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• Corala .Doina" a Ca
tedralei ortodoxe a con
certai ia biterica catolică 
din Hunedoara. Acţio
nând cu adevărat în spi
ritul apropierii bisericilor, 
recent Corala „Doina" a 
Catedralei ortodoxe din 
Hunedoara a concertat la 
biserica catolică din a- 
ceeaşi localitate. Concer
tul a fost condus de 
conjpozitorul şi dirijorul 

Marin Dârvă şi acompaniat 
la orgă de tânărul muzician 
Tiberiu Dâscă. Vocile cu 
inflexiuni calde, incon- 
fundabile au redat bu
curia do a trăi cu - spe
ranţa Sn Dumnezeu, Ta
tăl .nostru ăl tuturor, 
indiferent de credinţă, au 
înălţat imn de slavă Prea- 
: curatei Născătoare de 
. Bunaiezeu şi pururea fe
cioară Mari a. Au fost 
interpretate melodii din 
creaţia lui T. Theodo- 
reseu pe versurile poeziei 
„Rugăciune" de Mihai E- 
nflnescu, „Ave Mariu" de

|1 > -<m • •• •

Thomas Lud'
Vitoria,/ «-.Fecioara de ia 
munte". „Nu ne lepăda 
dă la faţa ta. Doamne'1 
de Nic I-uncLi, „Sfânt este 
Domnul Savaot" de Gh, 
Cucu. ş.a.

•  Din istoria aviaţiei.
La Secţia de. Artă a

Muzeului Judeţean din 
Deva s-a deschis marţi, 
5 septembrie a.c., oră 11, 
o'expoziţie documentară 
aducând în atenţie as
pecte din istoria aviaţiei. 
Vor fi expuse cu acest 
prilej costume, machete 
ale unor aparate de zbu
rat, fotografii, diplome, 
insigne, obiecte originale 
si in mărime naturală a- 
flate în muzee şi colec
ţii din judeţ şi din ţară. 
( U . B . )

* Căsătorii. In oraşul 
Simeria — cum am a- 
flat din difgpţia ce am 
avut_a recent cu 'dna 
Lucia Mireştean secretara 
primăriei — s-au înre
gistrat 68 de căsătorii în 
perioada trecută din a- 
cest an. Noilor însurăţei 
le urăm casă de piatră! 
(Tr.B.)
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Se anunţă o recoltă bună de gugoşari. Imagine din piaţa municipiului Deva.
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DATORNICII LA R.A.G.C.L.
Conflictul existent intre 

Filiala REN EL şi R.A G.C.L. 
Deva în ce priveşte asi
gurarea apei calde şi a 
căldurii în blocurile de 
locuinţe şi în alte clădiri 
racordate la reţeaua de 
îermofkare este bine cu
noscut şi îngrijorează pe 
bună dreptate, muiţi jsa- 
meni. Din această pricină 
Primăria municipiului a 
organizat o conferinţă de 
presă în scopul de a face 
Cunoscută şituaţia şi mă
surile luate, în vederea stin
gerii conflictului respectiv;

In debutul cdnforinţeî,' 
dnii Ovidiu Hagea şi Vir- 
gil Boca. primarul şi vice- 
primarul Devei, le.au vor
bit, vreme de mai bine 
de o oră, celor prezenţi 
despre: esenţa situaţiei la. 
care ş-a ajuns, cauzele a_ 
cesteia- şi măsurile ce S-au 
întreprins sau se au in 
vedere în scopul soluţio
nării ci. Din ampla expu
nere — extrem de bogată, 
ba chiar -înecată în cifre 
- am reţinut:

# Amândouă părţile au 
dreptate. RBNEL nu-şi 
poate plăti furnizorii de 
combustibil deoarece n.a 
primit sumele datorate de 
R.A.G.C.L. Pe de altă 
parte marea majoritate a 
cetăţenilor Devei au drep
tul ia apă caldă şi căl
dură întrucât şi-au achi
tat taxele de întreţinere •  
Termocentrala Mintia a a- 
sigurat toate condiţiile pen
tru a livra municipiului 
reşedinţă de. judeţ agent 
termic, dar inrî'~t~1!-'

va li pornită până bene
ficiarii nu vor achita da
toria de 2,1 miliarde de 
lei ce, s-a înregistrat până - 
in prezent # Cei mai im
portanţi datornici sunt a- 
genţii economici cu capi
tal de stat sau privat. Din 
prima categorie amintim : 
S.C. Duce bal S.A.. S.G. 
Sarmis S.A S.C. Rempes 
S.A. etc, la care se adaugă 
Gara- C.F.R., Spitalul, ju
deţean ş.a Dintre cei cu 
capital privat menţionăm 
societăţile Romvag, El- 
prodeom Comtur, Croşetă 
ş.a. Dintre asociaţiile de 
locatari cele mai mari 
datorii Ic au cele cu nr, 
25, 23,, 26, 27. 28, 30.
Asociaţiile cu nr. 30, 31,
141, |46 etc n-au plătit 
nici un leu către R.A.G.C.L. 
din lunile, februarie — 
martie u.c. •  La şase aso
ciaţii de locatari s-au în
registrat delapidări în su
me mari • Sunt admi
nistratori de asociaţii care 
nu-şi tac datoria, oeupân- 
du.se eu treburi ce nu au 
nici o legătură eu atribu
ţiile ce le revin * Unele 
asociaţii — in număr de 
şase. — refuză să ’ încheie 
contracte cu R.A.G.G.L. 
pentru căldură, apă caldă 
şi alte servicii « Punctele 
termice pentru asigurarea 
apei calde sunt puse la 
punct, iar instalaţiile pen
tru încălzire se află în 
stadiu avansat de revizie, 
•  Sunt cetăţeni care ab 
datorii de sute de mii, 
câţiva chiap de milioane 
faţă de asociaţiile de Io»,

catari şi sfidează achitarea 
acestora. Ceilalţi cetăţeni 
ar trenul să,şi manifeste 
dezaprobarea faţă de aceşti 
indivizi « S_a întocmit 
un grafic pentru achitarea 
datoriilor faţă de RENEL 
care prevede plata în rate 
a acestora •  Recenta rec
tificare a bugetului ţării 
va permite agenţilor eco
nomici cu capital de stat: 
plata datoriilor pentru-, ser
viciile asigurate.

în cadrul conferinţei de 
presă ziarul ■ ,,Cuvântul li- 

• beF' ai avut câteva între, 
băla clare şi precise, fătă 
ce răspuns am. primit: • 
Se ştia. încă cu multă vre
me în urmă, că se va ivi- 
conflict între furnizorul de 
agent termic şi beneficiar,

TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2-a 1

A ÎNCEPUTPRIVATIZAREA IN MASA

L U A  Ţ I - V A  C U P O N U L !
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DISTRIBUIREA CUPOANELOR DE PRIVATIZARE

IM RĂSPUNS PE CAftE-L VA OA
Distribuirea în diferite 

medii şi condiţii a cupoa
nelor nominative de pri
vatizare a generat şi , ge
nerează, în mod firesc, stări 
de lucruri diferite. Ni le 
descoperă, între alle „bâ- 
rometre", raidul . efectuat 
săptămâna trecută în ora
şul Simeria şi comunele 
Veţei şi Ilia.

Nu se poate spune că 
dl Florin Gostian, respon
sabilul centrului 19 Sime
ria de distribuire a cu
poanelor nu. are de lucru 
în aceste zile. Dimpotrivă, 
are chiar foarte mult. A-

6 septembrie
•  -f Minunea Sf. Arhan

ghel Mihai) în Colose;
•  S-au născut: în 1817, 

MIHAIL KOGALNICEANU 
(m. 1891), om politic şi 
serţitor; nv f319, scriitorul 
NjCOLAE FTUMQN (m. 
1865);

• 1940. Regele Carol al 
Il-lea abdică, transmiţând 
prerogativele sale fiului 
său Mihai;

•  Soarele răsare la ora 
6,43 şi apune la 19,44;

• Âu trecut 248 de zile 
din an; au rămas 117.

CURSUL V A LU T A R
6 SEPTEMBRIE 1995

1 dolar SUA '
1 marcă geririană 

100 yeni japonezi 
i liră sterlină 
1 franc elveţian ,
I franc francez

108 Hre italiene -
y Cursuri de re je rin ţi ele Băncii Naţional»  
m RwndateL
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-r 2081 Ici
— 1421 Ici
— 2131 lei
— 3231 Iei
— 1732 ici
— 411 lei
— 128 lei

cest fapt l-am constatat şi 
noi recent. Iar în puţinele 
clipe de respiro am re
uşit să dialogăm şi să a- 
fiăm astfel o seamă de e- 
lemente. legate de felul eum 
se desfăşoară distribuirea 
cupoanelor ia Simeria.

Aşadar, cei trei oameni, 
care se ocupă de această 
treabă lucrează în medie 
10—12 ore pe zi. Din cele 
peste , 12 008 de eupoafie; . 
primite, până la data vi
zitei noastre erau distri
buite mai bine de 3000. 
Deşi în primele ore ale 
dimineţii şi după amiază 
există uneori aglomeraţie, 
oamenii, nu aşteaptă mai 
mult de 10—15 minute. 
Au fost zile când s-au e- 
liberat şi 700 de cupoane. 
De altfel, din câte ne spu
nea dl Gostian, există un 
.real interes ca cei în
dreptăţiţi să intre cât mai

A fost uitat
Irf urmă cu 6—7 ani în 

centrul comunei Bucureşci 
au început lucrările de 
construcţie a unui bloc cu 
doua nivele cartrtuprindca 
încăperi pentru diferite 
activităţi de prestări seri 
vicii, apartamente «te lo
cuit. S-a ridicat fundaţia 
şi nivelul unu, s-au făcut 
compartimentările prevă
zute în proiect.

« După evenimentele din 
Decembrie 1989 aceşte lu
crări au stagnat din'mo
tiv e  arhicunoscute — lipsa 
fondurilor băneşti.

curând în posesia cupoa
nelor. sperându-se ca a- 
cest lucru să se materiali, 
zeze în vreo 10 zile, după 
care să fie soluţionate ca
zurile cu probleme. Se vor 
organiza şi deplasări la 
domiciliu, acum însă nu 
este efectiv timp pentru 
aşa ceva. •

Şi dacă tot am ajuns la 
probleme deosebite, apoi' 
ele supt legate în primul 
rând de neconcordanţe în 
evidenţele existente. NI 
s-a arăfat chiar un tabel 
în care, din 20 de nume, 
15 erau cu inadvertenţe. 
Apoi, unii cetăţeni nu sunt 
trecuţi pe liste,.alţii sunt . 
trecuţi dar nu âu cupoane 
etc.

ION CIOCLEI.
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a te)

De atunci nimeni nu s-a 
mai apropiat de lucrare, 
eXceptâfid „întreprinză
torii nocturni" care au 
furat diferite materiale fin 
construcţie, fără ca cineva 
să Se sesizeze. Aici buru. 
ienile au crescut vertiginos, 
iar interioarele au fost 
„transformate" în toalete 
publice de către persoanele 
care frecventează „bom - 
bele" din apropiere.

*. Poate cineva după — a - 
cest semnai îşi va 
aminti de această lucrare 
şi va găsi soluţia finali
zării ei, altfel poate nu
peste mult timp aici va
mai rămâne o tristă amin. 
tirc. (Al.J.)
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• La „l’oşta Redacţiei" :
„Manuscrisele nepublicatc nu se înapoiază. 

Conform zicalei: mortul de la. groapă...".
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Sub semnul iubirii şi credinţei
Sub acest generic /tec 

cărcat de profunzime şi 
Căldură morală, am primit 
o ştire semnată de preotul 
reformat Arpad Kun şi-, 
de dna educatoare Elena 
K. Kun. Iată ce cuprinde 
această ştire venită de la 
Băcia: ..Intre 8—17 august 
a.c. s-a organizat o tabără ' 
ecumenică în Băcia, la 
Păro îa reformată. Scopul 
acestei tabere a fost apro
pierea şi împrietenirea co
piilor veniţi din alte lo
calităţi eu cei localnici. In 
perioada taberei, copiii au 
participat la activităţi or
ganizate pe teme biblice 
şi s-a Învăţat în paralel 
.limba română şi maghiară. 
Copiii au petrecut zece 
zile frumoase, pline de

veselie. Pe această cale 
vrem să transmitem multe 
mulţumiri sătenilor care 
au fost de acord cu ftoi şi 
au acceptat voioşia noastră. 
Mulţumiri se cuvin patro
nului brutăriei din locali, 
tate pentru donaţia de 
pâine necesară în această 
perioadă. Mulţumim con
ducerii Consiliului local 
pentru ajutorul acordat în 
multiplicarea desenelor şi 
temelor pentru copii, con
ducerii şcoli» pentru în
găduinţa jocului copiilor în 
curtea instituţiei. Copii ro
mâni şi maghiari din lo
calitate, dar şi din Hune
doara, Răeăştie In, număr 
de 28 aii petrecut clipe de 
neuitat". (M.B.)

D A T  O R I I
258 'de milioane de lei 

este suma restantă la sfâr
şitul lunii iulie a benefi
ciarilor prestaţiilor de pază 
asigurată de gardienii pu
blici ai judeţului Hunedoa
ra.
; î)ţn gceastă sumă o parte
importantă o reprezintă 
restanţele unor unităţi de

mare putere economică din 
judeţ. Debitele existente 
îngreunează foarte mult 
întreaga activitate financi
ară a instituţiei gardieni
lor publici, care tace efor
turi mari în anumite pe
rioade pentru recuperarea 
banilor şi asigurarea sala
riilor personalului. (C.P.)

UN RĂSPUNS PE CARE-U 
VA DA

(Urmare -din pag 1)

Important este însă că 
la Steieria se fac eforturi 
serioase pentru ca tre
burile să se desfăşoare aşa 
cum trebuie, pentru rezol
varea tuturor problemelor.

în comunele tatonate de 
noi, cupoanele se distribuie 
la oficiile poştale şi prin 
centrele speciale de la 
primărie.

— Am avut de distribuit 
1123 de cupoane şi am 
distribuit până astăzi (30 
august n;n.) 300 — ne spune 
dna Anişoara Muntean, 
diriginta Oficiului Poştal 
Veţel.

— La domiciliu s-a 
distribuit ceva?

— Nu, deocamdată.
— Cate cupoane sunt de 

'distribuit ia domteijiy prin
factorii poştali?

— In jur de 400. Dacă 
pensionarii vin după ele 
la oficiu, le pot ridica, şi 
de aici te orice zi de la 
16 Ia 19, iar sâmbăta şi 
duminica de la 8 la 16.

Săptămâna prevenirii incendiilor
i

i
Cu prilejul aniversării 

a 147 de ani de la luptele

I
pompierilor din Dealul 
Spirii şl a f  ilei Pompie
rilor din România, Gru- 

: pul de Pompieri al jude- 
|  ţului Hunedoarei organele
* locale şj comisiile de 
I apărare împotriva incen.
* diilor din agenţi econo- 
|  mici, şi localităţi organi- 
J zează Săptămâna Prc- 
î  . venirii Incendiilor",
* în această perioadă, sub 

- conducerea cadrelor de

pompieri militari, a pre
şedinţilor comisiilor de 
apărare împotriva incen
diilor se vor desfăşura 
activităţi privind:

W evocarea tradiţiilor 
de luptă a pompierilor 
militari şi civili;

•  verificarea stadiu
lui activităţii de preve
nire a incendiilor în do
meniul de muncă;

• prezentare de expo-

nică de luptă şi instala- > 
ţii de stingere; |

•  gale de filme cu te- j 
maticâ de prevenire şi | 
stingere a ineendiiilor. * 

jn zilele de 12—13 sep- |  
tembrie ax., la sediul * 
unităţii şi al subunităţilor | 
subordonate, precum Şl

— Probleme deosebite în 
distribuire?

— Doar câţiva cetăţeni, 
îndreptăţiţi la' cupoane, care 
nu au apărut în liste, şi au 
fost incluşi în listele su
plimentare, Am avut şi un 
cupon anulat pentru în
scrierea greşită a numelui.

La centrul special de la 
primărie, de distribuirea 
cupoanelor se ocupă dl. 
losif Sonoc, viceprimarul 
comunei. „Avem 185 de 
persoane decedate, care 
aveau dreptul la cupoane 
şi pe care le vor ridica 
succesorii legali. Am elibe
rat două. Au mai venit 
şi alţi succesori dar nefiind 
în regulă cu actele nu au 
putut ridica cupoanele. I-am 
sfătuit ce să facă".

Ceea ce-i sfătuia Ia 
timpul respectiv, vicepri
marul de I® Veţel pe ce
tăţenii in ca«$ă, era ceea 
ce se cunoştea până a- 
tunei la Veţel .din in. 
strucţiunile de aplicare a 
Legii 55 pe 19®, adică 
un drum sinuos, cu pier
dere de timp inutilă. Pro
cedura te asemenea situau 
ţii s-a schimbat Şi suntem 
siguri că până acum a luat şi 
dl Sonoc cunoştinţă de a- 
ccastâ schimbă!®- •

La llia ne.am permis 
să investigăm pe mai multe 
planuri. De la Centrul de

distribuire aflat la oficiul 
poştal, consemnăm. Sunt 
de distribuit 3821 de cu
poane şi se distribuiseră 
până în ziua precedentă 
1710. ■ v.:;;?-: ;

— Problemele deosebite 
de aeum încep să apară 
— ne spunea dna Come- - 
lia Ciobanu, Sunt oameni . 
care au domiciliul iri 1- 
iia, de 20 de ani, dar nu 
apar pe lista noastră.

— Cum merge distribu
irea prin factori la domi
ciliul pensionarilor?

— Binişor pentru că la 
vremea asta ziua oamenii 
sunt mai greu de găsit 
la domiciliu.

La Centrul special de 
la primărie, o întâlnim pe 
dna Eugenia Costea, fac
tor poştal. cârc deserveşte 
satele Cuieş şi Bacea.

— Aţi dus până acum: 
cupoane de privatizare J» 
domiciliul pensionarilor?

— Am dus şl la pen
sionari, şi la aparţinători 
din familiile lor, care au 
dreptul la cupon. Dacă: lot

sa
la

suplimentar? 
aflăm un răspuns 
dl Marin Feneşi.

— Câte cupoane aveţi în 
familie?

— Trei.
— Ce veţi face cu ele, 

v.aţi orientat?
— Bineînţeles. Deocam

dată m_am orientat către 
lianţi Chişeădaga şi Car- 
metaplast.

—. Aveţi. încredere: te a- 
ceastă investiţie?

— Sigur! In afară de
Agromeeuri, te care nu 
am nici un fel de teefe- 
dere. . „ .

Şi în familia dlul Octa- 
vian Rudeanu diit Brâz- 
nle sunt mai multe cu
poane. Trei ale membrilor 
familiei, şi umil moştenire.

— Ce veţi face cu ele ?
— Trebuie şi le investim,

dar încă nu ne-am decis 
unde o vom teee, pentru 
că nu avem suficiente in
formaţii despre ţj tetftţile 
comerciale în 6are patern 
teşeşti. ■

mă duc ia pensionar acasă;
ceilalţide ce să mai - facă ceilalţi 

drumul* ia îîia? Am în
mânat până acum' 302 cu
poane la Baeea şi 86 la 
Cuieş,

Ce fac oamenii cu. aceste 
cupoane — hârtii, frumos 
tipărite şi purtătoare de 
mari speranţe; de venit

Cupoane. Cupoane pur
tătoare de speranţă. Deo
camdată, ele se împart 
cursiv sau cu poticneli ce
lor ce au dreptei te ele. 
Ce se va alege fn viitor 
<te aceste speranţe? Ne va 
răspunde viitorul.
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la sediul formaţiilor ci- i 
fi 'vile de pompieri, vor 

organizate agţiuhi, cerne- j; 
morative. T

GRUPUL JUDEŢEAN ; S 
DE POMPIERI | î  

X
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|  * eenuucerea caareţor ae ziţii cu materiale, teh. db, rpnirinH: |

DATORNICII LA R.A.G.C.f
(Urmare din pag. I)

au fost sesizate Consiliul 
judeţean şi Prefectura când 
s-a ajuns te stare de criză 
0  Este adevărat că secto- 
nil TESA al R.A.G.C.L. 

' este umflat şi că nu a fost 
organizat ceneurs pentru 
poţtul de manager. Spe
răm eă noul manager va 
dimensiona sectorul respec
tiv în concordanţă cu ne
voile reale •  R.A.G.C.L.

Deva se află tot în
subordinea Consiliului ju
deţean, ceea ce este o a- 
nomalie • Contorizarea 
consumului la blocuri este 
o treabă foarte costisi
toare. dar se va tace »
Din păţania din această
toamnă se vor trage, spe
răm, concluziile necesare 
şt astfel de situaţii se vor 
evita.

Când. conferinţa de presă 
era te toi, dl Virgil Boea

a primit o comunicare te
lefonică. la ureche. După 
aceea a anunţat pe cei 
prezenţi că de la Mintia 
a pornit spre Deva agent 
termic. Deci, a conchis dom
nia sa, în Deva vom avea 
apă caldă Ia blocuri. Aşa 
s-a şi întâmplat, dar nu
mai în blocurile ce apar
ţin asociaţiilor care şi-au 
achitat datoriile faţă de 
R.A.G.C.L. său cea mai 
mare parte dintre acestea.

Asigura spaţiu publicitar 
pe posturile dA radio private 
din urmatoarels oraşe-
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6,30 Ştiri, seriale şi «La;.
9.05 Springfield Sfory (s);
10.05 Santa Barbara (s>;
11.00 Frumos şi hogat (s);
11.30 Vremea dorinţei 
(s); 12310 Preţul e fier. 
binte (show); 12,30 Due
lul familiilor (show);
13.00 Magazinul amiezii;
13.30 Fetele de aur (sit- 
com.); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 15,00 Bar- 
bci Schafer talkshow ;
16.00 Ildna Christen talk
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 Intre noi, (s);
19.00 O familie foarte 
drăguţă (s/r)S 19,45 Ştiri,
sport, meteo; 20,10 ÎX-.

— magazin; 25,40 
Vremuri burtă şl role (sj,

7.00 Ştiri; 10,00 Film; 
12,30 O blondă pentru ta
ta (s); 13,00 RobinSonii 
(s); 13,30 Casa Viartello 
(s); 14,00 Ştiri; 14,25 LeC- 

;; tU particulare (show);
14.40 Beauţiful (s); 15,10 
A iubi (sy, 16,00 Tată fi 
fetiţa (s); 16,30 Tata (s);
17.00 Desene animate;
19.00 OK, preţui e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu. 
lui (cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Paperissima sprint (show);
21.40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 N.V.P.D. Blue (S.p.); 
J^0 Ştiri; 1,30 Target 
(mag.); 2,00 Dream On 
(s); 4,30 Cei cinci de Ja 
«talul 5 (s); 5,30 Arca lui 
Noe (doj; (5,30 Cuplu 
straniu (s).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8310 Brunch — 
TV (mag. TV); 10,00 Ca. 
nnon (s.p.); 11,00 Insula 
fanteziilor (s); 12,00 Seh- 
wartz la pândă (s.p./r);
13.00 Medicul insulei 
(s); 14,00 Faîcon Crest 
(s); 15,00 Cagney şi La- 
cey (s.p.); 16,00 Star Trek 
(s. SF): „Trădarea"; I7j»;

Bayuatch (s); „Prinsoarea";
18.00 Să riscăm ! (cs);
19.00 Totul sau nimic
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului „(es); 21,15 Comisa, 
rul Rex (s.p.); 22,15 Chi
cago Ilope (s); 23,15 Pi
chet Eences (ş.p,): „O.
raul de zăpadă*"’, 0,15 A. 
dio Vietrtăm (£a.).

: V* m

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Ştiri ITN; 
7,30 Hoţii şl afaceri (do); 
10,03 Comerţ TV; 11,00 
Piaţa europeană; 153)0 
Piaţa americană; 193)0 
Ştiri ITN, buletin bur
sier; 19,30 Ghidul plane
telor (do astrologie pe în. 
ţeiesul tuturor); 20,3Q 
Show Selina Scott; 21,30 
Datdine, cu Jane Paiiiey 
şi Stone Phillips; 23,30 
Show.ul serii, cu Jay 
Leno; 0,30 Golf, Volvo 
PGA — European Mas- 
ters; 1,00 .Buletin bursier; 
1,20 Oferta pieţei; 1,30 
Ştirile nopţii NBC; 2,30 
Showteti serii, cu Jay 
Leno; Show Selina 
Scoţi -r interviuri.

-N 'V

9,30 Patinaj .artistic. 
Nebelbom Trophy (r);
11.00 Magazin olimpic (r); 
11.30 Atletism IAAF 
Grand Prix (r); 12,30 Ma
gazinul sporturilor 
motor; 143?0 Snooker. Li. 
ga Europeană. Retrospec
tivă 1995 (r); 15,30 Tria- 
tlon. France Iron Tenr; 
16̂ 0 Ciclism. Turul Spa
niei *95, et. 4: Tapia De 
Casariego — La Corn na 
(164 hm) (d); 19,00 Şah. 
Grand Prix Intel Touma. 
ment. Moscova; 19,30 Mo
to. Magazin Grand Prix;
20.00 Auto. Magazin For
mula 1; 20,30 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Tractor Pul- 
Hng (r); 22JJ0 Box. Titlul 
WBO la categoria mijlocie.

7.00 Casa 
(s); 7,30 Teledimineaţa;
9,35 Bibi şi prietenii S«i 
(s); 10,15 Magellanj 19.« 
Trebuie să ştim (mag.);
11.15 Fa, Si, La, a cânta
(cs); 11,45 Trimis special 
(r); 13,15 Moda <r); 143® 
Lumihile— (r); 14,30 Ne
supusa Angelica (f/r); 
lfl̂ lO Casa... (s/r); I73i0
Bibi şi prietenii săi te):
18.15 Şansa - 
18,45 Campionul;
Jurnal; 29,00 
Parisului; 20,30
elveţian; 21,00 Cu__
deschişi (mag.); 22JW Te, 
leseop (mag ); 23/9§ Jur
nal F2; 23,40 Fortul te . 
yard (cs); *,» Tabu
(mag.); 1,30 Jurnal.
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iizi, IN PRELIMINARIILE C.E. PE FOTBAL J

POLONIA — ROMANIA j
'După-amiază, începând de la ora 18, la Zabrze, | 

tricolorii noştri întâlnesc reprezentativa Poloniei, . 
in cadrul preliminariilor Campionatului European i 
de fotbal. Se ştie, de acest meci depinde rămânerea J 
Poloniei în cursa pentru calificare. Aşa că ai noştri j 
vor avea de înfruntat ofensiva gazdelor, in atare I 
condiţii, după cum declara şi selecţionerul Anghel ' 
lordănescu, un egal ar satisface pe fotbaliştii | 
români. ,• *'

Deşi sunt absenţe notabile in lotul României — j 
Hagi, Răducioiu, llie Dumitrescu şi Lupu, tricolorii , 
sunt hotărâţi să nu părăsească terenul învinşi. I 
Uşor nu este! Polonezii, superstiţioşi, joacă tot la ; 
Zabrze, fiindcă stadionul de aici te „aduce noroc". i 
Pini acum au obţinut 2 victorii şi un egal. Ce va * 
fi azi vom vedea pe micul ecran sau vom auzi la I 
radio. ■

Divizia A seria  I

REZULT AŢELE ETAPEI : Tractorul — Poiana 
Rotar — Met rom Bv. 2—1; Cetatea — Portul 

2—1; Dacia Brăila — ARO Câmpulung 2—0; Daeia 
PHeşti — Dunărea 2—0; Metalul Plppeni — Gl. Bu
zău 1—1; IEELIF Slatina — Oţelul Târgovişte 1—0; 
Constant Galaţi — F.G. Oneşti 0—0; Steaua Mz. — 
Etectroputere 1—2. -

" ' A M E N f l i l  
2

C L A S
1. El©ctropulere 2 2 0 0 3—1
2. Gloria Buzău 2 I I O 3—2
3-4. Poiana C mpina 2 1 1 0  1—0

VJC. Oneşti 2 1 1 0  1—0
H Rirtal Constanţa 2 1 0  1 6—2
fi. Oţelul Târgovişte 2 1 0  1 5—2
7. Daeia Unirea 2 1 0 1 3—2
8. Dacia Piteşti 2 1 0  1 2—1
& Dunărea Călăraşi 2 1 0 1 4—4

10-11. Metrom Braşov 2 1 0  1 3—3
Cetatea Tg. Neamţ 2 1 O 1 3—3

12. F.C. IEELIF 2 * 0 1  3—1
«3. Rocar g 2 1 0 1 3—6
14 Tractorul Braşov 2-0 2 O 1—1
15. Constant Galaţi 2 0 1 1 0—1
16. ARO Cîmpulung 2 0 1 1 1—3
17. Metalul Plopeni ' 2 0 1 1 1—6
18. Steaua Mizil 2 0 0 2 1—3

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 9 septembrie) :
Poiana Cîmpină — Dacia Unirea; F.C. Oneşti — 
Tractorul; Etectroputere — Constant Galaţi; Me
trom — IEELIF; Oţelul Tîrgovişte — Dunărea Că
lăraşi; Portul — Rocar; Gloria Buzău — Cetatea Tg. 
Neamţ; ARO Cîmpulung — Metalul Plopeni; Steaua 
Mizil — Dacia Piteşti.

La Deva
Un reuşit turneu  

de fotbal pentru copii

I Pe primele locuri, Sportul Studenţesc, Vega 
Deva şi Metalurgistul Cugir

• S-au înmânat premii pentru cel mai bun 
portar. Cel mai tehnic jucător şi golgeteri

l *

Intr-o organizare foar
te bună, asigurată de 
AS. Vega Deva, la sta
dionul Cetate din locali
tate s-au desfăşurat în 
zilele de 1 şi 2 septem
brie ax. un număr de 
16 jocuri de juniori şi co
pii (8 jocuri la grupa 
născuţi 1981 şi 8 jocuri 
la grupa născuţi 1983), 
In cadrul unui turneu la 
care au participat 120 de 
talentaţi fotbalişti re

prezentând cluburile Spor- 
tuL Studenţesc Bucureşti 
(antrenori Dumitru Ma
nea şi Cornel Vlad), Ve
ga Deva (instructori Mi- 
rel Biriş şi Mihai Nacu), 
Metalurgistul Cugir (in
structor Octavian Mure- 
şan) şi Minerul. Certej 
(antrenor Stan Hanzi Şi 
instructori Nicolae Halga 
şt Ga briei Constantin), 
fiecare club cil câte 2 e-

La grupa mare, pe pri- 
mele 4 locuri s-au clasat; 
Sportul Studenţesc Buc.; 
Vega Deva; Metalurgistul 
Cugir; Minerul Certej. La 
grupa mică: Sportul Stu
denţesc; Metalurg. Cu
gir; Minerul Certej; Vega 
Deva,

La ambele grupe (ma
re şi mică), primele două 
locuri au fost ocupate de 
Sportul Studenţesc. La 
grupa, mare, cel mai bun 
portar a fost Eduard 
Stăneioiu (Sp. Stud.) şi 
Valentin Lipitor (Vega 
Deva); cel mai tehnic 
jucător — Cristian Iri- > 
mia <Sp. Stud.) şi Vlad 
Biriş (Vega), iar golgeter 
— Ionuţ Mazilu (Sp. 
Stud.). La grupa mica, 
cei mat ‘bun portar — 
Radu Dâian.(Met. Cugir); 
cei mai tehnic jucător — 
Marius Oaie (Sp. Stud.); 
golgeter — Florin Vlad 
(Sp. Stud.).

Echipele câştigătoare, 
Sportul Studenţesc, la 
ambele grupe, au primit 
frumoase cupe de mar-5 
mură şi diplome, toţi 
participanţii In număr 
de 120 do copii att pri
mit dulciuri, iar cei de
claraţi golgeteri, cel mai
tehnici jucători şi cei 
mai buni portari au fost 
premiaţi cu diplome şi 
premii în băni. Princi-v 
palul sponsor al turneu- j! 
lui a fost instructorul 
sportiv Mirel Biriş.

mircea sîrbu

REZULTATELE ETAPEI NR. 3, din 3 septembrie ; 
Victoria Călan — E.G.C.L. Călan  ̂ . 5—1
Haber Haţeg — Minerul Ştiinţa Vulcan 0—4
Metalul Crişcior — Favior Orăştie 2—2
C.F.R. Simeria — Minerul Aninoasa 1—6
Minerul Ghelâri — Minerul Teliuc 2—2
Constructorul Hunedoara — A.S.A. Aurul Brad 2—0 
Dacia Orăştie — Minerul Bărbâteni 1—2
Minerul Livezeni — Jiul Petrila (nu s-a comuni

cat rezultatul). ,
C L A S A M E N T U L

1. Minerul Bărbâteni
2. Minerul Aninoasa

3 3 
3 3

0 13— 1 9 J 
0 13— 3 9 \

3. Victoria ’90 Călan 3 3 0 0 12— 2 9
4. Minerul Şt. Vulcan 3 3 o o 18— 2 9
5. Favior Orăştie 3 2 I 0 lfi— 3 7
6. Minerul Teliuc 3 2 1 0 4—2 7

*7. Metalul Crişcior 3 1 1 1 5—5 4
8. Minerul Livezeni 2 1 0 1 4— 2 3
9. Constr. Hunedoara < 3 1 0 2 3— 5 3

10. Jiul. Petrila \ 2 ■ 0 1 t =. 3"*' 6 1
11. Minerul Ghelâri 1 0 f':2 4—13 1
12. Haber Haţeg 3 0 i  2 3—12 1
13. A.S.A. Aurul Brad 3 0 fi 3 0
14. Dacia Orăştie 3 0 0 3 1—3' 0
15. C.F,R. Simeria 3 0 fi 3 3—44 Jfi
16. E.G.CL. Călan 3’ 0 0 3 i ~ t o

l ETAPA, VIITOARE (10 septembrie) ; Jiul,
( trila — Victoria Călan —- arbitri Hanzi, Csiki, Ma-
1 cavei Ga. : Min. Şt Vulcan -- Min. Livezeni — Ca-
1 potescu. Pinti 1 ie. Dănicâ Favior Orăştie — Haber
l Haţeg, — Mitjteiu, Kecsedy, .Ciţsay Min. Aninoasa
> — Met. Crişcior —• Muhteanu. -Precupaş Chifor ;

Min. Teliuc — C.F.R. Simeria — Melha, Pîndărelu, 
David; A.S.A. Aurul Brad — Min. Ghelari — Bang, 
Lada, Costea ; Min Bărbâteni — Constr. Hunedoa
ra ; E.G.C.L. Călan — Dada Orăştie — Cristea C., 
Popescu, Dahdreia. T; : ... ^

Etapă intermediară în Divizia B
In Divizia B, mâine, de la ora 15, are loc o etapă 

intermediară. Pe stadionul Cetatodin Deva, Vega pri
meşte replică echipei Mine-Ral Kevinari flora) fi în_ 
clasament), una dintre formaţiile biite cunoscute din 
Divizia B, Fotbaliştii de la" Vega Deva vor să de
monstreze că Înfrângerea suferită la Drobeta Tr. Se- 
verin a fost un accident. E bine ea spectatorii Să fie 
lângă echipă, sâ vină să o încurajeze, să obţină vic
toria în meciul de mâine.

Minerul Certej joacă in deplasare, la Nitramonia 
Făgăraş. (S.C.) '
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Divizia B seria  i

REZULTATELE ETAPEI : Mureşul Topliţa — 
C.F.R. Paşcani 3—1; Meiana Săvineşti — Harghita 
Odorhei 1—0; A.S. Câmpineanca — Minerul V. Dor- 
neî 2—1 ; Vrancart Adjud — Petrolul Berea 0—0 ; 
Petrolul Momeşti — Rafinăria Dărmăneşti 3—0 ; 
Petrolul Brăila — Acord Focşani 1—0; Zimbrul Şi
ret — Chimica Târnâveni 2—2; Sportul Vaslui — 
FjC. St Gheorghe 0—0; Le tea Bacău — C.F.R. Iaşi 
3—2; Minerul Comăneştl — Roragaî Românit 2—1. 

C L A S A M E N T U L
1. Meiana Săvineşti ' 3 3
2. Petrolul Brăila 3 3
3. Petrolul Moineşti 3 2
4. Minerul Comăneşti 3 2
5. Letca Bacău 3 2
fi. AS. Câmpineanca 3 2
7. Petrolul Berea 3 t
8. Zimbrul Şiret 3 1
0. Vrancart Adjud 3 I

10. Sportul Vaslui 3 1
ÎL F.C. SL Gheorghe 3 1
12. Harghita Odorhei 3 1
13-14. C.F.R. laşi 3 1

Mureşul Topliţa 3 1
15. C.P.R. Paşcani 3 1
Ifi. Acord Focşani ,, 3 1 0  2 1—6 3
17. Chimica Târnăveni 3 fi 2 1 3—4 2
18. Minerul V, Dornci 3 0 1 2 3—5 1
19. Rafinăria Dărmăneşti 3 fi i  2 2—8 1
29. Romgal Romanu 3 0 8 3 I—7 0

ETAPA VIITOARE (joi, 7 Septembrie) : Acord
— Mureşul Topliţa; Chimica Târnăveni — Petrolul 
Brăila; Rafinorul — Zimbrul; Romgal — Petrolul 
Moineşti; Harghita Odorhei — Min. Comăneşti; 
C.F.R. Iaşi — Meiana Săvineşti; E;C. Sf. Gheorghe
— Le tea; Petrolul Berea — Sp. Vaslui; Min. V.

8 8 7—1 9 
fi fi 4—2 9 
1 0 9—1 7 

8 4—2 
1 7—4 
1 5—3 
fi 4—2 
1 5—3 
I 2—1 
1 ■; 3—3
1 1—3
2 3—4 
2 4—6 
2 3—5 
2 4—7

t
0

v2
1
i
1
1
o
o
o
0
fi
2
1 
1
0

Divizia B seria  a ll-a
REZULTATELE ETAPEI : Faur Bucureşti — 

Danubiana Buc. 4 8; Caliaiis Mang. — Astra Plo
ieşti 2—0 ; Constr. Bucureşti —- AS. Midia 2—1 ; 
Compref C-ţa — JuventUs Buc. 0—1 ; Aversa Buc. 
— Cimentul Medg. 4—0 s Electromagnetica Buc. — 
Chimia Buc. 0—1; Petrolul Teieajen — Pi. Moroni 
2—0; Petrolistul Boldeşti — Agrariana Braniştea 
4—0 ; Gloria Corneşti — Cimentul Fiert! 3—0; Pe
trolul Roata — Acvila Giurgiu 2—1,

C L A S  A M I N T U L
1 .0. L Faur Bucureşti 

2. Aversa Bucureşti 
3-4. Flacăra Moreni 

Gloria Corneşti 
5-6. P. Chimia Bucureşti 

Petrolul Teieajen 
7-9. Petrolistul Boldeşti 

Petrolul Roata de. Jos 
Juventus Bucureşti 

10. Constr. Bhcureşti 
11-12. Acvila Giurgiu 
— > Elecf romagnetiea

13. Midia Năvodari
14. Caliatis Mangalia 
15 16. Danubiana Bucureşti

Cimentul Fieiri 
17-18. Cimentul Medgidia 

Astra Ploieşti
19. Şanţ. Naval Constanţa
20. Agrariana Braniştea 

ETAPA VIITOARE (7 septembrie): Danubiana
— Compref Constanţa; Cimentul Fteni — Faur Buc.; 
FI. Moreni — Gl. Corneşti; Acvila — Petrolul Te
ieajen; Agrariana — Petrolul R. de Jos; Astra Plo
ieşti — Petrolistul Boldeşti; Cimentul — Caliatis ; 
Chimia Buc. — Aversa Buc.; Midia Năvodari — 
Electromagnetica; Juverttus — Constr. Feroviar.

3 2 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
3 .1 
3 1 
2 1 

i 
l 
1 
1 
o 
e

6—1
i 9—4
1 5—2 

8—5
4— 2 
6—4
5— 4
4— 3 
3—2 
3—3
5— 3 
5—3
3— 4
2— 4 
5—8
4— 7 
2—6
3— 7 
1—4
1—8 0

Divizia B •a ria  a IV-a
REZULTATELE ETAPEI; O.M. Timişoara — 

Motorul Arad 4—0; Min, B. fiorşu — Min. Cavnic 
2—»; Pheenix B. Mare — C.F.R. Cluj 0—2; Tele- 
corn Arad — Met. Bocşa 2—0; W. Petrom Petrica —: 
Vulturii Lugoj 4—0; Armat. Zalău — Mirt. Anina 
0—0; Furnirul Dota — Sighetu Marin. 2—0: fnd, 
sârmei C. Turzii — Laminorul Zalău 2—0; Olim
pia Salosta — Metalurg. .Cugir 0—0; Sticla Turda 

* — Minerul Ştei 5—1, .
C L A.S A M E N T V  t  . *

L U.M. Timişoara
2. Minerul Baia Borşa
3. Telecom Arad
4. Sticla Turda
5. C.F.R. Ciuj-Năpoca
6. Ind. Sârmei C. Turzii
7. Metalul Bocşa'
8. Minerul Anina
9. W. Petrom Peeica

10. Furnirul Dota
11. Armătura Zalău
12. Metalurgistul Cugir
13. Olimpia Saionta 
14-15, Sighetu» Marmaţiei

Minerul Ştei
16. Phoenrx Baia Mare
17. Laminorul Zalău
18. Motorul Arad
19. Minerul Cavnic
20. Vulturii Lugoj 

ETAPA VIITOARE (7 septembrie) : Min. Anina
— Phoen jx : Metalurg. Cugir — Armătura; Vulturii
— Olimpia Sâlonta; Motorul Arad — W. P. Pecica; , 
Met. Bocşa —- U.M. Timişoara; Min. Cavnic — Te
lecom Arad; A.S. Sighet — Min. B. Borşa: Lamino
rul Zalău — Furnirul ESeta; Min. Ştei — Ind. S. C. 
Turzii; C.F.R. Cluj —• Sticla Turda.J  Dorrjei — Vrancart; C.F.R. Paşcani —Câmpineanca
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n Vinovaţi" de a se fi născut
Am scris, nu o dată, de

spre gesturi pline do afec
ţiune făcute de persoane 
organizaţii sau firme lin 
municipiu faţă de pustii 
Casei de Copii Deva. Mai, 
ales la zile ie sărbătoare 
ii copleşesc atenţiile pe 
aceşti bieţi copii, care, in 
marea lor majoritate, nu-şi 
văd părinţii şi a căror -in- 
gură „vină" este de a ti 
venit pe lume. Credeam că 
dacă au avut parte de pă
rinţi răi sau inconştienţi, 
cel puţin societatea are 
faţă de ei o atitudine mai 
umană.

Din păcate societatea 
noastră. încă în convales
cenţă după ,,Intervenţiile" 
dure suferite în ultimii ani, 
doar aparent li acceptă pe 
copiii orfani sau abando
naţi. Cei mai mulţi, rum 
spun cadre care_i veghea
ză, preferă să nu aibă de-a 
face cit ei. Ba chiar le a_ 
pilcâ tot felul de etichete 
■jignitoare dacă-i întâlnesc 
pe «teadă- ori în parc. Vor
bind de parc, dna Carmen 
P®pa directoarea casei spu
nea că îh urma unui in- 

pentru care dumneaei 
nu-i consideră vinovaţi pe

copii, li s-a interzis.să mai 
intre In el să se joace. Şi 
totul a pornit de la un fapt : 
banal. Un domn, venit în 
parc cu câinele, a scos o 
pungă ca să-i ofere ceva 
patrupedului. Copiii i-aii 
luat cu asalt, crezând că 
le dă şi lor ceva. Obişnaţi 
cu necunoscuţi care le. o- 
feră dulciuri, şi având o 
neVoie, incomparabil spo
rită faţă de a copiilor cu 
părinţi şi bunici, de a li 
se acorda puţină atenţie 
şi afecţiune au provocat 
inconştient un mic tămbă- 
lău. Fiind mulţi (sunt 56 de 
copii în casă) educatoare
lor le-a fost greu să-i aducă 
imediat la ordine lucru 
pentru care s.au „bucurat" 
de insultele celor prezenţi.

Pentru pa să nu se, creadă 
că au acţionat astfel de 
foanţe, -trebuie spus că aici 
copiii sunt bine hrăniţi, lu
cru pe care ii poţi vedea 
şi privindu_i cum arată. 
Altfel de „foame" îi macină 
pe ei. O foame de afecţiu
ne pe care puţinele per
soane care-i iubesc cu ade
vărat nu le-o pot potoli 
la toţi şi care In timp îi 
poate împinge spre un rom-

Intr-o zi, recent, a ve
nit la redacţie un om 
din satul Bozeş, coxpuna 
Geoagiu, cu singura in
tenţie de a-i cunoaşte pe 
cei care scriu.'„Cuvântul 
liber" fiindcă — zicea 
dumnealui — îl citeşte de 
la primul număr, fiind, 
abonat şi-i place mult 

‘ziarul. Profitând de vi
zita sa l-am rugat să ne 
vorbească despre satul 
de unde venea. -Şi iată . 
ce ne-a spus. ' *

Situat pe şoseaua Geoa
giu —‘ Balşa, la şase km 
de reşedinţa comunei 
din care face parte, 
Bozeşul are vreo 100 de 
gospodării. A avut şan
sa ca procesul de coope
rativizare a agriculturii 
să ny-i atingă, aşa că 
oamenii s-au ' putut ros
tui ca lumea, şi-aU fă
cut case frumoase, gos
podării bine aşezate şi 
rostuite, cu multe acare
turi în ogrăzi,. trăiesc în 
oarecare bunăstare. Pă
mântul -este puţin, pro
duce ceva grâu, porumb, 
cartofi ş.a., dpr recolta' 
este straşnic dijmuită de 
mistreţi. De aceea, oa
menii se ocupă mai mult 
de creşterea animalelor. 
Nu există ogradă în ca
re să nu se afle cel pu
ţin o vacă şi sunt foar
te numeroşi, cei ce au 
4—5 şi chiar mai multe, 
oi etc. In Bozeş sunt şi 
cai, dar numai câteva 
perechi, aşa că vaca are 
rolul principal, atât în 
lucrarea pământului, cât 
şi în asigurarea de hra
nă pentru oameni. Sa
tul nu are păşune, de a- 
ceea, fiecare om îşi hră
neşte şi-şi îngrijeşte a- 
nimalele proprii. Sau se 
întovărăşesc câţiva ve
cini şi ie scot la păşu
ne cu rândul, cum se 
zice.

— Cum sunt bozeşenii? 
l-am întrebat pe oaspe
tele nostru.

— Oameni foarte de 
treabă, dar şi hâtri din 
cale-afară. Toată lumea 
din satele din jur le a- 
preciază umorul. Te pot
covesc cu vorba de şagă 
de nu te‘vezi şi când

nici nu te aştepţi. Dar
sunt şi evlavioşi, s® duc
cu toţii la biserica mi
că şi veche din sat. De 
multă vreme n-au fost 
procese între oameni, 
scandaluri, certuri etc. 
Is şj harnici, le place să 
trăiască /birie,' Nu este 
casă fără televizor şi ra
dio. Vreo 25 au maşini 
particulare. în acesţe_zile 
tot satul este la cules*de 
prune. Căci in Bozeş 
sunt foarte mulţi pruni.

— Sunt prune în acest
an ? ,

— Sunt. Nu prea mul
te, dar sunt.

— înseamnă că se fa
ce multă ţuică.

— Se face. Pe vremuri, 
ţuica de Bozeş era renu
mită şi în Bucureşti. Ve
nea un comerciant du
pă ea,

— Desigur că nu toa
tă ţuica o consumă bo
zeşenii, nu-i aşa ? Ce fac 
cu surplusul. II duc la 
piaţă ?

— Nu. Vin privatizaţi 
din Deva, Hunedoara şi 
din alte părţi şi cumpă
ră. Şi încă ceva: să nu 
credeţi că oamenii din 
sat sunţ beţivi. Dacă îs 
doi-troi ce întrec mă
sura.

— Ziceaţi că sunteţi 
abonat vechi al ziarului 
nostru. Când ajunge „Cu
vântul liber" la Bozeş ?

— în ziua . apariţiei, 
cel mai târziu pe la ora 
13. E un ziar bun, îmi 
place. De altfel, nici nu 
mai citesc altceva decât 
„Pentru patrie".

Vizitatorul ne-a bucu
rat inimile celor ce tru
dim la cotidianul jude
ţean. Sentimentul acesta 
ne îndeamnă să ne stră
duim şi mai mult în in
teresul oamenilor. Boze- 
şanUl ce a fost la redac
ţie ne-a rugat să nu-i 
dăm numele fiindcă —r 
cum zicea — este uri om, 
modest şi nu-i place pu
blicitatea. îi respectăm 
dorinţa şi-i promitem să-i 
onorăm invitaţia de a 
face o deplasare şi a scrie 
despre satul dumnealui;

TRAIAN BONDOR

poTfSment reprobabil. ŞK e_ 
'tiţnci societatea îi vS res
pinge şi mai vehement De 
aceea acum când mai au 
o şansă de a se forma a- 
semeni tuturor copiilor ar 
trebui ajutaţi şi înconju
raţi cu dragoste. Numai că 
lucrurile nu stau aşa. ei 
fiilid trataţi aparte obligaţi 
să simtă dispreţul celorlalţi 
deşi. pentru că au fost a_ 
bandonaţi, vina nu e a lor.

Chiar şi la şcoală se 
pare că au statut deosebit. 
Din cei 3 care au urmat 
clasa I, doar unul a pro
movat „Probabil dnele în
văţătoare s-eu gândit că 
vor fi trimişi la şcoli spe
ciale — crede dna direc
toare. Dar eu nu-mi îngrop 
copiii în astfel de şcoli. Pen
tru  oţ nu_s handicapaţi. 
Sunt copii normali, chiar da
că nu strălucesc la învăţătu
ră. Şi. încă ceva:, copiii 
noştri nu sunt bolnavi şi 
nici hoţi. Poate uneori mai 
doresc' şi ei câte ceva, ca 
orice copil".

Apropo de dorinţe, ,ei nr 
vrea să iasă măcar uneori 
din cetea strâmtă pentru 
numărul- lor şi lipsită de 
verdeaţă. Dar cine să 
Ie ofere o maşină care să-i 
ducă măcar o zi afară din 
oraş, la iarbă verde, să cu
noască natura şi să-şi con
sume energia ? Părinţii ce_ 
ior moi mulţi (cu câteva 
excepţii) nu vor să ştie de 
ei. Ori sunt liniştiţi că sunt 
îngrijiţi „de stat” şi nu-i 
încurcă sau pur şi simplu 
se tem că vizitându-i lelar 
putea fi daţi-acasă. Şi când 
te gândeşti'că aceşti copii 
n̂ au cerut să ,se nască f 
Rjesponsabilr pentru acăşţ 
lucru sunt cejî care ie-pu' 
dat viaţă şr care sunt, bine 
mersi,' scutiţi  ̂de obligaţii, 
iar pedepsiâ' 'sunt . capiii, 
mici creaturi’ nevinovate.

SFÂRŞITUL LUI IANCU
Ultima perioadă a vie

ţii lui Ia'ncu a fost cum-: 
plită. Zdrobit sufleteşte 
de - rezultatul luptelor sa
le şi ale semenilor Iui, 
simte că toate năzuinţele 
sunt năruite. Cutreieră 
şi străbate meleaguri atât 
de mult îndrăgite de el, 
de la Vidra la Hălmagiu 
şi Baia de Criş. Tot mai 
des se izolează de oameni, 
petrecându-şi timpul ad
mirând priveliştele mi
rifice ale Munţilpr Apu
seni, îngânând la fluier 
susurul izvoarelor şi res
pirând aerul rarefiat al 
înălţimilor. A fost îngri
jit şi cercetat, în ultima 
perioadă a vieţii, de me
dicii Spitalului din Baia 
de Criş, când forţele fi
zice Şi puterile morale 
îl puneau la grea încer
care.;-,/.

Mândria cu care Ian- 
cu şi-a purtat anii cum
plitei suferinţi, înaintea 
morţii, pătimirea lui su
fletească capătă măre
ţie de simbol pentru ur
maşii lui. In seara zilei 
de ii septembrie 1872, pa
şii lui lăncii se opresc la 
uşa covrigarului Ion Stu
pină, din Baia de Criş, 
căruia îi ceruse, şi nu 
pentru prima dată, mân
care şi găzduire pe noap
te. Ii mărturiseşte că nu 
se simte bine, dar vrea 
să doarmă afară pe pris
pă: „...ca să mai poată 
privi stelele şi să stea 
de vorbă cu ele". în zo
rii zilei de 10 septembrie 
1872,- privirile lui lancu 
ş-au rătăcit pe Calea 
Lactee, s-au urcat în Ca
rul Mare şi au pornit 
curajos cu izbânda cu
ceririi libertăţii, dreptă
ţii şi demnităţii români
lor spre Eternitate, unde 
şi-a ^âsit liniştea deplină.
. Vestea morţii Iui lan
cu aswneni ţinui; trăs
net prevestitor de furtu-\ V'FpBICA ROMAN V net preves

..şaf—

Veşti din Haţeg

' nă s-a răspândit in în
treaga Transilvanie. Clo
potele tuturor bisericilor 
ahdnţaU cil dangătul lor 
răguşit şi sinistru pleca
rea dintre cei vii a E- 
roului Naţiunii Române. 
Moţii zărăndeni îndepli
nesc dorinţa înaintaşului 
lor, ’ pregătindu-i loc de 
veşnică odihnă şi pioa
să aducere aminte în ci
mitirul de la Ţebea, sub 
umbra legendarului Go
run al lui Horea, la ră
dăcina căruia a fost în
gropată mâna acestuia, 
în anul cumplitului su
pliciu şi-n . apropierea 
gorunului celui dispă
rut, în speranţa că frun
zele acestuia vor doini 
în bătaia vântului cân
tecul atât de drag Iui : 
„Iar când va veni duş
manul,/ Şâ vă ia pământ 
şi drept/ Români scutu
raţi stejarul,/ Ca din 
somn să—mă deştept 1“

Cu toate împotrivirile 
autorităţilor, o mulţime 
imensă participă la în
mormântarea idolului lor 
jee a avut :loc în Baia de 
Criş la 13 septembrie 
1872 şi în fruntea că-, 
reia se aflau prefecţii şt 
tribuni  ̂lui, care mai ră
măseseră în viaţă: Si- 
mion Balint, Axente Se
ver, Mihai Andreica, Ni- 
colae Coarcheş şi Cle
mente Aiudeanu. Pro
cesiunea religioasă a fost 
oficiată de un sobor for
mat din 36 de preoţi; U- 
nindu-şi glasurile la u- 
nison, ei au săvârşit 
tradiţionalul praznic şi 
s-au rugat pentru odih
na celui care iii ultima 
perioadă a vieţii sale nu 
şi-a găsit astâmpărul şi 
liniştea. - ■

De la Baia Şte Criş. 
spre cimitirul dîn Ţebea 
(2 km distanţă), zeciie 
de mii de oâmeni for
mau-un şir imens înso

ţind cu pioşenie riicriul 
cu .corpul neînsufleţit al 
cehii ce a fost şi â ră
mas * idolul moţilor şi nu 
numai. Preoţii urmaţi de 
prefecţii şi tribunii Cra
iului Munţilor, au ajuns 
sub cupola secularului 
Gossgijwe !a Ţebea, unde 
craŢ|ipută groapa, dar 
din curtea avocatului Si- 
mionaş din Baia de Criş, 
de unde a plecat corte
giul funerar, oâmeni i 
continuau să izvorască 
rânduri-rânduri. Avoca
tul George Sceula a ros- 
tiţ o impresionantă cu
vântare. I , ' ' "

După trecerea in : ne
fiinţă a „eroului naţiu
nii", George Bariţiu no
ta : „Deşi mort pentru 
sine Şi pentru - societate, 
Avram lancu vieţuia în 
spiritele şi în inimile ce
lor care au ştiut să apre
cieze meritele lui, zelul 
şi onoarea lui pentru na
ţiunea căreia se devota
se până când . îşi- sacri
ficase toată existenţa sa. 
Avram lancu, mort pen
tru societatea contem
porană, va vieţuito me
moria noastră şi a tutu
ror generaţiilor cât ne 
vor succede nouă, până 
când istoria omenirii va 
mai avea să consemne 
câte ceva din viaţa na- 
ţiunei daco-româneşti*.

Previziunea marelui 
înaintaş s-a înfăptuit. In 
conştiinţa şi tradiţia ro
mânilor; lancu este icoa
na sfântă a redeşteptă
rii şi devenirii neamului 
românesc. Este idolul/ 
nostru, e cutezanţa şi 
imboldul existenţei, e că
lăuza libertăţii, demni
tăţii şi dreptăţii. lancu 
a întruchipat mafş bine 
decar oricare altul- aspi-. 
raţiile JMttfunU sale: < j

Prol LIVIU LUCACIU

SPITALUL UIN HAŢEG 
ABE UN NOU DIRECTOR

Recent, dl doctor Mir- 
cea Marian, un foarte bun 

' internist, a fost nuniit di
rector al Spitalului' din b- 
raşul Haţeg- Cunoscând 
profesiqnalişmui dliii M.M., 
spiriţuî organizatoric, pu
terea sa de muncă, sun
tem convinşi câ, SUb con
ducerea să, unitatea sani
tară ce deserveşte toată 
Ţară Haţegului va înre
gistra’ succeSe şi viăai mari 
în activ:t|tea de recupe
rare a ■ sănătăţii oameni
lor.

NOUA 4 UNITATE DE
PRESTĂRI SERVICII
Spre deosebire de alte 

numeroase societăţi co
merciale profilate pe vân
zarea de mărfuri şi în 
special de băuturi alcoo
lice, S.C. „DABIMPEX" 
S.R.L. din Haţeg — pa

tron di Ioan Da belea — 
are ca obiectiv de activi
tate filmarea video a di
feritelor evenimente de 
faitlilie, multiplicări la 
copiator, ' confecţionarea 
de firme luminoase şi re
clame, precum şi trans
port de mărfuri.

ÎMBRĂCĂMINTE
asfalticA

- Drumul naţional ce tre
ce prin centrul; oraşului 
se afla, în ultimul timp, 
intr-o ■ stare necorespun- 
zătoare. De aceea, recent, 
s-â trecut la înlocuirea 
îmbrăcăminţii asfaltice. Se 
lucrează intens, cil mijloa
ce moderne şi de mare 
randament, astfel că în 
Curând aspectul aeestei 
artere circulate intens va 
fi cu totul altul şi asigură 
condiţii optime de trans
port.

NICU SBUCIIEA, 
colaborator

Vedere din oraşul Brad. Foto: PAVEL IAZA

Expoziţie filatelică la 
Petroşani

în holul Universităţii din 
Petroşani a fost organiza
tă, la sfârşitul săptămânii 
trecute,' o âxpojtiţie fila. 
telică, de către Qercul fi
latelic „Minerul" — Petro
şani, din cadrul Asociaţiei 
filateliştilor judeţului Hu. 
nedoara.

Manifestarea-filatelică cu 
remarcabile “Valenţe in
structive, culturale şi ar
tistice a dorit să- omagieze 
125 de ani de la darea în"' 
circulaţie â liniai ferate

Simeria-Petroşani şi a De
poului Simeria.

Auexpus-U filate!işti din 
Bucureşti, Ţifnişoara, Si
meria şi Deva, între care 
iiiliu Verniohescu, Corne- 
liu Ilişiu, Zori Francisc, 
Ion Dahcîu, Lucian Albi. 
nescu, Ipani Lefter, Ştefan 
Chir.u, care au avut ca te
matică în: exponatele lor 
imagini sugestive din trans
porturile feroviare, aviaţie 
şi automobile. (C.P.)

Elefantul
Elefantul/din faţă stă 

cu privirea aţintită în za
re, căci el conduce turma 
prin necunoscut, cu mare 
grijă. Cunoaşte locurile în 
care iarba este mai mă
noasă, ştie unde sunt iz
voarele cu apă curată, 
unde pândeşte duşmanul, 
unde sunt nisipuri mişcă
toare, unde dorm vulcanii 
nestinşi, le ştie pe toate I 
In el arde puternic spiri
tul de . conservare a spe
ciei..'

în urma turmei se află 
un elefant tot atât de pu
ternic, căci se ştie, duş
manul atacă, şi din spa
te. între ei se poartă un 
dialog tainic.

Gând elefantul din faţă 
este chemat de neant, el 
îsi urmează destinul. Se

retrage din turmă, fără 
să fie observat, într-un 
loc mimai de el ştiut. In 
faţa cârdului trece elefan
tul din spate... Şi viaţa 
merge mai departe. Cu 
toate neprevăzutele ei I 
Şi dacă se întâmplă ca un 
călător să dea peste un 
cimitir de elefanţi, nu va 
găsi pe morminte ferpare 
şi medalii de glorie. Nu 
va auzi concerte de slavă. 
Va descoperi doar puter
nici colţi de fildeş — semn 
că turmele de elefanţi nu 
au avut conducători puşi 
la întâmplare !

Oare cum de ştiu ele
fanţii când le-a sosit cea
sul să lase locul din frun
tea turmei ?

NICOLAE PANAITESCU
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r— Da, alături de Dra
gori Muntean, de ' Ma
riana î nghel, de , Ioan 
Sieoe, mai -nou de . cei 
din Brad — Eemiţa Ev. 
sei, Maria .Tudor, dna 
directoare de la Casa de 
cultură t— ani făcut niş
te -acţiuni interesante.

ilîV A N T U L  L IB E R
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• Stimată dnă Marioa. 
ra .Murărescu, ziarul „Cu. 
vântul liber" Deva a avut 
onoarea să vă mai găz
duiască în paginile sale. 
Mai acceptaţi un inter, 
viu ?’ • , ■’ '

Cu dragă inimă. Aş. 
tept întrebările. Provoca- 
ţr.mă !

• N-am pregătit între
bări anume, speciale, 
mai ales că jumea vă cu. 
noaşte bine din gusta
tele emisiuni pe care le 
prezentaţi, de mulţi ani, 
Ia Televiziunea Româ
nă, emisiuni excelent fă. 
cute şi ingenios... colo
rate, din nesecatul tezaur 
folcloric românesc.

• — Mă ‘ bucur să aud
asemenea aprecieri, ceea 
ce înseamnă că foarte 
mulţi oameni iubesc sa
ţul, .cântul şi jocul popu
lar, că se întorc cu dra-» 
goste şi emoţie la origini.

• Am văzut şi astăzi, 
aţi- constatat personal, 
aici, pe dealul Cornetu
lui, îs inima Ţării pădu. 
renilor, când zeci de fe
mei, bărbaţi, cobii vă 
salutau, vă opreau-să va» 
spună, o vorbă, să vă să
rute .mâna, să vă ofere 
esfloaie. i:,~J

— Sunt bucuriile cele 
mai mari ale muncii şi 
afe, vieţii mele. înseam
nă că iac ceva pentru 
sufletul oamenilor, iar ei 
ştiu şă răsplătească acest 
ceva cu un-gest, cu un 
zâmbet, cu o "Vbrbă bună, 
cu o floare. Race foarte
- mult,». ■ \

• Mai ales acum, când 
Ia tot pasul ne pândeşte 
egoismul şi invidia, eon. 
curenta oarbă‘şi compe
tiţia neloială. Şi, din câte 
ştiai, nici dv., în Tele
viziune i—,. chiar şi ve
detele, sau mai ales ele
— nu duceţi lipsă de a. 
semenea „bucurii**;
— Dacă ar fi să le pun

ţa inimă, să cad la fie
care lovitură, trebuia să 
mă las de mult de toate. ~ 
Dşr nu accept înfrânge
rea cu arme. 'murdare. 
Aş fi proastă dacă aş ca
pitula.': ' ; »’

•  Şi pentru că sunteţi 
din-, nou • în judeţul Hu. 
nedoara, din nou în Ţa
ra pădurenilor, Spuneţi- 
ne de ce vă este atât de 
dragă această zonă ?

-- Sunt multe motive 
pentru care o iubesc. 
Poate în primul rând de. 
oarece şi eu viii dintr.o 
zonă asemănătoare, din 
Muscel, tot aproape de 
munte, , unde am cunos
cut bine sufletul oame
nilor de la munte şi de 
fiecare dată când regă
sesc acest suflet este im
posibil să nu mă lipesc 
de el. Şi Câmpulungul 
meu — de lângă prima 
Capitală a Ţării Româ
neşti — păstrează urme 
scumpe ale trecerii noas
tre prin timp, ca şi lo
curile în care ne aflăm 
acum, Ia superba sărbă
toare a pădurenilor.

• Se pare că aici tra-

DESPRE DAME,»! Şl
diţia folclorică vine de 
departe prin ani şi se 
păstrează nealterată < de 
vreme, de iniţiative, de 
-orgolii;

— Aşa este. Pe vre
mea când eram studentă, 
dna profesoară Emilia 
Comişel ne povestea me
reu şi ne.a şi arătat a 
lucrare a dânsei despre 
Ţinutul pădurenilor. Era 
îndrăgostită de această 
aşezare, de- folclorul lo
curilor, de .oamenii; de 
aici, de modul în care 
şi-au păstrat ei cântece
le şi costumele, autenti
citatea existenţei. Poate 
şi denumirea aceasta, 
atât de frumoasă de Ţa
ră â pădurenilor, care 
pafeă vine dintr-o poves
te, m.a tentat s-o cunosc, 
s-o îndrăgesc; Chiar şi 
atunci "când încă nu pu
sesem piciorul pe acest 
teritoriu. Apoi, prin in
terpreţii de aici, mulţi 
şi deosebitele talentaţi, 
.-mi ajuns Si zonă, 
cunoscut oamenii, 
aflat obicMttrile, 
citit sufletete. , •».

• Aţi cunoscut şi mo 
ţii, nu doar pădurenii..

— Sigur, mai ales că 
la conducerea Inspecto. 
râtului judeţean pentru 
cultură se află un ' moţ 
dinamic şi inteligent, pro. 
fesorul Ioan Sieoe, care 
ştie 'Să-jşi»'adune~ moţii în 
jurullui, şi nu doar» mo
ţii, şi să lupte împreună 
pentru ideile pe care şi 
le-au propus să le mate
rializeze. Şi nu doar a- 
tât. Dar ştie şi se bate 
să-şi arunce în lume 
valorile din judeţ.

• Alături de ei şi îm 
preună cu ei. dv. '■ aţi 
realizat multe lucruri mi. 
ritmate, emisiuni care 
s-âu bucurat de largă 
audientă si anreriere.

te - acţiuni
foarte agreate_,____
cui iubitor de muzică 
populară. Fără să vrei, 
aceşti oameni te duc cu 
ei ca un val, te poartă 
prin folclor şi prin isto
rie, încât nu poţi să nu.i 
iubeşti. Iar aici, la pă- 
dureni, de când am fă-' 
cut acel film cu Drăgan 
Muntean, în jurul unui 
foc de tabără, sătenii din 
Poieniţa Voinii m-au â- 
doptat ca rudă a lor.

• Am ajuns la punc
tul fix; sărbătoarea pă
durenilor de la Poieniţa 
Voinii — pentru prima 
dată aici, graţie Ideii, 
vrerii şi eforturilor lui 
Drăgan Muntean.

— Este nemaipomenită 
această manifestare, a.

Cu doamnă 

M ar io ar a  M urărescu

ceastă revărsare de cân
tec şi voie bună. Aproa
pe că nu ştii bine cine 
sunt gazde şi cine • sunt 
oaspeţi, cine şi cui tre
buie să.i zică „Bine ai 
venit" I Deoarece mulţi 
oaspeţi sunt de- loc de 
aici, care s-au- întors la 
o sărbătoare a lor. $i 
mai este ceva. Sunt aceşti 
oameni minunaţi de la 
cultură — Ioan Sieoe, 
Vasile Molodeţ, sunt a- 
ceşti sufletişti perma
nenţi pe baricadele cui. 
turtit — directorii Ovidiu 
Muntean, de la Romtele- 
com, Nicolae Jurca, de 
la Federaleoop, Dom

minte toţi — nelipsiţi 
fizic, moral şi material 
de la aproape toate mo
mentele de spirit organi
zate în judeţul dv., sunt 
valoroşii - interpreţi de 
muzică populară de aici 
— de la Drăgan Muntean 
şi Mariana Anghel până 
ia Lenuţa Evsei şi Ma
ria Tudor. Cu asemenea 
potenţial artistic şi ‘ma
terial nu poţi să nu reu
şeşti.

• Dv. aţi lansat în mu. 
zică populară pe cineva 
de aici? .

— N-aş putea spune că 
am lansat. Nu-mi arog 
asemenea merite. Doar că 

’i-am susţinut pe - mulţi,, 
-le'.am preţuit talentul, pe

care ei şi 1-a'u şlefuit, 
prin muncă asiduă, şi 
l-au pus din ân îh an 
tot mâi pregnant în va
loare. Iată, Drăgan Mun
tean, de exemplu, cântă 
de multă vreme, înainte 
de a-1 cunoaşte eu, ca 
solist vocal şi ca instru. 
mentist, ca taragotist, şi 
mie îmi pare sincer •• rău 
că a cam părăsit tara
gotul. I^am văzut lă un 
Festival „Maria Tănase‘7 
când el a impresionat 
prin doinele lui, cânta
te eu glasul-şi cu tarago
tul. Pe urmă l-am re vă
zui când s-a pregătit pen
tru „Floarea din grădi
nă". cu aceeaşi străda-

nie şi aceeaşi dragoste 
cum a pregătit şi acest 
festival. El este şi un, 
profesionist, . dar şi un 
om sârguincips, conştiin
cios, meticulos. Când fa
ce ceva, vrea să iasă cât 
mai bine. O dovedeşte şi 
manifestarea la care par
ticipăm.

• V-a plăcut, deci...

— Sigur. Vedeţi câte 
lucruri a reunit el - aici. 
Şi-a pus casa copilăriei 
lui, a amintirilor lui, ca
sa în care mama lui a 
vrut să-l vadă învăţător 
în sat, la dispoziţia unor 
amintiri ale sale care vor 
dăinui peste vreme — 
devenită casă-muzeu —, 
răscumpârându-şi, poa
te, într-un fel, această

trădare, nevoită, ca să 
spun astfel, . respectiv 
drumul' mult mai lung 
pe care a poposit decât 
cel nuniai din satul, na
tal. în acest mod; el a 
făcuţ mult mai mult 
pentru ai lui, pentru sa. 
tul lui, decât dacă ar fi 
rămas aici.

• Se poate spune, deci, 
că fiecare lucru are pre
ţul lui Şi niciodată nu 
ştii când vine vama.

Întocmai. Iată; a- 
cel mic muzeu, din casa 
: părintelui său adăpos
teşte de acum toate- a-

; mintirile1 lui din -locurile 
mai de aproape său .mai 
de departe pe unde l-au 
mânat paşii, cu cântece
le şi cu- dorurile lui din 
pădurenime.

• Este interesant şi
odihnitor acest mic mu
zeu. *
■ ■■ ■ ■■-■■■ • ’v- •• -I

— Da, şi ce m-a im
presionat foarte mult — 
acel colţ, organizat sub 
inscripţia:- „Fala pădure- , 
nilor“. Ce poţi să-ţi do
reşti mai mult decât să 
ştii că eşti fala locurilor 
unde te-ai născut - şi" de». 
unae ţi-ai ■ luat. zborul , 
spre lume, că oamenii in 
mijlocul' cărora ai eres-, 
cut se fălesc ; cu tine 1.7 
Este extraordinar.

• Să fie O caracteristi
că n oamenilor talentaţi, 
â oamenilor cu un har 
anjitme, sau a oamenilor 
de Ia munte-? «

— Poate » eu sunt şu. 
biectivă, fiind, cum spu
neam, tot' dintr-o locali, 
tate aproape de munte. 
Aceşti oameni . sunt cu 
totul aparte. Cred. că ei 
sunt mai -departe de lu
me şi mai aproape de 
Dumnezeu. In felul ăsta 
şi-au păstrat darurile lor 
cu mâi multă veneraţie, 
cu mai multă îndârjire 
ăş zice. De aici şi felul 
în care şi.au conservat 
cântecele, jocurile, cos
tumele tradiţionale. Şi 
tare mă tem să nu se 
strice şi astea.

•  De ce ? be pândesc 
njşbaiva pericole ?

— Sunt pericolele mo
dei. Uitaţi-vă la costu
mul acela. Nu mai este 
neaoş ce a fost odată. 
Este prelucrat. Şi neno. 
rocirea este că aşa le 
plac acuma. Aşa cum văd 
la alţii. îrtsă ceea ce cred 
eu că nu se va altera aşa 
uşor, sau. poate niciodată, 
este sufletul acestor oa
meni. Ei au sufletul prea 
frumos şi prea bogat pen
tru a şi-l putea strica.

o Este şi respectul pen. 
tru înaintaşi, este şi mân
dria de a.l lăsa curat 
moştenire urmaşilor. -

— S-a văzut asta şi azi 
aici. Cei care au iorga. 
nizat această manifesta
re s-au gândit, aşa cum 
se gândeşte fiecare om

când are o' sârbătpare, să 
facă ceva şi pentru cei 
care»( nu mai sunt. Fiind
că există credinţa asta. 
De fapt-nu mai surit e 
un fel de a spune, pentru 
că, aşa cum se zice, şi 
cei plecaţi hj nefiinţă 
rămân mereu cu noi. Şi 
mă gândesc câţi pădu. 
reni or fi aici, pe dealu
rile astea, ■ şi câţi dintre 
ai lor, de dincolo, sunt 
acum cu ei. Iar gândul 
mă duce din nou la maii. 
ca iui Drăgan, care şi-a 
crese-j; eopiltil în . dra. 
goste de cântec şi de neam 
şi de iot ce este'frumos 
şi pur in aceste locuri, 
In astă iurae. Oare cê pr 
fi simţit ea, acum. văzân. 
du.şi fiul întors în sat, 
din drumurile lungi prin 
alte lumi, unde a purtat 
doină şi portul clin satul 
lui, pentru a-şi plăti da
toriile de suflet faţă' de - 
ai săi ?'

•  Dar dacă ar fi, sti
mată dnă Mârioara Mu. 
rărescu, să caracterizaţi, 
fie -şi toarte pe scurt, 
;falciorul pădurcnesc, cân. 
tăreţii de aici...

— Este dificil şi riş. 
cant să faci ierarhizări: 
în d omeni ul folclorului 
nu se pot întocmi clasa
mente. far dacă. de axei 
s-a ridicat, urr asemenea 
mare .Rânitor ca Drăgan 
Muntean, este un bene. 
ficiu şi o mândrie riu 
doar . pentru zona aceas
ta a pădurenilor, dar-şi 
pentru, ţară. Eu am mai 

: spus şi, cu riscul de a 
mă repeta, .mat' spun a 
dată, că la noi -numai a- 
celâ este cu âd.evâţat jn- 
terpret care ştie-să «Ofaţ. 
te 0 doină şi* că rtunuţl 
aceia' este public care 

. ştie sa asculte- e doină. 
Asta este proba de fot 
Iar -Drăgan Muntean» te 
impresionează în primul 
răriţi cu doinele. însă. el 
riu este un interpret tjni- 
lateral. gentru că . ţofe fa 
fel de bine abordează 
melodiile de. joc, tot,, la 
fel i de bine cântă şi, la 
taragot. Iar fiica lui Ii 
calcă . pe ' urme. Sper să 
mă p.»t ocupă de ca, sper 
să ajungă o bună eântă-’ 
reaţî .!• muzică popu
lara'"- - . ;■ , ■- '

- - "V' )
■ • lu încheiere; stimată
dnă M<trioara Murărescu, 
v-aş pune o întrebare, 
poate indiscretă, iertaţi- 
mă t- l amilia dv. ?>,.

' i.u şi- pruncul meu, 
Petre, di> 12 ani, care, 
iată-1, sc entuziasmează 
si ci ue această grandioasp 
sărbătoare a pădurenilor. 
Din păcate, ai mei, de 
la Câmpulung Muscel, au 
plecat în cealaltă lume.- 
Mairâ-mea chiar nu prea 
de mult. însă familia 
mea, marea mea familie, 
a fost şi rămâne muzica 
populară şi interpreţii ei, 
alături de care am trăit 
mulţi si frumoşi ani.

» Vă dorim încă mulţi 
şi toi mai frumoşi în a-
ceaşţâ “ fampie cu aceşii 
oameni de mare sensi
bilitate şi nobleţe !

1)11MI TRU GHEONEA
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Protecţia sănătăţii şi in
tegrităţii corporale, apăra
rea vieţii salariaţilor îm
potriva pericolelor care 
4-ar ameninţa in proce
sul muncii sunt garantate 
de Legea 5/1965, căreia, 
de-a lungul timpului, i 
»-m  adus îmbunătăţiri, 

Aoeiwanea îmbunătăţiri 
aduce #1 Ordinul 223/21 
iulie 1995, al Ministerului 
Muncii fi Protecţiei Şb- 
ciaie. din care vdjîi extra
ge, pentru clarificare, că- 
|evp precizări. Este vorba 
de noul normativ cadru 

' de acordare şi utilizare a 
echipamentului individual 
de protecţie.'

- In prima sa parte, nor
mativul aprobat prin or
dinul mai sus citat clari- 
ftcă o serie de noţiuni cum 
sunt : protecţie indivi
duală, mijloc individual 
de protecţie, funcţie de 
protecţie, proiector, echi
pament individual ule pro
tecţie, echipament indivi
dual de lUcru, sortiment 
de Mijloace individuale de 
protecţii, ţip de mijloace 
individuale de protecţie.

factori de risc, factor pe
riculos, factor nociv.

Ordinul mai cuprinde un 
capitol cu instrucţiuni de 
aplicare şi un altul foar
te larg al criteriilor de a- 
cordare a echipamentului 
individual de protecţie.

Iată ce include ordinul 
în noţiunea de „mijloc in
dividual de protecţie" 
Este mijlocul destinat pro
tecţiei unui singur munci
tor şi care este purtat de 
acesta. Mijloacele indivi
duale de protecţie fac, par
te din categoria protecto
rilor. a căror particulari
tate o reprezintă faptul că 
îşi îndeplinesc funcţia de 
protecţie, prin interpune
rea intre factorul de risc 
şi organismul uman.. în 

, unele situaţii, mijloacele 
individuale de protecţie 
au o funcţie de protecţie 
indirectă; în sensul că u- 
tilizarea lor previne de
clanşarea unor fenomene 
care ar putea conduce la 
accidente de muncă. Exem
plu, lenjeria de <eorp din. 
fibre naturale, care se a- 
cordă ca mijloc individual

de protecţie în cazul lu
crului cu substanţe ex
plozive Ea nu protejează 
împotriva exploziei, dar 
previne iniţierea unei ex
plozii, ea urmare a încăr
căturii electrostatice, pe 
care o acumulează lenjeria 
ce conţine fibre sintetice.

Prin noţiunea de „echi
pament Individual de lu
cru" se înţelege totalitatea 
mijloacelor individuale, u- 
tilizate în procesul de 
muncă, pentru protejarea 
îmbrăcămintei personale 
a muncitorului, împotriva 
uzurii şi murdăririi exce
sive. ; ' .

La punctele 2- S, norma
tivul cadru, statuat prin 
Ordinul ministrului, pre
vede că: „La modificarea 
condiţiilor de muncă, con
ducerea agentului econo
mic (indiferent de natu
ră capitalului! are obli
gaţia de a asigura mijloa
cele individuale de pro
tecţie necesare conform 
noii situaţii şi jţtetetorea 
executantului In legătu
ră o» utilizarea corectă a 
acestora".

La articolele 4—1, 4—2,
4—3 şi 4—4, normativul
care însoţeşte Ordinul 225 
prevede obligaţii pentru 
agenţii economici, dar şi 
pentru salariaţi.

Agenţii’ economici au o- 
bligaţia sâ înlocuiască mij
loacele' individuale de 
protecţie care nu mai po
sedă calităţile de protec
ţie în condiţiile pentru, 
care au fost acordate, de 
flecare dată când ,se con
stată acest lucru, indiferent 
de motiv. ■"

Salariaţilor le poate fi 
imputată pierderea călită- , 

, ţilor de protecţie, înain
te de termen, dacă aceas
ta s-a prqdus din vina lor. 
Nepurtarea echipamentu
lui individual de protecţie 
corect acordat şl în stare 
de funcţionare va fi sanc
ţionată conform legilor. 
Executantul unei sarcini de 
munca are dreptul să re
fuze executarea acesteia 
dacă -ou i se asigură mij
loacele individuale de pro-.

■ tecţie. prevăzute în norma, 
tiv,-fără ca refuzul să a- 
tragă asupra lui ' măsuri 
disciplinare. fî.C.)

Rânduri către s :

locatari şi posesorii 
de autoturisme

•  Când părăsiţi domici
liul, verificaţi dacă uşile 
şi ferestrele sunt asigura
te. Instruiţi copiii să păs
treze cu grijă cheia şi să 
evite discuţii cu persoane 
necunoscute.

•  Asiguraţi iluminatul 
corespunzător al holuri
lor.

•  împreună eu vecinii, 
luaţi măsuri de asigurare 
reciprocă prin supraveghe
rea apartamentului când 
lipsiţi perioade mai înde
lungate de acasă. —

• Nu deschideţi uşa de
cât după ce v-aţi convins 
că persoana care vă soli
cită este de bună credinţă,

•  Dacă Sunteţi sesizaţi 
de zgomote suspecte pe 
casg scării, aflaţi sursa a- 
cestorâr iar în, cazul unor 
suspiciuni anunţaţi poli
ţia. (In cazul în care in
tervenţia dumneavoastră 
vă pune In pericol).

•  Folosiţi ■ sisteme de în
cuietori sigure şi înlocuiţi 
uşile confecţionate din 
placaj şi carton.

•  Apelaţi la o societate
specializată în montarea 
unor sisteme de alarmă şj 
antifurt. > .

•  Aveţi grijă să închi
deţi gazele, apa — să în- 
trerupeţi curentul electric 
la plecare. /

„IN ATENT1A 
CONDUCĂTORILOR 

AUTO !

• Parcaţi autoturisme
le Jn locuri bine ilumina
te şi special amenajate.

•  Nu lăsaţi obiecte de 
valoare în autoturisme şi 
la vedere.

•  înainte de părăsirea 
autoturismului, verificaţi 
dacă sistemele de închi
dere sunt asigurate,

• Folosiţi mijloace teh
nice antifurt şi de alar
mare constuitând socie
tăţi specializate. -

(S-Nu cumpăraţi com
ponente de autoturişme 
(piese şi scule) la preţuri 
derizorii, de ia persoane 
necunoscute, pentru că âr 
putea proveni din furt.

O In caz că vă sesizaţi 
de comiterea urnit fuft din 
autoturism, fără să um
blaţi In interior, anunţaţi 
poliţia locală;

Maior M1RCEA N̂ GRU,
Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie
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•Uv
de funiori — B 1 si B

E l APA I (9 septembrie)

Parângul Lonea — „Vega Deva 
CP AtUnan Brad — CSS-Huned- 
Jiul Petroşani — Aurul Brad 
FC Corvinul Hd. — Min. Uri câni 
Victoria Călan — Lic. Sp. Iluned. 
Min. Certej — Fotbal Start Deva ... 
Min. Şt V'ulcan — Minerul Lupcni ... 
AS Paroşeni — stă

ETAPA A II-A <13 septembrie)
■V (intermediară)

Vega Deva — AS Paroşeni 
CSS Huned. — Parângul Lunea
Aurul Brad — CF A liman Brad ..
Min. Uricani — Jiul Petroşani
Lic. Sportiv Hd. — FC Corvinul ..
Fotbal Start D. -- Victoria Călan ..
Minerul Lupeni — Min. Certej 
Minerul Şt. Vulcan — stă

ETAPA A III-A <16 septembrie)

y AS Paroşeni — CSS Hunedoara .... 
. Parângul Lonea — Aurul Brad

CF A Uman Brad — Min. Uricani ..
JM Petroşani i— Lic. Sp. Huned. .....
FC Corvinul — Fotbal Start Deva ..
Victoria Călan — Minerul Lupeni ..
Mineral Certej — Min. Şt. Vulcan 
Voga Deva— stă

ETAPA A IV-A <20 septembrie)

(intermediară)

CSS Hunedoara — Vegĝ Deva 
Aurul Brad — AS Paroţ'feni 
Min. Uricani — Parângul Lonea 
Lic. Sp. Hd. — CF Aliman Brad 
Fotbal Start — Jiul Petroşani 
Min. Lupeni — FC Corvinul 
Min. Şt. Vulcan — Victoria Călan 
Minerul Certej — stă y

»»*>•»*>■***ţ*î’ •:

ETAPA A V-A (23 septembrie)

Vega Deva — Aurul Brad 
AS Paroşeni — Min, Uricani . 
Parângul Lonea — lic. Sp, Hd. ... 
CF. Aliman — Fotbal Start 
Jiul Petroşani MU». Lupeni _ 
FC Corvinul — Min. ŞL VHtean 
Victoria Călan — Minerul Certej 
CSS Hunedoara — stă

ETAPA A VI-A m  septembrie)

. Aurul Brad — CSS Hunedoara 
Min. Uricani — Vega Deva 
Mc. Sp. Huned. — AS Paroşeni 
Fotbal Start—> Parângul Lonea 
Min. Lupeni — CF Aliman Brad 
Min. Şt. Vulcan — Hui Petroşani 
Minorul Certej — FC Corvinul 
Victoria Călan — stă

ETAPA A VII-A (7 octombrie)

CSS Huned. — Min. Uricani . . .
Vega Deva — Lic. Sp, Iluned.
AS Paroşeni — Fotbal Start Deva ..
Parângul Lonea — Min. Lupeni 
CP Aliman — Min. Şt. Vulcan 
Jiul Petroşani — Min. Certej 
FC Corvinul Hd. — Victoria Călan ...; 
Aurul Brad <—• stă ..... .

ETAPA A VIII-A (14 octombrie)

Min. Uricani — Aurul Brad
Lic. Sp. Huned. — CSS Huned. ...
Fotbal Start — Vega I>eva 
Minerul Lupeni — AS Paroşeni
Min, Şt. Vulcan — Parângul Lonea...
Min. Certej — CF Aliman Brad ..... 
Victoria Călan — Jiul Petroşani 
FC Corvinul Hd. — stă

ETAPA X 4X-A (2t octombrie)

Aurul Brad — Lic. Sp. Huned.
2Z CSS Huued. — Fotbal Start Deva 

Vega Deva — Minerul Lupeni 
AS Paroşeni ■— Min. Şt. Vulcan ,

ZZ Parângul Lonea —. Min. Certej
CF Aliman Brad — Victoria Călan_
Jiul Petroşani — FC Corvinul 
Minerul Uricani — stă

Etapa A X-A (28 octombrie)

Lic. Sp. Huned. — Min. Uricani 
Fotbal Start — Aurul Brad 
Minerul Lupeni — CSS Huned.
Min, Şt, Vulcan •— Vega Deva 
Mia. Certej — AS Paroşeni 
Victoria Călan — Parângul Lonea ..... 
F.C. Corvinul — CF Aliman ... 
Jiul Petroşani — stă

ETAPA A XI-A (4 noiembrie)

Minerul Uricani — Fotbal Start .... 
Aurul Brad — Minerul Lupeni ....
CSS Huned. — Min. Şt. Vulcan ..
Vega Deva — Minerul Certej 
AS Paroşeni — Victoria Călan 
Parângul Lonea FC Corvinul 
CF Aliman — Jiul Petroşani 
Lic. Sportiv Hunedoara — slă

ETAPA A XII-A (11 noiembrie)

Fotbal Start —■ Lic. Sp. Huned, 
Minerul Lupeni — Minerul Uricani .... 
Min. Şt. Vulcan — Aurul Brad 
Min. Certej — CSS Hunedoara 

• Victoria Călan — Vega Deva 
F.C. Corvinul — AS Paroşeni ....
Jiul Petroşani — Parângul Lonea ..
CF Aliman Brad — stă

ETAPA A XJU-A (18 noiembrie)

Lic. Sp. Huned. — Minerul Lupeni .___
Min. Uricani — Min. Şt. Vulcan. 
Aurul Brad — Minerul Certej
CSS Huned. — Victoria Călan ___ _
Vega Deva — FC Corvinul 
ĂS Paroşeni — Jiul Petroşani
Parângul Lonea — CF Aliman ___
Fotbal Start Deva — stă

ETAPA A XIV-A (25 noiembrie)

Minerul Lupeni 
Min. Şt. Vulcan 
Minerul Certej 
Victoria Călan 
FC Corvinul — 
Jiul Petroşani - 
CF Aliman — 
Parângul Lonea

— Fotbal Start
— Lic. Sp. Iluned. ...
— Min. Uricani ...
— Aurul Brad ... 
CSS 'Hunedoara ...

— Vega Deva 
A.S. Paroşeni
— stă

ETAPA A XV-A (2 decembrie)

Fotbal Start — Min. Şt. Vulcan .......
Lic. Sp. Huned. — Minerul Certej
Min. Uricani — Victoria Călan ......
Aurul Brad — FC Corvinul ..... .
CSS Huned. — Jiul Petroşani
Vega Deva — CF Aliman Brad ..._
AS Paroşeni — Parângul Lonea , ,, . 
Minerul Lupeni — stă

NOTA: Jocurile se dispută în cuplaj. 
In zilele de sâmbătă, de la ora 13,00, 
juniorii B1 şi ora 14,45 juniorii B, nu
mai pe terenuri omologate, cu suprafaţa 
de joc — gazon sau iarbă.

Cele două etape intermediare sg des
făşoară în zilele de miereuri, 13 şi 20 
septembrie, de Ja aceleaşi ore. ,
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; AFACERE ADEVĂRATĂ !

Pentru motive de transfer vindem 
restaurant în Brad, zonă centrală.

Restaurantul este compus din:

0  2 saloane biliard (mese Anglia, nr.
8)

•  Sală servire '

•  Bucătărie

•  Bar

•  Grădina de vară, 450 mp, cu 80‘— 
100 locuri la mese, alei beton, gazon, 
instalaţie iluminat ia nivelul ierbii.

•  Piscină 5/10 (neterminală)

•  Telefon număr principal, tel, 
650388, 655185, după 20.

Preţul nu se discută telefonic. (7038)

GRVP ŞCOLAR INDUSTRIAL 
TRANSPORTURI AUTO DEVA

Str. 22 Decembrie, nr. 116.

A N U N Ţ *

organizarea cursului de reautorizare in
structori practică conducere auto şi pro
fesori legislaţie rutieră, începând cu 15. 
09.1995.

Informaţii: iei. 621591 Deva. (7044)

VA>.W.W.V.VM’.*MVAV

• FACTURI NEÎNCASATE DE R.A.G.C.L. 

'. DEVA LA DATA DE 28. 08. 1995, DE LA

ASOCIAŢIILE DE LOCATARI

Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia

1995
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia’
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia
Asociaţia

de locatari nr. 5 — 
de locatari nr. 8 *• 
de locatari tir. 8 — 
de locatari nr. 9 «s* 
de locatari nţ» ICI * 
de locatari nr. II - 

de locatari nr. 12 - 
de locatari nr. 13 -  
de locatari nr» 14 - 
de locatari nr» 16

de locatari nr. 17 — 
do locatari nr, 18 «■* 
de locatari nr» 19 - 
de locatari nr. 20 — 
de locatari nr. 21 — 
de locatari nr. 22 — 
de locatari nr. 23 — 
de locatari nr, 24 «* 
de locatari nr. 25 — 
de locatari tir» 26 * 
de locatari nr. 27 —* 
de locatari nr. 28 — 
de locatari nr. 29 - 
de locatari nr. 30 — 
de locatari nr. 31 - 
de locatari nr. 32 
de locatari nr. 59 - 
de locatari nr- 89 - 
de locatari nr; 109 
de locatari nr. 113 
de locatari nr. 114 
de locatari nf. 118 • 
de locatari nr. 120 
de locatari nr. l2l 
de locatari nr. 126 
de Idcaiari nr. 128 
de locatari nr. 129 < 
de locatari nr. 130 
de locatari ar. 134 
de locatari nr. 135 
d§ locatari nr, 136 
de locatari nr, 139 - 
de locatari Hr, 146 
de locatari nr. 141 • 
de locatari nr. 142

2 004 485 
6132 383 — 
15 082 088 -  
4229 215 — 
17 430 961 -

- 19 343 660 -
3 640 581
3 176 116 — 
2 726 275 —

-  16 027 314

iunie 1995 
Ittal 1995 

• mai 1995 
iunie 1995 
■ mai 1995
- mai 1995 
Iunie 1995 
iunie 1995 
iunie 1995
— aprilie

25 469 006 
18180 875 — 
- 37 027 799 
22 668 946 — 
21 647 736 — 
12 819 670 — 
21 947 144 — 
. 11116306 -  

■ 64 225 995 -
— 59 603 913 -
• 28 487 648 — 
« 22 953 654 —
— 48 918879
• 27 822 526 —
— 38 348 952 -
— 3 946522
— 8 294 325 —
— 5 561595 —
— 9 405 616 -
— 15043496
— 3 605 102

— 10 367 990
— 3 294 609 -
— 13 017 123
— 3 157 845 -
— 9148 010 

~  27 135 634
— 8 052 256

— 2 113 271 -
— 5918 788 •
— 11949 878
— 4 736934 —
— 19 291443
— 52 667 219
— 39 m m

martie 1995 
aprilie 1993

— feb, 1995 
aprilie 1095 
aprilie 1895 
aprilie 1995 
martie 1995 
■iunie l9§5 
martie 1995
- lebr. 1995 
aprilie 1995 
aprilie 1995
— ian. 1995 
aprilie 1995
- iunie 1995

-  mai 1993 
martie 1995 
aprilie 1995

» iunie 1993 
—■ mai 1995
-  mâi 1993
-  Iunie 1995
-  iunie 1995
-  mai 1993
- iunie 1995
-  mai 1995 
-lebr. 1993
-  mai 1995
- iunie 1995
- Iunie 1995
-  mai 1995 
aprilie 1993 
**■ mai 1995
-  febr. 1996
-  lan.1993

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

ALIMENTARA SiA.

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. I

! f !
F parter, judeţul Hunedoara 

Organizează

3!
deschisă , cu strigare, conform H.G. 634/ j 
1991, cu completările ulterioare ale H.G. ' 
758/1991 şi H.G. 54511992 pentru vânza- I 
rea următoarelor active: j

1. SPAŢIUL COMERCIAL (măcelă- \ 
rie) Complex Comercial Viile Noi Deva, | 
str. Horea, nr. 113, suprafaţă 86 mp, va- j 
toarea la prima strigare *5 426 400 lei, j 
fără TVA + cheltuieli de evaluare a spa- J 
ţiului. |

2: OBIECTE Şl MIJLOACE FIXE, în j 
valoare ta prima strigare 1 227 129 lei, \
fără TVA*

Licitaţia va avea Joc la sediul sade- j 
tăţii în ziua d e 16 oct 1995, ora 10. tn caz j 
de neadjudecare, se va Organiză faza a * 
H-a în data de 31 oct. 1995, ora 10, şi faza! 
a IlI-a în data de 6 noiembrie 1995, ora\ 
10. (482) j

Asociaţia de locatari nr. 143 — 17 657 505 — ian,. 1' 
Asociaţia de locatari nr. 146 — 6 145 332 —- aprilie 
Asociaţia de locatari nr. 147 — 25 790 479 — martie 
Asociaţia tle locatari Mia — 9 216105 — lan. 1995

4
Ir?" ;.

TOTAL 870 592 673

AGENŢI ECONOMICI CV DATORII LA 

R.A.G.C.L. DEVA
— Consiliul local Deva —- tSl 232 620 lei
— Agrotransport — 6 572 578 lei
— S.C. Decebal — 22 928 094 lei
— S.C. Cetate S.A. — 11108 326 lei
— Ot Judeţean Sport — 14024 964 lei
— S.C. Afatex — 4518 761 lei
— C.F.R. Timişoara — 7 554 724 lei ,
— A. Em. Sibiu — 4 209 406 iei
— Grup Şc. Auto — 1726 055 iei
— S.C. Sarmis S,A. — 13 726403 lei
— A.K.S.C. Mort. Deva — 2 785 843 lei
— S.C. Rempes S.A. — 14142 378 lei
— S.C. General Simpost — 41 336 038 iei
— R.A.G.C.L. Haţeg — 91 348 137 lei
— R.A.G C.L. Călan — 51 647 28» lei
— Tehnoton laţi -L 1541553 lei
— Of, Teritorial U.A.P. —  2 234 490 Iei
— Avicola S.A. — 9 504771 Iei
— And. Sect. Drum. Pfaţ. — 34 286536 lei
— Corn. Divers — 2 672 376 lei
— S.C. Sigma Plus — 1567 375 lei
— E.M. Deva — 60 390 276 lei
— Prodcom Cristian — 1555 848 iei
— S.C. Cafe Bar Payelean — 1848737 lei 
—* Alim. Serv, — 2 435 294 lei
— Deva cornb. Mintia — 2 427 869 Iei
— Oftanex m  7 886 797 Iei
— S.C, Comtourfoue — 2 656 052 lei ‘ ^
— Agromieiâ Veţel — 4 379 252 lei
— S.C. Mixtă Romag — 7 041311 lei
— Spital Deva — 159 648 567 lei
— Croşeta S.R.L. — 1385 930 lei
— E/prodcomsciv —.3 749 821 Iei
— S.C, Agaj Prod. Corn — 1685 372 lei
— AgromUreş — 2 179869 iei
— S.C, Pani Bcker — 5 737 911 lei

total

Menţionăm că unele dintre aceste datorii datează 
chiar din primele luni ale anului.

M /n ser
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S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(Industria cărnii)

ACHIZIŢIONEAZĂ ANIMALE VU 
la următoarele preţâri:

•  Bovine adulte — 1700 lei/kg

•  Tineret bovin peste 350 kg of» —  
1800 lei/kg

■ '= -V :V vV V ^ V:- '  :.■■■:■ ■ •Vi

S •  Tineret bovin de la 301—350 
1700 lei/kg |

•  Tineret bovin de la 200—300 "kg 
viu — 1650 lei/kg

Relaţii suplimentare la tel. 613323,

t

S.C. CORVINTRANS S.A:. 
j HUNEDOARA \ ,n;r

Str. Stufit, nr. 2. i

VINDE LA LICITAŢIE în fiecare foi 
a săptămânii, la cra 10, mijloace f im  din 
categoria III, IV, V, VI, IX. I

’ Lista 'se poate consulta la * 
cietăţii, sau prin tel. 713330.

ROMCEREAL R.A.

Sucursala Hunedoara — Deva

Achită producătorilor agrieoU f§ e&it* 
travaloarea spărturilor din grâul — **
recolta 1995. PUtta se va face îa bazele d$ 
iecepţie. (7941)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„VINÂLCOOLa S.A. DEVA

Anunţâ.inţenţia de majoţqre a pre* 
ţarilor la concentrate şi băuturi, începând 
din data de 6 octombrie 1995. (W 0 )

QUASARSeA.
* Televizoare color
* Vfdeoplayere si reeortia^ 

Prin magazinele din:
Deva Bd.Decebctl blM

Tel.611261 414983 
Hunedoara Bd.Datla nftA; 

Tel.723139
Numai In perioada 15 Aug.-1i

XEROX
. distribuitor 
Autoriiat

Noi nu avem nevoie 
-  de reclamă

Miercuri. 6 septeikbrie



VANZARI -CUMPĂRĂRI

; Ş Vând cazan încălzire 
centrală, pe gaz (flacără 
veghe). Tel. 715242.

(355G49)

• Vând apartament 3 
camere confort sporit, Or
şova, sau schimb cu simi
lar Deva. Informaţii tel. 
625448, după 8ra 18. (6901)
' ■ : . • . / v  . . ' ... . • •' ' -•

• •  Vând abricht, betonieră, 
rindea electrică, scule tâm_ 
plărie, iioplitorie. Deva, 
str, .Măcăşeşti, 26. (6884)

•  Vând casă şi aparta.
tnept Steieria, tel. 660371, 
dup® ora 18. (6885)

Cumpăr apartament 
camere sau garso- 
tel.' 626196.

•  Vând autocamion ba
scul SRD 6135. Tambor. 
Vţorel Ocişor, nr. 2. 4

' (6892)

•  Yâhd.orgă Casio pa, 
ţru! octave, 210 efecte, sta
ţie 120 W, Informaţii, Intre 
orele 17—19, tel. 628382.

(6893)

• Vând cabană metalică 
4 m x 3 m. Tel. 628750.

(6896)

• Vând convenabil ca
roserie cu şasiu ARO 240, 
combină muzicală, video 
Philip®, loc intravilan Să- 
cărâmb. 667234, după ora 
I9.: ■ . (6894)

- •  Vând casă Uia, tel. 
056/135146 sau lila 101.

(6883)

• Vând apartament două 
camere şi transformator de 
sudură eu robot, tel. 625593.

(6880)

•  Vând apartament 4
camere mobilat, ultracen, 
trai, tel. 612814. (876)

•  Vând dulap două uşi, 
vitrină, canapea extensi
bilă, stare bună, tel. 619325.

' (6878).

• Vând talon Lada 1200,
negociabil, tel. 611727, după 
ora 17. (6879)

•  Vând Dacia 1310 TL58 
avariată, fără talon, pen
tru piese. Tel. 625719. (c.c.)

§ Vând apartament două 
camere ultracentral, preţ 
negociabil, tel. 6163*8. /  ;

(6072)

• Vând casă 4 camere, 
anexe, 902 mp, Hunedoara, 
str. Brazilor, nr. 14, tel. 
041/617560, 0117257780.

. • Vând motor ARO.
Câmpulung, complet, in
formaţii , Bozeş, .. .agenţia 
poştală. (5567)

• Vindem superfosfât 
14500 lei/sac. Fabricăm 
panouri eofraj construcţii, 
asigurăm transportul la 
domiciliu, , goniră- cost. în , 
formaţii Gepagiu_sat. strada 
Sapatoriuţui, nr. 3, 'tel. 
313, Orăştie tel. 641100. •

. . (5569)
ft Vând. Dacia break, zero 

km, cazan încălzire cen- 
'  trală fabricaţie' Sâlonta, 

cărbune, tel. 770295, Ha
ţeg, '-(7059)
, •  Vând Opel Ascona C, 

an fabricaţie 83. ca piese 
de schimb. Tel. 721878.

(6255)
•  Vând casă, . grădină,

2700 mp. In Hunedoara/ 
strada Carpaţi, nr. 160, 
inf. după ora 16, la domi
ciliu. .(6293)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, central, 
bune condiţii 713889, 01/ 
7253863; 720519. (6250)

•  Vând pian vienez
1 coadă scurtă, stare excep

ţională, Tel. 720*24, după 
ora 20. - (6252)

•  Vând Dacia 1310, 5
viteze, Ungaria, fabricaţie 
’85, înmatriculată, 717069.

(6251)

• Vând cavou, tel.
715527. (6247)

• Vând casă. preţ nego
ciabil, grădină, mobilă, 
Hunedoara, strada Pădurii, 
26. . 1, : (6249)

• Vând Dacia 1310/1989,
5 viteze şi Fiat Ritmo D.S. 
.1986, 5 viteze. Tel. 623058.

* ; ; (6916)
»*—*—*—*—*—*—»—*—*—*—

• Societatea GARANT 
CONSULTING — D«. 
v5*, tel. 616449. inter
mediază vânzarea — 
cumpărarea — închiri
erea apartamentelor, 
caselor, terenurilor.

CUMPĂRĂTORII SUNT 
SERVIŢI GRATUIT!

—#—*—*—*—#—*—*—

' SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Sohimb apartament 
trei camere, cu casă par
ticulară, Brad, tel. 651688.

(356470)

• Schimb apartament cu 
3 camere, parter, în ora
şul Vatra-Dornei, cu apar
tament similar în Deva. 
Informaţii la tel. 625470, 
zilnic între orele 8 şi 10.

(6865)

ÎNCHIRIERI
(7043) •  închiriez sau vând

•  Vâncl SRB' si frigider apartament trei camere
140 I nou. tel. 618018. Hunedoara. Relaţii Deva,

(7040) Ş22535. (6881)

•  Vând urgent Dacia DIVERSE
1300 nouă, tel. 617745, • S.G. Magic Video
612779. (7044) S.R.L. Deva, bdul :Decebal,

Vând convenabil te
levizor color, cuptor ca 
microunde, Mercedes Die
sel 300, talon Dacia 13*0, 
talon Mercedes tip 115 O. 
TeL 612463. (6891)

Cumpăr talon Audi 
120, model 1982, tel. 613158.

(6866)

bL 0, anunţă majorarea 
tarifelor cit până la 500 
la sută, începând cu data 
de 1 octombrie 1995.

(6898)
•  „Saveco România" 

S.R.b. oferă persoanelor fi
zice interesate de protecţia 
mediului posibilitatea de a 
obţine un venit suplimen
tar proporţional cu munca

depusă (media 10 ere/săp- 
tămână)
’ Pri'-entarea (2 or--*)' va 
avea loc la sala Video 
(lângă Liceul Deccbal). joi, 
ora 17.45.

(6899)

•  Casa de Amanet „A- 
, ura“ Deva. str. împ. Tra-
ian, bl. 17, tel. 611440, o- . 
ferâ. posibilitatea de a vă 
împrumuta bani, cu cel mai 
mic comision. (6864)

: OFERTE DE SERVICII

• Caut femeie pentru 
curăţenie, tel. 714364.

(0999)

• Societatea comercială 
Agrocom S.A. Haţeg, strada 
Progresului, nr. 35, tel.

- 777160, organizează con
curs pentru ocuparea postu
lui . de - contabil, în data 

; de 21. 09. 1995, ora 10,
studii medii, trei arii ve
chime în contabilitate. în
scrierile până în 15. 09.

• 199:», (7060).

, '  DECESE

•  Familia îndoliată 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
Viaţă a celei care a 
fost o bună soţie, ma
mă şi bunică • ■ '/ ,  i  

. ROZ ALIA ŢINTEA 
înmormântarea va a.. 
vea ioc' joi, 7 septem
brie,' ora 14, de la' 
domiciliul din Deva, 
str, A. Viatei), nr. 57.

; (6905)

•  Mulţumim tuturor 
celor' care au fost a- 
lături de noi la pier
derea fiinţei de neîn
locuit care a fost ma
ma noastră

STELA iiaida 
Familiile Almăsan şi 
Haida. (6900)

•  Luminiţa, fiica, Ân- 
gela, soţie anunţă cu du
rere încetarea din viaţă 
a celui care a fost
profr MIHAI GHERMAN 
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace!
Corpul neînsufleţit este 

depus la Casa mortuară 
Deva. înmormântarea va 
avea loc joi, 7 septembrie, 
la Cimitirul Ortodox Be- 
jan. - (355650)

• Foştii colegi de la 
Şcoala Normală Arad aduc 
un ultim omagiu prof

MIHAI GHERMAN
şi adresează sincere con
doleanţe familiei. (6911)

• Familia Bonta de
plânge moartea prema
tură a bunului npstrţi 
prieten, onw de o a- 
leasă omenie

praf. MIŞU 
GHERMAN 

Nu te vom uita nicio
dată. (6914)

•  Un ultim omagiu 
celui care mi-a fost 
ca un părinte, dom
nul director 
MIHAI GHERMAN 

Cu adâncă durere şi_ 
veşnic neconsolată, Da-T 
niela Avram, (6912)

• Asociaţia Jude
ţeană a Vânătorilor ş,i 
Pescarilor Sportivi 
Hunedoara — Deva 
este âlăturj de fa
milia îndoliată la 
greaua pierdere sufe
rită prin decesul ce
lui care a fost 

prof. MIHAI 
GIIERMAN

preşedintele A.J.V.P.S. 
Hunedoara — Deva, 
om de aleasă ţinută 
morală şi profesională. 
Sincere condoleanţe fa- 
m|ijei îndurerate, (d.p.)

•  Un ultim omagiu 
distinsului coleg şi 
neuitatului prieten 

prof. MIŞU 
GHERMAN 

plecat prematur dintre 
noi. Condoleanţe celor 
ce* l-au iubit. Familia 
Ţiberiu şi Margareta 
Istrate. :

•  «Suntem alături de 
Luminiţa şi Angela, 
la greaua suferinţă 
pricinuită de pierde-,, 
rea celui - cârc a fost 
prof. ■' ‘ '
MIHAI GHERMAN 

Tranşnijtem sincere
condoleanţe familiei 
îndurerate. Familia: 
Bălgrădean. (6917)

ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER66

Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 25QQ lei* 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500. 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini !
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
octombrie puteţi face abonamente in tot 
cursul lunii septembrie.'

•  Cu adâncă durere so
ţia Angela, şL copiii, Dorii 
şi. Marja, anunţă moartea 
fulgerătoare a scumpului 
lor

POFESCU GHEORGHE
de 66 ani

înmormântarea în ziua 
de 6 septembrie ’95, ora 
14, lâ cimitirul Popa 
Şapcă, Odihnească-se în 
pace! .(6262)

•  Gu sufletul plin de 
durerş, sunt alături de 
părinţii tăi, bunul meu 
prieteri şi coleg

BOBY
Nu te voi uita nicio

dată. Carol. , s
(355648)

Numai în 6 şi 13 sept. 199Ş puteţi beneficia 
de o reducere de 50% la excursiile organizate 
în POLONIA PRIN S.C., „MONDO TURISM** 

S R.L- DEVA telefon 612162- 
Asigurăm transport cu autocar Merced*.'/ 

cu remorca cu ghid şi şoferi competenţi.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ENERGOQONSTRUCŢIA” S A. BUCUREŞTI 

„ SUCURSALA; DEVA — MINTIA 
strada Şantierului, nr. 1 (lângă Termocentrală)

A N G A J E A Z Ă
personal în următoarele meserii :

— dulgheri
— zidari
— betonişti
— muncitori necalificaţi
Informaţii suplimentare Ia telefon 614166 ; 

613220, int- 18 sau direct la sediul unităţii.

\

• .■AW .V.V.V.’AV
SC POLIDAVA S.A. DEVA 

Organizează

pentru vânzare de mijloace fixe din dotare 5
Licitaţia va ayea Ioc fn fiecare zi de marţi, ora IO, începând cu 12. 69. 1995, ’ 

la sediul societăţii, str. 22 Decembrie, nr. 257. „ • >
Lista mijloacelor-fixe se poate consulta Ia sediul societăţii. *

1 Garanţia de participare reprezentând 10 % din valoarea de pornire a uti- *
r lajtilui licitat precum şi taxa de participare, 10 000 ici, so vor depune la casie-I; 
> ria societăţii cu cel puţin 24 orc înainte de începerea licitaţiei. ! î
5 Informaţii suplimentare la telefon 621750, int, 127. ^
■ ---- ---------------- -------- --------- ----.V.WWVWWĂVWWWWWW W

‘ ULTRARQM S.R.L. « GALAŢI, OFERĂ:

- TABLA (BANDA) LA RECE 0,6 - 2,5 mm
- TABLA(BANDA)LA CALD 2,5 - Î00 rmn
- TABLA (BANDA) ZINCATA 0,6-2,0 mm
- PROFILE SI ŢEVI RECTANGULARE
V TABLE PERFORATE >

■ %• PLASE TIP "RABITZ”
- ŢESĂTURI ŞI ÎMPLETITURI DIN SÂRMAs

TEL/FAX i  OW 4M 2B, 463430'* 46'kW C
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