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RĂZMERIŢA DE LA
Aşa cum anunţam in 

ziarul nostru de ieri, luni,- 
7 august a.c., la redacţia 
2iarului" nostru a : venit o 
veste: im număr de circa 
70 de' oameni din satul 
Barbura, comuna , Băiţa. 
au blocat drumul ce leagă 
localitatea respectivă de 
satul Fizeş. Imediat ce am 
primit informaţia, doi re
porteri ai „Cuvântului li
ber" s-au pus în mişcare, 
pornind spre faţa locului. 
Cârfti eram pe picior ele' 
plecare,” o delegaţie a l 
cătuită din Nicolae Popa,

viceprimarul'localităţii, Iu_ 
ga Arnos, preotul bisericii 
dih satul Barbura şi con
silier în consiliul local 
Băiţa, Petre Popa, pensio
nar şi Alin Sioran, ta 
fruntea căreia s-a Instalat 
dl senator Ioan Diniş, om 
al locului şi care s« im
plică întotdeauna cu răs
pundere în soluţionarea 
multiplelor probleme ale 
vieţii eeonomico-sociale a 
judeţului a pătruns în 
clădirea Consiliului ju
deţean. Delegaţia a voit 
să intre la dl Gostel Alic, 
dar preşedintele institui

ţiei nu se afla ta sediu. 
Lipsă erau şi dnii Ioan 
Uifăleanu şi. Cornel Bur- 
lec. Birourile. dlor vice
preşedinţi erau tasă des
chise, aşa că delegaţia 
a intrat tatr-unul din ele 
şi s-a aşezat la masă, de
cisă să nu plece până nu 
discută cu cineva din .. 

- conducerea judeţului. Ge a 
stat la baza declanşării 
răzmeriţei din Băiţa? O 
singură problemă, . despre 
care ziarul nostru a scris 
de' nenumărate ori in
sistând pentru soluţiona
rea e i : tergiversarea mo-

* •  *  •  *  •  *  •  *  » .  *  •  *  •

AZI, iN CUPA ROMÂNIEI IA  FOTBAL
' * Din această-etapă,
tră în joc -şi -divizionarele 
B •  Ia judeţul nostru se 

1 vor disputa 3 adevărate’ 
derby-uri, îp oraşele Hu
nedoara, Vulcan şi Uri- 
căni •  Singura eohipă de" 
Divizia C — Constructo
rul IJurtedoara — primeş
te replica celei mai bune 
clasate echipe din „B“ a 
judeţului nostru, Vega 
Deva, din seria a treia 
(şi în 'campionatul trecut).

Aşadar,' azi, de la ora 
. 17, se va desfăşura o nouă 
, etapă din Supa României 

lâ fotbal, ediţia 1995 —
1996, ; în, care intră şi di
vizionarele B. Din faza 
judeţeană a acestei com
petiţii s-a calificat Con
structorul Hunedoara, care 
în campionatul trecut’ » al 
Diviziei C — faza ju 
deţeană, a ocupat locul 
8 şi trebuie să subliniem 
că alături de A,SA Aurul 
Brad, Minerul Aninoasa,

Victoria Călăn, DaCia 
Orăştie şi Minerul Ştiinţa 
Vulcan, tânăra formaţie 
hunedoreanâ este bine a_ 
predată şi cotată în fot
balul judeţului nostru. 
"Antrenorul principal al 
Constructorului, fostul fun
daş central al Sorvinului* 
Dumitru Gălan, a reuşit 
să formeze o echipă tâ
nără, disciplinată, omo
genă, care va avea ta 
viitor un cuvânt greu de 
spus. Meciifl de astăzi 1 
Constructorul — Vega De
va va atrage mulţi spec
tatori în tribunele sta
dionului Constructorul din 
Hunedoara. Vega Deva are 
o frumoasă carte de vizită 
Elevii antrenorului Ionel 
Stanca şi N, Alexiuc se 
pregătesc cu multă con
ştiinciozitate pentru â- 
tingerea obiectiviilui de a 
se clasa în primele cinci, 
locuri ‘ ale clasamentului- 
seriei o IH-a a Diviziei B

şi doresc Să se califice şi 
maţ departe în Gupa 
României. Lotul deveni- 
lor este omdggn şi ta 
meciurile de pregătire sus
ţinute pâpă. acum, a do
vedit că şe află în con
tinuare pe un drum bun.-' 

In Valea Jiului, la ‘Dri
carii şi Vulcan se întâl
nesc Minerul Urjcanî şi 
Parângul Lenea şi A, Ş. 
Paroşeni-Vulean — Mine
rul I.upeni. Echipe pu
ternice, ce se cunosc bine 
între ele, evoluând şi în 
griul trecut în aceeaşi 
serie, a IV-a, de la care 
Se aşteaptă jocuri atrac
tive, pe' măsura „firmei" 
cluburilor, Tuturor parti
cipantelor 16 dorim suc
ces, -să-şi etaleze .cu
noştinţele tehnico-tactice 
şi uri deplin spirit de 
fair_play.

.  SABIN CER1UJ
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FLBTR I N RUTE

HUNEDOARA s t r  N. B a lcescu  nr 
ţC a lic lin iN  eu p U ti-cam , 1

eternizării drumului dintre 
Barbura şi Fizeş pe care 
circulă im mare număr de 
maşini mari, ce transportă 
calcar, minereu cuprifer 

- ş.a. de la exploatările mi
niere din zonă. De ani de 
zile li se promite oame_

_ GH. 1. NEGREA, 
TRAIÂN BONDOR ‘

(Continuare în pag. a 2-a)

C E N A C L U L  
„TOTUŞI IUBIREA" 

LA DEVA.

In eadrid turneului 
Intreprinş 'în  localităţi 
din judeţul Hunedoa- 
ra, cenaclul artistic „To
tuşi Iubirea", condus 
de cunoscutei poet A- 
drian Păunescu, va po
posi miercuri, 9 august 
a.c., în Piaţa Casei de 
Cultură din Deva, unde 
va susţine un spectacol 
începând cu ora 19. In 
următoarele două Zile 
spectacolele vor • avea 
Ioc |n localităţile Orăş- 
tic, respectiv, Dobra. 
(G. B.).

folcloric 
internaţional „Sarmizegetusa

„Eveniment cultoral-ar_ 
fistic' major în peisajul 
spiritual al judeţului Hu
nedoara, menţiona âl prof. 
Ioan; Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură Hune
doara şi preşedintele 
I.O.V, — Scoţia Naţională 
Deva — România, acest 
festival se înscrie în De
ceniul Mondial al Cultu
rii Populare (1988 —
J997), proclamat de 

UNESCO. Reafctet cu mari 
eforturi tatr-a perioqdâ 
de frământări politico — 
sociale resimţite pe în
treg mapamondul, cea.de 
a IH-a ediţie a .festiva- 
lului încearcă să descre
ţească, frunţile, să con
struiască un pod peste a_ 
pele învolburate de ’ di
ferende artificiale, să con
tribuie la apropierea în
tre naţiuni, la cunoaşte - 
rea şi respectarea valo
rilor spirituale ale fiecă
rui popor şi îndemnarea lâ 
toleranţă".

Aceasta este manifesta
rea care a debutat ieri la 
Deva, după o primire pro
tocolară a conducătorilor 
de formaţii participante la

Primăria municipiului, A 
urmat o splendidă paradă 
a .portului, cântecului şi 
dansului popular la care 
au luat parte formaţiile 
participante: Austria, Bul. 
garia. Republica Cehă, 
Chirisţ, Danemarca, Iugo- 
siavia, .Turcia, Ucraina, 
Ungaria şi România. Româ
nia însemnând ansamblu
rile folclorice „Getusa”, 
„Silvana". dansurile pâ- 
dureneşti din Dăbăca — 
Hăşdău, eăluşerii din 
Boşorod, a n s a ro b l u 1 
„Fluieraşul" din Oradea şi 
fanfara Clubului elevilor 
din Orăştie..

A fost o superbă •, re
vărsare de frumuseţe uma
nă şi a costumelor, de cu
loare şi graţie ce aii pas în 
evidenţă tradiţii de mare 
specificitate şi încărcă
tură ideatică, confirmate 
printr.Un spectacol fol
cloric de anvergură desfă
şurat în Piaţa Casei de 
cultură din Ueva.'

Azi, în programul festi
valului figurează specta
cole în municipale Orăş
tie şi Hunedoara.'

)
MINEL BODEA

Gruppl -folcloric „Rarnşo‘' 
(Danemarca). \ . *

SE RESTRÂNGE 
ARABILUI.

Celor care au avut şi au 
curiozitatea să treacă pe 
lângă platforma de gu
noi a municipiului Deva, 
spre râul Mureş, nu le 
poate scăpa peisajul dez
agreabil creat de .şoferii 
R.A.G.C.L, care fac trans
porturile în zo**5- Pin 
grabă, satt pentru a eco
nomisi combustibilul, li
nii dintre aceştia ‘ tot lăr
gesc. aria platformei, în 
dauna terenului arabil 
destinat producerii le
gumelor, basculând gu
noaiele pe unde apucă, Gu 
siguranţă că dâ6ă pămân
tul respectiv le-ar a- 
parţine, n-ar proceda ast
fel, (N- X.). . ’ ' ...
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•  I dolar SUA — 2037 lei
•  1 marcă germană — 1455 lei
•  100 yeni japonezi - — 2238 lei

I UNA PE ZI
1 V-am

propriul
•  Avocatul 

apărat cp pe 
I meu fiu.
* Clientul: Cum, şi fiul |

1 dumneavoastră e tjri- I 
har? - i

• 1 liră sterlină — 3268 lei
• 1 franc elveţian — 1759 lei
• .1 franc francez - -  422 lei
• 100 lire italiene — 130 Ici

Cursuri de xsferinţă ale Băncii 'Naţionale

„al Companiei FiddleZ

Mc.

9 AUGUST

Sf. Ap. Matia; 
Antonin;

Sf. \

•  9/19 august 16017 1
Mihai Viteazul este u- ) 
cis .pe Câmpia Târzii, t 
din ordinul generalului / 
Gheorghe Basla; 1

•  A murit, in 1977, 
scriitorul ION MARIN 
SADOVEANU (n. 1912):

•  Soarele răsare la. 
ora 6,11 şi apune la 
20,31 ;

_  •  Au trecut 220 de 
zile: din an; au mai ră
mas" 145.
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(Urmare din pag. I)

niiof că lucrarea se va 
executa, dar In-van au 
rămas toate aresta -vorbe 

; goale. $  lată ce conse
cinţe ar» starea actuală 
a drumului respectiv, în- 
făţişato de cei ce l-au blo
cat ţi expuse pe larg de 
delegaţia venită la Deva:

•  Circulaţia maşinilor 
•mari face să să scuture 
■ casele de pe marginea
drumului:'

a  •  Satul este mereu plin 
de. praf care acoperă ca- 

.sele. iarbă, rufele ptise la 
uscat;
■ * Aerul este irespirabil 

din cauza-, prafului şi dău
nător din pricina pulbe
rii*» ce le conţine; -

•  Culturile agrieoje nu 
se '.pot dezvolta şl rodi,.
ţot 'jftn cair â prafului.

Şi înainte de Revoluţia 
'din. Decembrie 1989 şi 
4uj& . oamenii au reela- 
. .mac-beeastă situaţie.. In , 
tăMo şedinţele oposUiu-r 

In cadrul în» 
la judeţ s-a 

această problemă, 
cum îlceam. 

şi atât, nu s-a 
Htişeat nici <* frunză. Asta 
în pofida faptului că s_au 

'asfaltai ia anii din urmă, 
drumuri mal puţin, im
portante ş| circulate din 
judeţ, «am este de pildă 
cri spre satul Teiu. 
y După o  vreme a apă
rut în birou dl loan Me- 
drut, directorul Direcţiei 
finanţe — buget din ca
drul Consiliului judeţean, 
care »  spus două lucruri

7 3 E R
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importante şi>anumet în 
acest aii s-au alocat pen
tru drumul respectiv 50 
de milioane' lei, far lu- 

: crarCa va începe în cu» 
rănd. „Când ?'* — a fost 
întrebat. „Cât tfe curând". 
Dl NleoLae Popa a z is: 
„Am vorbit cu inginerul 
şef de la Drumuri şî po
duri şl mi-a spus că dân» 
şii n-au primit nici un 
ban**. „Numeşte adevă _ 
rât, înseamnă că dămul 
nu cunoaşţe problema V  
Dl Meţjrtiţ a mal.spus că4 
lucrarea va începe neapă
rat şi că’ cei ce alcătuia!) ’ 
delegaţia de la Şâiţa nu 
trebuiau să alerteze şi să 
ridice oamenii. ;js6 noi 
i-am ridicat—- a replicat 
dl Iuga Amos —, ei ei 
nc_au ridipat pe noi. Sânt 
hotărâţi să nu. deblocheze 
drumul până nu vâ începe 
modernizarea lui".

După o vreme o sosit şi 
dl loan Uifâleanu. A a- 
păruţ şl dl Comei Bur
lac, dar domnia ia  a 
dispărut' repede,. La ideea 
dlui vicepreşedinte prv_ 
zent au fost chemaţi ur
gent domnii din 'condu
cerea, Direcţiei judeţene 
de drumuri şî poduri Au 
şi venit foarte repede 
conducătorul societăţii şi 
inginerul şef al acesteia. 
„Bani sunt — a afirr 
mat dl director lonescu 
— dar încă tiu avem a- 
probarea factorilor supe
riori de la nivel de ţară, 
aşa că nu putepn începe 
lucrarea". „O soluţie tre
buie găsită** — a insistat 
dl- senator loari Diniş. S_a

discutat mult şi deschis, 
uneori dur. La un mo. 
ment dat a ţârâit telefi^ 
nul care l-a chemat pe dl 
senator. Am înţeles că Şţ 
sunat, nu şt in), de unde, 
dl Costel Alic. Intorcân» 
du-se la masă, dl loan '- 
Diniş a spus: „Dl Alic 
a afirmat că în această 
săptămână va începe lu
crarea pe drumul Barbu» 
ra — Fizeş. Spuneţi-le asţa 
oamenilor ca să elibereze 
şoseaua", . Cu această con
cluzie s»a încheiat întâi- . 
nirea, fn final, dl loan 
Mrdruţ ne-n spus: „Ru
găm „Cuvântul liber" să 
relateze lucrurile aşa etan 
s-au petrecut, fără exa
gerări nici într-o parte, 
nici în alta"./ I-am nuri- - 
ţumit interlocutorului p0n- 
tru sfat şi l_am asigurat 
că ziarului nostru nu-i 
stă în obicei să exagere
ze nimic, ţinând foarte 
mult Ia obiectivitatea şt/ 
independenţa sa. Dl loan 
Diniş ne_a rugat alt
ceva : Să urmărim şi să 
ajutăm rezolvarea do
leanţei oamenilor din Bar-, 
bura până la finalizarea 
ei. Am promis câ aşa vom 
fa<*. . >

LA ZIARUL
„CUVÂNTUL LIBER-

✓  ....
în aceste zile a  început acţiunea de 

contractare a abonamentelor la ziarul 
„Cuvântul liber* pentru luna septembrie.

Redacţia ziarului nostru a făcut fi 
face eforturi deosebite pentru a menţine 
ziarul la un preţ scăzut, asigurând astfel 

t> accesul la informaţia de presă fi a citita- * 
rilor cu venituri mai mici. Creşterea con
tinua a preţuriloriţa hârtia de ziar, tipar 
şi difuzare au determinat ca din luna sep
tembrie costul unui abonament să fie de 
2900 let,plus tastele? poştale, situându-ie 
la nivelul celor mai scăzute preţuri 4a a- 
bonamentele de presă din ţară.

Ziarul apare zilnic în S pagini t 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale f i  la  factorii poştali. Pentru luna 
septembrie puteţi face abonamente în tot 
cumd lifnii august. r

MIERCURI.
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Doriţi să fiţi în top? |
Celor ce doresc să participe la elaborarea JJANCE MUSIC TOP ̂  

TEN*1 Radio Deva, ziarul nostru Ie puae la ‘dispoziţie, următorul talon.;'
Ia-ţl talonul şi vei fi în  top !

J CASA o e  PRSSA& EDHUHA
„C U VAN tui U BER”, OEVA 

1 soaetiiepeacţiuni cucaptat pavat
• I  înmatriculate ta negrite ut Comerţu#» Oeva. cu 
|  m J^^18 /1^l Cont:4<rr»l3liOB.C.fi.Oeva.

ir

« 
i 
i  
i 
i  
i

Oumitru Gheena*. preşedinte ţ»«ac*o* şeii. J 
tentrtttea» vx̂ txesemmepeoacxxsetadMnci). j  

| comand sel rimei Bretea, iBcotet I

răspundere pentru conţinutul |

I 
I 
I 
I

a aritcotelQf o  poartă 
I redacţiei: Oeva. 2700. ttr t Decempne. rw 35. J 
* judeţul Hunedoara. Teteloane 6i «75.6121S7 J 
I S1126S.62S904 Fax 618069 ——  *
|  Tiparul executat ta S.C. ..Pobdava' S.A Oeva |  
Bau>d»a» « ■» ■■■mmmammmmeuş mm«pr’us*«•» <■» *• -

T M  89,3 MHz

Asigura spaţiu publicitar / 
p* posturile de radio private 
din armatoarele erate:
BUCUREŞTI
COBSTARTA Vi, : t<

TIMIŞOARA . 2  .
CIUJNAPOCA 3
ORADEA v  4 .
BUZAIJ *
URZICE NI ’ '  ■:/; 8.
SLOBOZIA 7

9
Informaţii la telefon -g.

. «0 41 64 ------ ■■ ■ w

TALON■ .'jv v -• . >.• • ..
0ANCE MUSiCTQP TEH

5  *
Expediaţi talonul pe adresa: “Radio Oeva". s tr L BIaga. nr 10 <

|Ş.;. . " - . 5
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Salvarea (s): 
„Sindromul"; 10,00 O. fa- 
muie foarte drăguţă (s/r);
10.30 Cheers ‘(sittom/r):
11.00 Frumos şi bogat' (s);
11.30 Vremea dorinţei (s);
12.00 Preţul e RerHnte 
{show); 12,30 Duelul fa. 
miliiler (show); 13r30 
Springfield Story t*)i
14.15 Santa Barbara (s. 
SUA); 15̂ )5 Pasiunea ei 
e crima (s.p); 16,00 Bo
na Christcn triksbew;
17.00 Ilans Mciser talk- 
show; 18,00 Jeopardy! 
(Cs); 18,30 Intre noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(s); 19,45 Ştiri, sport, me
teo; 29,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune — şi v  bele (s);
21.15 Justiţie finală (film).

v 7.00 Ştiri; 9.15 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Film; 
12,10 O blondă pentru ta.
ta (s); 12,40 Forum (mag,); 
14A0 Ştiri; 1A25 Cotidie
ne; 14,49 Beautifni (s); 
15J.0 A iubi (s), cu Pe. 
fer Bergman, Bric Brae- 
den; |6jD0 pate şi fetiţa 
(*); 16A0 Tata (s); 17M  
Desene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20.00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Paperissima 

sprint (show), cu Gabiblw, 
Miriana Trevisan; 21,40 
Film; 23,45 Ştiri; 0.15 
Sbow.ul lui Maurizio 
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(r); 5,30 Arca Iul No#
(do).

6,30 Germania azi di- 
mineaţă; 8^0 Brunch TV 
(mag. TV); 10.30 Gimrus. 
tlcă matinală; 11JS0 Insu
la fantezklor (serial); 
1.3JKI M e d i c a l  insu
lei (s); 14JW Falcoo- Crcst 
(s); lS j»  Cagpey şi La- 
cey (s.p.); 16,00 Star Trek 
(s. S.F., SUA); 17J>0 Bay_ 
u ateb : (ş) ; 18,00 Să
riscăm] (cs); 19,00 Triul 
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20Jo Hoa
ţa norocului (cs); 21,15
Comisarul Rcx (sa ); 22,l9 
Chicago fiope (4; 0,15
Stephen King — „El“ 
(thrUler SUA, 1990).

Imm
SJJ9  Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 Ştiri ITN; 
7J0 Lumea afacerilor •  
Ştiri ;10,00 Comerţ TV ;
11.00 Piaţa europeană; 
15,00. Piaţa americană ;
19.00 Azi •  Informaţii;

19,30 Buletin bursier; 20,00 
Ştiri ITN ; 20,30 Golf.
Openul european — Ţă
rile Scandinave; 21 „30
Dafeline, eu Jane Pautey 
şj Stone Phillips; 22,30 
VVTSO — magazin ger. 
mân; 23,30 Show-nl se
rii, cu Jay Leno; L00 
Buletin bursier; 1,20 O- 
ferta pieţei; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 VMeu- 
moda; i ,30 Show-ul serii, 
cu Jay Lena; 3,30 Drept 
înainte (doMUMntarţ. f

9.36 Atletism u C-M. 
de la Gotehorg (rez.);
11.30 Auto •  EUr«pa 
Truck Trial (rt; 12,00 
Magazinul sporturilor cu 
motor; 14,00 Atletism •  
C. M. de la Getoborg 
(inreg.); 16,00 DuatlOn 
Powerman Series 1995 ;
17.00 Pentatlon modern
•  C-M.; 18,00 Eurefun
•  Magazin- distractiv;
18.30 Triatlon •  C.E. de’ 
la Stoddwlia; (înreg); 
19^0 Moto •  Magazin 
Grand Prîx; 20,00 Auto
•  Magazin Formula 1;
20.30 Buletiri de ştiri ;
21.00 Box •  Hţeciuri in. 
iernaţional^; 22,00 Auto
•  Europa Truck Trial de
la Kotlien,,Germania (în
registrare). “

7,00 TVM Telemati* 
nai; .8,30 La prima ţâ
ră; 9,20 Santa Barba
ra (s/r); 10,05 Aur şi 
noroi (s/r); 10.55 De-- -a. —— .̂X——a.- ». an An V3«BMC ' WHIHolcî RR̂*txJ' £)■
cran de vacanţă; 13,10 
1001 andiţv; 144# TVR 
Iaşi; 15,05 TVB Cluj. 
Napoca; «100 Actuali»
taţi; IM# Magazin, in . 
ternaţihnal; 17.1S Alfa 
şi Omega . ; tAOOilfu.

zică populară; 18,30 De
sene animate; 19,00 
-Timpul Europei; 19,30 
California visează (s); 
20.00 Actualităţi, me
teo, sport; 20,50 Dr. 
Quinn (s); 21.45 Noi 
frontiere; 22,35 Totul 
despre muzici (cs); 
22.55 Confluenţe.

7A0 La prima 
9^0 Oro dl 
M jB Mazaatlm «atolit; 
B B  Oua.; 12J« Gang! 
<r); 12J0 Pagini ro
mantice; tZJO M m .  

ziaiti călătortitar; lloo 
Actualităţi; KM  E_
cran de vacanţă; IU #  

SariMri seriririar; M00 
Desene animate; MM 
Pasiuni secrete fu): 
17/90 Zritia Balanţei; 
17,40 Serial; tt^O Hm. 
în limba maghiară; 
20,00 Pro Memoria; 
2OJ0 Turist club; 21,00' 
TVM Mesager; 21.30 
Tradiţii; 22*0 «anta 
Barbara ts»; 22AS Ou 
meri de cinema; 2*45 
Mo't.-v nvrMiaw

9.00—13,45. Reloflri; 
16.05 Post mrridhni; 
17.35 Gala Tele 7: 

180» Documentar; t*30 
Desena animate: 1*00 
LiR^ întri; 2*00 Se
rial #  Trilcşte-ţl vi
sai — cp. 35; 2*50
Doar o voiM»; 2*00 
Telejurnal; 21,30 Se» 
rial o tneuB M  Cbnr- 
ly -  ep- *; 2*20 Ci
vica: - 2 5  Atriter;
2 3 3 ) S taruri p en tru  
WdM'ini: 23.45 Vi_

lo.rfu . einina Club 
OH 11,00 Videotext: 
18,00 VVorldnet; 18,15 

Lupi» ai IlI-lea — film 
de desene animate; 
28J00 Actualităţi TVR; 
20,45 Obiectiv; 21,00 
Actualitatea în direct 
(emisiune de Sorin 
Blada): 22,15 Film
o „Păcate eterne** 
(Franţa—  Spania — 
SUA. 1991); 23,50 Vi-

3TV-OCVA
t,»,(W V ideotext; 18,00 

Observator o Antena 
1; 19,00 Studio des
chis o  Emisiune de 
Alin Bena ; 20,00 Ce
naclul „Totuşi iubi
rea**. o  Transmisiune 
directă de ia spec
tacolul organizat _ Ia 
Deva, ia Piaţa Victo
riei ; 22M  Film

toane
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Nici 
nu sc

(a  Ttia şi in satele din 
împrejurimi, dl Graţian 
Munteanu este cunoscut 
ca un bun, harnic, price- 
p tt gospodar. Grădină ca 
« dumnealui mai rar. Cum 
«Ml « n i  plouase de mai 
«haite zile, omul şHa udat 

vtejdeţurîle, zarzava- 
legumeie, Hoţite. Nu 

Că cineva stă In în- 
la pândă. Mulţu

mit s-a dus la odihnă... 
ta  zorii zilei, ca orice ţă- 

dus la grădină. 
Toată, toată 'de- 
Morcovi, pătrun- 

raşii, hrean, 
gulii ş.a. erau 

Ca îa potop, 
bătaie de Joc. Ce_ 

z i lâcl in  asemenea situa-' 
ţte t  Anunţi poliţia.
' .«La intrarea In piaţă 

Deva,, dnii Costică 
ui şi Petre Tingan, de

origine de prii 
rii, veneau cu 
legume, zarzavî 
ţuri etc. ia vânzare.

— De unde Ie aduceţi, 
fraţilor ?, i-au întrebat dnii 
plt major Nicolae Crişan, 
plt ădj. Gheorghe Vidu, 
plt. adj. Constantin Băl- 
ţatu, de la Postul de po
liţie TF din gara Deva.

Răspunsul l-au dat; la 
faţa locului, in grădina de
vastată, hi grădina pe ca
rt proprietarul o  stropise 
nu numai cu apă, d  ş l cu 
dragoste şl sudoare, pentru 
toate plantele. Io stare de 
arest, cei dd, cum să le 
zicenţ, hoţi, devastatori, 
distrugători, au fost tri
mişi in Judecată. „Plata" 
urmează—

„.Rămânem tot In do
meniul- legumelor, zarza
vaturilor, verdeţurilor. Le-

1T ani au devastat grădi
na ţăranului Vasile Petru, 
din Balomir. Poate e prea 
mult zis devastat. Că nu 
au luat tot. Numai carto
fii. Toţi Dar n-au apucat 
să-i pună pe taraba de 
vânzare din' Piaţa Devei. 
P lt major Nicolae Crişan 
a fost— primul cumpără
tor. A luat cartofii cu vân
zători cu to t- Ajutat şi 
de colegii dumnealui. Con
stantin Bălţatu, 'Comei An- 
tinie, Gheorghe Vidu.

—Soldat In termen, Pe- 
trică Tănăsoaie se întor
cea din permisie. Luase 
trenul spre unitatea mili
tară din Banat, la care 
este ostaş. A dormit un 
pic în compartiment vre
me ta care „colegul* de

Geza, din 
*-«— uşurat de tot 

ce-şi ducea soldatul în ra
niţă, Vrând să dispară, cu 
raniţa, bineînţeles, In ga
ra din Deva, a fost somat, 
adică prins de p lt adj. 
Constantin Bălţatu şl plt. 
major Nicolae Crişan. Ur
marea? Cea firească: in
dividul Rafi Geza — ares- 
m  i  trimis în judecată. 
„Răsplata" e pe picior de... 
deliberare. Va fi caia as
pră, Se zică '

„.O spunem * cu multă 
părere de rău, asemenea 
cazuri avem cu duiumul. 
Dar vom sublinia, ca de 
atâtea alteori, că ele nu 
scapă nepedepsite. Fap
tele mârşave, ale unor oa
meni mârşavi, nu scapă —  
subliniem — de pedeapsa 
legii. Aspră, dar dreaptă 1 

GH. I. NEGREA

np-;

«FORMAŢII •  HOTE •  OPWH
Atenţie la

‘ ■ prcvcitircâ focului

' Specialiştii de la Grupul 
judeţean de pompieri au 
«eetuat Controale la mul- 

,  te societăţi, comerciale din 
. oraşul Haţeg. NU le putem 

numi pe toate, dar.se vor 
recunoaşte; cele care au 
fost trecute lă  JUnenzi «tip  
stanţiale. Din motive... pe
riculoase: improvizaţii la 
instalaţiile electrice şi de 

rfetz metan* lipsă; raipoaoe. 
tor primare de* interven
ţie bt caz de nevoie, ne. 
cunoaşterea regalilor de 
•revenire fi stingere de 
către personalul angajat 
etc- IN-Să

Abili % H , 
dar mai abili

p o liţiştii!

Cunoscut, urmărit ca ( 
hoţ — dacă era un om cu
minte, de treabă ctoe.1 
« e t  grija Dorel Bolti, 
din Deva, a pus punct pen
tru o vreme hoţiilor. Deş
ir i de greu. i*ănă irtM  
«trepte. In sala de aştep
tarea  gării din Deva, toni 
căsători mai cueulau, mo- 
menit bun pentru a-i... a- 
ţara pe eri mai somnoroşi 
*- şi.o f iz is  Doreîalnos- 
tra. A pus „faza lungă* pe 
un bagaj mal măricel şi, 

Uliul asupra pra- 
ap. îmbrăcăminte,

__mulţi bani. Gând s-a
trezit păgubaşul—dl Cris
tian Puşcaşu. din Deva, 

bagajul de unde nu-î. 
Numai că lucrătorii de po
liţie Constantin Bălţatu. 
Adrian Dumitra şi Nicolae 
Grişan, de la Postul T.F.

. Deva nu dormeau. Şi în 
scurtă vreme hoţul a fost 
prins şi trimis unde-i este 
locul, după gratii.

T (Gh. I.N.)

Falsificatorul

Din gara Arad, Dumitru 
Nicolae, de origine de prin 
sudul ţării, şi-a luat bilet 
până la Gurfiri. Scurt, la 
câţiva kilometri, calea, •  
fi tis omuL Apoi falsifică, 
modifică biletul pentru

ruta Arad — Mizil! La 
„Biletele la control, vă 
rog“, n-a avut ce motiva. 
Aşa că. In loc să ajungă 
la Mizil, Cine ştie pe unde 
îşi va petrece „vacanţa" 
de vară. (Gh. I. N.)

Să readucem acel 
afiş araanitar! ,

Ljş ■' • ' : f; V"'
Cu ani în urmă, în mul

te unităţi^ comerciale jci- 
-teara un afiş pe care hora 
numit, atunci, a l omeniei, 
al respectului şi bunăvoin. 
ţel ca*» ar trebui să sălăs- 

sluiască Intre oameni.
„Invalizii, veteranii de 

rMM, handicapaţii su d  
serviţi cu prioritate". Ci* 
i»  a gândit şi scris aces
te cuvinte a avut în min
te, In Inimă şi suflet o rea. 
te încărcătură de ««tenie, 
de respect faţă de cei ca. 
re nu şi-au precupeţit 
viaţa pentru apărarea ţă. 
rii, de fapt, pentru apăra
rea noastră, pentru cei «- 
junşi la  cumpăna de sufe
rinţa, peptru cei cu care 
soarta a fost nedreaptă.

.Stimaţi comercianţi. Re. 
punănd afişul lâ loc de 
cinste, respectând vorbele

SbttTOCflS!*
Fură, fură, 
dar d a o ţ  ,

fn vai-a anului 1993, de 
la şcoala generală din sa
tul Dăbâca (comuna Ta* 
pliţa) s-au furat peste *00 
bucăţi ţiglă. Brad interna, 
ţii că ţiglele furate ar fi 
prin garajul familiei Ti- 
culă, Dar trebuie cercetat, 
verificat, stabilit. De ia că
minul cultural din Topliţa 
s-au futat o pompă de vă. 
ruit, un bidon de 1* litri 
cu vopsea şi, mai intere
sant, din curtea Primăriei 
a dispărut •  mare cantl. 
tate de.lemne uscate. Bu. 
ne şi de toc şi de con
strucţie. Cetăţenii se În
treabă : oare' domnii poli. 
ţişti (adevărat, unul nave
tist la T’eliuc. altul la Ud- 
nedoara) au trecut aceste 
cazuri la i  (Aurel
Alte, primar)

Despre confruntare j
|>e parcursul Judecării Unei cauze, civile ori pe

nale, pm apărea la un anume moment contradicţii 
intee interogatorii, între declaraţii, ?

In măsura In care completul . de judebată sşu 
părţile consideră că s-ar putea înlătura unele contra
dicţia se poate cere, iar instanţa poate dispune efec
tuarea unei confruntări. .

/Ifentri^ efectuarea coefruntăifr, părţile pe unnea* 
ză f f l  confruntate sunt diemate'in faţă şi li se pupe 
în vedere Că, date fiind cobtradicţiilef vor fi con
fruntate şi, dacă au ceva. de adăugat la decoraţiile 
date anterior, o pot face.

Dacă vreuna dintre părţi revine lâ declaraţia ‘ 
dată anterior, se fâce menţiune şi se ia un supliment 
de declaraţie. Dacă nu, se face confruntarea, sub for
ma unul epeceş-verbal în care se consemnează între
bările puse fiecărei din părţi# precum şi, răspunsu
rile* date- De atei, poate rezulta uneori cine minte şi 
«ine spune adevărul.

Ce t&te soita?
Când mai multe persoane sunt coproprietare *- 

şiHtea unui bt» — un imobil, o casă, dană ei nu se  
înţeleg cu«d să •  împartă sau dacă nu se poate îm
părţi, atunci se ajunge la un proces In  care instanţa 
de judecată atribute locuinţa unuia dintre ei, iar cei
lalţi urmează să primească o  sultă, adică © despăgu
bire ta bani. :

Această sultă se stabileşte de regulă generală pe 
baza unei expertize, in care expertul stabileşte even
tualele posibilităţi de împărţire a casei în natură, 
adică “să se facă practic două locuinţe sau chiar trei, 
te funcţie «te câţi moştenitori sunt. Dacă nueste pţ>- 
ribife atunci când se face evaluarea îa bani. a con
strucţiei, iar instanţa — fn funcţie de cofele fiecăru
ia, aşa cura rezultă din certificatul de moştenitor sau 
difer diotr-un act de vânzarercumpărare — calculea
ză ce sumă se cuvine fiecăruia, şumă pe care o plă
teşte cel care primeşte casa. 1

1 Această sumă se numeşte sultă şi înseamnă deci 
[despăgubire. - ■ '

I ' *
Consumul de băuturi alcoolice poate fi, după caz, 

un motiv «  uşurare a situaţiei, ori de agravare a ei.
Se arată te articolul 49 din ţodul penal că nu 

| constituie infracţiune fapta prevăzută, de legea penală, 
dacă îa momentul săvârşirii faptei, făptuitorul se gă
sea datorită unite împrejurări independente de voinţa 
sa In stare de beţie completă, produsă de alcool.

Starea de beţie voluntară completă nu înlătură 
caracterul penal al faptei, cl poate constitui, după 
caz, o circumstanţă atenuantă ori agravantă.

In articolul 75, litera „e“ din codul penal, se a- 
rată că săvârşirea unei infracţiuni 'în stare de beţie 
anume provocată. în vederea comiterii faptei este o 
circumstanţă agravantă:

Să reţină deci cei care vor să-şi facă... curaj că 
pot avea surprize foarte neplăcute.

' Statuia iui Avram Iancu din Brad

Foto PAVEL 1.AZA

•  pm m ri» •  mm •  •  •  m<dw* m 9 M ri » « r

Tot ceea ce-şi doreşte
un turist

. Un loc dc repaus pentru 
cei care vin ori pleacă • 
spre şi dinspre Valea JÎU- 
ltu şi mai departe este 
cabana „Măgura”, Fui. Un 
loc de popas agreabil prin 
servteiUe pe care le oferă. 
Servirea se face aici In 
condiţii de igienă perfec
tă, iar personalul cu ne
lipsitul zâmbet şi multă 
bunăvoinţă nu uţtă să a- 
dreseze oaspeţilor plăcutul 
„bine aţi venit", iar la 
plecare invitaţia „mâi pof
tiţi pe la noi".

„Plita electrica cu care 
suntem dotaţi — spune dl 
Ioan Gabor — ne permite 
şa te zece minute să ser
vim solicitanţii cu ceai,

r #  • A'

Paradoxul..
Aţi fost vreodată într-o 

sală de judecată, mai ales 
atunci când se judfecă do
sare penale ? Atunci când 
în boxă se află' arestaţii ?

Nu sfe poate să nu con
staţi că cei mai mUiţî sunt 
tineri, foarte tineri şi că 
au tejUns acolo datorită 
consumului de băuturi, din 
dorinţa câştigurilor fără 
muncă sau lipsa de 'res
pect faţă de unele femei.

(■atee, ochiuri sau omletă, 
cu mici şl grătare gustoa
se şi'proaspete- Celor ca
rp dotesc s l poposească la 
noi lîa i' mtflt «mp Ic oîe- 
rim camere pjlţate,. con- 
foftabile, fer maşina-m pot 
parca în siguranţă te lo
curile destinate s^estui 
scop".

Dacă mâi adăugăm că 
ţUjuţa p r o f e s c â t  şi 
aceea vdstimentâra â per- 
.sonaiulutsunt ireproşa
bile, avenv imaginea cali
tăţii servirii. „Vreau să 
fiu Cel mal bun* — spune 
hotărât dl Gabor. Şi, cum 
se vede, cine vrea poate.

(V.S.)

• • » • « ' •  * •

adevărului
■ «  > - 

în boxa arestaţilor, unui 
inculpat i se ia interoga
toriul. Prepaintele com- 
pietulut de judecată îi în
treabă, el răspunde. ‘ 

preşedintele îl întreabă 
dacă recunoaşte comiterea 
faptei pentru care a fost 
trimis in judeclîa.

— Da, sigur că da, răs
punde inculpatul, . menţin 
toate declaraţiile, da’, nu 
e adevărat i

Farmacie la#, peron
în Gara Deva, ia peron,' 

lângă spaţiul rezervat ba-. 
gajelor de nrşaă, s-a des
chis un punct farmaceutic. 
Este S.C.. „Magda Mini- 
farm" S.R.t. (care a .func
ţionat, până de curând, la 
etajul I, în incinta gării). 
Aici, la peron, farmacia

este mult mai la . îndemâ
na cetăţeanului, a . bolna
vului, fiind bine aprovizio
nată cu medicamente, ar
ticole tehnico-medica I e, 
plante medicinale, cosme
tice. Orarul zilnic este: 
8—20, iar sâmbăta 8—12.

■ (L.L.) '

Miercuri, 9 august 1995

/
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Dascălii au fost mereu 
invidiaţi pentru .cele două 
luni de concediu, pentru 
vara liberă (fără şcoală). 
Gei care-i invidiază nu 
ştiu sau Jiu vor să ştie. 
de corvezile la care erau 
supuşi, de responsabili
tăţile pe care le-au avut 
•şi le au in formarea ge
neraţiilor prezente şi vi
itoare. Aşa e omul, vede 
Întotdeauna doar avanta
jele pe care le au alţii.

CU un timp în urmă 
un domn profesor, azi di
rector la o şcoală de o- 
raş, îmi mărturisea că 
nicăieriftu.ş-a simţit mai 
stimat şi mai respectat 
ca la sat. Dar nu e mai 
puţin adevărat că un das- 

; căi de ţară are pe lângă 
catedră şi alte îndatoriri 
în lumea satului. într-o 
astfel de postură l-am în
tâlnit pe dl Ioan Oprean, 
Smt4ţâtor la Tătărăştii de 
Cnş. Fiind Consilier co
munal, dădea o mână de 
ajutor comisiei de pune- 

tţ'rfţt iii' posesie ' a , pămân- 
* i  tuinl. Acţiunea era pe 

te şi comiiia se stră- 
să-şi facă astfel da

toria, încât' să fie mai 
puţine nemulţumiri, mo
tive. ulterioare pentru 
contestaţii. v y  

Cum dl Oprean era ve
nit lâ centru, cu , treabă, 
nu 1-airj rfţinut prea mtilt. 
Am stat de vorbă doar 
atât cât am băut o cafea

’!'

\

la localul deschis în Va
ta de cunoscutul Pera 
Bulz. Fireşte că . tema 
principală a discuţiei a 
fost legată de profesia 
interlocutorului, profesie 
pe care o face de patru 
decenii (le va împlini la 
anul). începând cu 1963 
este învăţător numai lp 
Tătărăştii de Criş, satul 
şău nataL Din păcate 
după revoluţie numărul 
copiilor este în descreş
tere.'Acum sunt doar 8 
copii, în cele patru cla
se. Munca la clase simul
tane e grea, obligându-1 
pe învăţător să fie atent 
la mai ■ multe activităţi 
concomitent. Un alt ne
caz e că s-au desfiinţat 
multe grădiniţe cu pro
gram cumulat (pentru 
două sate, cu câte 3 zile 
pe săptămână în fieca
re). Acum în- cele 13 sa
te ale comunei mai sunt 
doar două grădiniţe, co
piii din satele fără în
văţământ preşcolar având 
dificultăţi In clasa I.

Din ’ toamnă îşi intră 
în drepturi manualele al
ternative- Aflasem de. la 
dl Sabin Selagea, direc
torul Şcolii Generale Va- 
ţa de Jos. că pe comună 
s-a optat pentru un sin
gur tip de manual. In a- 
cest mod e mai simplu 
şl pentru elevi să se in
tegreze în ciclul gimna
zial, dar şi pentru das

căli în aprecierea rezul
tatelor şcolare. DI Oprean 
consideră că manualele 
au grafică frumoasă, au 
elemente care uşurează 
înţelegerea, în special la 
matematică.

Fiind vacanţă an  vor
bit şi despre pregătirile 
necesare începerii unui 
nou an şcolar. Urma să 
se. zugrăvească şi să se 
facă curat în şcoala în 
care predă. ^Lemnele, ca 
niciodată, deja ni s-au 
asigurat11, preciza dl O- 
prean. Mai dificil e cu 
acordarea lotului şcolar 
la care legea învăţămân
tului îndreptăţeşte şcoli
le din mediul rural. Şi 
tot pentru că e vacanţă 
dl învăţător Îşi poate ve
dea de gospodărie, mai 
ales. de. lucrările agrico
le. Iar când cele două 
nepoţele vin în vizită, se 
ocupă, de ele cu plăcerea 
şi dragostea cu care o 
fac toţi bunicii.

Din discuţii şi privind 
mâinile dlui învăţător am , 
înţeles că şe numără prin- \ 
tre oamenii care nu ştiu ţ 
ce culoare are plictisea
la, care se bucură să mai 
stea de vorbă cu alţii, 1 r 
dar' numai atât cât să-şi 
tragă sufletul. Că vara o 
fi ea lungă, dar sunt dşs- , 
tule de făcut. Cât despre 
vacanţă, ea este pentru 
.elevi. ■ .V

VIORICA ROMAN

. •

Guvernul a cerut jude
ţelor, iar acestea — muni
cipiilor, oraşelor , şi comu
nelor din teritoriu, pro1 
puneri pe baza cărora să 
se concretizeze strategia 
de dezvoltare a ţării până 
in anul 2004, Şi ‘ iată că 
încet, încet, mult hulita 
planificare a perspectivei 
îşi reintră în drepturi. Nici 
nu se putea altfel. Nu so; 
cialismul sau comunismul 
au invehtat planificarea, 
dar In cei 5 ani care au 
trecut de la revoluţie, nu 
pentru prima oară arun
când apa din scăldăto.are, 
aruncăm şi copilul.
' Este poăta Interesant 
pentru fiecare dintre noi 
din ce elemente se va al
cătui . această strategie. 

Plecând de la starea c- 
conomico-soeială actuală 
a judeţului şi a fiecărei 
localităţi, în fundamenta
rea strategiei se fac prog- 
nozări privind evoluţia po- 
pulaţlei şi a forţei de mun
că, .ocuparea în activităţi 
economico-sociale a ^aces
teia şi evoluţia, şomajului; 
estimări cu privire 1a căile 
şi mijloacele de relansare 
a industriei şi agriculturii, 
dezvoltarea serviciilor pu
blice. Se urmăreşte evo
luţia construcţiei de locu
inţe şi se fac estimări cu

privire la dezvoltarea şi 
modernizarea activităţii de- 
aprovizionare cu mărfuri 
a populaţiei; se concreti
zează principalele acţiuni 
şi obiective pentru dez
voltarea şî modernizarea 
infrastructurii sociale, în
văţământ, sănătate publi
că, cultură şi artă, educa
ţie fizică, sport şi agre
ment, protecţia socială. Se 
prognozează valorificarea 
superioară a potenţialului 
turistic al judeţului, prin- 
dezvoltarea şi moderni- • 
zarea bazei sale materiale; 
se stabilesc acţiuni şi o- 
biective pentru combate
rea poluării şi păstrarea 
sănătăţii mediului; se fac 
propuneri de obiective ca
re să fie incluse în stra-J. 
tegia naţională de integra
re a României în Uniunea 
Europeană, propuneri pri
vite prin prisma potenţia
lului judeţului.

Este „ demn de semnalat 
că elemente ale acestei 
strategii, în special privind 
perfecţionarea şi moderni
zarea bazei materiale a 
vieţii .sociale, se află în 
desfăşurare.

Cu vorbe şi cu pietre am 
mai aruncat fiecare dintre 
noi în guvernele ce au ur
mat actului revoluţionar

•  •

din 1989, în cel actual niKi 
mult, acesta având şl mal 
mulţi ani de guvernare la 
’actiy. Iri; spiriţul adevăra- 
lui este moral să arătăm 
populaţiei judeţului şi ce 
s-a făcut bun in tot acest 
timp. Astfel în diferite lo
calităţi hunedorene se a- 
flă în derulare, lucrări în 
valoare de pelte 4 miliar
de de iei (în preţuri 1995) 
finanţate de la buget. Se 
numără între acestea: ex
tinderea alimentării cu apă 
a , Văii Jiului din sursa 
Polatiste; gazeificarea o- , 
raşelor din Valea Jiului, 
a oraşelor Călan, Simeria 

. şi a comunelor Baru, Bă- 
cia şi Turdaş; mărirea ca
pacităţii de tratare â apei 
potabile pentru JmbunătăţL 
rea alimentării oraşelor Ha. 
ţeg, Călan, Simeria şi Deva 
şi a unor comune de pe tra
seu; modernizări de drumuri 
europene, naţionale şî ju 
deţene: Săvârşm-Deva-Si- 
biu, Geoagiu-Balşa-Zlatna, 
Romos-Rorftoşel, RiŞculiţa- 
Dobroţ-Obârşa, Bretea Ro
mână* Vâlcele;' Sântămăria 
Oriea-Dâncu Mare-Tu*- 
daş, Certej-Sâeăişunb, Btt- 
ceş-Dupăpiatră şi multe 
altele.

î i  ION CIOCLEI

turului Diviziei B, seria a lll-a -
, ETAPA I — duminică, 20 august 
Petrolul Stoina — Nitram. Făgăraş —̂ —-
Min. Uricani — Constr. Craiova -------
Precizia Săcele — Petrolul Ţicleni ——
Mine Răi Rovinari— Unirea Alex. ----—

■ |tfMta —' .Parângul Lonea ----- -
N te- V M  ani — ■ Petr. Videle v—-——
~ li Sibiu — VEGA D e v a -------

Mttţăşari — LC.I-M. Braşov _— —
’ ertej — Minerul Lupeni: ——— 

Parftş. Vulcan — Metalurg. Sadu —-----

JSŞ4d*A A Z-A — duminică, 27 august 
Constr. U. Craiova — Petr. Stoina ——-- 
l*etr. Ţicleni — Minerul Uricani ——— 
Unirea Alex. — Precizia, Săcele ———

farâng. Lonea — Mine.Ităl Rovin. ——— 
etrolul Videle — F.C. Drobetă ——

Vega Deva — Petrolul Drăgăşani — -■
IŢ.I.M. Braşov — Şoimii Sibiu ———
Slin. Lupeni — Min. Mătăsari —----
Metalurg. Sadu — Min. Certej . —— 
Nitram Făgăraş .— Paroşeni Vulcan ;----- -

Petr. Drăgăşani — Metalurg. Sadu 
Şoimii Sibiu — Paroşeni Vulcan 
Min. Mătăsari -r- Minerul Certej

ETAPA A S-A -  
Un iţea Alex. — 
Parângul LOnea 
Petrolul Videle 
Vega Deva — 
I.C.I.M. Braşov 
Mini Loponţ — 
Metalurg. Sadu 
Paroşeni Vulcan 
Minerul Certej • 
Nitram. Făgăraş

-  duminică, 17 septembrie
- Petrolul Ţicleni — ■:
— Constr. U. C v .-----—

— Petrolul Stoina —-----
Minerul Uricani
— P recizia  C ă ţe le  •— —  
Mine Ral Rovinari —r——.
— F.C, Drobeta ■■ - ——
— Petr. Drăgăşani---- -—

— Şoimii Sibiu M  ———
-r- Min. Mătăsari; ———

ETAPA A 3-A 
Cfcmatr. U. Cir.. 
Petrolul Sbgpu 
flUBţ, Uricaî  — 
Pmk> Săeela4.— 
Mate-Ral ■ Rbv. 
F.C. Drobeta — 
Petr. Dritolfani 
Şoimii Siîţui — 
Min. Mătăsari ■ 
Min- Certej —>

— duminică, 3 septembrie
— Nitram. Făgăraş ■
— Petrolul Ţicleni -------
Unirea Alexandria-------
Parângul Lonea -------

— Petrolul Videle ----- —
— Vega Deva -------
— I.C.I.M. Braşov —  
Minerul Lupeni ———

— Metalurg. Sadu ■ t—
Paroşeni Vulcan -----—

ETAPA A.7-A r-i duminică, 24 sept.
Unirea Alex. — Nitram. Făgăraş -----
Petr. Ţicleni i— Parângul Lonea r—  
Constr. U. Cv. —' Petrolul Videle —  
Petrolul Stoina — Vega Dpva. ' —  
Min. Uricani — LC.I.M. Braşov - —— 
Precizia Săcele — Minerul Lupeni —— 
Mine-Ral Rov, — Metalurg. Sadu —  
F,C. Drobeta — Paroşeni Vulcan —
Petr. Drăgăşani — Min. Certej -----
Şoimii Sibiu — Min. Mătăsari ——

Metalurg., Sadu — Petrolul' Stoina------ -
/Paroşeni, Vulcan — Min. Uricani -------
Minerul Certej — Precizia Săcele 
Min. Mătăsari — Mine-Ral Rov,
Şoimii Sţftiu . — F.C. Drobeta —‘----
Petr. Drăgăşan* — Nitram. Făgăraş ——

ETAPA A tl-A ‘ — duminică, 22 oct. 
Nitram. Făgăraş; — Petrolul Videle ——~ 
fcirângul Lonea — Vega Deva — ■ 
Unirea Alex. — I.CJ.M. Braşov — —m 
Petrolul Ţicleni — Min. Lupeni ■ ,‘>V şţ
Constr. U. Cv. — Metalurg. Sadu —.----
Petr. Stoina — Paroşeni .Vulcan 
Minerul Uricani — Minerul Certej ——-  
Precizia Săcele — Min. Mătăsari ———- 
Mine-Ral Rovinari — Şoimii Sibiu r «—— 
F.C. Drobeta — petr. Drăgăşani —

ETAPA A 4-A — miercuri, 6 septembrie
Petr. Ţicleni — Constr. U. C v . -------
Unirea Alex. — Petrolul S t o in a -------
Parângul Lonea — Min. Uricani ———
Petrolul Videle— Precizia Săcele -------
Vega Deva — Mine.Ral Rovinari-------
LC.I.M. Bv. — F.C/ D r o b e t a -------
Min. Lupeni — Petr. D răgăşan i-------
Metalurg. Sadu — Şoimii Sibiu — —
Paroşeni Vulcan — Min. Mătăsari — — 
Nitram. Făgăraş — Minerul Certej-------

El’AP A A 5-A — duminică, 10 septembrie 
Petr. Ţicleni — Nitram. Făgăraş — —
Constr. U. Cv. — Unirea A l e x . -------
Petr. Stoina — Parângul LOnea -------
Minerul Uricani — Petr Videle ———
Precizia Săcele — V'ega Deva -------
Mine.Ral Rovin. — I.C.I.M. Braşov-------
F.C. Drobeta — Minerul Lupeni-------

ETAPA A 8-A — duminică, I 
Parângul Lonea — Unirea Alex. 
Petrolul Videle — Petrolul Ţicleni 
Vega Deva — Constr. U. Cv. 
LC.IJVf. Braşov — Petrolul Stoina 
Minerul Lupeni — Minerul Uricani 
Metalurg. Sadu — Precizia- Săcele 
Paroşeni Vulcan — Mine.Rai Rov. 
Minerul Certej — F.C. Drobeta 
Min. Mătăsari — Petr. Drăgăşani 
Nitram. Făgăraş — Şoimii Sibiu

oct.

ETAPA A 9.A — duminică, 8 oct.
Nitram. Făgăraş — Parângul Lonea-----
Unirea Alex. — Petrolul Vldele — ■
Petrolul/Ţicleni — Vega Deva -----
Constr. U. Cv. — I.C.I.M. Braşov -----
Petrolul Stoina — Min. Lupeni —• 
Min. Uricani — Metalurg. Sadu ——  
Precizia Săcele — Paroşeni Vulcan- — - 
Mine.Ral Rovinari —• Min. Certej ——«■ 
F.C. Drobeta — Min. Mătăsari Î'V j1"  
Petr. Drăgăşani — Şoimii Sibiu ——-

ETAPA A IO-A — duminică, 15 oct.
Petrolul Videle — Parângul Lonea ------
Vega Deya — Unirea Alexandria ——
I.C.I.M. Braşov — Petrolul Ţicleni^------
Min. Lupeni — Constr. U. Craiova'------

ETAPA-A 12-A — duminică, 29' oct. 
Vega Devâ .r- Petrolul Videle 
I.C.I.M, Braşov — Parângul Lonea*——
Min. Lupeni — Unirea Alejmndria ------
Metalurg. Saduv— Petrolul Ţicleni —-r- 
Paroşeni Vulcan — Constr. U. Cv. —  
Mineral Certej — pedalai Stoina 
MineruL. Mătăsari — Min. Uricani 
Şoimii Sibiu — Precizia Săcele 
Petr. Drăgăşani — Mine-Ral Rov.
F.C. Drobeta — Nitrăm. Făgăraş

ETAPA A 13-A — duminică, 5 noiembrie 
Nitram. Făgăraş — Vega Deva — : 
Parângul Lonea' — I.C.I.M. Bv,
Unibea Alex. — Metalurg. Sadtr^ "'""'n».' 
Petr. Ţicleni — Paroşeni Vulcan ■ —— 
Constr. U. Cv. — Minerul Ccrtej\
Petrolul Stoina .— Min. Mătăsari—— — 
Min. Uricani — “Şoimii Sibiu >*
Precizia Săcele — Petr. Drăgăşani —— — 
Mine-Ral Rovinari — F.C. Drobeta---------

ETAPA A 14-A — duminică, 12 noiembrie 
I.C.I.M. Braşov — Vega Deva ■ ■" ■ 
Minerul Lupeni — Petrolul Videle ——
Metalurg. Sadu — Parângul Lonea --------
Paroşeni Vulcan — Unirea Alex. --------
Minerul Certej — Petrolul Ţicleni — — 
Min. Mătăsari — Constr U. Cv. .■■■■—' ■ 
Şoimii Sibiu — Petrolul. Stoina —-r-r--.
Petr. Drăgăşani — Min. Uricani ——— 
F.C. Drobeta — Precizia Săcele * 
Mine-Ral’ Rov. — Nitram. Făgăraş ——

ETAPA A 15-A — duminică, 19 noiembrie, 
Nitram. Făgăraş — I.C.I.M. Braşov —rr^ “,

Vega Deva---- Minejeţdţ Lupe»»
Petr. Videle ; Metidarg. . Sada 
Parângul Lonea — Pai?»şeuk Vuican 
Unirea Alex; Cert^ :
Petrolul Ţicleni ,-  ̂ Mîn. Mătăsari 
Constr. Ji. Cv. -r-, Petr. Drăgăşani 
Minerul Uricani — F.Q. Drobeta 
Precizia Săcele — Mine-Ral Rav.

ETAPA A 16-A — duminică, 26 noiembrie
Minerul. Lupeni — fc4»-*iM. Braşov — ----
Metalurg. Sadu —•’ m^a Deva -------
Paroşeni Vulcan — Petr. Videle —— -  
Min, Certej — Parângul. Lonea '-i 
Mia. Mătăsari — Unirea, Alex. ■■■■
Şoimii Sib(u •— Petro lui Ţicleni ■■ ■ ....-
Petr. Drăgăşani — Constr. U. Cv. ■"»- ■ - 
F.C. Drobeta' —-v Petrolul- Stoina — ' " 
Mine-Ral Rovinari — Mim Uricani 
Precizia Săcele — Nitram, Făgăraş

ETAPA A 17-A —duminică, 3 decembrie 
Nitram. Făgăraş — Min. Lupeni 
I.CJ.M. Braşov — Metalurg. Sadu 
Vega Deva — Paroşeni Vulcan 
Petrolul Videle — Minerul Certej 
Parângul Lonea — Mia. Mătăsari 
finirea . Alex. — Şoimii Sibiu :
Petrolul Ţicleni — Petr. Drăgăşani ■ 
Constr. U. Cv. — F.C. Drobeta 
Petrolul Stoina — Mine-Ral Rov. > 
Minerul Uricani — Precizia Sitele

ETAPA A 18-A — duminică, |Q decembrie 
Metalurg. Sadu — Min. Lupeni ■
Paroşeni Vulcan — I.C.I.M. Braşov ■ * 
Minerul Certej — Vega Deva 
Minerul Mătăsari — Petr. Videle 
Şoimii Sibiu — Parângul Lonea - - ■ —
Petr. Drăgăşapi — Uriirea Alex. .— —
F.C. Drobeta — Petrolul Ţicleni ■ — —• 
Mine-Ral Rov. —. Constr. li. Cv. ———
Precizia Săcele — Petrolul < Stoina ........—
Min. Uricani-— Nitram. Făgăraş -

ETAPA Â 19-A — duminică, 17 decembrie
Nitram. Făgăraş — Metalurg, Sadu ..-----
Min, Lupeni — Paroşeni Vulcan ■—■ 
I.CJ.M. Braşov — Minerul Certej '
Vega Deva — Minerul Mătăsari ———  
Petrolul Videle — Şoimii Sibiu - " -
Parângul'Lonea — Petr. Drăgăşani —  ■ 
Unirea Alex. — F.C. Drobeta —
Petr, Ţicleni — Mine-Ral Rovinari • 
Constr. U. Cv. — Precizia Săcele 
Petrolul Stoina — Minerul Uricani —■ —
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-'şjţ Eugen Evu a fost şl 
rămâne un poet profund 
şi sensibil. Poate prea sen. 
sibil! Din prea multă sen
sibilitate, uneori copleşit 
de gândul încercărilor 
postrevoluţionare, a „lo- 

' vit* cu pana In neprie. 
ţepi şi prieteni. Dar, în 
adâncurile' sale, rămâne un 

• om. Unul cu garda des. 
CtHsi... ‘ *

' — „Cuvântul liber", care
rămâne un cotidian foar
te serios, mă onorează cu 
acest interviu şi mulţumesc 
celor ce ' s-âu gândit, ca 
in alte rânduri, la mine. 
Incâ înaintea debutului
meu in „Familia" (197*),. 
dv., mi-aţi oferit primul 
spaţiu şi apoi am colabo
rat fără întreruperi în
semnate. Sunt tensionat
oarecum, este o zi ploioa
să, deci fertilă, necesară; 
cuvintele sunt rude cu se- 

'minţele... Dar e, mai de
grabă, vremea culesului,
pentru cei ce fac pâinea 
concretă: Pâinea mea', poe
zia, a devenit un lux. 
Prin: preţul editării unei 
plachete,. prin nevoia tu
turor întâi de carne, a- 
poi de carte.-.. Poezia este 
însă har, este regina .sim
ţirii omeneşti, este osatu- 

' f a  cântecului^ aş adăuga., 
De altfel, .pe vremuri, am . 
cântat, arii fost solist şi 
baterist şi am cochetat cu 
chitara, dar ea s-a vădit 
a fi una de nisip, aşa că 
am decis, cândva, să „in. 
vestesc"' în scriere. Am 
mers pe calea alergăto
rului. de cursă, lungă, n-am, 
fost un „vitezist". Poşta 
redacţiei mai . tuturor re
vistelor literare, debutul 
girat de Doinaş, Cassian, 
Horea, Giurgiuca, Piru 

. ş.ar, adică am:avufo groa
ză de /„naşi"., h 

Am debutat şi apoi ti. 
ţ părit Ja editurile „Cartea, 

Românească", „Facla", „ion 
> Creangă", „Emineseu", Mi.

litară,. „Călăuza", .12 cărţi 
• de poezie şi „ceva" repor

taje. Am risipit multe 
sute de. poeme prin mal 
toate revistele, n-am fă
cut parte din nici o gru
pare, izolat în provincie,

' dar pot spu.ne că am avUt 
, bucuria unei prese foarte 

bune: peste 50 de critici 
j şi confraţi au scris despre 
ţ  cărţile mele. Aş spune 

că, intre, alţii din zonă, am 
.; fost oarecum răsfăţat. Dar 
|  tot sărac am rămas, ceea 

ce, serios vorbind, e o 
altă şansă.

— Eşti un pesimist, un 
tragic ? . ■ . 1

' — Sunt un optimist tre
zit (şi uneori' disimulat 
în tragism), îmi stârnesc 
destinul, îl „scutUr" ca pe 
un copac fănfaros, har 
Domnului I Uneori cad 
fructe de aur, alteori se 
mai rup- uscăturile. îmi 
spun deseori că am trăit

mai multe vieţi deja, prin 
intensitate, prin aventura 
(inclusiv! spirituală... Altă 
şansă n-am, decât să expe. 
rimentez pe , propria-mi 
piele, sunt un veşnic „stu
dent". M-au fascinat din- 
totdeauna cunoaşterea, ar- , 
ta, natura, semnificaţiile 
celor ce se perimează • şi 
cad în banal, dar ele ne 
alcătuiesc viaţa... In tim
pul cenzurii, am uzat 
mult de su bterfugiîle-..„şo- 
pârlei", ale subînţelesului, 
ceea ce a dat unor poeme 

• o aură „surrealistă"... j  Un 
fel de sânge , care curgea 
sUb sânge, un râu de cu
vinte, sub cuvinte... Am 
scris enorm, inclusiv pro
ză, eseu, teatru scurt, pu
blicistică. Sunt un lacom I 
Am avut cultul amiciţii
lor literare, dar el a ex
plodat, s-au mai păstrat 
doar câteva... Cele ade
vărate.

Am scăpat la timp de 
„caracudismul" . contami
nant, grafomarr, din ■ ce
nacluri, mî-a plăcut mai 
mult printre cei tineri, cu- , 
raţi, sinceri... De aceea,' 
în 1975f am înfiinţat ce. 
naclul tineretului „Liician 
'Blaga'V pe care îl îndrum 
cu..drag şi pasiune şi a- 
cum~ Întreţin Uri climat 
formativ, -concurenţial şi 
chiar... performant. In ju
rul nostru, în licee mai 
cu seamă, sunt mulţi ti
neri- dotaţi. .

Al secrete privind 
receptivitatea] la cititori ?
: — De - altfel, îmi amin. 

-tesc o întrebare de-a dom
niei tale, de demult: cum 

' se- explică priza mea di- ~ 
rectă la cititor, cum fac 
de sunt. aşa de .tulbură, 
tor când citesc în" public 7 
Acestei întrebări, i-am dat 
eu însumi alte şi alte răs
punsuri, dar pe cel a de- * 
vărat nu.l ştiu. Pot spune 
că este în cuvântul expri
mat liric un „ceva'V * Ci-, 
tez din memorie spusa, 
cuiva despre muzică: „Este 
ceva în această artă, ce
va câre nu-i aparţine o- ' 
mUlui...". Aidoma şi-n poe
zie, o dimensiune .sacră, 
ceva ce ţi-e dat, exprimi 
ceva care, paradoxal,. îşi 
exercită ■ lucrarea asupra 
persoanei şi fiinţei ce
lui ce-o emite. Dacă e 
autentic, de ea se bucură 
şi ceilalţi. Dacă' nu, e doar 
un ţrist monolog care de
generează în graforhanie, 
în logoree, * în narcisism 
maladiv. Uneori i -se spu
ne „stil". Stilul, cred' eu, j  
este omul. Sinceritatea lui 
în confesiunea către lu
me. Către ceea. ce' rămâne 
din lume, indestructibilul.

— Ai foarte mulţi prie
teni, totuşi..; ■

— Dar şi „duşmani". Am 
avut. „darul" de a mi-i fa. 
ce deseori prin sincerita
tea de-, care vorbeam, ea ,

: a operat şi-n relaţiile :cuL ‘
semenii. -Una dură, dacă 
aşa era căzui, dar am fost 
dur şi cu mine. Nimic nu 
m.a pedepsit psihic mai 
tare decât eu însumi. Este 
ceva nevindecabil, aşa că 
acei ce m-au amendat 
după vreun impuls, reac
ţie, aparenţe efemere, sunt 
justificaţi.

Omul este mai degrabă 
cel ascuns, cel care nici 
măcar în opera de artă 
nu se lasă privit total. O. 
mul este lăuntric, este un 
lăcaş bine ocrotit de în
suşi GreatorUl său; 'Dai 
emul tânjeşte să se' confe

seze, să comunic^, even-' 
tua! ' elevat, prin arte, a- ’ 
vând astfel o altă nostalgie 
a „paradisului originar—". 
Păcatul continuu este că. 
omul are adaptabilitate, el- 
va putea trăi şi pe lună. 
etc., dar cum va fi, va 
fi acelaşi ?. în această vir
tute, pentru supravieţuire, 
se ascunde şi reversul, cel 
tragic, pentru că el se poa
te adapta şi în iad... în 
tre oameni, artistul, crea
torul are dreptul de a fi' 
om, cu erori, cu mari ris
curi, suferinţe asumate sau 
induse din social, o spun' 
pentru că foarte mulţi 
dintre noi suferă datorită- 
prejudecăţilor despre stir
pea noastră, e un fel de 
delir al suprafeţelor, al a- 
parenţelor, care poate de
forma chipul „persoanei 
publice". ...El este şi un 
excelent medium.

mediocri, care ne învăţau 
cum să „cântăm fain...". 
Scriitorului, mai -nou, i se 
spune să stea deoparte, că 
„fac alţii politică" I ' Păi 
nu ? Dar atunci au greşit 
HSninescu, Iorga, Goga, Âr- 
ghezi, au greşit cei din 
pleiada valorilor naţiona
le ? Nu-1 . poţi rupe pe 
scriitor de' o dimensiune a 
spiritului său; înnăscut,. 
el participă, ulţrasensibil, 
la social, la spiritual, la 
naţional. Un sistem care 
nu suportă criticile este 
mediocru şi se autodevoră. 
Dar preţul, în timp, este 
dezastrul. Suntem inva
daţi de o cultură medio
cră, scriitori de duzină 
străini fac ravagii la ora 
actuală. Unde sunt căr
ţile de sertar ? Tot în ser
tar ! Ele se „umflă", aştep
tând postumitatea , himeri-

— In septembrie;: . anul 
trecut, ai fost în greva 
scrisului, fapt unic în ţa. 
ră, consemnat de „Eveni-V 
mentol zile»*, dar şi ide 
„Cuvântul liber".

*— Am motivat-o, consi. 
derând că meseria de a 
scrie literatură, română 
merită a fi inspectată in
clusiv 'ca atare, căci ea-,
esţe greu suportabilă, pre
supune uzură / psihică şi 
fizică, riscUri, iar „boala 
profesională a scrii torului 
este alienarea", cum* a 
spus.o Nichita Stănescu.. 
Ştiţi că în ultimii cinci ani 
au 'murit peste 250 de
membri titulari ai Uniu
nii 'Scriitorilor ? O listă 
lugubră, mulţi au murit 
cu zile, cine să aibă acum 
timp pentru a da adevă- 
ratul^diagnostic ? Ce iad 
au trăit ei, de nemărturi
sit, la impactul cu degrin
golada, cu speranţele nă
ruite în. fel şi chip, cu. . 
propriile compromisuri, 
ieri „motivate", de-acum 
greu de justificat ? Greva 
aceea am făcut-o simbolic, 
reproşând ministrului cul
turii, «ulterior descalificat 
prin... abandon şi el, ca 
predecesorii, starea jalni
că a scriitorului român 
lăsat de izbelişte, sau- cUl- 
pabilizat .intenţionat, găsit 
ţap ispăşitor, culmea, chiar 
de unii mult mâi vino
vaţi... I Pot să(*mi) pun şi 
eu, public, 6 întrebare, să 
o repet ? Totuşi, cine sunt 
Cei care au împuşcat oa. 
meni, copii, civili şi os
taşi, în acele zile din De
cembrie ? Totuşi, cine a 
tras şi cine răspunde 7 
Evident, răspunsul nu îl 
vom da noi J3 vremea în
trebărilor mute. .*

— Ce crezi că se întâm. 
plă cu literatura română 
actuală ?

— Un scriitor (adevărat) 
nu se iveşte prin revolu
ţii. Vă amintiţi 7 Ieri acest 
cuvânt obseda, unii se nu
meau „revoluţionari de 
profesie", adică plătiţi, 
nişte sectarişti vicleni şi

că, himerele sunt comesti. 
bile... Nu voi ierta nici 
greşelile mele; dar nici ale 
celor care ne-au determi
nat să le comitem. îmi voi 
scrie cărţile, voi depune 
mărturie pentru -genera
ţia fiilor mei, ca să nu 
mai păţească ce ani păţit 
noi. Aşa să mă ajute Dum. 
'rtezeu. c:i ' ' z ' '  •

— Apropo, de sertar... 
Ce cărţi vei mai tipări ?

— Numai Divinul Spon
sor Celest- mai ştie I In e- 
diturile bueureştene am 
fiatru rontane, două cărţi 
de poezie; un jurnal lite
rar, t> carte pentru copii... 
Mai am ceva şi la „Că
lăuza", dar nu-s bani, se 
cer tot mai .mulţi. Am li
bertate, dar t e  să fac- cu 
ea ? Evident, nu am nos
talgia a ceea ce a fost, dar 
literatura trebuie subven
ţionată ! Sau să beneficie
ze de înlesniri la preţuri, 
când este vorba * de va
loare.

— De ce scriitorul Eu
gen Evu lasă- permanent 
impresia unei stări dc re
voltă ?

—- Scriitorii nu sunt niş
te icoane, dimpotrivă, ei 
merg pe jos, riscă şi ex
perimentează, aparţin va. 
lului furtunii, dacă nu ■■ 
surit nişte elitişti, adică 1V 
extremă a „elitei proletcul. 
tlsmului"... Dintotdeauna, 
au trebuit ocrotiţi. * Când 
insă, în cinci ani, Minis
terul responsabil a „rotit" 
deja cinci^miniştri (!„.), ce 
speranţă să mai ai 7 Se 
pare că puterea corupe 
chiar pe em ul de artă... ; 
In fond» arta este tot o 
formă a puterii exercita, 
te de om asupra oameni
lor, puterea , de seducţie.- 
Seducţiâ prin frumos, mo
rală, estetică, adevăr, iu
bire.. Numai că acea im
perativă nfeVoie a creato
rului de a fi iubit pentru 
ceea ce dăruie lumii s-a ; 
contorsionat, s-a perver- 

,tit în pofta de a supune...
Pe cine oare voi irita 

afirmând astfel de idei ? 
Iată ce mă întrebi Dar â- 
ceastă stare nu ţine mult

Asta e tragic pentru scrii, 
terii români. Mi-am pro
vocat destinul mereu, atţ 
o anume fascinaţie- a ex
perimentului, de aici îmi 
extrag seva, dar mă şi ea. 
pun riscului.'Am fost an
chetat , de securitate, dar 
cine ia seama la urmările 
acelor ani? Am crezut mor
tal In literatură; în faptul 
că , scriitorul e „cineva", 
dar trebuie să . fie Una; cu 
ce scrie, scriitorul şi- omul. 
Sinceritatea, iată -ee m.a 
costat cel mai mult. Gjne 
sunt eu ? Cel „din'auzite*-» 
sau- cel ;.ce sunt şi lupt să 
rămân1? Cel cu lin salariu
umilitor, de lift. mii luftar,
silit să-mi crese demn cel 
doi copif miriari ? ŞaU cel 
despre care se crede (71) 
că' învâţte milioane ? Am 
fost şi voi fi incomod ori
cărui regim pus pe dra
goste (de ceilalţi,- dar mal 
ales pentru unii) cu sila.. 
Exerciţiul serios-scriîtori. 
cesc acutizează ‘persana, 
litatea, întreţine implicit 
un conflict permanent, du
blu: cu sine şi cu teşpon* 
şabilii sociali abdicaţi do 
la fostul lor, demagogici. 
Cum Ai-a numit Emmţşeu 
— fonfii, flecarii, palavra
gii- Haşdeu le spuoţa „pa. 
trihoţi". „Epocii", scriito
rul ii poate rfeproşa dă. 
gradarea, aservirea impu. 
să de- trai, şantajul mas-: 
cat sau frontal, aefevisfmil 
de tip bolşevic... V|eţfi, U 
poate reproşa propriile ab
dicări, trădările de sîrie.

Ce visării ru ■ ochii 
deschişi ?

— Să-mi vas» fiii oameni 
in stare să umble singuri 
într.o lume tot mai- grea. 
Să apuc a publica unăgGUs 
din. cărţile scrise,-' să sen* 
şi altele. Să ajn „luxul"

— Din anul <99o încoa
ce, ai mai publicat doar 
două cărţi;,.

— In 1994, „Afnarul 
mierii", o carte cu 81 de 
poeme, majoritatea din a-' 
dolescenţă, poeme elegiace, 
de dragoste, recunosc, se
lectate după criteriul in. 
clusiv comercial, în actua
la criză , de receptare a 
poeziei. M-a ajutat con. 
fratele (prin fapte, nu 
vorbe) Valeriu Bârgău şi 
sponsori inimoşi — „Side
rurgica" SĂ.,’ patronul 
devean Gheorghe Naghi ş.a. 
A doua carte, „Ghinda şi 
sabia", care a costat trei 
milioane şi' ceva'; îi apar
ţine lui Avram lancu, o 
veche obsesie a* inimii 
mele... Era strict necesa
ră, ca documentar, prea 
puţin ştiut; o iubesc ca şi 
cum ar fi scrisă de mine I 
Mi-anr făcut o datorie. Im. 
portant e că există cartea 
şi aş dori ca în primul 
rând moţii să o citească!

revin la o permanentă 
stare de revoltă. Ce gene
rează această revoltă 7 In 
nici un caz ura, eu afirm 
cdtegorif: numai dacă iu
beşti, te doare... Poate că 
prima întrebare de după 
cele din Decembrie ar tre
bui să ne.o punem fiecare 
şi să ne răspundem: „Ci
ne. eşti dumneata, cuta
re ?"... Vrei să mergi mai' 
departe, vrei să confirmi 
o valoare, un har, un ta
lent, sau îţi cauţi noi 
zapcii ? - Obedienţa, iată 
viermele care lucrează. O 
laşitate mai „nobilă". De 
fapt, frica de trecut, tea
ma pentru pâine, senti
mentul culpabilităţii, um
flat de pe poziţii 'foarte 
abile, prielnic tlnora care 
Una zic, alta fac. . /. ■

Eu sunt cel ce sunt în 
cărţile mele, şi mult mai 
mult. Cel ce voi fi, con
form balcanicei „tradiţii", 
după ce voi dispare fizic.

unui refugiu in natură, 
lângă Un părău • şi o pă»;
dure, măcar la bătrâneţe» 
unde, să scriu,, să scriu, că 
respir..,: Să văd cu ochii 
adevărata democraţie, să-ml 
văd poporul mai fericit, 
cum merită. Să merite» în 
fine, libertatea. Să .văd 
că funcţionează criteriul 
valoric. Sâ fiu un scriitor, 
care să-şi merite numele.

•Să nu mă las târât , în 
neântul de dincoace de £ti« 
Vinte, în alienarea „spe
cifică" oamenilor care ex
plorează necunoscutul tun» \  
ţei umane. Dorinţa mea, 
permanentă, de scriitor, 
este ca naţiunea română 
să îşi iubească scriitorii, 
artiştii, pentru că ei o ex
primă, . prin har .de la 
Dumnezeu, dar ; şi prin în- 

' ţelegerea (la timp) a lor...

* • • • • # • »  « •
interviu consemnat do 
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P r t m ă r i a  ş i  p o l i t i c a

când a. fost-«tos,
■ local Zaro ja& h 

şapte consilieri ai F.S.NV,
- cinei ai Convenţiei Demo

cratice, iar unul indepen.
. idê U. Iată, deci, o colora- 
i. tţtPă politică desttil de 
. largă- Îşi pune ea ampren-

- tif Asupra activităţii; aşes-■ 
tui reiniparlament al ftfcai

i
■ ‘ '#* 'Categoric nu — Pe-a - 
-' răspuns dţ Aurei Sfîrlo- 
• gea, vieeprimâroi corint- 
-• ne*, l a  GonsHiul local şi 

Prirtăria din Znm nu se 
‘ fttgi politică de partid de 
mici un lei.

.. - fliairarmmmitri - din- 
OM  formaţiune politică 
ffcftti iMrfn? : ' f , ■- 

ii •:.#* FÂn Partidul Naţional 
-jffiUMnew Creştin Betno-
- « fe ţ Ceilalţi membri ai 
. pahMiirin ţin de partidul 
. da guvernământ, dar apa r- 
i-.' laMMnţa politică nu se ma.

Wjfriifl in nici un fe l

— Curs sunt ciezbate- 
r% _dm consiliul local ? ,

Aprinse, de cele - mai 
multe' qe*» dar- V  obiect.-

— Sun* şi ht-Zăm  vor
băreţi de profesia ?

— Sunt câţiva, îşi dai) 
atâta importanţă încât par
că ei au făcut gaura la 

■macaroană.
- — Votul ? -
TM Am ăbuti şi nu pp. 
ţine, proleelp'de^rhotărâri 
Care au întrunit unanimi
tatea, , -

- — Au fost proiecte res
pinse ? -

— Pârtă acum nu. Asta 
pentru că .punem întot
deauna îa> discuţie proble
me importante ale locali
tăţii, nu fleacuri. Un lu
cru este fesă cert: româ
nii nu au incZ  cultură po
litică, nu ştiu ce este aceea 
democraţie. O să învăţăm, 
căci altă cale nu avem.

TRAIAN fiON'DOR

Biserica ortodoxă din SScărâwl»,

note PAVFX FAZA

r

•  ZAGREB — Croaţia 
a rechemat reprezentantul 
său.Ia Belgrad, Zvonomir 
Markovici, a anunţat mi
nistrul croat al afacerilor 
externe. Maţe Uranici, ci- 
ta%h.de Agenţia. BINA.

fîranici a precizat în 
cursul iniei reuniuni a  gu
vernului croat că, la rân
dul său, Belgradul a re
chemat pentru consultări 
reprezentantul sâa/ila. Za
greb, Vejbko. Knezevici.

Aceste măsuri se înscriu 
bl logica agravării relaţiilor 
între Belgrad şl Zagreb, 
după ofensiva-fulger a ar

ipatei croate, care a per
mis reluarea, în trei zile, 
a 'teritoriilor pe care se- 
cesioniştii sârbi din Krai- 
na {Croaţia! !e controlau 
după războiul din IS».

Granici ă acuzat Belgra
dul că „ocupă Slavonia 
Orientală şl Bargnla*, ul
timele -două regiuni con
trolate încă de către sârbii 
din Kraină. Ia context, 
Mate Granici a avertizat 
comunitatea internaţională 
că Zagrebul nu poate „to
lera o astfel de situaţie"* 
şi a adresat un apel sâr
bilor, dia Croaţia să în
ceapă negocieri In vederea 
„revenirii paşnice* a aces
tor regiuni sub autoritate 
croată.

•  SRI LANKA — Un
număr dc 21 de persoane 
au fost ucise şi alte „câte
va zeci rănite, înlr-un aten- 
tat-sinucigaş cu bombă, 
Împotriva unei clădiri 'gu
vernamentale din Colom
bo, interpretat ca «şt semn 
de respingere de către ghe
rila.. tamilă a planului pre
zentat Joi de că«rfe preşe
dintele srilankez, Chandri- 
ka Kumaratnnga. ;

jŞIGER — Frontul De~

WW W WW?JWftWftWWiVWrtVlVWW<V/ W >,iW i,/ . ,.V< W W M W W VW

’■ ' ' -
Bacă îa «dte era§l alb 

jrelftutttf. agenţii economici 
fMMt «H care au datorii 

decât amciaţiile 
%. la regiile de 

comunală, te  
raportul este in- 

'pw*. Cent spunea d i N i- . 
toiae Ffevu, directorul 
1 -  Simprest S J l ,
4m  debitul toto! de 136 
milioane de lei. cât îl are 
de încasat societatea, 73 
db milioane este datoria 
ărtatt a asociaţiilor de lo- 

’ catari. Cuexcepţia aaocia- 
ţfcter ar. 4, 3, 8, 11 şi 14 
— eu plata b  Q « n  cu 
i9*to*& foarte miei pe lu
da Ift curs — celelalte 17 
Asociaţii de locatari di» 
‘Oraş se înscriu cu datorii, 
de I* începutul anului, 
reţprime între 1 şî 12 mili- 

. qăttcf de lei. Asociaţiile de

si # •> * •■•»  mmm m m m  •

ie datoriiiii
locatari 15 ş i  16 au dator 
rii de câte 1# milioane de 
lei fiecare.

Intre agenţii economiei 
ca datorii tm te. societatea 
de gospodărie a oraşului, 
de 5  milioane de toi fie
care, sunt S.C. Reva şi 
S.C. Siderurgica S.A. -  

; Societatea comercială Ge
neral Simprest SA. Si- 
meria aminteşti datorni
cilor că suntem deja în 
luna august şi pregătirile 
pentru sezonul rece au în
ceput, dar ele pot stagna 
din cama «nor neglijen
ţe ale celor răi-platnici. 
„Plăţiţi-vă, deci, datoriile., 
pentru a na avea de su
ferit tot oraşul din cauza 
d v !“. Este apelul condu
cerii S.C. General Şim- 
prest <E.Sj. * ....

«  w m m m m  arm* m mmm m

In audienţă
„Am fost, astăzi, în au

dienţă la .Prefectură. M-a 
primit dl subprefect. Nu 
l-am cunospat şl nici- rm 
l-am  văzut până azi.. Vă 
spun sincer am mers cu 
oarecare strângere de ini-

mă.~"Că auzisem fel de fel 
de vorbe. De ©cară, bine
înţeles. Ba, unii, mă şi 
îndemnau să-mi văd de 
treabă, că In zadar ne 
căutăm drepturile. Dar, am 
zis, sa încerc, totuşi, că e

multă vreme de când sunt 
tracasat pentru un drept 
al. familiei mele. Iar a- 
cum, nu-mi pbre rău. Ba, 
parcă, m in sufletul mai 
uşor .CU
caim, am d n t  eu câtă 
tftţetogere şi Competenţă 
s-a ocupat de problema 
mea, de ideea respectării 
dreptului omului, oricare 
ar fi acesta. Nu rai-a fă
cut prwnlsioni. dar am în. 
ţeles, din toiul fn care a 
acţionat In' prezenţa mea, 
că-i Om, că nu-i de acord, 
cu nedreptatea, cu lucrul 
dus numaş până la jumă
tatea dramului ’ Asta am 
vjut să vă spun, c i  parcă 
azi mi s-a luat o  greutate 
de pe suflet* — şi-a în
cheiat mărturisirea dl Oc- 
tavian Mircea, din Deva,

N-am mai dialogat pe 
marginea subiectului l-am 
spus deşir că dl subprefect 
este inginerul Iulian Cps- 
tescu, pe care l-am ctmos- 
cut cu foarte mulţi ani în 
urmă, pe vremea când 
conducea cu profesiona
lism cea mal mare mină 
din bazinul Văii Jiului —  
Lupşm.

„Poate n-ar fi rău — 
mi-a »augcrat dl Mircea — 
să consemnaţi şi un cuvânt 
de mulţumire din partea 
unui simplu cetăţean, ca
re, te timpul audienţei, 
s,-p- simţit intre- Oameni":

i -u cia  i . i a u
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mocratic - pentrii Reînnoire 
(FDHj, mişcare pentru au. 
tPrioffito, a acuzat arma
to. nigeriana de a fi ucis 
29.de civili in cursul unei 
operăfîuni f t  stKf^Stol ţă- 
rii- • J,

m COLUMBIA — Trei
sprezece poli ţi? ti au fost 
ucişi în cursul unui atac 
al gherilei Forţelor Arma
te Comuniste revoluţionare 
din Cei umbla (FARCx a- 
supra oraşului Miraflores 
(la nord-est de Bogota).

•  PALE—  liderul sâr
bilor din Bosnia, .Radovan 
Karadpci, a acuzat luni 
seara Belgradul de a fi 
provocat căderea teritorii
le» din Kraina, controlate 
de sârbii secesionişti din 
Croaţi» „destabiâz&ndu-leu 
republica Iar autoproclama- 
ta.

VOrbind Ia televiziunea 
din Pale, fieful săd diâ a- 
,prcţ)iere de Saraievo, în 
prezenţa mai multor cola- 
boratowî, Karadjici a decla
rat ; ,Jitaî mulţi factori
din Serbia sunt direct res
ponsabili de destabilizarea 
Republicii Sârbe Kraina 
(RSK) şi aceiaşi factori o. 
pereazâ în prezent in Re
publica Sârbă (RS, auto- 
procîamatâ te Bosnia)*',

„Kraina a căzut după 
ordinul tragic dC a evacua 
civilii şi acest ordin a' fost 
dat de Bdgrad*, a afirmat 
KarndjieL

•- KNIN — Trimisul spe- 
,ciUl al ONU în fosta Iu
goslavie, Yaşuhi Akashi, 
s-a declarat „foarte preo
cupat" de soarta refugia
ţilor după încălcarea, luni, 
a încetării focului, semna
tă în noaptea de dumini
că spre luni, între croaţi 
şi sârbii sreeaiqnişti din, 
Kraina.

*Sunt foarte preocupat 
de situate a  numeroase 
persoane, cărora noi încer
căm să le asigurăm secu
ritatea îa deplasările dor", 
a afirmat Akashi ziarişti
lor care-I tesoţeau te pri
ma sa vizită la Knin, fos
ta „capitală" a sârbilor din 
Kraina, după recucerirea ' 
sa de către armata croată,

,^unt foarte îngrijorat de 
faptul că încetarea provi- 
zorie a locului a  fost în
călcată**, a "adăugat e i

încetarea tocatei, înche
iată sub auspiciile ONU, 
preveţfea te special înce
tarea ostilităţilor Intre be
ligeranţi, predarea arme
lor grele ale sât&Hor din 
Creâţis, sub control ONU, 
ca şi feeilitâţl de transport 
pentru a permite sorbilor 
care dorese să părăsească 
Croaţia să treacă te Bosnia.
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PLANTE ORNAMENTALE

, Ş i ş N ,  j p t d d W  %  cadrţţl f ş S .  Ajm-Tferm 
SA. Brad '(fost R.A.G.6JL.) au finalizat acţiunea 
pentru plantarea, în etapa a doua, de plante orna- 
mentale, Aa fost plantate 3 000 sal vii, begonii, cale, ] 
pe str. Repnbficii, în parcurile din centrul civic ‘şi 
din Oraşul Nou, la intersecţia străzii cu sediul sii- : 
cursalei miniere. Această acţiune se doreşte a fi în- J 
scrisă te efortul brădenilor de a face ca oraşul lor < 
sâ fie cât mai frumos şi curat (Ak Jf.>
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DEPOZIT „BIALCO“

VINDE EN GROS ŞI EN DETAIL

—- Bere Hopfen 
'■— Bere Bergenbier 
— Bere Timişoreană 

[ — Bere Haţegana

Se preiau comenzi pentru rmnţi, 
mese festive.

Transport asigurat.

Informaţii telefon 625561.

i

■

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
})EVROVENUS<( S.R.L.

cu sediul în Deva, str. Sântukalm, 31 Â  
(intersecţia spre Hunedoara) \

VINDE celor interesaţi următoarea 
gamă de materiale de construcţie :

PLACI AZBOCIMENT, cu următoa
rele dimensiuni: A

3,30 x 1,10 m — 9 800 lei/lmeata
2,40 x 1,10 m =  6 000 lei f bucata
1,70 x  1,10 m =  5 300 leif trucata
1,10 x 1,10 m — 3 200 leif bucata

GRINZI DIN LEMN de 3,8 m lungime, 
cu secţiunea de 25 x 20 cm =  18 000 leii 
bucata.

DEŞEURI (scurtături din scândură de 
brad) =  10 000 teii mc.

Informaţii suplimentare ta telefoane
le : 626294; 621386 'sau la sediul socie
tăţii.

y

S.C. UTILNAVOREP SA. CONSTANŢA
a -d u l AURJEL VLATCU Nr. 32 T tt-F * x  041-603*34

04t-*»JO 7»

UNIC IMPORTATOR da piese schimb 
pentru motoare SW 400 şi SW 680 

„  VINDE şi REPARA:
» motoare SW 680 - WOL A 
•  m otoare SW  4 0 0  - FADROM A  

COMERCIALIZEAZĂ:
- palane mecanice ’
- cricuri hidraulice ^

fţroduie a le  celebrei firm e â m ir lca n ţ
YALE
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Băile Călan -  între ceea ce aii fost $i ceea ce sunt
© Că Băile Călan datează diii 

timpul romanilor se ştie. Despre ca
litatea apelor termale de aici, de 
asemenea se cunoaşte. .

O Că ele au funcţionat cu oa
rece rezultate până în urmă cu 
vreo 20 de ani se ştie. Despre ne
glijarea lor până în acest an, de 
asemenea se cunoaşte.

O Că au aflat de ele şl că au 
vrut să le repună în valoare nişte 
francezi se ştie. Despre clauzele 
pe care le-au'pus, de asemenea se 
cunoaşte.

© Şi atunci, mai exact spus, 
prin luna martie 1995, Băile Că
lan au fost scoase la licitaţie. Şl, ca

lâ orice licitaţie, a câştigat cel care 
a pulsat mai mult. Acesta a fost in
ginerul MIHAI DAN, managerul 
Ş.C. Metalcom S.R.L. Calmi.

Deci .având bani şi forţă de 
muncă — deoarece activitatea prin
cipală a societăţii este repararea 
cazanelor termice din mari unităţi 
economice ale judeţului —, noul 
proprietar, al Băilor Călan a trecut 
la reorganizarea, dezvoltarea şi 
modernizarea, lor,. Intr-un. timp 
record, ele au primit o nouă faţă, 
au devenit o frumoasă şi primi
toare Bază de Odihnă şi Agre
ment, aşa cum le este actuala de
numire, o adevărată oază pentru 
liniştea, ’ reconfortarca şi plăce
rea tuturor celor care Ie vizitează 
pentru o oră, pentru o zi sau* pen
tru mai mult timp. ,

Doriţi să vă dotat! locuinţa 
Ia sta*1'*»*'**

Noi vă oferim:
* Televizoare
* Frigidere si congelatoare
* Maşini de spălat automate

'*

eiectrocasnice
* Instalaţii de satelit

Q U A S A R  S A .
Oeva Bd.Decebal bl.R 

tel.611261,614983 
Hunedoara Bd.Dacia nr.20 

tel.723139

PLATA IN 6  RATEU!

g  Cel mai mat* 

distribuitor 

en gros din

S.C. VTnCOLA S A . ŞOiSttJŞ t
(FOSTA FERMĂ DE VIE) J

utenţia constituirii Asociaţiei sa- * 
iariaţiior si membrilor conducerii, conform j. 

I Legii ar. 77/1994, în  vederea privatizării. S o -1
* licităm pe cei interesaţi, conform Legii ar. |
j 77/1994. cap. I. art. 3, să ia legătura ca con- 
|  ducerea S.C. Vinicola S.A. Şoimuş, eu sediul în 
! localitatea Şoimuş, strada Viilor. , |
|  Adunarea generală constitutivă va avea 1
* lbc îa  data de 2 2 ' august 1995, ora. 17, Ia §

>) Căminul cultural din localitatea Şoimus. *
CONSH.HH, BE AWWBJISTItA'îlE I

1. mr&mv*si - -y  |
|  vS oferăt i
| l  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA ]
1 - — ofertă bogata sortimente, de sezon ]
I ■  BALOŢI MARI NESOBTAŢI cu greutatea în- 
1 tre 350—400 kg. |

ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA j
ţetare originală ?n pungi între 5-15 kg

— cantitatea minimă de vâdzăre 100 kg. \ 
ÎMBRĂCĂMINTE NOUA DIN CHINA |
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase. ' ş
La preţuri accesibile.

I -

I

I 
I

i lI
N O O l  N O U !  N O D !  v, 

Fiefuri foarte avantajoase Ia cantităţi mari: 
— peste 5 tone — 3000 lai +  TVA/kg. 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iutiu Ma

nia, nr. « . Telefon/Fax: 064 — 103193, 194030 
(hm i-vinerli 8— 16)

Orar depozit: satul Vlaha, latre lant-sâm- 
bătă, 8—16. (437) ^

U.J.C.C, HUNEDOARA—DEVA,

ca sediul în str. 1 Decembrie•, ar. 14 
vinde în fiecare 301, începând m  ânia 

de 17. 08. 1995, mijloace fixe obiec
te de inventar, la licitaţie, disponibili - 
zate saUjScoase din uz de la cooperativele 
de consum din. judeţ.

Informaţii la tel. 616336 &6UZ21.
r ‘ ‘ ' { '''

i •  începând cu 3.09.1995, cooperati
vele de consum din judeţ, aparţinând de 
UJ.C.C. Deva, intenţionează majorarea 
adaosurilor comerciale pentru comerţ en 
gros şi en detail, alimentaţie publică, 
prestări servicii.

* ' începând eu data de 3. 09.1995, co
operativele de consum din judeţ vor pro
ceda ia majorarea preţurilor de produc
ţie ţi de livrare ale produselor de panifi
caţie, ca urmate a modificării preţurilor 
la materiile prime.

•  UJ.C.C Hunedoara — Deva scoate 
la licitaţie sau închiriază HANUL SAR- 
MIZEGETUSA, situat în comuna Sarmi- 
zegetusa, pe drumul naţional Haţeg — 
Caranse

Licitaţia va avea loc în, dată de 15. 08. 
1995, 6ra 10, la sediul UJ.C.C, Deva, din 
str. 1 Decembrie, nr. 14.

Relaţii la tel. 616336[ şi 611221. j
(355283) j

mm*
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VÂNZĂRI ~  
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Uo-

•  Vând Renault'. Espace
T.X.E., 1991, ' 19300 DM,
negociabil, 
ţilcr, XL

' ' (355613)
•  Vând .1,5 tone grâu. 

Telefon 619476.
\  *  Vând, OfgOnt , casă, 
grâd£n£. Saţ Dtfdeşţi, ' 2 ,\ 
i | „ *< -yua nâţionâlă
Deva — Brad. Telefon 
61 310.

(355614).
$. Vând loc de casă.ini 

trâvilan. Deva, telefon
623426. ' ■

(5715) ■
9  ând donttitw Si r 

§h*s f  maşină de şlefuit 
Skil. Tel. 626125.

(5742)
»  Vând cavou două per- 

W8M, Bejan Telefon
82X866.

• (5731)
. #  Vând tractor U 650, 

motoi de rezen ă pun • 
651. Telefon 627423.

(5732)
•  Vând un ha pădure, 

iSălata. drum de acces, 
Telefon. 620792, orele 8— 
19 şi 18—21;

(5733)

•  Vând Lada 1300, fa
bricaţie 1987, remorcă,

. Bada 1200, fabricaţie y 1986, 
m£,i Uno Diesel 1800, fa
bricaţie 1986, preţ 
fiabil. Telefon 661103. ,
: /  . (5734).1 ■ ' - - . / / / /
; Şt Vând urgent pământ ~ 
/ « t o /  fânaţ, Haţeg, a_

B' artaffient trei . camere.
fevâ, envoU, tel. *611772.

, c ; ' (5730)y /  ţ.y.;':/. \x,.Ov• • /••. /:///" :../' •/
, •  Cumpăr garsonieră, 
•Zona Gojdu — Dorobanţi, 
Dacia, Micro, tel. 6)5737.
1 (5724)

•  Vând VW,. Golf Die
sel ir, cumpăr talon Da- 
t  . 1300 '.t-î 617379

■(5728)
t ’

0  \  L% îd casă in v , cu !< , 
g âdm >, -a g z, po si ni it iţi 
I «.Vi .*c >enti cietăţi 
particulare cu capital pri- 
v * f *mc pa ,ci i are p >„ 
tru construcţie depozit en 
gros, persoanelor fizice 
sau. juridice cu capital 
privat. Deva, str. A. Se
ver, nr. 114, lângă parc — 

•stadion, după. ora'18.
(5727)

- •  Vând garsonieră bl. 
80, etaj 1, Mărăşti, De
va. Telefon 615566.

(5748)

•  Vând motocositoare 
,Hus(|varna. vpreţ 2 450 008. 
Tel. 616027 sau 613265.

(5744)

•  Vând apartament 2 
camere, ‘ etaj 2, cu îmbu
nătăţiri. Hjjnedoara — 
623275.

(3387)

•  Vând casă şi grădi- 
dă, str. Viilor, nr. 3, In
formaţii Timişoara, 056/
123560. (5389) *8
. •  Vând garsonieră. De
va — Dacia, bl. 7, ap. 39, 
preţ negociabil.

(5749)

•  Vând Mercedes 280, 
benzină, înmatriculat, sta
re ireproşabilă, preţ con
venabil. Deva, tel. 629123.

(5754)

•  Vând combină Class 
Mercur, 2,00 lăţime,, preţ

8100 DM şi Epple Mobil, 
2,20 lăţime i reţ 300 I M 
Telefon 642387 ■ ■

.■ (5771)

•  Vând dozator Fresco, 
s u trei capete suc, (dus an 
cap bere. Relaţii la tel. 
777489 Haţeg,
, . ,(8743)./

•  Vând urg< nt Renault 
5. înmatriculat, stare 
foarte bună, 200» mărci, 
negociabil.-; Tel. 752672.

(9250)

t  VândyARO 10. stare 
perfectă de funcţionare, 
3300 tSîsâ, negoc tbil. Tei 
64)014:' ' .

(5494)

•  Vând apartament trei
caştere, O.M., preţ nego- 
ciâbîL Hunedoara, psu 
729008. ' (5068) '

•  Vând motocicletă CZ 
de motocros, fabricaţie ’90, 
250 cmc, Telefon 721914.

(5067)

•  Vând casă, gaz, apă, 
grădină, strada Lătureni, 
86, telefon 721455. .

(5066)

'• Vând casă, gaz. curte, 
grădină, anexe. Hunedoa-, 
ra strada Carpaţi, 152.

■ '  (5065)

•  Vând vldeorecorder, 
apartament 3 camere. In
formaţii tel. 728067.

(5064)

•  Vând. casă cu gră
dină. Hunedoara, strada 
Gărpiniş, nr. 2. Informaţii 
telefon 713827 -s-t’!» 18—
2*. (5063)

- •  Vând piese Dacia 1300, 
din dezmembrare, stare
nerfectă Telefon 7 0201.

-  (5062)

•  Vând fabrică pentru 
pâine şi specialităţi, nouă,
o )>> Ci i îi m- a nte ui- 

versă, nouă, import . Ger
mania, numai en gros. -
Informaţii tel. 71431Q.

(5060)

•  , Cumpăr teren intra- 
iiî n, minim 2000 ■ ip în

Hunedoara tel. 724360.
"(5061)

•  Vând făină pani
ficaţie, calitate supe
rioară, 460 lei/kg. Nu 
include TVA. Telefon 

054/641918 ... (5675)

•  Moara Bârsău vinde 
făină albă de panificaţie 
din grâu import -Ungaria.

, (5711)

•  Vând apartament 2
camere, etaj 8, Kogălnicea- 
nu (K.4), 10 000 008 lei,
tel. 615765, 616318, după 
ora 17. (5715)

i
•  Nou ! la Sântuhalm de

pozit cn groş de băuturi di
ferite.- Calitate excelentă, 
preţuri bune ! Tel. 626378, 
626307. i (5737)

LICITAŢII
•  ALPF.US Comexim or

ganizează in data de 12. 
VIII. 1995 licitaţie pen
tru vânzare garaje. Do
cumentaţia şi informaţii în 
Hunedoara, str. Doroban
ţilor, nr. 3 (Ceangăi).

- (5047)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, cu nr. 57. ‘ eli
berată de Direcţia Jude

ţeană de -Tele w  un «' aţii 
Hunedoara, pe numele 
Maţiş Traian. - Se- declară 
nul - (57 :r-t

; ‘ ÎNCHIRIERI ■ '

•  Caut pentru închiriat 
garsonieră, preferabil zo
nă ^centrală. Tel. 617235.

(5741)

•  Ofer spre . închiriere 
¥*■ vânzare spaţiu' comer- 
foial centfal. Relaţii tel.!
( >4 ' l 82. ■ '

. (5059) ■

" SCHIM BURI 
DE LOCUINŢE

' •  Schimb apartament 3 
camere cil apartament 2 
camere. Tşlefon 715230.

(5*70)

•  Schimb (vând) gar- 
î nieră parter posibili
tăţi privatizare, cu apar- 
ta ii. .-t 2 camere. Telefon 
628372. i (355616)

■> ■ v
•  S.G, Mase plastice 

SRL Hunedoara a ii 
intenţia d e ' majorare* a- 
preţurilor la produsele 
foile de polietilenă, A  25 
la sută, începând cu data 
de 10 septembrie 1995.

(5069),

•  Societatea. GA
RANT CONSULTING 
— Deva, tel. 616449, 
intermediază vânza
rea — cumpărarea —  
înch riere'a
telor, caselor, tere
nurilor: CUMPĂRĂ
TORII SUNT SER
VIŢI GRATUIT!

. (5661)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Societate particulară
angkjează, în-condiţiile le
gii,, femeie de serviciu. Pre
zentarea şi locul de muncă 
Deva, Bdul Decebal, ; 30, 
„Esculap“. (5722)

•  SG T.I.M. SA . Gluj 
Napoca angajează . fierari 
betonişti, dulgheri, zidari 
pentru lucrări în zona* de

ivita! .5- % el. £4i 38.
(5730)

•  SG Numitor Gomex 
SRL Deva angajează a_ 
genţi comerciali, vârsta 
maximă 30 ani. Informa
ţii. la' sediul firmei, din 
ştr. S. Bărnu’ţîu, nr. 3, 
zilnic' între orele 18—16.

(5736)

COMEMORĂRI

•  Aceleaşi lacrimi şi flori 
pentru cel care a fost 
Ing. IOACIIIM MURAR1

din Orăştie, la împlinirea 
a 14 ani de când ne-a 
părăsit. Odihnească_se în 
pace! Familia.

' . (5191)

D E C E S E

•  ' Colegii din ! ca
drul 1 D.G.F.P.G.F.S. 
Htfnedoara —’ Deva 
sunt alături de doam
na jŞicoe Raveca în ' 
moiriehtele de durere 
pricinuite de moartea 
tatălui şi transmit 
condoleanţe familiei 
îndoliate.

_  (5767)

•  Colegii de muncă de 
/  Fabrica B.G.A. sunt a- 
lături de Horvath; Ale- 
au .i> It pierdei . ma 
mei sale. Sincere condo
leanţe; . (355615)'

I AGENŢIILE DE PUBLICITATE !
i - >
1 „CUVÂNTUL LIBER" " •
\  : " I
v Pentru a economisi timp şi bani, pu■> j 
\ teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- \ 
|  blicitate în ziarul nostru, apelând la apen- f 
Iţiile de publicitate din : j

î •  DEVA — ia SEDIUL REDACŢIEI j 
J din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea ' 
j Tribunalului judeţean); — la chioşcul din \ 
i*CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă ihagă- j 
; zinul „Comtim? ; ■— la chioşcul din CAR- - 
j TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz I 
jj „Orizont"). j

j , •  ̂ HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j 
! 716926).

! •  BRAD, strada Republicii (tel. '
' 650968), la sediul S.C. „MERCUR". I

j •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- J 
I gazinul „Palia". — j

I
| (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367; j

I

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. l | 
U

770735.

j Agenţiile ziarului nostru asigură, la • 
' taxe rezonabile, publicarea cu maximă 1 
J promptitudine a tuturor: anunţurilor, de j 
j mică şi mare publicitate. . /

S. C. „SIDERURGICÂ" ' S. A.
HUN$DQ4%A

cu sediul în Hunedoara.
Piaţa Iancu de Hunedoara, nr. 1 

organizează LICITAŢIE PUBLICĂ, în 
data de 17. 68.1995, ora 11, la sala C.F;U. 
din cadrul societăţii, pentru vânzarea u- 
nor mijloace fixe aprobate pentru casare 
sau disponibilizare, după cum urmează/-:

maşini unelte; 

mijloace de transport auto; 

aparatură de. măsură; 

inventar gospodăresc.

Lista completă a acestor mijloace fixe 
se găseşte la S  C. „SIDERURGICA“ S.A. 
— Serviciul Mecanic.

Participanţii la-licitaţie vor. depune 
la casieria unităţii o garanţie de 10 la 
sută din valoarea de începere a licitaţiei.

Relaţii suplimentare la telefon 054
—  .716121 ; 716131 
Serviciul Mecanic —

interior 2526 
BIROUL PLAN.

CĂUTĂM DISTRIBUITORI

7— 10 persoane, COMISION MARE, 
asigurăm pregătire necesară, CĂLĂTO
RII" ÎN STRĂINĂTATE.

Slăbeşte acum, „întreabă-mă cum!". 
Telefon 61 24 13, camera 25.

(355298)

CONCURS DE MANAGER

// , ;lV;SCl,SUPER nA,RKE t SA _
’■ , DÊ Â. " V* '

> 8d . De ce ba 1 , bl • .•••.yM'.'.y /;ŷ ,
' '■;/ •' telefon -rfa;; " 614-2.4• S'4'4^

£ociet<=vţe cu cap x t;p l . iht-eg?a I -privaL 
. organ i cea za concirr* de selecţi^ 

'(pentru ocuparea postcţlui de (nanager^ 
Curie UI up'. vi/tae e d e pup e la sedi ui 

' ; .2s6!G.de'taVi;’if  i!n /terpen/de- 15 ..z-i l.e...
. i nformati i. s.u.p limen tare 1 a teîefon 

la. ysediu 1 firmei*. ■

l i

COMPANIE INTERNAŢIONALĂ  
SPECIALIZATĂ ÎN'VÂNZĂREA DE 

1 PRODUSE DE MARCĂ ALE 
CONCERNULUI■ AMERICAN WRIGLE?

Vă solicită pentru activităţi comercia
le în DEVA, în calitate de agenţi de vân
zare. .

Se aşteaptă tineri şi tinere, posedând 
permis de conducere şi autoturism propriu 
sau cu acces la o altă maşină.

După angajare :
— se. asigură un venit mediu lunar 

\ mult sporit şi cu şanse de creştere sub- 
) stanţială, în funcţie de rezultatele dvs.
\ — se garantează continuitate pe ter-
j  men lung.
i NU EZITAŢI, sunaţi la numerele de 
| telefon 069/228279, 229665, între 9—25 
i sau 069/481556, după ora 20. în atenţia t 
\ lui DAN BĂDESCU. [i

SANSA DVS. SE NUMEŞTE : ' [J
ÎNTERBRANDS MARKETING \

i DISTRIBUTION S kL  — ROMĂNIA: j
S “ , y 7 355293)

1
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