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pieri cu medalia „Crucea 
comemorativă a celui de 
al doilea război mondial 
1941—1945“, după care au 
fost prezentate ordinele 
de zi ale ministrului de 
interne, comandantului tru
pelor de pompieri şi al 
comandantului unităţii.

Defilarea subunităţilor şi 
exerciţiile demonstrative 
care- au încheiat mani
festările de la' Deva au 
dovedit încă o dată că 
militarii pompieri sunt 
bine pregătiţi pentru a- 
părarea vieţii şi bunurilor 
oamenilor, gata oricând 
să-şi îndeplinească cu dă
ruire misiunile încredin
ţate. ■ • V. NEAGU

. :------ ... — — turii româneşti (Andrei
Bârseanu, B. Şt. Dela- 

ţ i  n V i l t N i i i  A n  vrancea, Silviu Dragomir);
,  S-a născut, în 1858, 

14 SEPTEMBRIE scriitoarea şi publicista 
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•  1913. Are loc la O- or® 6*53 ?» apune la
răştie Adunarea Gene-
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tăţi de scamă ale cui. 109.
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P O L IT IC A  S I D E M A G O G IE
Poate în jnici un an de 

când se organizează mani
festarea naţională de la Ţe
bea, de omagiere a lui A- 
vram Iancu — luptător în
dârjit pentru libertatea, in
dependenţa şi demnitatea 
românilor din Transilvania 
— nu au fost prezente în 
Pantheonul Moţilor atâtea 
personalităţi ca în acest 
rece septembrie 1995 : mi
niştri-, parlamentari, lideri 
de partide, prefecţi, preşe
dinţi de consilii judeţene, 
capi de organizaţii negu
vernamentale, istorici, fe
ţe bisericeşti etc. Scena a- 
trage; microfonul are mag
net, cei de jos trebuie să 
ştie că cineva îi priveşte 
de sus.» *

Dinaolo de memoria Cră- 
işorului Munţilor, evocată 
frumos şi generos în multe 
luări de cuvânt la Ţebea 
’95, i-a fost dat asistenţei, 
extrem de numeroase, în 
pofida vremii reci şi a ploii 
insistente, să asculte frază'" 
lungi, obositoare, despre 
durerile şi necazurile de 
azi ■ ale moţilor, ale româ
nilor, -  critici violente în
drep ta te împotrivă guver
nului (formulate chiar de 
reprezentanţi de partide ca

re susţin guvernul), apre
cieri dure la adresa UDMR 
(când este nevoie mai mult 
ca oricând de înţelegere şi 
împăcare), sfaturi „înţelep
te" pentru reconcilierea is
torică a românilor cu ma
ghiarii de dincolo de gra
niţă.

Oameni aflaţi in avan
posturile puterii s-au tân-

se înfiinţeze un judeţ al 
moţilor, dar mai marii ţă
rii nu ne-au auzit" (Ion Te
odor Stan). Asta ne lipseş
te : un judeţ al moţilor, al
tul al oşenilor, poate, vor 
câte unul şi bănăţenii şi 
oltenii ş.a.m.d. „Ar fi in
teresant un judeţ Avram 
Iancu, prin comasarea ju 
deţelor Harghita şi Covas-

în vizo r

guiţ zeci de minute mulţi
mi i — sub ploaia sâcâitoa
re - şi rece —, punându-i 
răbdarea la grea încercare, 
cât o ducem de greu, şi-au 
adus acuze unii altora, s-au 
destăinuit Iancului că nu-i 
merităm jertfa, că nu sun
tem în stare să-i împlinim 
idealurile revoluţionare pe 
care le-a nutrit toată viaţa, 
şi-au expus străveziu stră
daniile proprii pentru mai 
binele naţiunii, care va da 
fuga mâine-poimâine la ur
nele de vot.

„Am propus de mult sa

na, la care Ungaria n-ar 
m a i emite pretenţii" 
(Gheorglio Funar). Ca glu
mă merge. După cum şi 
cele opt puncte ce ar tre
bui respectate pentru re
concilierea istorică între? 
români şi maghiari sunt tot 
de discutat între prieteni, 
la o şuetă.

Văzând şi auzind atâtea, 
un confrate îl parafraza pe 
poetul senator Adridn Pău- 
nescu, care a ţinut un dis
curs fluviu pe scena de la 
Ţebea : „Scoală-te, Măria 
Ta, Iancule, şi priveşte cum 
îti cinstesc memoria urma

şii, în lupta oarbă pentru 
putere şi privilegii. Cu ei, 
Măria Ta, n-ai fi cutezat 
să mergi la luptă".

Dar când spiciUrile, în 
sfârşit, s-au terminat, şi 
ploaia a încetat, parcă in
vocată de artişti, spre a 
bucura inima celor pre
zenţi cu nestematele cânte
cului popular românesc. Şi 
; chiar aşa a fost, deşi poe-’ 
tul senator a dat peste cap 
programul iniţial, suind pri
mul pe scenă, cu cenaclul 
său „Totuşi iubirea", lă
sând, după 80 de minute, 
locul adevăraţilor şi apre
ciaţilor artişti şă-şi etaleze 
talentul. Iar aceştia au fost, 
ea niciodată, mulţi şi din
tre cei mai valoroşi din ţa
ră, veniţi la Ţebea prin o- 
sârdia Inspectoratului pen
tru Cultură al judeţului 
nostru şi a patroanei lor de . 
la Televiziunea Română, 
dna Marioara Murărescu. 
Bineînţeles că şi soldele 
lor au fost substanţiale. 
Nici artiştii nu mai fac azi, 
toţi, artă pentru artă.

Aşa a fost, în parte, în 
10 septembrie 1995 la Ţe- 
bea. ' : .

DUMITRU GHEONEA

Schimbare la vârf la 
F£. Mintla-Deva

Zilele trecute, la Filiala Electrocentrale Mintia 
Deva a fost nunait în funcţia de director dl ing. Vic
tor Vaida, fost angajat la apeastă mare unitate ener
getică, fost parlamentar, fost . preşedinte al Regiei 
Autonome de Electricitate — RENEL..

; Ajuns ceva mai de mult la vârsta pensionării, 
dl. dr. ing,-Florea Bereş a fost trecut într-o funcţie 
mai nouă — aceea de consilier. (D.G.)

Pompierii în zi de sărbătoare

Gigele, de ee pleacă rândunelelc toamna? 
— Pentru c i atunci sunt programate în 

concediu, domnule profesor! -

Ieri, 13 septembrie a.c., 
când s-au sărbătorit 147 de 
ani de la bătălia din Dea- al 
Iul Spirii, la sediul Gru
pului de pompieri al ju
deţului Hunedoara au a- 
vut loc o seamă de ma
nifestări ce au marcat im
portantul eveniment. Festi
vităţile au fost deschise 
de colonel Gheorghe Di- 
ma, comandantul grupului.

Au fost evocate cu a- 
eest prilej actele de e- 
roism, curajul, devota
mentul şi bărbăţia miliţă. 
rilor cu petiiţe Vişinii, 
s-a oficiat o slujbă de 
pomenire în memoria e- 
roilor. ruire
! Un moment deosebit de i 3*6, 

emoţionant l-a constituit 
, decorarea unor veterani 
de război din arma pom-

„Crucea
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Înălţarea 
Sfintei Cruci

In această zi de în
ceput de toamnă, 14 sep
tembrie, prăznuim cu 
toată evlavia şi cuviinţa 
sărbătorirea înălţării 
Sfintei Cruci. Dacă timp 
de aproape trei sute de 
ani de la răstignirea şi 
învierea Domnului, Cru
cea de pe Golgota a ră
mas ascunsă în negura 
vremii, în timpul în
ţeleptului şi ' blândului 
împărat Constantin cel 
Mare, a răsărit soarele 
libertăţii şi pentru creş
tini, evenimentul de sea
mă râvnit de evlavia 
creştină de atunci a fost 

: aflarea şi cinstirea Sfin
tei Cruci.

Şi iată că din vremea 
aceea, prin osârdia şi 
evlavia împărătesei E- 
Iena, mama împăratului 
Constantin cel Mare, s-a 

"scos şi s_a înălţat Sfân
ta Cruce a răstignirii 
Domnului de pe coastele 
Golgotei şi s-a aşezat cu 
mare cinste în biserica 
zidită anume pe mor
mântul Domnului, " drept 
mărturie şi icoană a 
jertfei ele pe Golgota. De 
atunci, în orice altar 
creştin, lângă Sfânta 
Masă, care preînchipuie 
Mormântul Domnului, 
străjuieşte .Sfânta Cruce 
a Răstignirii, pe care o 
scoatem în mijlocul bi
sericii, o dată pe an, în 
Joia cea Mare,

O veche predanie spune 
că sicomorul, adică po
mul din- care s-a cio
plit cinstita cruce, era 
Împletit din trei copaci 
şi a răsărit din trei se
minţe, luate de Set — 
fiu! lui Adam, din pomul 
Edenului.

Lemnul fusese adus 
din porunca împăratului 
Solomon, din pădurile 
Libanului şi a folosit de 
bârnă în pereţii palatu
lui său. La sfatul regi
nei din- Saba, care cu
noştea proorocirea că pe 
acest lemn v neobişnuit 
„va muri odată un oni",

a fost scos din perete şi 
aruncat în tacul Vitezda, 
de la poarta Ierusalimu
lui, de aici, după sute 
de ani, lucrătorii galii- 

, leeni, din porunca ; pro
consulului roman, au 
luat bârna şi au cioplit 
crucea Domnului.

Intr-adevăr, jerila 
de ispăşire ̂ a Fiului lui 
Dumnezeu s-a făcut pe 
cruce. Din sângele * văr
sat pe cruce a răsărit 
viaţa creştină, viaţa 
care se împodobeşte a- 
tât de frumos cu flo
rile dragostei dumneze
ieşti, ■ -

Sfânta Cruce este sem
nul şi dovada iubirii ne
mărginite a lui Dumne
zeu, pentru noi, oamenii.

Prin Cruce a venit 
răscumpărarea — cum 
zice Sf. Grigore de Nisa 
— arătând că însăşi for
ma crucii, plecând din. 

’tr-un punct central; se 
îndreaptă în patru'puncte 
opuse, reprezentând uni
versala revărsare a pu
terii şi bunătăţii Celui 
răstignit pe Cruce.

Iisus a luat cu sine 
semnul Crucii şi va ve
ni pe norii cerului cu 
acelaşi semn, ca pe alta
rul ei să ardă păcatele 
cu fulgerul dreptăţii şi 
să strălucească cei buni 
Ia judecata din urmă. 
Cinstind deci cu toată 
cuviinţa Sfânta Cruce, 
cinstim pe Acela care 
şi-a jertfit viaţă pentru 
mântuirea sufletelor noas
tre, pe Domnul nostru 
Iisus Hristos, pe însuşi 
Dumnezeu, iar nu lem
nul, argintul sau aurul 
din care este făcută 
Sfânta Cruce. Insem. 
nândU-ne chipul cu sem
nul Sfintei Cruci, măr
turisim că suntem urmaşi 
ai lui Hristos, al cârtii 
ajutor îl dorim şi-l 
cerem a fi prezent în 
toate actele vieţii noas- 
tre. t

Pr. Dr. I.O. RUDEANU• *»'*' •*»•»* • • • • * • » « * • * • • •
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•  România şi „Euro- 
moniana**. In perioada 
4—6 septembrie a.c., la 
Cracovia (Polonia), a a- 
vut loc Conferinţa euro
peană „Euromontana", 
acţiune de larg interes 
pentru cooperare în ve
derea . valorificării po- 
tenţialului zonelor mon
tane. .Delegaţia din Ro. 
mânia care a  fost pre
zentă la această mani
festare a înfăţişat aici

— bucurâridu-se de un doara are loc ; recitalul 
deosebit succes — un extraordinar de vioară 
album cu fotografii co- susţinut de maestrul Şte- 
lor, aparţinând dlui Ni_ fan Ruha. Cunoscutul 
colac Jianu din Deva, violonist cSte acompaniat 
reprezentând imagini cu la orgă de prof. Ecate- 
obiective turistice, jlc rina Botar din Cluj-Na- 
cult, costume şi obiceiuri poca. Manifestarea este 
populare. De asemenea, inclusă „Toamnei muzi- 
au mai fost prezentate cale liunedorene”. (M.B.) 
un costum bărbătesc şi •  Fotbal. în Cupa Cu- 
unul femeiesc din zona pelor, Petrolul Ploieşti 
pădureriilor, aparţinând întâlneşte astă seară 
creatoarei Aurica Bo- în Austria, pe Rapid

Yicna. Meciul este trans-' 
ffiis la ‘radio, pe pro
gramul I. Returul a- 
cestei partide, peste două 
săptămâni, la Ploieşti. 
(S.0.)

bora, din comuna To- 
pliţa, (N.T.)

•  Recital Ştefan Ruha, 
Azi, ora 17,30, la Bise
rica catolică din HUftg-' Aspect de la manifestările ce au avut Ioc la Deva cu prilejul Zilei 

pompierilor. Foto: PAVEL JjAZA
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Imagine din sala ghi şeelor de la Poşta nouă din Deva.
Foto: PAVEL LAZA
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C O N V O C A R E
întrucât în zilele de 4 şi 5 octombrie 1995 se 

împlinesc 125 de ani de la desfăşurarea Adunării 
generale în cadrul căreia s-a înfiinţat Societatea pen
tru Fond de Teatru Românesc în Ardeal, în localul 
Casinei Naţionale din Deva, în vederea organizării 
aniversării acestui important eveniment pentru toată 
românimea ardeleană, se convoacă adunarea tuturor 
membrilor şi susţinătorilor Asociaţiei Culturale „Ca- 
şina Naţională" din Deva pentru comunicări, propu
neri şi hotărâri în acest sens.

Adunarea va avea Ioc în ziua de sâmbătă, 16 
septembrie 1995, ora 10, in sala festivă a Liceului 
Decebal. ,

Rugăm insistent pe toţi locuitorii municipiului 
Deva care susţin „Casina Naţională" şi au un cuvânt 
de spus, să participe la adunarea menţionată.

BIROUL EXECUTIV AL „CASINEI NAŢIONALE"

T ârnosirea 
Bisericii din

Micâ

f  Zor editat cie **
, CASA DE PRESA $ / EDI t URA
1 ..CUVÂNTUL LIBER“ DEVA

societate pe acţiuni cu capttat pnvat
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Sub oblăduirea Inalt- 
Prea Sfinţiei sale dr, Ti- 
motei Seviciu, episcop al 
Aradului şi Hunedoarei, 
recent a avut loc târna, 
sirea bisericii din satul 
Bîrcea Mică. La acest 
moment au luat parte lo
cuitorii satului, dar şi 
oaspeţi sosiţi de la Deva, 
Hunedoara şi din alte lo
calităţi din jur. -Este mo. 
inentul să amintim că a- 
şezământul amintit dăi
nuie din secolul 13, ceea 
ce atestă- faptul că încă 
de la începuturile ei pa. 
rohia a fost ortodoxă.

De-a lungul secolelor au 
slujit mulţi preoţi la a- 
cest lăcaş de închinăciune. 
Din 1994 este numit aici 
tânărul preot Pantelimon 
Tîrban care pune multă 
dragoste şl sârguinţă — 
alături de oamenii din 
sat — în restaurarea^ Şi înr 
frumuseţarea bisericii care 
astăzi arată ca o adevăr 
rată bijuterie. C.CSL 

Slujba religioasă a fost 
oficiată de dl Alexandru 
Hotăran, părintele pro
topop, împreună cu un 
sobor de preoţi, iar răs
punsurile liturgice şi con
certul religios a fost sus
ţinut de prestigioasa Co
rală „Doina" a Catedralei 
ortodoxe din Hunedoara, 
sub bagheta dirijorului şi 
compozitorului Marin 
Dârvă. (A.Z.),

UN NOU EV MEDIU
Opinia publică mon

dială este profund im
presionată şl îngrijorată 
de tot ceea ce se în
tâmplă azi în lume.

La încheierea celui 
de.al doilea război mon
dial, încrederea intr-o 
eră a păcii stăpânea toate 
sufletele. Din nefericire, 
s-a încheiat un război 
mare şi s-au deschis nu
meroase războaie mici, 
totuşi cu mari pierderi, 
mai ales în rândul ne
vinovaţilor civili.

In această atmosferă, 
cu simptome de dispe
rare şi din cauza imo
ralităţii publice, este nor
mal ca oamenii să caute 
forţe salvatoare, printre 
care şi cele de ordin re
ligios. Aşa se explică 
reeditarea operei cele
bre a lui Nicolae Ber- 
diaev : „Un nou Ev Me- 
diu‘‘. Autorul, un teo
log ilustru al Creştinis
mului şi al Ortodoxiei, 
este realist. Dovadă: 
„Experienţa timpurilor 
moderne nu ne permite 
să ne reîntoarcem la ve. 
chiul Ev Mediu; numai 
un Ev Mediu nou c po. 
si bil'*. (Pag. 61)

In vederea redresării 
morale şi spirituale, a- 
utorul întrevede : ,,Con
ştiinţa, morala, artele, 
statul, economia trebuie 
să ^devină religioase, în

mod liber incS şi din 
interior iar nu prin 
constrângere... Conştiinţa 
este liberă. Insă nu mai 
pot realiza scopurile con
ştiinţei fără să mă întorc 
spre experienţa religioasă, 
fără o iniţiere religioasă 
în misterele existenţei". 
(Pag. 76). Apare foarte 
clar că e o desprindere 
din vechiul Ev Mediu, 
dată fiind libertatea 
conştiinţei şi libera cer
cetare în spirit ştiinţific.

Lucrarea este deosebit 
de interesantă prin nu. 
meroasele referiri de or
din istoric şi religios, 
relevând deficienţele cu
noscute privind „societa
tea civilizată a secolelor 
al XlX-lea şi al XX_lea“, 
autorul conchide: „Ex
perienţa spirituală do
bândită prin război şi 
revoluţie trebuie să ne 
călăuzească spre o viaţă 
nouă, care va fi mai 
bună. Este ceea ce orice 
om cu spirit luminat tre
buie să hotărască pentru 
sine, oricare ar fi con
cepţia sa optimistă sau 
pesimistă despre viitor. 
Viaţa nouă va fi, înainte 
de toate, o viaţă spiri. 
tuală". (Pag. 105).

Concluziile lui Nicolae 
Berdiaev sunt clare şi 
categorice, având va
loarea unor îndrumări 
ale societăţii contempo

rane .Drept exemplul 
«O mare reacţie sau re» 
voluţic trebuie să se pro. 
ducă în lume contra do» 
minării vieţii sociale ex
terioare şi a politicii ex
terioare, în numele unei 
treceri la viaţa interi, 
oară şi spirituală... Când 
se simtiş că totul a fost 
trăit şi epuizat, când 
pământul cedează sub 
picioarele noastre, când 
nu mai este nici o spe
ranţă Şi iluzie, când 
totul este dezgolit şl de. 
mascat — împrejurării» 
se pretează la o mişcare 
religioasă în lume". 
(Pag. 133).

Deplin adevărat că e- 
xistă o vie agitaţie reli
gioasă In lume, care ri
dică o problemă de ma
ximă importanţă şi gra
vitate : Cine işi asumă 
responsabilitatea orga
nizării şi orientării teo
logice, a actualei mişcări 
religioase în lume? Nor
mal ar fi ca bisericile 
tradiţionale, ca cele mâl 
vechi şi cu mai mari 
efective, să-şi asume răs
punderea. Dacă acestea 
vor continua să privească 
predominant spre trecut 
şi prea puţin spre viitor, 
forţe noi religioase se 
vor impune pe scena is
toriei.

VICTOR ISAG

O prezenţă insolită la 
dubla sărbătoare a con
structorilor hidroenergeti- 
cieni, organizată cu câteva - 
zile In urmă la Sucursala 
Rîu Mare — Retezat, In 
colonia Brazi — dl Ştefan 
Andrei, fost ministru de 
externe al României şi 
membru al Comitetului 
Politic Executiv şub Ni
colae Ceauşescu :

Bun prieten al unor con
structori de la fostul Grup 
de şantiere Rîu Mare A. 
Retezat, dl Ştefan Andrei 
— el însuşi hidroenergeti- 
cian la bază {„cu studiile 
făcute în ţară") — s_a a- 
flat o perioadă mai lungă 
în colonia de Ia Brazi, 
împreună cu soţia —- cu
noscuta actriţă Violeta 
Andrei ' —, unde fostul 
demnitar comunist lu . 
crează asiduu Ia un volum 
de proză, din activitatea 
sa şi a regimului pe care

l-a slujit, volum care va 
apărea, după toate proba
bilităţile, în primăvara a- 
nului viitor.

Am stat de vorbă în
delung cu domnia sa şi 
am reţinut că nimic nu 
prea este bun azi în ţara 
noastră. Dl. Ştefan An
drei ne-a propus realiza
rea unui interviu în ex
clusivitate pentru ziarul 
„Cuvântul liber" Deva, pe 
care urmează să-l purtăm 
spre sfârşitul acestei luni.

s

când va reveni la Rîu Mare 
— Retezat spre a-şi continua 
activitatea literară, J

Aceasta cu atât mal 
mult că, în judeţul nostru, 
dl Ştefan Andrei are fearJ 
te . mulţi R tie ts4 | 
unul . mal apropiat 
fiind '' preşedintele Con-j 
siliulUi judeţean Hune. 
cioara; dl Costel Alic, cu 
care Ste sărutat fierbinte,1 
ea între independenţi...’ de 
lângă P.S.M..

DUMITRU GUBONEA

S După cum ne-a informat antrenorul Tudor Te- 
\ lembici, 2 DANI Karate, arbitru internaţional, Aso- 
, daţia de Karate — do Tradiţional HVU — DO Deva, 
*' va. începe în curând un nou ciclu de Iniţiere în Ka- 
V rate Shotokan — Fudokan. înscrierile pentru noul 
ţ ciclu se fac in perioada 18—4» septembrie a^- în 
l zilele de tuni, marţi şi miercuri, începând ctt ora 18, 
* la Sala de sport a Şcolii Generale Nr. 4 Deva. Aviz 
t amatorilor! (Gh. P.)

640 Seriale, desene a- 
nimate; 9,05 Springficld 
Story <s); 10,05 Santa Bar
bara (s); ll.ee Frumos şi 
bogat (s); 11.30 Vreut& 
dorinţei (s): 12.00 Preţul 
e fierbinte ţes); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,00 
Magazinul amiezii; 13,30 
Fetele de aur (siteom.);
14.00 Pasiunea ei e cri
ma (s.p); 15,00 Barbet 
Schafer talkshow; 16,00 
Ilona Christeta talkshow; 
17,09 Hans Meiser talk
show; 18,00 Jeopardy I 
(cs); 18,30 Intre no| (s);
19.00 O familie foarte dră
guţă (s/r); 19.45 Ştiri,
sport, meteo; 20,40 Vre
muri bune şi rele (s); 
21,15 O echipă aparte 
(co. SUA 1992).

7,00 Ştiri; 9.45 Show ul 
lui ML Costat i (s); 12,30 
O blondă pentru tata (s);
13.00 Robinsonii (s); 13,30
Cm»  Vianclio (s); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene
(show); 14,40 Beautiful
(s); 15,10 A iubi (s); 16,00 
Tata şi fetiţa (s); 16,30 
Dădaca (s); 17,00 D.a.;
19.00 OK, Preţul e corect
(cs); 20,00 Beata norocu
lui (cs); 21,00 Ştiri; 2145 

Paperissima sprint (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
045 Show ul lui M. Cos- 
tanzo; 2,30 Cotidiene
(show/r); 2,45 Paperisşi- 
ma sprint (r); 3,30 Cin- 
cin (s); 440 Cel cinci
(s); 5,30 Arca Iui Npc 
(do).

V : ' ' rrm
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640 Germania atl di
mineaţă; 8,30 Brunch — 
TV (mag. TV); 1840 Ca. 
nnon (s.p); 113)0 Insula 
fanteziilor (s) ; 12,00 Chi
cago Hopa (s/r); 13,00
Medicul insulei (s); 14,00 

Falcon Crest (s); 15,00 Cag- 
ney şl Lacey (s.p); 16,00 
Star Trek (s. SF>; 17,00 
Baywatch (s.a.); 18,00 Să 
riscăm! (cş); 18,30 Ştiri; 
19,00 Totul sau nimic 
(cs); 20,15 Ran: fotbal; 
20,30 Roata norocului 
(cs); 2145 Sectorul lui 
Wolf (s.p.); 22,15 Schrcin. 
mackers tive — întrebări 
incomode; 1,00 Focul 
pasiunilor (f. TV, p, I); 
2,40 Star Trek (s/r).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 La zi hi 
afaceri; 7,3© Hoţit ş» a. 
faceri (do); 8,00 Azi — 
informaţii; 10,00 Comerţ 
TV; 11,00 Piaţa euro
peană; 15.00 Piaţa ame
ricană; 18,30 Pulsul afa
cerilor azi (rep.); 19,00
Ştiri ITN; 19,30 Ushttaia 
(do); 20,30 Show Selina 
Scott; 21,30 Magazinul 
ştirilor NBC; 22,30 Ştiri 
ITN; 23,30 Show.ui serii, 
cu Jay Lcno; 0,00 Docu
mentar sportiv NBC; 1,00 
Buletin bursier; 140 O- 
ferta pieţei; 1,30 Ştirile 
nopţii .NBC; 2,00 Real 
Personal — talkshow 
2,30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 3,3<j Show Se. 
lina Scott. - ‘m

9,30 G H ria  Cupa 
Mondială (r); 10,30 Euro- 
fun. Mag. distractiv; 11,00 
Moto. Magazin. Grand 
Prix; 1140 Auto. Maga. 
zin Formula 1 (r); 12,00 
Tenis. Romanlan Open ; 
1640 Ciclism. Tttrul Spa. ; 
nieî *95 (d); 18,00 Ci
clism. Clasica Paris —' 
Bruxelles (d); 18,30 Ci
clism montan. Cupa Mon
dială Grundig Ia crpss- 
counfry de la Roma; 19,00 
Tenis. Roman ian 6pen ; 
21,00 Moto. CM de Su. 
perhikes; 22,00 Wrestling. 
Ring Warriors; 23,15 
Fotbal. Cupele Europene 
— turul 1, manşa 1- Se- 
lecţiuni din Liga Cam. 
pilUtiler şi Cupa Cupelor,

• 7,00 Casa DeseheueS 
(s); 7,30 Teledimineaţa;
9.05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şi prietenii 
săi (s); 1045 Reflecţii (xR 
1145 Fa, SL La, a cânta; 
11,45 Fiicele lui Cale» 
(s/r); 12,45 Jos măştile 
(r); 13,45 Jurnal F 3 ;
14.05 Luminile Parisului
(r)s $440 Bouilloa de 
culture (r); 15,45 Alice 
(mag./ r); 1640 Casa
Deschenes (s/r); 1740
Jurnal; 17,30 Bibi 
prietenii săi (r); 1845
Şansa cântecelor; IMS.
Campionul (cs): 194©
Jurnal; 20,00 - Luminile
Parisului; 20,30 Jurnal
elveţian; 21,00 Drumurile 
Sudului (().
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Cftipereărie „moartă" i
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0  convenţie de care depinde total 
confortul nostru viitor

Ca pe parcursul acestui 
an să se întrerupă pen
tru deveni jocul de-a Uite 
apa caldă, nu e apa cal
dă, la 1 septembrie 1995, In
tre Filiala Electrocentrale 
Deva a REN.EE şi RAGCL 
Deva a fost încheiată o 
convenţie de achitare, 
până la sfârşitul anului, 
a datoriei de 2,1 miliar
de lei — costul energiei 
termice consumate in acest 
aa. S-» convenit un gra
fic de achitare, care pre- 
vede :

— Intre 1—7 septembrie 
— achitarea a 100 milioa
ne de le i ; '

—- Jntre 7.—15 septem
brie, achitarea a 400 mi
lioane ie i; <}:■■'

Intre 15—22 septem
brie — 100 milioane tei;

— Intre 22—30 septem

brie — 110 milioane lei.
Total de achitat în lu

na- septembrie 1995, 700 
milioane lei.

— Intre 1—7 octombrie 
— 150 milioane lei ;

•-* Intre 8—15 octom
brie —- 150 milioane le i ;

Intre 15—23 octom
brie — 200 milioane lei ;

Intre 23—31 octom
brie — 20o milioane iei.

Total de achitat în lu
na octombrie 1995 — 700 
milioane lei.

In procesul verbal în 
cheiat la acceptarea de 
comun acord a acestui 
grafic, s-a mai convenit 
că in lunile noiembrie şi 
decembrie se vor achita 
lunar 550—700 milioane 
lei.

S-a mai căzut de acord, 
ca în situaţia în care gra
ficul de eşalonare a plă

ţilor nil se-respectă, să se 
treacă la întreruperea 
furnizării agentului ter
mic primar de către F.E. 
Deva.

Convenţia este semnată 
de d n ii: ing. Victor Val- 
da, director şi ec. M. Drâ- 
gulescu,, director econo
mic ai FJ2. Deva, ec. Zam
fir Blendca şi ing. Florin 
Ghergan, contabil şef şi 
respectiv şef birou pro
ducţie'ai RAGCL Deva.

Este vizată de dnii ing. 
Cornel Buriec, vicepre
şedinte al Consiliului ju 
deţean, şi ing. Virgil Bo- 
ca, vieeprimarul Consi
liului local Deva. Sub a- 
tâtea semnături, deveni- 
lo.r le va fi sigur cald şi 
bine la iarnă... dacă-şi vor 
plăti ritmic datoriile faţă 
de RAGCL.

ION CIOCLEI

* * • •  * •  ;* • • *  •
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Prezenţă meritorie 
a elevilor deveni

In perioada 29 august 
— 3 septembrie ax., ia 
Năvodari s-a desfăşurat 
Festival ui naţional de , 
artă al elevilor, care s-au 
Întrecut in cadrul mai 
multor secţiuni dans 
modern, dans de socie
tate, muzică uşoară, fol
clor — pe categorii de 
vârstă: clasele, i-s-IV, 
V—VIII, IX ~ m  „Ma
nifestarea s-şŞ.: desfăşu
rat. după cum ne-a m ăr
turisit dna praf. Adria
na Chiriliuc, la Un Înalt 
nivel calitativ. Aii par
ticipat reprezentanţi -din 
toate judeţele ţării. Spre 
satisfacţia noastră, care 
la Început aveam emo
ţii apropo de participa
rea elevilor din Capita
lă, in ‘final, acestea au

trecut, reprezentanţii 
Clubului elevilor din De
va situându-se înaintea 
celor, bucureştenL“.

Iată ş i ' rezultatele ele
vilor deveni:

Locul I (clasele IX— 
XII), Ip dans modern : 
Formaţia de dans mo
dern „Corola"; locul II 
•la interpretare muzică 
uşoară: Formaţia „Sli- 
de“; locul III la inter
pretare muzică uşoară : 
Formaţia „Juventus*.

De menţionat Premiul 
special obţinut de Bra- 
vyac Norbert Lorant, e- 
îev în clasa a Xll-a Ia 
Liceul Industrial M.R. 
Simeria, la chitară solo, 
membru al formaţiei 
„Slide". Un lucru cu atât 
mai deosebit cu cât a

fost singurul menţionat 
In acest sens. Elevul 
simerian a prezentat în 
concurs trei piese pro
prii.

Dincolo de talentul 
elevilor, de strădania lor, 
se cuvine menţionată 
munca perseverentă de 
instruire desfăşurată de 
profesorii de speciali
tate de ia Clubul ele
vilor din Deva: praf. A- 
driana Chiriliuc (dans 
modern), praf. Tiberiu 
Nicula* (la ambele for
maţii de muzică uşoară).

' De pregătirea celor din 
urmă s-a ocupat tm 
timp şi dna prof. Maria 
Manoleseu. Felicitări tu
turor i

MlNEL BOBEA

INSTRUCŢIUNI
In satele comunei 

Gurasada, instrucţiui 
nile privind distribui
rea cupoanelor- de' pri-î 
jratizare' sunt afişate 
la cele mai acoeşibile 
şi căutate puncte: poş-, 
tă, unităţi comercial^, 
şcoli, cămine cultura
le, dispensare, puncte 
de colectare a fructe
lor de pădure etc. De 
aceea, până acum, 
mulţi cetăţeni şi-au 
ridicat deja cuponul 
de privatizare. (Gf

pomtl
h.l.N.)

In materializarea ambiţiilor de a extinde cultiva- 
|  rea ciupercilor (mai puţin contează cu ce mijloace 
J şi eforturi financiare), la Călan s-a construit o ciu- 
> porcărie pentru producţie industrială. După 1990 
(  lucrările au : fost- sistate, proprietarul (fostul I.L.F.) 
î itcmaiavfcnd fonduri să le finalizeze.
I Soartă acestei ciupercârii n-a fost cu nimic mai
* bună decât a altor obiective abandonate. Ciupcrcă- 
I ria, fiind lăsată în părăsire, cine a vrut a luat de 
I aici tot ce s-n pu tu t: instalaţii, ţevi, tîmplărie şi al- 
I tele, rămânând numai pereţii, insă nici aceştia în-
* tregi. Cu toate că până Ia intrarea în funcţiune nu

I* moi era nevoie de cine ştie ce cheltuieli, lipsa de in
teres ţi indiferenţa faţă de soarta unei investiţii de 

j  folos şi rentabile (după cum arată studiul făcut pen-, 
|  tru această investiţie) a rămas doar_. o ciupercă- 
* rle „moartă". (N.T.)

* •  e » o . . • > * * «K;*, ♦-,* »

A fost odatâ ...
Cu ani in urmă, pe vre

mea când. s-a înfiinţat 
traseul de transport în 
comun cu autobuzul pe 
ruta Hunedoara — Hăş- 
dat — Nădăşţie — Călan
— Haţeg — Petroşani, în 
dreptul imobilului cu nr. 
3 de pe Iadul Deeebal s-a 
construit şi un adăpost 
special antenajât pentru 
cei ce aşteaptă autobu
zul in staţie. După revo
luţie, intr-o bună zi a dis
părut din adăpost banea 
masivă pe care călătorii 
osteniţi se odihneau în 
aşteptare. într-o altă bună 
zi, — numai bună n-a fost
— pe lângă adăpost a tre
cut un autovehicul aga- 
baritic, care a agăţat a- 
coperişul metalic al aces
tuia. Şt fiindcă acoperi
şul atârna într-o rână, 
a venit o comisie care a 
constatat ce-a constatat, 
iar în urma ei, a venit o 
echipă de ’ muncitori do
tată cu toate cele nece
sare, care au demolat a- 
dăpostul şi... gata.

Au trecut câteva luni 
de atunci, dar nu se în
trevede nici ţin semn că 
s-ar intenţiona refacerea 
adăpostului.

Semnatarul acestor rân
duri nu este un navetist 
ci locatarul casei de la 
nr. 3, care observă zil
nic enervarea celor care, 
pe setare, pe ploaie sau pe

vânt, aşteaptă autobuzul 
în staţie.

GAVRILA ZtiLD, 
pensionar. Hunedoara, 
bdul Deeebal, nr. 3

Poşta rubricii
•  Lucian Gavrilâ şi 

locuitorii cartierului Cean- 
găi-Deva. Nu trebuie să 
fim negativişti. Primăria 
nu v-a uitat. Ara discutat 
cu dl vîeeprimar Virgil 
Boca problema introdu
cerii gazului in cartierul 
dumneavoastră. Se aşteap
tă rectificarea de buget, 
care se va cunoaşte foar
te curând, după care şi 
cei' care nu au primit 
prima tranşă de fi
nanţare de la bu
get a investiţiei respec
tive o vor primi. Sfatul 
dlui viceprimar, la care 
ne asociem, este să con
tinuaţi lucrările, cu S.C. 
Condor, cu care le-aţi con
tractat. Banii vor Veni. 
Cât despre cumpăratul 
lemnelor pentru iarnă, ce 
să vă spunem ? O pre
vedere in plus nu strică. 
Cert este că lucrările de ■ 
introducere a gazului me
tan trebuie să se încheie 
îh acest ari, altfel.» ;

e Mihai Pocnar — De
va : Die Poenar, s-o luăm 
metodic: In ceea ce ne 
priveşte, noi vom conti
nua acţiunea de presă 
privind distribuirea şi 
investirea cupoanelor no

minative de privatizare 
cu o serie de anchete, in 
societăţile comerciale su
puse -privatizării accele
rate, prin care să dăm 
investitorilor informaţii 
cât mai complete despre 
acestea. ■

Ce şansă are investi
torul de cupon să obţină 

^-dividende de pe urma ac
ţiunilor pe care le va că
păta In schimbul cuponu
lui, aceasta este o între
bare la care răspunsul nu 
este chiar simplu de dat. 
Suntem de aceeaşi păre
re cu dv. că respectivele 
societăţi comerciale nu vor 
deveni profitabile decât 
in condiţiile unui mana
gement competent, care, 
în mod logic, trebuie să 
conducă la înlăturarea ra
cilelor ce grevează activi
tatea de producţie. -

0  Victoria Korosjr — 
Simeria: Regretăm dar
nu avem posibilitatea să 
intervenim la legiuitor 
pentru modificarea pre
vederilor Codului Civil, 
referitoare ta moştenire. 
Vâ puteţi adresa în acest 
scop Parlamentului Româ
niei, prin oricare dintre 
parlamentarii hunedoreni.
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Program! turului campionatului judeţean de fotbal-seniori; seria Valea Mureşului, ediţia f95-'96

ETAPA 1 (17 septembrie) 
Avântul Zdrapţi — Recolta Băcia 
Decolta Rapolt — Avântul Bobâlna * 
Mureş. Brănişca — Fotbal S t Dv. “ 
Mecauiz. Sjntandrel — Vict. Dobra ~ 
GI. Bretea Rom. — Cazino Ilia 
Sau tos Boz — stă - '

. ETAPA A II-A (24 septembrie) 
Victoria Dobra — Gl. Bretea Rom. „ 
Start Deva Mec. Sîntandrei 
Ar. Bobilna — Mureş. B răni şea  ̂
Recolta Băcia — Recolta Rapolt 
Santos Boz — Avântul Zdrapţi „ 
Cazino Iiia — stă

ETAPA A III-A (1 octombrie) 
Recolta Rapolt — Santos Boz : 
Mureş. Brănişca — Recolta Băcia 
Mec. Sîntandrei — Av, Bobilna 
Gloria Bretea R. — Start Deva ” 
Cazino Hla — Victoria Dobra ", 
Avântul Zdrapţi —* stă

ETAPA A IV-A (8 octombrie) 
’9l Deva -* Cazino lilaStart

Av. Bobilna — Gloria Bretea R. 
Recolta Băcia — Mec. Sîntandrei __ 
Santos Boz — Mareşali Brănişca 
Av. Zdrapţi — Recolta Rapolt ” 
Victoria Dobra — stă

ETAPA A V-A (15 octombrie)
Mureş. Brănişca — Av. Zdrapţi 
Mec. Sîntandrei — Santos Boz “ 
Gloria Bretea R. — Recolta Băcia 
Cazino Ilia — Avântul Bobilna 21 
Victoria Dobra — Start ’91 Deva „ 

••••- Recolta Rapolt — stă

ETAPA A VI-A (22 octombrie)
Av. Bobilna — Victoria Dobra 

...... Recolta Băcia — Cazino Ilia

...  Santos Boz — Gloria Bretea R,
Av. Zdrapţi — Mec. Sîntandrei 
Recolta Rapolt ■— Mureş. Brănişca 

ş#.'. Start *91 Deva — stă

ETAPA A VILA (29 octombrie) 
Mec. Sîntandrei — Recolta Rapolt

Gloria Bretea R. — Av. Zdrapţi 
Cazino Ilia — Santos Boz 
Victoria Dobra — Recolta Băcia * 
Start *91 Deva .— Av. Bobilna 
Mureşul Brănişca — stă

ETAPA A VIII-A (5 noiembrie) 
Recolta Băcia — Start *91 Deva 
Mureş. Brănişca — Mec. Sîntandrei 
Santos Boz — Victoria Dobra 
Avântul Zdrapţi — Cazino Ilia 
Recolta Rapolt — Gloria Bretea ... 
Avântul Bobilna — stă

i ■ .... !
ETAPA A IX-A (12 noiembrie) 

Gloria Bretea — Mureş. Brănişca 
Cazino Ilia — Recolta Rapolt 
Victoria Dobra — Av .Zdrapţi 
Start ’Sl Deva — Santos Boz 
Av. Bobilna — Recolta Băcia 
Mecanizatorul Sîntandrei — stă

ETAPA A X-A (19 noiembrie) 
Santos Boz —- Avântul Bobilna 
Av. Zdrapţi — Start ’91 Deva

Recolta Rapolt — Victoria Dobra 
Mureşul Brănişca — Cazino Ria 
Mec. Sîntandrei — Gloria Bretea 
Recolta Băcia — sta

ETAPA A XI-A (26 noiembrie)

Cazino Ilia — Mec. Sîntandrei ....... _
Victoria Dobra — Mureş. Brănişca ........ .
Start *91 Deva — Recolta Rapolt .... 2
Avântul Bobilna — Av. Zdrapţi ...... ....
Recolta Băcia — Santos Boz 
Gloria Bretea Română — stă

NOTA : Jocurile se vor desfăşura în 
zilele de duminică, ora 11,00, şi în u- 
nele cazuri de la ora 13,00. Fotbal Start 
’91 Deva va susţine jocurile de acasă 
pe terenul C.F.R. -Simeria II, de la ora 
13,00. Echipele Recolta Rapolt şi Avân
tul Bobilna vor juca pe terenul din 
Uroi. Echipa Avântul Zdrapţi va susţine 
jocurile de acasă (în tur) pe terenul din 
Gurabarza. Echipa Santos Boz va juca 
pe terenul din Brănişca.
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Pe valea Domnişoarei
.domnişoara — un fir 

.biire de apa ce curge 
;să iute, zgomotos iz- 
vrăşte de undeva din 

munte şi nu se opreşte 
ieeât in apropierea sa
tului Gothatea, unde se 
topeşte in Mureş. în 
drumul său, cu meandre 
numeroase şi dulci, în
tâlneşte o aşezare ale 
cărei case se întind pe 
ambele maluri ale sale, 
dar şi pe pante abrup
te şi chiar pe coâme de 
munte. Este satul Căr- 
mâzăneşţi — una din
tre cele 11 localităţi ce 
alcătuiesc comuna Gura
sada. Aflat la circa 9 
km de satul de reşedin
ţă a localităţii amintite, 
pe valea desprinsă par
că dintr-un basm cu 
zâne şi feţi-frumoşi, Căr- 
măzâneştiul a fost când
va reşedinţă de comu
nă, dar a coborât la rol 
de sat, aparţinător în 
19G8. Fiind sat de mun
te — pădurea vine până 
în ogrăzile oamenilor —

comunismul nu a prea 
pătruns în localitate, aşa 
că viaţa oamenilor n-a 
fost tulburată de „bine
facerile" acestuia. Oa
menii şi-au văzut de 
treburile lor, de bucu
riile şi necazurile lor, 
care au fost şi sunt, mai 
ales astăzi, şi multe şi 
puţine, depinde din ca
re parte priveşti pro
blema. Pământul arabil 
este puţin şi .sărac, în 
plus recolta . este serios 
dijmuită de mistreţi in 
fiecare toamnă. De a- 
ceea, ocupaţia de bază 
a cărmăzăştenilor este 
creşterea animalelor pe 
care, vara, le ţin în 
staule aşezate la mare 
distanţă de casa lor.

Satul de pe pârâul 
Domnişoarei 7  are case 
frumoase, în cea mai 
mare parte ale lor, gos
podării temeinice, cu 
multe acareturi. Are în
să şi case necăjite. Căci 
în aşezarea despre care 
vorbim sunt mulţi oa

meni de vârstă înainta
tă, tinerii plecaţi fiind 
pe alte meleaguri, mulţi 
în Banat, unde şi-au 
creat alte rosturi; Aşa 
că populaţia scade de 
la un an la altul. Pe 
vremea când era reşe
dinţă de comună, satul 
avea şcoală de opt cla
se, astăzi şcoala prima
ră de aici are şase elevi.

Cărmăzăneştiul este 
inundat, realmente, de 
pomi fructiferi. în sat 
sunt foarte mulţi pruni, 
meri şi nuci, în acest 
an, prunului nu i-a mers 

. prea bine, a rodit, dar 
; mult mai puţin ca acum 
câţiva ani, când a fost 
nevoie să se pună prop
tele crengilor. în schimb, 
mărul a dat fructe mul
te, Ce acum îşi adună 
roşeaţa în obraji.

Am fost, săptămâna 
trecută, în satul de pe 
valea Domnişoarei, ast
fel că pagina de faţă 
i-o dedicăm. ■/ -

Ajutoare materiale şi morale 
oamenilor necăjiţi •

* — în cele 11 sate ale 
comunei noastre am avut 
nominalizate 28 de fa
milii nevoiaşe, cărora 
le acordăm ajutoare bă
neşti o dată, de două ori 
pe an, după cum avem 
bani la buget — ne spu
nea dna Irina Burza, 
secretarul consiliului lo
cal Gurasada. O dată 
cu apariţia şi aplicarea 
Legii ajutorului social, 
vom face anchete socia
le la toţi oamenii ne
voiaşi, vom stabili con
cret ce venituri materia
le au şi pe toţi cei în
dreptăţiţi îj Vom spri
jini la întocmirea dosa
relor doveditoare pentru 
a beneficia de ajutoa
rele sociale stabilite de 
lege.

— Aici, în satul Căr- 
măzăneşti, tinde Stăm de

vorbă, sunt familii ne
căjite, care ar putea fi 
în drept să capete aju- 
toare sociale băneşti 7 

— Sunt şi încă multe. 
Aici de faţă este dna 
Ileana Crăciun, de la 
casa cu nr. 38. Are a- 
proape 70 de ani, băr
batul dumneaei este grav 
bolnav, n-au nici un 
sprijin; Dumitrii Popa, 
tot aici de faţă, are 
peste 77 de ani, acum 
trei ani şi-a pierdut fe
ciorul, pe Cornel; Persi- 
da Dehelean, de peste 
77 de ani, văduvă, bol
navă de mai mulţi ani, 
nu are nici uri sprijin, 
îşi duce" bilele cum nu 
se poate-mai .rău; fami
lia Viorel Sima şi Per- 
sida nu a avut copii, 
au înfiat o fetiţă han
dicapată, fără ţinere de

minte, 'se descurcă tare 
greu; Margareta De
helean, de peste 62 de 
ani, a lucrat cu ziua, nu 
are carte de muncă, nici 
pensie. Nici un venit. 
Şi şirul exemplelor ar 
putea continua. Repet, 
vom investiga fiecare 
caz în parte, le vom în
tocmi dosare cu toate 
documentele ce se cer şi 
îi vom ajuta, aşa cum 
prevede legea.

Aceşti oameni necă
jiţi, bătrâni şi bolnavi, 
însinguraţi aşteaptă o 
mână de ajutor, un spri
jin cât de cât pentru 
uşurarea amurgului zi
lelor grele ale bătrâne
ţii. Este omeneşte să fim 
alături de dumnealor, să 
le uşurăm şi să le mâri- 
gâiem suferinţele. .

Fala oamenilor — 
animalele

Satul Cărrnăzăneşti nu 
are reprezentant în con
siliul local al comunei 
Gurasada din pricină că 
ia alegerile trecute s-au 
votat liste şi nu oameni, 
aşa că l-am rugat pe dl 
Cornel Moisin, primarul 
comunei, să ne dea câte
va date despre satul de 
pe Valea Domnişoarei. 
Interlocutorul ne-a spus:

— Cărmăzăneştiul se 
numără printre aşezările 
mari din cele 11 sate ce 
alcătuiesc comuna.

— Câte gospodării şi 
câţi locuitori are?

— In prezent sunt 63 
de gospodării şi în jur de 
150 de locuitori. Sunt ca
se şi cu 5—6 persoane, dar 
şi cu un singur om.

— .Oatnenii satului cum 
sunt,? . .

— Mândri de satul lor, 
de locurile unde trăiesc 
şi foarte vrednici. Pămân

tul arabil este puţin de 
aceea, în această perioa
dă oamenii stau zile şi 
nopţi în colibe, afară în 
câmp, pentru a alunga 
mistreţii ce strică recol
ta. Fiecare petic de teren 
este cultivat Şi .lucrat cu 
hărnicie. Dar fala mare 
a oamenilor sunt anima
lele. Nu există casă care 
să nu aibă cel puţin o va
că, oi, porci ş.a.

— Câte animale are sa
tul, în prezent ?

— 145 de bovine, 53 de 
ovine, 129 porcine, foarte 
multe păsări. Există gos
podării foarte bogate în 
animale.

— De pildă ? 7: ,
— Cele ale lui Viorel 

Popa, Aridronie Nicula, 
Aurel Bretelean, - Valen-

■ tin Medrea, Dragomir Ili- 
na şi multe altele,1 Ani
malele Cărmăzâheştiului 
sunt foarte frumoase, bi
ne hrănite şi îngrijite.

Promptitudine
La una din cele şapte 

bovine ale familiei Vale- 
ria şi Adrian Popa i-a 
apărut lângă ureche o tu
moare. A fost anunţat dl 
Ioan Presecan, tehnician 
ia Dispensarul veterinar 
din Gurasada. Dumriea- 
ui a venit urgent la faţa 
acului şi a aplicat trata

mentul obişnuit în astfel 
de cazuri. De altfel, i-am 
auzit pe mulţi cetăţeni 
din sat vorbind laudativ 
despre domnul tehnician, 
apreciindu-i promptitudi
nea cu care răspunde so
licitărilor, precum şi pri
ceperea profesională.

Doamna Leana
Că reţeaua comerţu

lui din mediul rural se 
află in agonie, deoare
ce încă nu şi-a găsit dru
mul in perioada de 
tranziţie pe care o stră
batem, este un fapt cu
noscut şi recunoscut. în 
ultima vreme însă, Con- 
sumcoop Iha, de, când 
în fruntea unităţii se 
află dl Dorin Moise, un 
tânăr harnic, dinamic, 
dă semne de revigorare. 
Cel puţin aceasta este 
părerea dnei Elena De
helean, gestionara ma
gazinului comercial din 
satul Cărrnăzăneşti.

— Magazinul n-are 
orar de funcţionare — 
i-am zis dnei E.D.

— Nu are, căci eu 
deschid unitatea în func
ţie de solicitările cetă

ţenilor. N-are rost să-l 
ţin deschis când oame
nii sunt la muncă In 
câmp. De aceea deschid 
şi sâmbăta şi chiar du
minica,- atunci când ei 
pot veni să cumpere. 
Dar şi în perioada când 
unitatea este închisă oa
menii vin la mine aca
să — că stau la doi paşi 
— şi mă cheamă. Şi ii 
servesc imediat.

— Cum este aprovizio
narea ?

— Mulţumitoare. N-a
vem mărfuri de valoa
re mare, dar oferim 
cumpărătorilor articole
le strict necesare — u- 
îei, oţet, zahăr. în pre
zent zahăr n-am, dar am 
vorbit cu conducerea coo
perativei de la Ilia şi 
sper să primesc în cu
rând.

Se rup crengile

A l c u i e s te  s p a ţiu l?

Magazinul mixt s-â mu- , 
tat în locul bufetului, iar 
spaţiul ce-1 folosea a ră
mas gol. Este un spaţiu 
mare, ce ar putea fi uti
lizat în felurite scopuri. 
Dar el aparţine coopera-' 
ţiei de consum — cel pu
ţin aşa susţin domnii din 
conducerea Federalcoop 
Deva — care nu vor să-l 
dea nimănui. Treaba asta

cu proprietatea nu este 
prea limpede, întrucât la 
ridicarea clădirii respec
tive, în vremuri mai în
depărtate, oamenii satu
lui au muncit în mod vo
luntar. Atunci al cui este 
spaţiul respectiv ? Tre
buie- lămurită această 
treabă şi apoi să i se dea 
o întrebuinţare în folosul 
obstei.

La radioul de la bor
dul maşinii noastre se 
trăgăna o doină din Ar
deal când am intrat în 
sat. Eram numai ochi 
şi urechi, mai ales ochi. 
Admiram rodul toam
nei. Crengile merilor, 
perilor (ale prunilor mai

puţin) se rupeau de rod, 
atât erau de încărcate 
de fructe. Ara oprit, am 
luat câte un măr. Erau 
mici, dar dulci ca mie
rea. Şi multe. Fără chi
micale, nestropite, ne
poluate. Şi ce vinars 
de... mere o să facă să
tenii din ele !

Drumul — datoria mea
Un om tânăr, plinuţ, 

roşu în obraji, cu lopa
ta in mâini, am întâlnit 
pe drumul de la Gura
sada la Cărrnăzăneşti.

— Drumul nu-i asfal
tat, e pietruit.— ne spu
ne dl Ioanichie Crăciun.

— Da-i bun — zicem.
— Păi eu sunt zilnic 

Pe eE îl mai strică ma

şinile grele. Dar am 
piatră şi îl îngrijesc» 
Cum se vede.

...După câteva cea
suri, când ne întorceam 
de la Cărrnăzăneşti, dru- 
marul era tot pe... drum.

— Asta-i datoria mea 
— drumul — zice. Şi ţ 
vreau să o împlinesc cât \ 
pot de bine... • ţ
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0  viaţă la pădure
Am văzut un om îm

brăcat in verde, inclusiv 
pălăria cu pană.

— Sunteţi pădurarul sa
tului ?, întrebăm.

— Am fost aproape 35 
de ani — ne răspunde dl 
Trandafir Dehelean. La 
71 de ani trecuţi, ce pot 
fi 7 Pensionar, nu ?

0  mare
O mare durere a oame

nilor din satul Cărmăză-. 
neşti este aceea că televi
zoarele nu funcţionează 
cum trebuie. Le fuge ima- 
ginea, se întunecă, sono
rul când creşte, când , sca
de. Dna Virginica Voica. 
Dehelean ne spunea :

— Am vrea şi noi, cei 
ce locuim la munte, să 
vedem programele tele
viziunii — un film, tea
tru, alte emisiuni — dar

Colibe...
în pădurile satului, pe 

dealurile lui . sălăşluiesc 
turme mari de mistreţi. 
Pricinuiesc mari pagube 
în culturile şi aşa puţine 
ale sătenilor. Distrug 
grâu, orz, cartofi, porumb. 
Ca să-şi apere culturile 
la care au trudit, sătenii 
şi-au făcut colibe în 
câmp, la marginile semă
năturilor; Fac zgomote 
cu tot felul de obiecte. 
Au şi câini cu ei. Peste 
30 de colibe de... apărare 
sunt pe hotarul satului.

— Câtă pădure aţi a- 
vut de ocrotit ?

— Mai bine de 620 de 
hectare. Uitaţi-vă pe dea- 
lurile astea în sus. Aşa-i 
că-s o minunăţie ? Toată 
pădurea asta a fost în 
grija mea. O iubesc şi 
astăzi. -Ca pe copiii şi 
nepoţii mei...

durere
foarte rar avem această 
ocazie.

Funcţionarea defectu
oasă a televizoarelor se 
datorează propagării ne
corespunzătoare a undelor 
emise. Ar fi necesar un 
releu în zonă, Cine dă 
banii, cine construieşte 
aşa Ceva ? Cine poate răs
punde la cele două între
bări e poftit şi rugat să 
o facă, inclusiv in „Cu
vântul liber".

Be ţârii
în Cărmâzâneşti, celor 

ce consumă cantităţi mari 
He alcool li se zice be- 
ţâci. In sat sunt mulţi 
pruni şi Iri anu bogaţi in 
fructe se face ţuică mul
tă. Cu toate acestea, în 
localitate nu sunt mulţi 
beţâei, iar la bufetul din 
centrul satului bărbaţii 
se duc numai când se a- 
duce bere. Ce fac oame
nii cu ţuica ce le priso
seşte ? O vând la priva
tizaţi sau la piaţă, făcând 
un ban cu , treaba asta. 
Se poate afirma că loca
litatea n-are beţâei ? Ei, 
aşa ceva ar fi o exage
rare.

Pagină realizată de

TRAI AN BONDOR, 
GH. I. NEGREA
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„CLUB T"

Nimic nu este mai de j 
preţ decât respectul fâ-.j 
ţă de tine însuti, Inte- 

î  meiat pe dreptate şi ] 
îjsimţ de omenie.

J. MILTON

Şi-a venit toamna... Şi-a venit vremea când copiii şi adolescenţii îşi pregătesc 
ghiozdanele, veşmintele, cugetele. Gândurile lor se îndepărtează de copilărie, de 
vacanţă. Cu melancolie ori tristeţe, cu speranţă şi bucurie, în fiecare toamnă elevii 
trec pragul unei instituţii ce le va marca întreaga existenţă. Aşa se va întâmpla 
şi mâine, în zi de septembrie. (V.N.).

'.W W W

DANIEL LA 

JUDECATA

Daniel, zis „ţiganul*,!
J a formulat o cerere de J 
contopire a pedepselor» 
aplicate. A precizat că! 
are două pedepse, dar* 
preşedintele completului » 
de judecată ştia din ac-'

, tele dosarului că are * 
î  mai multe. '•
c  — Spui că ai două j" 
fpedepse ? fc
J  — Două, dom* preşe-J» 

dinte, alea de câte doi £ 
? ani... 5*
£ — Daf aia de patru]
‘ ani..., cu ea ce este ? ■

— Păi, asta, mă rog,! 
fie şi asta I

— Da, dar uite că ,iţij 
mai apare încă o pe- ' 
deapsă de patru ani.

—-; Da, dar asta, ce să î  
• vă spun..., ce am fost î  

5 singur? J
> ’£•> Măi băiatule, câte •] 
pedepse ai primit tu cu] 
totul? Nu mai Umbla] 
cu vorbe • goale.

— Gine le mai ştie,] 
dom’ preşedinte, că e > 
multe:.. Da pe bune, nu! 
le recunosc pe toate, că] 
mi" le.a dat, fie, dar eu ; 
nu vreau să ştiu de ele ! ‘

W M W W M M W M W W .'

Unseninate
Argilă amară, prin albe cuvinte,
Pălire pribeagă o viaţă ce prinde,.
Eşti stavilă clipei când inimi desprinde 
Să zboare spre aştri in umbrii veşminte ?
Eşti zidul lucirii trecând în morminte 
Prin graiul de plânsuri din albe cuvinte ?

Sau tu eşti minunea ce-ades o contemplu.
Făclie de genii, al inimii templu, -
Plămadă a lumii, un vis ce-a visat '
Că-i azi cerşetorul şi mâine-mpărat, j
Că-i astrul măririi ori veacul schimbat ? j
Nu eşti nemurirea, eşti lut înălţat 1 j

Şi.n ceasuri de marmuri, prin văluri nebune. 
Arzând lumânarea sc.nchină şi-ţi spune:
„Cc-i viaţa ? Un înger opus ;
Suflarea din boltă în luturi l.a pus,
Iar valuri cu valuri l-au luat şi l-au dus,
Iubirii să-i fie un sfetnic supus.

Ce.i moartea ? O flacără-n mit.
Un înger ce-nvic în alburi primit 
Sau poate neantul urlând spre astrale,
Slăvind suferinţe în pulberi amare,
Zărind fericirea spre.a focului zare.
Plângând după-un soare ce nu mai răsare.

Ce-i timpul ? Povară de stele,
Trecând cu vreun zâmbet sau plânset prin ele, 
Căzând în ţărână cu vieţi după vieţi,
Sculându.şi azurul în noi dimineţi,
Rupându-şi ciubota cu orice drumeţi.
Intrând între gânduri cu vieţi după vieţi..

Ce-i cerul ? O harpă divină ;
Seraficii cântă din inima lină,
Cărări de iubire spre tronuri culmina ;
Zâmbind veşnicia prin rugi Ii sc.nchină. 
în cupe de aur iertarea împlină '
Şi tot necuprinsul c-n Mâini de Lumină !“.

ROXANA SICOE-TIREA,
elevă

Declaraţie de dragoste

MUSIC BOX
Apărut pe piaţă la sfâr

şitul lunii septembrie, „A- 
merica’s Least Wanted''- a 
atins locul 29 în revista 
Billboard, s-a vândut în 
500 000 de exemplare şi a 
surprins pe foarte multă 
lume. Acest album cuprin
de piese distractive, dina
mice (God Dalta Devii, 
So. Damn Cool), conside
rabile reminiscenţe ale 
rock.ului anilor ’70 (Bussy 
Bee, Cats In The Cradle 
şi Mr Record Man) şi un 
set impresionant de bala
de rock. LP-ul a fost foar
te bine gândit, aducând 
elemente noi genului rock, 
demonstrând că Ugly Kid 
Joe nu este un grup stu
pid, de adolescenţi, care 
cântă în baruri de pe pla
jă, ca să.şi câştige exis
tenţa, ci eşte o trupa ce 
poate intra în elita rock
ului american. „Amcrica’s 
Least Wanted* a primit 
4,9 în revista Metal Ham- 
mer (noiembrie ’92), cinci 
stele în revista Rock Power 
(oct. ’92), No 4 în Heavy 
Charts din revista Bravo 
(oct. ’92), No 1 in Han! 
Top U.K, Album din re
vista' Bard Rock Magazi
ne (octombrie) şi locul 17 
iii revista NME (12 sept. ; 
’92).

Grupul Ugly Kid Joe a 
plecat în Europa alături de 
Ozzy Osbourne în paralel 
pe piaţă apărând primul 
extras pe single, intitulat 
Neighbour, ce figurează pe 
locul 31 în Anglia (17, 07. 
’92), 39 în Billboard (24. 
07.), şi locul 2 în Hard Top 
UK Singles din revista 
Hard Rock Magazine (7 
oct. ‘92). Intr-un 'interviu 
Whitfield spunea: „I.ain 
avut ca idoli pe AC/DC, 
Judas Priest ţi Motley

Crue. Totuşi, nu vom trân
dăvi în spatele lor, ci do
rim să compunem piese 
intr-un stil aparte*. După 
lansarea singlelului Ncigh- 
bour, mulţi i-au comparat 
pe Ugly Kid Joe cu Edith 
No* Mort şi Red Hot Chilii 
Peppers, un grup de tineri 
plini de umor, puşi pe dis
tracţii şi care în timpul 
liber adoră drumeţiile, bi
cicleta, berea şi fetele fru. 

: moaşe...
Un nou extras pe single 

So Damn Cool figurează 
pe locul 43 în UK, la 02. 
11.'92 şi No 5, în UK Hard 
Top Singles, din revista 
Hard Rock Magazine (16. 
11.-92).

La sfârşitul anului 1992, 
grupul Ugly Kid Joâ a fost 
unanim recunoscut drept 
speranţa anului, în clasa
mentele diferitelor publi
caţii de specialitate. Astfel, 
în revista Billboard, Ugly 
Kid Joe a figurat la ur
mătoarele categorii : Album 
Rock Tracks, locul 25, cu 
piesa Everything About 
You, Singles Sales Track, 
locul 36, piesa Everything 
About You ; Hot 100 Ar
tist, locul 65, grupul Ugly 
Kid Joe ; Top 100 Singles 
locul 72, pies,a Everything 
About You; Top 200, Al- 
bţim Artist Duo/Group, 
locul 18, grupul Ugly Kid 
Joe, pentru cele două al
bume în top ; Top 200 Al
bum Artist, locul 40, gru
pul pentru cele două al
bume ; Top 200 Album Of 
'92, locul 52, LP-Ul As U- 
gly As They Wanna Be şi 
Top Pop Artist No 49, 
grupul Ugly /Kid Joe.

(Va urma)

IIOR1A SEBEŞAN, 
Deva

I

B o can co m an ia
Negri sau maron, cu capse sau şireturi, din piele 

sau pânză... trăiască bocancii!
Alături de inflaţie democraţia a adus în rându

rile tinerimii române moda bocancilor şi a blue-jeans- 
ilor clasici, a pletelor şi a muzicii bune. Sfaturile 
medicilor şi ale părinţilor se lovesc de zidul de pia. 
tră al felului în care ne asortăm îmbrăcămintea. Ce 
importanţă are dacă fusta e cât mai scurtă şi bocancul 
cât mai jung, ce importanţă are dacă părul e lung 
sau... nu este.

Voi, cei ce treceţi pe stradă, voi, cei ce criticaţi 
adolescenţa, voi, foşti, copii ai părinţilor voştri, adu- 
ceţi-vă mereu aminte că nu e esenţial felul cum te 
îmbraci, „important e cum şi ce gândeşti*. Poate a- 
tunci veţi reuşi să fiţi din nou tineri, să ne apreciaţi 
aşa cum suntem. Dar, până atunci, nu u ita ţi:

La modă e... bocancul!

FELICIA IlARÂGUŞ, 
Baia de Criş

Pe mapamond, tipuri di
ferite de declaraţii de dra
goste, care mai de care 
mai originale, demonstrea
ză că îndrăgostiţii au o 
imaginaţie debordantă. în 
China, ineditul acestor de
claraţii constă în specifi
cul „de masă* al proce
deului. Suprema dovadă de 
dragoste a unui chinez este 
să-i dăruiască iubitei sale

o bicicletă. Aparent, ges
tul nu prea are de-a fac© 
cu poezia, dar bicicleta 
este un element de bază 
în viaţa Chinei. Puţini ştiu 
că adevăraţii ,,sărăntoci* 
din această ţară nu' sunt 
cei care n-au ce mânca sa® 
n-au bani. ci aceia-' car© 
n-au bicicletă. De aceea, 
cei cu mai multe biciclete 
sunt foarte mândri de con
diţia lor de „bogătaşi*.

Prieteni buni...
S-a uitat la mine strâmb, 

neîncrezător. Eu l-am mân
gâiat. Şi prietenia a înce
put să se înnoade.

— Cum te cheamă ?
— Florin Dorin Voica 

Dehelean.
— Câţi ani ai tu ?
— Nu ştiu. Parcă şase. 

Că la toamnă o zis mama 
că mă duc la şcoală.

— Florine, tu ai prieteni 
în sat, aici la Cărmăză- 
neşti ?

— Am dară. Pe Mihai.

Stă un pic mai sus, pe 
deal. ■ ".A.;./ 'A

— Da’ de ce eşti tu prie
ten bun cu el, cu Mihai %

— Cum dc ce ? îi bun, 
ne jucăm...

— Da vă bateţi câteoda
tă ? .

— El mai dâ în mine, 
eu mai dau în el...

— Dar sunteţi prieteni.
— Buni, nenea.
...Şi să rămâneţi prieteni 

buni, cum - ai zis tu. Fio. 
rine. (GH. I. N.)

Probabil că te-ai con
fruntat chiar tu cu astfel 
.de probleme, stimate citi
torule. Mă refer la meto
da aceea prin care indivizi 
necunoscuţi te uşurează de 
bunurile din casă. Iar lo
curile unde au loc aseme
nea jafuri în Deva sunt 
multe. Eu însă mă voi axa 
pe ceea ce se întâmplă în 
blocul unde îmi am „re
şedinţa*. Deoarece nu vreau 
să intru foarte mult în de
talii, am să-i păstrez ano
nimatul. Este un bloc cu 
şapte etaje, cu două scări, 
cu trecere de la una la 
alta prin iluminator, spa
ţiu în care multe aparta-, 
mente îşi au geamul de 
la baie straşnic păzit de 
gratii metalice,

Nu de mult însă aceste 
gratii au fost smulse de la 
unul din geamuri. Iar „bă
ieţii” s-au apucat de lucru. 
Au cotrobăit, au răvăşit...

Hoţii din apartamente
Ce mai, s,au simţit ea la 
ei acasă. N-au găsif aur, 
nici mărci ori dolari. Nu.i 
nimic, ca să nu plece cu 
mâna goală, s-au servit cu 
ce-au apucat: săpunuri,
prosoape etc.

Iată că vine şi gazda a- 
casă. Este odihnită, pen
tru Că a fost in concediu. 
Când deschide uşa, sur
priză. Mai mult chiar, este 
albă la faţă şi nu mai are 
puterea decât să bată pe 
la  uşi şi să zică: vai
Doamne, mi.au intrat ho
ţii in casă. Veniţi numai 
să vedeţi, nici nu ştiu ce 
mi-au luat.

încep discuţiile, agitaţia. 
Se dă telefon la poliţie. 
Copiii, ca şi copiii — fac 
haz de necaz. „Eu îi invi
tam Ia masă dacă dădeam

peste ei“, zice unul. Ni
meni nu râde însă. Oame
nii sunt speriaţi, pentru 
că de la ultimul jaf şi pâ
nă la acesta nu trecuse 
prea mult timp. In aştep
tarea poliţiei se vehiculea
ză tot felul de poveşti. Vă 
spun una. Un cetăţean a 
coborât într.o zi să-şi re
pare maşina. Când s-a în
tors, a găsit lângă uşă un 
cuţit de bucătărie. Aţi în
ţeles desigur că ârma eră 
lăsată acolo pentru cazul 
în care locatarul sosea îna
inte de plecarea hoţilor. 
Ştiţi ce a zis omul ? „Nici 
nu-mi pare rău pentru ce 
mi-au luat. Mă bucur că 
sunt încă în viaţă*.

Şi uite aşa, trăim cu fri
că, de pe o zi pe alta. Ne 
luăm tot felul de măsuri
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de protecţie, ne instruim 
copiii. Speriaţi şi din ne
fericire doar pe jumătate 
conştienţi de ceea ce li s* 
poate întâmpla, se uită la 
noi şi se fac că inţeleg 
despre ce este, vorba.

întrebarea este ce vom 
face în continuare ? Să n© 
închidem în casă ? Nu pu
tem. Viaţa noastră are urf 
program pe care încercăm 
din răsputeri să-l respec
tăm.

Mulţi încearcă şi în par
te reuşesc să convingă ce
tăţenii că vinovaţii pen
tru ceea ce ni se întâmplă 
sunt tinerii. In parte au 
dreptate. Dar a da vina 
exclusiv pe tineri pentru 
acest fenomen este o gre- 
şeală. Pentru că sunt şl K 
mai vârstnici care golesc g  
casele oamenilor şi de căi. 
re prea puţin se ştie. i

ROXANA MERCEA, *.
Deva

Joi, 14 septembrie 1995^ l
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de calitate,
t

PERIOADA 14 — 20 SEPTEMBRIE

Din discuţia pe care am 
avut-o cu dl ing. Mircea 
Filip, director al „Semrom" 
Orăştie, am reţinut câteva 
informaţii ce-i interesează, 
credem, In mod deosebit 
pe producătorii agricoli din 
judeţul nostru. In primul 
rând este vorba despre în
ceperea distribuirii semin
ţelor necesare însămânţâ- 
rilor din toamna acestui 
an, grâul şl orzul deţinând 
pondere in structura cui. 
turilor. Până acum în de
pozitul firmei respective 
s-au aprovizionat 1600 to
ne seminţe din 6 soiuri de 
grâu, acestea fiind din ca
tegorii biologice superioa
re, In special elită şi în-, 
muHirea I. Urinează să se- 
mat asigure, din mutaţii, 
încă 20# tone, eantftăţite 
respective acoperind nevo
ile judeţului la nivelul can
tităţilor utilizate în toam

na anului trecut. Seminţele 
sunt din soiurile : Arieşan,

5 Apuîum, Delia, Turda, 
Transilvania' şi Fundulea.

Preţurile practicate (a- 
vând în vedere că semin
ţele sunt subvenţionate de ‘ 
la buget) sunt de- 315 lei/ 
kg la elită şi 275 lei/kg la 
înmulţirea I.

Cu referire la cultura 
orzului, interlocutorul ne-a 
spus că în stoc se găseşte 
sămânţă din soiul Miraj, 
la preţul de 275 lei/kg, 
pentru înmulţirea I.

Deci, cine doreşte îşi 
poate prelua seminţele ne
cesare, contra Cost sau pre
dând la bazele de recepţie 
ale Romcereal cantităţi de 
grâu in echivalent, cu a- 
deverinţa eliberată de aici 
solicitanţii putându.se pre
zenta la Semrom.

Pentru cel interesaţi, a- 
mintim că livrarea senam*

ţelor se face în saci, pre
ţul ambalajului fiind de 
590 lei/bue. Subliniem a. 
cest aspect deoarece prin 
folosirea sacilor sau a al- 

, tor feluri de ambalaje adu
se de solicitanţi se pot 
produce infestări cu. boli 
sau dăunători. In acelaşi 
timp, este de reţinut că 
seminţele sunt condiţiona
te şi tratate cu substanţe 
chimice. Foarte important 
este ca producători! agri
coli- să spună la ridicarea 

_ seminţelor dacă grâul ce 
îl vor cultiva urmează du
pă grâu sau după altă cul
tură, deoarece în funcţie 
de aceasta se face tratarea 
cu substanţe chimice, re. 
manenţa lor fiind diferită.

în scopul de a evita im- 
purifioarea, selectarea se- 
. minţelor s-a făcut separat, 
pe soluri, Pentru a avea 
garanţia că folosesc semin

ţe de calitate şi garantate, 
fiecare lot are eliberat şi 
buletinul care atestă indi
cii calitativi ai seminţelor. 
Pornind de la necazurile 
întâmpinate de producătorii 
agricoli care au folosit se
minţe neverificate şi ne
tratate, este de aşteptat ca 
în această toamnă fiecare 
cultivator de grâu să nu 
îngăduie nici un fel de a- 
batere de ta respectarea 
tehnologiei specifice, înce
pând de la alegerea soiu
rilor, amplasarea culturii 
după cele mai bune pre
mergătoare, pregătirea şi 
fertilizarea terenului etc. 
Important în acest context 
este ca producătorii agri
coli să-şi preia de pe acum 
seminţele necesare, -evi
tând astfel aglomeraţia In 
zilele din preajma începe
rii semănatului.

NICOLAE TÎRCOB
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Sâmbătă, 9 septembrie 
a.c., într-o ambianţă deo. 
sebită, la Baza de agre
ment din Deva a S.G. 
^Condor", a avut loc o 
reuşită întâlnire familia
lă a salariaţilor de la fir
ma Simako. Discutând cu 
dnii ing. Emil Szitar şi 
Ing. Petru Mărginean, cu 
alţi angajaţi ai acestei 
firme care are un spe
cific aparte, specific dat 
de activitatea dispersată 
In Capitală şi în mai mul
te  judeţe ale ţării, am 
desprins câteva fapte sem
nificative, precum şi do
rinţa şl intenţia ea orga
nizarea Unor asemenea 
momente să capete con- 
ttfidHate

O notă dominantă a fost 
dată întâlnirii de tinere
ţea salariaţilor, media de 
vârstă situându-se undeva 
sub 3# de ani. Apoi, ca
racteristic este şi un alt 
aspect, anume acela că 
din totalul angajaţilor — 
95 la  această dată, repre. 
tentând un număr dublu

faţă de anul trecut — 19 
sunt cu studii superioare, 
mulţi dintre ei trecând 
şi lucrând efectiv în sec
ţiile de producţie ale fir
mei.

reale talente şi valori, nu 
numai la muncă, ci şi la 
fotbal, tenis de masă sau 
de câmp, precum şi la 
popice.

Cu o amintire de ne-

Amprenta tinereţii şi 
dorinţa de afirmare a 
personalităţii fiecăruia 
s.au resimţit cu putere 
şi convingător pe parcur
sul Întrecerilor sportive 
ce au avut loc, demon
strând că în firmă sunt

uitat, de la întâlnire, au 
rămas şi copiii tinerelor 
familii, momentul central 
reprezentând u-1 înmâna- 
rea unor cadouri dia par
tea firmei şi, bineînţeles, 
afirmarea înclinaţiilor ce 
le au uncie fetiţe sau bă

ieţi spre muzică şi poezie.
Mai amintim şi un epi

sod neprevăzut, ce a avut
loc. întâmplarea a făcut 
ca pe parcursul desfăşu
rării întâlnirii şi al pe
trecerii să sosească un 
transport cu materiale din 
import, necesare firmei. 
Cu maximă operativita
te, după vămuire, marfa 
a fost descărcată şi sto. 
cată în depozit, fără a se 
f i sesizat faptul că ci
neva a lipsit o scurtă 
Vreme de la vreo mani
festare.

Multe ar mai fi de con
semnat despre această în
tâlnire familială, însă 
spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie şi alte detalii. 
Important de relevat este 
câ de la manager sau 
patron şi până la ulti
mul salariat, oamenii au 
petrecut împreună clipe 
de neuitat, care, cu si
guranţă, vor fi rememo
rate şi la viitoarea în
tâlnire de acest gen. .

NICULAE TlRCOB

moft şi lege
Din Deva, de la Asocia, 

ţia de locatari nr. 54, ne-a 
(ost adresată o scrisoare 
priiî care ni se cere să a- 
ăuecm clarificări privind

eata taxelor comune pen- 
u persoanele care lipsesc 
de la domiciliu din diver

se motive. Cu această oca
zie răspundem nu numai 
asociaţiei de faţă el şi al
tor persoane care ne-au so
licitat lămuriri asupra plă
ţii taxelor comune.

Potrivit ultimelor rcgle- 
inentări legale privind a- 
speiaţiiie de ’ locatari „per
soanele care lipsesc tempo
rar din imobil, una sau 
mai multe luni calendaris
tice şi care pe timpul ab
senţei îşi păstrează potri
vit ţegil dreptul de folo
sinţă asupra suprafeţei lo
cative pe care o deţin, pot 

scutite, în lunile respec
tive, numai de la plata

cheltuielilor aferente con
sumului de apă, , taxe ele 
canalizare, ridicării gunoa
ielor menajere, cu excep
ţia procurării recipienţilor 
de colectare a gunoaielor, 
vidanjăm, consumului de 
energie electrică pentru i. 
luminatul părţilor comune, 
pentru, funcţionarea insta
laţiei de preparare a apei 
calde, pentru funcţionarea 
hidroforului, pentru func
ţionarea crematoriului, plă
ţii energiei electrice con
sumate de ascensor, com
bustibilului necesar prepa
rării apei calde şi consu
mului de gaze repartizat 
după numărul de persoa
ne. Scutirea de plată a 
cheltuielilor prevăzute Ia 
aliniatul precedent se poa
te acorda numai la cere
rea scrisă adresată de cei 
în cauză, dl» timp, comi
tetului asociaţiei locatari.

lor*. Prin ultimul aliniat 
al textului citat se face 
precizarea că perioada de 
o lună nu se calculează 
prin cumularea zilelor ab
sente în luni diferite, şi 
nici nu se compensează în
tre ele.

Nu pot fi socotite ab
senţe, in vederea scutirii 
lor de aceste cheltuieli, 
persoanele care fac nave. 
ta şi revin în locuinţe sea
ra sau în zilele din săptâ- 
mână sau lună, copiii îngri
jiţi în creşe, grădiniţe, că. 
mine sau de rude, care 
vin în locuinţe seara sau 
numai duminica, ori în alte 
zile din lună. Pentru a fi 
scutiţi cel în cauză trebuie 
să absenteze întreaga lună 
calendaristică.

De asemenea, se mai pu
ne întrebarea dacă părin. 
ţii care şi-au trimis copiii 
o perioadă mai lungă în

altă localitate pot îi scutiţi 
de plata cheltuielilor co
mune aferente minorilor 
ce au părăsit vremelnic 
locuinţa: întrucât copiii
minori fac parte din fami
lia titularului contractului 
de închiriere şi sunt spe
cificaţi în anexa contrac
tului (cap. B), el îşi păs- 
trează, potrivit legii, drep. 
tul de folosinţă asupra su
prafeţei locative, pe care 
o deţin în apartamentul 
părinţilor.

In consecinţă, aceştia ditv 
urmă nu pot fi Scutiţi de 
plata tuturor cheltuielilor 
comune aferente celor ab
senţi numai de acelea pre
văzute ia punctul 13, lit. 
G, din norme şi numai da
că au solicitat aceasta în 
scris, în prealabil, comi
tetului asociaţiei.

CORNEL TOENAR

!

B E R B E C
Dorinţă de a face cumpărături; s-ar putea să 

î faceţi o călătorie sau să primiţi vizite, dar (lin am-
■ bele situaţii veţi fi avantajat material. Ocupatî-vă 
ţ de afacerile partenerului de viaţă, fiindcă” riscă să 
\ piardă bani. Duminică vă vor preocupa , chestiunile 
i oculte. Luni, risc de accidente. Marţi, vă lăsaţi do.
* minat de personali iubită, -V

# -  ;f  V* T A # * £ ^ 5
1 Cei de acasă şi de la serviciu vă solicită şi nu 
1 ştiţi cum să vă împărţiţi. Sunteţi bine dispus şi dor- 
i nic de a Ieşi din comun. Aveţi de încasat bani, iar 
1 sâmbătă ya fi o zi excelentă pentru întâlniri. Dur 
l minîcâ, dispoziţie de zile mari. La slujjbă reuşiţi să 
‘ vă impuneţî punctul de vedere, fără a fi autoritar.
1 Copiii -vă vor solicite»

G E M E N  I
Dacă veţi face drumul propus, veţi găsi rezolvă

rile căutate. Evitaţi să vă implicaţi in activităţi con
sumatoare de mare energie* Relaţiile cu rudele a- i 
Propiate suat ceva mal bune. Stare psihică labilă. J 
Evitaţi să aduceţi reproşuri persoanei latele, căci nu ţ 
aveţi nevoie de o dispută. Veţi lua o sumă de bani, i 
datorită unor tranzacţii reuşite. Marţi* ® zi bună. / 
Relaţiile cu fraţii devin prioritare. \

R A C  ţ
Nu v-ar strica o şuetă la o cafea. Simţiţi nevoia { 

să „deşertaţi" sacul. Va încearcă sentimente haotice, / 
sunteţi uşor în. derivă. Confruntarea cu a persoană \ 
vârstnică este inevitabilă. Duminică, moralul este ia 1 
cota maximă. Luni, ieşiţi Ia plimbare, faceţi sport. < 
Acordaţi-vă un plus de strălucire, intrând la Un I 
coafor ori la cosmetică. Miercuri veţi încasa bani. |

L E U V
Azi, al norocoasă. Mâine veţi petrece ia un pa- î 

har de vorbi cu amicii. îndeletniciri care nu vă so- ’
licită prea mult. Duminică, zi de spectacole, de con- ţ 
certe, iar pentru persoanele religioase, zi de rugă- j 
ciune. Sunteţi departe de orice probleme, dispuneţi 7

■ de concentrare. Cu sănătatea* sunteţi complet restâ- * 
bîlit. Miercuri s-ar putea să începeţi o nouă etapă, V 
atât la slu jbă cât şi în prietenie, * j

F E C I O A R A  }
Azi, o zi bună pentru dialog şi cooperare. Veţi 1 

împrumuta bani unui prieten spitalizat. Sâmbătă. \  
jucaţi la Loto; un mic câştig v-ar fi binevenit. O ţ 

i persoană mâi vârstnică Vâ va ajuta. Nu amânaţi j  
I problemele legate dc căminul dv. Veţi întâlni o ve- ,
) che prietenă. Atenţie, este momentul să lăsaţi vorba 1 

şi să treceţi ia fiipte. 4
B A L A N  Ţ A t

Din punct de vedere afectiv, staţi bine. Sunteţi 1 
pus pe cheltuială; aşteptaţi un aviz pozitiv care vă 
macină < răbdarea. Sâmbătă, superficialitate in rezol
varea problemelor casnice, iar duminică deveniţi vi
sător, nostalgic. Spontaneitate, viteză dc reacţie.

, întâlnirea cu oameni care împărtăşesc crezul dv, a- 
celeaşi idealuri şi preocupări ca şi dv reprezintă un 
prilej de regăsire,

S C O R P I O N •
Odihniţi-vă căci din uou sănătatea vă este afec

tată. Relaţia cu persoana iubită va căpăta 'stabili
tatea pe Care o doreaţi. S-ar putea i să obţineţi un 
ajutor important Duminică, o zi care se va remar
ca prin ineditul situaţiilor. Iniţiative excelente, dar 
nu-i momentul să le puneţi în aplicare. Comunicare 
plăcută cu persoana iubită.

S A G E T A T 0 'R -- ': ,/: ;7 :7
Nerăbdare la birou sau la şcoală. Dar abia a 

început! Intenţionaţi o schimbare Ia locul dc mun
că. Duminică, nu rămâneţi în casă, mai bine la o 
plimbare cu barca. In problemele de moştenire e ţ 
bine să vă înarmaţi cu răbdare. Marţi, un cveni- 1 
meat plăcut. Nu este exclusă o avansare, dar nu vă 1 
lăsaţi furat de entuziasm.

C A P R I C O R N
Treceţi printr-o criză fizică şi psihică, dar este 

ceva trecător- Preocupări legate de casă, dar şi ne
înţelegeri legate de un teren. Ceva vă reţine să 
Schimbaţi decorul, dar nu aveţi motive să amâ
naţi plecarea stabilită dinainte. Veţi primi bani, dar 
nu vă ies pasenţeie in călătoria de afaceri dorită. 
Miercuri, sunteţi inspirat în tot ceea ce faceţi.

V Ă R S Ă T O R
încercaţi să mergeţi pe principiul „încet şi si

gur". Vineri, vă cuprinde o comoditate pc care n-aţi 
cunoscut-© până acum. Sentimentele dv. profunde 
riscă să aibă de suferit. Duminică, deveniţi senti
mental. Doriţi să ascundeţi ceva, dar nu vă merge... 
Marţi, veţi finaliza o afacere la serviciu, veţi fi op
timist, pentru ca a doua zi să vă cuprindă o insta
bilitate psihică.

P E Ş T I
Suspiciuni neîntemeiate în relaţiile cu superio

rul dv. Veţi duce tratative pentru a câştiga unele 
drepturi ca mărirea salariului, o avansare, o deta
şare. Consultări privind un schimb de locuinţă. Du
minică, folosiţi prilejul de a vă relaxa căci parte
nerul de viaţă vă stă la dispoziţie. Monotonia acti
vităţii profesionale vă stoarce de energie; inovaţi 
metode originale care să vă ofere mai multă satis- 

ţ facţie, deoarece chiar şi şeful duce lipsă de idei. A- 
 ̂ fectiv, staţi bine.
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Hmea*iilis»i»e
MEL G1BSON EROUL SCOŢIEI „REBELE*

Că cinematograful re_ 
serie Istoria, se ştie. Dar 
că istoria se fasee eu ci
nematograful rămâne de 
demonstrat. Ceea ce şi 
încearcă să facă Partidul 
Naţional Scoţian care In 
tentativa de a atrage vo
turi pentru sprijinirea i- 
deii independenţei faţă de 
Marea Britanîe, apelează 

la o peliculă americană. „A- 
cum, dacă ai văzut filmul, 
înfruntă realitatea", spune 
un slogan. Filmul se chea
mă „Braveheart" („Inimă 
îndrăzneaţă") şi curajosul 
de serviciu « te  Mei Gib- 
son, ce-1 interpretează pe 
Wîlliam Wallace, un erou 
scoţian de acum şapte se
cole care se bate pentru 
Highlands-urlle oprimate 
de Londra. Totuşi a sfâr- 
şiţ-o prost: a voit să-l în
vingă pe Eduard I, dar a 
fost învins şi capturat.

Legenda spune că. acu

zat de înaltă trădare, a 
replicat: „Nţi am trădat, 
pentru că nu'am jurat cre
dinţă regelui Angliei, nici 
nu mă voi plecă lui câtă 
vreme voi mai avea viaţă". 
Urmarea ? A fost, spânzu
rat, decapitat, ciopârţit, 
resturile sale fiind răspân
dite, ca avertisment, în În
tregul, regat.

Acum, naţionalişti! scoţi
eni, speculând asupra lui 
Wallace, vor să faţă din a- 
vanpremiera lui „Brave- 
heart" un caz politic. Con
form unui manifest, Walla
ce întruchipează „moder
nul naţionalism civic". Ci
vic ? Alex Salmond, lide
rul partidului, a declarat 
in faţa unei mulţimi de na
ţionalişti agitaţi, îmbrăcaţi 
în kilt, cu spada sub pele
rină, că vrea „să taie capul" 
ministrului britanic pentru 
Scoţia.

MANDELA NU REUŞEŞTE SA DIVORŢEZE
Preşedintele sud-african 

Nelson Mandela nu reuşeş
te să divorţeze. Soţia, Wi- 
nnie, nu poate fi găsită de 
oficialii judiciari care ar 
trebui să o aducă în faţa 
instanţelor legale. Afacerea 
durează de mai bine de o 
lună, de când procesul de 
divorţ a fost intentat ofi
cial De el se va ocupa de-a 
dreptul Curtea Supremă de 
lâ Johannesburg în Urmă
toarele zile. Căsătoriţi în 

1 1958, soţii Mandela s-au 
despărţit în aprilie 1992, Ia 
doi ani după ce, la capătul 
a 27 de ani de detenţie, so
ţul fusese eliberat din în
chisoare. Nelson Mandela 
ce, reprezintă aripa mode
rată a noii Africi de Sud 
de după apartheid a tre
buit să rupă eU brutalitate 
aproape legăturile cu soţia

ră succes să-i modifice i- 
deile politice — în sensul 
întreruperii dialogului cu 
minoritatea alba — a deve
nit lidera unei mişcări ex
tremiste. Situaţie în care a 
fost demisă din postul de 
ministru adjunct la cultură 
— post de care se folosise 
şi pentru a pune pe picioa
re o. afacere de trafic de 
diamante. , ,

Acum Winnie încearcă 
să dea divorţului său o în
cărcătură politică, ceea ce 
probabil nu e întru totul 
neadevărat. Sloganurile sa
le anti-moderaţfe şi rasis
mul său. împotriva albilor 
ptfnâhd-o într-o situaţie de 
incompatibilitate cu linia 
generală a politicii lui Nel
son Mandela care, in ciu
da scepticismului general, 
şi nu fără poticneli, începe 
să-şi arate roadele.care, după ce a încercat fă

ELVEŢIA ÎNAPOIAZĂ „MÂRCOS DOLARII"
Elveţia restituie Filipine- Justiţia elveţiană 

lor „comoara" Iui Ferdi- tranşează totuşi fondul 
nand Marcos. Cea 500 mi
lioane de dolari, blocaţi din 
martie 1986 in conturile 
deschise de fostul dictator 
în băncile elveţiene vor fi 
transferaţi sulele acestea Ia 
Manila. Decizia în acest 
sens fiind luată de judecă
torul de instrucţie Peter 
Cosandey din Zilrich, ea 
demonstrând o schimbare
de atitudine din partea au
torităţilor helvete. Berna nu 
mâi Vrea sâ fie taxată drept 
„tăinuitor" şi refuză «ă mai 
protejeze ‘ pe dictatori şi 
fruetui deturnărilor de fon
duri ale acestora. Ea arată 
că este posibil să se facă 
$ă cadă secretul bancar şi . 
să se obţină restituirea 
fondurilor ilegal acumula
te în seifurile din această

nu
tranşează totuşi fondul afa
cerii Marcos. Ba lasă sta
tului fihpînez grija de a 
spune cui vor' reveni capi
talurile strânse da. fostul 
tiran. Moştenitorii acestuia 
şi statul îşi dispută împor- 
tanta avere şi negocierile 
sunt încă în cUrs Intre dife
ritele părţi asupra unui e- 
Ventuat partaj... Aşă încât, 
deocamdată, hanii vor fi 
plasaţi într-un cont blocat.

Ferdinand Marcos este a- 
curat de a fi jefuit, timp 
de 20 de ani, ţaţa. Noii 
conducători estimând la 
peste 10 miliarde de dolari 
sumele deturnate fn folosul 
său . de dictator şi plasate 

in .străinătate. Din care doar 
o infimă parte a  putut fi 
recuperată pâpă_acum.ţară. ,__ _ , .  .

CURSURI DE MORALA PENTRU P 
- ANGLICANI

■ Carnea e slabă. Chiar şi pe ecleziaşti să nu 
aceea a  slujitorilor bise
ricii, Aşa că, pentru ca 
prelaţii săi să nu mai cadă 
în mrejele diavolului, Bl, 
serica Anglicană bate clo
potul de alarmă. Ea do
reşte să-şi readucă turma 
pe drumul cel drept. Şi, 
după numeroasele scanda
luri cc au zguduit eforul 
de peste- Canalul Mânecii, 
reverendul Richard Har- 
ries, episcop de Oxford, 
a decis să reamintească 
regulile elementare de 
bună purtare celor cinci 
sute de preoţi din secto
rul său. Zece porunci le 
vor fi adresate. „Tu nu te 

: vei apropia prea mult de 
efo“, „Tu nu Ie vei spo
vedi prea târziu seara", 
„Tu nu vei bea împre
ună cu ele... „Sfaturi sim
ple, pentru a-i îndemna

mai
cadă în păcat.

Aceste îndemnuri Ia 
prudenţă intervin la câ
teva Zlfo după răspopirea 
unui preot din Sheffield, 
acuzat de o serie de a . 
buzuri sexuale. Gaz care 
nu a reprezentat deloc o 
excepţie. Cu alte câteva 
luni în urmă doi prelaţi 
anupţau, de la înălţimea 
amvonului, că nu mai este 
un păcat concubinajul, 
dând ca exemplu propria 
lor experienţă. Şi che
mând Biserica să tră
iască în pas cu timpurile. 
O idee care, cum vedem, 
nu a fost tocmai bine 
primită de vârfurile e- 
cleziastice anglicane. A-  
ceatea având îh vedere a- 
plicarea şi tp alte dioceze 
a metodei de redresare 
morală propusa de episco, 
pul de Oxford.

CONCURSUL DIN
17 SEPTEMBRIE

1 9  9 5

1. ATALANTA — NAPOLI x, 2
Dacă elevilor lui Boşkov le reuşeşte ca apărarea 

să nu ia gol şi contraatacurile lor să fie productive, 
au sansa sâ plece cu un punct, dacă nu cu toate trei.

2. BARI — LAZIO 2
Romanii sunt puşi pe fapte mari în acest cam

pionat şi pot să-si adjudece punctele puse în joc.
3. FIORENTINA — CAGLIARI I
Firesc, în acest joc gazdele-.au nu numai avantajul 

terenului propriu. Un egal ar fi mare surpriză.
4. INTER — PIACENZA i
Pentru a urca în clasament (Inter este pe locul 

9 acum) trebuie să învingă. Şi nu e greu.
5. JUVENTUS — VICENZA 1
Liderul — care a început foarte bine ~  este so

list. •
6. PADOVA — TORINO I. x
Unul dintre cele mai echilibrate meciuri ale a- 

eestei etape.

7. ROMA — MILAN 1, 2
Partidă televizată şi înseamnă că e capul de afiş 

al etapei a 3-a. Deci, deschisă oricărui rezultat,
8. SAMPDORIA — PAR.MA I, x

r  De regulă -cele două formaţii îşi împart punctele, 
câştigând fiecare acasă.

9. UDINESE — CBEMONESE 1, x
Precaute, gazdele abia revenite din divizia se

cundă trebuie să adune, puncte pe teren propriu. 
Nici un egal nu este exclus.

10. ANCONA — CESENA I
După trei etape in seria B, se întâlnesc ultimele 

două echipe în clasament. Ancona poate profita de 
avantajul de a fi gazde.

11. BRESCIA — VERONA 1, x
Formaţia lui Lucescu (locul 5) primeşte replica 

liderului seriei şi va fi o partidă în care va fi greu 
de anticipat rezultatul final.

12. PERUGIA — GENOA 1, x
în  ultimele patru ediţii aceste formaţii nu s-iau 

întâlnit. Oaspeţii pot obţine un punct.
13. VENEZIA — SALERNITANA x -
Saiemitana, penalizată cu patru puncte, trebuie

să tragă tare şi „afară" pentru nevoia sa acută de 
puncte. ■

SUCURSALA DEVA, FILIALELE ORAŞTIE ŞI 
HUNEDOARA

scot Ia licitaţie publică următoarele imobile :
In municipiul Hunedoara:

1. Apartament 4 camere — str. Avram Iancu, 
nr. 16, ap, 24;

2. Apartament 4 camere — str. Independenţei, 
nr. 1, bl.' 33, ap. 11;

3. Apartament 3 camere — str. Trandafirilor, 
f nr. 27, bt. 30, ap. 58 ;
f I.' Apartament 2 camere —- str. Viorele, nr. 4,
|  bl. 10, ap. 22; ,
} 5. Apartament 2 camere r? str. Ştrandului, nr.
V 3, bL NI, ap. 13;
\ 6. Apartament 2 camere — stn Trandafirilor,
V nr. 15, ap. 19;
i  7. Apartament 2 camere —  bdul Dacia, nr. 27,
\  ;bl* V, et. L ap. 8 ;
*î8. Apartament 2 camere — str. Oltului, nf. 1, 

bL El, sc. 1, parter, ap. 4 ;
9. Apartament 2 camere — str. A. Iancu, nr. 6, 

bl. H4, sc. C, et. 1, ap. 45;
10. Apartament 2 camere — str. I. Creangă, nr. \

.10, ap. 22. *■
Licitaţia va avea loc in data de 20 septem- >.

brie 1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Muni-1 
cipiuiui Hunedoara, Biroul Executorului Jude. \ 
cătoresc. \

Informaţii suplimentare, la sediul băncii din ţ 
Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 7, teL 717345, i 
sediul băncii Orăştie, telefon 647473, sediul Su- i 
cursalei Banc Post Deva, telefon 612000. ţ

~ ~  \
' „ULTRAROM" S.R:L. GALAŢI J 

■ O F E R Ă  ! ' • j
•  Tablă (rulou) la rece 0,6—2,5 tnm
•  Tablă (rulou) la cald 2,5—100 mmh
•  Tablă (rulou) zincată 0,6—2,0 mm t
•  Profite i
•  Table perforate . (
•  Cărucioare pentru transport ăife- \

rite mărfuri \
' •  Plase tip „rabîtza

•  Ţesături şi împletituri din■ sârmă V 
Tel./fax 0361464233, 463430, 461539.)

(488) \
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DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR

DE STAT HUNEDOARA — DEVA
Toate societăţile comerciale de pe raita Ju

deţului Hunedoara (indiferent de forma de pro
prietate) au obligaţia depunerii Ia Direcţia Ge
nerală a Finanţelor Publice ş i Controlului Fi
nanciar de Stat Hunedoara — Serviciul Bi
lanţuri — în vederea înregistrării, registrele 
de contabilitate obligatorii, aprobate prin HJE3, 
704/1993.

în vederea înregistrării, societatea comer
cială prezintă următoarele documente obliga
torii : J

•  Registrul jurnal; v / \
•  Registrul inventar; .
•  Codul fiscal a l societăţii.'-'
Registrele vor fi numerotate şi şnuruite.
In cazul societăţilor comerciale care pen

tru obţinerea automată a registrelor jurnal a~ 
uxiliare utilizează calculatorul electronic, vor 
completa registrul jurnal ^general" normal, 
prin preluarea periodică, Ia finele fiecărei luni 
în acesta, a totalurilor din registrele jurnal 
auxiliare.

Programul de înregistrare: luni şi vineri 
între orele 8 şi 13.

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER“

- Pentru a economisi timp şi bani, pu 
J feţi publice anunţuri de mică ti mare 
| blicitote în ziarul nostru, apelând le ooen- | 
I ţiile de publicitate din : T

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 5 
J din str. I Decembrie, nr. 35 fin clădirea |  
î Tribunalului judeţean); — la chioşcul diil j 
! CENTRUL MUNICIPIU LUI. lângă maga-l 
I zinul „Comtim* ; — la chioşcul din CAR- |  
| TIERUL MICRO 15 ' ' " ' * ‘

I

i

(staţie de autobuz j

HUNEDOARA, pe bdul Dacia (te l |

(bel. !

t  S C. ORCONSTRUCTA S.R.L.
î Cu sediul în Orăştie, str. Luncii, 3.
» 647519, 647074, 642500,

Produce şi livrează
#  Ţigle şi coame din mortar de ciment co 

\  lorat, la presuri avantajoase. (7358)

tel.: V

i

j 716926)
•  BRAD, strada R 

i 650968), la sediul S.C. „ M _  „ . ..
•  ORAŞTIE, la chioşcul de lângă tna- !

! gazinul „PaUa". !
•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 |

j (în spaţiul secţiei foto). Telefoane .* 770367, { 
î 770735. !
I Agenţiile ziarului nostru asigură, la |  
| taxe rezonabile, publicarea cu maximă î 
■« promptitudine a tuturor anunţurilor **
I mică şi mare publicitate.

i
omser XEROX

Uislribuilof

Autorizat

Noi nu avem nevoie 
de reclamă
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VANZAR1-CU Ml’ VfîAR!

•  Vând apari a mont 4
camere la parter. Deva, 
bl. 29, s tr .,Dorob'oti In-- 
formaţii la tel. 022829. •

’ •  Vând apartament 2 
c'amer,e, ;decomaiklnte, De. 
Va, str. N, Belf scu, bl 
12, ap, 1, parter, condiţii 
excelente privatizare, in 
formaţii la domiciliu.

(5730)

•  Vând moueositoare
Rapid 600 cu remorcă, 
dublă tracţiune; Dacia 
1306, 1980, înmatriculată. 
Rapolt, nr. 295. (357117)

•  Vindem maşină de
îngheţată, producţie Italia, 
tip frigomat, cu I ier bă tor 
de lapte, cu ladă frigori
fică pentru prezentare, cu 
cuvă de inox (20 da bu
căţi), separator pentru 
smântână, 315 litri pe oră. 
maşină pentru preparat
unţ, tip Elba 80, producţie 
30 kg pe oră, linie de 
pâsteurizare, 400 litri pe 
oră. Informaţii tel. 625288.

(357118)

., • ; Vând un Iţa pădure 
sat Lunca, com. Băita, 
tei. 730039. (7406)

•  Vând casă mare, gră
dină, posibilităţi gaz, apă, 
Sântandrei, nr. 22, (7405)

, •  Vând apartament în 
Băiţa, Dacia 1310 Ungaria 
1984, Bălţa/ nr. 160. (7404)

•  Vând urgent casă Si-
meria sau schimb cu ca
mion 5—10 tone, Băiţa, 
fel, 209 A, (7403)

•  Vând'âpartănient două 
camere, maşină de înghe
ţată şi masă eu şase sca
une, Deva. tel. 626922.

-■■■ (7402)

•  Vând tractor 650 şi 
remorcă două roţi şi plug, 
Nojag, tel. 667259. (6997)

'• Vând casă ţărănească 
Valea Sîngeorgiului, nr. 
127, Relaţii Călanu Mic, 
• r .  17. (6995)

•  Vând casă în Oruştie,
sta*. Oltuz, nr. 41, tel. 
620493. (6993)

Ifţ.ISTORICE OCXZJf.

•  Vând Renault 21 
1987, injecţie, benzină, 
înscrisă, tel. 618120, 613398.

(6984)
•  Vând SRL înfiinţat 

în decembrie 1994. vând 
vitrină frigorifică. Infor
maţii la tel. 641210, 642783.

V;.-. 7., vş (7107)

•  Societatea comercială 
„Imbatabilii** SRL vinde

. biciclete Romdike italiene. 
Haţeg, N. Titulesra ; nr. 
-20. Relaţii ]a tel. 777455.

(7055)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, parter, 7 
milioane lei. Tel. 718810.

.(7205)

•  Vând VW Derby, 
1300, caroserie *86, carte 
identitate, j talon nou, ne
gociabil, 2000 mărci. Tei. 
051/139914, 051/139817.

(G2-14)

•  Vând cavou 2 locuri,
central, cimitir Popa Şap
că. Tel. 710368. (7203)

•  Mondo Komei'z SRI,
Cluj'-Napoca vă oferă hai
ne en gros import O- 
landa la kg, de calitate 
deosebită, preţuri ' fără 
concurenţă în peste 20 
articole. Asigurăm trans
port gratuit la peste 1000 
kg articole. . Contactaţi-no: 
la tel şi fax: fax 064/192636', 
tel: 064/194972. (6990)

•  Vând garsonieră mo- 
. bilaiă, Gojdu, bl. E 13,
etaj 4, Bâc Petru, com. 
Brânişca sat Tîrnăvita.

(7412)

•  Vând apartament trei 
camere, 2 băi. Deva, E_ 
mmescu. Informaţii 647174.

(5577)

•  Vând Dacia 1300 
(1982) Ungaria, preţ 
2 290 000 lei, tel. 642873.

• (5578)

•  Vând apartament bloc,
două catoere, etaj I, O- 
răştie, tel. 069/436728 Si
biu, ' ' (5578)

LICITAŢII

•  Consiliul local al co
munei Brănişea organizează 
licitaţie în ziua de 14 sep
tembrie 1995, ora 10, la 
sediul fostului SAP Boz 
pentru vânzarea unor ma
teriale de construcţie . re
zultate din demolarea grăj-r 
durilor fostului CAP. ;

OFERTE DE SERVICII

•  Societate particulară

•  SC Le Capitan
SRL a ngajeâzâ " vân • * 
zător gestionar -pen
tru magazinele - dh\ 
Deva şi Petroşani cu 
garanţii materiale..An
gajează lăcătuş meca
nic rectificator pen
tru atelierul din Cio- 
peiâ. Vinde o gamă 
variată de alternatoa- 
re, electromotoare, pla
netare, anvelope, toa
te dimensiunile, in
clusiv cauciucuri pen
tru dubiţe şi ARO. 
Informaţii la telefoa
nele 621499, 620649.

(6989)

•  Societate caută 
agent comercial cu 
auto în Hunedoara. 
Relaţii la tel. 01/ 
3129463. *' (7401)

•  Salariu lunar deose
bit, eventual locuinţă, pen
tru specialist agricol (de 
preferat posesor auto) pen
tru administrarea a 7—8 
ha do teren agricol în 
comuna Pui, jud. Hune-’ 
doara. Relaţii la tel. 01/ 
3224059; 01/3237893; 054/
720063; 054/723208.

' (7204)

•  Angajez - vânzătoare 
alimentaţie publică, . tel, 
623090, după Ora 19.

(6094)

ÎNCHIRIERI

•  . Caut pentru închiriat
garsonieră (apartament 
două camere), mobilată, 
nemobilată. Tel. 713060, 
17 -  20*. (7202)

•  Inchiriem spaţiu co
mercial' tel. 617738, între 
orele 10—19. (6975)

•  Tineri căsătoriţi in
telectuali căutăm de în
chiriat în- Deva garsonieră 
sau apartament Ţel, 
633455. (6999)

PIERDERI

•  Pierdut adeverinţă nr.
301-7705, cu suma 68050 lei, 
pe numele Boldijar Va- 
sile, eliberată de Rerffat 
SA Hunedoara. O declar 
nulă. (7201)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat pe numele 
Alexe Nastasia, Se de. 
clară' nulă.

COMEMORĂRI

•  Lacrimi şi flori pre
sărate pe mormântul tău, 
draga noastră mamă

GALENI BULGAR 
din Gurasada, la împlini
rea unui an de la ' despăr- 
ţiro.

Parastasul — 'duminică, 
17 septembrie, la Biserica 
din Gurasada.

Odihnească: în pace !
Copiii.

(357119)

DECESE

•  Familia Avram ‘ Iu
lian, Maria şi Liana a- 
cluce mulţumiri tuturor 
acelora care au participat 
sâmbătă 9 septembrie 1995. 
la însoţirea pe ultimul 
(intra a aceluia care a fost

FLORIN AVRAM 
în vârstă de numai 19 
ani, un minunat fiu şi 
frate, un bun prieten, de 
o bunătate şi omenie deo. 
sebite. Dragă Florine iţi 
vom păstra veşnică amin
tire. Dumnezeu să-ţi dea 
odihnă veşnică! (7413)

I

j pensare cu produsele noastre.
I l

i 1î S.C. „CORVINTRANS" S.A. J
IV t 1" l
• Cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2, î 
| angajează prin I

de construcţii angajează |  tabilitate.
economist — specialitatea finanţe-con- i

urgent": zidari, mozaicari, 
faianţâri, dulgheri, ingi
neri 4-' subingineri con
strucţii. Informaţii la 
tel. 616795, intre orele 
7—15. (6875)

t

----------- ---  |
* *
\ I

Informaţii suplimentare Ia tel. 712801. •
(496) j

I, ,, ,   —-L r. - n  - - _| -ir_ - Ţ  ̂  | -    1- %

CENTRUL JUDEŢEAN AL CREAŢIEI }
POPULARE HUNEDOARA — DEVA l%
Aduce la cunoştinţa celor interesaţi pen- | 

J tru atestarea calităţii de artist liber profesio- j
ordinară IGRUPLJL ŞCOLAR j * njs( că înscrierile pentru sesiunea

INDUSTRIAL \ * din 23—25 octombrie 1995 vor avea loc în j
MINIER DEVA \ j perioada 2—6 octombrie a.c. J
„ „ , \- l Actele necesare se depun la secretariatul j

i « Qj â«ta ®>ai?a a \ I Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Hu- ,
î l S  E  I | nedoara -  Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 28. |brie 1995, se fac în-  ̂ |
scrieri pentru Şcoala V -  
Postliceală, meseria:  ̂ *

•  Tehnician topo- ţ j 
graf (30 locuri). j j

Tel.: 05'4/611,830/155. (495)

vi

I

S.C. „VICTOR LOVE EXIM“ S.R.L. j

închiriază spaţii pentru activităţi corner- j 
Relaţii şi înscrieri 1 1 dale (autoservice, en gros, producţie),

secretariat. Tel. i , •  Angajează manipulant, |
1 | Telefon 626372; zilnic Intre orei» 9—17. *
[ j (7368)j

621206.

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER
Abonamentul este calea cea mai siciu- 

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 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de lă 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 in 8 pagini!
Abonamentele se pot face, la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna V 
octombrie puteţi face abonamente în tot)  
cursul lunii septembrie. \

1 S.C. „PEHART“ S.A. PETREŞTI, JUD. ALBA î 
J Colectează deşeuri din hârtie de la per-J  
' soane fizice, societăţi comerciale, societăţi fami-’j 
|  liale, SRL-uri la preţurile de 230—275 lei/kg, J 
j în funcţie de calitate şi cantitate. î
I Plata la predarea deşeurilor sau prin com- %

S.C. „METALUt“ S.A. PESTISU MARE
Hu n e d o a r a

(fosta bază 6 Peştis)

I <

Desface prin depozitul său agenţilor e- \ 
conomici cât şi persoanelor particulare cu plata ţ 
în numerar sau cu CEC următoarele produse: ţ

•  mobilă, pal, panel ,placaj, PFL etc. |
•  materiale de construcţii — plăci azbo- (

ciment, ciment, var, ipsos, ciment alb, che- L 
restea, bolţari etc. ţ

•  biciclete şi piese de schimb biciclete. ^
•  materiale pentru instalaţii (fitinguri din \

fontă şi PVC) _ ’ ^
•  maşini de cusut, maşini de spălat, a- ţ

ragaze ^
•  cuie, caiele, şuruburi, piuliţe ţ
•  plasă din sârmă zincată şi neagră la ^

comandă . |
•  laminate (oţel beton, profile uşoare, mij- i

lUCii şi grele) i
•  tablă neagră şi zincată î
•  ţevi de construcţii cu diaaa. de la 25— |

300 mm, ţevi rectangulare, ţevi zîneate şi de / 
instalaţii >

9  geam tras cu grosime de 3—4 mm I
•  vopsele, detergenţi, oglinzi, gresie, fa- ţ

ianţă . ' t
•  confecţii, tricotaje, încălţăminte, rechi- <

zite şcolare, hârtie scris şi ambahţj ,
Datorită aprovizionării direct de lă pro- J 

ducător şi a practicării cotelor de adaos de ) 
max. 12 la sută, preţurile de. vânzare-si^rt cu j 

'mult sub nivelul pieţei. \

S.C. „METALUL" S.A. Peştişu Mare va * 
deschide începând cu 1. 11. 1995 un centru 
de desfacere cu acesţe produse în comuna To-

S.C.C.F. TIMIŞOARA S.A. )
ŞANTIER 34 LR DEVA ţ

Oferă pentru execuţie în subantrepriză lu- J 
crări de construcţii civile în localitatea Petro
şani.

Informaţii la ţel. 0SML629899'. sau Ia sediul 
Şantierului 34 LI{ Deva, str. Horea nr. 12/14. 

t ' (736i)

S.C. „CONTRANSlMEX“ S.A. — FILIALA
D E V A

Angajează urgent 2 excavatorîşti, de pre- 
cu domiciliul pe raza lucrărilor pe DN 7 
- Lipova. (7363)

' V - J i ”  . . i ^ .
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