
pgmQQĂm. Pwim 9«ti?» 
fon de fo trimisul nostru. 
Greva generală a mineri» 
Ier -din Valea Jiului, cte- 
elanşată lunL 2 august a.e., 
datorită «eajungerii la un 
punct de vedere comun 
privind noHe grile de sa
larizare cerute de Liga 
sindicatelor miniere, are 
tendinţa de a accentua sta
rea de spirit a minerilor.

Până In prezent mişca
rea revendicativă s-a des
făşurat fără incidente, mi
nerii manifestând paşnic 
in faţa Regiei Autonome a 
Huilei Petroşani, după ce 
in  prealabil se face pon» 
taţul aeestora. Pentru preş. 
venirea «nor situaţU im- 
previzlbito» feude restauran
tele din Petroşani au fost 
iteiiise, arşiţa ziiei sui mp»

■ aotoola nopţii fiind -stinse- 
doar eu Cnca-Col*.

De la declanşarea grevei, 
dialogul fhitre părţi — 
Ligă şi Guvern —' este 
m i m a m doar de eomu- 
«i cotele dafe priit ractto 
sau faxuri. In care atât

Guvemui cât şi minerii 
din Valea Jiului îşi men
ţin • intenţiile anterioare, 
invitaţiile wscţproee la dia 
ÎSg pentru stingerea con
flictului au rămas doar e. 
corni in eter sau documente 
ale zilei Reprezentanţii 
Guvernului solicită depla-

«ani luni seara, este specii, 
ficat caracterul ilegal '  al 
grevai şl se cere acestuia 
lţarea de urgenţă a unor 
măsuri, printre care ; •  se 
solicită Curţii gupmssg <k . 
Justiţie suspendarea gre
vei pe timp de 90 de zile; 
•  sesizarea Judecătoriei lo-
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legale. De asemenea, se a . 
trage atenţia prin faxul 
respecţi; că form darea ce 
lor două sesizări‘la Instan
ţele menţionate constituie 
obligaţie de serviciu a di. 
rectorului general, iar ne- 
fndeplinirea ei atrage răs
punderea juridică a aces-

TENSIUNEA IN VALEA IIUIUI CRESTE
sarea unei delegaţii a Li
gii la Bucureşti pentru dia
log, iar greviştii solicită 
prezenţa un®| delegaţii gu- 

I* Petroşani 
pentru rezolvarea eonflfş- 
tulul.

Printr-un f*x semnat d» 
dl mfolsta’tt Dumitru Po- 
pescu, adresat directorului 
general al R.A.H. Petro-

Petroşani cu o erere 
pentru a constata că greva 
începută la 2 august ’93
este ilegală, urmând să 
disfimă pentru acest con. 
skterent încetarea ei şi e- 
blgprea organizatorilor gre
vei- la plata despăgubirilor 
pentru acoperirea pagube
lor- produse prin de- 
r*aşi continuarea greve! i*

tuia, dacă volumul pagu
belor ce sa vor produce se 
datorează şi net-leplinirii 
acestor obligaţii 

Intr-un al* comunicat re
mis primahii-stferistra a» 
guvernului, cHut 
Văcâroiu, se solicită depla- 
»w *  unei delegaţii şe- 
v&mamentale cu putere de 
decizie la I%treşani,. pen
tru soluţionarea revendică

rilor, iar în situaţia când 
până la 4 august nu se 
realizează acest dialog, con
flictul nu va înceta până 
Ia soluţionarea revendicări
lor. .

Cât despre volumul pier
derilor zilnice, acesta se 
situează în jurul a 20 000 
tone de cărbune. De reţi
nut mai rămâne faptul că 
la acţiunea din Valea Ji
ului s-au solidarizat până 
în prezent ş l , alte organi
zaţii sindicale: Federaţia 
mecanicilor şi mecanicilor 
ajutori de locomotive ai 
S.N.C.F.R,, sindicatul He
matologia, precum şi cel al 
lucrătorilor din comerţ din 
Timişoara.

Despre conferinţa de 
presă desfăşurată ieri la 
prânz in  t¥ re  d* Mir«i 
Coana, vom reveni cu a- 
mămmte fin ziarul nostru 
de mâine. '
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• INVESTIŢII PENTRU 
APA Şl OAZ METAN

Discuţie cu dl ing. ALEXANDRU MUNTEANU, 
vice primar la Primăria Orăştie

— Dle viceprimar, în 
generai, problema Luvcsii- 
ţiilor rămâne acută, dato
rită lipsei resurselor fi
nanciare. Acelaşi fenomen 
Se manifestă şi la nivelul 
Orăştiei ?

— Intr-adevăr, resursele 
financiare rămân în con
tinuare o problemă deli
cată. La nivelul primăriei 
am stabilit, în raport de 
posibilităţile noastre, do 
priorităţi» de problemele so
ciale existente, câteva lu> 
crări deosebit de impoP 
fante. Dintre acestea aş a . 
minţi, fia primul rând, ex. 
tinderea reţelei de gaz me
tan, De ce acest lucru? 
Oraşul se confruntă cu 
mari dificultăţi, in anumite 
perioade, cu aproviziona
rea eu butelii. Aici aş vrea 
să dau un singur exemplu; 
In lunile mai şl iunie nu 
s-a primit nici o  butelie, 
deşi necesarul oraşului este 
de 2969 dg b u td iip e lu -  
nă. De aici nemulţumiri 
din partea oamenilor, timp 
pierdut şi multe altele.

Pentru această categorie 
ide lucrări intenţionăm să 
rezolvăm In acest an — ca 
9 primă etapă de altfel — 
460 de familii, urmând ca 
In etapa g doua până în 
ânui 1995 —■ alte 1200 de 
familii să fie racordate . la 
reţeaua de gaz metan. Prac
tic, prin această investiţie, 
jPrimăria Orăştie intenţio
nează să asigure pentru 
fiecare locuinţă gazul mtv- 
tan.

UNA PE ZI
• -  Imagineoză-ţi, ieri 

am confundat câinele eu 
un iepure.

—• Şi l-ai Împuşcat ?i 
MM rău. L-am mân

cat.

— Deci, să înţelegem că 
din anul 1995 nu vor mai 
fi probleme cu gazul me
tan în Orăştie ?

— Din tot ansamblul <.<•’ 
locuinţe la nivelul Orăş
tiei, 100 de apartamente nu 
au eendlţii tehnice de ra
cordare la gaz metan. Noi 
sperăm să găsim şi aici o 
posibilitate de rezolvare a 
situaţiei. Este vorba de
spre blocurile 34 şi 38 din 
zona Pricaz.

— Pe lângă aceste si
tuaţii pe caro le aveţi — 
deja o parte finalizate
ce mai aveţi în proiect 
pentru zonă ?

— Intenţii avem multe, 
sperăm să le şi rezolvăm 
repede şi în folosul oame
nilor. Extindem reţelele de 
canalizare pe străzile Vii
lor, Orizontului, Dealul 
Mic şi fo ansamblul du 
locuinţe din zona Muze
alul — blocările 10, î l  şi 
14. Avem toată documen-

CORNRL P0ENAR 

(Continuarein pag. a  8-a)

Cam mulţi turci pe m etru  p ă tra t
După trecerea podului 

peste Mureş, la intrarea în 
Ilia, pe partea stângă este 
un spaţiu larg, frumos. A- 
ici, se organiza târgul lu
nar de';vite, Actualele auto- 
rliăţi ale comunei rc  găsit 
cu cale să ofere spaţiul 
pentru , activităţi comer
ciale. Şi l-au scos la lici
taţie .fiind adjudecat de 
un investitor, turc pe nume 
Tirei Huseyin. In scurt 

.timp, aici a apărut un lo
cal, altminteri drăguţ, care 
se numeşte „Ateş Tigaref’ 
Export — Import S.R.L. 
Este frecventat, îndeosebi, 
de cetăţeni turei. In*■ dru
murile lor : prin România 
şl prin Ilia — spre Occi
dent. In ziua Vizitei noas
tre erau multe tiruri tur
ceşti parcate... pe târgul 
efe vite de la Ilia.

Ceva mai încolo, tot pe 
partea stângă, vizavi de 
magazinul general din co. 
munţi, patronează un re
staurant tot un cetăţean 
ture. Gesim Jazicî — se 
numeşte. L-a închiriat nu 
de mult de la tin comerciant 
din Ria, care a e iâd itt-  
mensul hangar, devenit 
restaurant şl apoi pus în 
mâinile turcului.
, Şl aici tiruri turceşti şi 

diwţL turci, ba şi vreo trei 
nadM .

In continuare, la 2—3
paşi, o altă construcţie 
nouă, cochetă — un mini. 
restaurant, cu firma „Turk 
— Restaurant — Mustafa" 

Mărturisim cu sinceritate 
că nu avem nimic împotriva 
turcilor sau a oricărui in
vestitor străin. Dimpotrivă, 
credem că ieşirea Româ
niei din marasmul în care

se află nu este posibilă 
fără o masivă investiţie .de 
capital străin. Desigur — 
în producţie şi în servicii, 
în turism şi In agricul
tură, nu In acadele şi ţi
gări, fel whisky şi cafea.

Şi pentru că unii locui
tori din eomună îşi ma
nifestaseră nemulţumi rea că 
pe malul Mureşului lor 
s-au aşezat hârcii şi nu 
românii, că târgul de vite 
tradiţional din Ilia a fost 
ocupat de an birt turcesc, < 
că unii acuzau Înalţi func. 
ţionarl ai primăriei de im
plicare fie aceste afacerişi 
de ilegalitate în atribuirea 
terenurilor, am căutat ex
plicaţii.

Mai întâi la turci.
— De fapt, am pus firma 

„Turk — Restaurant —-
Mustafa“ în perspectiva Ob
ţinerii tuturor aprobărilor 
legale pentru asocierea 
noastră (S.C. „Pogan — 
Autoservice" S.N.C. — n.n.) 
cu partenerul turc Ozturk 
Mustafa, ne spune dl Po
gan, cel care coordonează 
deocamdată activitatea aici. 
Am înaintat toaţe docu
mentele organelor abilitate 
să dea aprobări, suntem în 
legalitate şi cu terenul şi cu 
construcţia, aşa că nu e- 
xistă Aici un fel de dubii. 
Ni' s-a concesionat terenul 
pe 99 de ani, cu acte în : 
regulă, şi vrem să ne dez
voltăm prestaţiile, prin or
ganizarea unui uşor ate
lier „service" pentru auto
vehiculele parcate tempo, 
rar în zonă, realizarea a 
două grupuri sociale, a unei 
magazii de marfă şi a unei 
bucătării, a altor anexe. Aş- . 
teptăm finalizarea tuturor 
documentelor şi sosirea iui 
Mustâfa;

Cu Gesim Jazicî, care 
vorbeşte bine româneşte, 
am schimbat puţine cuvinte. 
Ne-a spus că a făcut 35 de

D. GIIEONEA

(Continuare In pag. St 3-a)

•  KIEV. Serviciul de
Presă al Ministerului u-
cralnaaa al Apărării a dez. 
«i#rfîi .născocirea ordinară 
a jurnaliştilor de Ia Mos
cova", care au difuzat pe 
întregul spaţiu informaţio
nal al C.S.I. o ştire potri
vit căreia intenţiile strate
gilor militari ucraineni In 
cursul manevrelor planifi
cate pontru perioada 3—7 
august sunt orientate îm. 
potriva României Postul 
de radio Ucraina reproduce 
şl aprecierea că pentru 
postul de televiziune Os- 
tankino a devenit deja un 
obicei să recurgă ia orice 
insinuări în oglindirea 
vtefil armatei Uerafaipt fia- 

nt%. Manevrele m* 
m m  foc pt* teritoriel 
ttfctulai militar Odessa 
şl se vor desfăşura conform 
programului de pregătire 
a trupelor ucrainene. Se 
vor înfăptui planurile an
trenării organelor de diri
jare şi interacţiunea lor — 
wcB|is«cmM Iul 'de
Presă al Ministerului u. 
crainean al Apărării, sub- 
United că Ucraina nu con
sideră drept adieriAr po
sibil nici unul din statei* eu 
care are frontieră comună.

•  BELGRAD. Guvernul 
■Sispablicfi Sârbe", auto. 

priraainată Vtoftliateraî In 
Bosnia —• flerţegovina, a 
adresat Statelor Unite un 
avertisment centra orieărgi 
Ingerinţe" — a anunţat 

agenţia Taniug, citată de 
France PreSse. „Otice atac 
contra poziţHloe sârbe de 
la Seraieve sau din im- 
prejurimîle oraşului va fi 
cbnSidertR un act de agre
siune şl amestec iar războ
iul civil" — se arată iste-e 
declaraţie difuzată dc sar» 
sete citate. Se menţionează, 

totodată, câ un atac de acest 
gen va fi considerat drept 
„aliniere te. una dintre 
părţile aflate în cunffict".

Reacţia sfirbUor bosniaci 
intervine după anunţarea 
de către Departamentul dc 
Stat al SUA câ va propune 
aliaţilor occidentali re
curgerea la forţă. în vede. 
rea ridicării stării de ase
diu asupra capitalei Sara- 
ievo, precum şi a presu
punerii că americanii ar 
putea acţiona pe cem pro
priu, în cazul unui refuz 
dm partea aliaţilor.

CTTÎţl IN ZIARUL 
NOSTRU DE 

MÂINE
•  Uhimul euvânt al 
Ini Gearge Homoş- 
ta in  Iii Instanţa de 
fond (Procesul „Auto- 
baznl“)

© GHEORGHE FVNAR, LA 
PETROŞANI. Ieri dupS-mosă, la 
Petroşani a sosit dl GheotQhe 
Funar, preşedintele P.UJt.R. Du
pă o primă discuţie la Primăria 
municipală, preşedintele P.VJi.R. 
s-a deplasat la sediul R.A.H. unde 
a avut o întâlnire cu liderul Con
federaţiei Miniere din România, 
Miron Coznux, întâlnire la care 
presa nu a avut acces. (C.P.)

©  EDILITARE. Dintr-un seg
ment de investiţii tehnico-ediU- 
tare, incluse în programul pe

1993, al Orăştiei, RLA.G.C.L. Ac
tivitatea a făcut în acest an ex
tinderea canalizării pe străzile 
„Viilor“ şi „Orizontului". în pre
zent se află îh lucru 400 ml de 
canalizare pe Strada „Nicolae Tl- 
tulescua. . fl.C.)

© S-A REDESCHIS BAZINUL 
DE LA HUNEDOARA. După cum 
ne-a relatat dl profesor Vlaicu, 
Bazinul de înot de la Hunedoara 
s-a redeschis. Este o veste bună 
nu numai pentru hunedoreni dar 
şi pentru alţi iubitori ai înotu
lui din împrejurimi, pentru toţi 
aceia care doresc să-şt iniţieze 
copUi în învăţarea acestui benefic 
spori pentru sănătatea omului. 
Bazinul funcţionează după ve
chiul program de dimineaţă şi 
după-amiază. (S.C.)

0  SECERI$. în satele Reea şi 
Toteştl s-a încheiat recoltarea pă- 
ioaselor, obţinându-se o recoltă 
bună. Secerişul continuă in sa
tele Păclişa. ş i Câţneşti unde — 
emrn ne-a spus dl lulian Lepă- 
dătoni, primarul comunei To- 
ieţti --r se va încheia în decurs 
de câteva zile. (Tr.B.)

■ © GĂSIŢI SOLUŢIA! Pentru
traseele Haţeg — Subcetate, Ha
ţeg — Silvaş, Haţeg —- - Nălaţi, 
staţia de plecare a autobuzelor 
este de lângă blocul B 1, din 
cartierul Aurel Vlaicu. De pe la 
ora patru dimineaţa se creează 
aici o gălăgie infernală. Loca
tarii nu mai au odihnă. După 
sesizările dumnealor, nu cu mult 
timp tn urină, staţia de autobuze 
fusese mutată în Piaţa Unirii,

acolo unde nu deranja pe- ni
meni. La a cui indicaţie a fost 
readusă în faţa blocului B l ?  
(N.S.)

© DEPOZITUL DE LA DO
MICILIU. Daniela Cicalău şi De
lta Aurica Ficuţ sunt muncitoare 
la secţia „Favior" Hunedoara: 
Nimic deosebit până aici: Nu-. 
mai că la domiciliul celor două 
a fost descoperit un adevărat de
pozit de mănuşi, căciuli şi alte 
produse sustrase de la locul de 
muncă. Valoarea acestora era de 
150 000 de lei. (V.N.) .
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SIMERIA T SI CIVILIZAŢIE

i

FLORI ŞI NECAZURI

— Cine revine după câteva luni prin Simeria, arc
surpriza să găsească un oraş cu străzi curate, cu zone 
verzi, îngrijite, iroi plantaţi* de arbori şi arbuşti, cu 
mii şi mii de trandafiri şi panseluţe. Cum s-a reuşit 
schimbarea în bine a aspectului general al Simeriei, 
stimate dle Ovidiu Popa, vieeprimar al Consiliului lo
cal? ,

— în cadrul R.A.G.C.L. există, în locaţie de 
gestiune, o societate cu răspundere limitată care se 
ocupă în permanenţă de maturatul străzilor principale, 
de amenajarea şi întreţinerea spaţiilor florale din cen
tru şi de pe principalele şosele ale oraşului. Pe stră
zile laterale, cu case particulare, fiecare locuitor are, 
obligaţia, derivată din lege, să-şi facă ordine în faţa 
casei. De fapt anul 1993 este declarat la noi anul cu
răţeniei generale. Există Hotărârea nr. 8, din februarie

a Consiliului local al oraşului care prevede obli
gaţiile şi răspunderile noastre, ale consiliului, în tot 
ceea ce însfemnă întreţinere şi gospodărire, dar şi ale 
agenţilor economici şi ale cetăţenilor, completată de 
Hotărârea nr. 9 prin care sunt stabilite sancţiuni în 
cazul perespectării celor propuse. ■

— In această privinţă lucrurile merg spre bine. 
Totuşi oamenii sunt frământaţi de problemele lor de 
z». cu zi. Li se termină; gazul din butelii, n-au pe ce 
găti, aşteaptă maşina .cu butelii* de la Deva care întâr
zie mereu. .
V — Intr-adevăr, aprovizionarea cu butelii este de

ficitară la npi. Avem- necazuri cu cetăţenii pentru că 
ei vin la noi să ne întrebe de ce nu le aducem butelii. 
Depozitul PECO din Deva distribuie buteliile în Si
meria. De ei depindem. Iii decursul anilor, ar fi tre
buit ca şi în oraşul nostru să se facă un asemenea de
pozit. Repartiţiile pentru oraş şi cele şase sate apar-: 
ţipătoare se fac prin Consiliul judeţean. Ele sunt co
municate, prin desfăşurător, şi S.C. PECO Hunedoara 
S,A. Deva. Oricum, primim mult sub necesar. --

— Ce şanse sunt pentru introducerea gazului me
tan ia locuinţe, o doleanţă mai veche a simerienilor?

— Aprobări există pentru 80 la sută din necesar. 
Acţiunea este demarată. Costul lucrărilor este supor
tat de oameni. Pe străzile Atelierului, I. Hodoş şi D. 
Gherea s-au terminat lucrările, iar pe strada Traian 
doar parţial. S-au organizat comitete de cetăţeni pe 
străzi care se ocupă de această problemă.

!— Ce se mai aude cu mult-discutata problemă a 
construcţiei unei case de cultură ?

— Construcţia este începută din anul 1991. Stag
nează însă din lipsă de fonduri. Dar, spunând „înce
pută" s-ar cifede că are fundaţie. Nu, nu-i terminată 
nici fundaţia. Din surse locale nu se va putea finaliza. 
Aşteptăm, asigurarea de fonduri de la bugetul central.

NOUTĂŢI LA... S.C. „COMSIM" S.A.
0  Aflăm de la dna Ilica Lucreţia, contabil şef al 

S.C. „Coriisim" S.A., că au fost eliberate o parte din

Nedeia de la Baia de Criş
renumita sa formaţie de 
dansuri populare româ
neşti. A delectat şi încân
tat mulţimea prezentă cu 
glasul lor, dăruirea şi pa. 
siunea interpretării cânte
celor din folclorul local 
soliştii vocali : Lenuţa Ev- 
sei, Angelica Liipea şi A- 
drian Vasiu. O menţiune 
distinctă pentru întregul 
ansamblu şi îndeosebi con
ducerea acestuia, tarago- 
tistul Nicolae Jorj Briciu 
şi neobositul şi talentatul 
coregraf, Nicolae Grigoraş. 

T Când liniştea benefică a 
j nopţii s-â lăsat, tinerii dor
nici de petrecere s-au mu
tat' în sala căminului ’; cul
tural. Jocul, cântecul şi 
voia btină i-au călăuzit şi 
pe mai departe, 

s Profe LIVIU LUCACIU

A intrat în tradiţia mo
ţilor zărăndeni ca, în pri. 
ma duminică după Târgul 
de fete de pe Muntele Gă
ina, să se cuţanizeze, în 
Baia de Criş, o serbare 
dragă tuturor, nedeia. Că
minul cultural, în colabo
rare eu asociaţia „Amici
ţia", au constituit factorii 
de organizare şi decizie a 

acestei frumoase manifestări 
cultural-artistice. Progra
mul „Drag > mi-e -cântecul; 
şi jocul" s-a desfăşurat in
tr-un cadru pitoresc, parcul; 
din preajma obeliscului, 
străjuit de eternitatea Cra
iului Moţilor,,Avram Iancu. 
La reuşita programului ar
tistic şi-au dat concursul 
ansamblul folcloric" „Fluie
rul Iancului" al Căminului 
cultural din localitate cu

spaţiile închiriate; magazinul „Confecţii — bărbaţi", 
spre exemplu, s-a ’ mutat în spaţiul societăţii. UP- 
mează Ca magazinul „Prichindelul" să ocupe spaţiul, 
pregătit deja, prin s restrângerea unităţii de textile. 
Chiar şi Birourile societăţii şi-au schimbat sediul. 
Dintr-un spaţiu al R.A.G.C.L. Îr&̂ -Utîul propriu^, ame
najat prin reorganizarea celui de depozitare #  -mobilei, 
şi aşa destul de mare. Aceste schimbări s-au realizat 

în scopul folosirii judicioase a fiecărui m.p;, al redueerii 
fondurilor folosite pentru chirii.

•  Lângă barul „Matinal" se va,deschide, începând 
cu luna august, un serviciu de cosmetică. încăperea 
în care va funcţiona este pregătită.

•  La şase luni din. an, bilanţul societăţii eviden
ţiază un beneficiu de 2,6 milioane de lei. Aport în
semnat la realizarea ^cestuia au avut vânzătoarele de 
la magazinele „Sport", „Tricotaje", „Tutungerie", ali
mentarele nr. 1 şi 4, magazinul 13 Băcia.

•  Societatea s-a autodotat cu o -maşină de trans
port în scopifl aprovizionării rapide cu mărfurile so
licitate, iar pentru o evidenţă corectă şi operativă a 
activităţii din cele 31 de magazine cu Un calculator.

... AUZITE ŞI v A z i m  „
•  Pâinea de Simeria este apreciată pentru calita-

- tea sa. Terminarea noii litţţ  de^fabricatia facilttează 
aprovizionarea celor peste 12 000 de locuitori ai ora
şului cu cantitatea necesară. •  Spaţiul din prelungi
rea parcUlul;3cen*ral-Va pţimi un nou aspect. Se tom 
crează>î& cisjftturare^raleilişr scdhrurildifţl astfel <Şţ%.
privelişţŞB w  nu cijiilragfee feti mndernelb magazine 
private «aude stat, din apropiere. ^„Biblioteca f«nc^'. 
ţioneaiă într-hn spaţîii d M ih ^ S l% iw q R i însă sS» 
aibă lacătul pe uşă, fără nici 6 „explicaţie" pentru 
posibilii vizitatori. •  Un modern şi util magazin-hi 
S.C. „Farcs" Orăştie (vânzătoare «— tânără şi amabilă 
dnă Sorina Grigoraşcu) este deschis zilnic pentru cum- 
părătorii de ceaiuri Păcat că iniţiativa societăţii d€)
a dotat unitatea cu cele necesara unei „ceainării" s-a 
pierdut pe... .drum, scaunele şi mesele aduse în acest 
scop aflându-se supraetajate în spaţiul de vânzare. •  
Tradiţionalele „seri de romanţe" simeriene, găzduite 
de localul „Ursul negru", au devenit o raritate. Să 
dispară oare chiar şi fărâma de frumuseţe spirituală te  
mai aducea în suflete un strop de speranţă şi lumină?

UN SPAŢIU MIC ŞI INTIM
De curând, s-a deschis pe strada A. Iancu, peste 

drum de şcoală, o unitate mică şi cochetă. Se numeşte 
„Patj Service". Numai că, deocamdată, vinde răcori
toare, ţigări, napolitane, bere, ciocolată, alune. Are şi 
o mică terasă „amenajată pe un loc unde fuseseră doar 
bălării", cum spune nepotul patroanei. Şi tot dum
nealui promite că, odată cu începerea cursurilor, vor 
prepara şi pateuri calde. Să sperăm...

* Discuţie consemnată de 
, ESTERA SÂNA

Haţeganii citesc 
„Cuvântul liber"

Aflaţi în documentare fn 
oraşul de la poalele Rete
zatului am avut plăcerea 
să auzim, din gura mai 
multor haţegani cu care 
am stat de vorbă, că pe 
citesc ziarul „pentru că e 
serios". Cu atât mai mult 
valorează pentru noi a- 
ceastă mărturisire cu efit 
ea nu le-a fost cerută ori 
sugerată.

Dacă ziarul „CUVÂNTUL 
LIBER" ajunge prompt la 
cititorii noştri fideli este 
şi meritul doamnei Rozeta 
Stanciu, responsabila tu

tungeriei 63 Haţeg. Dumnea
ei îşi vinde marfa — re
viste, ziare şi unele cos
metice — cu priceperea u-

In comuna Toteşti ţă
ranii- urmează să primească 
b i . proprietate, conform 
Legii fondului funciar, circa 
1700 ha teren arabil. In 
linii mari, terenul a fost 
împărţit celor ce au drep
tul, noilor proprietari li 
s-au acordat adeverinţe, 
aşa că lucrurile — deşi 
acţiunea este mult întâr
ziată — par în regulă. Dar 
nu sunt, pentru că există 
câteva situaţii care nu 
s-au putut soluţiona şi care 
dau dureri de cap celor 
chemaţi să aplice legea, ca 
şi, în primul rând ţăranilor 
care sunt frustraţi de u- 
nele din suprafeţele la care 
au dreptul. Iată una din-

au
dar... nu le aparţine fncă

tre ele, pe care o prezintă 
dl. Iulian Lepădătoni, pri. 
mărul comunei Toteşti,

— A apărut la televizor, 
cu câtăva vreme în urmă, 
cum că ţăranii au intrat 
în incinta pepinierei de la 
Reea, a Ocolului Silvic 
Haţeg.

— Şi nu-i aşa ?
— Ba da, dar n-au făcut 

nici o stricăciune.
De fapt, iată cum stau 

lucrurile : în incinta pe
pinierei este o suprafaţă 
nefolosită unde s-a cultivat

grâu, cartofi ş.a. Gei ce an 
avut, pe vremuri, pământ 
acolo unde se află pepi
niera au cerut: ori să li se 
dea suprafeţele respective 
în proprietate, ori să fie 
acţionari, deci să primească' 
ce li se cuvine din grâu, 
cartofi ş.a. N-au fost bă
gaţi în seamă de către O- 
colul Silvic Haţeg. Am 
ruga Prefectura, Comisia 
judeţeană de aplicare a 
Legii fondului funciar ,, —- 
de fapt rugămintea este 
mai veche — să intervină

nui vechi comerciant. Ştie 
că publicaţiile trebui puse 
la dispoziţia cititorilor de 
presă la ore de vârf, când 
lumea intră sau iese de la 
slujbă. Dacă e nevoie o 
mai ajută şi soţul la vân
zarea ziarelor. Aşa că cel 
puţin la cotidianul nostru 
doamna Stanciu nu are 
reture (ziare rămase ne
vândute) şi se miră cum e 
posibil acest lucru -la alte 
puncte de desfacere a lui. 
Explicaţia e simplă şi va. 
labilă bi orice domeniu de 
activitate. Atunci când 
fad  ceva ca,, interes şi ca 
respect pentru beneficiari 
şi rezultatele sunt bune., 
Când nu... (V. ROMAN)

şi să soluţioneze această 
situaţie.

In Toteşti nu s-a distri
buit nici un certificat de 
proprietate. Măsurarea pă
mântului s-a încheiat ba 
satul Reea şi aici acţiunea 
respectivă s-ar putea e- 
fectua. Cade în sarcina 
Primăriei să grăbească lu
crurile în acest sens. Pu_ 

, nerea în posesie ar trebui 
grăbită în toate celelalte 
sate ale comunei pentru 
a se depăşi această stare 
de lucruri din care rezultă 
că ţăranii din Toteşti au 
pământ, îl lucrează, dar 
iacă nu le aparţine.

TRAIAN BONDOR

„SPIRU HARET“ LA BLAJ
încă din anul 1992, Fun- 

daţia „România de Mâine", 
cu scopul de a contribui la 
repunerea Blajului în fă
gaşul său firesc şi a relua 
cultdra sugrumată1 atâţia 
ani de comunism, a înfiinţat 
Universitatea „Şcoala Ar. 
deleană" din Blaj. Această 
ins'tituţie de învăţământ su
perior a funcţionat în anul 
univŞ'sitar 1992—1993 cu 
trei specialităţi: Facultatea 
de Istorie — Geografie de 
5 ani, Colegiul de Institutori 
de 3 ani şi Colegiul de Co
merţ, Contabilitate şi Tu
rism de 3 ani.

Fiind o instituţie social, 
umanistă de cultură, ştiin
ţă şi învăţământ autonomă, 
fără scopuri politice sau 
patrimoniale, la care pot 
adera ca membri asociaţi 
atât persoane individuale 
cât şi instituţii, unităţi pro- 

Jjpşjcmalft sau alte. .societăţi 
Iii etgârilzaţii lhteresate 
care doresc să sprijine ac- 
tiŢitetea acesteia (afe 1 difer 
Sthtut), Ffindaţia descf&T 
fiW ă 14 Blaj, odată | |p  
înfiinţarea Universităţii 
Şcoala Ardeleană" Blaj, 
In anul 1993, prin reorga. 
nizaţea învăţământului u- 
idversitar pendinte de 
Fundaţie, s-a creat o sin
gură universitate, pe con, 
tarul Universităţii „Spira, 
Haret" din Bucureşti, care 
are o dotare şi înzestrare 
la nivelul universităţilor 
din apusul Europei. Ţinând 
seama de înaltul grad de 
organizare şi dotare a V~ 
niversităţii „Spini Haret" 
din Bucureşti şi a filialelor 
sale din teritoriu (oraşe, şi 
judeţe), se realizează o 
bună pregătire a studenţi
lor şi posibilitatea compa

rării lor cu cei mal buni 
studenţi pregătiţi în Ro
mânia şi în străinătate. Prin 
această reorganizare, Uni
versitatea „Şcoala Arde
leană" din Blaj devine fi
lială, a Universităţii „Şpiru 
Haret" din Bucureşti, în. 
treaga organizare şi des
făşurare a activităţii fiind, 
asigurată şi coordonată de 
către conducerea acestei u- 
niversităţi. Astfel absolven
ţii filialei „Şcoala Arde
leană" din Blaj vor primi 
diplome ale Universităţii 
„Spiru Haret", cu toate 
drepturile şi facilităţile de 
care beneficiază absolvenţii 
care studiază la Bucureşti.

Pentru anul universitar 
1993—1994, Universitatea
„Spiru Haret", filiala „Şcoa
la Ardeleană" din Blaj, 
înscrie candidaţi la toate 
specialităţile amintite mai 
fes, care funcţionează In 
'contfftuăre. Adirtîterea can
didaţilor se face pe baza 
unor teste psihologic;?;^de

rea cunoştinţei 
litate (scris şi/sati oral) îa 
disciplinele stabilite de că
tre Ministerul învăţămân
tului, pentru profilele şi 
specializările corespunză
toare din învăţământul su. 
peri or de stat 

Pentru informare asupra 
termenelor de înscriere şi 
admitere care au şi înce
put; candidaţii pot apela la 
telefonul filialei din Blaj 
096/711231, str. Dr, Vasile 
Suciu, nr. 4.

Prol. IO AN. A.
STANCUUEA,

Decan la Colegiul de Co
merţ, Contabilitate şi 

Turism

Gura-Sadului, Gurasada 
şi, de ee nu, 

Silviu Dragomir?
La data naşterii savan

tului român SILVIU DRA
GOMIR — 13. 03. 1888, 10. 
calitatea sa de baştină se 
numea Gura-Sadului. Afir
maţia e.confirmată de căr
ţile mai vechi, precum şi 
de rostirea toponimului, 
chiar azi, de către oamenii 
trecuţi de vârsta de 60 de 
ani.

Varianta următoare GU_ 
RASADA* — fără limită 
între cele două cuvinte 
componente — e toponimul 
oficial de azi, scris, dar 
nu şi rostit, pentru că oa
menilor în etate le este mai 
la îndemână „Gura-Sadu
lui" Toponimul GURA
SADA este tendenţios şi 
incorect Spre a dovedi ca
racterul său tendenţios, e 
suficient să procedăm la 
egalizarea celor două ju
mătăţi de cuvânt: „GURA 
== SADA", pentru a ne 
convinge că, semantic vor
bind, avem de-a face eu
0 Identitate perfectă, pre
cizând că, pe când prefixul 
este exprimat româneşte, 
sufixul e scris în limba 
stăpânitorului de până Ia
1 Decembrie 1918 şi în
seamnă tot „GURA". Pro
fitând de o, asemenea ega. 
litate semantică^ în inten
ţia lor de maghiarizare, 
stăpânitorii au fost bucu
roşi de-o astfel de coinci
denţă fericită pe timpul 
lui APPONYI ALBERT 
(1846—1933), să-i zică lo
calităţii GURASADA, fă. 
când în felul acesta şi-o 
legătură cu vechiul slavon 
SADr căruia i-au adăugat 
vocala Â, în loc de U, pe 
care-o adăugaseră românii

anterior, spre a obţine ge. 
nitîvul toponimului, res
pectiv Gura — Sadului, 
dujjă modelul Valea Sa
dului, Valea Drăganului 
etc.

Spre a curma neajunsu
rile de mai sus, în întâm
pinarea Un ir ii c elei 
MARI de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918, propu
nerea noastră statornică e 
aceea de a se înlocui pre
zentul toponim cu acela de 
SILVIU DRAGOMIR, adu. 
când hi felul acesta şi un 
pios omagiu cărturarului, 
marelui patriot şi martir 
amintit, care — alături de 
alţi patrioţi — a făurit Ro
mânia Mare.

In contextul celor ee 
preced, e suficient să se 
precizeze că, în calitatea 
sa de NOTAR al Măritei 
Adunări Naţionale din 1 
Decembrie 1918 a contra
semnat, la etatea de numai 
30 de ani — alături de 
preşedintele George Pop 
de Băseşti, decanul de 
vârstă — absolut toate ac
tele Unirii, care peste câ
teva zile urmau să fie citite 
de regele Ferdinand I.
In reţeaua instituţiilor pre- 

universitare ce vor funcţiona 
începând eu anul şcolar 
1993/94, prin ord. Ministe
rului învăţământului nr. 
5268/25. 06. 1993, Liceul din 
Ilia a primit denumirea de 
„LICEUL TEORETIC SIL
VIU DRAGOMIR". In lo
calitatea amintită — ILIA 
— fraţii Dragomir (Alexan
dru şi Silviu) au frecven
tat ultimele trei clase ele
mentare.

Av, e-TIN PREDA

vv;



Noi măsuri legale 
de ocrotire a copiilor

In Monitorul Oficial nr. 
153 din 8 iulie 1993 a fost 
publicată Legea nr. 47/1993 
cu privire la declararea ju
de căt 3re£ scă a ab md >r ului 
de copii. Acest act norma
tiv aduce îmbunătăţiri le. 
gişlaţiei din domeniul drep
tului familiei, contribuind 
la intensificarea măsurilor 
de ocrotire a copilului. . In 
înţelesul textului art. 1, 
copilul abandonat, astfel 
declarat prin hotărâre Ju
decătorească, este minorul

euror, în termen de trei 
luni de la data împlinirii 
termenului de şase luni 
de când parii- J , au încetat 
legăturile cu minorul. In 
acest scop, instituţia de o. - 
crotire este obligată să. 
ţină evidenţa strictă a vi-; 
zitelor, precum şi a celor
lalte fapte ale părinţilor, 
<-xn să poată „v a  teriza 
• ort .p.n tamen tul pări otent 
al acestora faţă de copil.

Legea prevede şi sancţi- 
unlle cc pot P aplicate In

în  a u d ie n tă

fMA m^îngr. , unei A  rjsa'î tierespectării dispoti.
ţiildr el. Amenzile se xi-stituţii de ocrotire • socială 

sau medicali de stat. a 
unei instituţii private de 
ocrotire legal constituită 
sau încredinţat, ta condiţiile 
legii, unei persoane fizice, 
ca urmare a faptului că 
părinţii s-au dezinteresat 
de el, In mod vădit, pe o 
perioadă mai mare de 8 
luni. m

Dezinteresul, tn înţelesul 
prezentei legi, înseamnă în
cetarea imputabilă a orică
ror legături intre părinte 
şi copU, relaţii care să do
vedească existenţa unor ra
porturi părinteşti normalei 
el poate fi dovedit prin 
orice mijloc de probă.

Cererea pentru declara
rea abandonului se adre
sează tribunalului jude
ţean pe raza căruia se află 
sediul instituţiei de ocro. 
tire, ori domiciliul persoa
nei fizice căreia i s-a în
credinţat copilul în îngri
jire.

In vederea declarării a- 
bandonului, instanţa va fi 
sesizată de către conduce
rea instituţiei unde se află 
copilul sau de către pro-

WWVWWVWWLWAW

Investiţii pentru 
apă

şi gaz metan
(Urmare din pag. O

taţia pentru suplimentarea 
debitului de apă potabilă a 
oraşului din pârâul Râuşor .̂ 
obţinându-se inclusiv acor
dul de printţipiyi al Regiei 
Naţionale a Apelor. In a- 
nul viitor intenţionăm să 
extindem şi să înlocuim 
reţelele de apă .potabilă 
necdrespunzătoare, la care 
s •>.’ u |â  o i ? t,< iris c 
lucrări la staţia de epu
rare care va prelua supli
mentarul de ape reziduale.

— Cum veţi rezolva pro
blemele sociale care derivă 
din cea a locuinţelor?

— Atribuirea de locuinţe
pentru cei cu situaţii di
ficile va rămâne în aten
ţie permanent.. Din pă
cate, resursele financiare 
nu permit rezolvarea a- 
cestor probleme sociale. 
Dar noi îi asigurăm pe
locuitorii oraşului că la
problemele ridicate sun
tem receptivi, iar acolo 
unde există posibilităţi ma
teriale şi financiare le vom 
rezolva doleanţele.

dică de la 50 000 lei Ia 
300 000 de lei, constatarea 
acestora făcându-se. de că-' 
tre personalul cu atribuţii 
specifîde de control al or
ganului central sau local > 
fii subordinea căruia se 
află instituţia de ocrotire 
socială sau sanitară.

ANDRINELA DUŢA, 
ieful Serviciului Stare Civilă 

şi Autoritate Tutelară, 
Consiliul Judeţean 

Hunedoara

o „Nu avem apă, dar 
o plătim". Dl. Gheorghe 
Profeanu locuieşte în blo. 
cui 7 deasupra de Bante- 
coop) de pe strada „22 
Decembrie", Deva. Din 
cauza unor deficienţe la 
conducta de alimentare 
cu „*4 rece eu oscute la 
R.A.G.G.L Deva, le atarii 
Le- alţii amintit nu au 
apă. Şi dacă la cei de la 
u .«.-'■1? * vel< m picur 
ceva măcar noaptea, de 
la etajul trei tn sus, j,e- 
« tă  ca-n Bărăgan Că » 
asemenea situaţie este 
Ism, k  nei>lăc aţă pentru 
oameni, că prezintă ne. 
numărate riscuri, nu în
cape vorbă. Dar, parcă 
spre a face lucrurile ’ şi 
mai neplăcute pentru lo
catarii ta cauză, deşi apă 
nu au, sunt obligaţi s-o 
plătească in sume egale 
peni a tcp,

Spre a-şi susţine afir-

nuraăr total de persoane 
cifra 4 (dar cu o per
soană scoasă de la plată) 
costul total al taxelor este 
„aproximativ" egal eu 
cel pentru un singur lo
catar. Aproximativ, căci 
între cele două cifre este 
o diferenţă. Inexplicabil 
este şi modul in care s-a 
stabilit cuantumul pentru 
fondul de rulment. In 
principiu, acesta este de 
12*000 de lei pentru apar. 
tamentele cu 3 camere şi 
15 000 pentru cele cu pa
tru camere. Dar apar şi 
alte cifre pe acelaşi ta
bel : 25 000 sau 28 000. Dfe 
ce ?, au. întrebat locatarii. 
Dar ri-au primit nici un 
răspuns care să-i lămu
rească şi care să-i satis
facă. De aceea- sunt tot 
mai încredinţaţi că inad
vertenţele în calculul ta. 
xelor comune se datoresc

mâţule, dl Profeanu ne-a dezinteresului doamnei ad- 
adus la redacţie tabelele niinistrator, care se ocupă 
eu taxele comune, îrttoc- ^ a i mult de firma sa par- 
mite de Asociaţia de lo- ticulară. Chiar dacă are 
catari nr. 136. Din aceste o firmă proprie nu este 
tabele se pot observa şi absolvită de obligaţia de 
calcule matematice, cel a lucra corect pentru a- 
puţin bizare. Deşi intr-un sociaţia de locatari de la 
apartament figurează la care este retribuită.

ÎNSEMNĂRI ş ţ  Când n-ai de lueru,
zina-i cât anul...**

Vorbele din capul aces
tor rânduri le-am cules 
din spusele mal multor 
domni pensionari. Dar pen

sionari activi, fără astâmpăr, 
aşa cum an fost de când 
se ştiu pe lume.

— Ce-i cu asprimea, cu 
duritatea palmelor dv. 7 
— Lam întrebat pe dl Vio- 
rel Vasile. Doar sunteţi 
pensionar.

— Nu, sunt cioplitor In 
marmură, în piatră — ne-a 
răspuns. Cioplesc mono. 
mente funerare, fac îm
prejmuiri de morminte, 
torn plăci de beton. Orice, 
Fără muncă n-aş , putea 
trăi..

— Vă văd zilnic în piaţă. 
Vindeţi tpt felul de pro
duse. N-au fost destui cei 
peste 30 de ani în subte
ranul Minei Deva, stimate 
dlc Iulian Doţa ? V-ara 
cunoscut cu mulţi ani in 
urc & c t «ine* şef de bri
gadă.

— Munca ţine omul tâ. 
năr, zdravăn, sănătos — 
ne-a spus. Ascultaţi-mă pe 
mine. Am pământ; o gră
dină frumoasă, tot ce-tfti

trebuie în familie. Cu ce 
este în plus vin la piaţă. 
Mă caută mulţi foşti or
taci şi cumpără de la 
mine. Când dau zorii zi
lei eu sunt la treabă.

— După foarte mulţi ani 
ide activitate la catedră, 
după ee prin filtrul înţe
lepciunii dumneavoastră au 
trecut mii şl mii de elevi, 
vă văd astăzi ca un fecior 
— stimate dle prof. Cor
nel Cismaş.

— Activitatea perma
nentă, diversă, zbaterile, 
confruntările cu greutăţile 
eare se ivesc, învingerea lor 
dau tonusul vieţii mele de 
fiecare zi. Aşa am făcut o 
viaţă întreagă. Şi ce - ţi-a 
pătruns în . sânge dăinuie,, 
dă viaţă vieţii...
. — După ce aţi fost în 
fruntea comunei Boşorod; 
mai bine de 30 de ani, a- 
f«»n ',-4 găsim ta grădina 

p oază >n
de toate. Mai merge, sti- 
mate -dle Ieronim Grecu 7

— Anii s-au adunat, pu
terile au mai slăbit, dar 
i’fct pot sta «Ts nu fac ceva 
Lucram la Primărie, dar 
îmi ţineam şi o gospodărie

de frunte printre gospodarii 
comunei. Aşa cum se vede. 
Dar fără muncă din zori 
şi până-n seară nu se 
poate ■ ţine o gospodărie 
plină.

— Ne bucurăm ori de 
câte ori vă întâlnim, sti
mate dle prof. Dumitru 
Susan. Astăzi cu ce onoraţi 
redacţia noastră?

— Am mai aşternut pe 
hârtie câteva gânduri care 
aş fi bucuros să ajungă la 
inima devenikaş a tuturor 
cititorilor „Cuvântului li
ber". Să aducă un plus de 
bine în modul nostru de a 
fi unul cu altul. Că avem 
multă trebuinţă de limpe
zime în toate privinţele.

—• Scrieţi zilnic ?
— Ori de câte ori mă 

răscolesc idei, gânduri, puri 
o fărâmă din sufletul şi 
mintea mea să le dau aripi 
spre semenii mei buni...

-.Când n-ai de lucru 
ziua-i cât anul. înţeleaptă 
rostire. Stăm şi ne jude
căm. Pilda acestor oameni 
n-ar putea fi un crez 'pen
tru fiecare dintre noi ?

Gh. I. NEGREA

Cam mulţi turci pe* metru pătrat
(Urmări din pag. I)

ani comerţ cinstit în Tur
cia şi aşa vrea să lucreze: 
şi în România. „Eu am în
chiriat restaurantul de la 
Brânda. Am auzit că a 
avut ceva nereguli cu te
renul şi cu clădirea, dar 
ştiu că le-a rezolvat", ne-a 
mai spus dl Gesim.

In schimb, cu patronul 
Tirci Huseyin nu am putut 
decât să ne salutăm şi să 
ne prezentăm. Ne-a invi
tat a doua zi când îi sosea 
translatorul. Am reţinut 
însă atunci că steagul 
turcesc pe care-1 arboraseră 
deasupra localului fusese 
coborât — la intervenţia, 
autorităţilor locale şi ale 
poliţiei — şi că doi repre

zentanţi ai Filialei de Re- 
fele Electrice Deva veni
seră să-i întrerupă curen
tul pentru neplata kilowa
ţilor consumaţi. Dar s-a 
rezolvat pe loe. Turcul a 
plătit Mnedîat.

Apoi la români.
—* Cu Pogan şi Mustafa 

nu sunt nici un fel de pro
bleme, ne-a spus dl. Ale
xandru Alba, secretarul 
Consiliului Local Ilia. Bi 
se află cu activitatea — 
terenul, construcţia, co
merţul — hi deplină lega
litate. La fel şi patronul 
de la „Ateş Tigaret" Ex
port — Import S.R.L. Noi 
am licitat terenul conform 
legilor în vigoare şi a câş
tigat Investitorul străin, 
fără a fi implicat în vre
un fel» nici un funcţionar.

ai -primăriei locale, aşa 
cum.se insinuează, şi deci 
nu avem nici o vină. Se 
va dovedi peste un timp 
că am făcut şi aici un 
lucru bun, deoarece tur
cul vrea să dezvolte mai 
multe activităţi: resta
urant, hotel, „service", par
care etc. Aşa ne-au acu
zat oamenii şi pentru staţia 
particulară de benzină a 
dlor Ioan Belu şi Nelu 
Ardelean, dar acum sunt 
cu toţii mulţumiţi. Cât îl 
priveşte pe Gesim Jazici, 
într-adevăr el a închiriat 
restaurantul de la Emil 
Brânda, însă acesta nu este 
în legalitate cu terenul şi 
evită să vină la primărie 
pentru a pune lucrurile la 
punct. Oricum, trebuie să 
o facă. ........ .

Cine şi ce mai fură?
Una dintre problemele cu care poliţia se confruntă 

în această perioadă de tranziţie este avalanşa de fur
turi. Se fură, te miri ce, şi de unde. Mulţi şi-au făcut 
o meserie din aceasta. Vă prezentăm astăzi câteva 
cazuri cărei sperăm, vor da de gândit omului cinstit, 
cât şi celui pus pe rele.

•  Recent a fost arestat 
Constantin Chidon din Hu
nedoara. Nu avea nici o 
ocupaţie la 28 de ani. Se 
ocupa însă de furtişaguri, 
în luna aprilie a .tv  a spart, 
două boxe ale unor loca
tari, de unde a furat bu
nuri în valoare de 58 000 
de lei. S-a gândit apoi că 
nu'l-ar strica ceva benzină, 
deşi nu avea maşină. Aşa 
că, folosind chei potrivite, 
a sustras 40 de 1 dintr-un 
autoturism parcat pe stradă. 
Acum a venit vremea so
cotelilor.

•  Precis că le-a fost 
foarte sete lui Victor Afră- 
- şinei şi Costel Popescu din 
Vulcan. Nici ei nu -prea 
aveau de lucru. Totuşi, au 
făcut ei ce-au făcut şi, 
intr-o seară, prin amenin. 
ţâre au pătruns după tej
gheaua unui magazin a- 
parţinând S.C. „Straja'* 
S.A., de unde au plecat cu 
o iadă de bere. Nu le-a 
tihnit desigur berea pen
tru că au fost arestaţi.

•  Să-ţi faci cruce, nu 
alta, când auzi de ce pot 
fi în stare unii. Este şi ca
zul a trei cetăţeni din De_ 
va. Ei se numesc Alexan
dru Căldăraş, Ana Lingu
rar (concubina) şi Traian 
Lăcătuş. Aceştia, pur şi 
simplu, s-au apucat să de. 
moleze cantonul C.F.R. nr. 
485 dintre Deva şi Mintia. 
Poliţia a recuperat cărămizi 
şi ţigle în valoare de 40 000 
de lei.

•  Vom încheia cu o po
veste cu un vultur. De fapt, 
se numeşte Vultur Turcu, 
are 20 de ani şi este (era 
mai exact) lăcătuş la E.M. 
Aninoasa. Părerea noastră 
este că lăcătuş era' în tim
pul liber, întrucât s-a do
vedit că, împreună cu Su- 
raj Căldărar, de 17 ani, 
din Petroşani, este autorul 
a mai multor furturi. Chiar 
de Ziua Femeii, cei doi au 
furat două butelii de ara
gaz dintr-un vagon aflat în 
tranzit în staţia C.F.R. Is- 
croni. Tot el au spart lo
cuinţa pensionarei Maria 
Drăgoi, situată în staţia 
C.F.R. Livezeni, de unde au

plecat cu bunuri în va-, 
loare de 35 000 de lei. Şi 
acum, atenţie la ce i-a maf 
dus mintea. Să fure con
ductori din cupru de ld 
instalaţia *de semnalizare tt 
Staţiei C.F.R. Livezejii. Zec8* 
bucăţi de asemenea cabluri 
au furat. Aveau ei ce O» 
veau cu C.F.R.-ul! Dincolef 
de faptul că prejudiciul 1 4  

acest caz a fost de 26 008 
de lei, a fost periclitată. a  
siguranţa circulaţiei, dâna 
multă bătaie de cap cefe
riştilor.

•  Ramona Lingurar ară 
li şi este din Huriei 
doara. Tot de aici este. 
Ionel Bercheşan, dar âx 
20 de ani. Cel mai „bâ 
trân" diii grup, are 28 
ani şi se numeşte liie Goţ^jfi 
muncitor la Şantierul Sm 
al I.C.C.F. Deva. S-au * ţ 
dunat ei şi şi-au zis că n 
le-ar strica ceva cartofi 

■D^, dar de unde ? Au g, 
siţ şi. locul — Ferma 
6 Simeria. Aşa că s-au 
pucat de „lucru". Şi ai 
distrus ei şapte ari t ” 
cultură, producând un pr 
judiciu de ; 75 000 de li 
Patrula de poliţie T.F. 
recuperat 84 kg de carto.

•  Tocmai de la Petri 
a venit ia Hunedoara K 
Ciurar., Să lucreze ? 
avea el alte gânduri, 
fure, mai exact. După doi 
furturi din locuinţele un 
cetăţeni a fost arestat-, 4 
bunurile recuperate şi re 
tituite. Socoteala va fi m 
complicată, pentru că eş 
recidivist.

•  Şi acum un caz ca 
ne-a cam pus pe gându 
Nu de alta, dar cei impl 
câţi au un loc de mun 
şi se pretindeau oame 
serioşi. Este vorba de I> 
nuţ Gabrian, Lavmiu Bl 
canu, mecanici la şantie 
barajului de la Mihăil 
şi Florin Niculescu, b 
man la „Traian" S.R. 
Brad. „Domnii" au fi 
prinşi de o patrulă a Pi. 
liţiei T.F. Brad furând ci 
ment Cu 210 kg apucase 
să subţieze ceea ce se n 
meşte avutul public.

VALENTIN NK \GU
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CORVINUL IŞI CONTINUA PREGĂTI lîi LE

După venirea acasă de 
la Buşteni, Corvinul îşi 
continuă pregătirile în ve
derea abordării noului cam
pionat, dorind să susţină 
cât mai multe meciuri a_ 
micale. După cele 4 jocuri 
susţinute la Buşteni, au 
urmat meciurile cu C.F.R. 
Timişoara (sâmbătă) şi cu 
Gloria Reşiţa (marţi). Joi

după-amiază, Corvinul 
întâlni pe stadionul să 
din Hunedoara pc .Spor 
Studenţesc — o partidă 
se anunţă -foarte atractiv 
pentru spectatori. Intre 7- 
auffust, fotbaliştii hunede 
reni participă la turne 
organizat la lirad de 
chipa Aurul, la care mS 
participă Gloria Reşiţa 
Mureşul Deva. (S.C.)

REMIN DEVA SE REÎNTÎLNEŞTE CU SPI CT VIORI»

Şi echipa de handbal fe. 
minin Remin Devav sub 
îndrumarea antrenorului 
Mătăsaru, şi-a reluat pre
gătirile pentru noul cam-, 
pionat divizionar 1993— 
1994. Iubitorii şi simpati
zanţii handbalului au ast
fel posibilitatea ca mâine, 
joi, începând de la ora 17, 
în Sala sporturilor digr De
va, să vizioneze o atractivă 
întâlnire între Remin si

lotul de junioare ol R^Sr 
■ mâniei ce se află in preg | 
tire Ia Alba Tulia. Intrare' 
este gratuită. După 
ne relata profesorul 
tăsaru, lotul Reminufui 
fost întărit cu încă Datei 
junioare : Mei mda Totş 
componentă a lotului (fi 
junioare al României, Cai 
molia Bălan, Cristian 
rc.ru şi Viorica \  raaăO 
(S.C.)



0  Vând urgent Dacia 
4394, eamionetă — a=0Pe* 
rftâ, Preţ convenabil, tel. 
018678.

•  S.C. „Hencz — Comim-
pex“ SNC vinde paste fă. 
Imoase la un preţ conve
nabil prin depozitul en gros 
Sftnat | r bdul Decebal, blo- 
Cttl S  parter, spate. Deva, 
«61 «18722. ■ (559826)
, •  Vând garsonieră, con

fort î  şi maşină de vată de 
gabăr. Tel. 712821. (559760)
> •  Vând casă, preţ nego
ciabil, Hunedoara, Chizid, 
nr. 1®©. (demisol, etajV

(559769)
•  Vând Dacia 1300, Hu.

«adewrft, Str.: Brazilor > 8,: tel, 
fSOSO. 724478. (559780)

•  Vând tractor U 650. CU 
remorcă, 35 ore de func- 
Uonare, preţ negociabil, fel. 
J*ÎS» s3tt 713445. (559781)

0  Vând fermă împrej- 
fhdită, la sosea, grajd, ca. 

citate 90 vaci, .siloz, fa- 
gr,, aproximativ 2 ha, în 
" lf Plopi, corn. Bretea 

_ o iu lu i, preţ negociabil, 
«fe. 714669 sau 713445.

(539781)
•  Vând Dacia 1300, stare

perfectă, preţ convenabili 
Ş». 715242. (559789)
- » Vând VW microbuz, 

J0r»nsporter, pe benzină. Tel. 
$12748, 724579. (559784)

0  Vând garsonieră, OM, 
Hunedoara, bdul 1848, bloc 
i .  ap. 30. (559785)

•  Vând garsonieră, preţ 
jlsejgaCiabii, relaţii tel. 723016,
: familia Brekner. Hune-

fiara. (559786)
•  Vând Citroen, BX, 19 

«HI. uşor âvariat, înscris în
: circulaţie, an fabricaţie 

«985. tei. '095/721958.
(559788)

0  Vând garsonieră con. 
fort T, proprietate, Hune
doara, str. Cerbului, nr. 7 

[A, bloc B 1, etaj 1, ap. 9 
i(«Ceangăi). Informaţii tel. 
*20^5.. (559789)

0  Vând convenabil Ford 
40&imust fabr. 1981, 75 000 
«Mt, Revizor Sirius, Gold- 
*tar. casetofon de maşină 

jputorezerve, plus boxe. Tei
(559790)

•  Vând Bus Ford Tran. 
bit, model nou, 1986, bem 
«Hă, tel. 714328, 714779. -

(559793)
0  S.C. Rial S.BLL. Deva 

«MSe frigidere şl congela
toare de Găieşti. Deva, Gh. 
Bariţiu, nr. 1 A, teL 
612829. (559942)

•  Vând eonvenabil Da. 
eîa 1300. Deva, tel. 612724,

(553923)
•  Vând chioşc metalic,

Simcria, Şoseaua Naţională, 
« t i n s  frigorifică, set masă 
M» 5-sc aune, matei * a t plastic 
gpmSra servire, preţuri v  
KMdaJoase. Informaţii tel. 
617877. (559924}

•  Vând autobuz Robur» 
Bl locuri, an fabricaţie

17, preţ negociabil. In- 
■maţii Simeria, str. BIs-

tia, nr. 102, după ora 
(559905)

•  Vând autodubă Ford 
Prânzit, înmatriculat, preţ 
m§9miei şi televizor color 
J^BsIra", combină muzi- - 
» lă  CD, tel, 629370, după 
pra 16. (550901)

•  Vând 29 ari pământ; 
Iretea Streîuluî. Informa
şi 613479. (559696, 559697)

•  Vând U d  C rea» şl 
Citroen, Turbo Diesel, an 
de fabricaţie 1989. Tele
foane 620257, 880644.

(559694)
0  Vând casă şi Renault 

18, str. Horea, nr. 93, De
va. (559685)

•  Vând Dacia 1310 T36,
an fabricaţie 1986, priţ 
negociabil. Informaţii Deva, 
str. Liliacului, bloc 22, ap. 
1. (559676)

•  Vând frigider 2401. 
Deva, telefon 621376.

(559651)
•  Cumpăr apartament

două camere, centru, GoJ- 
do, Progresului, Dada, De
va, 612908. (559658)

•  Vând apartament două 
camere. Brad, str. General 
Mîiea ,nr. 6, bloc B8, ap. 
14, telefon 650307.

(559662)

•  Tichter — l.Iale 
Internaţional I m p e x  
S.R.L. Deva oferă 
spre vânzare cuptoare 
de brutărie, do ca
pacitate mică şi mijlo
cie: Cuptoarele simt 
dotate eu 3 sau 4 eta
je, totul la preţuri o- 
vantajoase. Informaţii 
Ia telefoanele 095/ 

-613112 Şl 095 /615353.
(559668)

•  Vând garsonieră, par.
ter, Deva, Kogălnicennu, 
tel. 629875, între orele 18— 
22. (559918)

•  Vând Opel Kadett de 
1300 cmc, neînmatriculat, 
tel. 620774, Deva: (559941)

•  Vând apartament două 
camere, ultracentral. Hu„ 
nedoara, tel. 720939. (559940)

•  Vând ţuică veche, de 
prune, 1500 litrul şi Mo- 
bra 50. Brad, tel. 650966.

(559939)
•  Vând combină „Elekta“

cu CD Boxe 140 W, preţ 
350 000 lei şi maşină de 
spălat „Bosh“, preţ 400000 
lei, ambele noi. Informaţii 
Deva, tel. 613539. (559938)

•  Vând Opel Astra,'
combi, fabricaţie 1993, VW 
Golf, fabricaţie 1992, şi 
BMW Turbo Diesel, fabri. 
cat 1987. Deva, tel. 616262, 
6114301. (559936)

•  Vând apartament două
camere, confort I, bloc 
cărămidă, situat pe strada 
Bălcescu. Deva, ţel. 616282 
şi 611430. (559936)

•  Consiliul local Râu 
de Mori scoate Ia licitaţie, 
bi data de 30 august, ur
mătoarele: casă. plus gră
dină —■ sat Ostrov, clădire 
12 încăperi — fostul dis
pensar uman din satul Un- 
ciuc, plus teren, un spaţiu 
comercial — Râu de Mori.

(559935)
•  Vând autoturism Re

nault 14 TL, VW Golf, 
teoteooiîtoare. Preţ avan.
tajos. Informaţii sat Al- 
maşu Sec, nr. 79, (559934)

•  Vând camion Diesel 
3 tone şl agreat cameră 
frigorifică. Tel. 622674.

(359933)
•  Vând Mercedes 206 D, 

an fabricaţie- 1974, stare 
bună. In fer maţii Şoimuş, 
nr. 154. (Stoica)

•  Vând urgent maşină 
de spălat Automatic, 16 
programe, Deva, tel. 620585.

(559928)
•  Vând Oltcit 1989, 

47 000 Km, 1800 DM, riego

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 3, tel. 627105;'627114.

I
■ %

VINDE LEMNE DE FOC, esenţă foiopse, J 
Ş  c« preţ informativ de 15 000 lei/tonă. (559857) |

ciabil şi 3000 buc. cără
midă mare (ţigan), 450 
lel/buc. teL 623331 (559927)

0  S.G. Esteur Ocom 
SRL Deva vinde en 
gros prin magazinul 
din str. împăratul Tra- 
ian, bloc 16, parter, la 
preţuri foarte avan. 
tajoase, următoarele 
produse: ţigări BT. 
LM, Assos, Camei, Ro- 
yfiî, băuturi alcoolice 
indigene, bere doză şi 
sticle (import), alaoeă 
dublu rafinat, alcool 
sanitar, dCtfclurl 
<j i, gţâ iâ I» mestecat, 
zilrth î-f.t j.îîi. 9—1 i.

(559930)

•  Vând apartament 2
«mere, Brad» teL 151751» 
655310, (539926)

•  Vând apartament In 
Orăştie, cu două camere, 
str. Pricazului, bloc 65, ag. 
18, et. 2. preţ negociabil.

(5599Î0)
•  Vând Dacia 1310, 1989,

stare excepţională, 21060 
km. tel 660760 £i3«wr*
. •  Vând de urgenţă auto

camion Saviem, de 7 tone. 
Tel. 616431, după ora 2Î.

(569903)
•  Vând apartament 4

camere, decomandate sau 
schimb cu apartament 2 
camere, plus diferenţă. De
va, tel. 622141. (559902)

•  Vând BMW 316, stare 
perfectă, preţ informativ 
2700 DM, tel.’ 615199.

‘ (559673)
. •  Cumpăr ' mărci (559 

lei), Deva, tel. 614779.
(559674) ;

•  Vând autoturism Opel 
Kadett, 1100, stare bună. 
Informaţii Deva, tei. 611266.

(559672)
•  Vând lire sterline, Ci

troen „Pallace" GS, înma
triculat, stare funcţionare 
(2 uşi avariate). 093/542371

•  Vând apartament pa
tru camere, cărămidă, Goj- 
du, Deva, tel. 627430.

(559914)
•  Vând VW Passat Dle.

sel, 7500 DM. Informaţii 
tel. 624198. (559915)

•  Vând autoturisme
Mazda 626, GLX, 1989, 
VW Golf GL 1984, Dacia 
1310, 1981, stare ireproşa
bilă. Deva, teL 612678, după 
ora 18. (559916)

0  Vând apartament 3 
camere, proprietate, Deva, 
str. Minerului, bloc 36. Tel. 
615143 sau «5637. (559917)

e Vând Jawa 350 cmc, 
preţ avantajos. Deva, teL 
623994. (559920)

•  Şchimb apartament
Hunedoara cu similar Alba 
M ia. Tel. 720939, Hune
doara. (51&940)

•  Schimb apartament trei
camere Deva, zona împă
rat Tr«em c tr  «parlament 
2 camera şi ş&şiniiră .sau 
două garsoniere. Negocia- 
biL variante. Exclus Da. 
cia şl Micro 15. TeL 6Î8551, 
după orele 18. (559937)

•  Schimb apartament
trei camere, proprietate 
Dşva, cu casă. Deva, teL 
815702. (559925)

•  Schimb apartament 2
camerei Bucureşti, Calea 
Griv:|trf. etaj I, cu aparta
ment 3 camere, Hunedoara 
sau Deva Difer nţa nega 
rfabtlă. Informaţi! tel 
«1841. (559921)

•  Schimb apartament ul
tracentral, două camere,' 
decomandate. De a, eu a- 
parlament trei r  mere, u**- 
cotnandate» Sibiu. Deva,-: 
614674. (559922) *

•  Facilitez înscrieri „Ca. 
ritas" ChiJ-Napocâ. Tel. 
816519, între oMe 16—20.

(559887)
•  Caut urgent în Brad

menajeră tânără, cultL bună 
Caspodinâ, sdr.uu wedvat 
cantăţG ir. Brad, . telefon 
651234. (0598210 f

» Caut tinere prezenta 
bae pentru activităţi de 

...bar, discotecă, cu experien
ţă în domeniu. Informaţii 
Brad telefon 851234.

(559826)

•  S.C. 2001 Cbmimpex 
SRL Deva închiriază, ca
mion 4,5 tone la persoane 
fizice sau S.C. la preţuri

'avantajoase. Informaţii j e t  
016402.* ■ ;ş  6MP033),

•  Ofer spre închirieri mi- 
guzin amenajat, 70 mp, vad 
com«-oiăl, Cet^e — Alba ' 
illfe. Tel. 098/923805.

(559912)
•  Ofer de Închiriat spa.

ţiu comercial, zona gării, 
Zam. Tei. 619254. (559919)

•  Pierdut carnet de şo
mer pe numele Kulcşar 
Maria. îl declar nul,

(559787)
•  Pierdut carnet de şo

mer pe mmi^e Leonida 
Gabriel, elib, de Direcţia 
de Muncă şi Protecţie So
cială Deva ÎI declar nat

(550686)
•  Pierdut carnet de şo

mer pe numele Leonida 
Liliana, elib. de Direcţia 
de Muncă şt Protecţie So. 
cială Deva. îl declar nul.

(559887)

* Dragă Fiorica, sun. 
tem alături de tine în 
clipele grele prii* a re  
treci. Colegele de la 
contabilitate — finan
ciar din cttdrUl Intri 
Caslal SA Deva.

FILIALA ELECTROCENTBALE HAŢEG

AngajUMă prip concurs absolvenţi de în
văţământ superior, promoţia 1993, aStfel: ■

•  specialitatea: #
— energetică — 2 posturi * ^.
—* mecanică — 1 post

Condiţii de participare la concurs:
— media Ia examenul de stat — minim 8-
— se acceptă numai bărbaţi cu domlcfHol 

in zona Haţeg.
— absolvenţi ai instituţiilor de specialitate 

din Bucureşti şi Timişoara.
Concursul va avea loc pe data de 25 august 

1993.

Tematica concursului se găseşte la sediul 
filialei din str. Progresului, nr. 38 bis — Haţeg, 
jud. Hunedoara, începând cu 2 august a.c. (816)

I
ROMPIEO B.A. — SUCURSALA ORĂŞTIE '  

Organizează concurs pentru ocuparea ur- J 
mătoarelor posturi: |

•  mecanic auto -
•  reglor strunguri semiautomate )
•  revizor contabil j
înscrierile la concurs se fac până în data de I

10 august 1993.
Informaţii suplimentare la tel. 642050,1 

641670 — int.. 222. (559861) j

„MARSCHALL"
Angajează agentă turism  •— transport pen

tru  GERMANIA, persoană serioasă, fără obli
gaşi, vârste m axim i 40 ani.

Cunoaşterea limbii germane, dactilografi» 
şi permisul de conducere sunt obligatorii. Corii* 
curam vitae pe adresa str. Libertăţii, nr. 8„ Hu
nedoara, 2750. Inform aţii: tel. Ot5/717035

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIŞOARA |  
SXCŢtA L 5 DEVA |

ANUNŢA I
Pentru luetSiiI urgente la pasajul de nivel |  

km 490 (pasa j  Mlfttia —- Tenrio) se închide c ir-î 
culaţia în. zilele de 4, 5 şi 6 august 1993, In tre  J 
orele8—-1L *

Accesul spre localitatea Mintia se poate |  
face pe la podul -peste Mureş (zona „Izvorul * 
DecebaF.) * I

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII î
HUNEDOARA — DEVA ’ |

-'■A n u n ţ a  j
V începând cu luna august 1993, termenul dc! 

plată al avizelor telefonice este : |
a) Persoane fizice —* ultima zi lucrătoare!

a lunii pentru care s-a emis factura |
b) Persoane juridice — data de 20 a lunii { 

pentru care s-a emis factura telefonică.
In  cazul ncachitării în termen a facturii te 

Iefonice se aplică majorările prevăzute de tari- J 
ful Tc., după cum urm ează: l

a) Persoane fizice : !
ol*—5 z i l e 22 lei I

06—15 zile — 78 lei
Din a 16-a zi se adaugă pe fiecare grupa de |  

5 zile sau fracţiune de grupă, până in cea de a j 
90*a zt inclusiv — 22 lei. I

b) Persoane jurid ice: j
01—15 zile — %5 la sută pe zi din va- «

loarea totală de plată înscrisă în factură |
16—90 zăe — 1 la sută pe zi din va-j 

loarea totală înscrisă in factură. J
Pentru a evita plata sumelor facturate cui 

majorare* rugăm a respecta termenul de plată! 
scadent menţionat în factura telefonică, (61T)|

SOCOM „MUREŞUL1* DEVA j
Organizează curs de calificare la locul doi 

muncă pentru meseria de croitor, cu durata dc * 
9 luni. |

Recrutăm absolvenţi ai şcolii generale at * 
ai.Recului, care au împlinit vârsta de 16 ani, d e ( 
preferinţă băieţi. |

Informaţii suplimentare la sediul SOCOM I 
„MUREŞUL" Deva, str, 1 Decembrie, nr. 10. |

i m i

SOCIETATE CCBMESCIALA 
| | f  DE CONSTRUCŢII MONTAJ 

Angajează:
• dulgheri
•  zidari '
•  ■ zugravi -iS. .
•  tâmplar ^
•  mozaicar —
• fierari betonişti
•  sudor autorizat
•  sudor încălziri 
Salariul negociabil.
Informaţii la telefon 6714 54, între orele! 

8—10 şi 18—20. (CEC) |
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