
i| 17—18—19 mai ■ J
j: •  I  dolar SUA — 2928 lei;!
i[ »  I  m ărci germană • • 1909 lei j|
i* *  108 yeni japoaezft 7- - — 2746 Iei
•: •  I liră sterlină r  — 4435 le i j '
i j •  1 franc elfeţian — 2339 lei j ’

•  I franc france/ — 564 lei ■[
| ! •  100 lire italiene — 188 lei J |
ij Cursuri de referind ale Băndii Naţionale •{! 
Jţ a României $
V«/.V /.VW rrtW rtVW VAVVW VVVVVVVW kVW iVW

Urâtul cotidian
Mă aflam zilele trecute 

în „centrul" unui sat. 
Nu *pun care, pentru 
că sunt zeci aşemenea a- 
cestuia. Aşteptam auto
buzul 'care, bineînţeles; 
întârzia. începuse şi 
ploaia, dar nu mă pu
team folosi şi de refugiul 
staţiei din cauza stării de
plorabile în care se afla. 
Un schelet de fier care 
n-a fost niciodată vopsit 
şi ale cărui geamuri erau 
acum; înlocuite eu tablă 
ruginită,.^împestriţată cu

juns lâ concluzia că poţi 
Să-ţi formezi o părere 
despre oamenii unui loc 
după aspectul staţiei de 
autobuz din şatul lor. 
Fiindcă aici nu se mai 
poate da vina pe gu
vern, ci exclusiv pe oa
menii care NU. sfinţesc 
locul. Dar urâtul ne îm

presoară de ‘peste tot. Pri
viţi birturile ^penibile, 
unele în-plină construcţie, 
din faţa gării Simeria, 
dar priviţi chiar gara a- 
ceea, frumoasă odată, dair
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S -a  stabilit ordinea 
candidaţilor pentru 

alegerile de la 2  funie
Care sunt ultimele no

utăţi privind alegerile de 
la 2 iunie a c. a fost în
trebarea pe care am adte- 
sat-o’ d M  A lexandru  lo- 
tovici, preşedintele Biro- 
ului electoral al |udeţului 
Hunedoara.

— Marţi, lă 'm ai a.c. ,ne-a 
precizat domnia sa s-a 

. procedat la  definitivarea 
candidaturilor, listele fiind 
aprobate, ja r miercuri, 15 
mal a .c , s-a tras la sorţi 
ordinea în ca re  partidele 
şi' candidaţii lor vop -"fi 
înscrişi în bttfejinele de 
vot pentru alegerile de 
la. 2 iunie. Menţionez că 
pentru Consiliul judeţean, 
alături de candidaţii par
tidelor politice, sun t In- 

î scyişi şi doi candidaţi in
dependenţi.

In  urma tragerilor la 
sorţi, ordinea înscrisă în 
listele electorale este ur
mătoarea: 1 — P.R.M. j 
2 — M.E.R.; 3 — P.D_A.R.;
4 — Alternativa României;
5 — G.D.R.; 6 — P.S.M.;
7 — U.S.D. (P.D. F.S.N. — 
P.S.D.R.); 8 — P.A.G.; 9 — 
F.D.R.; 10 — Partida Ro
milor; 11 — Partidul Re
publican; ■ 12 — P.Ujf.R.; 
13 — P.N.Ţ.; 14 — Parti
dul Naţional al Autamobi- 
liştilor; 15 — P.U.R.; 16 — 
Partidul Noua Românie; 
17 — P.S.; 18 — Uniunea 
Generală a  Romilor din 
Rompnia; 19 —  U.D.MJt.; 
20. Partidul Pensionarilor; 
21 — P.D.S.R.; 22 — P.fc. 
*93; urmată de cele două. 
candidaturi independente. 
(G.P.) . : -r •

Pe structuri administra
tive, la funcţia de primar 
situaţia se prezintă astfel: 
comune 56 de posturi — 
295 candidaţi; oraşe 8 pos
turi — 79 de candidaţi iar 
la municipii 5 posturi — 
72 de candidaţi.

Pentru consilieri, nume
ric, situaţia în teren este: 
comune — 650 de posturi
— 3479 candidaţii oraşe
— 154 de posturi de con
silieri — 1389 candidaţi; 
municipii^ 109 posturi de 
consilieri — 1479 candidaţi, 
respectiv pentru consiliul" 
Judeţean — 41 de posturi 
de consilieri şi 615 can
didaţi. “

Ea instanţe au fost în
registrate contestaţii în 
termenul prevăzut de lege. 
După soluţionarea şi emi
terea hotărârii definitive, 
birourile electorale de cir- 

* cumscripţie au făcut mo
dificările de cuviinţă, sta- 
bilindu-se în acest mod 
candidaturile d efin iţie .

Prin  tragerea la . sorţi, 
care are loc astăzi 17 mai 
a.c., urmează a fi desem
naţi de către preşedintele 
Tribunalului judeţean Hu
nedoara preşedinţii şi loc
ţiitorii birourilor electo
rale ale secţiilor de vo
tare, respectiv completarea 
acestora cu şapte — nouă 
membri. (C.P.)

Panouri de 
propagandă

Dat© numerice privind

In timpul prevăzut de în cele 69 dp localităţi, şi-au 
lege, în judeţul nostru, depus candidatura 446 de
pentru funcţiile de primar, persoane.

. Jntr-unul dintre locurile, 
cele mai aglomerate ale 
Hunedoarei, pe platoul din 

faţa pieţei centrale, s-au 
am enajat 7 panouri (cu 2 
feţe) • în mod ordonat, ci

vilizat, pentru propaganda 
electorală. Aici, fiecare par
tid î ş i . afişează candidaţii 
pentru alegerile locale, pro
gramele, diverse alte a- 
nunţuri. (S.G.)
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o  „ZIUA MQNDIAI.A 
A CULTURII". In cadrul 
„Zilei mondiale a 
culturii", vineri 17 mai 
a.c.,'ora 18,30, Prefectura 
şi Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură organizea
ză în sala de festivităţi 
a; Prefecturii din i)ăva un 
concert omagial Sigismund 
Toduţă. Concertul este 
susţinut de „Cvartetul 
transilvan" din Gluj- 
Napoca. In prpgram mu
zică de Mozart, Turk, 
Pascal Bentoiu. Prezintă 
muzicologul Ana Fodor, 
(M.B.)

© „UNITATE IN DI
VERSITATE". t a  hotelul 
„Diana", din staţiunea 
Geoagiu-Băl, începe asţ 
tăzi seminarul din ca
drul programului „Uni
tate în diversitate", prin 
care Service Civil In
ternaţional -Ţ- Grupul 

> România — lansează pro- 
, gramul de dezvoltare • a.

relaţiilor interetnice în 
. ţa ra  noastră. Ea.seminar, 

care va dura până în 
data de 23 mai a.c., vor 
participa reprezentanţi ai 
Service Givil Internaţio

nal —  Grupul România | 
— şi ai altor organizaţii ne
guvernamentale din ţara j 
noastră ‘cu experienţă în 
domeniul activităţilor de I 
promovare a  relaţiilor in- I 
ţeretnice. (D.G.) I

Q :CURELE PENTRU I 
COMBINE. Răspunzând I 
solicitărilor proprietari- ■ 
lor de combine de fabri- I 
caţie românească, Ia Ş.<3. i 
Aprotera din Simeria s-au 
aprovizionat curele pen
tru  campania de seceriş 
în valoare de peste 70 
milioane de lei, conco
mitent asigurându-se şi 
alte piese de schimb ne
cesare. Tot la Aprotera 
se pot depune comenzi 
şi pentru combine de fa
bricaţie străină, în vede
rea achiziţionării de cu
rele de la firmele pro
ducătoare; (N.T.)

© A REVENIT APA. 
ihg. Dorin Pisoiu, direc
tor comercial la R.A.G.G.L. 
Deva, ne preciza , ieri : 
„Lucrările de reparaţii ale 
reţelei de asigurare cu 

apă a municipiului au fost 
în bună parte finalizate. 
Locuitorii Devei vor 'f i  
mai bine Serviţi cu apă 
rece şi caldă". (Gh. I.N.)

inscripţii obscene. Ină- leproasă acum, ca şi toate 
untru nu se putea sta qlădirile care o înconjoară, 
din cauza m urdărier ş i-a  V^L.arvea imaginea de- 
mirosului pestilent de săvârşită a urâtului. O 
privată neîngrijită. Vrând? pţîteţj avea şi la Deva, 
nevrând, priveam în jur. uitându-vă la dughenele 
într-o clădire sordidă, scidide din stânga pieţei 
un magăzin sătesc, cu gării. în contrast cu al-
o uşă scorojită, proptită cătuiree elegantă şl cu-
de tin. -drug de fl«r âu rată. ciut aluminiu şi sti-
lacăt. Mai încolo, un fel clâ, din dreapta. Fru- 
de magazie cu , tencuiala moşul, chiar când în- 
căzută, cu acoperişul gâ- ceai că a se naşte, e încă 
urit. Casele -oamenilor, pretutindeni.excedat de 
curate, nu-i .vorbă, dar urât. De la murdăria stră- 
toate la fel, lipsite de zilor, de la coşurile de
orice personalitate, mono- gunoi răsturnate, de la 
tone şi, ceea ce mi s-a băncile distruse de cum 
părut cel mai ciudat, a- le. repară primăria, până 
cum, în toiul primăverii, la „"ftibelOurile" hidoase 
fără nici o floare. Fără de porţelan de prin vi- 
•voie mi-am amintit de trine, până la casele par- 
„satele" Occidentului, scă- veniţilor, cu portaluri, tur- 
părând de curăţenie, cu ' nuleţe şi foişoare, amestec 
fiecare casă individuali- ridicol de stil’Taj Mahal 
zată, concurând cu ve- şi tortul miresei, totul 
cinele ei în frumuseţe şi nu e decât un triumf al 
ingeniozitate, cu toate urâtului şi al kitschului, 
ferestrele şi cu fiecare pe care nimeni nu le mai 
petec de loc inundate de poate stăvili, 
simfonia, multicoloră a Deceniile de comunism 
florilor de toate-felurile, au nimicit o bună parte 
Dar nu insist, pentru dintre virtuţile căiţe fa
că iar voi-fi acuzat de ceau odinioară mândria 
„ploconire în faţa Oc- poporului român. Prin 
cidentului". Revin la sa- suprimarea învăţămân
tul nostru.* Â sosit • în tului umanist, prin te- 
sîârşii, şi autobuzul, U- roarea mai mult sau mai 
râ t,' hodorogit, cu o lu- puţin făţişă; prin deter- 
me înghesuită şi cu ta-' minarea unei existenţe 
piseria scaunelor sfâşiată, duplicitare, prin atrofie- 
Prilej de triste meditaţii* rea spiritului civic, prin- 
Cum \ pot oare oamenii confuzia valorilor, româ- 
acestor sate să suporte nul fără acces la carte şi- 
zilnic priveliştea urâtului arte, produs (atât cât este 
absolut? Cum pot trece produs) al unui învâţă- 
zilnic pe lângă asemenea m ânf tehnologizat si a- I 
refugii din staţii fără RADU CfOBANU J
să-i deranjeze duhoarea -  v .- _»■ i- .....  j
şi aspectul lor? Am a-(Continuare în pag. a 2-a) I

Ziua mondială 
a telecomunicaţiilor

• Astăzi, în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua. te
lecomunicaţiilor. Felicităm cu acest prilej personalul 
din Telecomunicaţii şi îndeosebi centralistele care o- 
feră legături rapide redacţiei ziarului nostru pentru 
a afk» ce este nou în ţară şl In lume.
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Lucrările de reabilitare a D.N. 7 p e . traseul Deva — Sebeş. Aspect de 
la Consolidarea zidului de sprijin pe traseul Sîntu ha Im — Simeria. 
j. . Foto: PA VEL IAZA

V rem ea. va fi în ge-
I neral frumoasă şi în în- 
! călzire treptată.’ Cerşi 
|  — Variabil, cu înnou- 
* rări după-amiază când

II se vor semnala averse 
de ploaie însoţite de 

I descărcări electrice. 
! Vânt slab ia moderat 
I din sud-est. Tempe|aţu- 
> rile minime între 11—. 
|  14- grade C şi cele ma- 
* xime între 24—27 grade 
J C. (LUCIAN NISTOR). 
*
I

» '



V̂UWV yWV V riV AVAV '”■■■ ti/ ZtW^-W'rVW

CUVÂNTUL L I B E R J

Urâtul ootldian
(tlrasare t e  pag, j |

teist, dezumanizam ţ i  ni
velator, . menţinut î»  bu
nă {tarte ţ i  azi, ţ i-a  pier
du i cel puţi»  câteva din
tre  venerabilele ş tie  vir
tuţi; în- prinţul rând bu
nul simţ ţ i  simţul fru 
mosului, deprinderea de 
e  gândi lucrurge în  per
spectivă estetică. «Când 
fruestweten
toarce - negrul haos“,
ticea; în  urmă cu -trei 
veacuri Shakespeşre. pen
tru- noi, haosul s-a-ntors, 
căc i.' dominanta zilelor 
noastre e urâtul. O stare, 
moştenită, pentru care

-- *

stăpânirea se azi *nş 
|Rx te fi învinuită. Pen
tru urâţenia absolută a 
„ f . r A W .  b 
li Vâcăroiu * de vină- 
Guvernul e de vină în 
schimb că nu schiţează: 
nici u# gest pe&teu a, 
«pri escalada urâtului, 
nici o iniţiativă, Piti'. o 
gândire. strategiei In. a- 
cest -ser». Ceea ce, con
jugat eu lipsa de iniţia
tivă şi de spirit civic, 
cu lehamitea, cu bla
zarea cetăţeanu'ul, ne 
condamni definitiv la ti
rania urâtului. Iar asta, 
de acum, e mai mult 
decât grav, e _ catastrofal,.

Schimb de experienţă 
sindical

Conferinţa de presă a 
Sindicatului Ind^tendent de 
le Macao SA Deva de - 
fâşurată acum Câteva zile. 
s-a dovedit a f t  i-osebit d e 1 

: interesantă, atăt ţ» in pro- 
blematica adusă fai discu
ţie în  faţa presei, dar mal 
cu seamă, prin prezenţa 

, unor invitaţi din Ungaria 
— Irare Fulop, secretar al 
Sindicatului Jiitriectualilor 
din construcţii, îozsef 
Huszka, secretarul sindica- 
tul îl «- rietăt - AKVAl INE 
UiKIGYOS şî Antal Mi 
haius, vicepreşedinte al 
Federaţiei sindicatele» din 
construcţii, materiale de 
construcţii, Industria lem
nului şi sticlei — precum 
şi dg ̂ prezenţa preşedinte
lui Federaţiei sindicatului 
din «gmstrycţii şl w i ’i a 'c  
de conştriipţii, „FAMILIA- 
CONOTRUPCT11 ~  ' dnul 
Cr stei C ie?!.

Di >â >s .c - , J . pfrezen 
tare a  Sindicatului Inde
pendent „Macon“, făcută 
de către dl. Alexandru 
Cordoş — 'preşedintele sin
dicatului. în care - s-a evi
denţiat- _în mod deosebit o 
ascendenţă in relaţiile ad- 
mijds'tl?p!P'-^'1'1’tindicât, re
laţii bazate pe un d ia log . 
real şi o creştere a sala
riilor în ultima tranşă cu 
20 la sută. accentul dis
cuţiilor a  cărui pe tema 
schimbului de experienţă 

.sindical cu colegii din- 
Ungaria timp de trei zile.

Amploarea .muncii la 
negru fenomen oe-cuprinde 
tot mai mulţi oameni, care 
sunt nevoiţi să lucreze fără

‘carie-de muncă, privatiza
re- societăţilor «omwciale, 
protecţia să lam ţilo r şi . 
siguraria tm er condiţii so
ciale — cămine de  neta- 
raifîştî, creŞe, grădiniţe şi 
cantine —- au fost - daar 
câteva dintre subieetejfc etie 
mai importante adswâ în 
discuţie.

Dialogul cu oaspeţii ma
ghiari a  permis o cunoaş
tere mai. profundă a  rea
lităţilor din ţa ra  vecină, 
a problemelor de privati
zate, a dificultăţilor co
mune, care tncă persistă 
în procesul de privatizare, 
a l * '  îităţii şi impozitelor 
excesive pe care trebuie să 
le suporte fiim tie  şl sala
riaţii.

Fiind considerat deja 
un fenomen şi In Rfegarja, 
munca 14 negru va repre
zenta obiectul unei confe
rinţe internaţionale _. !a 
Budapesta,. in teamna a- 
cestui an. Sindromul a- 
fe tează, pe a  ce t- i„  
tot mai rnulte ţâri impli
caţiile acestuia concreti- 
zăndu-se in sute de mi
liarde minus la b i e t u l  
asigurărilor sociale şi im
plicit multitudinea de di
ficultăţi ce apar pentru 
persoanele ce prestează o 
asemenea muncă.

Discuţiile dintre sindica- 
Uştii deveni şi pai dig» Un
garia nu s-au rezumat nu
mai la sfera strict sindi
cală. ci au vizat şi o  po
sibilă cooperare «dintre u- 
nităţile de profil din cele 
două ţâri.

CORNELPOENAR

SEPINO IMOBILIARE
* Prin birourile sale din Bucureşti, ploieşti, 
Piteşti, Deva, Cluj-Napoca şi prin filiala din 
Bena (Italia):

• SELECŢIONEAZĂ, pentru clientela de 
prestigiu, internă şi internaţională, proprietăţi 
imobiliare de cumpărat pentru:

—  activităţi productive sau comerciale;
—  investiţii imobiliare,
• SELECŢIONEAZĂ clientul eet mal pa»

trivlt pentru imobilul dumneavoastră dacă le* 
riţi să- ■■,■■■■■

—  vindeţi în cel mai scurt timp;
—  închiriaţi pe termen lung sau ocazional; 

efectuaţi un schimb de locuinţă ta loca
litate sau In ţară.

• PUNE IN VÂNZARE imobilul domnea» 
voastră pe piaţa italiană sau fadKteazi IN
VESTIŢIILE dumneavoastră ImoidUare In ft*» 
ii» sau în reşiui Europei.

•  ASIGUKA servicii financiare şi asistenţa 
îcşteH  fe î m h s f c t m  con tFK fefep ,

DEVA.* Piaţa Victoriei, m, 2, LP.R. —  ca
me» m ;  T eR Fax: «54 —  %t$m.

SEPINO IMOBILIARE
o echipă de profesionişti internaţionali la de
poziţia dumneavoastră. m m

Un lupta interesant 
ilustrează Duplicarea « m t 
instituţii A» § |

c* flfeţă b GrujNfe* 
Şcoifcr: iidO RteialM atetiair 
de daiMteacţii itevşb eoostâ 
în atragerea absolvenţilor 
din ciclul gimnazial spre o 
şcoală ale cărei profiluri 
răspund pregnant unor ce» 
rinţe impuse de economia 
d e v ia tă . Cuhdşeând-o mai 
bine, absolvenţii clasei a 
VlII-a, din municipiu sad 
din judeţ, pot opta peritra 
profilul liceal sau cel pro
fesional.

— Ce înseamnă de f e t i  
„Zilele porţâor deseîâs»*, 
dle director Clemente 
Constandîn, Iniţiatorul a- 
cestei manifestări*

— N e şm  propus ca fes 
perioada 20—24 mai a.c., 
şcoala noastră să fie
chite şi «m oscută 4 
de un  num ăr c i t  m a l ;
.deabso lven ţi a i dcitifei 
gimnazial. Această “bdpfc» 
tivă vine după o largă ac
ţiune prin jateemediul că
re ia  conducerea, cadrele 
didactice, «mii elevi a u  fă 
cut - . cunoscută - instituţia 
noastră prin ifiverse mo
dalităţi. Acum noi le p -

jm  p t i f c  M m
„------  pasibflîtatea
ţialilor noştri elevi să 
contact - teceet m  m w s c e . 
Ie putem oferi, ©feeoi* 
de procesul 
educsthf, s\ m fn  mă.

despre şcoală p  viaţa te» 
de elevi, programe cultu- 

de n h m m i»

• tedetie de dhimie-bicilcfpe 
f t  nsabffinaţiei le vor « fe l.

' LA CRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
MATERIALE DE CONSTRUCŢII DEVA

sus-, '•« contribuim ’t /-  
Trffswe'- «pritrtH i f ’t. a 
talentului lor, implicit din 
punct de v edere cultural»
sportiv,

- — Ufi Titflum te  iM Bţi^B^l
eltew dintre acţămiie ca 
care ii veţi întâmpina pe

- I st-î «f stal vi,, a*s, 
16, viitorii absolvenţi ai 
clasei a  VTIî-a vor fi 
„Oaspeţi ai absolvenţilor 
promoţiei 1936/96“,  mai 
precis ai clasei a  X ILa B 
care ie vor oferi detalii

experienţe demonstrative, 
„ %|lnă n  stema câ“  tv - -  
cureuii de orientare tu
riste* şl badmtetm. Mter» 
curi, | t i  5-j twterl. li voi 
avea posibilitatea sâ par- 
tititie la eem isaitil' t»«l 
«moziţii de d m effl* , t» 
J m  ite i « tsfe r 8» fetra» 
fe ti  ^» rtiv e , 0 $ m m ik â  
aerobică, vizitarea ateliere-,
lor şem te ş l a  «n»i ev* 
poziţii dc mol lc«  *<.» 
de e te rii n o f tr i (

— Credem s*< 
dăi urm ă expâciţte se va

d m e d i exişeaa d e  tentantă 
şw d ru  oasp e ţi f e  

•m Mizăm t i  « t i  pe $»- 
lucru. Şi m ăi vrem 

dem onstrăm  clar şl 
zfepicat e t i te  care se mai 
îndoiesc în momentul d e 1 
faţă că etapa In care am 
in trat este una de muncă, 
că fără muncă nu se poate 
trăi. Vizitând expoziţia, 
tinerii au posibilitatea să 
vadă ce se face în şcoală,' 
dar şi ce pot face ei şi 8- 

■ casă. Şcoala prin profilurile I 
ei posibilitatea <,-3
elevii t e  înveţe o  meserie 
pentru  ea la- abeoM re. o 

- «tete: parte  dintre tineri .să ] 
fie în măstlră sâ deschidă | 
un atelier sau să  hjereze ' 
la patron, i a  sotieWtea i 

v o r . , rfeb i j 
*1 «* > -  buni şl munci- 

-tori. :
— Ce se tot&mpU cu 

.elevti «ace wor opta  pen* 
4w scetia d*.£i .- ’

t i ,  h t.perioadaj 
urmâtoare, v*wn '-«f«tslsar] 
consultaţii gratuite lâ  o»] 
bietieie -de adm itere, a - j 
jutându-i. să-şi împlinească 
ctezideratid pentru  care 
au optat.

aa& BA

Expoziţia: ̂ atrimonid cultural nwzoal în nctnaKiato"
’La Secţia de Artă a 

Muzeului Civilizaţiei Da
cice şl Romane din De
va s-a deschis o  splen
didă expoziţie reunind o- 
biecte de patrimoniu re
zultate d in  achiziţii şi 
donaţii efectuate în pe» 
rioada 1696 95 Interesul 
pentru astfel de docu
mente, m ateriale, dar şi 
de suflet, care vorbesc 
de o spiritualitate ro
mânească apstrte şste 
mare. Expoziţia este struc
turată pe câteva domenii 
care alcătuiesc; colecţia 
de documente despre fa
milia Densusianu ce îşi 
a re1 rădădniJt'fe i pfeuâtt- 
tul sfânt al Densuşului; 
colecţi» de carte veche 
din . secolele XVIII— 
'JuX ; etnografie şi sie 
dalii; rusm .* na turele.

Documentele despre 
DensUşiepl feml m titip le 
— unele vizează pe Geor- 
ge Densustenu, altele pe

Octavian ş i Aroji. Densu" 
sianu. Ele aduc în  jprim- 
plar momente t* 
despre aceşti oameni de 
*»***£, cum a r  ii  decs*t«l 
de .n u m ire  a  lu i Gerege . 
D»r.st’si»nu ca asesor al 
EpsKOpiel Lugojului, uri 
exemplar de cerere pen
tru  ocuparea unui . preţ 
la Ulpte F rtiane , foto
grafii ale membrilor fa
miliei etc.

Un spaţiu aparte o- 
cupă 'ţa r te a  veche. Ţo- 
muri masive' sau de bu
zunar, legate 4»  piele sau 
cs»ten lăcuit, adăpostesc 
date, cărora li se alătură 
fejMfpnări. ale celor care 
au cumpărat cărţile... 
M enţimtim dintre ' *eeş- 
tea; „Gctoib^, 1730, -jClii- 
riaecdnmtion ,
1732, ijOctoihul cel mirt*, 
1842 (Sibht) — donaţia 
cunoscutului scriitor Ionel 
Amăriuţei. I i  se adaugă 
un „Octoih" de la Râm

nic, 1763, u n  „Liturghiert* 
ţSibhi) 179*, un „TrkxF* 
<BteiJ 1813, o Carte de 
citire de la  1888. „Trio- 
dur* de la Blaj, 1791, 
conţine însemnările viee* 
ţwtiecUilui Sinrion Groza 
(Donaţie Rovina). Date 
interesante oferă o  co
lecţie a  revistel „Tren» 
sBvaftte" <1994)1.

Obiectele de etnografie 
provin d in  donaţia pâ- 
rin ttiu i paroh 
Danciu din Almaşa Mte 
de Munte —• un om ex- 

- traordinar' p r in " preiuma- 
şi dragostea cu care s-a 
ap leca t. asupra V creaţiei 
populare, a meşterilor 
pxlptiâri in tre  obietiele 
donate de dânsul se nu
mără farfurii «otiiţtiUe 
cu î umoase motiv t  pop i 
lare, ulcioare, *«un cântar 
din lemn, lingurare din 
lemn, o curcubătă de scos 
vinul din butoi, un scaun 
de lemn, costume, şter-

. gare ţesute ttl eas& ete^ 
toate ett o  vech ime con
siderabilă. ^

Colecţia de medalD, (te
- F —— |ii, i i ) ,  ii să Al, . |j ,'̂ i* • -wpRKŞier# ş i v ifţpK tiiii ■
de m are
iwi penţrt» 
eestei expoziţii.

•* i s f e t i r i
'firt'î ■%!.-, 5»
„Preaentttecn esqxniţlo- 
hală a  obieetek» roit»

, Zeale jMftn g -
• xift-

îăiuâ invUa»
ţie .teoML M.i&feriţtiLilfe-. 
hRprRdfTiti-işM'ti-- rtti- . 
twrâ. vedea. s tr^ ţşe  - 
la  u i i : loc ; „documente* 
d in  . vremuri .ireotit^ i a r  - 

ş t i r i  e*te"H» fedftfsa 
tte sufidti pâniru cei care 
deţin bteft sriăori dispa
rate ale itidriei c u ltu r if .; 
care a r putea lnţregl co
lecţiile orgănteate. ş  tunţi» - 
fie ale miâieului nostru1*.

m z n e l  b o d e a

> Ţitlid acestiti. arti«ol pe-a 
fost s u ^ re t  -w u:it i t e ă - 'im 
am văzut nu cu ’ multă 
vreme în  urmă în plin cen
trul eotnunei Uia.

S-o luăm însă de la în
ceput. Pornind de la De
va, adică. -In intenţia noas
tră  de a vedea ce fac gos
podarii satelor pentru în
treţinere şi înfrumuseţa
re, am „bătut11 mai bţne 
de iOO de iun. Un traseu 
destul de lung, aşadar, pe 
0 m  l-am parcurs fără- a  
intra In prea multe deta- 
U  A »  m  vetfetn
ţi. m imprmks rfimiae ̂  
trecător prin acest* lo- 
aift, erjaâsvi fi
rul şdselti spre Arad.

Si »îs  sim t* ib DRntl». 
Imaginea cu care rămâi, 
parcurgând localitatea, nu 
este prea - favorabil pen
tru cei ce trăiesc aici 
Oamenii nu prea se 
du. esc în a-şî face 
fn fftţa caselor- Grămezi 
pe pămăitL gR4jd,-- pe tel 
pe colo guv *M». Stihia de

iecteeceptiaiti vest* h» a» 
fisstşi notă' de nelnteaţt- 
n*re şi neorfetdtitatt,

ifDvftiW  j *  m m m »  fe  
Veţeî, câţiva retâţenl sunt 
paşi PA tieăbă. Adteri g»» 
m a-t. «  i*»u f u i .  
tuşi în faţa primăriei s^r

putea face multe. IntRpând 
cldar eu acea 'g â ie tă  (seu 

. panpu?) 'bătută de soartă, 
scorojită, cu g*vă afişe în
gălbenite de  vreme. Fără 
a inttra In detalii, Smagj-

Vrem să spunem că nu se 
vede cum că a r fi. in  a- 
fara drumului, care *este 
pur şi simplu făcut praf, 
pe alocuri multe gropi, 
grămezi de materiale de

nea cp care  ren plecat de ' construcţii Şi— indiferenţă, 
aici este a indicatorului de ‘ ^
circulaţie ,^ţ«p“ de la ieşi
rea d in  Veţel .Era nu Ca
pul fn jos! Gospodari, mai 
sunt, desigur, 6e v ida  mă-

La fostul sediu a l CAP 
lîte şi acum scrie pe poartă; 
€AP îti» m ii, după 
câţiva ant buni de la  
desfiinţare. In schimb, la

Cad florile paste p o l .

na lor. Dar cu o floare...
La Leşnlt* în  --general, 

este, curăţenie. Se văd e- 
fortari. Dacă no ar fi gră- 
mezile de pietriş şi pă- 
orârrt, am  p tm a  chiar a- 
p reda  nrteretul pentru or
dine şi frumos « i oetăţe- 
nikn:.

O  imagine despre co- 
©«.*3 îsk  w m m  Acuş o 
odată cu  intrarea fn sa- 
tu l Săcăntef. Grfimetiie de 
gunoi de p e  parte» dreaptă 
a  şoselei m  fee  să  credem  
i i  pr l ^ m m  fea# m , ş;-a 
iptraţ î»  drepturi. In  satul 
de rentei», gospodarii nu 
prea „sunt pe acasă11.

sediul Cooperativei de con
sum au dat ceva flori. Le 
sufocă urzicile şi buruie
nile. Ca şi lipsa simţului 
gospodăresc. . |

Tpt felul* de săpături, 
grămezi de pământ şl pie
triş am  întâlnit şi pe strada 
Ştefan r- î M <'<•■> î*< f>,r-»
primăriei am văzut* că se 
tăiau totuşi ceva crengi 
de la  copaci, Cam atât. 
Doar căţtea m u  dc- jâs* 
tei desparte p i te a m  de 
grâ tneate g u n ti 
nate Umgă un tiiloşc ca 
%4i d« nb ds pftiiade 
m i  â*a 4-' |M-
bliaă(»ivai}sată Grămezile 
di' m» 44m »t

din- intersecţia drumului ce
face CU Ş0563IIQ

Ş i  îm Brlinic m  
mai fi dretule de făcvît 
pentru grepodârtee ţ i  %- 
fi-iHnuşeţăre deşi aici ie  j 
vede mai pregnant . m ânaj 
gospedaarului, {

în această - netă gerteraiS r
se. înscrie şi Dobra. - Jn 
satul de  centru, pu ţin i'

- sim t « t i  care au pus mâna 
pe o aapit, . pe un  hârl«|- 
Clădirile - sunt arătoase, | 
dar va»asem enea - - -fktisptl!
vt - Stnca r; * * |

- Chiar şi b* faţa  comgâexa-, 
.lui comerciai a trag  ate»-*1 
ţia doar ,cdş#t de g m o ^ e \  
degradate, pline cu  hăr
ţii. Iarba a dat bine col
ţul, dar degedba. Şi atei 
prim ăria este doar la  câţiva 
m e tri

Urmăm drumul spre Ie
şirea di» judeţ- : Ufcbnele 
cărţi de vizită ale Dom--; 
sunt gropile de gunel «n  
stânga.,ţi din irempta şo
selei. Nu credem că de  
li reprezinti eel 
.pe preoferti ' ' 
această parte a 
C are - te m » 
lunci să le f i Mtimmlit 
spteRut tfe tifetin itii şi 
de fn u tt?  Dor teens t  
plecat de mtitişor^

V.
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CANDIDATUL NOSTRU LA FUNCŢIA DE PRIMAR AL ORAŞULUI 
: ,; HAŢEG . x v : v

haţegan. pen tru  haţegani
UmBCBAKE: D e* snn- 

tc ^  locain k  ̂  ^ri-ăegri,

«O 9  prozentere scurţi 
pentru reactualizarea me
moriei este necesară. Vă 
rB£*m dec* s i înceţi o

M-aşa. năs
cut la Z9 m artie 1951* Ia 
Haţeg, Şcoala generală s a  
absofvit-o Ir oraşul s -
tal, liceul economic la 
Alba-Iulia. Am Urmat a- 
poi Şcoala Tehnică Co
mercială la Râmnicu- 
V«cea. S m t  licenţiat ta 
specializarea mine la In
stitutul de Uin« Petroşani 
<1982). In perioada 1993 
—■1995 am frecventa* cur
sul postuniversitar la A- 
cademia de Studii Social 
Politice Bu cn n ipU *» pro 
filul cornet^ exterior şi 
cooperare economică in
ternaţionali. S ân t căsâ- 
fcaritşi am «toi£«tipa do

«cfivfiate* ptm ■ - aflfre

rostogoale colectoare), se
diul administrativ . al 
minei, cantină. Am coor
donat cursurile de cali
ficare a personalului an
gajat.. Le-am amintit în
tâ i pe cele de^îa  Boiţa 
pentru că mi s-au părut 
tont conapiexe. La Baru, 

îndrumarea mo», s-au

-

Am lucrat* 
fot, te  m - 

merţ* ca merceolog fa 
Haţeg apoi
am devenit preşăd«nte al 
Cfeoţper»ttv«ţ de "t-fensam 
S ara j lW ^ iW ' Dapă 
afovtvfreaStaditfor se- 

-şXR̂ BaR?*. w crat -W 
. , jtar'fo*t,'st»cee-
vdv* inginer, 'şe j sector şi 

şed-.t* Mina Boi
ta. --  H*fo«
»  total* thnţy de i ?  ard 

direct 
n -a u  ir

it» te

bufete de «gang» 6 » fa
b ric i) şi te ri unităţi de 
prestări «srvfca . fatgtâ-
vU, zidărie, fierărie). O 
consecinţă â experienţei 
dcuraulate a fost desem
narea mea ca viceprimar 
al oraşului Haţeg de că
tre  CFUN-tg focal !n â-

(fin
acel an aţi and •  atite-

vă, vă pot eaprnera o  se
rie de acţiuni ale mele 
care sunt pentru electo
ri*  n  dovadă a implicării 
directe in viaţa oraşului. 
Am supravegheat finali
zarea lucrărilor la două 
Moceri de foetfipţe (5£ 
apartamente şi '40 garso
niere). Am introdus gaz 
metan in două mâl de a- 
partatnertte. Am demarat 
racordarea la  reţeaua de- 
gaz metan a  caselor par
ticulare (49 la sută din 
ca®) Şi construirea nou
lui sediu administrativ al 
oraşului. Pentru Îmbună
tăţirea alimentării cu *. 
pă* «m racordat la  sursă 
două bazine de 5000 mc 
şi de bl acestea *m tras 
conducte pe riad multe 
străzi Am finalizat repa
raţia capitală la  oca de a 
dona sursă de  apa pota
bilă, Staţia M artin. Am 
extins şi jtm  acoperit pia
ţa  agmalîmentară şl am 
amenajat una nouă In zo
na centrală a blocurilor.

Întrebare.- intrade-
văr, pneamtaţ* •  artivita- 
te  i'nprrztonaiV, « a  se
datorează şg fnfdnlai c i  

. sunteţi rteipriw rir ia  * -; 
raş ~

ItASrfJNS: M-aiti năs
cut ;*•»*** 
actNAtăţSf , «şp». 
consider r i t  dacă 
ţine m w m A 'ţ r t  alegrii 
v o t. p a tre  transforma o-

_____  La M ina
— a r i  Iner te fa in
vesfiţii e ■ de ta 
demarare la finaliza re: 
uzina de i>reparare, lu 
crări subterane (puţuri şi

cap In alegerile locale ac- 
ta a jte ţ ..

RĂSPUNS: Dimpotri-

v ean *  « ă
sa c a #  fit
ralâ i t  ( w , ,  —
din partea Partidului De> 
m ocreţlriS ocfoio d r i  B*-
mânia, - .

CANDIDATUL NOSTRU LA FUNCŢIA DE PKBVfAR AL ORAŞULUI
C A LA N

P rotecţie şi deCToltare 
socială rea lă

ÎNTREBASE. Ddamu- 
te Catetei Triton, vă pro. 
punem- să începem dia
logul nostru eu tradiţi- 

\o n a ta  prezentare auto. 
biografică.

RĂSPUNS: M-am năs
cut la 2» octombrie 1938 
ia  comuna Cricău, jude
ţul Alba, unde am absol
vit şcoala generali, iar la 
Timişoara Şcoala Me
die de Energie Electrică 
(1956). Sunt licenţiat al 
Institutului de Mine Petro
şani (1968). P  rin repar
tiţie, om ajuns de  la  Ti
mişoara Ut Călău* unde 
am rev en i ţ i  w  la Pe
troşani tfin 1967, cu  ex
cepţia anilor de studen
ţie. tm  lucrat, până la 
pensionare, ta  Combina
tul Sderuîfgle „(Actoria*
Căi an. Am fost succesiv 
electrician, inginer şef sec-

principat Ia serviciul meca. 
no-energetic, inginer me
canic t o t  şef d ş  secţie 
coordonator fa cocsifi
care, director 4a Urina or. 
i ,  director tehnic al com-

■ fă—jMpbtr. ,i»e,. dorinteriritriL 
i r i t  « t e n t e  a smsteţi

^ de an ton ' dece.
'«gL .C d *“• ^

grefe pentru că am  in 
tra* Intr.o  secţie cu ine 
i rmlliuwi H f  m »î respoou 
« M M ţl  m art
•an d  •  satâs d
()i importante l coptoa- 
tefe smtoaâfcdd. «aptoa 
«de de cocs brichete, fur. 
nalefe de 1000 mc, ba
teriile de cocsificare. în 
paralel cu d irijarea ac- 
thrităţil jncesno-energc- 
tk-e. Am urmărit fiecare 
investiţie amintită de la 
faza documentaţiei pâ
nă ist. darea in folosinţă 
a  obiectivului.

Activitatea din com
binat a  fost deosebit de 
importantă deoarece, de 
«a a  depins practic in- 
treaga viaţă a oraşului.

Este «  pro* 
fiatgtos a activităţii « c e 

te  __
ESN, dtn -ca

re. in anul .1992, am  tra 
ca* te FBSN, ulterior 

Astăzi sunt secre
tar ai Biroului Executiv 
al organizaţiei" orăşeneşti 
Călan a PDSB şi candi
dat la postul de primar.

Domnule Candln TrL 
fan sperăm că expe- 

şi energia aaa* 
de dumnea. 

voastră să fie argumente 
puternice in curia dec-' 
forată , ta care partăţipaji 
ca reprezeatănt ai Pn»  
tîdWM Democraţiei Sări. 
ale din România. Vă do
rim sacces î  '

S t Â S t U T A T E  I N  T A R Ă

e & m n u n Ă T E A  r e f o r m e i  
d r e f t a t E  r o c i  a l a

o

După cum am mai a- 
nunţat, în  judeţul nostru 
s-a aflat* săptămâna tre
cută, o delegaţie a  foru
lu i central a l PDSR. De
legaţia a fost condusă de 
te u l  dintre vicepreşedinţii 
partidului, dl Dumjtru 
Dingâ^ l a  încheierea mi
siunii delegaţiei în judeţ, 
domnia sa a avut am a
bilitatea să ne răspundă 

' lă câteva întrebări.
— file Dumitru Dungă, 

Pentru început v i  rugam 
să  vă prezentaţi eftfteri- 
ior şi să ne spuneţi câ
teva ««riirte despre ‘tni- 
aftotea bi judeţul nostru, 
a  delegaţiei PDSR pe care 
a ţi comlas-o.

— Sunt vicepreşedin
te al DUSK şi « n i răs
punderi directe pen tru  or- 
gaaizuţia noastră în ju-

Hanedoara. Na a- 
b> judeţ pentru a 

ă i  o . a d a i :  de ajute, 
fa pregătirea actualei

campanii afcctorafa.
— Aţi avut în ' cadrul 

jn d e ţn M  mai midie Imvr--*« — ■■ --lluilkiri, Rfijte'' tt# .RBPf*
b iţi puţin despre «tot. i

— Delegaţi* «  fost for
mată din dnii Obeorgbe 
Ţiplica, Dan Andreescu, 
Panait Xvănescu, Ioan O- 
priţa  şi subsemnatul, cu 
toţii având funcţii impor
tan te  in  pâftklul nostru 
şi In stat.

Am format echipe cu 
care ne-am deplasat în 
diferite localităţi ale ju 
deţului, unde am discu
ta t cu candidaţi ai par
tidului nostru în consi
liile locale, ca şefit or- 
gawtzaţiilor locala ale 
partidului* o» cetăţeni. AU 
fost discuţit interesante, 
ta  oara oamenii au co
municat o m are varietate

«te .p rob leme, ce a r  uz»,
n a  să larii parte din pro
gram ul d a  lucru a l vii
torilor « ieşi.. 
cş-: A ş.am inti de unele so
lu ţii propuse pentru e- 
vitarea şomajului la Sec
ţia dfa Haţeg a SC „De- 
ceisal* SA Deva,

în  satul Bucium* din 
comuna Sintămăria Oriea, 
HENEX-^s-a obligat să re
facă un pod peste Rîu 
Mare* iperu pe care nu 
f-a făcut.

La Întâlnirea de la  SG 
*SSdert«gica’ SA Httne- 

ra, s-a pus problema 
aprovizionării cu energie 
electrică şi gaze natura
le. La SG „Sidermet“ Că- 
lan s-a revenit la cererea 
de garanţii guvernamen
tale, pentru un credit ne
cesar realizării tumăte-

' f riei
m ulte altele.

Pe unde* i« calitate de 
partid de guvernământ, 
te  «ton pufos Matern pâ
nă fa «dagrifle fo c i# . Al- 

-  trie  —- poate până la  a- 
iegerdo parlamentare sau 
după aceea, dacă vom 
câştiga alegerile.

— . Dle vicepreşedinte, 
populaţia urbană a  jude
ţului nostru este destul 
de nemeroasă, dar răs- 
pâadîtă te  efori munlcî- 
lB  ş t 8 oraşe- tu  gene- 
rid, fiecdfe partid rare 
psrilcipă în alegeri so
coteşte câte e  zonă geo
grafică sau câte o loca
litate fieful său. Care es
te  fieful PDSR fo jude- 
ţttl nostru?

— Fieful cel mal sigur 
al PDSR este marele, oraş

care se cheamă România.
Sfid concret, mai s- 

p rOapc «te naf, htmcdorc- 
nff?

— Apreciem că PDSR 
şi.poşiuîaţia unor locali
tăţi datorează conti
nuitatea uoor acţiuni de 
încredere. M-aş referi în 
primul rând ia localită
ţile rurale.

Municipiul Hunedoara 
este o localitate în. care 
PDSR n u 'a  făcut promi- - 
siunl , ci tot t e  a putut 
pentru a rezolva proble
mele oraşului.

A treia zonă âr fi poa
te zona geografică in ca
re se practică prioritar 
mineritul. Unii conside
ră că fa  o parte din in
dustria minieră se poa
te  renunţa. Eronat. Ar 
însemna să condamnăm

A prie zone la
re. Nu şi-au permis s-o 
facă nici alte state* mai 
puternice ca noi. ,

— Istoria arată că o 
asemenea măsură ar fi 
şursa imediată a  Unor 
conflicte sodale vtolente. 

. — N-aş vrpa să u it o 
a .patra categorie de 
populaţie — zona moţilor 
trăitori !n judeţul Hune- 
(ăoara. Zona are proble
me pe care n-am reuşit 
să le rezolvăm în cei pa
tru  ani de guvernare, 
d ar suntem singurul gu
vern care şi-a pus pro
blema unui program de 
lungă durată, pentru sta
bilizarea moţilor în zo
nele lor, in munţii cu 
care s-aiţ bătut $i pen
tru care s-au bătut cu 
care s-«au Înfrăţit - şi din 
ale căror roade au  trăit.

A i
io n  c io a te i

A a*l V W  •  N u i«3«
m m m m m •  Vineri, 14 mai 1996
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în aşteptarea 
Zilei Copilului

Ara răspuns invitaţi-, 
ci dnei G. (îi respectăm 
dorinţa de a nu.i face 
public numele — n.r.) şi 
am văzut spaţiul de joa
că despre care cititoarea 
noastră doreşte să scri
em. Este încadrat de blo
curi, situate pe' patru 
s trăz i: bdul Decebăl, I. 
Creangă, „22 Decembrie**' 
(mai pou Mareşal AV&-- 
rescu) şi G. Goşbuq. SâU' 
şi mai uşor de locâlîfci, 
în spatele ASIlîOM (fost- 
ADAS) şi în apropierea 
Parcului „Opera" Deva.

Aparatele care au mo
bilat iniţial acest spaţiu 
de joacă doar în foarte 
mică măsură mai sunt 
funcţionale,.. Mai exact, în 
.afară de tobogan, nimic 
nu mai poate * fi folosit. 
Din hmte au mai rămas 
Scheletele metalice iar 
groapa de nisip e goală. 
Proiectatele bănci,au fost 
de la început (şi a_ tre
cut ceva timp de atunci!) 
c|oar nişte suporţi din be
ton, fără partea lemnoa
să pe care s.ar putea a- 
şeza mamele ori bunicii 
spre a-i suprmJIghea pe 
cei mici. ^

Dna care ne-a căutat 
la redacţie a ţinut să pre

cizeze că interesul pen
tru acest spaţiu nu e per
sonal .nepotul dumnea
ei fiind mare. Dar ca 
pensionară are timp să 
observe ce se petrece irţ 
ju r şi o doare când vede 
că,' în acest spaţiu desti
nat de la început lor, co
piii de fapt nu au cum 
şi cu ce să se joace. Şi i. 
se gândeşte la ce i' care ‘ 
rtu au şansa unei vacanţe 
fă mare şi nici măcar 
aici' nu pot avea o găle- 
ţică de nisip cu care să 
se joace.

De * Ja asociaţia de lo
catari, unde dna a căutat 
rezolvarea s itu a ţie i^  s-a 
răspuns că nu există bani 
pentru aşa ceva. De asta 
a ajtelat lâ Ziar. Cu spe
ranţa că se vor găsi oa.. 
meni cu dragoste pentru 
copii, care, de 1 Iunie, 
vor reda spaţiului de joa
că întreaga sa utilitate. 
Pentrtl o firmă de con
strucţii, de pildă, puţin 
nisip şi repararea jocu
rilor şi a băncilor nu în
seamnă un efort prea 
mare. In schimb acest 
gest copiilor din zonă 
le-ar 'face o mare bucu
rie.' '

VIORICA ROMAN

PE MARGINEA UNEI AUDIENŢE

Poate se ruşinează...
Dl. Adrian Joldiş a venit la redacţie şi ne-a spus că 

ar avea 'o plângere către „Cuvântul liber**.
— Vă ascultăm, dle Joldiş.
— Blocurile 19, 21, 23 şi 25 de pe'strada Liceului din 

Brad alcătuiesc un patrulater. Deci avem curte interi
oară unde lo ca ta rii— cele 80 de familii .ce locuiesc aici 
— au amenajat spaţiu verde, au plantat flori.
- — Foarte' frumos,

. — Aşa este. Numai că hnii locatari ţin găini care 
se plimbă peste tot şi strică, murdăresc.

— Unde Ie ţin?
— în boxele. pentru lemne. Tot aici-câţiva locatari

cresc porci. >.
— Prim ăria îi lasă ? . *
— Este o hotărâre a consiliului local nf. 44, din 

1994, care interzice aşa ceva. Am fost foarte des în 
audienţă la dl. primar Moga, la dl. viceprimar Costina, 
la cei de la sistematizare şi le-am sesizat această situa
ţie? Ay venit şi celor vinovaţi le-au dat amendă de 3000 
de lei pentru un porc şi 300 de lei pentru o găină. Gei 
vinovaţi au plătit amenda şi au rămas cu animalele. 
Deci, nu le pasă. t>e aceea am venit la „Cuvântul ;liber“ 
să-i pună Jm ziar pe locatarii respectivi, poate se ruşi
nează şi îşi lichidează orătăniile şi porcii.

t  Şi care sunt aceşti locatari?
.— Voicu Faur, Ştefan Toran, Florea Stanciu, .A ne ta 

Părău* şi Lidţu Bartel.

TRAIAN SONDOR

LA SIMBRIA 
DIFUZOARELE AU 

ASIUŢIT
. „Prin stagfl de radiofi- 

care din oraşul Sîm eria. se 
transmiteau informaţii fo
lositoare ptşatru localnici, 
alte m ateriile însemnate 
despre Viaţa locuitorilor o- 
raşului. De la o vreme di
fuzoarele nu mai transm it 
nimic, au amuţit. Noi, a- 
bânaţii, întrebăm ce' se 

•întâmplă .cu renumita sta
ţie de lUdioficare de la 

Simeria ? " (PETRE URDEA, 
abortatju . î -' > ■ " te

. BLOCUL S ŞI 
■' NECAZURILE ' 

LOCATARILOR
„Blocul nostru este si

tuat pe bdul Decebal din 
Deva. La parterul lui sunt 
spaţii comerciale,' cele mai 
multe privatizate. Fiecare 
a adus modificări în spa
ţiile pe care num ai dum
nealor ştiu cum le.au do
bândit. Ce, este mai grav : 
au astupat eu moloz sifonul 
ile scurgere a apei mena
jere. Aşa că în apropierea 
blocului bălteşte apă mur
dară, adevărat focar de 
infecţie : ţânţari, şoareci, 
şobolani etc. Toate demer
surile noastre ale locata
rilor la diverse organisme 
municipale nu âu avut nici 
o... rezolvare'*. (DAN MA- 
CARIE, în numele locata
rilor).

„APA DE BOIIOLT"
De dimineaţă până sea

ra târziu, la izvorul cu a- 
pă cristalină de la Boholt 
este coadă. _ Mulţi iau apă1 
cu lăzile.. Deci, apa de Bo
holt are o mare căutare,

, Dar sâmbăta şi dumini
ca trebuie să ai multă răb
dare pentru a.ţi umple sti
clele. Un vecin ce locuieşte 
în apropierea izvorului ne 
spunea că zilnic se umplu 
mii de litri de apă de aici. 
Sănătate curată, izvorul nu 
seacă... ’

_ GII.I. NEGREA

„ :
i /  i

Oră în „Cabinetul de 
nier Deva.

Paradoxal este faptul 
că, deşi efectivele de ani
male au scăzut serios du
pă 1989 in ţară şi în ju 
deţul nostru, se ivesc mul
te situaţii. în care crescă- 

'  torit de animale se plâng 
de lipsa ;de păşune, de 
faptul că... producţia , unor 
suprafeţe, unde nu se prea 
fac lucrări de ameliorare, 
este scăzută, ceea ce face 
ca şi. producţia animalie
ră să fie cu mult. su b , po
tenţialul real, O situaţie 
de acest gen, dar cu totul 
aparte, despre care s-a 
mai scris în ziarul nos
tru, însă nu s-a găsit în
ţelegerea necesară pentru 
a fi soluţionată corespun
zător, se întâlneşte in  co
muna Teliucu Inferior.

Cu toate că şi aici, du
pă 1989,. s-au diminuat 
sensibil efectivele de ani
male, ceea ce face ca o

stenodactilografie Grup ului Şcolar Industria] Mi- 
Foto: PAVEL LAZA

Cum s-a pierdut 
o licitaţie

Primăria Deva a scos. la 
licitaţie două activităţi de 
gospodărie "comunală, res
pectiv cea de întreţinere 
şi reparaţie a străzilor şi 
cea de salubrizare a lor, 
cu evacuarea gunoiului 
stradaL .

Pentru cea de a doua 
activitate aO fost . doi li
citatori : Secţia salubritate 
a RAGCL Deva şi Socie
tatea comercială „Codri- 
şor“ SRL. Prima are se
diul în Deva şi face „de 
ani mulţi -treaba aceasta ; 
cum o face. Cea de a 
doua este o firmă tocmai 
din Bistriţa-Năsăud. Şî, 
totuşi, aceasta a câştigat 
licitaţia. Simplu, cu argu
mentele i- economiei de 
piaţă!

Diferenţierea s-a făcut 
începând de la ta r if .- '.In  
timp ce secţia jsâlubrita- 
te a regiei devene a ofer
ta t un tarif de 4-980 lei/ 
1000 mp pe an, SC „Co- 
drişor** a  venit cu oferta 
de 3 200 lei/1000 mp/an. Şi 
numai acest argument şi

era suficient să încline 
balanţa în favoarea sa. 

După cttm ne informea-

Ssing. Ioan Popa — loc- 
toriil şefului Serviciului 
imeniul Public şi Privat 

din Primăria Deva, câş- 
t tigătoru l- licitaţiei s-â an

gajat să achiziţioneze două, 
măturători-aspirator, uti- 

• laje moderne şi de înaltă 
eficienţă pentru activita
tea .respectivă. '

Diferenţa de tarif pen
tru  cele două oferte cre
ează posibilitatea ca din 
aceiaşi bani să—poată fl 
salubrizate şi aleile, .prin
cipale carosabile din car
tierele de blocuri.

Cunoscând precedente
le din cel puţin două ora
şe ale judeţului — Călăii 
şi Brad* — unde salubri
zarea străzilor şi zonelor 
verzi au fost- concesionate 
iniţiativei private, avem 
tot dreptul să ne aştep
tăm la un' oraş mai curat. 
Bine-ar. fi să fie bine !

ION CIOCLEI

Nemulţumiri 
cu pământul

Au trecut cinci ani de la apariţia Legii fondului 
funciar şi cunoaştem , că în unele localităţi ale judeţului 
acţiunea de punere în posesie a celor îndreptăţiţi la 
pământ sau pădure se apropie de finalizare sau chiar 
s.a încheiat. Notă discordantă face însă comuna Crişcior. 
Aici totul a decurs după voia întâmplării sau a inte
resului -unuia sau altuia din salariaţii consiliului impli
caţi în comisia locală de fond funciar. Titluri de pro. 
prietate s-au eliberat foarte puţine, procesele verbale de 
punere în posesie, când s.au măsurat,parcelele, nu s-aii 
completat. Oamenii sunt, în mase majoritate, nemulţu
miţi şi solicită noului topograf remăsurarea locurilor, 
sunt puşi de nenumărate ori pe drumuri te Prefectură şi 
Q.C.O.T., iar adresele primite de la «ceste prganş nu sunt 
luate în considerare. In 'zadăr-au test trimişi la Crişcior 
jurişti sau specialişti de la aceste instituţii pentru a-i 
sprijini, respectând spiritul şi litera, legii, pe cei de aici.

Practic în teren s-a deplasat doar tapijgrafui cu cei 
doi oare mânuiesc „calul*S Uneori a -m ai fost văzut -şi 
viceprimarul care este şi preşedintele comisiei (comuna 
nea vând de mult timp primar), iar alţii dau indicaţii ca 
dictatorii din birou, fără să cunoască situaţia - reală.

De la 1 aprilie a.c. a venit un nou topograf care este 
speriat de situaţia cu care se confruntă zilnic, (fiind pe 
punctul de a se retrage dacă este supus în continuare 
presiunilor.

Acest semnal II tragem nu cu intenţia de a ne răz
buna, doar cu dorinţa ca cel-ce’va sosi pe fotoliul liber 
de Trei ani de zile de primar, să cunoască situaţia şi să
ia măsuri ca şi aici să se intre în legalitate.. «.*'• * •*

ALEXANDRU JURCA 
Corespondent *
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Din nou, despre „lipsa" de păşuni
parte din iarbă să rămâ
nă neeonsumatâ şi să pu
trezească-4n câmp, apare 
cu totul inexplicabil fap
tul că unii crescători de - 
o i ' nu mai pot ţine efecti
vele ce le au, punându-li- 
$e în vedere să caute în 
altă parte locuri pentru 
păşunat. _

Concret, un asemenea 
caz ni l-a prezentat dl Ioa- 
•chim Vlad, din satul Cin- 
ciş-Cema. Dar să vedem 
cum stau lucruftte în fapt. 
Prin hotărârea nr. 1/1996 
a Consiliului local Teliucu 
Inferior, aşa cum i s-a 
adus la cunoştinţă dlui 
I.V., el nu mai are drep
tul să învoiască la păşu
nat decât maximum 25 de 
oi, deşi acum în turmă 

"are  140, fără a pune la 
socoteală şi mieii, pentru

celelalte trebuind să-şi 
caute ioc în altă ‘ parte. 
Asta se întâmplă in vre
me ce oile de la Ţeliuc 
au fost aduse să păşuneze 
la Cinciş iar în sâtul Iz
voarele s-a acceptat veni
rea unui cioban din afara 
comunei, care are şi el în 
turma proprie (jQ—70 de 
oi. In aseiftenea condiţii, 
este uşor de văzut că în 
loc să fie încurajaţi să 
crească în gospodării per
sonale cât mai multe ani
male, oamenii cu această 
pasiune de o viaţă sunt 
descurajaţi şi obligaţi, în 
final,- să renunţe la a mai 
ţine oi, această specie "in
trând în dizgraţia unor 
oameni pe care-i intere
sează mai puţin soarta 
zootehniei româneşti.

Dacă prim arul' comu

nei, dl Silviu Herban, ma
nifestă o oarecare, disponi
bilitate şi bunăvoinţă să 
nu se decimeze .efectivele 
de animale ale comunei, 
consilierii nu au aceeaşi 
poziţie, numai' aşa putân- 
du-se explica de ce este 
limitat dreptul ş i , accesul 
Unor oameni la suprafaţa 
de păşune care este în 
proprietatea primăriei, res
pectiv a obştii.

Prin scrisorile pe. care 
dl Vlad le-a adresat în ul- 
tirnui timp Prefecturii, a- 
cesta cere să se deplaseze 
o comisie de specialişti, 
la faţa locului, să consta

nte dacă s-a procedat- co
rect sau . nu îri privinţa 

; folosirii păşunilor comu
nei, susţinând ou argu
mente concrete că efecti
vul de animale existente

în comună riu asigură în
cărcătura necesară, în u- 
nele perioade şi locuri ră 
mânând, cantităţi însem
nate de iarbă neconsuma
tă, iarbă uscată din anul 
trecut, devenită fân pe a- 
locuri, putând fi văzută şi 
acum pe păşuni. Ca urma
re, în esenţă, dl V lad ce
re să se facă ordine în 
privinţa ameliorării pă
şunilor şi să fie curmate 
unele practici- ce îngrădesc 
dreptul oamenilor, de a 
creşte mai multe anima
le în gospodăriile perso
nale. Cel puţin câteva 
luni, în cazul de faţă până 
iese Ia pensie, sau când 
oile pot fi sacrificate şi 
făoute virşli, dl Vlad spe
ră să mai- aibă dreptul să 
păşuneze oile pe păşunile 
din- raza comunei - Teliucu 
Inferior.

NICOLAE TÎRCOB

m
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Prezenţa, unei persona
lităţi ca aceea a reputa
tului critic şi Istoric li
terar Vaieriu Râpeanu in 
ţtrM» noastră nu poate 
reprezenta decât un pri
vilegiu pentru cei care 
aa  avut ocazia, • chiar şi 
păntrB Scurtă vreme, să-l 
m  în preajmă. Pentru 
c9 „Vaieriu Râpeanu e 
prin natura sa un en
tuziast al Valorilor este
tice şi spirituale in gene
re, gata sâ le afirme şi 
să le spere cu toată va
loarea'', după cuni îl ca
racteriza Victor Feîăa :înT 
tr-o lucrare consacrată 
criticii literare („Prezenţa 
criticii"). „De la arta li
terară şi dramatică, până 
la muzică şi pictură, de 
la interviu până la în
semnările de călătorie, de 
la  sondajele de natură 
istorico-literară până la 
sintezele portretistice sau 
ale unei epoci* între 
asemenea repere ar pu
tea fi cuprinşi cei patru
zeci de ani de intensă ac
tivitate literară a cunos
cutului critic, mărturie 
stând numeroasele lucrări

V W A W .W .

La Loiiea se vp desfăşura 
în ziua de 25 mai a.c. tradi
ţionala manifestare „Cris- „ 
tal de Armindeni“. Este
vorba de a Vl-a ediţie a 
Festivalului concurs de m u
zică, dans şi poezie, o săr
bătoare “a primăverii în 
zona estică a Văii ■ Jiului.
O sărbătoare a tinerilor 
care au impus şi duc mai 
departe acest- festival, A- 
tăt de cunoscuta manifes
tare se adresează interpre
ţilor celor trei genuri ar
tistic» mai sus amintite, 
stârnind ambiţia pentru 
ocuparea unui loc cât mai 
bun in  întrecere.

scrise în acest timp („Noi 
şi cei dinaintea noastră", 
„Interferenţe spirituale", 
„Cultură şi istorie", „Me- 

- moria şi feţele timpului", 
„Interpretări şi înţelesuri", 
„Călător pe două conti
nente" ş.a.).

O primă întâlnire a 
dlui V. Râpeanu cu e- 
levi şi cadre didactice d a  
la  Şcoala Normală ^Sa
bin Drăgoi" din Deva a 
avut loc la începutul a- 
cestei săptămâni, subiec
tul prezentat şi apoi dis
cutat referindu-se la „E- 
voluţia lite ra tu ri româ
ne în sec. al X2î-lea“. In 
prezenţa dnei Vâleria 
Stoian, directoarea Bi
bliotecii Judeţene „Ovid 
Densusianu" Deva, a dlui 
Gheorghe Armăşescu, di
rector adjunct. a  dnei
Margareta Isţrate (şefa
catedrei de 1b. română), 
a  altor cadre didactice şi 
elevi ai Şcolii Normale, 
invitatul • acestei întâlniri 
a realizat o schiţă suma
ră echivalând cu un răs- * 

; puns la- întrebarea „Ce 
loc are literatura româ
nă în acest secol?" Luând

în considerare cele două 
tendinţe ce s-au impus în 
cultura şi literatura ro
mână la  începutul aces
tui secol — problema u- 

. ni taţii naţionale a  româ
nilor şi cea socială a ţă
ranilor — (un rol hotă
râtor în acest sens a- 
vându-l Nicolae Iorga), a- 
poi noutatea stilurilor şi . 
complexitatea luniilor, a 
sentimentelor umane în
tâlnite în proza şi în poe
zia vremii (M. Sadovea- 
nu, O. Goga, L, Rebrea- 
nu, Gezar Petreşcu, Ga- 
mil PetrescU, L. Blaga, 
H P . Bengescu, Al. Ma- 
cedonski, G. Bacovia, M. 
Dliade, apoi Radu Tudo- 
ran, N. Stănesou, Al. I- 
vasiuc, Şt. Augustin-Doi- 
naş, Ana Blandiana ş.a.), 
concluzia criticului este 
semnificativă: „Intr-o li- 
teratură există loc pen
tru  toţi iar de învins, 
înving evident cei mai 
buni — nu cei mai buni 
ca oameni, ci operele ce
le mai bune; pentry că 
opera trăieşte fnai pre
sus de numele creatoru
lui..." Literatura este un

proces continuu, genera- l  
ţiile se continuă, eveni- §  
menteie au o influenţă 
ce-1 face pe scriitor să 
mediteze şi să dea arhe
tipuri —r , âşa cum este 
romanul „lon“ al lui Re- 
breanu, aşa ' cum sunt 
„Poemele luminii” ale lui 
Blaga. Fără a diminua 
contribuţia literaturii scri
să şi apărută după anii 
’9§ (importante rămânând 
cărţile document-memo- 
rii, scrisori) „în momentul 
de faţă asistăm la o a- 
nume privire â prozato
rilor, mai circumspecta". 
Trecând peste dificultăţi
le inerente întregului p r o ' 
cds de apariţie a unei 
cărţi în librării şi ţinând 
seama de consideraţia pe 
care criticul Vaieriu Râ
peanu o acordă tradiţiei 
spirituale, în general, sub
scriem la ceea ce dom
nia sa conchidea în fina- .
Iul întâlnirii: „Vom avea 
o literatură cU adevărat 
de valoare când un scrii
tor de astăzi, mai tânăr 
sau mai bătrân, ne va da 
un „Ion" şi când un poet 
de astăzi, mai tânăr sau 
mai Jbătrân, ne va da 
„Poemele luminii".

GEORGETA BlBLA

l - ■

| Zidilotul de ftâfrme
t Lăsaţi-mă singur s-aschlt cum se revarsă 

- «Seva In nervurile frnnzei, talazuri de iubire ;
J. Nesfârşită, uriaşe valuri de neîncepută 
1 Lumină fecundând o vulg de aur,
I Lăsaţi-m ă’singur. Vreau să mă lepăd de memorie, 
f' Ca arborii, toamna, de păsări. 
tE u  unul nu - mai cred decât în aceste anotimpuri.
1 Dezbrăcate de orice retorică, 
f Oh, primăvară, insurecţie de aripi 
I Străpungând carapacea unui cer demult părăsit 
f  De. zeii vrcmelnici şi, tu, 
t  Sfântă vară, in suflet picurând şi-n auz 
i  Răcoroase triluri d »  ferigi şi mentă
• Spre, da, copilăroasa bucurie , -
I A însetatelor noastre cuvinte T *
I Cândva, cu sabia de trestie vom despica: 
f Veşmântul de apte stătute . :
♦  Ce-aii pângărit goliciunea Izvorului.
1 Lăsaţi-mă singur, cu inima mai goală 
|C a-n  ziua când m-am ivit printre 
| Aceste ziduri cu ferestre zăbre|S|« >4$ Iederi.

_ ţ  Unde, vă spun, mai adevărat este plânsul 
t  Fetiţei cârlionţate lângă -mormântul'
A Păpuşii de căiţi, decât istoria cetăţilor voastre 
4 Consemnată de scribi pe tăblia nisipurilor, 
î Lăsaţi-mă singur. In iam a vrajbei -generale,
, In vacarmul unui secol delirând,
* Eu aud vocea ziditorului de fulgere'
1 Cu miros de cer proaspăt cosit,
|  Păşesc prin otaVa albastră a nopţii şi laud 
I Dimineaţa înfloririi siminocului. 
ţ  Lăsaţi-mă, lăsaţi-mă singur, t 
fCe.am iubit, am plătit cu monedă de sânge.

w
* Ce n-au împlinit cuvintele mele, 
A Va desăvârşi Marea.

IOAN EVU

»» de
1 Ediţiile de până acum a- 

le festivalului „Cristal de 
Armindenia au reunit pe 
lângă tineri interpreţi in
vitaţi de marcă — actorul 
Adrian Pintea, directorul 
revistei VIP, George Stan
ca, soliştii vocali Mircea 
Vintilâ, Nicu Alifantis, Vă
ii/ Sterian, Loredana Gro- 
za, Cătălin Crişah, Ducu 
Bertzi; Daniela Gyorfi, San
da Ladoşi, Vasile Şeicaru, 
actorul Octavian Ursulescu 
ş.a. Anul acesta, manifesta

rea se bucură de partici
parea cunoscuţilor solişti de 
muzică , uşoară Anca Ţur- 
caşiu, Silvia Dumitrescu şl 
o lui Ghxfrgke Gheorghiu, 

Pentru participanţii la 
întrecerea,: prilejuită de e- 
diţia a V Ira a festivalului, 
menţionăm din regulamen
tul de concurs: secţiunile 
de întrecere sunt muzică 
uşoară, muzică jblfc, dans, 
modern, dans rapp, poezie. 
Pentru înscriere este ab• ■ 
solut nevoie de menţio

narea. numelui interpretu
lui sau a grupului, insti- 

. tuţia pe care o reprezintă, 
genul' de concurs, premii 

. câştigate la diferite festi
valuri, vârsta: Înscrierile 
se fac până la data de 22 
m ai a.c., eu excepţia sec- 
plinit 'de poezie, ba par
tea muzicală, înregistrările 
se primesc numai pe )■ ca
sete. Pentru relaţii supli
mentare, concurenţii se vor 
adresa conducerii Clubului 
sindicatului din Loiiea: Pre
miile oferite de ’■ organiza
tori se ridică la trăi ■ mi- 
Hoanit Ici.

■ > MINEL RODEA

Neag,
in

»»

1

N. Steinhartit -Misthius: „in genul lui Cioran, Neică,-£liade:..“
Nu se poate discuta 

despre această carte fă
ră câteva precizări..; P ri
ma ediţie a e i a apărut 
în anul 1934 sub titlul: 
„în genul.!, ţinerilor*! şi 
purtând semnătura-pseu- 
donim Antisthius. în  mo
dificarea titlului noii e- 
diţii aparţinând editoru
lui, s-a avut ’în vedere 
un criteriu destul de lo
gic: „Dat fiind că mulţi 
dintre cei care. pe atunci 
erau tineri, astăîi nu mai 
sunt printre noi, am con
siderat că este' mai firesc 
se? dăm numele autorului 
în clar şi să modificăm 
titlul (...)". Insă, la u r
ma urmei, acest lucru es
te mai puţin important 
decât gestul de repunere 
în circulaţie a unei scrieri 
de N. Steinhardt. _Cartea 
nu este altceva decât o 
reconsiderare parodică a 
celor; trei mari spirite ro
mâneşti, iar în context 
şi a altor oameni de li
tere şi cultură. Astfel, îi 
găsim pe câţiva dintre 
aceştia, care au devenit 
mai târziu personalităţi 
marcante în spiritualita. ' 
tea românească: Geo

Şogza, Petru Comarnes- 
cu, Saşa Pană, Ion 1. 
Cantacuzino etc. Având 
la îndemână uneltele unui 
pamfletar incisiv şi ale 
unui parodist poate prea 
dur uneori, autorul scrie: 
„Trenat la voiajuri nu 
m-am simţit deloc obo
sit la sosirea mea în Ga
ra de Nord (Bucureşti). 
Dintr-odată (at once)

drept vorbind, intr-un fel 
se văd kicrurile la 22 de 
ani cât avea N. Stein
hard t în 1934 (Ia :. apari
ţia primei ediţii a cărţii) 
şi altfel după trecerea a- 
nilor, acum. Desigur, de 
spiritul său acid, autorul 
cărţii nu a scăpat nici 
mai târziu.! Dimpotrivă, 
l-a cultivat. Putem vorbi, 
pe drept cuvânt, de o

NOTE DE LECTURĂ

_ m-am dus la hotel unde 
m-am spălat pe mine în
sumi în sus 1 washed 
myself up în lavatoriul 
odăii si în chiuvetă" 
(THE ' ROUMANIAN 
YOUNG WRITER — „Tâ
nărul scriitor român", 
pag. 75). Lăsând gluma 
parodică la o parte, aici, 
dar şi în alte câteva lo
curi, dăm de o reală bă
taie de joc. Textul citat 
mai sus este mostra du
pă... o compunere de cla
sa â patra. Or, la P. Go- 
marnesou nu se poate pu
ne problema aşa. însă, la

modalitate de teribilism, 
însă dăm repede de un 
sarcasm • în care ironia 
fină şi analiza corecţi 
sunt greu de găsit, N. S. 
lăsându-se furat de sprin
teneala unui condei ca
re, nici atunci nici mai 
apoi, nu l-a trădat, înseşi 
titlurile unor scrieri ale 
sale spun într-un fel a- 
cest lucru: „între viaţă 
şi cărţi" (1985); „Incerti
tudini literare" (1980); 
„Critică la persoana în
tâi" (Î983); ; „Prin alţii 
spre sine" (1988) etc. Nu 
numai pentru incitarea ci

titorului, ci şi pentru sa
voarea unui text de ex
celentă ţinută parodică, 
mai citez: „Se ştie că cea 
(atenţie la cacofoniei n. 
DH) mai Însemnată în
suşire a poeziei moderne 
este sinceritatea. Poetul 
modem spune c<i crede, 
despre toţi şi despre toa
te (...)• Merge atât de de
parte încât reuşeşte să se 
poată considera pe el în
suşi ca pe o a treia per
soană. , Dovadă dl Gee 
Bogza care în poezia 
Esseu se judecă singur: 
„ce frumos era la Piatra 
Neamţ/ Aerul tare ca 
vorbele într-un poem de 
Geo Bog2u“. (Prefaţă, pag. 
65). Şi tot aşa: o lectu- 1 
ră relaxantă, plăcută, o 1 
(re) întâlnire, la cel mai 
înalt nivel, cu un -autor 
remarcabil.

Fără teama de a putea 
fi contrazis, consider că 
„In genul lui...“ este car- 

. tea care nu trebuie să 
lipsească din bibliotecile 
noastre, fie şi numai în 
semn de respect pentru 
marele spirit care a fost 
N. Steinhardt.

DUMITRU IIURUBA

Am credinţa -că memo
ria hârtiei Va purta că
tre mâine numele domnu-' 
lui profesor Romulus Neag, 
autorul unei lucrări de ex- 
cepţie, în ale cărei file 
am simţiţ. — pagină cu.pa-, 
gină — vibraţiile lemnului 
de vioară, ale stâlpului, 
prispei,, zvelteţea ulcioru
lui de pământ, trăinicia 
rădăcinilor noastre milena
re, dar, mai presus de toa" 
te, filonul demnităţii, dâr
zenie!, înţelepciunii oame
nilor dăruiţi, prin lumina 
propriului exemplu, cre
zului neatârnării neamului. 
Cu demnitatea şi curajul 

-rostirii adevărurilor com
plexe _ despre , ieri, despre 
zbuciumatul trecut al Ţă
rii Zarandului, ajutorul s:a 
aplecat cu acribie, migală 
şi respect asupra documen
telor vremii, cercetând un 
material greu de semnifi
caţii privind lupta, pentru 
libertate-şi unitate a ro
mânilor din acest spaţiu 
sacru al Ardealului.

încercând să aşeze isto
ria în matca adevărului, 
Romulus Neag s-a întors 
bu pietate şi profesiona- , 
lism spre locuri şi oameni 

' care au ctitorit lumină in 
spiritualitatea românească: 
„In prezentarea personali
tăţilor de seamă care au 
ctitorit, în actul de cultu
ră, elementul biografic ne 
preocupă numai în măsu
ra în care ne ajută să re
constituim portretul spiri- • 
tual prin care. se impun 
în cultura, românească. Ele 
se constituie în modele de 
viaţă atât de necesare, mai 
ales generaţiei tinere, pen
tru depăşirea mentalităţii 
de uniformizare şi' pentru 
promovarea valorilor au
tentice".

Punând la îndemâna ci
titorului aceste „modele de

viaţă",, autorul cărţii ne 
dezvăluie m arile  conştiin
ţe ale neâmului din vea
cul trecut şi mai de aproa
pe, din acest spaţiu, tran 
silvănean, în faţa căror» 
ne închinăm cu adm iraţie 
şi respect. Respectul îl pu r-' 
tăm, deopotrivă, omului d e  
condei, al cărui har h» 
conturarea personalităţii u- 
nor înaintaşi nu poate ff 

- redat prin vorbe. De sub 
condeiul iui Romulus M6agt 
oamenii ies din neant, su
feră, luptă, cad, se1 ridL 
ca, ctitorind lumină şi spe
ranţă în cultura românieas. 
că. „Dr. ţpşif.Hodoş -ri <» 
viaţă de luptă, suferinţă şi 

_ nădejdi", „Protopopul Iiişif 
Başa — un Popaşu' al Za- 
randului", „Andrei Şagu- 
na, tribunul, conducătorul 

‘v şi îndrumătorul spiritual", 
„Nerva Hodoş — ctitor al 
unei discipline: bibliologia", 
„Vasile Damian, apărător 
al credinţei strămoşeşti şi 
al limbii naţionale", „Dr. 
Pavel Oprişa — „preot 
deşteptării noastre", „Vasi
le Stroescă — Mecena al 
culturii române", „Profeso- 

» rul Nestor Lupei — ener- 
gie„ vdinţă, acţiune", Jba- 
zâr Benea sau „înţeleptul 

rin  Gâlceava Lumii" sunt 
doar câteva titluri desprin
se din galeria personalită
ţilor ce dau substanţă şi 
faimă cărţii, oferind cu 
generozitatea dăruirii de
pline lumina propriului e- 
xemplu.

LUCIA LICIU

P.S. Volumul a fost e- 
ditat de Consiliul local al 
municipiului Brad cu pri-, 
lejul împlinirii a 550 -de 
ani de atestare scrisă şi 
declararea oraşului că mu
nicipiu şi tipărit la  ;S 0  
Polidava SA Deva.
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tonre (r); 2248 **nawa Operai; 82/00 TVR 
fista ■ TVR CiuH ta pm a ; M 48 Pempiraii 
«8.- tsdasafecatcftFs 1548 Din turneu aia-: 
«stator; S*4* 2*#rc* d to  « w ;  M 48 A c  
tusfltoţi; *LP) flmfatune in  
a ton i; *74» Vto(a pmtedeiar 
t o ;  *748-‘. f t *  P a n ta ; *140-: 
te tam *t; t948  fUntln (S); . 884*
« tt» i, nete», totmipnet •. 2040 T raaitr «ri>
Ctwici 2540 şt Pbemdx ( t  SDA,
m * n '2 3 M  A eţutaltata 2341  MTV. Bm* 
Tep 48; 8,2* b ib r llt iie  coajngată .pL Am*

-glia, 118% .
. . .  - ţ y »  2

7,90 La prima oră; 84» TVR laşi; 948 
Mimica pentru to ţ i ; IflJKS Caleidoscop; 
11,30 124» TVR l a #  j  12,30 TVR
SR4HL-I nţ$0i\.TTŞM  T in ta in ra ; ‘ 1348 
Llmbi s trlliie  M i 9848 O deneaua a r 
telor; 15,20 Convieţuiri; 16,15 Dragostea 
-tete% duMva» sMea (te; *740 "Bmto tn- 
vtoţiteo*; - 274» Oemimi care au  Isah^; 
1* S  iubiri atolgttoarr (s); 0 4 8  'Cmcm- ■ 
to t O r i i e f a d  w aţi snale Radia,- 214» 
TV ăt Mesager; 2^90 Ryperion (rev, Mtc- -

rflyă în  ' Imavliuli . StM âZ. n ja  -
lor; 23,15 Santa Barbara (tei 8/H  ftoca- 
riiic muzicii ■ ' ' ,

. t - , PRQ TV -
(Mi f ,  busta flmineaţ&rRAt 1 4 - 

a l s  ^  M W  itfzî, #,45 aipj.fi b, a i .  
m i  M iw p i  radise Reach (A  8948

1ÂP0 ?Zratae în $ /ta8841 Şti(|; B .80 t h ners (r); Q R  Wifl. 
b*T, poliţist texan (s/r); 14,38 Bugby:
Sup^ 12; 18,<»mA.&Sg (sM ; Pa-
«dfcte Bawfc 8Bf 1740 Tânfc Şl neliniş
te* « ta  *745 Ştiri; WfiO Nemuri-
tem i (S); 1B,00 Cheers ( ta  9 9 4 0

Stita 284» NoasuC 
, -- - 9 Cheers (s); tf l* .

Ştiri; 20,08 Dosarele- X (a); 2140 Otoetai 
« sla ^ ttto ffler  « « â i'ta R j . ^ î$ m  '4|Mrâe 
^ rn  **■; 22rn .m<e%btti la  Cte«
(*, 2 ep.); 0,05 Sport ia mhtiit; ştiri t o p .

.. «v»; 0.30 /teaton (s); *4» Cete trei fete  
taa Staei iL JSVA, >957); «4»  Fotbal. Be- 
«cm ta Spania <r); 3 ,«  Bmriiet M IA (d); 
549 Obsesii fatale <f/r>.

, s â m b ă t ă  s  m a i
. ■ T V R  I

7,8» Bună dimineaţa!; 8,48 Tlp-Top, Mi- 
ni-T*pt (cs); 9,8» Agenda teeCtondi; 94*< 
® « w a l "P?* Avîiîfc? ( ta  
*or*«rtfie JQ'âeSU* # J fts ÎI.25 P «  «st 

. pw  «mag. f t  ); 1245 ' V irterie  priiariei; 
13/ffiS Pleiade  ̂ Itopehe istorie^ ' . 14,to
7 * r * d  Babei: Desene anhm*»; n y a i n  
mvolcid; Universul straniu al Itd A rihur 
O. CSarke p ); 28,45 Mapampnd; 1*15 Te- 
l e to r i r io p e ^ ;  8049 ActuatiU^i, metea; 
■*%*» Şah ta.;, m ie. (s. TOC, ep. 1 şi -2); 
2*45 Actualităţi; 22,25 GĂa ^iieSli%iîs- 
r ile r: Prim ăvara In  bute n r i ;  2245 « te 
te  ffeeţgră (S); 9 4 » Noaptea adotescen-
fflor. ManRestări ptUejaîie d e  Săptămâna 
adeiescenţiter; 245 MedaRon Sberyl 
O asv. ■/

T V R  2
I - O .s ! :  <ţe sftm hiti «1

Studioului TVB Chij-N.; *2/88 M W  Bfsco 
Daoce; 13/08 TVR.. Tlnrlşeara; *340 Est 
Meridian. Mag. de sCărşh de Mpttmână. 
Program ăl TVR laşi; 1340 Seeralul ** 
petor albastra fd-a); 18,tS Btegc-Ate -toeta 
durerea mea (•); 1748 Serata Utozicaiă 
TV (pj); 1840 Studto etectaral; 1940 Sc- 
rata mfci'caiS TV ( r ’ffi H M  T m  « ►  
sager; 21,30 ftoMHea aAResceaţitar 
2248 Santa Barbara (s); 23,75 Alta i i  

' OaT/Tga tatcarferenţe spirituale; 
Colecţia Fragil.

2 $ M AI
T V R  1

- 8,00 Bună dimrneaţal; 948 Arlechin»;
Araballs mvhcm M  €mmtmS

•Ba lum ină; 2*48 Meindii peputens; EL0B 
Vtoţa autului; 234» Visând la Irawnia (te; 

.*«848 Actualităţi; 1140 Videa-Mapwto 
J H ra i ntnl ca Boar» ta  rt*ar*J Bua; t e 
m e  do mââae; T rt^ ^ t- tra p M  (s): *745 
A Atom. alfabetizare; .1749 S ta r Trait A, 
Stei;. 1*45 A  deua lbraftnie; XiytS Ra- 
htopa «cs); 20/96 A rtMgtaăfe ngenâa ea- 
» •* , saeteo; .2840 K» «fcato*»' uncd -.sta 

. R.SCA -85); 22,45 Tragerile Lato Jţ^te «I 
m im ,  2349 A ţtoalitoli; 2345 PtoH tol^  
apariivâ. a »  a m . 3 f e *  a  8 4 $ Se
tea  {>); 9,45 Kacteuaă Rrieă.- Lucăiut Wngw. 

T V R  2
7,00 5 x 2. Mag, duminical; *349 MTV 

Greatest H hs; 1140 D e ce trag clopotele. 
Mitică? (f. Rom&iia 1990); 16,00 Dragua- 
toa saea, durarea mea 89; *645 Remiza 

- m trria (ipag. . M p» Puteraa, pa
siunea (s); 20,00 Maeştrii: Lumini ale 
creatorilor dta umbrii (p i); 2140 TVM 
Mesager; 2*4® Descoperirea Ptwaeăi i : f iu  
tot Sourelui Răsare RMft; . S j88" Ritmuri 
m aritale; 3245 La puturea «  data; 234» 
S eat» Barbma (ta  2̂ >*5 Mfau Wmîd *95.

3 3 ( © 3 R

FERIODA 1«— 24 MAI
” . a  jşRRSR^-'/ V%ţf vă. puteţi

M-tunm £'•' ’3u * p - ./ ce c* aa familie. Nu
«•Se mtomsmtui pc^rivit senjnării unui document .tuni,. 
VSeMss» ţuk  <* . S'l -- 1 schtmr
tutei I» *s secv*ci i  Dar ’» vâ 'e g i  jaţi i) ©blemele 

.de serviciu pentru o .idilă nesigură, : n>ai ales că aveţi 
destute neînţelegeri cu şefii. .

j  •  TAUR. Aveţi nevbie de relaxare. Duminică, într.o 
vizită, s-ar j->utea să vi să ceară o părere profesională, 

jtaeercaţi : *ă fiţi . mai puţin- posesiv- ■şkjtnai diplomat, O 
rHeguţio  In familie prinde tone. In  activitate vâ  puteţi 
perm ite un ritm mai lent. Vineri iniţiativele dv se bu- 
t r i r i  .de sncees; puterea de mtirtcă — Ia-maxim..

#  |  elaţîik cu şefii ic* -rj D-*’' n-că
posâbile investiţii imobiliare. Prudenţă în acceptarea su. 
igâstlilor dneva doreşte vă facă * * Criza >.i‘u 
MRARrito. t a r i e  discuţii în famiiiie se vor sapiatia. Aten- 
ţiş' să  nu Intraţi In conflict cu o autoritate, La *erviciu 
ipdpulăritatea vâ ,< n  ,< re

a  RAC. Vă temeţi de o schimbare. Duhdnică prea 
m ulte probleme şi prea puţină energie fizică ; odihni.

. ţi-vS şl' ud luwţi seamă bârfele. Mai bine renwnţaţi

la dorinţa de a vă înctgpe în forţă săptămâna. Reztdta- 
teb aştept te vor ven, fi.- • 'n > v  Ptmcţi.vă 
iniţiativele. Aveţi ocazia unui câştig, fc posibilă o rea
lizare socială sau profesională.

a  LEU. Prietenii vâ „salvează" de corvezile casnice. 
Dvpmnicâ ia  o şuetă cu junicM aflaţi o  mulţime de nou.

vi şe fag coafetateM uimitoare. Luni posibile schim
bări la  serviciu. Vă scapâ Sensul unor evenimente. Aveţi 
idei i-it- tr- şefii vă dat mână liberă aşa că nu vă pasă 

«  i colegi t i  »- opun Sunteţi cap <\ ff.ct. rt ? 
;ui Frebt ’ i-d rfspu » miei  in v ita ţi.

a FECIOARA. Buna relaţie cu partenerul vă ajută 
să depăşiţi problemele cotidiene. Duminică, dacă aveţi 
uji examen, rezultatul g excelent. Tentaţia unei reiaţii 
clamtetaina e, Rterâe. riscantă. Frea multe A . t t M  $1 'prea' 
puţin timp. Succes în activitate, mai puţin în reiaţii sen
timentele. Atenţie la cursele inamicilor. OcupaţLvă de 
treburi casnice fără a neglija serviciul. ’ •'

a . B ă lA N ţA  Aveţi nevoie de sprijinul persoanei 
iubitei* Duminică — musafiri neaşteptaţi. Aveţi nevoie <îe 
toată atenţia la slujbă. Rafia vâ laudă, criegii vă felicită. 
Capacitatea de concentrare este m axim ă miercuri. Posi
bilitatea unei călătorii'vă deschide noi orizonturi. O re. 
alizare personală Vă bucură ; trebuie să sărbătoriţi ceva 
cu partenerul de viaţă. •

a SCORPION. O problemă importantă nu o rezol- 
va ţi t*î tr.uii capriciu c  ' i,t st,sj «.1 ii vâ Jerai ,s *» î  fo a i. 
te tare. Duminică — foarte sensibil la  Chestiuni oculte. 
Divergenţele vă * marchează. Dorinţa de a  fi mal puţin

corect r s  ;sfi*îr» ghinion Miercuri — .? r> proastă. 
drum urt de făcu t; evitaţi amestecul femeilor In t 
rile c r  EviteB riscant*

. •  SĂGETĂTOR. Vă bucuraţi de  b  drumeţie. Dumi
nică e bine sâ răspundeţi invitaţiei la tot dialog în fa
milie. Puţină diplomaţie In relaţiile cu partenerul de 
viaţă ar fi binevenită. Marţi, o  zţ bună. Bmiii împrumu
taţi vor reveni eu dobândă. Joi veţi rcâşi **ă fiţi pe  plăcui 
tuturor. Succese în iubire, financiar şi în  gospodărie.

•  CAPRICORN i-"r *'><.' b nil pr>*r,t* din r*,v mA- 
■iate nu veţi. fi muiţmnit. A r fi bine să urgri*te*ii o re- 
un 4r», i famili Luni aveţi c n irit» ->**cie*-t-' rezuL 
tate pe măsură. Nu vâ pripiţi în decizii. E posibil un e- 
şec financiar dacă nu ascultaţi sfatul unei persoane vârsf. 
nice. Copiii su nevoie de ajutorul dv. Api ^plaţii se opun 
unor planuri secrete şi fără ei veţi aşua.

a  VĂRSĂTOR. Chestiunile oculte vă interesează, © 
-călătorie sau o vizită am icală‘ vă relaxează duminică. 
Aveţi pretenţia ea. toată lumea să vă asculte orbeşte şi 
exageraţi. încrederea in sine vă poate aduce- laude dar 
şi antipatii. Bucuraţi-vă de starea romantică de miercuri. 
N .  v-‘o rezol 4 n d « ă i a e junţaţi 1 - . 5c <’j. r aţi 
implicat în prea multe problem e; luaţim  mai în ce t!

•  PEŞTI. Activităţile casnice s-au cam adunat, Du. 
mînică, o zi de odihnă deosebită. La orizont — un câştig 
surprinzător. Dacă în disputa cu soţul nu sunteţi ma
leabil, hu veţi reztava nimic. Q zi norocoasă miiercUri. 
Şanse m arţ de călătorie. Evitaţi discuţiile contradictorii; 
vă demonstraţi nivelul spiritual.

Vineri, 17 mal 1996(taraf V ili •  Nr. ic*o:
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CUVÂNTUL L-IBE

SCOR FLUVIU IA  DEVA 

DIVIZIA ~C

Veşa-NeMtirgistil Sadu 7-1
Bmoţil înaintea începe-, 

rii aceste! partide în rân- 
durife spectatorilor ce S-au 
încumetat să vină la un 

]a care prezenţa 
era incertă. Bri- 

arbitri — „centra- 
Iţă" -»  era venită tocmai 
de la Buzău (!) ieşise la 
cen tru  împreună ea e- 
chipa gazdă, dar Metalur- 

' gtettrî n a  dădea nici a »  
semn. La 18,10 insă oas
peţii Îşi tae  apariţia intr-un 
microbuz Cu num ăr de 

; Hunedoara: rămăseseră in 
pană la  Petroşani...

I '  Deci, Jocul a început la 
18,20 şi trebuie să spu
nem căspeetafcorfi âu  asis
ta t la u n  joc deschis, fru
mos, aplaudai; duete las»
create cu fanteste | i  acu
rateţe tehnică de Tănasă 
— omul m eciului UMCriind 
*  fOhiw~ Danciti, Râdos, 
Popa, Voinea, Ciobanu ş i ' 
chiar de â'părătort. Din 
p rimul m inut de Joc gaz- 

! «lele şi-au m utat „tabăra" 
v im - te re n u l : m etalu^işUior 

dând serios de lucru apă
ră r ii  f i  portarului Dort> 
banţu. t e  m inutul 9 »  şl 
te ţp te  primul gok te  un  
atac al devenilor, Rădos 
îi pasează lui Danciu, care 
in tră in careu şi nu-i lasă 
nici o speranţă portarului 
IM-fc Şi apoi,' din & in 9 
minute, după „cronome

tru", gazdele-şi majorează 
avantaju l l a  jnin. 10, la  
o centrare de pe dreapta, 
Bsanciu ş l  I f e m ă  s a r  t e  
cap şi „motoreta" Tănasă 
plasează m in g ii in  plasa 
porţii: 2—0. După alte 5 
minute, la o centrare de 
pe stânga, Tănasă lace 
inutil plonjonul portarului: 
3—0. Acţiunile devenilor 
curg mereu spre „reduta" 
oaspeţilor, se mai ratează 
din situaţii Bune, dar pu
blicul e mulţumit de jo
cul {«referaţilor lor. In  

~ min. 25, Tănasă iar se 
află bine plasat în careu 
şi de la 6 m  înscriu golul 
4.' Oaspeţii reuşesc să în
scrie golul dp onoare în 
ţBteutâl 32. După ce Gugu 
şutează puternic, Raho- 
Veanu respinge balonul la 
Văduva, care II introduce 
te «teste 4—1. '

In  repriza a doua; gaz
dele domină şi spre final, 
în mi». 7fr Tănasă, 80 
Popa şi 83 Voinea mai 
marchează fiecare câte un 
gol, partida încheindu-se 
eu scorul de 7—1 In fa- 
voaraa fotbaliştilor deveni.

VEGA: Rahovganu (46* 
Cibotaru), Fartuşnic, Bul
garii, Voinea, jfaeaeei, 
Popa, Danciu (47 Dobrescu), 
Ciobanul, Rădos 157 Bol- 
dor), Rădocăneacu, Tănasă.

PA

•  Institut naţional de 
C r im iw M t Şi soteelogift 
jurteteă. Mtaustrul pfcti- 
ţte ş  loaif -C avril €MU*ba- 
ian, a  declasat. cu  prilejul 

recentei vizite «lectorele din 
: Mehedinţi.. că ministerul 
pe car® y* conduce a  îna
in ta t propunerea ş i  a  e- 
tefcorat proiectul pen tru

preaaatenţii săi la  vârf, 
împotriva redacţiei în  lim
ba rom âni a BBC-uîui, m ai 
precis împotriva reflectării

iuti iritarea unul Institut realităţilor din ţara  noas- 
aationai «ţe crîm inoloriesi hră. «are c i #  a r  favoriza 

. « p o m w c . n  opoziţia, depăşeşte, prin
conotafii, o simplă dispută 
asupra timpilor de antenă 
dintre putere şi opoziţie", 
declară academicianul Ga- 
briel Ţepeiea, prim vice
preşedinte al P.N.TCD. şi 
p reşed in ţie  comisiei pen
tru  cultură, artă  şi mass- 
merfia, dift Camera Depu
taţilor. Rostul de radio 
BBC, ă  rrtpţi precizat aca
demicianul, â dus o luptă 
susţinută împotriva fascis
mului şl comunismului şi 
are merite îstofîee te  pre
gătirea opiniei publice 
pentru zorile democraţiei.

te criminologie şi 
sociologie juridică. Acesta 
va fi intentat şl eu spri
jinul urc r organisme in
ter nail»T.ak>, structuri ale 
Consiliului Europei şi ale 
Uniunii Europene.

•  Liderul P H 8 JL , A- 
driau ,Năstasc, a  declarat 
la  întâlnirea pe care a  a- 
vut-o eu presa, cu prile
ju l vizitei făcute în jude
ţu l Mehedinţi că „pro
blema Tezaurului Româ
niei va trebui să  capete 
o soluţie te  pacte# rela
ţiilor politice". In acest 
context el a  subliniat că 
„privind actualele evoluţii 
de pe continent, Rusia 
efte un stat de ale cărui 
poziţii va trebui să ţinem 
seama a tâ t noi, câ t ş i cele
lalte ţă ri europene".

te „Sancţionarea BBC- 
uIul v a  m m m  
independenţei presei*.
frnsiva poterii, prin

,CT
re-

Ţepelea a mai preci- 
„Ne exprimăm spe

ranţa câ membrii C.N A. 
v o r reflecta îndelung asu
pra semnificaţiei acestui 
litigiu. Sancţionarea BBC- 
ului va marini' blocarea 
Independenţei presei, va 
aşterne semne de între
bare asupra intenţiei reale 
de demoeratlzar» a socie
tăţii româneşti, precum şl

asupra respectării itinera
rului propus pentru â fi 
primiţi te  organismele U- 
niunii Europene şi NATO". 
\

•  Conducerea CIDMR 
este supărală pe maghiarii 
care candidează pe listei® 
partidelor ropiâneşti. Staf- 
f-u! de campanie electo
rală a l U.D.MJL a anali
zat, miercuri, 15 mai, la 
Cluj-Napoca, situaţia cre
ată de candidaturile Unor 
cetăţeni maghiari pe liste 
ale partidelor româneşti. 
Conducerea U.D.ftLR. con
sideră că aceste, persoane. 
Vor induce în eroare elec
toratul maghiar, fragmen- 
tându-1. Stafl-ul de cam
panie electorală are te  ve
dere toate metodele de 
contracararea şl diminuarea 
« fe te lo r negative" ale 
acestor candidaturi, parti
ciparea etnicilor maghiari, 
saşi ş i secui pe listele par- 
Udelor româneşti, te  ale
gerile ţocale te  o-
raşele şi comune)® din 
Transilvania, poate crea 
an  precedent periculos 

'p e n tru  UTJJdLR., m ai a- 
lee dacă aceştia vor câşti
ga alegerile. UD.M.R. a

avut in ultimii şase ani un 
electorat slabii de  circa 
8 ia «Mă dan populaţia 
tării. UScâ acesta gir' scă
dea, Uniunea ou şi-ar mai 
putea impune punctele de 
vedere &r anumite pro
bleme.

•  Festival d e  Teatru 
cu participare 
a s te  te  Piatra
latre. 18—26 mai, lai Piatra 
Neamţ se  va desfăşura cea 
de-a XlE-a ediţie a Festi
valului de Teatru cm par
ticipare internaţională. Vor 
fi prezente trupe cunoscute 
din Statele Unite, Japonia 
şi Elveţia, Spectacoteie vor 
fi ţinute în spaţii secon- 
venţkaMie, precum pla
toul de la Tumul Iul Şte
fan, în  piaţa d i» faţa Tea" 
tratei Tineretului tete In 
pivniţa d e  la Curte*Dom- 

!h uitimul « o -  
şi-au mai anunţat 

participarea trupe din Un
garia şi Franţa. Vo» par
ticipa trupe de la teatrele 
din Sf. Gheorghe, âucu- 
r«ŞU. Beăiia, Arad Tîrgu 
Mureş; Distra Neamţ- Tea
trul de Comedie din Bucu
reşti va veni cu O p i  
m iere „Ciocoii vechi . şira 
noi", sapă Nicolae 1*11 
mon, te  regia Iul Cfeli 
Colceag, iar Ion . Cart*...—, 
teu va « t e  m  feritei Bord

M

OFERTA SPECIALA 
TV NOKIA, MEQAVtStON

IN  RATEU!
c u  a v a n s  * i n u a m i

4 0 0  0 0 0 l e i

teiuiraeOrawidîOTE
f  B ^ W g ^ p e t w M i t f i p w e i i a r  
v BCIjM£OOARA'©<2 jDacia «iOî6-i<Sl 

uzeu tel 642393*

S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA" S JU i. 

DEVA

* 
t

•  VINDE j» preţuri deosebit de avanta- \
J w c :  -'.K

—  A u to u ti l i ta ră  1,8 to  C itro e n  C 2, 5  D
tn rb o d le se l, a n  fa b r ic a ţie  1992. \

Cte* Autoutilitară 1,2 to  Fiat Ducat© 14 die- j  
sel, an fabricaţie 1992. (

— Autoutilitară — furgon EFA H^O, ca- {
bina dublă, an fabricaţie HHJ8, t

Informaţii suplimentare la sedtttl firmei, 7 
str. Aurel Vlaicu, nr. 21. î

t L • '  VINDE JEN GROS im port Germania: [ 
; * —  material blugi, culoare bleumarin ( lă ţ. '

i , * m
—  m ateria l ca tifea  r # a tă , «mioare b ej (lăţ. 

1.40)
Informaţii la teL 230054; 213W4.

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA 
Că sediul In Deva. Plat» UtaWfe nfc fe  
Organizează In data de 5. 06. 1996, or* I i,

deschisă pentru achiziţionarea a:
•  2180 lămpi de mină
•  6 rastele.
Documentele licitaţiei se pot^eumpăra în 

cepând & l data dB 20. #5. 1998 de Ia 
voltare din eadrul Regiei.

Îndemnaţii suplimentare se pat obţine In 
teL 054/213140, 2î$04L in t  ţm s : ^ 8 .

a C , CGRVINTRANS S.A. HUNEDOARA
•Anunţă intenţia de majorare a tarifului 1» 

transport raarlă şi călători.

O S R A M
MAI MULTA LUMINA CU MAI PU TM Â BNCRGSE*

Ir

CĂUTĂM DISTRIBUITORI ÎN 

JUDEŢUL HUNEDOARA

Str. Avram lancr, Bl. NI, parter, 
Tel. 054/216t 96

, FACULTATEA DE IGINERIE 
DIN HUNEDOARA

ANUNŢA irunânarea diphauelnr de licen
ţei pentru absoh-enţii ingineri, promoţia 1995, 
înfiata, de 23. 05. 1996; oca 10, in Aula făcui- 
tfl|H .

I

*****

S.C IHCOMEX SJtL
v  i h b  m

SANYQ-.&OiJJSTASJl*XWOO |Wga*y<metteP 
lerrea»iipH,m «i f i r i  tekteri) '

•  TKJEVGBOABE ALRNEGSU - Bucaresd
•  MBGB1KRE S I O O N O S A IFM K E  - 6 ăe«ti
•  R U f ir iU  - '
•  IBABDH ME SRĂLAT * Gogtr . '.f?
•  * t * a m  F O H O S A -I8  v m c z t  - i ta & i"

•  GOVOARFjM OfHgm CknăfbrAgM  fab»  
* e t u  f l  M i ^ r r i u m ^  r«»i»>
•  wpsEACHir sl m ju A sr â m a  ,
•  DtCUBATOARE PENTRU P U I DE
•  ăiTK pţy te igWB r ă r lmnirc ■  dectrocamice

pe ga&,

Se acerdâ GARANŢIE «*»«*» 1-A aci 
GARANTAT C SJB  lH l  IACI PRETURI 11
IVgbu M  facattoefl jndetdcr B n a ctea  #
ADu produade ae vând al c m  _

li*
IN  C E L E  M A I A VA NTAJO ASE 
C O N D fţg  D B I TARA :

»
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CUVÂNTUL LIBER

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 3 
camere, parter, posibilităţi 
privatizare. Tel. 224320.'

' (399134)
•  Vând' convenabil fri

gider Zii şi faguri artifi
ciale pentru stupi, tel.

. Z1667S. (8748)
•  Vând calorifere ta

b lă  noi. Informaţii tel. 
218107, după ora 15. (8741)

•  Vând cazan de baie,
elemenţi calorifer, televi
zor color, preţ negociabil, 
tel. 624292, zilnic 8—10 şi 
19,30—22. (8740)

•  Vând teren intravilan 
8400 mp, str. 'Viilor; ' In
formaţii tel. 625936, 218293.

(8737)
. •  Vând 20 familii stupi 

Brad .tel. 650115, după ora 
21. (8604)

•  Vând pul de ciobănesc 
german, tel. 21852». (8602)

•  Vând urgent Dacia" 
1310 TX 90, stare excepţio
nală, 8 200 000, negociabil. 
Băiţa, nr. 24, lângă far
macie, după ora 16. (8750)

•  Vând urgent tractor
,ţj 650, preţ foarte avanta
jos, Bîrsău nr. 261, după 
ora 16. (8601)

•  Vând apartament trei
camere, tel. 660676. (8606)

•  Vând apartament 2 ca
mere, str. N. Băleescu, tel. 
231001. (8618)

•  Vând VVartburg cu 
m oto  VW, stare foarte

, bună. an fabricaţie 1989 
3800 DM, tel. 225679, Mă- 
rişcsti 10, după ora 16.

(8729)
•  Vând . ■' taragot, tel,

624200. V ' (8620)
- •  Vând casă Deva, 2
camere, apă, gaz. Ofer 
spre închiriere vilă, Deva, 
t  camere. Informaţii teii 
218402, de luni până vi
neri, orele 8—16. (8622)
• •  Vând pătuţ copil, pâr- 

iitoare electrică ■ pentru 
porc, două draperii lemn, 
tel. 214132. (8621)

« Vând remorcă * ru 
sească- ««înmatriculată, ma

şină de scris electrică, tel. 
617732 <86 î 6)

•  Vpnd Dacia break,
stare 'excepţională, infor
maţii tel. 215760. (8611)

•  Vând' casă cu gră
dină, Ormindea, corn. Bă- 
ita, tel. 613045. (8607)

- •  vând apartament două
. tun ci" Bvnedoate, îm bu-1 
riâtăţft, fii. 225275, . preţ 
convenabil. (9000)

•  Vând-apt i’tament două
camere.- central, tel. 611974, 
orele 13- U-. (8452)

•  Vând apartament 4 
camei e, etaj 2, multiple 
îmbunătăţiri, tel. 218386.

(8614)
•  Vând apartament trei 

camere, zonă centrală, tei.
.621622. (8613)

« V ân d  Dacia 1300, stare 
bună, negociabil, tel. 714790.

(8626)
•  Vând Talbot Horizon,

stare bună, tel. 661323, preţ 
negociabil. (9453)

•  Vând tractor 650 M,
tel. 660640, 660797. (8625)

•  Vând cuptor cu 
microunde marca Pri- 
vâege, nou, a p a ra t Te
fa l — uz casnic, tel. 
724732. (8624)

mmmm * mmm* •  « m t  » ummm t  mmm

® Vând congelator ladă, 
tel. 613098. (8629/30)

•  Vindem 3 locuinţe spa
ţioase, ultracentral, Deva. 
informaţii tel. 230577, o- 
rele 8—13. (8703)

•  S.G. Agromec Luncoiu 
S-A- str. Valea Lungă nr. 
I, loc. Luncoiu de J[os or
ganizează, joi, 30. 05. 1096, 
licitaţie pentru vânzare 
de tractoare şi maşini a- 
gricole.
_ Inf. tel. 054/650529. (8619)

•  Vând rulotă coirierci-
ală, deosebită, cu ! dotări. 
Relaţii str. Carpati, 50, 
tel. 729205. (9418)
: •  Vând furnir (tei, pal
tin) abricht şi circular. Tel. 
720550 sau 711627. (9417)

•  Vând. Dacia 1410 Sport,1
1987, impecabilă," Tel.
716306 sau 712412. (9416)

•  Vând casă, curte, gră
dină, în localitatea Mi- •
hăiesti, Dobra. Tel. 721759.

(9413) ,
•  Vând 10 000 jpuicuţe 

„Shaver“ pentru ouat.

Inf. tel. 064/186839. ■ sau 
064/180025, după orele 18.-

(9410)
•  Vând Dacia 1310, Un

garia, fabricaţie 1984,
1 800 DJVI negociabil. Tel. 
230024. ' (8638)

•  Vând -dubită Barkas, 
an fabricaţie 1987, stare 
perfectă, preţ convenabil— 
Informaţii zilnic între t. 
rele 8—21; tel. 714904.

(9421)

PIERDERI
■ •  Pierdut carte de iden
titate auto, seria A, ' nr. 
0930152. Se declară nulă.

(8747)
•  Pierdut certificat cod 

fiscal nr. 5012944, aparţi
nând SG Estefprod SRL 
Hunedoara: Se declară nul.

•(8615)
« Pierdut legitimaţie ser

viciu eliberată de F.E. 
Mintia pe numele Cale- 
ment Ioan. Se declară nulă.

(8613)
' •  Pierdut legitimaţie 

handicapat pe numele 
Astanei Catinca. Sfe de
clară hulă.

•  Pierdut carte identitate
seria B nr. 360103. Se de
clară hulă. (8612)

OFERTE 
RE SERVICII

•  SC Codrişor Bistriţa 
angajează muncitori neca
lificaţi—  salubrizare muni
cipiul Deva, tel. 218665, 
(seră flori — lângă sta
dion),, patron Grigore Iuga.

(399139)
•  Caut femeie pentru 

îngrijire copil, tel. 621064.
(8743)

•  SG Premagran SRL, 
Simeria,- str. Biscaria, nr.

' 1 angajează muncitori ne 
calificaţi pentru prelucra- : 
rea , marmurei, bărbaţi,, 
vârsta 22—25 ani, prezân- 
i i <■>* pent: i iiscuţ a oei- 
lim inară la sediul socie 
taţii în 20 mai 1996, ora, 14.

(8719)

TRANSPORT ftL*.R?'A 
c:. cam io an e  îc- *vsr

CsC? S Ş: ,
Tai: 647529 or-̂ K-; l  - v 7

«Firma: SG£UROPA-TRAi\&COMAl. SRL
Adresa: }ud. Hunedoara, loc. Deva 

str. I Decembrie nr. 5 .

Tel: 054-21,52.69 
Fax: 054-21.52.69

•  SC Premagran SRL 
Simeria, -str. Biscaria nrr

-■ 1 organizează'în.,. data d e -
' 28 mai 1996, bra 14, la se

diu, testare pentru ocupa
rea unor poşturi de su
praveghetor producţie în 
domeniul prelucrării mar
murei. Condiţii: bărbaţi

_ -între 26 şl 3^ 'an l, prpgă*i 
tire medie . în domeniul 
tehnic. (8710)

•  SC Horizont SRL din
Timişoara angajează în 
condiţii avantajoasă tâ n ă r ' 
serios, muncitor ca distri
buitor de produse ali
mentare în, judeţul Hune
doara, cu maşină personală 
şl eventual un mic spaţiu 
de depozitare. Detalii la 
tel. 056/195220, orele 10— 
16. (8999)

•  Avocat dr. Nicolae
Stânculescu anunţă des
chiderea cabinetului indi
vidual de avocatură, cu 
sediul. în Deva, str. Li
bertăţii (fostă' Lenin), bl. 
L â, sc. A, etaj 1, ap. 2, 
teL 215479. (8742)

•  SC Stela şi Dorina 
Deva -angajează bucătar. 
Ţnformaţii Deva, la tel. 
627567, după ora _12.
„ i (9562)

•  Societatea Comercială
Zarandtrâns SA Brad,
strada Vânătorilor, nf. 47, 
angajează: doi mecanici 
auto (motorişti), unul pen
tru  coloana Crăciuneşti,
2 şoferi pentru coloana
Crăciuneşti, trei paznici
(bărbaţi) cu încadrarea in 
Legea nr.. 18/96. Informa-# 
tii suplimentare' la ■ tel. 
651310. f  (9171)

DIVERSE

•  eONSUMCOOP Geoa-
giu anunţă intenţia de 
majorare' a adaosului co- 
mefcial. după cum ur
mează: la desfacerea cu 
amănuntul de la . zero la 
50 la sută, la alimentaţie 
publică, de la zero la 150 
la sută, lâ : produsele de 
panificaţie, de ia zero la

, sută la svftă, la prestări 
servicii, cu 60 la sută. ;

(7967)
•  SC Ofraum Miraco 

SRL anunţă intenţia de
: majorare a  tărifelpr cori- L 

sultaţii începând Cu, data 
de. 17 iunie 1996. (9416)

•  Cooperativa Arta Mo- 
'd e i Deva anunţă, intenţia
de m ajorare a tarifelor la 
prestări servicii cu 1 iu- 
nie 1996. (8744)

•  SC Luki Auto impe x-
J * , '  D Va amin S atenţi 
de majorare v adaosului 
comercial până la 80 Ia , 
sută, începând- cu data de 
17 mai 1996. -(9451)

COMEMORĂRI
•  Cu adâncă durere a- 

nunţăm împlinirea a şase 
luni de la trecşrea în e- 
ternitate a celui care a 
fost fiu, sot, ţaţă deosebit 
« ARSENIE TURCIN 
din Ohaba. Nu te vom uita 
niciodată: Familia. (8610)

•  Cti dor nestins şi 
nemărginită durere 
soţul, fiica şi părinţii 
anunţă comemcTrarea 
a şase Săptămâni de 
la dispariţia prema
tură a scumpei noas
tre soţie, mamă şi fiică 

ec. TAMARA 
PETRESC

Parastasul de pome
nire' sâmbătă, 18 mai 
1996, ora 13, la cimi
tir. (8631)

« Soţia Adriana, fi
ica Monica, părinţii 
Cornelia şi Constantin, 
socrii - anunţă cu du
rere în suflet că se 
împlinesc şase săptă 

. /mâni de la dispariţia 
celui care a fost ne
uitatul
ing. VASILE SORIN 

. CEZAR
Parastasul de pome
nire sâmbătă, 18 mai 
1996, ora 13, la Cimi
tirul din str. Călugă- 
reni. (lângă Eroilor). 
Familia îndoliată.

(8635)

S  C . E N E R G O T E R O M  S R L  
T IM IŞ O A R A  

C alea 
056-1526ro l .

Ş a g u k i i  i
>33; Fax:

nr. 204
056-153135 -

.  PR O D U C E  Şl LIVREAZĂ
-ŢEVI SI ELEMENTE

preizoLate
p e n t r u  r e ţ e l e  d e  te ffo o fic a r®

LA NIVELUL STANDARDELOR 
EU RO PEN E

I

- î

i I
DIRECŢIA SANITAR VETERINARA !

A JUDEŢULUI HUNEDOARA |
j Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. *
* 226. I
I Scoate la
* CONCURS
} în data de 3 iunie 1996 următoarele posturi j  
j- vacante: »
I O Medici veterinari

I

| 9 Asistenţi vetetinari
* •  Posturi administrative

-  1060 lei/buc,

-  850 lei/buc»

- 450 lei/buc. 
260 lei/buc.

* *—* **” *  ̂ * — ,  —, —* —V — ,  — * — , — —f — ,  — , ~ , — , — , —

•  Cu adâncă şi ne
mărginită durere fa
milia "Barbu şi prie
tena Adina anunţă că 
în ziua de 18 mai 1996 
comemorăm 6 săptă
mâni de când unicul 
nostru fiu

ADRIAN BARBU 
ne-a părăsit fulgerător, 
pentru totdeauna, - lâ 
numai 24 de ani. Nea
murile, cunoştinţele, 
prietenii şi vecinii sunt 
rugaţi a lua parte Ia 

' comemorare, ora 11,30, 
la Cirrtitirul Ortodox 
Bejan Deva. ^Dra
gul nostru, nu te vom 
uita niciodată !- (8628)

I
' -•%'

\
I Relaţii suplimentare la sediul .unităţii. j
! ^ ________________________________ :______________ -  I
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S C. „CONS — TOMMY“ S.C.S.
Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, teL- 748645; fax 

711710 — 712020.
V IN I»: ' t
•  B o lţa r i . . .
— 300 x 190 x 240 m/m 

72000 lei/mc
— 290 x 190 x 240 m/m 

61200 lei/mc
—■ 300 x 190 x 120 m/m - 

240 x 060 x#120 m/m V*

— 2,5 m/m si 5 m/m la comandă
EXECUTĂ: ■
#  orice lucrări de construcţii (garaje, sere, 

case etc.). Lucrările se execută cu materialul 
constructorului sau al beneficiarului la înţele
gere. Se respectă preţurile de catalog (449 cu 
reactualizarea manoperei).

Lucrăm şi în judeţ.
9  transport cu camion 5 tone la 260 lei/ 

to km.
Relaţii la sediul firmei, fax sau telefon.

S.C. SERDEAN COMPANY S.R.L.' ALBA 
IULIA

Tel. 058/813210.
9 repară şi reîncarcă stingătoare (praf, 

C02 şi soluţie) de toate tipurile*
9 execută confecţii metalice diverse (in

clusiv cazane pentru încălzire cu gaz). (6399564)

S.C GABRIELA COMIMPEX S U ',.
Cu sediul în Orăstie.
9 DISTRIBUITOR AUTORIZAT al ţiga

retelor din Tg. Jiu. t 
Vinde ţigări :•
9 COLOANA
9 SNAGOV -
9  CARPAŢI t

prin depozitul din.Sîntuhalm — box 2, depozit 
Metromobila, între orele 9—17.

9 /\N G A JE A Z Ă  VÂNZĂTOARE  
'  Informaţii telefon 641900. (9561) «• \
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