condiţiile in care urma 
să plătim această valoare

MACON S A ., 2700 DEVA, ROMÂNIA
Strada Sîntahalm, nr. I  

Tel. 004054/613930 Telex. 72249 
fax. 004054/626060; 624768

O feră  In condiţii deosebit de avantajoase agenţilor 
economici şi persoanelor fizice următoarele materiale 
de construcţii:

•  Sobe de teracotă; *
•  Obiecte artizanale din ceramică ;
•  Materiale izolatoare: vată minerală, polistiren 

expandat;
•  Cărămizi dialit, placaj ceramic, cărămizi cerami

ce ;
•  Obiecte decorative din marmură;
•  Placaj marmură de diferite dimensiuni;
•  B.C.A. zidărie şi izolaţie ;
•  Ţigle din beton colorat;
•  Prefabricate din beton.

Discuţie cu dl LIVIU CUCU, 
director general la Macon S.A. Deva

erau urm ătoarele: 30 la 
sută din valoare cu cer
tificate de proprietate, Jar 
diferenţa, de 70 la sută, 
la  FPS a s tfe l: 20—30 la 
sută din cei 70 la  sută a . 
vans din sumă, cu bani 
cash, iar restul să fie 
rambursaţi in 9—10 ani, 
prin rate semestriale. Noi, 
la ora actuală, am cum
părat cu certificate 30 la 
sută din valoarea socie
tăţii şi am plătit, cu ba- 

'  nii jos, alte 21 de pro
cente, diferenţa reprezen- 
tând-o creditul pe care 
ni-1 acordă FPS pe o pe
rioadă de 9 ani, cu men
ţiunea că dispunem de 
un an de graţie, prima 
rată urmează a  fi plăti
ş i doai în 15 august 1995. 
Avansul pe care l-am  
plătit la  FPS l-am  Îm
prum utat in urm a unei 
negocieri cu o firmă din 
Bucureşti, care ne-a a- 
cordat un credit de fi
nanţare pe un termen 
foarte scurt.

— Dle director gene. 
ral, care este gradul de 
utilizare a  capacităţilor 
de producţie?

— Procentul de utiliza
re a  acestora se ridică 
la  50 la sută, dar pentru 
a-1 putea mări la 80—90 
la sută, va trebui ca în 
următorii 9—10 ani să 
investim intre 15 şi 25 
de miliarde de lei. Or, 
dacă acest proces de mo
dernizare s-ar suprapune 
cu costurile privatizării

nu am reuşi acest lucru, 
de aceea- suntem nevoiţi 
să apelăm la .credite. Si
gur, este un proces cu 
riscuri deosebit de mari, 
dar dacă vrem să avem 

o perspectivă, va trebui să 
riscăm.

Totodată, prin acest 
proces de privatizare am 
urmărit să motivăm sa
lariaţi care, devenind 
proprietari, îşi asumă a lt
fe l responsabilităţile in 
organizarea întregului 
flux de producţie. De a- 
ceea apreciem că priva
tizarea este un proces 
strict necesar» care asi- 
gu v în paralel cu  ̂ ’ der- 
îizarea dezvoltarea se 
Pietăţii o mai bună mo
tivare â salariaţilor.

fw SpUSI 16, fcî CîmSî
s-a şi scris că Dinu Pa
triciu ar f l  acţionar la  
Macon Deva şi că ar fi 
cumpărat societatea. Ca
re este adevărul?

— Aş vrea să precizez 
că echipa - sar.* ger e ; , şi 
consiliul PAS a pornit la 
acest picccs debarasat de 
orice complex. Am în
cercat să fim pragmatici 
şi să ne stabilim obiec
tive precise Ce urmărim 
prin această privatizare ? 
Care sunt costurile ceic 
mai mici pe care Urma ea 
asociaţia să le suporte ? 
Se putea apela şi la bănci, 
insă la sumele care se 
puneau in d setiţje Şi Ia 
dobânzile de 65—70 !a 
sută, procesul de cumpă

rare de către salariaţi de
venea oneros şi foarte ris
c a n t Privatizarea nu se 
poate realiza decât cu 
credite eşalonate, pe du
rate c?r ,-spunzâtoare şi 
cu dobânzi suportabile. 
Creditele pe care Ie o- 
feră băndie, cu ddbân- 
zile p ra c tica i în prezent, 
nu permit practic reali
zarea procesului de pri
vatizare.

Legat de întrebarea 
dvs se poate discuta de 
oricine, însă eu discut de 
societatea ALFA din Bu
cureşti, societate cu ca
pital privat, care lucrea
ză pe piaţa românească 
după toate rigorile legii, 
având inclusiv înscris in 
statut posibilitatea de a 
acorda credite. Fiecare se 
orientează spre acele sur
se de finanţare unde con
diţiile sunt mai avanta
joase. Noi am fost finan
ţaţi de către societatea 
ALFA cu 1,4 miliarde de 
lei, gajul reprezentându-1 
un pachet de acţiuni e- 
chivalent a  29 de procen
te, credit pe care l-am 
obţinut fără dobânzi, fă
ră alte obligaţii finan
ţare pe care noi o con-' 
siderăm cea mai avanta
joasă la  era actuală.

*— Dle director general, 
care este opinia dvs cu 
privire la perspectiva sec- 
torului materialelor de
construcţii?

—- Noi suntem foarte 
optimişti tic bservă, mai 

. ales in ultimul an de- ac
tivitate, că cererea în
domeniul materialelor de 
construcţii este ascenden
tă. Aş menţiona capaci
tăţi cti o desfacere de su
tă Ia sută — fabrica de 
betoane celulari autocla_ 
vate. setţia de cahle de 
teracotă, cererea la pro
ducţia de marmură, pre
cum şi secţia de ţiglă din 
ciment colorat

Sigur că la nivelul con
ducerii societăţii avem un 
program, cu o perspecti
vă ce vizează următorii 
10 ani, în care ne pro

punem să modernizăm, să 
dezvoltăm capacităţi noi 
de producţie, care să fie 
în concordanţă eu cere
rea pe piaţă internă şi 
internaţională. Programul 
nostru de modernizare- 
dezvoltare are în vedere 
şi studiile privind cereri- 
îe de materiale de con
strucţii la nivelul econo
miei naţionale — mate
riale din beton armat, din 
beton - celular, materiale 
lermofonoizolante, ţiglă 
din ciment şi alte produ
se. Apreciem că suntem 
pe drumul bun şi că o 
dată cu privatizarea şan
sa noastră de dezvoltare 
creşte. Suntem optimişti, 
m ai ales că produsele 
sunt bune calitativ şi sub 
preţul concurenţei. Pen
tru  piaţă externă avem 
produse cu Un potenţial 
real de export, îndeosebi 
la produsele din marmu. 
ră. Avdm însă şi pro
duse eu un caracter con
ţi n 'turci, care pot. fi t â i 
dute pe pieţele vecine.

—- înainte de a înche
ia discuţia ne-am mai 
permite o  întrebare i ca
re  este oful dv Ntel mai 
mare ?

— Cred că este tot în 
domeniul legislativ. Tre
buie să avem legi orga
nice, care să fio bine 
structurate şi să răspun
dă nevoilor reale ale a 
genţilor economici, legi 
care să le permită aces
tora sâ se feSapitălizcze, 
să aibă un potenţial" fi
nanciar pentru dezvoltare. 
Din păcate, noi suntem 
obligaţi să apelăm la 
credite externe, pentru a 
reduce decalajul tehnolo. 
gic existent la ora actua
lă, acesta cuantificându- 
se între 20 şi 40 de ani- 
Or, eu dobânzile la  cre
ditele actuale nu se poa
te realiza dezvoltarea în
treprinderilor, de aceea 
este nevoie de o revede
re a  acestor lucruri, pen
tru  ca în final, treburile 
să meargă bine.

CORNEL POENAR
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CUVÂNTULUI LIBCfi
APĂ CALDĂ ÎN

Locatarii din blocul 4, 
scara III, de pe bulevar
dul 1 Decembrie din Deva, 
ne-au semnalat un neajuns.
De câteva săptămâni, mai 
exact de când â  fost Opri* 
tă apa rece în Deva pen
tru  o avarie la  conducta 
ce vine de la Sântămărie- 
Orlea, la robinetele de 
apă rece de multe ori curge 
fiţrbinte. Dimineaţa, dacă 
nu deschid întâi robinetul 
roşu, oamenii pot să-şi 
facă mici rezerve de apă 
rece ca să aibă de băut 
sau pentru gătit, ştiind că 
apa caldă nu 1  potabilă. 
Dar peste t i  curge când 
rece, când fierbinte. Chiar

LOC DE RECE
rând  trag apa la  WC ies

aburi.
Au făcut repetate re

clamaţii la dispeceratul de 
specialitate, dar răspun
sul a fost „n-avem ce 
face“. Locatarii sunt în
grijoraţi a tâ t pentru pe
ricolul pe care-1 presu
pune consumarea apei cal
de pentru sănătatea lor, 
cât şi pentru costurile pe 
care vor fi nevoiţi să le 
suporte. Pe bună drep
tate pretind să se descope
re cauzele acestei anoma
lii care ii poate costa atât 
de scump, şi pentru care ■ 
ei, locatarii, nu eu nici o 
vină.

AM CERCETAT CELE SESIZATE DE DV.
Oliviu nonim din Simeria (care•  Stimate dle 

Ceceu, din Haţeg, ne-am 
deplasat la faţa locului, 
aşa cum ne-aţi solicitat, 
spre a vă da concursul 
în  rezolvarea problemei 
racordării la gaz. Intre 
timp, însă, problema s-a 
rezolvat favorabil şi pen
tru partea străzii în d is
cuţie.

•  „Cine şe ocupă, de 
cine depinde şi când (?) 
vom avea |n  piaţa agro- 
alimentară din Simeria ra
me metalice cu pereţi de 
sticlă ta care să se păstre
ze carnea şi brânzeturi le 
care se vând acum (ca-ntot- 
denuna) nici măcar aco
perite" — ne scrie un a-

la  expeditor notează — „ce 
Importanţă are T% făcând 
apel la  igienă şi sănătate 
publică.

Am  fost şi am văzut, 
stimate anonim (ă), piaţa 
despre care ne scrieţi. Ne 
m iră faptul că n-aţi sesi
zat cel puţin în  treacăt 
schimbările In  bine care 
s-au produs în ultimul 
timp In acest toc (carnea 
de vânzare era totuşi aco
perită). In  privinţa acelor 
„rame cu pereţi de sticlă" 
(cum există în Deva, spre 
exemplu) ne întrebăm  dacă 
ele ar rezista in condiţiile 
1(1'; care piaţa nu  este în
chisă.

POŞTA RUBRICII
ş  Vasile Moldovan. Post 

restant D eva: „Versurile 
trimişe nouă nu intru- 

nesc condiţii de publicare. 
Spuneţi în proză şi mai 
pe scurt ce aveţi de spus.

Ion C ăm ara — Orăş
tie : Fondul de rulment 
se plăteşte la asociaţie, nu 
doar de către locatarii 
restanţieri, ci de către 
toţi locatarii. Acest fond 
depozitat la  CEC sau la 
bancă produce dobândă, 
dar fiind mereu datoare 
furnizorilor de servicii, 
asociaţiile îl consumă îna
inte ca el să producă do
bândă. Pentru celelalte 
aspecte, am trimis sesi
zarea pentru cercetare 
Consiliului local Orăştie.

•  Grigore Tătaru — Bil- 
teni, Gorj: Anunţuri ca 
acel pe care ni l-aţi pro
pus publicăm contra cast, 
prin achitare 'direct la 
redacţia ziarului. Dacă 
doriţi să comandaţi un 
astfel de serviciu prin 
poştă, atunci formulaţi tex
tul, calculaţi costul la 500 
de lei cuvântul şi tri
miteţi comanda şi banii 
pe adresa : Similie Maria, 
redacţia ziarului „Cuvân
tul liber" Deva, str. 1 De
cembrie, 35, cod 2700.

•  Cristian L» — D eva: 
Rubrica la care ne pro
puneţi pentru publicare 
pamfletul (reuşit de alt
fel) „Ambalaje politice" 
ne obligă ca înainte de

a-1 publica să ne cunoaş
tem, aşa cum cere regu
lamentul concursului nos
tru, adică numele şi 
prenumele (întregi nu toi- 
ţiale), vârsta, studii, adre
sa şi tot ce mai găsiţi ne
cesar să ne spuneţi despre 
dv. Eventual treceţi in
tr-o zi pe la redacţie.

•  Aron Costina — Bu- 
cureşci: Situaţia fiului 
dv. o poate clarifica nu
mai comisia judeţeană de 
expertiză a capacităţii de 
muncă. Vă rugăm să vă 
adresaţi acestei instituţii 
cu acte doveditoare.

•  Silvia Lite, Hunedoa
ra. Vă mulţumim pen
tru  ..fidelitate şi pentru 
consecvenţa eu care ne u r 
măriţi. Vă dorim s-o pu
teţi face încă mulţi ani 
de-acum înainte, Referi
tor la cele relatate în scri
soare vă sfătuim să vă 
adresaţi prefectului ju 
deţului Arad. în  cadrul 
prefecturilor există comi
sii specializate In rezol
varea situaţiilor create de 
aplicarea Legii fondului 
funciar. - ' '

•  Gheorghe Cioara, Cris- 
tur. Problemele despre 
cere ne scrieţi se pot re
zolva doar în familie, ma
nifestând multă înţelege
re şi respect din partea 
unuiă faţă de celălalt. A- 
meninţarea cu • internarea 
nu se va putea materiali
za dacă sunteţi sănătos, 
aşa cum susţineţi.
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NU NE COMANDĂ NIMENI J

Zeci de locatari din cartierul Aurel Vlaicu al 
! oraşului Haţeg au cereri pentru montarea de posturi 

telefonice. De cinci, de şase sau chiar de opt-zece 
ani, Li se răspunde mereu eâ „mi există cablu". 
Este curios că în vremea aceasta în m ulte blocuri 

I s-au montat telefoane. La cetăţenii ale căror cereri 
au o vechime mult mai mică. La sesizările cetăţe
nilor, domnii care pun telefoane răspund scurt : „Re
clamaţi unde vă place- Pe noi nu ne comandă ni
meni". Chiar asa ? (N-S.).

1
S.C. „ELCO IMPORT EXPORTa S.R.L. \ 

DEVA I

Oferă, în condiţii excepţionale, tele- ţ 
vizoare color DAEWOO, cu teletext. \

•  Garanţie 3 ani la tubul tinescop;\
Zanilap^ese. y

•  Cel mai bun raport preţ — perfor- J
manţă. J

Informaţii la tei. 616759 (8— 16) $au< 
la sediul firmei din hăul Decehal, bloc S, 
parter. (92657

V-
! -

A K D A F  
D fi V A

str. Drago? Vodă, nr. 18 
telefon 622299; 
HUNEDOARA — 

MONTANA S R.L. — 
Hotel „Rusca** 
Telefon 713606

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE 
VA STA LA DISPOZIŢIE CU i 

Asigurarea de autovehicule CA SCO 
CARTE VERDE
Asigurarea bunurilor in timpul transpor

tului
Asigurări de sănătate pentru călătoriile 
în străinătate.
Asigurarea clădirilor ?i conţinutul aces
tora.
Asigurări de credite şi garanţii. 
Asigurarea managerului.

— Program zilnic : 8—16 ; s â m b ă ta : 8—12.

RESTAURANTUL MIORIŢA ORĂŞTIE 

o r g a n i z e a z ă  

REVELION 1995

•  Meniu deosebit;
' 61 Preţurile cele mai ratei din oraş;

0  Cântă formaţia RETRORITM. (93461)

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L
BOUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEUFAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
* Televizoare color
Megavision Goldstar Samsung

* Maşini de splat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA
NU UITATI PLATA IN R A T E  !!!

Pentru clientii nostrii cure achiziţionează 
produse in valoare de peste 360.880 lei 

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii:
1. Televizor color
2. Masina de spatat automata
3. Frigider de 240 I
4.20 de mixere electrocasnice 
Tragerea va avea toc la sediul firmei in 
25 Decembrie 1994

—

CONSUMCOOP BRETEA ROMANA

ANGAJEAZA
•  Lucrători gestionari pentru 5

— magazin universal Bretea Română 
«— magazin şl bufet Vilcele Bune
— magazin şi bufet B&ţălar.

•  Şef secţie şl mecanic pentru Autoservice 
Bretea Strei.
Relaţii Ia sediul cooperativei, sau telefon 

761148. (93488)

;-Şf
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Comercializează, în calitate de 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT 

al produselor
S.C. S1DEX S.A . GALAŢI 

pentru consumatorii din Transilvania, ur
mătoarele produse metalurgice:

•  tablă subţire, laminată la rece;
•  tablă mijlocie şi groasă laminată 

la cald;
•  bandă laminată la rece.
Solicităm agenţii economiei să H4

transmită documentaţia cu specificaţia ne
cesarului de laminate plate, în vederea 
contractării pentru anul 1995.

COMAT MUREŞ S.A. MEREU LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

î  1 
4 ;

CONSUMCOOP BRETEA ROMANA I
L IC IT E A Z Ă  j

•  Un autocamion SR cu motor de trac-»
tor, hi data dc 22. XH.1994. f .
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI \  
B R A D  |

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ J

în vederea concesionării unui teren în |  
intravilanul oraşului Brad, în centrul ci- * 
vie, pe strada Republicii, nr. 28, pentrul 
xeatizarea, uimi - I

COMPLEX COMERCIAL I
ŞI PRESTĂRI SERVICII I

potrivit documentaţiei de urbanism t 
aprobată în condiţiile Legii nr. 50/1992,1 
astfel : I
— suprafaţa aferentă de teren este de j

620 mp ; ■
— taxa anuală minimă de concesiune (

1000 leifmplan ; |
— concesionarea terenului se face pe du- *

ra tă d e9 9 a n i;  I
— ofertele se depun până la data de 10 j 

ianuarie 199.5, or a l  6, la sediul Cori-ţ 
siliului local al oraşului Brad, str. î 
Republicii, nr. 18, jcamera nr. 2 .;  |

— documentele Uciiaţiei se pot ndico |  
CQntra cost de la Consiliul local al 5 
oraşului Brad, , camera nr. 23, înce- J

7: .până cu data de 20 decembrie 2994/J 
garanţia de participare la licitaţie esfcî 
de 62 000 le i ; J

— taxa de participare la licitaţie este de I
80 000 le i;  ■ i
tnţm rm xt̂  suplimentare şi consulta- J

rea planşelor de detaliu se pot face zilnic |  
între orele 7,30—11,00, la Consiliul local î 
al oraşului Brad, camera nr. 23, începând J 
cu data de 20 decembrie 1994. |

Licitaţia va avea loc în ziua de 22 î 
ianuarie 1995, ora 10, la sediul Consiliu- J 
lui local ăl oraşului Brad. |

A U  U N T  I
S.C. Banc Post S.A., Sucursala jud Hu- |  

nedoara, vinde prin. licitaţie publică „Tipo- * 
grafie**. I

Licitaţia va avea Ioc in data de 15. XII. S 
1994, ora 10, Ia sediul Judecătoriei Deva. I
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ABONAMENTUL LA ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER"
Pentru a avea certitudinea, primirii 

fiecărui număr al ziarului „Cuvântul 
liber“ Deva, cea mai sigură modalitate 
este abonamentul. Redacţia ziarului nostru

— lunar
— trimestrial
— semestrial
— anual

—• 1000 le i ;
— 3000 le i ;
—  6000 le i ;
— 12000 lei ;

menţine, deocamdată, acelaşi preţ la abo- la care se adaugă taxele poştale aferente, 
na mente, unul dintre cele mai scăzute Răspunzând solicitării unor cititori 
preţuri de presă din ţară. de a-şi rezerva la chioşcuri ziarul nostru,

'Oficiile poştale şi factorii poştali din precizăm că redacţia este de acord cu 
judeţ efectuează abonamente la ziarul acest lucru, urmând ca cititorii interesaţi 
„Cuvântul liberei Deva, la următoarele .să negocieze modalităţile de rezervare 

■ preţuri: cu vânzătorii de la unităţile de desfacere, j;
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; CUMPĂRĂRI

p  Vân<l cutie viteză şi 
piese'Dacia 1100. Telefon 
625103, intre orele 16—21.

(0092320)
•  Vând televizor color 

Grundig, stereo, 66 cm, 
schiuri Volkl, legături, 
bicicletă. Telefon 611625.

(93756)
•  Vând TV 35 izotermă,

2 tone, motor Braşov, an 
fabricaţie 1989. Telefon * 
730779. (93749) .

•  Vând cameră video,
televizor color, videopla- 
,yeîr si recorder. Telefon 
66,1721. (93748)

p  Vând Lancia Prisma' 
Diesel, 1985, 2*00 cmc, sta
re foarte bună, avanta
jos. Telefon 619467.
T,: ' ' (93732)

M Cumpăr forinti. Tel. 
622685: (93729)

Vând VW Polo, 1978, 
«înm atriculat, vama plă* 
tită. Telefon 713118.

(9372Ţ)
•  Vând televizor color 

Grundig, preţ convenabil. 
Telefon 627309.

(93726)
•  Vând apartament 2

camere, Gojdu, telefon 
620707. ' (93725)

•  S.C. Viva vinde insta
laţie satelit cu antene alu
miniu, preţ 465 000 Iei. 
Deva, tel. 626265, 611764.

, (93309)
•  i Vând schiuri Atomic, 

1,8 m, cu legături. Deva, 
telefon 612953. '

(93715) -
•  Vând maşină tricotat

(nouă), electrică, cu car
telă Singer, maşini cusut: 
manuală, haine piele, 
cumpăr ceas vechi. Tel. 
818463. (93719)

•  Vând casă, Deva, str.
Băla Bartok, nr. 6. Infor' 
maţii în curte, orele 15— 
17. (93743)

•  Vând canapea, două
fotolii, masă cu şase scau 
ne tip Păun iţa şi fotoliu 
extensibil. Deva, telefon 
626022. (93744)

•  Vând tobe Taraa Tac- 
ton, cinele Meinil, tobo
şar electronic Yamaha, 
preţ foarte convenabil. Re
laţii telefon 647138, intre 
Orele 10—12.

(93740)
•  Vând televizoare co

lor şi alb-negru, preţ con

venabil. Telefon 613708.
(93737)

. • '■ Vând garaj metalic, 
demontabil, 6/5, compre
sor aer 380 V. Telefon 
660335, Simeria, după ora 
18. (93746)

•  Vând trafo de sudură
si robot — 220 V. Tel. 
625553- (93755)

•  Vând garsonieră, etaj 
10, ultracentral, compusă 
din cameră, bucătărie, 
hol. debara, cămară, bal
con, baie, gresie, faianţă, 
parchet, O'SQO 000, negocia
bil. Telefon 627265.

* " (93758)
•  S.C. METALCHIM S.A

DEVA, bdul 22 Deccm- 
.briq». bl. 4, sc. A-B, scoate 
la  licitaţie, în data dc 21 
decembrie 1994, şi în fie
care zi. de miercuri, până 
la lichidare : autotractor 
cil şa, ‘ 20 to n e ; tractor 
Universal 650 ; remorcă 
tractor 4 tone; Dacia 1304 
(papuc), şi alte mijloace, 
fixe.' Informaţii la tel. 
612844. (93765)

•  Vând Dacia 1310, preţ
convenabil. Deva, telefon 
627876. (93759)

•  Vând instalaţie re
cepţie TV satelit. Alba 
Iulia, telefon 058/822246.

, (93757) ’■
•  Vând Ford Granada, 

înmatriculat, stare perfec- '■ 
ta. Informaţii Hunedoara, 
telefon 711510.

\  (2562)
•  Vând Peugeot 505, 

Turbo I, fabricaţie 1985 
(numere germane) şi ca
meră video Panasonic, 
casetă mică. Tel. 717096.

(2561)
•  Vând dulap frigorific,

900 1, vitrină frigorifică 
tip Felix, preţ avanta
jos, Hunedoara, Piaţa 
Eliberării nr. 1 (măcelă
rie). » (2560)

•  Vând televizor color
Samsung, cu teletcxt, în 
garanţie. - Hunedoara, tel. 
728152., (2555)

•  Vând apartam ent 2 
camere, proprietate, Hune
doara. Informaţii Arad", 
telefon 236264.

(2559)
•  S.G. Giurgiu SNG-vin

de prin secţia cizmărie— 
comandă Dacia, din Mi
cro 5, Hunedoara, haine 
second hand, de iarnă, 
de cea mai bună calitate, 
la preţuri accesibile. Pro
gram 9—17, tel. 722016.

, (2558) ,7

ÎNCHIRIERI

•  Gaut pentru închi
riat garsonieră sau apar-

Zlar editat da S.C, „CUVĂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20/818/1991 Cort 307050601 B.C. Dova Codflseal 211S827 
Deva, Str, 1 Decembrie. 35 Jud. Hunedoara.Telefoane:611275; 
612157;611269;625904(ax618061.Consiliul deadmlnlstratle;'1 
Dumitru Gheonea - preşednte. Minei Bodea, Virgil Crtşan, 
Tlberiu Istrate, Nlcolae Tîrcob - administratori. întreaga 
.răspunderepentiu conţinutul artfcolotor publlcataopoartâ autorii 
acestora. Tiparul executai la S.C „POUDAVA* S A. DEVA.

tament mobilate sau semi- 
mobilate, în Deva. Tele
fon 722357.

(2556)

PIERDERI

•  Ofer recompensă sub
stanţială celui care poate 
da relaţii despre autotu
rismul Mercedes 300 CE 
(bej metalizat), tip sport, 
ce a fost furat în I I  de
cembrie, din faţa Hotelu
lui „Sarmis“. Telefon 
625143. ■ . . (0092321)

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Dălândă Miha- 
ela. 11 declar nul.

(2557)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Doriţi un Reve
lion în care să hribi-, 
naţi plăcutul cu uti
lul ? S.C. BRUTĂRIA 
NEAMŢ IMPORT EX
PORT S.R.L., cu se
diul în Deva, str. M. 
Viteazul, nr. 32, vă 
oferă pentru numai 

, 50 001 lei/persoană a- 
ş ceasta posibilitate.' In
formaţii la tel. 054/ 
614647. VA AŞTEP
TAM! (93762)

•  Mişu Luppa efectuea
ză transport persoane 
Turcia, sâmbătă, 17 de
cembrie. Tel. 612166 şi 
714352. (93496)

•  Împrumuturi în lei
primiţi la  CASA DE 
AMANET SIMERIA,. zil
nic 8—17, tel. 661721.

(93662)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră şi 
spaţiu comercial, Deva, 
Dacia, bl. 16, sc. 3, ap. 
44, • telefon 629141, cu a- 
par tament 3—4 camere, 
exclus etaj 4, cartiere 
Dacia sau Micro 15.

(93730)

DIVERSE

•  Cabinetul ginecologic
dr. Ciotea s-a mutat în 
str. Pescăruşului, 25, De
va. '  (93734)

•  Cabinet veterinar pri
vat —- dr. Ncdelcu Marius, 
vizavi • Piaţa Centrală De
va. Telefon 617085.

'  " ' (93741)

•  începând cu data de
15. 01.1995, S.G. Alident 
SRL din Orăştie intenţio
nează să majoreze tari
fele seri Viciilor ■ ce le e- 
fectuează. _ . (93742)

COMEMORĂRI

•  AU trecut şase luni de 
l a r stingerea preiriatură 
din viaţă a celei care a\ 
fost - V

MAYER ELISABETA
Soţul Andrei, fiul Feri 

şi fiica Dudi, cu fami
liile, îi vor păstra o vie 
si frumoasă amintire.

(93754)

S.C. POLII)AVA S.A. DEV A 

Angajează
9  fochist pentru cazane termice de joasă 

presiune la centrala termică proprie. 
Condiţii de angajare:
-— certificat de absolvire cursuri califi

care specifică;
— legitimaţie fochist, vizată pentru anii 

1994 .şi 1995.
Informaţii suplimentare Ia telefon 621750 

sau Ia sediul societăţii din Deva, str. 22 De
cembrie, nr, 257.

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET „HYPERION“ 

HUNEDOARA—DEVA 
. ORGANIZEAZĂ " . -V;-

„REVELIONUL TINERETULUI — 1995“
Cu participarea extraordinară a cunoscu

ţilor solişti AURELIAN TEMIŞAN şi LUMI
NIŢA ROMAN, la sala Liceului Auto Deva, în 
31. XH. 1994, ora 21.

înscrieri la sediul Fundaţiei Judeţene a 
Tineretului Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(fosta Judecătorie), te t 611917 (până la ora 
17), 628082 (după ora 17).

Preţ 35000 1ei/persoană.

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA 

Vinde prin '

T J C IT A T H i P tflB I IC A

în data de 28. XII. 1994, ora 10.
•  Mijloace fixe amortizate (ARQ, Dacia 

1300 Break, autospecială LE A 1, caroserie Dacia 
1300 Break).

Relaţii suplimentare la tel.: 604153, 604191.
(Cmd.)

F R E S C 0

prin reprezentanţa Hunedoara 
9 dozatoare sucuri (superconcentrate)
9  maşini îngheţată; vitrine frigorifice 

, •  refrigeratoare bere 
9  maşini paste făinoase 
9 ciocolatiere
Hunedoara, str, N. Bălcescu, nr. 1 Poli

clinica cu plată, et. 3. tel 054/712832.

S.C. „VICTOR LOWE EXIM“ S.R.L, 
CRISTUR

Vă oferă pentru sărbătorile de iarnă:
— bere „KAISER“ 500 ml — 1295 lei/sticla. 

cu ambalaj nereturnabil;
—- croişsant „Fantastic Star“, 649 lei /buc. 

(inclusiv TVA);
—r  snacks-uri „Star Foods", 318 lei/buc, 

(iîîfclusiv TVA);
— apă minerală „Kraiten“ — Harghita

330 ml — 312 lei/sticla (inclusiv TVA); 
750 ml — 510 lei/sticla (inclusiv TVAJ. 
Vă aşteptăm. Telefon 626372.

. S.C. ALGEXIM 
PETROCOM S.R.L.

Comercializează toată gama de congela
toare „ARCTIC".

Vă aşteptăm la , magazinele din :
— Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 (vizavi 

de spital);
—■ Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A

(Lipscani). :: _ (93489)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
D E V A  -■

Anunţă vânzarea la licitaţie publică, or
ganizată în data de 23 decembrie 1994, a unui 
tractor U 650 M, casat.

Preţul de pornire â licitaţiei este de 
2 345 000 lei, iar taxa de participare de 
10 000 lei.

Informaţii suplimentare la sediul Consi
liului local, telefoanele 616916 sau 612388.

ROMANI AN

AMERICAN

HUNGARIAN

. JOINT VENTURE

Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT VEST 

OFERTĂ EXTRAORDINARA 
DE SĂRBĂTORI

Pentru cumpărătorii noştri fideli oferim 
surprize •

9  baloţi nesortaţi: 300—500 kg.
9 sortimente de iarnă: saci de 10 kg.
9  pungi cu haine nesortate, colectare ori

ginală : 5—15 kg.
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg. 
Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memoran

dumului, nr. 1. Telefon: 064/194030, 116480 
(luni—vineri: 8—16). Orar depozit Vlaha 5 
luni—sâmbătă : 7—16.


