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ALEGERI -  IUNIE 1996

: ' Ultimul, dar şi cel mai corect bilanţ
Din grupajul de infor

maţii referitoare la rezul
tatul alegerilor, publicat 
în ziarul de ieri, au lipsit 
cele referitoare la îpuni- 
cipiul Deva. Ieri şi acest 
ruanieipiu a comunicat 
toate elementele rezulta
tului alegerilor. Şi toată 
lumea a fost unantaâ în 
aprecierea că Biroul elec
toral al Circumscripţiei 
municipale a lucrat cu 
foarte multă răspundere, 
prezentând biroului elec
toral judeţean cea- mai 
corectă lucrare. Aprecie
rea aparţine atât preşe
dintelui B.E.J., câ t' şi re
prezentanţilor partidelor 
politice.

Aşadar, iată ce putem 
spune azi cititorilor noş
tri despre rezultatele ale
gerilor la Deva:

•  Prezenţa la vot a fost 
de 53,75 la sută.

•  La cel de ăl doilea 
tur de scrutin, vor parti
cipa dnii: '

Virgil Boca, din partea 
Partidului Alianţei Civice, 
pentru care au votat 6100 
alegători şi

Mircea Muntean, candi
dat din partea Convenţiei 
Democratice din România, 
votat de 6074 alegători.

Ceilalţi candidaţi Ia 
funcţia de primar au în
trunit voturi după cum 
urmează:

Marin Avrămică, P.D.S.R. 
— 3504 voturi; Alin Da
niel Suciu, U.S.D. -r- 3465; 
Ion Resiga — P.S.M. — 
2915; Nicolae Pavel Se-, 
gesvari, U.D.M.R,— 2146; 
Liviu Ghtfcar-'P.U.N.R. — 
1156; Lazăr Constantinescu 
Iulian, P.R.M. — 1119;
1 .eon Tomuţa, indepen-

I Concursul naţional de 
Interpretare 

instrumentală şi arte 
plastice

Timp de trei zile (30 fie adresate urări de bun 
mai — 1 iunie) munici- venit şi de succes de 
piui Deva a fost gazda către gazdele acestei raa- 
celei de-a opta, ediţii a nifestări — prin dnii 
Concursului naţional de Nicolae Icobescu, director 
interpretare instrumen- ai Liceului de Artă, Vir- 
tală şi arte plastice, ma- gil Boca, viceprimarul 
nifestare organizată de municipiului şi Ioan Fi- 
Ljceul de Artă Deva în lip, inspector de specia- 
colaborare cu Inspeeto- litate. Juriul concursului 
râtul Şcolar judeţean a avut şi în acest an o 
Hunedoara şi cu spriji- componenţă prestigioasă, 
nul Prefecturii, al Pri- reunind cadre, didactice 
măriei, al altor foruri şi profesori universitari 
locale, precum şi al spori- din principalele centre 
sorilor. Participarea a universitare ale ţării şi 
fost numeroasă — 164 de din Deva, avându-i că 
concurenţi reprezentând preşedinţi pe dl. prof.

■ .24.pite şcoli şi licee de univ. Florentin Mihăescu, 
profil din ţară, printre decanul Facultăţii Gom- 
care cele din: Bucureşti, poziţie — Muzicologie a 
Gluj-Napoca, Iaşi, Timi- Academiei de Muzică 
şoara, Braşov, Gfaiova, Gluj-Napoca şi pe dl. 
Oradea, Tîrgu-Mureş, Si- conf. univ. ioan Truică 
biu, Ploieşti, Baia Mare — Academia de Artă Iaşi

Festivitatea de deschi- GEORGETA BIELA 
dere a prilejuit ca tutu
ror participanţilor să le (Continuare în pag. a 2-a)

1

dent — 287; Nicolae Ză- 
voian, Partidul Pensiona
rilor din România, 859; 
loan Dărăbanţ, P.D.A.R.
— 751; Gheorghe Bogdan,
M.E.R. — 685; Gheorghe 
Niţescu P.S. — 63P; Mircea 
Ioan Alexa, P.L.. ’93 — 423; 
Ioan - Croitoru, P.N.Ţ. — 
337; Nicolae Haţegan, Par
tidul Automobiliştiior din 
România — 303; Petru 
Iacob, Partidul Noua Ro
mânie — 294; Ioan Con
stantin, Alternativa
României — 194; Con
stantin Zarif, independent .
— 126; Zaharia Mica, Par- 4 
tidul Republican — 91; 
Gomei Călăraşu, Partidul 
Renaşterea şi Independenţa 
României — 53.

« Consilierii declaraţi a- 
leşi lă Deva sunt:

Badu Rădulescu, Liviu 
Marius Anta), Dumitru 
Gâlcescu, Adrian Dan

Magheru şi Mihai Prodan
— din partea C.D.R,

Ion Iliescu,Mircea Flu
viu Bobora şi Ana Armă- 
şescu -  P.D.S.R.;

Traian Barbura .şi Da
niel Alin Suciu — U.S.D.:.

Virgil Boca şi Ioan Do
rin Petrul — P.A.C.;

Borbely Martin şi Peter 
Ludovic — U.D.M.R.;

Ion Resiga şi Ion Bârsan
— P.S.M.;

Petru Şteolea — P.U.N.R.: 
Ioan Stănilă — P.R.M.; 
Gheorghe Bogdan — 

M.E.R.; ' • -
Aurel Oprişa — P.D.A.R.; 
Gheorghe Niţescu — P.S.: 
Ioan Băcoiu — P.P.R.
« Un număr "de şase 

dintre consilierii aleşi au 
candidat şi la funcţia de 
primar. Dacă n-o fi tina. 
o fi alta.

Tinerii şi timpul
Citesc în revista „Deutschland" (nr. 2/96) un 

sondaj de opinie întreprins printre tinerii Germaniei. 
M-a surprins maturitatea a 78 la sută dintre ei( care 
consideră că „oamenii trebuie sa se • ajute --intre ei 
mai mult şi să nu lase toate problemele sociale în 
seama statului". Dacă în Germania se purre această 
problemă, e uşor de imaginat cât de acută este ea Ia 
noi. Doar că aici nimeni nu şi-o pune (încă). Asta 
îmi aminteşte de un articol publicat cu vreun an, doi 
în urmă în ziarul nostru de o elevă a unui liceu de- 
vean. In esenţă, ea se plângea de indiferenţa socie
tăţii faţă de tineri, -in speţă faţă de posibilităţile lor 
de a-şi petrece timpul liber. In afară de un bar, o 
discotecă, o plimbare „pe' centru" (mic centrul!), un 
film (scump biletul!), tinerii. nu prea au cum să-şi 
petreacă timpul liber. Mare tristeţe, mare plictiseală! 
Şi încheia patetic: „Şi atunci este petrecerea timpu
lui liber al tinerilor o problemă? Noi credem câ este 
şi că trebuie să se gândească serios la. ea cei care au 
responsabilitatea socială s-o rezolve1'. Oare chiar aşa 
să fie? E adevărat, un oraş civilizat trebuie să 
aibă locuri şi mijloace de agrement pentru toate op
ţiunile,' ceea ce oraşele noastre sunt încă 'departe de 
a avea. Dincolo dp aceasta se pune însă problemă:, 
de principiu a timpului liber şi, da urma urmelor, a 
Timpului însuşi. .

Mircea Eliade considera tinereţea mediocră fi
indcă este opacă la sentimentul morţii, al trecerii.

I.V".I
«ţ •:I
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Cele două premii I a ie Liceului de Artă Deva: 
Lucian Plăvan (flaut) şi Paul Sirbu (vioară) — 
laureat şî al Marelui Prc miu ăl concursului. .

' Foto: PAVEL LAZA

Tinerii sunt convinşi că timpul e fără sfârşit şi că 
moartea e ceva ce nu li se-întâmplă decât altora. 
De aici impresia, când nu sunt ocupaţi, că timpul e 
gol, că trebuie „pierdut" cumva, că trebuie „omorât". 
Cel mai bine ar, fi însă, nu-i aşa?, ca timpul acesta 
liber, gol. să fie „organizat" de cineva. „înainte" 
se ocupa de treaba asta partidul, uteceul, nu era deci 
mai bine „înainte"? Dar Marin Preda zicea că, din 
clipa când ţi-1 „organizează" alţii, timpul nu mai e 
al tău şî nu mai e liber. Pe de altă parte, nu te poţi 
bucura cu adevărat de plăcerile pe care ţi le poate 
oferi timpul liber decât după O realizare, după un 
efort, după o , împlinire; după ce ai dobândit acel 
sentiment plenar al datoriei împlinite. ,«Numai cinevf 
care este cu adevărat ocupat şi responsabil în munca 
lui — scria Mircea Eliade — poate experimenta acea 
beatitudine şi acel instrument de cunoaştere, — 
pierderea timpului". Timpul liber, bun de „pierdut", 
este deci un instrument de cunoaştere cu infinite 
virtualităţi care nu se cer decât descoperite şi ex
ploatate. Pentru cei ce nu- înţeleg aceasta însă, el 
rămâne o sursă monotonă de plictis', de blazare"şi 
de revoltă împotriva societăţii adultocrate care nu 
se îngrijeşte de „organizarea" sa. Dar nu dl. Văcă- 
roiu şi nici dl. primar trebuie să „organizeze" timpul 
liber ap tinerilor, ci ei înşişi, punându-şi la contribu
ţie mintea, inteligenţa, imaginaţia specifice vârstei 
şi care* pot fi canalizate în sensuri constructive, nu 
neapărat strivite în plictis şi vegetare sau consumate 
în alcool, drog, turbulenţă şi acte antisociale. E un 
lucru pe care, cum s-a văzut la începutul acestor în
semnări, 78 la sută din tinerii germani l-au priceput. 
Ei nu-şi lasă toate problemele lor specifice în seama 
statului, ci se nintii între ei, se asociază în funcţie 
de preocupări şi afinităţi, Pleacă în excursii, în va
canţe şi la sfârşit de săptămână, eu bicicletele sau 
per pedes, cu raniţa în spinare, întemeiază cluburi 
pe diverse hobby-uri, fac mici orchestre (chiar şi de 
muzică .clasică),' pun în scenă piese de teatru, dau 
spectacole chiar şi în stradă (e doar atât de „haios"!). 
au societăţi de lectură, editează publicaţii... E sigur 
că nici la noi, casele de cultură, şcolile, alte insti
tuţii n-ar refuza să acorde tinerilor spaţii şi că, pen
tru nevoi' mai speciale, s-ar găsi chiar şi sponsori. 
E nevoie doar de iniţiativă, de solidaritate şi de a- 
bandonarea acelei mentalităţi păguboase, tributară 
habitudinilor vechiului regim,_ după care statul tre
buie „să dea" şi „să organizeze" totul, până si timpul 
liber.

RADU CIOBANL
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PROVERB REACTUALIZAT
•  Adună bani albi pentru negre

O CREDINŢA. Părin
tele preot Ieronim Pădu- 
rean slujeşte la Biserica 
Ortodoxă din Gălan de 
peste 42 de anir La bote
zuri, cununii, înmormân
tări, Simplitatea, modes
tia, bunaeuviinţă, evlavia 
i-au adus respectul cre
dincioşilor din zona Bă
lanului. Părinte, noi vă 
dorim la mulţi ani cu 
sănătate şi credinţă. în 
bunul ;Dumnezeu! (GH. 
I. N.) . '
O OFERTA. Dispunând 

de capacităţi pentru des
hidratarea legumelor ■şi- 
fructelor la uscătorui pro
priu, SG Legume-Fructe

din Brad face oferta, de 
prestare a unor astfel de 
servicii ^producătorilor a- 
gricoli care mai au can
tităţi de ceapă, morcovi 
şi alte produşe ce nu se 
mai pot valorifică la con
sumul curent, tn acest- 
mod pot' fi evitate pier
derile de produse şt se 
pot asigura stocuri pen
tru eventualele perioade 
cu goluri în aprovizionare. 
(N.T.)

© LICITAŢIE. La Ru
perii s-au desfăşurat li
citaţii de concesionare a 
189 -parcele de teren în 
suprafaţă totală de 27 737 
mp situate pc trei ampla
samente din zona dd a- 
grement Straja-Lupem 
S-au adjudecat pentru re
deveni e 'de 2505 lei/mp 
până la 3000 lei/mp şi : 
sponsorizări pentru ac

ţiuni, şociâţ-culturale pe 
plan local cu valori în
tre 21 000 lei si 300 000 
lei. (I.G.)

© UN OM ŞARM AN. 
Intr-o dimineaţă, pe tfo- 
tuarul din faţa pieţei din 
Deva dinspre bulevardul 
Decebai un om dra pră
vălit pe asfaltul ud şi re
ce. Era îmbrăcat sărăcă-, 
cios, încălţat cu sanda
le de plastic din care u- 
na căzuse, avea capul 
gol. Cei ce treceau pe 
lângă el îl priveau cu 
milă şi se duceau în trea
ba ce o avea fiecare. De
va n-a avut şi nu arc 
mulţi asemenea oameni. 
Oare o să se înmulţeas
că în vara ce a început? 
Doamne-fereşte si apără! 
(Tr.B.)
•  STAGIUNE .d.UClAN 

Bl .AGA". Cenaclul de

literatură „Lucian Bla- 
ga“, din Hunedoara, a 
reluat stagiunea de se
zon, cu lect’uri din crea
ţia lui Robert Petrescu 
(Hunedoara) şi L“ura 
Meda Stroe . (Simeria), 
prezentaţi de Oyidiu Bă- 
jan şi Eugen Evu. în 20 
mai, obiectul întrunirii 
l-a constituit debutul în 
dramaturgie al înv. Ti- 
beriu Discâ — o verita
bilă supriză — şi poeme 
de Beana Dineu. întru
nirile au avut loc în'sa- J 
Ia „Concordia" a Casei 
de Cultură din Hunedoa
ra. (G.B.)
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S Sus, în Munţii Orăştiei,
\ la Sarmizegetusa Regia,
1 in mijlocul *aturii veşnic
'  regeneratoare, 35 de co-
\ pii, elevi în ciclul gim

nazial al Şcolii Generale 
din Vălişoara, au urcat 
şi au poposit o zi în ce
tatea de luptă, de izbânzi, 
de înfrângeri şi nădejdi 
a regelui dac Decebal. I-a 
chemat pe vatra milena
ră de aici profesoara lor 
de istorie, doamna care, 
anual, îi invită la. câte 
una-două excursii. Şi, 
desigur, cei care în ul
timii ani au cutreierat 
cărări de neuitat ' prin 
Munţii Apuseni, ori care 
au poposit cu evlavie la 
mănăstirile Râmeţi şi 
Prislop, au răspuns cu 
interes invitaţiei. .

, însoţiţi de prof. Viori-
1 ca Streteanu, directoarea

trecut îndepărtat.
Anca Boldura, din cl. 

a V-a, îşi căuta vorbele 
spre a ne împărtăşi sen
timentul curat pe care l-a 
trăit aici. „Sunt parcă lo-

tele noastre, parcă îi ve
deam cum .luptă pentru 
apărarea Cetăţii străbune' 
şi doar âu trecut de a- 
tunci 2006 de anil“. Cen
tru Gorina Popa (cl, a

„Ne-am regăsit
t i

şcolii, şi de prof. Doina 
/ Siminie, copiii au con- 
1 semnat în albumul edu- 
1 caţiei şcolare una dintre 
i cele mai îndrăgite file de 
l istorie. Pentru unii, ex

cursia a fost o „primă, 
lecţie", pentru alţii, o 
iubire ancorată intr-un

curi de închinăciune. Am 
călCat pe lespezile pe ca
re a păşit Decebal şi 
m-am simţit mai mândră 
că sunt româncă. Pietre
le, pământul ‘ sacru de 
aici ne atrag ca un mag
net*. Colega sa din cla
sa a VlI-a, Geaniha Mun- 
teanu, remarca: ^Am pă
şit cu sfială pe aceste dru
muri şi parcă ne sim
ţeam strămoşii în sufle-

Vll-a), „zidurile cetăţii
vorbeau despre acel ul
tim şi greu război cu ro
manii", Alin Cosmin Pe- 
tros (cl. a V-a) şe gân
dea „numai Ia strămoşii 
daci care s-au jertfit pen
tru apărarea pământului 
străbun". Cristian Diniş, 
Mihai Gherman (cl. a
Vn-a), Ramona Maria
Puşa (cl. a V-a), Adriana
Popa (cl. a Vl-a), fiecare

■ «I

elev M  mărturisea, în» 
tr-un fel sau altul, bucu
ria pentru excursia făcu
tă, admiraţia faţă de I-
naintaşii neamului, dar 
în fiecare confesiune am 
simţit sensuri şi valori 
educative de mare pro
funzime, Pentru că din
colo de sintagmă „ne-am 
regăsit străbunii" am in
tuit în cuvintele copailor 
sinceritatea simţăminte- 
lor lor, fiorul de-a fi 
mângâiat cu palma stâl
pii mărturisitori ai trăi- 
niciei şi continuităţii 
noastre în vatra mirena- 
ră. Şi. dacă părinţii şi 
copiii au spus la încheie
rea zilei „mulţam fru
mos doamnă profesoară 
de istorie", la rândul său, 
dumneaei a adresat dlui 
Gheorghe Miheţ, şoferul 
autobuzului „de excursie", 
acelaşi cuvânt de mulţu
mire. Pentru că, an de an, 
nea Gigi trăieşte, alături 
de şcolarii Vălişoarei, bu
curia unOr drumeţii „pe 
roţi" ce-şi argumentează 
valorile educative.

LUCIA LICIUV
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Mă aflam Zilele trecute 
cu „vikingul** prin faţa 
fabricii de ciment din 
Chişeădaga. Vikingul, SI 
poreclesc cimentiştii pe 
Nicu Moga, şofer pe o 
basculantă de 20 de teme.

— . Ce mal fâce şefuţjj 
—* l-am întrebat. Hka 
vorba de inginerul Va- 
sile Deac, directorul ge
neral al fabricii.

— Nu îl mai prea văd 
— mi-a răsp.uns.

Şi iar mai făcea o tură Ia. |
Cred că mersul ăsta a l |  
lui ţine . loc de. dialog,
Nu prea vorbeşte! Fum af 
Carpaţi fără filtru. Când 
pleca, aprindea ţigara. 
Când venea spre cuptor.
O arunca pe jumătate fu
mată. Aprindea alta. Mo-i 
tostivuitoargle — mute. ■  
Zidarii strigau după ‘câ-1  
rămidâ. Aveau dreptate." 
Cum dracu să te prăjeşti I  
degeaba în cuptor?! ,

Cuptorul, „bumbul“j 
şl roaba j

S-a dispus începerea 
urmăririi penale 
împotriva lui ; 
Miron Cozma

Specialiştii Inspectoratu
lui Judeţean de Poliţie Hu
nedoara au dispus, m arţv 
începerea urmăririi penale 
pentru distrugere şi vătă
mare corporală în cazul li
derului minerilor din Va
lea Jiului, Miron Cozma, 
ah declarat agenţiei ME- 
DIAFAX surse din IGP.

Aceleaşi surse au preci
zat că nici" unul dintre cei 
agresaţi de Cozma nu şi-a 
retras plângerea împotriva 
acestuia.

Pe 26 şi 27 mai, liderul 
minerilor, împreună cu 
bodyguârzii săi, a bătut 
şapte persoane aflate în 
complexul „Vegas“ din Pe
troşani şi a distrus bunuri 
în valoare de 32 de milioa
ne de lei.

Agresiunea lui Cozma a 
avut scopul de a-1 „răzbu
na" pe fotbalistul Mugurel 
Radu, de la echipa Jiul 
Petroşani, care, în noaptea

de 25 spre 26 mai, a fost 
implicat intr-o altercaţie 
cu unul dintre bodyguar- 
zii complexului „Vegas". 

■ie -
Ministrul de. Interne, Do- 

ru Ioan Tărăcilâ, a decla
rat. marţi, în plenul Sena
tului, că dosarul întocmit 
de Poliţie în legătură cu 
incidentul din restaurantul 
„Vegas" din Petroşani, ca
re l-a avut în prim-plan pe 
liderul sindical al mineri
lor din Valea Jiului, Mi
ron Cofcma, va fi înaintat 
Parchetului. V

El a declarat, în faţa se
natorilor, că cele petrecu
te la Petroşani reprezintă 
una dintre cele peste 
20 000 de infracţiuni con
statate de Poliţie în acest 
an şi că Ministerul de In
terne îl va trata pe Miron 
Cozma ca pe orice cetă
ţean.

MEMAIAX
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X&VĂNTUL LIBER -  DEVA

saţietate pe atţtuni cu capitol prneat

îitmatri'Tiîots !« Registru! fcsi'ierMui Dero cv ar. J /2 0 /61 8 /1 9 91 , j 

(en». 4072613! IO 8.C.R., 0««a, Cod. fiscul: î !  16827 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIWTRU GHEONEA, preşedinte (redactor pe!)

Sf KBERi’J ÎSTKATE, vicepreredint* (redactor paf s i ) '

K  SAEfSN CERBII. M!NFt B0DEA, NICOLAE TIRCOB, aieiabîi 

Adresa reJaqiel: 2700 -  Deva, str. I 2e<*i»srit, «r.

35 judelui Hunedoara, Telefoane: 21 1275; 212157; 211269;

62S904 (carerturaî, fox. 218061.

O Întreaga răspundere pentru conţinute! articolelor o scurtă

autorii acestora.

b  Redacţia nu răspunde material jsv moral peetre articole(» 

nocontractate trimise ziarului din propria iniţiativă a solabefsterilor. 

o  Manuscrisele (publicate sau nu) nu ie  înapoiază autoritar.

Tiparul executat (a S.C.. „P o iiduvo" S.Â. Cete

Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, intre orele 8—18» Ia Sediul 
redacţiei şi Ia telefonul 211275.

Toteşti. Sediii! p rim ă rie i şi consiliului-fecal.
Foto: PAV15L W Z A

■— Se vinde Cimentul?
— Nu vezi ce coadă e?
— Aţi terminat cu re

paraţiile?
— Terminat. Păi dacă 

nu merge fabrica...! Ne 
mănâncă...

Ştiam de cine vorbeşte.
— Auzi, cum e cu roa

ba şi cu bumbul?
— A ii! O ştii? Şi se 

întoarse cu faţa spre 
mine.

Se lucra la înzidirea 
cuptorului. Muncă dră
cească. Ştiu ce spun.

— Da, ca-n iad.
— în cuptor zidarii se 

topeau de căldură. A- 
fară, motostivuitoarele a- 
bia pridideau cu adusul 
cărămizilor la cuptor 
Noi, cu basculantele, că- 
ram molozul şi cărămida 
arsă la -groapă. Dintr- 
odată un motostivuitor a 
înlemnit. I-a stat moto
rul, frştele meu. N-nu 
trecut 10 minute şi a 
murit şi al doilea moto- 
stivuitoţ. Necaz mare1

— Şi? -
— Şefu era îmbrăcat 

intr-un „ halat, -nici al
bastru, nici alb şi eu 
cască.. de muncitor pe 
cap. Făcea o tură pe 
pasarelă în sus. venea 
spre cuptor. Motostivui- 
toriştii Adrian si Marcel 
Poenaru se dădeau de 
ceasul morţii să pornească 
motostivuitoarele. Ieşeau 
scântei din electromotoare 
şi... nimic. Iar se întor
cea spre motostivuHoare 
şefu.

— Merge? — întreba 
Nu merge’ îşi răspundea

A venit ' şefu a opta i 
oara. I

— Nu vrea fire-aş a i i  
dracului! — a strigat c a l 
apucat Adrian Poenarn.!

— Şi? — îl întreb p a l
„viking"- |

— Când a venit, m ăil 
frate, şefu a noua oară j  
spre cuptor,' a tăi a zis: |  
;,Poenarilor, vedeţi voi 
că acolo după colţ su n t|| 
două roabe. Alimentaţi g 
cuptorul cu cărămidar* |

Au sărit motostivuittv I  
riştii spre roabe, ca arşi I  
la tălpi. 208 roabe cu câ-l 
rămidă au băgat în cup-" 
tor! Le-am numărat. M ăi 
apucase frica să nu se* 
strice şi motorul bascu-l 
lantei mele. Te gândeşti P1 
ce urma! |

S-a luat pauza de masă. j 
Poenarii s-au dUs glonţ |  
In motoare. Miminetj 
Dintr-un singur „bumb1' 
au pornit. Ca să vezi dră
cie! Nu se poate spune....- - . I
că a fost o înscenare. Cu I  
sefu nu merge. Ghinio-J

I1

I

nul- Poeriarilort
Am simtit nevoia de oL 

pauză, parcă şi eu parti-l 
cipasem la lucrările de* 
reparaţii.

Rândul pe autocami-| 
onne la încărcat se Iun-1  
gea din Chişeădaga pânăI: 
în Lunca, semn că merg I, 
cuptoarele, semn că se I; 
mai construieşte în ţara"; 
asta. |

Şi „vikingului" îi su-!  
râde mustaţa. Şi dă „o- |  
norul".

NICOLAE PANAITESCULt U UlCl gC I UnUcd. l

(Urmare din pag.

(la secţiunea Arte plas
tice).

De altfel, la secţiunea 
Muzică (desfăşurată pe 
clase şi instrumente), 
unde participarea a fost 
mai semnificativă, mem- tradiţia acestyi gen de 
brilor juriului le-a reve- js ? â e t irS U r i 'a fţsIn  pal- 
nit o sarcină destul d e , r rr}âres şi Marelfe Premiu^ 
dificilă In a departaja ' |uriul i-a mal ascultat 
corespunzător mulţi con- o dată pe cei 11 p re ten-

C oncursuljtaţional de

curenţi merituoşi. Astfel 
că ziua de 1 Iunie a 
coincis fericit cu înmâ- 
narea numeroaselor men
ţiuni şi premii celor care 
s-âu dovedit mai bine 
pregătiţi şi care au re
uşit să-şi stăpânească mai 
mult emoţiile. Dintre cei 
24 de laureaţi al premi
ilor I, 11 interpreţi au 
participat în continuare 
la Gala laureaţilor, re
prezentând şcoli de mu
zică din Bucureşti (6 - 
elevi), Cluj-Napoca, Iaşi, 
Craiova, Deva. Şi fiindcă

denţi şi în final a hotă
rât: Marele Premiu
a revenit elevului 
Liceului de Artă De
va <— Paul Sîrbu (vi
oară, cl. a IlI-a; prof. 
Viorel Soltân, corepetitor 
Monica* Soltan), foarte 
aproape de obţinerea 
premiului situându-se Mj- 
haela Zamfir (flaut, cl. 
a VIII-a) de la Liceul 
de Muzică „Dinu Lipatti1* 
din Bucureşti.

Rezultate onorabile au 
obţinut şi alţi elevi ai 
liceului devean: Lucian

Plăvan — pr. I, Anca 
Preda şi Mădălina Cri- 
»an — pr. II, Cristina 
Şîrbu, Nicuşor Sulţ, Car
men Bflec, Janin Safta 
âi; Marius' Savu — pr. 
III, Laura Maila, Cristi
na Bilec şi Cristina Vlad 
— menţiuni, Şerban On- 
ţanu — premiul special 
al juriului şi din partea 
Primăriei locale pentru 
cel mai tânăr concurent, 
Ciprian Coza, (Şc. Gen. 
Brad) — pr. B.

La Arte plastice par- • 
ticiparea a fost mai re
strânsă iar premiile mai 
puţine, în acest an des- 
făşurându-se doar"S" doua 
ediţie Ia această secţiune.

• W A ’.V .V A W /A W A W V W M M

9 Stratica Georgian, Al*- 
cîra Popescu şi Florin Pă- 
durean (liceul de Artă 
Deva) sunt cei trei 
câştigători ai .pr. I, lor 
alăturându-ii-se Traian 
Manea (Deva) şi Laura 
Mafinaş (Lugoj), laureaţi 
ai Premiilor de excelenţă 
pentru desen „Ioan Troi
că".

în  Ioc de concluzii, 
am menţiona aprecie
rile pe care dl. prof. 
univ. Florentin Mihăescu 
le aducea acestei ediţii a 
concursului, referitoare 
la faptul că „participa
rea în sine la un ase
menea concurs înseamnă 
foarte mult, iar dacă 
la % aceasta se mai â- 
daugă şj tin premiu I 
reprezintă deja un lucru 
formidabil"; pentru că 
„o astfel de manifestare 
se bazează pe o înălţare 
a' spiritului, pe un efort 
uriaş, pe o disciplină şl 
o rigurozitate deosebită1*.

VIII •  Nr. 165» •  Joi, 6 iunie 199®



Protecţie socialii sau bitaie de joc faţă de handicapaţi?
Ol GKEORGHE CABÂU- 

: ŞU, din Călan, ne scrie că e 
pensionat de limită de 
vârstă din 1990. Fiind car* 
diac d« TOaf mtilt timp, în 
Ianuarie 1996, a  suferit o 
operaţie pe cord deschis 
Ia Cluj. Acum au 
face nici un fel de efort, 
simte © eurere «p& iioa- 

. re in de ca
st® 46 «. «Mi poate serfi 

Ceea ce II necăjeşte In 
mod deosebit este ?»pral 
iit lunar trebuie $â mear
gă la Cluj la centrul şi e 
«■««‘îSi* să fie însoţit .de ci
neva căci au se poate ur
ca fa tren. De asemenea, 
dis tn d«.îă *ăptâ-
sssâni trebuie -3 se deisa- 
ee®e la Hunedoara pentru : 
analize. Domnului Cârăuşu 
ll este greu şi din punct 

vedere mater al t'o a- 
ceea s-a adresat comisiei 
de expertiză pentru a ob
ţine certificat de handica
p a t

•Dar încercările dumnealui 
s-au lovit de refuzuri a 
căror motivaţie n-o poate 
înţelege. Cum nu se poate 
Încadra fa categoria handi
capaţilor când inimii sa
le i s-a pus o valvă meta- 
licâ? Cum nu mai e ci
neva handicapat dacă a. 
ajuns intr-o situaţie criti
c i  după pensionarea la li
mită de vârstă? Sau cum 
pot fi considerate persoane 
handicapate doar cele “care 
SMt născut astfe {sau au 
dobândit handicapul până 
la I i  y  i?) Omul ci», ne
dumerit şi se simte frus- 
t ra ţ
• Fără a împărtăşi punc-

tele m  cei®-#' ale cotor 
care au reglementat ‘ilimi- 
tele" între care unor per
soane cu probleme li se 
acordă sau nu un certifi
cat de handicapat, vom în
cerca «ă răspundem nelă
muririlor cititorului nos
tru. Dumnealui - se găseşte 
îşt situaţia d® a m  bene
ficia ’ d* facilităţile acor- 
date confonn Legii 53. în
trucât are jx nsie de ihnl- 
t i  âe vfelli. Deci est» pro
tejat social, căci are ve
nit din cmc să poată b ă i .  
In opinia legiuitorului. C it 
priveşte „circulara" de câ-

însoţitor. Dna Vilmar? se 
poate deplasa doar în că
rucior şi nu este capabi- 
v» să 5> poarte singură #3 
grijă faioi măcar' să mă
nânce fără ajutor). în 20 
mai a ©xpirâ» <J>< 1 cer* 
ttîfcgtul s.' handicapat, la 
comisia 4» expertiză me- 
dicală 1 s-a spus că nu I 
se mal poate elibera altul 
„nu pentru motivul că nu- 
m  3  bolnavi «4 pentru 
faptul că sunt prea bătrâ
nă* (este născută în 1923). 
Doar pentru că n-a avut 
norocul să-i fi expirat cer
tificatul înainte de I  apri-

sc r is o r i c o m e n t a t e

r t  pom ne •» cititorul sos* 
tru în scrisoare, prin ca
re handicapaţi sunt doar 
cel ce s-au născut aşa. a- 
ceastă „hotărâre" este ab
surdă. Nu şi în viziunea 
Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale.

Dar mai ales este ne
dreaptă şi inechitabilă a- 
ceastă măsură.ce acţionea
ză începând cu 1 aprilie 
a.c. Cei care au neşansa 
să le fi expirat certificatul 
medical de handicapat du
pă această dată sunt In 
situaţia de a nu mai be
neficia de nicf un fel de 
ajutor financiar sau de 
altă natură, jnfr-o aseme
nea situaţie se afli şi dna 
LKOPOLD VILM A. dtn •*#- - 
line, bolnavă din 1960. Din 
1991 s fost încadrată la 
. radul ! de invaliditate cu

Iţe (cumplită „păcăleală11, 
de fapt batjocură, pentru 
■cete mai oropsite persoane!) 
pierde dreptul la ajutorul 
acordat handicapaţilor. 
Vârsta tru poate şi nu tre
buie să constituie o vină. 
După cum nu este vinova
tă cititoarea noastră nici, 
de îmbolnăvirea sa. surve
nită în urma deportării în 
Rusia, într-un lagăr din 
Donbas, unde a lucrat lift 

, an şi jumătate într-p mi
nă de cărbune.

într-o situaţie oarecuţa 
mai bună (atât cât poate 
fi bună situaţia unul bol
nav grav) se află dna MA- 
BIA SERBAN, din Naadru. 
Despre suferinţa şa şi mai 
ales despre multele şi în
curcatele. drijmurî şi. ,in- 
ter enţii pentru a dobândi 
încadrarea in gradul I de

invaliditate şi certificatul 
de handicapat ne scrie (un 
memoriu pe a m mc ite pi .- 
plot dactilografiate — an.) 
«âî Ghecnghe M itu, .s.t re- 
legitim « ii Din cele 
relatate reţinem a ,.f»i de 
mult a fost purtat pe dru-. 
muri, timp de 6 ani, încât 
nu-şi poate uita „ostenea
la. eare'a depăşii U- 

atât c a  punct d<s 
vedere fizic, cât vl saate- 
rial, la cel 64' de ani ae 
care-1 afe. Convinşi că In 
ţa ri mte de persoane sunt 
nevoite uzidv'C âceşt 
ca|var» fiind purtate pe 
drUmuri şi ‘umilite, 4-»’.- 
nealui a vrut tâ * facem 
cunoscută trista p  t* te 
®4aî ales că ea nu e de- 
finitiv încheiată Ct rr şi 
cazurile grave trebuie să 
se prezinte la comisia de 
expertiză medicală anual. 
Mereu e nevoie de alte ac
te şi demersuri pentru do
sarul de handicapat;

Cele trei persoane se a- 
flă in situaţii diferite — 
privind handicapul şi mo
dul in care societatea în
ţelege să-le protejeze. Au 
însă în comun aceeaşi tris
tă soarta. Toţi trei, şi mulţi 
alţii, trăiesc alături de su
ferinţa unor boli necruţă- 
toare şi chinul — materia
lizat în privaţiuni mate
riale şi bătutul la uşi ce 
li se trântesc în nâs — 
datorat dezinteresului îm
pins până Ia batjocură din 
partea organismelor gu
vernamentale care âr tre- 
b H să-t f» i i  ji «<• '  v i  *

VIORICA ROMAN

In Tara Moţilor
Casa de ajutor reciproc 

a , nsiona •'.or din S  me
r ii  a organizat de curând 
prima excursie din acest 
sezon estival pentru mem» 
brii săi. Trei autocare; cu 
peste o sută de participanţi 
au străbătut o-parte din 
Ţaca Zarandului. pământ 
încărcat a* Istorie la fie 
care ^ . A fost, de alt 
Ies, fe excursie complexă, 
cu vizitarea unor obiecţia 
ve turistice diferite. La 
prima oră, după, ce coloa
na celor trei autocare stră
bătuse şoseaua printre co- 

ţi satele moţeşti, 
printre dealurile înverzi
te, printre salcâmii înflo
riţi, primul popas s-a în
scris in capitala Zarandu
lui, municipiul Brad, un* 
de s- ■  vizitat Muzeul au
rului. După >5î> -5*1' a fa- 
lometri, pensionarii, ajunşi 
in satul Crişan, au par- 
tici 3 la o slujbă reliţ ica 
-i t ;  la mănă îi a u a- 
celaşi nume. Tot aici a fost , 
vizitată şi Casa memorială 
Gheorghe Crişan. Lăsând..

AWWWAM

în urmă comuna Ribiţa, 
următorul loc de popas s-a 
înregistrat la Vaţa-Băi. 
Aici, după servirea mesei 
de prânz „a la picnic1’, a 
fost organizat „ad-hoc" un 
;pţngriua;'hecreatiV în par
cul staţiunii. S-au cântat 
romanţe, melodii de neui
tat, tangouri nemuritoare, 
îndrăgite de cei prezenţi, 
fie in grup, fie solistic, 
pentru câ rganizat »-ii au 
avut grijă ca excursia să 
î»v ;.«* ,,’_î diverşii!'

Li eîn a - :ere.
a avut loc ia Febea, 

Ia gorunul lui Horea şi la 
morman ul Ci aiul ii Mu 
ţilor Avram lancu 

Spre seară. iutoca
rele au ajuns din nou a- 
casă, excursioniştii s-au 
îndreptat spre casele lor 
mai reconfortaţi, mai bi
ne dispuşi, mai veseli, în
cântaţi de obiectivele vi
zitate cu prilejul acestei 
excursii.

IOŞIF MERCEA,
- Simerîa ' '

In sprijinul şomerilor
si

Dl Octavian Ioan Deac 
s-a născut la Cluj-Napoca, 
cu ani în urmă, bineîn
ţeles. Dâr s-a stabilit în 
Deva de mai multă vreme. 
De mic copil a fost para
lizat. Nu are picioare. Are 
însă cârje) la subsuori. Dar 
cu încăpăţânare — în sen
sul bun al cuvântului —

Servus, dle primar 
al municipiului Cluj-Napoca!

şi-a făcut şcoala, meseria. 
Conduce unitatea de ali
mentaţie publică „ABC1, 
din cartierul Gojdu, din 
Deva. Ce a făcut acest 
ha re1;, pat? L e preţi ri u al 
mult i< cât re onabîle as 
- iră mât are bună p >ns 
păta pentru şomeri şi pen
sionari neajutoraţi, loviţi 
de soarta vieţii. Un gest 
de la un om handicapat 
pentru semenii lui.

Jl*ţi fost © zi întreagă eu 
M Gheorghe Funar, preşe- 
(MMele •’-tr'* i* • l  i 
î*«ţk**8i» primarul
Municipiului duj-Napeca,
1ti Valea Jiului unde con
troversatul pâiRida s s a 
Întâlnit şi a vorbit. In ca- 
dnd canipaniei electorale 
pentru alegerile locale, eu 
teâet-e r rnlţl '•rsr?-*.'! din 
a m d e  Petroşani, Vulcan 

, p  ’ Petrila. In cele trei în* 
tWniri cu electoratul dl 
ca». F. a spus:

— La Cluj-Napoca va 
ayea loc un singur tur de 
sbratin, iar eu o să fiu 
reales.

— Sunteţi sigur, dle Fu
nar?

— Foarte sigur. GJujtnii : 
ţin la mine, «I mir itiumal 
românii, c! şi cel da etnie . 
maghiară. Să vă povestesc 
o întâmplare. NevaStă-fnea 
a fost la coafor şi a ape
lat Ia aceeaşi coafeză la 
care merge de ani de zile. 
După oe şi-a terminat trea- 
ba paafeza a hitrebat-a cu 
cinŞ Va vota. „Nu ştii), mă 
mal gândesc" a răspuns 
8oţiâ,,.*¥t#,3§4 pe Funar" 
l-a zjs CoSiez». Precizez că 
era mfmmbM-

Am  notat afirmaţia fă
cui* de dl Gh. F. în -Va
lea Jiului ca s-a ţinem min
te. iŞte . presa-:tSBntrală ani 
aflat «sal apel că Filiala 
din 0uj-Napbca a UDMR 
a Jlfeih'at că «a merge la 

locale cU ' Gonven- 
ţia Democratică din Româ-

■ nia, ceea ce-au considerat u- 
fiii analişti politici — â fosl 
în favoarea candidatului 
PUNR.

Când scriu aceste rân
duri, primul tUr de scru
tin s-a încheiat şi s-au a- 
nunţat primele rezulta®. 
Aşa am aflat că în frun
tea ^municipiului de pe So
meş a fost reales preşedin
tele Partidului Unităţii Ro
mâne. Deci afirmaţia diui 
Gh.F. a devenit realitaâe. 
Nu comentăm acest fapt, 
dar ne bucurăm că în Ca
pitala spirituală a Ardea
lului a fost şi este un pm 
care are in programul săii 

-şi al partidului pe care îl 
conduce suveranitatea, ln- 

% dwendepţa şi unitatea Ro- 
lrf*jpyV niî. QonSidcră că 
onhfl <9espoh pârâ scriem 
aceste rânduri Safe, unf-'; 
ort, pest* este, dar
to t. atât d# adâvfeat aste 
şi faptul că — aşa cum 
mi-am dat seama cât am 
umblat cu dumnealui în 
periplul pe la Ţebea, Brad, 
Sm 0!0g  şi Băiţa, iar mai 
aţei prin Valea Jiului — 
este un om dintr-o bucată, 
sincer, spune exact ceea 
ce gândeşte şi nu umblă 
cu farafastâcuri, cum o fac 
mulţi politicieni.

Servus, dle Funar şi să 
faci fapte rodnice în mu
nicipiul ce te-a reales în 
fruntea Iul. Siuj-Nâpoca a- 
re din nou an primar pe 
care îl merită.

t r a ia n  bondor

şi je rtfi
La monumentul eroilor 

din Gurasada, loc simbol 
de fericită adormire şl 
veşnică pomenire a  eroi- 
lar martiri căzuţi pe câm
pul de luptă pentru glia 
strămoşească, credinţă ş! 
frumosul grei românesc, 
au fost depuse coroane şi 
jerbe de fiori din partea 
Gonsiliului local, UJL 
01488. a elevilor şl cadre* 
tor didactice din localitate. 
A urmat Înălţarea de ru
găciuni pentru odihna 
veşnică a celor 58 de eroi 
trecuţi în eternitate, prin 
grija preotului paroh şl a 
preotului pensionar Sil

viu Mariş. Predica, axată 
pe logica şl filozofia isto
ricului Nicolae lor ga, sus
ţinui* de către preotul 
Ovidiu Stretean. a sensi
bilizat atât spiritual cât 
şl umanitar spre „credinţa 
în veşnicia sufletului”. 
Merită a fi apreciat gestul 
de Jertfă şi credinţă a 
familiilor: Felleia ®icu!a, 
Eleonora Ilca, LucreţiaHip- 
şa, Dorica Luca, Mînerva 

,Onşa şi Safta Agrima, care 
au contribuit la ridicarea 
parastasului de pomenire.

Pref. IOAN NAGHI 
Gurasada

. FARMACII 

CU PRODUSE 

DIETETICE

In Deva există far* 
macii care au unele 
produse dietetice (ge 
muri, ciocolate). ;îjî 
preţuri exorbitante. 
Dacă o ciocolată -'-o i~ 
nuită costă î i  jur 6s 
- rr j de le , u>* â»nt »- 
tică ' ' « a -t’i mai n -  
ţrn de— 18008 de tei.

Deh. nu-i dă mâna 
oricui s ă c i o 
colată... (V.B.)

I

j Blocajul !
j i

i financiar, j
j bată-l vina!,1! i
i
; DI Iosif Balea. din |
|  Deva, str; Criniîor nr. J 
5 3, bL E li, sc. 1, ap. ( 
|  2, pensipnar. îş| face J
J mare mirare de situa- ] 
|  ţia creată prin acest *
|  blocaj financiar care)
* tu  ţ «e 4*8 t - nic» ’Ik |
I omul bolnav. |
* Dumr celui nu po de i 
|  beacf t  o ca de altfel |
* nici alţi lx>lnavi, de ’
I gratuit ate sau comţ; en- - 
, sare to medicamente. |
I Deşi are cancer la *
! prestată, asociat cu ft 
I  boala Parkînson şi iî- « 
î pertensiune arterială. I 
I nu poate obţine nici » 
^  măcar Clorotrianisen |
|  pentru prţir j boală, ş- *
« tâţ de gravă, medica- |
|  mont care i-ar ame- J 
*• iiora sănătatea pentru |
|  un timp. »
» Trist dar adevărat! I
r  <VR.) ;i
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CUVÂNTUL LIBER

imUm

G.C.I. Hunedoara la moment de bilanţ
Adunarea, generală a membrilor C.C.I. Hunedoara 

leşfăşurată în a doua jumătate a săptămânii trecute a 
[ost un prilej propice de a se discuta şi prezenta bi
lanţul de activitate a acestei instituţii pe anul 1995. 
S-a constatat că în cursul anului trecut au fost înma
triculate un număr considerabil de firme. O acţiune im
portantă a fost derulată de Registrul Comerţului, com
partiment al C.C.I., constând în preschimbarea certific 
catelor de înmatriculare. Scopul acestei acţiuni a fost 
acela de a transforma certificatele de înmatriculare în 
acte care să nu mai poată fi falsificate, realizându-se 
totodată o reactualizare a datelor deţinute. despre so
cietăţile comerciale din judeţ.

In ceea ce priveşte activitatea celorlalte comparti
mente ale Camerei s-au constatat rezultate satisfăcătoare. 
In anul 1995 Camera a încercat să fie prezentă în teri
toriu şi să aducă în faţa agenţilor economici cât mai 
mulţi reprezentanţi ai factorilor de decizie şi control, 
personalităţi ale vieţii publice, specialişti în domeniul 
economic. în acest sens compartimentul de Relaţii In
terne şi Agenţia de la Petroşani a organizat, la Deva, 
10 întâlniri la care au participa^_270 de persoane şi un 
număr de 46 invitaţi, în timp ce la Petroşani întâlnirile 
au fost în număr de opt, reunind 157 de participanţi şi 
33 de invitaţi. S-au organizat, de asemenea, 6 simpozi
oane de prezentare a unor oferte de tehnologii noi, de 
produse moderne, oferite operatorilor economici din ju
deţul Hunedoara.

Acelaşi compartiment a stat permaffent la dispozi
ţia membrilor Oaipcrei cu consultaţii gratuite în do
meniul economic, comercial ş.a. S-au organizat întâlniri

între reprezentanţii vieţii economice din străinătate şi 
oameni de afaceri ai judeţului Hunedoara. Acest lucru 
a permis participarea întreprinzătorilor români să cu
noască din experienţa oamenilor de afâeeri din Chile, 
Lituania, Ungaria, Canada etc. Un alt compartiment 
important al Camerei este cel de Târguri şi Expoziţii. 
Activitatea acestuia s-a concretizat în 6 manifesţări eX- 

' poziţionale, din care două au avut un caracter inter
naţional. Trebuie amintite aici expoziţia ROMMIN ’95 
care a reunit la standuri 57 de firme din 8 ţări şi de 
asemenea . cele două târguri dş cadouri organizate de 
fcaştt şi de Crăciun. Ga perspective, se prevede- con
tinuarea acţiunii de diversificare a activităţilor efectu
ate de' CCI Hunedoara. Astfel sunt în curs de nego
ciere şi încheiere convenţiile cu Centrul Român de Co
merţ' Exterior. In urmă acestor convenţii în cadrul CCI 
Hunedoara se va deschide reprezentanţa C.R.G.E. prin 
intermediul căreia se va facilita obţinerea licenţelor de 
import-export şi se va pune la dispoziţia “agenţilor eco
nomici baza de date referitoare la activităţile de import- 
export. Un alt obiectiv important, al Camerei este fi
nalizarea dosarului economic de prezentare a potenţia
lului economic al judeţului Hunedoara, lucrare care va 
oglindi necesităţile de parteneriat al firmelor şi poten
ţialul lor de producţie. Se va pune accent pe mai de
parte pe dezvoltarea legăturilor informatice ale CCI 
Hunedoara cu sistema camerelor de comerţ din ţară şi 
străinătate, pentru crearea unei baze de date cu in
formaţii de afaceri, precum şi pentru a avea acces la 
bazele de date interne şi internaţionale. •

' . • ‘ - '■ A.S. *'.

O analiză de labora

tor pentru verificarea 

calităţii produselor fa

bricate este efectuată cu 

întreaga -atenţie  ̂ Ia S.C. 

Macon S.A. Deva.

Foto: PAVEL LAZ A

Dialog cu dl arh. DUMITRU ARMAŞESCU, 
preşedinte al grupului de firme ASAR

In vizor:
Sloganul „funcţionarul 

public este la dispoziţia ce
tăţeanului şi nicidecum 
invers'1 ' trebuie nu doar 
vehiculai oriunde şi ori
când, ci mai ales aplicat 
riguros, el datând încă de 
pe vremea romanilor, ca 
un principiu fundamen
tal în, administraţie.

Pornind tte la aceste 
considerente, am  pus pe 
tapet relaţia funcţionar 
public-cetăţean ca un di
alog permanent în rezol-» 
varea problemelor noas
tre cotidiene. Trufia mă
runtă legată de postul o- 
cupat nu trebuie să îm
păuneze funcţionarul, fă- 
cându-1 să-l umilească ori 
să-l stoarcă venal pe a- 
proapele lui — cetăţeanul.

Pentru a răspunde în
trebărilor pe această temă, 
primul popas l-am. făcut 
la FRE Deva, unde la ce»' 
le 3 casierii era destulă 
lume, ca de obicei. Am a- 
sistât discreţi deoparte *să ” 
observăm dacă se iscă in
cidente în relaţia dintre 
oamenii de dincolo şi de din
coace de ghişeu, dar totul 
a decurs normal până la 
închidere. Discuţiile prin
cipiale, bazate' pe respect 
reciproc, şi omenia carac
terizau aceste relaţii.

Am discutat apoi cu dl 
ec. NICOLAE PODELKA’N, 
şeful biroului resurse u- 
mane din cadrul Filialei de 
reţele electrice Deva, ca
re ne-a oferit cu plăcere 
detaliile necesare în a» 
ceastă chestiune.

—' Avem un număr mic 
de casierii în municipii şi 
oraşe, pentru că nu există 
spaţii disponibile, iar in
vestiţiile pentru realizarea 
acestor spaţii nu 'pot fi 
finalizate din lipsă de fon
duri financiare, ne-a spus 
dânsul. De regulă, avem 
casierii la sediile subuni
tăţilor noastre, dar •* ideal" 
ar fi ca acestea să se gă
sească şi în unele cartiere 
dens populate din judeţ. 
Este un deziderat mai 
greu de realizat la ora 
ăctualâ. O altă greutate 
constă în faptul că din 
cauza lipsei banilor la po
pulaţie, lumea dă buluc la 
ghişeele noastre în zilele 
de salarii şi pensii, aglo
merând spaţiile de deser- ' 
vire. Dar precauţia noastră 
este mare în astfel de si
tuaţii. încercăm să folosim 
cât mai eficient rriijloacele 
modernizate din datare — 
calculatoarei» — care con
ţin evidenţa consumatori
lor, astfel încât sunt ex

cluse erorile umane ineren
te unei, munci manuale şi 
nemulţumirile ‘care ar pu
tea genera din această ac- 
tiyitate.

Relaţia funcţionar public 
— cetăţean se extinde la 
FRE şi prin participarea 
societăţilor comerciale ca
re preferă plată direct la 
casierii şi nu prin vira
ment, pentru a nu plăti 
comisioane. De asemenea, 
filiala are intense relaţii 
cu publicul care solicită 
diverse modificări în in
stalaţiile electrice existen
te sau işi creează altele 
noi, ca urmare a constru
irii de noi spaţii de locuit 
sau de afaceri particulare. 
In aceste situaţii, dumneft- 
lor trebuie să obţină de 
la FRE Deva avize ener
getice pentru modificări 
dar şi- documentaţii de 
proiectare şi bran- 
şarea finală a instalaţiei. 
„Cu toate că RENEL a au
torizat unele societăţi co
merciale să proiecteze şi să 
execute astfel de . instalaţii, 
consumatorii preferă să se 
adreseze tot la FRE, a- 
vând mai multă. încredere 
şi siguranţă", era de pă
rere dl NICOLAE PODE- 
LEAN.

Nu putem să nu amin

tim un lucru esenţial la 
care interlocutorul a făcut 
referire: „Pentru a veni 
în sprijinul cetăţenilor, a 
fost creat un Mrou -pentru 
relaţii cu pMMteny care 
preia solicitarea consuma
torului, o prelucrează, iar 
după un anumit termen 
stabilit, consumatorul şe 
prezintă fi tjt ţxeia pro
blema rezolvată. Deci, 
practic, sunt reduse depla
sările solicitantului ifte la 
un punct de lucru la altul 
şaa de la un compartiment 
ia «Rol- FRE Deva este 
conştientă de importanţa 
relspei cu -consumatorul de 
energie electrică prin trei 
elemente definitorii în pro
cesul tehnologic : PRODU
CEREA, TRANSPORTUL 
şi DISTRIBUIREA ener
giei electrice, la care se 
adaugă atribuţiile de fina
litate — ÎNCASAREA con
travalorii acesteia. Nu ne 
Considerăm defel stăpânii 
consumatorilor, ci din con
tră facem servicii acesto
ra şi tocmai de aceea re
laţia funcţionar —- consu
mator o dorim cât mai bu
nă şî în avantajul consu
matorului".

VALENTIN BKETOTEAN

REP.: Dle preşedinte, se 
împlineso aproape > şase 
ani de când acţionaţi ca 
lider al unei firme priva
te. Care au fost premisele 
ce au generat transforma
rea dumneavoastră din sa
lariat al statului în om de 
afaceri şi prin ce s-a ca
racterizat perioada de pio
nierat trăită ca întreprin
zător particular ? .

■ D.A, s Până în 1990. am 
fost angajat al LP.H.-Ului.
0  anumită conjunctură 
m-a determinat să ’ pără
sesc atunci această firmă 
şi să încep propria mea 
afacere. Am fost şase ac
ţionari care am pus baze
le firmei de proiectare. 
Deşi experienţa noastră îh 
domeniul proiectării _ avea 
în spate 20 de ani de ac
tivitate, ne-a fost' greu să 
ne impunem. Marii ope
ratori economici de stat 
refuzau colaborarea cu, pe 
atunci, rioile SRL-uri, 'en
tităţi economice» cu carac
ter privat.

REP.: Patru ani mai a- 
poi a apărut o nouă firmă 
r»~ ASAR —• axată pe e- 
xecuţia de construcţii, De 
ce aţâţ de târfiu, după în
fiinţarea primei firme ?

D.A.': N-aş spune că a 
apărut târziu. Ea a apărut 
exact atunci când s-au 
copt condiţiile pentru a- 
eeasta. O firmă'nu trebuie 
să se dezvolte forţat. Dez
voltarea ei trebuie să se 
facă organic, natural, pe 
măsura creşterii activităţii 
sale si a posibilităţii de a
1 s e fasigura infrastructu
ra. Am văzut firme care 
au crescut ca Făt-Frumos, 
într-un aii' cât altele in 
zece, dar neglijarea, din 
partea conducerilor aces
tor societăţi comerciale, a 
problemelor legate de in
frastructură şi de organi
zarea interioară au generat 
eşecul. Apariţia firmei, de 
construcţii ASAR a fost 
posibilă în momentul în 
care am putut asigura o 
dotare materiali ‘ cores
punzătoare.

REP.: Comuniunea din. 
tre proiectare şi execuţie 
pare ideală. Cum se mani

festă ea ,1a firma dumnea
voastră 7 ' . y

D A : Oamenii nu mai 
doresc astăzi proiecte. Ei 
vor construcţii. Posibili
tatea realizării celor două 
faze, de proiectare şi de 
execuţie, în mod articulat 
scurtează la minim timpul 
între luarea comenzii_ şi 
demararea lucrării. Aces
ta este un atu pentru noi.

REP.: Firmele ASAR,
prin natura activităţilor, 
înfruntă o dublă concu
renţă: a proiectanţUor şi 
a constructorilor. Cum ţi
neţi piept acestui „simul
tan" 7

D.A.: Noi, în urma unui 
studiu prospectiv, ne-am 
profilat activitatea astfel 
încât să ne asigurăm o fe
lie de piaţă sigură. Acest 
lucru ne-a asigurat succe
sul până acum. Am reali
zat peste 300 de proiecte 
din care amintirii clădirile 
Liceului dc Artă Deva, 
noul sediU al Direcţiei de 
Poştă Deva, sediul Inspec
toratului Şcolar ş.a. în 
domeniul construcţiilor a- 
vem în palmares realizări 
notabile. Pentru anul în 
curs avem în acest dome
niu angajate contracte în 
valoare de peste 5/miliar
de de lei.

REP.: Care sunt prin
cipiile care vă guvernează 
activitatea la firmă 7

D.A.: Am câteva jaloa
ne, între care îmi 'încadrez 
activitatea. In primul rând 
sunt foarte riguros atunci 
când este vorbă de cali
tate. Sunt un adept, şi 
vreau să cred un promo
tor aici la noi, al tehnolog 
giilor noi şi al materiale
lor moderne din construc
ţii. _ Ţin foarte iriuit la fo
losirea acestora cu rezul
tate deosebite în creşterea 
productivităţii odată cu 
diminuarea preţurilor. Ur
măresc de asemenea ca 
salariaţii mei să se poată 
concentra exclusiv asupra 
a ceea ee au de făcut, con- 
struindu-le un cadru de 
lucru adecvat şi. pe c ^ t" 
posibil, sigur.

ADRIAN SALAGEAN
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Şcoala Generală din . 

Lunca Cernii de Jos este, 
in general, o instituţie 
bine gospodărită, în care 
învaţă 63 de elevi. Dato- 

. rită răspândirii satelor 
comunei şi a imposibili
tăţii navetei (unii elevi 
locuiesc la peste' 15 km 
de şcoală — n.n.J, mai 
bine de jumătate dintre 
aceştia sunt nevoiţi să 
locuiască în internat, 
luând masa la cantina 
şcolii. După cum ne spu
nea dna director Rodica 
Sălăşan, aceşti copii pro
vin din satele Meria, Fîn- 

’tina, Dosu Alunului, Ne- 
goiu. Inspectoratul Şco
lar Judeţean a venit in 
sprijinul lor, acordându- 
le burse sociale la toţi 
cei 35. Valoarea bursei tu
ndre este de 20 200 lei. 
Aceşti bani nu sunt însă ; 
suficienţi pentru hrana 
elevilor de-a lungul a 
peste 20 de zile dintr-o 
lună datorită preţurilor 
şi, de aceea, s-a apelat 
la ajutorul părinţilor ca
re, pe măsura posibilită
ţilor, au sprijinit inter
natul cu cartofi, varză, 
ceapă, morcovi, Copiilor

Lucruri bune şi..', 
mai puţin bune

li se servesc trei mese pe 
zi. Alături de dna direc
tor Sălăşan am vizitat 
dormitoarele, bucătăria, 
sala de mese. Peste tot 
era ordine şi curăţenie.

O astfel de stare de 
bună gospodărire se 
menţine cu eforturi. Spri
jinul a venit din partea 
Inspectoratului Şcolar Ju
deţean, a Centrului său 
de execuţie bugetară din 
Hunedoara, dar şi a Con
siliului judeţean, a Con
siliului comunal. Prin 
Centrul de execuţie bu
getară din Hunedoara 
s-au cumpărat 10 scaune 
tapiţate pentru sala pro
fesorală. Au fost repara
te sobele. S-a făcut apro
vizionarea cu lemne prin 
Ocolul silvic.

In şcoală s-au efectuat 
reparaţii interioare (zu
grăveli, s-a faianţat bu
cătăria, s-a vopsit soclul

de la sala de mese, s-a 
vopsit tâmplăria). „So
cietatea comercială care 
a efectuat reparaţiile nici

* măcar n-a venit la con
ducerea şcolii pentru a 
ne înţelege asupra a ceea 
ce trebuie făcut, a pre
cizat dna director. Discu. 
ţiile s-au purtat doar la 
primărie. Eu, ca director 
de şcoală, nu am ştiut ce 
baui am avut la repara
ţii ! Mi s-a trimis să sem
nez doar recepţia. Bine
înţeles că nu am sem
nat ce nu s-a făcut!“. S-a 
zugrăvit şi vopsit în in
terior şcoala primară din 
Negoiu: Şcoala din Lun
ca Cernii de Sus a fost

* împrejmuită cu un gard 
de şipci.

Problehia deosebită ră
mâne, în cazul Şcolii 
Generale din Lunca Cer
nii de Jos, apa curentă

- şi repararea acoperişului.

In 1986, când s-au dat 
în folosinţă cele două 
blocuri de locuit din cen
trul de comună, sediile 
Primăriei şi Poliţiei, s-a ’ 
tras şi apă curentă aici. 
La instalaţie a fost ra
cordată ţi şcoala. De un 
an, conducta prin care se 
aduce apa în şcoală este 
spartă, iar consiliul lo
cal, după cum ne spunea 
dna director, n-a avut 
posibilitatea să aloce ba
nii necesari reparării ei, 
în ciuda mai multcg a- 
drese trimise... Primăriei, 
care. se află la doi paşi. 
Copiii din internat au ră
mas fără apă curentă. In 
aceste condiţii, apa de 
băut şi pentru prepara
rea hranei se aduce de 
la o fântână din sat, iar 
pentru spălat, inclusiv 
al lenjeriei din internat, 
direct din Cerna. Noroc 
cu Cerna! Aşadar, lu
cruri bune şi mai puţin 
bune• la Lunca Cernii. Să 
sperăm că cele bune se 
vor înmulţi, iar cele rele 
se vor spăla în apa Cer- 
nei!

s 
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Note • Opinii
REVENIRE

Ziarul nostru a mâi scris 
despre situaţia patrimo
niului fostului G.A.P. U- 
nirea. Acesta n-a fost li
chidat de conducerea fos
tei unităţi socialiste, iar 
după ee a ajuns In răspun
derea primăriei a fost dis
trus în cea mai mare par
te. Stăpânul lui n-a avut 
bani să plătească, paznici, 
aşa că s-a furat tot ce 
se poate fura — instalaţii 
electrice, de apă, de muls, 
uşi şi ferestre — totul a- 
jungârid intr-uri hal fără 
de hal. îmbucurător este 
faptul ca grajdurile din 
Mustea au fost închiriate, 
cu toate formele legale, u- 
nor oameni care urmează 
să realizeze aici o fermă 
de viţei, una de porci şi 
un depozit. Consilţul local 
are datoria, să ducă lichi
darea patrimoniului fos
tului C.A.P. până la ca
păt, altfel se poate ca în 
cea mai scurtă vreme, să 
nu mai rămână nimic 
din el.

PĂMÂNT NEFOLOSIT
La intrarea în satul Ciu

la Mare, aparţinător co
munei Răchitova, se află 
o importantă suprafaţă de 
teren care n-a fost, nici 
până la ora actuală, arată 
şi semănată cu ceva. Ctlf 
i-o fi aparţinând ea ? Nu 
le trebuie oamenilor care 
au drept asupra er? Ar fi 
păcat să rămână in sta
rea asta întrucât pămân
tul trebuie să-i fie drag 
fiecărui cetăţean al Ro
mâniei.

RUGINITURILE
La intrarea în satele Tuş- 

tea şi Fărcădin, aparţină
toare -comunei Unirea, tă
bliţele montate aici sunt 
ruginite,. încât nu se mai 
vede numele localităţilor.
O să spună primăria că 
n-are bani să le schimbe. 
Nici. nu-i nevoie de aşa 
ceva, ci de pensulă, bună
voinţă şi vopsea.
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Pagină realizată de
TRAIAN BONDOR,
MINEL BODEA 

Fotografii PA VEL LAZA

M-am întâlniţi zilele trecute, cu bunul meu amic. 
Era bronzat ca un' om ce aparţine unei anumite etnii 
şi m-am mirat. De aia l-am şi întrebat:

— Eşti negru ca o cioară. Unde ai realizat trea
ba asta ?

— La sapă unde am fost alaltăieri şi ieri.
Am mai vorbit de una de alta, apoi amicul mi-a*

grăit:
— Primăvara asta, după ce că a întârziat serios, 

se dovedeşte a fi capricioasă precum o fată înainte 
de nuntă. Din cauzele respective vegetaţia se gră
beşte, a explodat, pur şi simplu, în ultima vreme, 
t — Recuperează timpul pierdut,

— Din cauzele de mai sus, săpatul, prăşitul, 
s-a apropiat foarte mult de prima coasă pe fâneţe, 
în unele locuri cele două lucrări s-au suprapus chiar. 
Astfel că ţăranii, proprietarii de pământ au în a- 
ceste zile foarte mult de lucru, nu-şi văd capul de 
treburile pe care trebuie să le împlinească pe ogoare. 
Aşa se face că umblă după oameni buni de lucru 
ce se numeau, înainte de anumite vremuri, zilieri. 
Ştii cât costă o zi de sapă ?

— Ştiu, dacă-mi spui.
— De la 12 000 la 15 000 lei, plus mâncare şi 

băutură.
— Este mult sau puţin, nu-mi dau seama ?
— E enorm. Dar proprietarii de pământ nu gă

sesc zilieri. Ceea ce este un paradox, ţinând seama 
că la oraşe există foarte mulţi oameni caro nu au 
serviciu, fiind şomeri.

I-atm dat toată .dreptatea amicului, căci o avea 
din belşug. După aceea mi-am. adus aminte de o 
întâmplare a unui om. Acesta a angajat un număr de 
oameni să-i sape o tarla cultivată cu cartofi sau po
rumb, parcă. S-au înţeles la preţul în lei, la mân
carea şi băutura respectivă. A doua zi, dis-de-dimi- 
neaţă, proprietarul i-a dus la faţa locului pe zilieri cu 
maşina proprie. Le-a pus la dispoziţie plasele cu mân
care şi cele cu băutură, le-a spus ce să facă şi a plecat. 
A revenit, mult după orele după-amiezii, să vadă ce-au 
făcut zilierii.' A constatat, cu mare uimire, că oa
menii riu săpăserânici un rând şi dormeau cu mare poftă 
la umbra groasă a unui copac. Zilierii se îmbătaseră 
tocmai cu băutura adusă de el, dimineaţa. A bleste
mat în dreaptă şi în stânga, dar altceva n-a avut ce 
face întrucât oamenii pluteau în aburii alcoolului.

- Am povestit păţania de mai sus spre a ne-mai 
amuza, dar problema gravă este : unde ne sunt zili
erii de care are mare şi grabnică nevoie agricultura.?

Căminul cultural din Certeju de Sus a fost renovat recent, prin grija Pri
măriei. , Foto : PAVEL LAZA
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„Să nu pierdem obiceiurile

Dl m inistru Valeriui 
Tabără afirmă

şi datinile"
A fost ldeea care a re

ieşit din discuţia cu di
rectorul Căminului cal* 
tural din Lunca Cernii 
de Jos, dl Liviţuc Lupu- 
iescu. Este, de fapt, un 
semnal de alarmă tras de 
uri om a cărui activitate 
se desfăşoară într-o zonă 
folclorică extrem de im
portantă a judeţului, cu
noscută prin specifici
tatea sa în întreaga ţară. 
Despre bogăţia obiceiu
rilor şi datinilor, despre 
frumuseţea- costumului 
popular de aici, nu mai 
este nevoie să insistăm. 
Este însă nevoie să adu
cem în atenţie sprijinul 
ce trebuie acordat cerce
tării şi valorificării fol- 

. clorului muzical-coregra- 
fic de aici.

„Trebuie să fim spriji
niţi pentru a păstra obi
ceiurile folclorice căci 
altfel se vor estompa 
treptat şi vor dispărea", 
ne spunea interlocuto
rul nostru. Ce s-ar putea 
face în acest sens ? „Noi 
şi, mai înainte de noi,

alţii, mai sus, trebuie să 
avem clar în minte în ce 
direcţie păşim şi ce 
vrem să facem. In mo
mentul de faţă, noi cel 
puţin nici nu suntem in
dependenţi, nici nu ne 
ajută nimeni. Asupra 
muncii noastre plariează 
un mare semn de între
bare. Manifestările artis
tice la care să putem 
participa sunt rare. Lip
seşte „sarea şi piperul**, 
care este întrecerea din
tre interpreţi.. De exem
plu, formaţiile şi inter
preţii noştri (dansuri 
populare pădureneşti, gru
pul vocal, cimpoierul şi 
doi fluieraşi) participă 
la Festivalul pădurenilor 
de la Ghelari şi, mai 
nou, Poieniţa Voinii. Ar 
fi foarte bine ca forma
ţiile artistice să fie sus
ţinute ! Ca directori de 
cămin cultural avem sa
larii de mizerie. Ce poţi 
să faci cu 114 000 lei pe 
lună ?! Nu ne bagă ni
meni în seamă ! Dacă pi
că o ţiglă de pe căminul

cultural şi plouă înăun
tru, eu trebuie să mă 
urc pe clădire şi să o în
locuiesc. Dacă se sparge 
un geam, eu trebuie să-l 
înlocuiesc".

— Cu ce vă ajută pri
măria locală ?

— Vreau să fiu bine 
înţeles. Ce ne deranjea
ză cel mai mult este par. 
tea profesională, de spe
cialitate a muncii noas
tre, viitorul folclorului 
ţocal. Primăria ne-a spri
jinit pentru efectuarea de 
reparaţii la căminele cul
turale din Lunca Cernii 
de Sus şi de Jos. Cu spri
jinul consiliului local 
s-au cumpărat 130 de 
scaune. S-au cumpărat 
perdele şi material de 
cortină în valoare de un 
milion de lei (pentru ce
le două aşezăminte mai 
sus menţionate). Pentru 
Negoi s-a cumpărat. ci
ment pentru pardoseală 
şi sticlă pentru ferestre. 
Aşezămintele culturale 
arată bine.

_Şe ştie foarte bine că 
rolul şi rostul specialis
tului din agrieultură — 
inginer agronom, ingi
ner zootehrtist, medic ve
terinar ş.a. — sunt con
fuze şi încâlcite, la ora 
de faţă.

Dl Valeriu Tabără, mi
nistrul agriculturii şi 
alimentaţiei, a fost re
cent în judeţul nostru, la 
care — domnia sa fiind 
de origine de pe Valea 
Arieşului — ţine foarte 
mult şi a vorbit unor 
mari mulţimi de oameni 
tocriiai despre această 
problemă. In faţa aces
tora, dl ministru a spus 
cam aşa, în esenţă:

—; Da, specialiştii agri
coli nu şi-au găsit rolul 
în condiţiile când agri
cultura a devenit în Cea 

" mai mare parte privată. 
De aceea sunt derutaţi, 
se simt marginalizaţl şi 
inutili. La Ministerul A- 
griculturii şi Alimentaţiei 
se lucrează în prezent la 
elaborarea unui Statut al 
specialistului din agri
cultură, ce se află în fa
za finală a elaborării 
sale, care stabileşte pre
cis atribuţiile acestora ce, 
cred, vor fi destul de 
bogate şi precise. Se află 
în lucru şi un nou sis
tem de salarizare, care 
va fi avantajos pentru

4 — 4 —  4 — 4 — *  — ♦ — 4 — ¥  — 4 —  4 — 4 — 4— 4— 4  —  4  -

oamenii Hqş&% ■ recunos- 
cându-Ii-ae -rolul ce-1 au 
în realizarea unei agri
culturi modeme şi intens 
productive. După păre
rea mea, inginerul agro
nom nu trebuie să adu
că în sat, el personal, 
sămânţă, îngrăşăminte, 
erbicide ş-.a.; iar medi- • 
cui veterinar nu este da
tor să procure medica
mente etc., ci să aibă 

-grijă ca lucrările de pe' 
ogoare să se facă la timp - 3 
şi la nivel calitativ ridi
cat, să se realizeze #creşr 
terea animalelor in con" 
formitate cu cele mai 
noi cuceriri ă e  ştiinţei*1 
zootehnice.

L-ara întrebat pe <31 I 
ministru, insoţindu-1 o 
zi întreagă a vizitei sale ţ; 
în judeţ: *j

— Partea ' din sud a i I
ţării înregistrează calja- w 
mităţi de mare anvergur 1} 
ră, mare parte a cultu-T 
rilor păioase fiind com
promisă. In aceste con
diţii, riscă România să4i 
rămână fără grâu de * 
pâine ? Ii|

— Nu. Culturile de î l  
păioase sunt foarte fru- ® 
moaşe în Ardeal, Banat, -ţî] 
Moldova şi, partea de2j 
nord a Bărăganului. Plus |j  
că avem rezerve impor- f 
tante de grâu din anul|| 
trecut. Aşa că problema |  
respectivă nu se pune. j;
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■ . BEŢINUTI
PENTRU FURT

Au fost reţinuşi Jan 
Popescu şi Marian A- 
chim, muncitori la ICSH 
SA Hunedoara, care. Sa 
data de 28 mai a x , au 
sustras de la Socul de 
muncă 37 kg funie din 
azbest, în valoare de 

- 639 450 d« lei. De aseme
nea a mai fost reţinut şi 
Cioran Romulus, Instala
tor la aceeaşi unitate, ca
re a sustras, de la locul 
ti# sta*  â. 65 Se de 
funie de azbest ş i . 63 kg 
coli de dingherit în va
loare totală de 3130806 
de ie).

Din primele cercetări 
s-a stabHit că materiale- 
? furate ssu î* - vânc u- 

te cetăţenilor Marin Stan 
şi Maria Stan, din comu
na Buznea — judeţul Te
leorman precum şi iul 
Mihai Paul Ciul pan. din 
Alexandria, judeţul Te- 

-leorman, individ cunoscut 
cu antecedente penale.

CERCETAT!
IN STARE DE AREST

•  Este cercetat în sta
re de arest Meseşân 
Ghcorghc, din Vulcan, 
fost condamnat, care, în 
29 mai a.c., a pătruns In 
locuinţa iui Horja Emil 
din localitate, de unde a 
sustras bunuri in valoa
re de 537 000 de lei.

•  Este cercetat, de a- 
semenea, in stare de ares1 
şi Keltonic Ioan, din 
Bircea Mare, recidi-

, vist, fără ocupaţie, ca
re in nopţile de 19/20

respectiv 20121 mai a.c.,- 
a sustras cablu din cu
pru de la instalaţia de 
semnalizare între haltele 
GFJR Bretea Strei şi Co- 
vragiu, valoarea prejudi
ciului fiind de peste 
.450 000 de lei, fără a mai 
lua in discuţie pericolul 

de distrugerea 
unei asemenea instalaţii, 
pentru circulaţie.

i ;
ATENŢIE 

LA BJCICUŞTI '

In data de 26 mai a,c„ 
la  ora l3,30, pe DN 66, • 
In Haţeg, conduc^iofiîj ' 
autoturismului cu nr. 
DAH-R-998, Matei Ga- 
briel Damian, din Lu-

Enl, circulând neatent, 
tr-o curbă cu vizibili

tate redusă,x a surprins 
şi accidentat graV pe bi
ciclistul Milşan Gheorghe, 
care cirtula corect.

îd urma accidentului, 
victima a fost Internată 
In stare gravă la Spita
lul judeţean Hunedoara- 
Deva cu traumatism cra- 
nio-cerebrai acut deschis 
şi comă de gradul ■ patru.

CU NUMĂR FALS

Boşorogan Daniel Flo
rin, din Orăştioara de 
Jos, a fost depistat de 
către o patrulă a Servi
ciului poliţiei rutiere la 
volanul unui autoturism 
cu număr fals de înma
triculare şi neînscris în 
circulaţie.

-RUBRICA REALIZATA 
CU SPRIJINUL I.J.P. 
HUNEDOARA-DEVA

OPINIA PUBLICA SI M l  I U I U U

I

Preocuparea opiniei pu
blice cu privire la securi
tatea şi calitatea mediu
lui, în legătură cu unele 
activităţi economice şi 
viitoarele proiecte indus
triale, agricole şi chiar 
sociale, nu este un feno- 

• men nou. Sunt semnifica
tive în acest sens lucră- 

_ rQe de poziţie, articole şi 
a n ă 1 i z e prin mass- 

. media legate -de' dez
voltarea zonelor indus
triale Hunedoara. Câlan, 
Deva şi Peireşmii; de ca- 
1 taica râurilor Cer- .
n^, Strei, Crişul Alb şl 
,«! , de poluatt v pradi / 
de procesul de cianurare 
pentru extracţia minereu
rilor auro-argintifere, de 
calitatea şoimilor şi con
tinua lor degradare, de 
gospodărirea pădurilor, de 
afectarea unor areale pro
tejate şi monumente ale 
naturii, cum sunt Rezer- 
zaţia Biosferei Parcul Na
ţional Retezat, gospodări
rea neraţională a deşeuri
lor, activitatea unor agenţi 
economici apăruţi după a- 
nul 1989.

Cererile opiniei publice 
pentru transparenţă şi in
formare şi o mai mare im
plicare în. problemele de 
mediu sunt îndreptăţite. 
Această implicare majoră 
este benefică pentru me
diu, reprezentând un fac
tor major cate a dus la 
implementarea unor stra
tegii adecvate pentru toţi 
factorii de mediu, la 
schimbări substanţiale pri
vind aderarea României la 
diverse convenţii intema- 
ţîonaleţ la fundamentarea 

■ unor reglementări specl- 
fice pentru * asigura pro- 
t  H ţia c onsumatoîil »r, ereş- 
terea calităţii vieţii, pro

movarea unor studii de 
“împaci necesare pentru 
pr ‘i/sţîs facteriloi dw 
dtu, pentru asigurarea să
nătăţii umane.

De • o mare Însemnătate - 
pentru protecţia mediului 
este reacţia opiniei publi
ce la orice proiect care 
comportă un impact semni
ficativ asupra mediului. 
în  abordarea realistă a 
consemnării riscuiui în Aş* 
ZUl pr 5! tm  'ti> Unor pro*- 
iede w lv w  să acorde a- 
te".,-' e.jve?- ţă 
de risc/beneficiu, cum ar 
f  reeîela ş. recuperare t

toate este ecologică, as
pectul ecologic însă tre
buie sâ prevaleze celui 
economic.

Legea nr. 137/1995, le- 
gea protecţiei mediului, 
creează cadrul de partici
pare a organizaţiilor gu- 

■ vecoaBjentaie şi a popu- 
'iâ ţie i ta elaborarea şi a- 
. plicarea deciziilor, stabi-' 
lind ca fundamentai acest 
principiu pentru dezvol
tarea durabili a societăţii, 
prevăzând şi modalităţile 
de implementare şi ele- . 
mentete strategic® prir in
struirea şi educarea popu

PROTECŢIA ASEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

reziduurilor; securităţii, 
prin angajamente clare, 
cum ar fi programele de 
intervenţie In caz de ur
genţă, de asigurări socia
le şi de sănătate; măsurile 
care să permită controlul 
local prin asigurarea acce
sului comunităţii la toate 
datele de supraveghere a 
mediului, permiterea vizi
telor In amplasament, a- 
deziunea şi implicarea de 
la început şi continuă a 
comunităţii ia procesul de
cizional, inclusiv la deci
ziile privind amplasarea şi 
izolarea obiectivului.

Condiţia esenţială a ori
cărei evaluări de accepta
re a unei activităţi econo
mice, cu impact potenţial 
asupra mediului şi a să- ’ 
nătăţii publice, este aceea 
de' a căuta variante şi a 
face o alegere realistă, 
î ’rebuu să av< 1; hi ceor- 
T« faptul ci orice aetivi- 
tate .economico sixială este . 
eficientă, dacă înainte de

I■ Ar.I%I■
1

I
I
i

I%I
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Ara Intrat, cu ceva vre
me în urmă, intr-o uni
tate comercială privată 
din Hunedoara, aflată pe 
o stradă din centrul vechi 
al-municipiului şi am ce- 

. rut • un pachet ■ do; „Sna-' 
' gov“. Vânzâtoarea — o 
femeie — sau- fată? — tâ
nără m-a privit cu oare
care răceală şi mi-a zis:

— In această unitate 
nu vindem decât mărfuri 
din import.

M-am uitat prin raf- 
turile băruleţului şi le-am 
văret ticsite eu „Assos**, _ 
„LM* JWarlboro", „Kent“ 
şa., ca şi cu sticle cu e- 
tlctete multicolore, după 
care am ieşit In stradă 
eara aiurit. Iniţial, m-am 
gândit că faptul ce iui 
s-a întâmplat nu este a-'

Atitudini de... import
nul ieşit din comun. In 
condiţiile economiei de 
piaţă, Evatizaţii au vo
ie să facă ce vor şi cum" 
vor, căci pot zburda du
pă pofta inimii, de mul
te ori sfidând orice lege 
scrisă sau nescrisă şi o* 
mul de rând. Mai apoi, 
mi-am adus aminte de 
un domn care, după eve
nimentele din Decembrie 
1989, s-a plimbat prin 
Europa tn lung şi-n lat. 
Odată întors acasă a în
ceput să povestească în 
dreapta şi In stânga ce-a 
Văzut domnia sa pe unde 
a umblat. Cum curge lap

tele şi mierea pe străzi 
şi trotuare şi ce colaci 
minunaţi poartă fiecare 
eâîne In r asia proprieta 
te personală. Autobuzele 
au aor condiţionat, va
goanele de tren au tele
vizoare, toate localîtaţi- 
le sunt inundate, de lumi
nă ziua şi noaptea. După 
ce spunea treburile res- 
pe 'a - ; ţine p in i ta
urechi, -se întorcea spre 
România, ţara unde s-a 
născut, a crescut şi s-a 
format ca om şi a ajuns 
nu contează ce, şi a că
rei pâine o mănâncă fă
ră să-i stea nici un du

micat in gâtlej. Aid in 
tnr-t noastră totul ? se 
pare murdar, anost şi fă
ră rost şi îi miroase u- 
rât.

La un moment dat, u- 
aw 4 m  j» cei ce î-a»» a« 1 
cultat vorbind cum am « 
scris mai sus, l-a zis: I

— Auzi domnule, dacă J 
îţi miroase urât ce avem |  
In România do ce nu te 1 
duci matale fain-frumos i 
la ăia pe oare îi lauzi cu 1 
atâta patimă. Du-te şi ia- |  
să-ne cil ale noastre, ■ a- j 
şa cum sunt! I

Domnul a înghiţit un î 
nod mare, n-a mai spus |  
nimic şl J
de grupul căruia îi vor- |  
bise. |

• ■%
TRAIAN BONDQR |

CONCURSUL DIN 
9 iunie 1996

0 » S â  m  — BR^CIA (17) x 2 
BeptnA» toarte muB cu ce gânduri abordează 
parjtida gazdele. Brescia cu o victorie ar mai avea 
şansa t t  1 de retrogradare

2. CUIEVO (15) — AVELLINO (18) I x
Ca o Victorie, Chievo a r rămâne liniştită In „B" 
Dacă jocul rezultatelor este favorabil, poate e 
vita im loc periculos şi cu un egal.

3. COSENZA (U) — BOLOGNA (2) p x
Ca de obicei, la pauză mergem cu un egal.

4. COSENZA (11) — BOLOGNA (2) f k 2
Dacă Bologna accelerează, poate să plece cu toa
te trei punctele.

5. GENOA (7) — F. ANDBIA (13) 1 x
Gazdele, liniştite, pot realiza uşornin meci în fa- 
voarea lor, «fiind superioare oaspeţilor.

& LUCCUESE (S) — FOGGIA (12) 1 x
Fără a fi presaţi de vreo cerinţă deosebită, am
bele formaţii, vor căuta să joace deschis.

7. PALEKMO {9) — ANCONA (19) 1 2
Deci, este greu pentru easpaţi, numai © victorie 
i-ar putea mulţumi.

S. -WfâiuGlA m VERONA (1) p i x
Până la pauză, veronezii ar putea fi şi conduşi.

9. PERUGIA (4) — VERONA (1) f x 2
Liderul poate i<f a v.t face) sa iasă învingător.

10. PESCAR A (19) — SALERNITaNA (5) p x
Gazdele sunt imprevizibile.

11. PESCABA (19) —  SALERNITANA (5) f 1 M
Deşi oaspeţii «perâ la toate trei punctele, nu cre
dem că vor realiza surpriza.

12. PISTOIESE (29) -  VENEZIA (14) 2
Depinde de atitudinea fotbaliştilor de la Pisto- 
iese, care sunt retrogradaţi. Dacă vor fi darnici, 
oaspeţii vor câştiga.

13. REGGIANA (3) — BEGGINA (16) 1
Gazdele riu se pot compromite...

I
I
I
I
I
I
I

laţiei pentru a asigura pro
tecţia mediul uL

Printre principalele a- 
tribuţii şi răspunderi ale 
organelor de protecţia me- 
diului^ legislaţia prevede t

— crearea cadrului or
ganizatoric. care să permi
tă accesul îa informaţii 
şi participarea la deciziile 
privind mediul —. regle
mentări, proceduri* de a- 
vizare, de dezvoltare a 
planurilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului — 
pentru autorităţile admi- 
nistraţiei publice locale, 
a organizaţiilor neguver- 
namentale şi a populaţiei;

— crearea cadrului insti
tuţional — administrativ 
pentru identificarea şl 
promovarea programelor 
de cercetare, pentru su- 
praveghere,' analiză, eva

luare şi control a mediu
lu i;

— elaborează şi imple
mentează programe, mate» 
riale educative privind 
importanţa protecţiei me^ 
diului;

— pune la dispoziţie ce-, 
lor interesaţi datele cen- 
tralizate privind stareâ 
medfulu!, programe *1 t<tv 
litlci ht domeniul memil- 
lu i;

— se consultă periodio 
cu reprezentanţii organl- 
? ;l  Hor «vg ncifmrnW 
le, alţi repreămianţi- ai 
societăţii civile pn:*-»;, 
stabilirea sPc-teflti gene
rale de rachiu şi luarea 
deciziilor tn cazuri care 
pot afecta mediul;

— declară »>«•*« cu riio 
înalt de poluare, elabo
rează împreună cu auto
rităţile locale programe 
speciale pentru elimina- 
rea :is*

Problematica reală pen
tru actuala etapă de dez
voltare econom ico-socială 
este aceea de a promova 
un procedeu eficient de 
luare a deciziilor în pro
blemele de mediu, care 
să echilibreze deciziile teh
nice cu percepţiile opiniei 
publice într-un mod ac
ceptabil pentru mediu şi 
care să permită totodată- 
continuarea activităţii cu 
responsabilitatea âgenţilos
economici pentru protec
ţia mediului.

Ing. BITCÂ TEODOT, 
director.

Agenţia de protecţie 
a mediului Deva

IWWWtfVW W W V W

EXCEPŢIA

Gi reţeaua comercială 
sătească se află, în miâte 
localităţi — în special din 
cauza lipsei actului norma
tiv care să reglementeze 
această activitate - -  In 
cădere liberă este o reali
tate tristă, dsfr adevărată. 
Iată că simt şl excepţii, 
cran este cea din comuna 
Densuş, mai precis în sa* 
* d de şedinţă a acestei 
localităţi. Aici gestionarul 

* nulul g meral »- te 
dl ionel febeaa. Este ade
vărat că rafturile unităţii

nu sunt burduşite cu măr
furi, dar în unitate exis
tă  tot ceea ce ău nevoie 
oamenii pentru 
fiecare zi: zahăr, ulei, sa* 
re, oţet etc. Pâinea se a- 
duce de la brutăria din 
Sarmizegetusa şi este în
totdeauna proaspătă. Uni
tatea practică un adaos co
mercial mMm -  io la 
sută la produsele âSraen- 
tare şi până la 26 la audă 
la celelalte. Iată un ca» 
ce relevă că, atunci când 
oamenii vor, pot, cum se 
spunea cu ceva ani ta  
urmă la televizor.
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Adrian Năstase 
rezultatele obţinute de 

alegerile locale

ca
in

Preşedintele executiv al 
P.D.S.R., Adrian Năstase, 
consideră că rezultatele 
obţinute de partidul său 
sunt sub Aşteptări.

Năstase a afirmat că 
s-a exagerat ■ nereuşita 
P.D.S.R., multe aprecieri 
făcându-se pe baza unor 
analize „nereprezentative“, 
creându-se astfel confuzie. 
Adrian Năstase a maî 
spus că absenteismul la

urne a defavorizat P.D.S.R., 
chiar şi în Bucureşti.

Recunoscând că P.D.S.R 
a pierdut marile oraşe, 
Năstase s-a arătat oare
cum satisfăcut de rezulta
tele obţinute in sate, co
mune şi oraşe mici.

„La acest nivel P.D.S.U 
vă câştiga detaşat alege
rile în anumite zone", a 
spus Năstase.

Analizând situaţia rezul
tată după primul tur în

Bucureşti Năstase a recu
noscut că în ciuda numără
torii parţiale, C.D.R—-con
duce iar P;D.S.R. se află 
pe locul II.

„Considerăm ca în turul 
doi candidatul nostru I- 
lie Năstase va avea pri
ma şansă dacă vom eli
mina absenteismul: Cei
50 la sută de absenţeişti 
sunt de partea noastră. In 
plus, nu există certitudi
nea prezenţei a peste 50

la sută dintre votanţi în 
toate sectoarele. Oricum, 
va trebui să adoptăm o 
nouă strategie, mai adec
vată, pentru următoarele 
scrutinuri".

Năstase a declarat că 
nu se pune problema u- 
nor sancţiuni pentru or
ganizatorii campaniei e- 
lectorale a P.D.S.R. până 
după -, turul doi al alege
rilor locale.

incriminează 
fapte care nu viciază rezultatele

, Preşedintele Biroului 
Electoral Central, Adrian 

; Niţoiu, a declarat, marţi, 
agenţiei MEDIAFAX că 

. majoritatea contestaţiilor 
- privind alegerile locale, 

depuse la B.E.C., incrimi- 
f nează fapte care „nu sunt 
■ de natură să vicieze re

zultatele alegerilor11.
Sdluţionarea contesta

ţiilor este în curs, ter

menul limită de depunere 
a’ acestora Jiind 4 iunie.

Preşedintele B.E.C. • a 
afirmat că nu a fost în
registrată, oficial, cererea 
de anulare a alegerilor din 
Bucureşti formulată de 
PL - ’93 şi nici cea privi
toare la buletinele de vot 
din municipiul Galaţi, unde 
ştampila de control a fost 
aplicată în patrulaterul

candidatului P.D.S.R. E- 
ugen Durbacă.

în ceea ce priveşte ca
zul cetăţeanului care a 
fost surprins la o secţie 
de votare din Bucureşti 
cu nouă buletine deja 
ştampilate pentru candida
tul P.D.S.R., Niţoiu â a- 
preciat că „un astfel de 
caz nu influenţează rezul
tatul alegerilor, fiind doar

de competenţa poliţiei".
Uri alt motiv pentru care 

solicitafile de anulare nu 
pot fi soluţionate favora
bil este absenţa dovezilor 
materiale (fotografii, ca
sete video, buletine de 
vot îri neregulă), care să 
fie. anexate acestor soli
citări, a declamat, marţi, 
într-o conferinţă de presă, 
judecătorul Benedict Sâr- 
bu, membru ăl B.E.G.

o®o?j»e©o©oao©ooao®©os>«»oooo®<f«>oe»ooo«>aoo«>«o«>ooooo©o6a!«ooo©o©oesoo®ooo®®®©o©oo&3ae»o.a?

Mir eseu l-a avertizat 
pe Vădim că Toma 

Năstase este un cadru 
activ al unui serviciu 

de informaţii
Dan Ioan Mirescu, fostul 

vicepreşedinte al P.R.M. 
şi recent exclus de Vădim 

.din partid, a anunţat,
marţi, că-i face un ultim 
serviciu lui C.V. Tudor, 
Inştiinţându-i că Voma 
Năstase, membru P.R.M., 
este colonel în activitate 
ia un important serviciu 
de informaţii din Rpmânia 
şi na oliţa: &RX ieşit
la pensie, 05a cisţ» se ştia. 
Mirescu a declarat că Şoma

Năstase a fost infiltrat 
la P.R.M. pentru a furniza 
date serviciului de infor
maţii respectiv.

In opinia lui Miresma, 
Toma Năstase a primit or
din să dezbine P.R.M. şi 
conducerea acestei forma
ţii»» politice.

Fostul vicepreşedinte al 
PJRJ*. a promis că va 
organiza o conferinţă de 
presă In care va pr 
amănunte In legătură cu 
Toiria Năstase.

Căpitanul Bucur va fi 
arestat susţine Dan 

Ioan Mirescu
Casetele prezentate de 

căpitanul Bucur sunt ab
solut .reale — a declarat, 
marţi, fostul vicepreşedinte 
P.R.M., Dan Ioan Mirescu, 
recent demis din partid.

El a afirmat că în mo
mentul în care Procur»- 
tura va deţine aceste Ca
seta, căpitanul Bucur va 
ti arestat.

Mirescu a precizat că

Parchetul General a emis 
'mandat de arestare la a- 
dresa lui Bucur, acuzaţia 
adusă acestuia fiind le
gată de sustragerea case
telor de la S.R.I.

Dripă opinia lui Mirescu, 
căpitanul Bucur putea 
găsi calea legală de pre
zentare a acestor casete.

El a  menţionat că, a- 
cum, casetele îe află la 
Ilie Merce.

Poliţia indoneziana a 
aresţat, sâmbătă, un indi
vid- dat in urmărire de 
doi anî de zile sub acu
zaţia că ar fi muşcat de 
penis cinci elevi, a anun
ţat, marţi, agenţia Oficială 
de ştiri Antara, citată de 
REUTER.

Potrivit sursei citate, In
dividul, care umbla tra
vestit în femeie şi purta
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păr lung, a  fost arestat 
într-o staţie de autobuz 
din oraşul Kupang.

El a  fost denunţat de 
un şofer care îl luase drept 
O prostituată, şi care, prin 
urmare, i-a căzut victimă. 
„Muşcătorul de penisuri" 
a fost arestat atunci când 
şoferul şi-a dat seama că 
distracţia a luat o turnură 
dureroasă şl a început să 
strige după ajutor.

Noi convorbiri de pace
ruso - cecene

Negociatorii ruşi s-au 
întâlnit, marii, cu separa-- 
tiştii Ceceni, pentru a pre
veni reluarea confruntă
rilor armate în regiunea 
caucaziană şi a discuta e- 
ventuale schimburi de pri
zonieri ,a anunţat agenţia 
Itar-Tass, citată de RE- 
UfcER. ..
: Aceeaşi sursă a precizat 
că tratativele de pace se 
desfăşoară în capitala In- 
guşetiel, Nazran.şi urmează 
şă întărească acordul de 

, armistiţiu,, încheiat, săptă
mâna trecută, la Moseova.

Armistiţiul, ce a intrat 
tn vigoare la data de 81 
maţ, Ora 24,00, a fost în
călcat, în repetate rân
duri, în ultimele zile.

Convorbirile ruso-cece- 
ne urmau să aibă i°c îa 
sfârşitul acestei săptămâni, 
dar au fost amânate, ca 
urmare a unor diferende 
legate de asigurarea secu
rităţii delegaţiei cecene şi 
de acuzaţiile —. negate 
de Moscova —- că trupele 
ruse au atacat satele ce
cene, după intrarea în vi
goare a armistiţiului.

Bill Ciinton încearcă 
obţinerea clauzei naţiunii

favorizate
pentru România

Administraţia Ciinton 
şi senatorul - republican 
Charles Grassley au pro
pus, marţi, acordarea cla
uzei naţiunii celei mai 
favorizate (M.F.N.) pe 
bază permanentă pentru 
România, informează RE- 
UTER.

Clauza asigură tratament 
nediscriminatoriu ■ pentru 
pioousele pe care ţara 
respectivă le exportă în 
S.U.A. In cazul României, 
ca şi în cazul Chinei, a- 
ceastă clauză este reînno
ită anuali *

Grassley a afirmat, în 
cadrul unei audieri într-o 
subcomisie a Congresului 
american, că susţine a- 
cordarea pe bază perma
nentă a M.F.N. pentru 
România, întrucât gradul 
de privatizare a econdmiei 
româneşti este în creştere, 
iar ţara are un parlament 
ales în mod democratic.

Reprezentantul David 
Funderbunk, fost ambasa
dor la Bucureşti, a susţi
nut, însă, că privilegiul nu 
trebuie acordat acum, -în
trucât i-ar conferi parti
dului de guvernământ un 
avantaj în alegerile din 
septembrie.

Funderbunk a argumen

tat că; proprietatea privată 
nu a fost încă retrocedată 

. deţinătorilor ei iniţiali, 
serviciile de informaţii ale 
^guvernului acţionează încă 
în pian politic, iar liber
tatea presei este supusă 
onor restricţii. ■“

Un oficial din Departa
mentul de Stat, Marshall 
Adair, a afirmat că acor
darea pe baze permanenta 
a clauzei în acest . mo
ment^ ar permite înre
gistrarea unui progres de«i 

■ mocratic şi economic îri 
România şî ar eontribiri la 

. promovarea intereselor
SUA îri regiune.

România a deţinut MJML 
Intre 1975 şi 1988, când 
guvernul său comuni# era 
considerat ea fiind inde» 
pendent faţă de cel si 
tic. Acest statut i-a 
retras Bucureştiului 
1988 şi ^reacordat liii '

-  în Camera Reprezentant 
ţilor, o subcomisie a Got 
mîtetului pentru Căi şf 
Mijloace a aprobat aco**’ 
darea clauzei naţiunii t a  
iei mai favorizate pe bazai 
permanente pentru 
mânia, însă Comitetul Iri’ 
ansamblul său urmează 
să ia o decizie îri acest 
sens, în urma unei dezba
teri.

La Berlin nu a fost 
abordată problema

extinderii
Reuniunea miniştrilor 

de Externe ai NATO, ce 
a avut loc luni la Berlin, 
nu a abordat problema 
extinderii Alianţei, potri
vit comunicatului Biroului 
de presă al NATO, remis 
marţi agenţiei MEDIA
FAX.

A fost abordată, în 
schimb, activitatea Consi
liului de Cooperare Nord- 
Atlantică (COCONA) si 
a ParteneriatUlui pentru 
Pace. Participanţii au sa
lutat iniţiativele menite să 
sporească rolul COCONA 
îri domeniul bunei vecină
tăţi între state.

Participanţii la reuniune 
au luat cunoştinţă de 
încheierea primei etape a 
procesului de evaluare in
dividuală a programelor 
din cadrul ParteneriatUlui*

pentru Pace.
Miniştrii de Externe ai 

statelor membre NATO ari 
evaluat stadiul aplicării 
obiectivelor de interqper 
bilitate de către parte 
precum şl intenţiile ■ 
adâncire a procesaIu} 
cursul următorului cic 
de funcţionare a Pa 
riatului pentru Pace, 
va începe la sfârşitul 
Cestui an.

Reuniunea de la Be* 
a marcat, însă, o diminv 
a opoziţiei Rusiei faţă 
extinderea Alianţei, 
nistrul rus de Ext 
Evgheni 'Primakov,
^nând că Moscova „nu 
opune extinderii în si 
dar ne poate accepta 
întreaga infrastructură 
Alianţei să se mute 
Est“.

Atentat
Soţia lui Moshood A- 

biola, preşedintele nige
rian răsturnat de la pu
tere în 1993 de către ar- 
rnată şi închis, a fost Mft- 
puşcată, marţi, In fcagos, 
de către indivizi neidenti
ficaţi, relatează REUTER.

Un reprezentant al po
liţiei a  precizat că atât 
Kudirat Abiola cât şi şo
ferul său au fost transpor
taţi de urgenţă la spital. 
Potrivit martorilor " ocu
lari, se pare că femeia nu 
ar fi supravieţuit atacului, 
petrecut în timp ce se 
afla în maşină, pe o stradă 
a capitalei.

„Am auzit că s-a tras 
de la distantă foarte mîcă.

Nu putem confirma 
formaţia, dar se spune că 
ar fi decedat*, a dedata! 
un ziarist de la cotidian*# 
.National Concord", ăi! 
cărui patrorv este Abfcla,' 

Kudirat Abiola s-a 
marcat drept o figură 
proeminentă a  campţriief 
pentru eliberarea soţului 
său, care urmează să fîe 
judecat sub acuzaţia de 
trădare fiindcă a reclamat 
postul de preşedinte, după 
alegerile din iunie 1990, 
pe care le-a câştigat. Re
cent, ea a avut o dispută 
aprinsă cri - rudele sale 
asupra dreptului de ’a-l 
reprezenta pe Moshood' A- 
biola la proces. ' < j

m
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VANZABI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând garsonieră gaz,
Deva, Dacia, congelator, 
presă călcat' lenjerie. Tel. 
617502. Sâmbăta orele 
12—20. (399725)

•  Cumpăr repatriere, 
actele de maxim 6 Tuni. 
Tel. 641433, orele 17—21.

(9610)
•  Vând, Ford Tranzit,

1989, recent .adus, Brad, 
tel. 651579. (9188)

•  Vând loc casă, plus
grădină, pomi fructiferi, 
350o Wp (fântână, curent 
electric) în Gozia. Tel. 
•218824, 226301. (8934)

; •  Vând apartament 2
camere, decomandate, Hu
nedoara (lângă postă). Tel. 
728319..  (8318)

•  Vând apartament două
camere, decomandate, Piaţa 
Florilor, 3/15, parter, Hu
nedoara. (8322/

•  Vând elevator auto,
2,5 tone, aparat de de
montat cauciucuri şi echi
librat roţi. Hunedoara, 
722668. _ (8323)

Vând apartament, De
va, Gojdu. bl. A 2, ap. 44, 
sc. 3, parter. (9R06)

•  Cumpăr volan Tra-
bant," tel. 223958, (9762)

•  Vând apartament două 
camere, parter, zonă de

privatizare, Deva, tel. 
628130. (9807)

•  Vând VW Passat 1980,
benzină, înmatriculat, tel. 
613157. (9802)

•  Schimb sau vând a- 
partament 4 camere, par
ter, cărămidă, cu două 
camere plus diferenţă. In
formaţii teL 616830. (9820)

•  Vând convenabil te
levizor color, congelator cu 
sertare, maşină de spălat 
automată. Tel. 212463.-

(9789)
•  Vând apartament . 2 

camere, stare îmbunătă
ţită sau schimb cu maşină. 
Deva, Al. Salcâmilor, bl. 
32, ap. 57, cartier Dacia, 
după-masă, după ora 20.

• (9800)
•  Vând Dacia break 

(1989), urgent. Telefon 
229132. ,

(9798)
•  Vând maşini de în

gheţată stradale, germane 
si italiene. Inf. tel. 059/ 
160113 şi 437570 sau 
156262, după ora 20. (Fax)

LICITAŢII

•  S.C. Transmin S.A.
Brad, cu sediul în Brad, 
str. A. Iancu, nr. 85, or
ganizează licitaţie pentru 
reevaluarea patrimoniu
lui, în vederea privatizării 
în baza Legii 58/94, în 
data de 21. 06. 1996. In
formaţii la sediul societă
ţii. ’ (9187)

Abonamentul la ziarul 
„Cuvântul liber"

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mai'avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor.

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor şi abonamentelor. Dih luna mai, preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale.

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă de cumpărarea cu bucata,

* —. *

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

+ — .jjr ir — 1

OFERTE 
DE SERVICII

•  Caut distribuitori pro
duse import, şe oferă 
marfă pe credit, câştiguri 
avantajoase. Tel. 056/ 
311087. (9783)

•  Meditez engleza Indi
vidual orice nivel Inten
siv, tel. 621609. (9509)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament cu 
4 camere, zonă centrală, cu 
apartament două camere, 
plus diferenţă negociabi
lă. Deva, - tel. 214254.

(9777)'

DIVERSE

•  Societatea Eta Pro dai 
SRL a pierdut codul fiscal 
în original. ÎI declarăm nul.

(8325)
•  S.G. Modex Ziziaha 

Impex S.R.L. Simeria a- 
nunţă intenţia de majorare 
a adaosului comercial în
cepând cu data de 6 iulie 
1996, cu 100 la sută. (9808)

•  S.G. Gomimpex Pamo
S.R.L. Hunedoara anunţă 
majorarea adaosului comer
cial de la 0 Ia 200 la sută 
începând cu data de 4 iu
nie 1996. / (9801)
' •  S.G. Agroseryice S.R.L. 
Deva anunţă, colaboratorii 
săj intenţia de majorare 
a preţurilor la reparaţii 
motoare, ’ subansamble, 
şcoala de şoferi şl con
fecţii curele, conferm HG 
206/1993. (9834)

DECESE : >:■{ ■» » ' 
I> «

•  Colectivele sta
ţiilor hidro şl meteo 
sunt alături de co
legii* Hladni Ovidlu 
şl Ioana la greaua în
cercare pricinuită de 
pierderea mamei dragi. 
Sincere condoleanţe.

(9815)

•  Cu adâncă durere
in suflet, părinţii, bu
nica, fraţii, cumnaţii 
şi nepoţii Dragoş şi 
Radu anunţă dispari
ţia fulgerătoare din 
viaţă a dragului nos
tru - ,

CONSTANTIN
TANASIE
(CRIST1)

în vârstă de 23 ani. 
Nu te vom uita nicio
dată. înmormântarea 
astăzi, 6 iunie 1996, 
ora 14, la cimitirul 
Bejan. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

(9823)

•  Familia Dumitru 
Simion anunţă cu ne
mărginită durere în
cetarea din viaţă după 
o lungă şi grea sufe
rinţă a celei care a 
fost o admirabilă ma
mă şl bunică'

NATALI* 
BCCOVEANU 

Iri etate de 75 ani. 
Slujba înmormântării 
va avea loc la Gasa 
Mortuară în 6 ' iunie, 
ora 14. Odihnească în 
pace. (9827)

Astăzi, 6 iunie 1996, 
ora 9, la sediul Gruell 
Roşii din Deva se va 
deschide un seminar pe 
probleme de management 
la nivelul coordonării ac
tivităţilor din cadrul 
acestui organism.' .Lucră
rile au ca destinatari i-

mediaţi conducătorii o r-| 
ganizaţiilor de Cruce j 
Roşie din judeţele Hu- * 
nedoara şl Alba, la seml- » 
nar anunţându-şi totodată i 
prezenţa şi specialişti din I 
alte judeţe. Vor susţine î 
seminarul reprezentanţi ai * 
Grucii Roşii din Ger- * 
mania. (A.S.) ’•

_  s 
s

> Pentru a economisi timp şi bani, pu-\ 
|  teţi publica anunţuri de mică şi mare pu-f 
ţbljcitate în'ziarul nostru, apelând la agen-\ 
i ţiile de publicitate? din : t
J *  DEVA la SEDIUL REDACŢIEI \
* din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădireaf 
|  Tribunalului judeţean); — lă chioşcul din i

CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-î 
ţzinul ..Comtim* : — la chioşcul din CAR- l 
iTlERUL MICRO 15 (staţia de autobuzf 
‘ „Orizont"). "" ■ '*

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.I
716926). y  î

•  BRAD, strada Republicii (ieh\
* 650968), la sediul S.C. „MERCUR*. }

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- f
|  gazinul „Palia*.  ̂ î
|  •  HAŢEG, pe str. Progresului, tir. 1
\(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
j 770735.
|  Agenţiile ziarului nostru asigură, la î 
j taxe rezonabile, publicarea cu maximă | 
i promptitudine a tuturor anunţurilor del 
I mică şi mare publicitate. I

S.C. TIMEX BG SRL ORADEA 

V I N D E

LA PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE 
prin distribuitorul din Deva

' MAGAZINUL ULPIA DEVA
•  bere blondă şi brună pasteurizată d e j

Oradea : FELIX, CLASIC, CRIŞANA l
•  aragaze tip Metalica. j 
Sunaţi-ne la telefonul 213575, fax 217929. ţ 
Contactaţi-ne la depozitul din curtea ma- i

gazinuluiUlpia. (9596)

S.C. BRUTĂRIA NEAMŢ IMPORT-EXPORT 
• S.R.L. DEVA

Str. M. Viteazul; nr. 32, nr. RC: J20/545/ 
1994, cod fiscal: 3190147, tel./fax: 054—214647.

BRUTĂRIA NEAMŢ S.R.L., cu sediul în 
Deva, angajează muncitori califica ţiîn  următoa
rele meserii:

— tâmplar, instalator, electrician, mecanic 
utilaje panificaţie. Inf. la sediul societăţii, Bi
roul administrativ. •> (9812)

S.C, „DECEBAL** S.A. DEVA

Organizează în ziua de 14 iunie 1996 ora 
13,00 la Petroşani, str. Oltului, licitaţie pentr.u 
închirierea spaţiilor de depozitare din fosta fa
brică de preparate carne, în suprafaţă de 600 
mp. conform H.G. 1228/90.

Informaţii suplimentare Ia telefon 211760,
1. 2 . (

I m

t  Cel mâi mare distribuitor en gros din ţară de ;
Îm b r ă c ă m in t e  b a Lo t a t a  im p o r t  v e s t  I

VA OFERĂ : I

•  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună I 
J calitate, bogată în sortimente de sezon , j
j — trieburi, cămăşi

— pantaloni, bluze etc.

baloţi mari, presaţi, între 300^-350 kg. |

o f e r t a  n o a s t r ă  s p e c ia l a  I I

In atenţia atejjereior mecanice, tipografii |
■■ y - y'" ‘ v; v.. • .V... \

! - ' • ;  . I
•  LAVETE DIN BUMBAC, la cele mai a-

| e tc .:

6
vantajoase preţuri. I

I Adresa birourilor: Cluj-N.,. str» luliu Ma- I 
| niu, nr. 6. Tclcfon/Fax: 064 - 194830 (luni — j 
«vineri: 8—16). * 1
I .1, Orar depozit: 'satul Vlaha, între luni şi , 
' vineri 8—18. . )

I ATENŢIE! 
; 8—i4.

sâmbătă, program, scurt

SOCIETATE COMERCIALĂ

| Vinde combine C 14 în perfectă stare de *

I

I

I

I. ■ %

I*
I

• V

I 
I
I%
I
V

1■ *
I
i
I 
I
I

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA

| funcţionare. ,
• Informaţii la tel.: 058/813116, 830436, |
* 830437.

%

j
•  Informează clienţii că a deschis în ca- 1

drul Complexului EUROVENUS din Sîntuhalm ; 
un magazin prin care se vând anvelope, acu- | 
mulatoare, piese de schimb pentru autoturisme « 
DACIA şi ARO, diverse accesorii, !a preţuri | 
accesibile. • ' ' • • î

•  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase. •.
— anvelope' de toate tipurile; I
— acumulatoa'rc de 55, 66, 88, 150 si 180 1

AH;
— folie de polietilenă de 10 m lăţime; I
— piese de schimb auto, tractoare şi ma- | 

sini agricole; 1
— Tulmenţi, curele trapezoidale, de toate j

tipurile; ’ ‘ , .
:— carbid, electrozi etc: J

Doriţi sa va inform atizaţi activitatea? 
Alegeţi SOLUŢIA COMPLETA; ^

10.000 11 folosesc, 
9.999*H apreciaza 

( N iaesi nu e perfect ) 
i /  modul va puteti 

organiza gestiunea societăţii:
- CONTABILITATE ; Balanţa, C arte 

Mare, Jurnale TVA, Registru Jurnal
- CONTABILITATE BUGETARA : Urmă

rire  coduri de buget, Balanţa analitica
- GESTIUNE COMERCIALA : Stocuri, 

Facturi, Note de recepţie, LA Zi ty-j'iy
- MIJLOACE FIXE : Amortizare liniara,

degresiva, fiscala- • -w-
- SALARII: State de plata, fluturaşi,».a.

Detalii la DUAL: 230449
■da**-
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