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Oaspeţi la sărbătoa
rea moţilor

De 21 de ani se adună 
moţii la Dupăpiatră, in
tr-un superb spaţiu miori
tic din Ţara Zarandului, la 
întâlnirea cu istoria.

De 21 de ani, în prima 
duminică a lunii iulie, mo
ţii vin la Dupăpiatră la 
dialog cu ei înşişi, la re
ciclarea memoriei, pe ur
mele tancului Mare, care la 
19 mai 1849 a decimat tru
pele maiorului ungur Hat- 
vatţy, stărpindu-i pentru 
totdeauna — lut şi alor săi 
— pofta de a cotropi teri
torii şi populaţii la care 
nu au avut niciodată drep
tul. ,

De 21 de ani, prin gene
rozitatea unor oameni — 
iar profesorul Viorel Pul- 
lurar, om al locurilor şi 
profesor la liceul „Avram

Iancu“ din Brad, este port
drapelul lor —, a unor con
ducători de întreprinderi 
şi instituţii, de organisme 
judeţene, la Dupăpiatră se 
consumă o sărbătoare unică 

-în ţară.
tn duminica de. 4 iulie 

1993 a fost din nou un a- 
semenea eveniment la 
Dupăpiatră. Un eveniment 
care nu se uită. Pe scena 
luminată de portretul lan- 
cului, în faţa unei asisten
ţe numeroase, un sobor de 
preoţi, cu părintele doctor 
Timotei Sevicîu in amvon, 
a săvârşit o slujbă religi
oasă, continuată la crucea 
din deal, Unde au fost de
puse coroane de flori din 
partea unor administraţii 
judeţene şi locale, între
prinderi ţi instituţii, forma

ţiuni politice, asociaţii non- 
guvernamentale din jude
ţele Alba, Arad şi, bineîn
ţeles, Hunedoara.

Garnizoana militară din 
Brad a executat un fasci
nant exerciţiu de luptă, mi
mând la scară redusă am
buscada da acum 144 de 
ani, când Iancu l-a zdro
bit pe Hatvahy în chingile 
de la Dupăpiatră, redând 
moţilor demnitatea şi drep
tul de a fi stăpâni la ei 
acasă.

S-au perindat la microfon 
personalităţi politice şi
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Pe piaţa muncii, detaşa
mentul şomerilor, cu sau 
fără indemnizaţie, cu sau 
fără alocaţie de sprijin — 
alcătuieşte cea mal sigură 
şi mai substanţială ofertă. 
De la apariţia legii şoma
jului au trecut doi arii. Ce 
mişcări, ce mutaţii s-au 
produs Intre timp în inti
mitatea acestui factor-prlm 
al pieţei muncii?

Mai întâi, ce spun cifre
le ? De la intrarea în vi
goare a legii, numărul to
tal al şomerilor înregistraţi 
la Oficiul forţe de muncă 
şi şomaj se cifrează la 
48 462. Dintre aceştia, pe 
anul 1993, 21 016 persoane 
se mai -aflau în căutarea 
unui Ipc de muncă, până 
la data de 29 iunie fiind în
cadrate S 884 de persoane. 
La jumătatea anului" 1903 
deci, doar circa 9 la sută 
din forţa de muncă activă 
a judeţului se află în cău

tarea unui loc de muncă.
Poate că cineva este ten

tat să spună, citind aceste 
cifre, că încercăm să cosr- 
metizăm o realitate. Ce In
teres am avea să prezen
tăm o realitate mai neagră 
sau mai roză decât este ea? 
Dar, ca să nu existe dubii, 
să vedem ce ne spune 
despre mutaţiile de pe pia
ţa hunedoreană a muncii 
domnul Eugen Maniac — 
director adjunct cu proble
me de forţă de muncă şi 
şomaj Ia Direcţia Muncii 
şl Protecţiei Sociale.

—* Domnule director, di
minuarea cu mai mult de 
jumătate a numărului celor 
care pe parcursul a doi 
aar s-au aflat, pe ' perioa
de mai mici sau mai mari,

ION CIQCLEI
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— Ştiai că Popescu scrie numai noaptea?
— Evident. De obicei atunci se săvâr

şesc hoţiile...

Dna Ecaterina Nistora asigură cu amabilitate şi 
profesionalism serviciile publice in noul sediu Ol Ofi
ciului Poştal din Luncoiu de Jos.

Foto PAVEL LAZA

Poştă nouă Ia 
Luncoiu de Jos

Marţi, 29 iunie a.c., la 
Luncoiu de Jos a fost 
inaugurat noul sediu al o- 
ficiului poştal din comună. 
Finalizarea edificiului re
prezintă onorarea unui an
gajament al primarului, a- 
sumat în campania electo
rală şi are drept scop 
îmbunătăţirea calitativă 
O; serviciilor de profil — 
pensii, presă, coresponden
ţă ia domiciliu etc. — pen. 
tru cele cinci sate aparţi
nătoare comunei.

Valoarea noii construcţii 
este apreciată la apro
ximativ 290 000 de lei, da
torită, tn primul rând, 
contribuţiei locuitorilor co
munei, prin bani şi mai 
ales prin muncă.

Se preconizează ca,'până 
în luna august a.c., să fie 
instalată O centrală tele
fonică automată la care 
să fie conectate 200 de fa
milii care au depus cereri 
pentru un post telefonic. 
(CORNEL POENAR).

Românii s-au născut ca un popor creştin.
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In gară *-r cn-n gară. 
Trenuri vin, trenuri plea
că. Lume peste lume. în 
tren, pe peroane, în sălile 
de aşteptare, la casele de 
bilete. Majoritatea călători
lor cp trenul ori a trecăto
rilor prin gară au rosturile, 
lor.. Dar sunt destui şi

fără. Sau au alte gânduri. 
De â fura, de a distruge, 
de a conturba liniştea Şi 
ordinea publică. Aici intră 
în atribuţii poliţistul T F. 
Omul în uniformă albastră 
care veghează de aproape, 
zi şi noapte, da, şi în gară, 
şi pe tren, viaţa să se 
desfăşoare normal.

„Aşa ar trebui să fie şi 
noi asta vrem, dar ne 
confruntam cu multe pro
bleme, reflectă dl maior 
Ştefan Băbăţ, şeful postu
lui de poliţie TF Petro
şani. Mai ales aici, în 
Valea Jiului, unde este o 
populaţie atât de eteroge-

DUMITRU GHEONEA
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© PIAŢA CU T.V.A. Apli
carea T.V.A., cu avantajele şi 
dezavantajele sale, se resimt şi 
ht plată. Ca dovadă, la Deva 
tn ultimele zile preţurile au osci
lat după cum urmează : roşii — 
200—250 lei/kg, castraveţii 100— 
150 lei, cartofii de vară 200—300 
lei, cireşe 200—300 lei, ardei 550 
— 609 lei, vinete 800 lei, fasole 
verde 200—300 lei. ardei iute 25 
—59 lei/buc, usturoi 40—80 lei/ 
căpăţăna, garoafele 100 lei/buc, 
telemeaua 1 500 lei/kg, făina de

mălai 240 lei/kg. Am cam pus-o 
de mămăligă, nu ? (N, T.ţ,

© EXPOZIŢIE FILATELICA. 
Cu prilejul inaugurării noului 
sediu âl Filialei judeţene de 
Cruce Roşie din Deva * fost 
realizată aici şi o expoziţie fi
latelică. Exponatele filatcliştilor 
deveni au o iernatică adecvată, 
înrudită cu activitatea de Cruce 
Roşie. (V. R.j.

© CULMEA NEPĂSĂRII do
vedeşte patronul localului „Fa
milial Cina" de pe bdul Libertă
ţii din Deva, de la parterul blo
cului l. Numeroasele scrisori, a- 
dresaie de locatarii blocului Pri
măriei Deva, au rămas fără

răspuns, în timp ce patronul con
tinuă să deterioreze climatul 
ambiental din jur. ţn această 
vară zona verde din faţa blocu
lui a fost total distrusă, iar gar
dul viu a dispărut tn cea mai 
mare parte. Chiar nu vrea să 
vadă autoritatea şi patronul ceea 
ce vede toata lumea ? (E. L.).

© NOU. S.C. „PANIMEX“ 
SJR.L Deva a deschis tn cartie
rul „Dacia" o cofetărie — patise
rie cu laborator propriu. Se pre
pară pentru vânzare prăjituri 
de casă, torturi, îngheţată, sa- 
leuri. Patronul firmei, dna 
Maria loica, asigură cumpărăto
rii că preparatele sunt de calita

te foarte bună. Tot ce se poa
te... (E.S.). v'.;;.---

©  A DOUA SURSA DE APĂ  
POTABILĂ (pentru estul Văii 
Jiului) se află la Polatişte şi în 
această perioadă se lucrează ta 
două noi captări de apă şi la 
conductă de aducţiune Polatişte 
— Petroşani. Tot in acest scop 
au demarat şi lucrările la Staţia 
de tratare a apel, cu o capacita
te de 3001 pe secundă. (S. C.).

m  GENEVA. — La se
siunea E.C.O.S.O.C. de la 
Genova au toc dezbateri în 
legătură cu elaborarea şi- 
adoptarea unui proiect de 
rezoluţie privind compensa
rea statelor membre O.N.U. 
care au înregistrat pierderi 
în urma aplicării sancţiu
nilor impuse de Consiliul 
de Securitate împotriva 
R.F. Iugoslavia (Serbia şi 
Muntencgru), se arată în- 
tr-un fax primit de Rom- 
pres.

Având in vedere impor
tanţa unui asemenea pro
iect dc rezoluţie pentru 
statele care au înregistrat 
pierderi ca urmare a em
bargoului împotriva R.F. 
Iugoslavia, delegaţia româ
nă participă activ Ia con- . 
sul ţările ce au loc pentru 
promovarea acestui proiect 
de rezoluţie.

In esenţă, proiectul re
cunoaşte serioasele proble
me economice determinate 
dc aplicarea sancţiunilor 
economice şi comerciale ale 
ţărilor afectate, In particu
lar ale ţărilor cu economie 
în tranziţie, şi cere organe
lor competente şi organis
mele: specializate din siste
mul O.N.U. să ia măsuri 
pentru diminuarea greutăţi
lor economice ale ace.vlor 
state, determinate de apli
carea: rezoluţiilor pertinen- 
te ale Consiliului de Secu
ritate.

Proiectul de rezoluţie so
licită, de asemenea, institu
ţiilor financiare internaţio
nale să îmbunătăţească a- 
sistenţa lor către aceste 
ţări în ceea ce priveşte da
toria externă, serviciul da
toriei şi balanţa de plăţi — 
in cazul statelor, confrunta
te cu asemenea probleme, 
şi recomandă, de aseme
nea, instituţiilor financiare 
internaţionale să ia măsuri 
urgente in sprijinul pro
iectelor de construcţie aie 
unor căi de transport care 
să restabilească legăturile 
Europei de Est cu restul 
continentului.

Duminică, 4 iulie a.c., 
la Petroşani au* avut Ioc 
alegeri pentru postul de 
primar al municipiu
lui, Din cauza prezen
ţei foarte scăzute a ale
gătorilor la urne, ale
gerile au fost anulate. 
Peste două săptămâni 
vor avea loc alte ale
geri. (V. N.l.



întâlnirea moţilor cu istoria
(Urmare din pag. 1)

culturale, prefecţii judeţe
lor Alba, Arad şi Hunedoa
ra, primarul municipiului 
Cluj-Napoca. şi vicepre
şedinte al „Vetrei Româ
neşti — dl Ghcorghe Fa
nar — , care au vorbit de
spre semnificaţia momentu
lui, au oferit celor pre
zenţi —  câteva zeci da mii 
de oameni din întreaga 
Ţară a Zarandului şi (lfn 
judeţele vecine Hunedoa

rei, prefecţi, : senatori, )■ şi 
deputaţi, alte personalităţi 
politice, de cultură şi din 
mass-media, scurte secven
ţe de istorie şi patriotism, 
de frăţietate şi iubire de 
neam. 'fD-ţr'f

Ansambluri folclorice şi 
orchestre ’ de muzică popu
lară din Brad, Deva, Vaţa. 
Câmpeni, Albm Iulia, Ştei, 
Câmpuri, Baia de Criş, 
t u l n  i c ă r e s e l e  .  din 
Bulzeştii de. Sus, soliştii 
vocali Ana Banciu, Maria
na nene. Mariana Ancihel.

Veta Biriş, Aurelia Mure- 
s a » ,  Sava Negreau 'Bru- 
daşcu, Anghelina Timiş 
Lungu, Drăgan Muntean, 
Nicolae Furdui Iancu, so
liştii instrumentişti Pera 
Bulz, Ovidiu. Milieţ, Ale
xandru Borca şi alţii au 
întregit prin cântec atmo
sfera marii sărbători de 
duminică de la Dupăpiatră, 
peste care s-a tras, cortina 
doar odată cu apusul soa
relui, el însuşi părtaş ge
neros la reuşita festivîtă-

Mutaţii şi semnificaţii
(Urmare din pag. I)

în căutarea unui loc de 
muncă, ne-ar îndreptăţi sâ 
credem că pe piaţa muncii 
s-au produs şi mutaţii în
curajatoare. Se poate spu
ne astfel ?

— Da, cred. că se poate 
spune. Mutaţia s-a pro
dus. este adevărat, pe mai 
multe planuri: o parte din

Dupăpiatră — „Posada" moţilor.

cei rămaşi şomeri au plecat 
spre locurile lor de başti
nă, încurajaţi şi de refor
ma care se produce în a- 
gricultură, o altă parte au 
îndeplinit condiţiile de 
vârstă şi vechime şi s-au 
pensionat. Pentru un nu
măr aproape egal cu al ce
lor ieşiţi astfel din eviden
ţe, însă, s-a găsit un loc 
de muncă; aproape 13 000 
în total, din care în a- 
cest an aproape 6 000. ;

— Care anume ramuri 
industriale sau sectoare de 
aotivitate au disponibilizat 
mâi mulţi oameni ?

— Poate să pară ciudat, 
dar nu ramurile cu ponde
rea cea mai mare — mi
neritul în cărbune şi me
talurgia — au făcut dispo
nibilizări. Aceasta are 
drept explicaţii: mineritul 
în cărbune este subvenţio
nat de stat, iar în meta
lurgie s-a acceptat un sa
lariu modest, de care să 
aibă parte mai mulţi, în 
aşteptarea relansării eco
nomice. Disponibilizările 
s-au făcut în industria u- 
şoară, alimentară* parţial 
în transporturi şi mineritul 
cu feroase şi neferoase, 
cercetarea geologică şi cer
cetarea ştiinţifică aplicată.
;-i- Care simt sectoarele 

economico-sociale care au 
solicitat forţă de muncă?

— Cu preponderenţă au 
solicitat agenţii economici 
cu capital integral privat

şi dintre aceştia cei cu 
activitate de producţie şi 
prestări şi, cam în aceeaşi 
măsură, cei cu activitate 
în desfacerea mărfurilor.

— Asta înseamnă că mu
taţiile produse au vizat şi 
reorientarea profesională.

' Cum a fost dirijată această 
acţiune ?

— Statul, prin sistemele 
sale de protecţie socială, 
susţine un program larg 
de recalificare, plătind, pe 
lângă ajutorul de şomaj 
sau indemnizaţia de spri
jin, toate cheltuielile o- 
cazionate de recalificare, 
chiar şi cheltuieli de de
plasare. Noi ne-am orien
tat astfel ca să iniţiem 
cursuri de recalificare în 
meserii înrudite, de pildă 
pentru cei proveniţi din in
dustria .ţesăturilor — 
cursuri de croitorie, pen
tru cei din sectorul meca
nic —• lăcătuşi, strungari, 
sudori etc. —, cursuri de 
mecanici sau tinichigii au- 
to, pentru cei cu pregăti
re superioară — cursuri

. din domeniul informaticii.
O mare cerere de forţă 

de muncă a fost formulată
- de agenţii economici pri

vaţi, cu activităţi în co
merţ şi alimentaţie publi
că. Pentru că nu putem sa
tisface cererea cu oameni 
calificaţi pentru ‘ comerţ, 
aceşti oameni au lucrat şi 
în paralel au urmat şi 
cursurile de calificare.

Rău platnici
De la domnii Viorel Su- 

ciu şi Aurel Ganea, înca
satori în cadrul asociaţiilor 
de locatari nr. 2 şi 3 din 
oraşul Brad, aflăm că linii 
locatari sunt rău platnici 
aşteptând ca alţii să le 
plătească cheltuielile co
mune, ei pretinzând doar 
servicii ireproşabile.

Dintre cei cu debit mai 
mare au ales trei familii:

Aurelia Drăgan, str. 1 Iu
nie, bloc 17, ap. 17, cu o 
datorie de 21 091 lei; Dori
ca Lung, str. 1 Iunie* bl. 2 B, 
ap 22, debitoare cu 29292 lei; 
Rodica Verneşan, str. 1 Iu
nie, bloc 2 A, ap. 30, are 
de achitat suma de 17 124 
lei. Probabil, acum, că au 
fost „sensibilizate", îşi vor 
aduce aminte şi de obliga
ţii. (AL. JURCA).

0 viaţă in slujba oamenilor
» — ■ #  m  # w  # mmm #  mmm t mmm #

Dacă am face o soco
teală, domnii Viorel ‘ şi 
Costică Vesa , fraţi, au 

. lucrat la volan mai bine de 
un veac. Pe autobuz, in 
slujba oamenilor, a călăto-. 
rilor de fiecare zi, mai 
cu seamă a'navetiştilor, a 
minerilor. Fratele mai mare, 
Costică, „a tras pe. dreap
ta" de câteva luni, adică a 
rămas acasă, Ia frumoasa 
gospodărie din Luncoiu de 
Jos. La volan continuă 
feciorul cel mai mic.

Dar la volanul altui au

tobuz, cu emblema „Cora- 
trans" Deva conduce fra
tele Viorel Vesa.

— Eu sunt la călători 
din 1964 — ne spunea de 
curând. N-am avut nici 
un accident, nici o întâm
plare nefericită. Dacă mer
ge bine autobuzul, dacă ne 
comportăm frumos cu toţi 
călătorii, nu se poate să 
nu meargă bine în fiecare 
zi, la fiecare cursă.

...Cei doi fraţi Vesa — 
Costică şi Viorel — au 
transportat în cei aproa
pe o sută de ani de mun
că la volan împreună mii, 
zeci de mii de călători. 
Poate sute de mii. Cine 
nu-i cunoaşte ? Pe traseul 
Deva — Brad, Brad — Rm. 
Vâlcea, Brad — Deva — 
Tg. Jiu etc. etc., pe toate 
drumurile ţării cei doi şo

feri v-au primit cu bună
voinţă, cu înţelegere* cu 
un salut respectuos şi cu 
garanţia de drum bun, cu... 
omul bun la volan. Vio
rel Vesa, mare şi bun con
ducător auto la „Cora- 
trans" Deva, mai are câţi
va anj până „trage pe dreap
ta". Dar cei doi feciori 
gemeni — Dorin şi Florin 
— moţi ca brazii, îi con
tinuă munca de multă cin
ste şi omenie...

Gn. I. NEGREA.

(Urmare din pag. 1)

nă, aici unde migrează mul
te persoane suspecte, deo
cheate, certate cu bunul 
simţ şi cu legea. Avem urf 
efectiv redus, de numai 
12 lucrători, care trebuie să 
fie permanent prezenţi, în 
ture, de 12 ore cu 24, pe o ra
ză nu chiar mică, între Uri- 
cani, Subcetate şi Pietrele 
Albe (pe defileul Jiului). Dar, 
fără falsă modestie, pot să 
spun că avem băieţi buni, 
serioşi, capabili".

Ce fac aceşti băieţi buni? 
întreprind acţiuni de pre
venire a unor stări de lu
cruri antisociale şi ilegale, 
sunt ochi şi urechi în tre
nuri şi pe peroane, la e- 
ventuale fenomene de furt, 
violenţă, degradare a liniş
tii, îi cheamă la ordine pe 
cei certaţi cu disciplina şi 
morala. Lucrează cel mai 
adesea în echipă şi în 
strânsă; colaborare tu poli
ţiile locale, cu ceferiştii, cu • 
procuratura, cu organisme
le administraţiilor locale, 
în birou intră plutonierul 
Ilie Subţirelu. Salută mili- 
tăreşte şi raportează scurt. 
Pe trenul cu care tocmai a 
venit de la Simeria la Pe
troşani nu a avut nici un 
eveniment. deosebit. „Mă
car că sunt multe aseme
nea evenimente, ne spune. 
Sustrageri de bunuri din 
vagoanele de marfă, furturi 
şi distrugeri din vagoane 
şi din avuturi personale 
în trenurile de călători, mi

nori călătorind spre desti
naţii nici de ei ştiute, pa
sageri fără bilete de tren, 
indivizi care aleargă spre 
a li se pierde urma pentru 
diferite abateri . pe care 
le-au comis cine ştie când 
şi unde".

Este grea munca poliţiş

decizii pe loc, transmite or
dine. Apoi discută cu ad
junctul său, dl locotenent 
Vasile Hriţac, stabilesc câ
teva coordonate de acţiu
ne, pun în mişcare un e- 
chipaj pentru o nouă in
tervenţie. înţeleg că, după 
îndelungi investigaţii, dar

fice activităţii noastre".
îi văd prin gară, apoi în 

biroul lor din’ clădirea gă
rii Simeria. Discut cu doi 
dintre ei. Sergentul major 
Lucian Furdui are numai 
24 de ani. Este din Să- 
vârşin, locuieşte în Deva şi 
are doar un an de muncă

că o furaseră cu puţin 
timp în urmă de la o dom
nişoară, care şi-a recăpătat 
în scurt timp obiectul".

Am reţinut şi alte ele
mente, evenimente, întâm
plări din munca şi viaţa 
poliţiştilor TF Că sunt 
puţini raportat la nivelul

P e  v a l u r i l e  v i e ţ i i

tilor TF Şi dacă nu ai 
pentru ea chemare, dacă 
n-o faci cu pasiune, n-ai 
sorţi de izbândă, nu-ţi a- 
duce satisfacţii. „Eu fac 
această treabă de 31 de 
ani, relevă plutonierul ad
jutant Ioan Bob, de la 
postul de poliţie TF Pe
troşani. Ea îţi impune să 
fii tot timpul în priză, în 
poziţie de drepţi, pentru a 
putea ajunge rapid la locul 
evenimentului. Pentru că 
răul, Infractorul, hoţul pân
desc viclean la orice pas. 
Sigur, contează şi expe
rienţa acumulată în timp, 
dar contează, mai ales, con
ştiinţa ta profesională, in
tegritatea ta morală, fle
rul de meseriaş".

In biroul Poliţiei TF Si
meria, telefonul sună fă- • 
râ contenire. Dl maior 
Constantin Antimie, şeful 
formaţiunii T F Hunedoara, 
răspunde, ascultă ce i se 
comunică, dă relaţii, ia

într-un timp scurt, pluto
nierii Tudor Scumpieru şi 
Constantin Stanciu şi ser
gentul major Marius Sabău 
au identificat cadavrul u- 
nei tinere de 18 ani, pe 
nume Eleonora Grancea, de 
loc din Orlat — Sibiu, pe 
care a secţionat-o în două 
Rapidul 22, în faţa căruia 
a sărit din mersul . altui 
tren, în care se urcase în 
gara Simeria, spre o desti
naţie greşită ; spre Deva, 
în loc de Sibiu. „A fost o 
misiune dificilă, întrucât 
victima nu avea nici un 
act asupra sa, relevă dl lt. 
Vasile Hriţac. însă lucră
torii noştri l-au rezolvat 
cu operativitate. Aşa cum 
•procedează in aproape toa
te cazurile. îi ajută in 
meserie profesionalismul, 
tinereţea — media de 
vârstă fiind în jur de 35 
de ani —, pasiunea, cura
jul, starea sănătăţii, buna 
cunoaştere a legilor speci

în Poliţia TF din Simeria. 
A venit aici după satisfa
cerea stagiului militar şi 
absolvirea Şcolii de poliţie 
din Cămpina, unde — după 
cum mărturiseşte — a a- 
vut dascăli buni şi a învă
ţat foarte multe lucruri care 
îl ajută acum în activitate. 
„Nu vreau să folosesc vor
be mari, spune tânărul Lu
cian Furdui. Dar cred că 
meseria de poliţist este o 
misiune nobilă. Grea, însă 
frumoasă. Trebuie să apă
răm ordinea publică, liniş
tea, valorile societăţii, in
teresele şi viaţa oamenilor. 
Ce ne trebuie pentru aceas
ta? Ştiinţa de a lucra cu 
semenii noştri, echilibru, 
tact, fermitate, dăruire, 
fler. Apropo de fler. In
tr-o seară, în gara Simeria, 
am observat doi indivizi 
scotocind febril într-o po
şetă de femeie. I-am luat 
din scurt şi am descoperit

de proliferare a fenomene
lor antisociale,-că nu dispun 
de dotare tehnică şi auto 
corespunzătoare, că nu au 
încă nişte legi clare care 
să Ie garanteze protecţia, 
că opinia publică nuri prea 
ajută, că uneori colabora
rea cu ceferiştii, de exem
plu, suferă. „în mod nor
mal, noi conlucrăm bine cu 
ceferiştii, însă nu le putem 
trece cu vederea nereguli
le sau diferitele abateri de 
la legi, subliniază dl pluto
nier Emil Crăciunel, de 
loc din Densuş, dar cu lo
cuinţă în Simeria, de 12 
ani poliţist TF. Iată, în 
conlucrare cu colegi de la 
TF Petroşani; de curând 
i-am „schimbat macazul", 
dacă pot spune aşa, de pe 
trenul 2705, coiiductorului 
de bilete Cristian Liviu Sta- 
matoiu, de 23 de ani, de 
loc din Tg. Jiu, din coman
da C.F.R Petroşani, deoa
rece luase mită de la nişte

ţigani care nu aveau bilete 
de tren şi transportau saci 
cu sticle goale. Nu puteam 
închide ochii". '

Cu di Constantin Anti
mie am discutat mai mult. 
Şi la Simeria şi la Petro
şani. Şi am reţinut o serie 
de detalii despre munca şi 
viaţa poliţiştilor TF pe 
care le-am consemnat deja. 
Spre finalul acestui repor
taj să mai notăm câteva :

— Dacă meseria de poli
ţist TF — ca şi altele, nu 
vreau s-o ridic pe a noas
tră în slăvi — ne lipseşte 
foarte adesea de sărbători 
şi SRL-uri, de anumite sa
tisfacţii familiale sau perso
nale, ea nu ne lipseşte de 
riscuri, _de sacrificii. In 
gară, în tren, în sala de 
aşteptare, în 'aglomeraţie 
este mai greu să acţionezi 
decât în alte spaţii, mai 
largi, mai puţin populate. 
Individul atacă sau fură, 
înjură şi se pierde în 
mulţime. De cele mai 
multe ori, opinia publică 
îl acoperă în loc să-l dea 
în vileag. De aceea, şi din 
multe alte considerente, mi
siunea poliţistului TF este 
una grea.

Insă dacă o faci cu pro
fesionalism şi plăcere, dacă' 
nu închizi ochii la relele 
din jur — cum releva un 
interlocutor —, dacă nu te 
laşi dus în ispită — căci 
corupţia nu are limite —, 
meseria de poliţist TF, şi 
nu. numai, îţi aduce satis
facţii, te face să rezişti 
mai uşor pe valurile zbu
ciumate ale vieţii.



PESTE O SĂPTĂMÂNĂ FOTBALIŞTII ISI REIAU PREGĂTIRILE

Jiul Petroşani
La Jiul Petroşani, pe stadion sau 

in birourile clubului, nu găseşti pe 
nimeni în afara celor ce se ocupă 
de partea administrativă. Jucătorii, 
antrenorii sunt toţi în vacanţă, u- 
nii dintre ei mai fiind marcaţi de 
cele întâmplate în ultima partida pe 
teren propriu cu F.C. Bihor. Pre
şedintele clubului, dl Petre Dră- 
goescu, şi-a permis doar o săptămâ
nă de concediu (în care, suntem 
convinşi, n-a uitat -de unele pro
bleme ale fotbalului aflate pe a- 
genda sa), dar a trebuit să se pre
zinte ieri (luni, 5 iulie) la şedinţa 
Biroului Federaţiei Române de Fot
bal şi, în calitate de membru al a- 
cestui for, dar şi ca delegat al Jiu
lui, ■ pentru alcătuirea programului 
competiţional, ediţia 1993—1994.

Aşa cum remarcam într-un 'ar
ticol anterior, conducerea clubului 
este decisă să înceapă pregătirile 
(12 iulie) cu ferma convingere că 
trebuie schimbaţi câţiva jucători şi 
primenit lotul cu jucători ai Jiului 
ce s-au rodat la mai multe echipe 
din Vale, în Divizia B, precum şi 
cu 2—3 jucători vizaţi la alte for
maţii, din judeţele vecîne. Deci, 
lunea viitoare, toţi jucătorii Jiului 
se vor prezenta la stadion şi, apoi, 
se va decide modul de finalizare a 
listei cu cei care sunt disponibili, 
cine anume va rămâne şi care vor 
fi nou-veniţii. După cum ne decla
ra dl Drăgoescu, un lucru e clar de 
pe acum : la Petroşani va fi formată 
o echipă omogenă, fidelă culorilor 
Jiului, cu riscul că nu va putea a- 
taca locul I în campionatul viitor, 
dar Jiul Petroşani va devehi o e- 
chipă cu adevărat competitivă. De 
lunea viitoare, jucătorii vor efectua 
vizita medicqjă, apoi vor intra în 
perioada de acomodare şi antrena
mentele se vor desfăşura, la înce
put, la Petroşani.

Corvinul Hunedoara
Nici pentru Corvinul (sau mai 

ales pentru conducerea clubului) 
numai vacanţă nu se poate numi pau
za competiţională dintre ediţiile 
campionatelor din acest an. Nu nu
mai locul ocupat de hunedoreni în 
campionatul trecut (12) fiind foarte 
aproape de retrogradare, dar mai 
ales evoluţia slabă, lipsită de va
loarea unei echipe divizionare A, 
„evidenţiindu-se“ câţiva jucători în 
care se puseseră mari speranţe la în
ceputul campionatului, unii dintre a- 
ceştia consacraţi (Emil Marian, Bar- 
dac, Tiţa), alţii mai tineri (Bqzga, 
Sterean, Mitrică, Păcurar), cu evo
luţii oscilatorii;-au alarmat serios pe 
antrenorii prof. Ion V. Ionescu şi 
Virgil Stoica, pe conducerea clubu
lui. Sigur, cei care răspund de soar
ta acestei formaţii n-au asistat pa
sivi la căderea echipei, şi-au dat sea
ma că numai pe jucătorii din pepi
niera proprie (oricât de talentaţi ar 
fi) nu se poate conta. Ni se pare 
normal ca şi în viitor să se dea 
credit tinerilor «• fotbalişti mai sus 
notaţi, precum şi altora aflaţi în lot, 
dar susţinem şi noi aducerea câtor
va jucători mai experimentaţi, care 
să aducă o infuzie a valorii în for
maţie, un spirit de luptă mai dez
voltat pentru victorie. Şi oamenii 
de fotbal de.la club, inclusiv an
trenorii, au văzut câţiva jucători 
ce ar putea fi transferaţi la Hune
doara. Problemele care se pun însă, 
sunt de ordin financiar. Va găsi 
Corvinul înţelegerea cuvenită la 
principalul ei sponsor „Siderurgi
ca“ S.A. ?. Se pare că da. Şi n-ar 
ţi rău ca şi alţi agenţi economici, 
patroni, societăţi comerciale să vină 
alături de Corvinul, să ajute la 
revigorarea acestei formaţii de tra
diţie în fotbalul hunedorean. Re* 
venim cu amănuntele cuvenite după 
reîntâlnirea lotului, la 12 iulie a.c.

IN PAUZA COMPETIŢIONALĂ

Bunii gospodari se ocupă 
de bazele sportive

1 In această pauză compe- 
tiţională, până la reluarea 
campionatului, conducerile 
asociaţiilor, ale cluburilor 
şi secţiilor de fotbal n-ar 
trebui să scape din vedere 
declanşarea lucrărilor de 
reparaţii şi renovare a 
vestiarelor, băilor, a tribu
nelor şi celorlalte dotări 
de la bazele sportive. Câte 
nu sunt de făcut I In ul
tima vreme, se face atât de 
puţin pentru efectuarea u- 
nor reparaţii curente şi în
treţinerea bazei materia
le!

E drept că în actuala pe’ 
rioadă de traftziţie, când 
lipsa fondurilor băneşti e 
acută în toate sferele vie
ţii economico-sociale, este 
greu să găseşti posibilităţi 
de modernizare şi chiar de 
efectuare a lucrărilor obiş
nuite de reparaţii periodi
ce. însă nici aşa, să laşi 
în paragină tribunele, mai 
ales băncile pe care ar 
trebui să stea spectatorii, 
care sunt în cea maţ mare 
parte distruse. In vestiare, 
mobilierul este degradat, 
iar în teren, pe marginea 
gazonului — pe pistele de 
atletism şi în spatele por
ţilor, cresc, în voie, tot 
felul de buruieni. Se poa
te ca într-o asemenea si
tuaţie, în ce priveşte pista 
de atletism şi zona verde, 
să fie chiar stadionul 
„Jiul" Petroşani unul din
tre cele mai frumoase din 
ţară, cu un gazon bine în

treţinut, cu vestiare cores
punzătoare ? Şi la Brad, 
terenul de joc este în aten
ţia conducerii asociaţiei şi 
a fost apreciat corespunză
tor, dar, la vestiare, la 
masa unde delegaţii echi
pelor trebuie să completeze 
foile de arbitraj, din trei 
scaune, *două erau complet 
inutilizabile, iar acoperi
şul (din tablă) al spaţiului 
destinat pe marginea tere
nului conducerilor tehnice 
şi al jucătorilor de rezer
vă este oricând gata să fie 
luat de vânt.

Sigur, situaţia e mult mai 
gravă la celelalte formaţii, 
în special în Divizia C — 
faza judeţeană — Simeria, 
Haţeg, Călan, Teliuc, Ghe- 
lari, Orăştie etc. E drept 
că şi posibilităţile lor sunt 
mai reduse. Nu aşa de 
mult însă, încât să nu se 
facă aproape nimic în bu
na ‘întreţinere şi gospodă
rire a ceea ce există ca 
bază materială. Trebuie 
doar iniţiativă, sensibili
zaţi • sponsorii, ca să aju
te la ieşirea din această 
situaţie, propunându-le să 
fie organizată, ge stadioa
ne, o publicitate corespun
zătoare, aşa cum e normal 
mai ales pe stadioane ca 
cele din Hunedoara, Petro
şani, Deva, Lupeni etc. Ar 
fi în folosul asigurării pu
blicităţii, a reclamei, agen
ţilor economici, patronilor, 
societăţilor comerciale, dar 
şi in beneficiul cluburilor!

JIUL PETROŞANI — I 
CAMPIOANA LA J 
NAVOMODELISM |

■V.. \ . V -

La Petroşani, timp | 
de trei zile, s-a cfesfă- ' 
şurat Campionatul na. I 
ţional de navomode- J 
lism la care au parti- | 
cipat echipe din Bucu- * 
reşti, Arad, Reghin şi ? 
Petroşani, din care fac | 
parte campioni mon- J 
diali, europeni şi na- |  
ţionali. In urma re-« 
^uitatelor înregistrate, | 
în clasamentul final * 
la seniori, Jiul Petro-1 
şani ocupă locul I şi I 
campioni naţionali (Le- > 
ontin Ciortan şi Jianu I 
Diamant), pe următoa- J 
rele două locuri situ- | 
ându-se echipele din» 
Bucureşti şi Arad.

La juniori, titlul a * 
fost câştigat de repre- » 
zentanţii Capitalei, iar I 
Jiul Petroşani (Dan J 
Enculcscu, Daniel Du- | 
mitraş şi Nicolae Ale- J 
xandrcscu) a ocupat > 
locul al doilea. *

LUCESCU O IA DE 

LA CAPAT

Mircea Lucescu, un nu
me nu numai în rândul 
cunoscuţilor antrenori din 
Europa, dar şi un om de 
caracter, a rămas lângă e- 
chipa sa, Brescia, şi pre
şedintele clubului Corioni, 
decis să reia lupta pentru 
revenirea în Divizia A, deşi 
câţiva jucători de la Bres
cia-pleacă la alte cluburi.

Poate vă

în schimb, Brescia îşi com
pletează şi* ea lotul. Sigu
ră este rămânerea lui 
Sabău şi Mateuţ alături de 
antrenorul lor. Pentru Ră- 
ducioiu .se interesează in
tens Cagliari, Sampdoria, 
Napoii, Torino, Miîan şi 
Genova ! Şi Hagi are o cotă 
ridicată de transfer (15 mi
liarde lire). Se pare că va 
migra spre Napoii.

SPRE LOCURI

a .'MAI BUtfjB

Şi' alţi jucători români 
valoroşi îşi caută echipe cu 
firmă. Unii peste hotare, 
alţii în ţară. Ilie Dumi- 
trescu (Steaua) se îndreap
tă spre Italia (Foggia), 
Ceauşilă (Sportul Stud.) 
spre Grecia, Cartel Jjazăr 
fost la Petrolul, tot .spre 
Grecia sau înapoi tei Israel 
— dar la altă formaţie, Mu
ie a ru (Inter Sibtaj s-ar 
putea întoarce la Bucureşti 
(Steaua), Liliac la Petro
lul, Tudorel Cristea (Pro
gresul), la Univ. Craiova.

SALOMIR... PE „TUŞA**

8 ETAPE

Deşi la sfârşitul acestui 
campionat arbitrul Mircea 
Salomir, purtător al ecu
sonului F.I.F.A., trebuia 
să-şi încheie activitatea 
prin „maniera" sa de ar
bitraj în finala Cupei din
tre Univ. Craiova — Dacia 
Brăila, când n-a acordat o 
lovitură liberă de la llm 
clară pentru brăileni, şi-a 
scurtat durata timpului cât 
va mai arbitra cu 8 eta
pe, cu cât a fost sancţio
nat de Colegiul Central ai 
arbitrilor şi Comisia de 
disciplină.

Rubrică sport realizată dc 

SABIN CERBU

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 IULIE

Salzburg — Oţelul Galaţi 2—1 1
Yantra Gabrovo — Halmstads 0—1 2
K. S. Zawisza — Brondby I.F. 6—1 _ ;1
Trelleborgs F.F — Lingby B.K. 4—2 1
SaarbrUcken — F.C. Korinthos 3—0 1
Lausane — Austria Memphis 2—1 1
Malmo F.F. — Videoton 0—0 x
Bayer Uerd. — Dunajska Streda 0—2 2
Young Boys — Sigma Olomous T—0 1
Slavia Praga — V.f.B. Leipzig 2—1 1
Wacker Innsbruck — Bochum 0—1 2
Slovan Bratislava — F.C. Ziirich 2—4 2
Wiener S.C. — Ileraklis Salonic 4—2 1

Fond de câştiguri: 16 402 934 lei._____

I un  risc  mai pu ţin  i|
s is te m e  d e  a l a r m a  
p e n tr u  hun ei,  d e p o z i t e  
mapazitte, locuinţe, ...
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Tradiţie şi continuitate in lupta
Formaţia de pompieri ci

vili din comuna Baia de 
Criş sărbătoreşte, în . a- 
ceastă lună, 112 ani de la 
înfiinţare. Atestata docu
mentar prin „Statuele so- 
cietăţei pompieriloru volun
tari în-Baia de Crişiu", 
aceasta îşi propune drept 
scop : „Stingerea sistemati
că a incendieloru ivite pe te
ritoriul Baia de Crişiu şi 
eventualii în conjupele în
vecinate : Cebea, Risca, 
Lunca şi a apăra şi salva 
viaţa precum şi averea 
periclitată a concetăţenilor".

Pompi er i i  forma
ţiei civile din Baia de 
Criş s-au afirmat mai cu 
seamă prin înalta conştiin
ţă civică, manifestată prin 
salvarea de vieţi omeneşti, 
cât şi-de bunuri materiale 
colective şi private. Vom 
spicui câteva din interven
ţiile la care au participat 
în decursul anilor. în 1896 
s-a declanşat un incendiu 
de proporţii la clădirea 
Băncii din comună, - unde 
pompierul voluntar Gheor- 
ghe Trifan a salvat cu ris
cul vieţii, ignorând flăcă
rile, toate documentele din 
bancă. în data de 12 iulie 
1911, formaţia intervine cu 
succes la un mare incen
diu ce ameninţase mai 
multe locuinţe din satul 
Rişca, salvând de la moar
te oameni şi animale.

în anul 1913, forma-- 
ţia e confruntată cu o 
nouă intervenţie salvatoa
re Ia fabrica de gips din 
comună, neutralizând ra
pid focul devastator. Fap
tele de semnalat sunt mai 
numeroase, cum spaţiul nu 
ne permite, încheiem enu
merarea lor cu aportul cu
i-a jos şi eficient al pompie

rilor în anul 1938 de la fa
brica de bere din Brad. 
Din formaţia acelor tim
puri au făcut parţe : Ni* 
colac Baca (notarul comu
nei), Nicolae Sănătescu, 
Traian Micluţa, Floruţa 
Biber şi alţii.

în decursul anilorJşorma- 
ţia voluntară de pompieri 
civili a participat la foar
te multe concursuri, unde 
datorită pregătirii temei
nice a ocupat locuri frun
taşe pe judeţ, după cum 
urmează : locul I de şase 
ori; locul II de şaisprezece 
ori; locul'III de şapte ori) 
Diplomele, cupele, medalii
le şi distincţiile obţinu
te sunt păstrate într-un 
modest muzeu de la se
diul formaţiei. La câţiva 
ani de la înfiinţare, for
maţia şi-a confecţionat uni 
drapel din mătase roşie, 
naturală pe care sunt â- 
plicate ca simboluri şi sem
ne distincte coiful şi sca
ra. Drapelul ce dăinuie 
peste ani este mărturie â 
existenţei formaţiei, un 
simbol de îmbărbătare, pu
tere de luptă şi afirmare) 
pentru apărarea cu demni
tate a vieţilor, omeneşti şi 
salvarea bunurilor mate
riale. Cu dăruire, efort şi 
spirit de sacrificiu, în păs
trarea neîntinată a tra
diţiei acestei formaţii şi 
respectul cuvenit înaintaşii 
lor, ţelul lor măreţ şi lup
ta neobosită este continuată 
şi astăzi de către : Traian 
Gligor, Antonie Brusturea- 
nu, Horia Fărcaş, Romulus 
Marc şi Ion Sima.
Col. GHEORGIIE MARCU,
Şeful Inspecţiei Judeţene 

pentru Prevenirea
Incendiilor,

Prof. LIVIU LUCACIU, 
Baia de Criş

Bolnavii din Spitalul 
Deva sunt mmonari?

întrebarea de faţă ne-a 
fost adresată telefonic, zi
lele trecute, de către un 
domn internat în spitalul 
din Deva. Pe moment 
n-am ştiut la ce se refe
ră dar, după o introducere 
mai puţin protocolară, 
domnia sa ne-a semnalat 
o situaţie anapoda la te
lefoanele publice existente 
în spital şi mai ales la faptul 
că, dacă vrei să vorbeşti 
în oraş, n-ai încotro decât 
să foloseşti monede de 50 
sau de 100 de lei. Pentru 
că telefoanele care func
ţionează eii 10 lei sunt la 
„pensie" de mult. Cu a- 
ceeaşi indignare, ne face 
cunoscut că din V telefoa
ne doar cel da la urg<snţd- 
parter funcţionează, în

rest., linişte totală.
Am răspuns doleanţei so

licitantului în după-ămiaza 
zilei cu pricina, consta
tând realităţile triste ale 
„firului de speranţe" între 
oameni : telefoanele publi
ce de la ginecologie,, chi
rurgie, ortopedie, cardiolo
gie şi de la poartă sunt 
pe butuci. .

La intrarea în policlini
că au rămas doar ampren
tele unui fost post tele
fonic, firele atârnate de pe
rete lăsând să se înţelea
gă prezenţa unei mâini .hu
liganice. Dar, deocamdată, 
rămâne bulversat şi ra
portul dintre normal şi re
versul său : una bună... 
şase pauză.

CORNEL I’OENAR



aniversari

0  Toate florile din lume 
pentru Laura. Augustin şi 
Reinhardt, din partea ma
mei, soţiei şi surorii Mihaela 
Bejan. (558867)

•  Pentru Maria Tokar, 
'din Săcărâmb, eu ocazia 

vârstei de 70 de 
«ni. fiica Uuţi şi ginerele 
itertin, nepoţii şi strănepo
ţii ti urează multă sănătate 
şi un călduros „T,a mulţi 
âni!“. (8102)

VÂNZĂRI-
CUMPĂRARI

•  Vând costum motoci* 
dist, din piele, complet, 
geacă, pantalon, ghete, brâu 
şi două perechi mănuşi. 
Deva, tel. 623091, după ora 
ti. (an®)

•  Vând Dacia break, ber
lină, fabricaţie 1988, 1989, 
ARO carosat. Deva, tele
fon 625060. str. Dragoş Vo
dă, nr. 18. Gabor Ioan.

(7994)

•  Cumpăr garsonieră In 
Deva. Relaţii la tel. 688125.

(8418)

•. Vând apartament 2 
camere te Hunedoara, etaj 
(I, decomandat, gaz, tele
fon, parchet, recent zugră
vit. Informaţii telefon 961/ 
(1741, după ora 20.

(538874)

•  Vând două motoare VW 
BUS, benzină, Fiat 1600, 
Cauciucuri şi patru căşti 
OMfură. Telefon 718810.

■ (7248)

•  Vând apartament trei 
camere, str. Mioriţei (Mi
cro S), telefon 720029.

(8157)

•  Vând pian vienez. Hu
nedoara. str. Dorobanţilor, 
32, telefon 713802, după ora 
17. ’ (8161)

•  Vând antenă satelit şi 
video Toshiba. Hunedoara, 

Bândunicii, nr. 2, ap* 
104. (8162)

: •  Vând magnetofon Roş
ior şi televizor Sport. Hu
nedoara, Eliberării, 5/57.

(8163)

•  Vând garsonieră con
fort 1, proprietate persona
li. Hunedoara, str. Cerbu
lui, 7 A. B1/9. telefon 

*5. (7165)

•  Vând apartament 2 
camere etaj l, teatru, pia
nină Rosenkranz, Telefun. 
Ken, •— telecomandă, maşi
nă spălat nouă, cuptor piz- 
zcrie (gaz, lemne), mobi- 
lier bar. Telefoane 728433, 
716641. (8166)

•  Vând Barkas transpor- 
ter (pentru marfă). Tele
fon 956/22372, 956/22184.

(558877)

•  Vând canapea extensi
uni, stare bună. Deva, te
lefon 023201. (8084)

•  Vând casă cu grădi
nă Şi extravilan, sat Mă- 
ceu, Dărăbanţ Aron.

(8100)

•  Vând televizor alb- 
negru, telefon 627134.

(8119)

’m Vând apartament 4 
Camere, central, Deva, te
lefon 617439. (8109)

• Vând ARO 244 L (ben
zină), telefoane 626034, 
620730, după ora 16/

(7580)

•  ând da 1310 S 
vantajos, 620000. Deva, te
lefon 615030. (558671)

• Vând masă, scaune ta- 
piţate, dormeze, toaletă cu 
oglindă, ţelefon 611487.

(8123)

• Vând ARO 10, fabri
caţie 1990, telefon 622431 

(8122)

•  Vând parchet de fag, 
telefon 611705. (558861)

•  Vând convenabil Ţra- 
bant 601, stare bună, fa
bricaţie 1985, telefon 622784.

(558863)

* Vând dozator sucisri 
„Oornelius“, patru capele, 
joc electronic „Jolly Caret", 
tel. 619526 — 629968.

(558857)

• Vând Dacia 1300, uşpr 
avariată, telefon 628302.

(558879)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort I, 
cu telefon, 2 balcoane îp- 
chisv calciu, parchetat, 
riiobflă cameră zi, biblio
tecă, colţar, canapele, fo
tolii. Telefon 620213.

(550879);

•  Vând Ford Sierra, Die
sel, capacitate cilindrică 
2300 cmc. Informaţii sta
dion „Cetate" Deva (la îft- 
trare). (558853)

•  Vând apartament 4 
camere, ultracentral, Maz
da 626, Deva, telefon 
612983. (6483)

•  Vând video Funpi 
nou, sigilat şi închiriez 
spaţiu comercial. Deva, te
lefon 622137. -

OFERTE
DE SERVICII

•  S.C. „PAUL & MIHAI 
TRANS IMEX" S.R.L. or
ganizează excurs  ie tn 
Ungaria (Polonia), la pre
ţuri avantajoase, săptămâ
nal. înscrieri şi relaţii su
plimentare la telefon 
61 21 66.

• S.C. DOINIEK SRL e- 
fectuează transporturi de" 
mărfuri te ţară şi străină
tate, cu autocamion D4F 
de 18 tone, la tarife nego
ciabile. Informaţii, fetefoape 
614894, 613544, între orale 
9—16. (8093)

•  SC. COMTOUR LOWE 
S.R.L. angajează vânzători 
pontru complex Sântuhalm, 
mecanici auto şi ucenici 
auto pentru autoservire, 
Cristur. Informaţii telefon 
621113 sau la sediul so
cietăţii din Sântuhalm. nr. 
1- (8121)

• S.C. ELEGANT SERV 
S.R.L. execută lucrări tn 
construcţii zidărie, dulghe- 
rie, gresie, faianţă, par
chetat, la preţuri avanta
joase, Angajăm zidari ffl- 
ianţari, de urgenţă. Tele
fon 626790, zilnic 8—20.

(558882)

• Caut femeie îngrijire 
copil Hunedoara, relaţii 
telefon 715321 (orele 10t- 
13). (8160)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spaţiu de închi

riat în scop privatizare, de
pozit etc şi ofer la schimb 
TV Diesel, 8 locuri, eu Da

cia 1310. Deva str. V. 
Babes, nr. 4, t t ip o  6278704 

(558931)
•  Ofer de închiriat gar

sonieră. Relaţii ia telef * 
614410 (558876)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră nemobilată. De
va, zona pieţei, 700 DM 
anual, telefon 626660.

(«163/8065)
• Familie de tineri, se

rioasă, caută spre închirie
re garsonieră spaţioasă sau 
întreţinerea unui (ei) bă
trân (ă) în vederea cedării 
de contract. Telefon 613806, 
Deva.

cultate, tuturor celor care 
ll-au găsit timp st rosteas- 
cft o rugăciune pentru 
mine, să aprindă o lumâ
nare sau să pună o floare 
la mormântul meu. Dum
nezeu să-i răsplătească 
pentru gestul lor creşti
nesc. şi să nu -mă uite 
nici pe viitor. Până atunci..,, 
până. la Sfârşit.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

OPRUŢA ROBERT 
n. 04.04.1970

decedat Ia 06. 07.1991. 
Comemorarea marţi, 6 

iulie a.c., la cimitirul din 
Deva, str, Eminescu.

(7568)

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră. Te
lefon 616428.

(8104)

DECESE

PIERDERI
r •  Pierdut legitimaţie han
dicapat , 293, pe numele 
Marica Constantin din De- - 
va. O declar nulă.

COMEMORĂRI

• Cu adâncă dure- 
,re, mama, tata şi fra
tele anunţă că se Îm
plineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nos- 
tru fiu şi frâte

CALIN muntean
Dumnezeu să-l odih

nească în pace 1 Co
memorarea duminică, 
11 iulie,, ora 11, la ci
mitirul din Veţel.

(8097)

•  Cu adâncă durere fa
milia îndoliată anunţă că 
astăzi se împlinesc 6 luni 
de când ne-a părăsit cel 
care a fost un minunat soţ, 
tată, socru şi bunic

lukacs tivadar,
din Ilia. Nu te vom uita 
niciodată.' (8074)

•  Acum, când se ftnpli- 
nesc[*tel arrl de când cu 
durere, te suflet m-am des- 
păfţttî pentru-totdeauna de 
«h’dEagl, prin intermediul 
părinţilor şi fratelui meu,, 
maiţuteeso rudelor, foşti
lor colegi de liceu şi fa-

* Soţia Elena şi fii
ca Nicoleta, cu inimi
le zdrobite de durere, 
deplâng moartea ful
gerătoare .» iubitului 
lor.soţ şi tată 
■ SZANTO ŞTEFAN, 

de 44 de ani 
Dumnezeu să aibă 

grijă de sufletul său 
nobil t Nu te vom uita 
niciodată!

(558880/81)

•  Membrii Forjnaţiel 
Civile de Pompieri a 
oraşului Haţeg, cu a- 
dâncă durere In sufle
te, auj condus pe ulti
mul său drum pe cel 
care a fost şeful for
maţiei, un admirabil 
om şi coleg 

' SZANTO ŞTEFAN, 
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate!
Dumnezeu sâ-I odih

nească în pace 1
(558880/81)

•  Colectivul de ca
dre din Grupul de 
pompieri al Judeţului 
Hunedoara este alături 
de familia îndoliată, 

-la greaua pierdere su
ferită prin decesul pre
matur al celui care a 
fost

SZANTO ŞTEFAN, 
şeful F.C.P. Haţeg, 
foarte bine apreciat ca 
pompier civil şi om.

Fie-i ţărâna uşoară !
. (558880/81)

I SOCIETATEA COMERCIALA 
ILVOTRANS ILIA I

l

I cu sediul In Ilia. Şoseaua Naţională, 168 
, Vinde prin licitaţie publică în fiecare marţi | 
j a săptămânii mijloace de transport disponibile, j 
1 Lista mijloacelor de transport este afişată f 
i Ia sediul societăţii. Jlta, telefon 261. {
I (7574) I

r
i [S.C. VINALCOOL S.A.

D E V A  j

j Efectuează reduceri de preţuri Ia băuturi' 
I din spirt, între 5 şi 10 la sută, pană la data I
î de 20 iulie â,c.I
I l

\
ŞCOALA NORMALĂ „SABIN DRĂGOI* 

D E V A

I str. Gh. Bariţiu, nr. 2, telefon 615146

I
I
I

A n u n ţ ă  
CONCURS

pentru ocuparea unui post de PAZNIC (băr
bat), în ziua de 28 iulie 1993.

Informaţii suplimentare la sediul scolii.
(523)

S.C. „SIDERURGICA** S.A. 

HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr 1

Organizează licitaţie publică în data de 1( 
Iulie 1993, ora 11, la sala C.F.U. din cadru 
unităţii, pentruţ

CONTAINERE FIBRA STICLA 2 m3.

Participanţii la licitaţie Vor depune Ia ca 
sieria unităţii o garanţie de 10 la sută din va
loarea de începere a licitaţiei.

Garanţia de 10 la sută depusă la casieri* 
rămâne la S.C. „SIDERURGICA** S.A. în ca 
zul solicitantului căruia i s-a adjudecat mijlo 
cu! fix şi acesta nu încheie contractul de vân
zare—cumpărare ia termen de maximum î 
zile.

Relaţii suplimentare la telefoanele 716121 
716131, interior 2526 — serviciul mecanic — 
biroul plan.

(519)

S.C. 4 AS PRODIMPEX S.R.L. 

DE V A

str. B. Şt. Delavraneea, nr. 13, Deva

•  Vindem aparat de îngheţată cu vitrină 
preluăm comenzi (Carpigiani —̂ Italia).

•  Vindem en gros :
— margarina Linca — Olanda
— esenţă oţet Ucraina
— măsline
— ulei floarca-soarelui şi soia — Grecia
— brânză telemea oi
— case de bani

Informaţii: telefoane 612145, 613668.
(525)

'

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE
. SOCIALĂ' A JUDEŢULUI 

HUNEDOARA

Organizează CONCURS în ziua de 22 iulie 
1993, pentru ocuparea postului de

#  inspepţor specialitate . la Centrul Forţe 
Muncă şi Şomaj Petroşani.

Condiţii: studii superioare.
Informaţii suplimentare Ia compartimen 

tul contabilitate-administrâtiv. (524)

SOCIETATEA COMERCIALA 
METALOTEX S. A. 

D E V A

angajeaza

personal muncitor în meseriile:
•  sudori
•  lăcătuşi
•  electricieni;
•  tâmplari
Informaţii suplimentare la telefon 611854

(512)

Ziar editai de S.C „CUVÂNTUL LIBER** S.A. J'20/6I8/1991. Cont 3070 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35, jad. Hunedoara. 
Teletoanc : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061 întreaga răspundere pentro conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.
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