
Fructe  de calitate pot îi şi la 
. preţuri rezonabile

— Livezile de pomi a- 
fiate ia intrarea dinspre 
Deva în SimerUi tac 'o 
bună impresie trecători
lor ş i. credem, constituie 
o sursă bună de aprovizio
nare â l  fructe a pieţelor 
da Jur. Se munceşte şi 
aici cu spor, dnă ing. Ana 
Ursălaş ?

— Ne place să credem 
câ da. Sunt aici chiar de 
la înfiinţarea fermei, tn 
anii 1977—78 am demarat 
primele lucrări de ame
najare şl plantare a pomi
lor. Anii au trecut, ferma

s-a dezvoltat. Dispunem 
în prezent de o plantaţi» 
de aproape 100 hectare

Convorbire cu ing, 
ANA URSALAŞ, 

şeful Fermei nr. 5 
pomicole Sântandrci

(mere 45 ha, pere 10 ha, 
prune 99 ha, vişine 9 ha), 
dar şi de o mlcrofermă eu 
vaci de lapte, tineret te 
îngrăşat, câteva scroafe 
cu purcei şl 509 de o i 
Deci, pe lângă sortimen

tele de fructe, din soiuri 
superioare, . livrăm şl une
le cantităţi de lapte şt car
ne populaţiei. Laptele, cu 
o grăsime de peste 3,8 1) 
livrăm Spitalului din De
va.

— în acest an, care va 
fi producţia de fructe 7

—- Cu toată seceta, am 
recoltat şi valorificat 13 
tone de vişine Şl estimăm 
să realizăm 300 tone de

SABIN CERBU

(Continuare te pag. a 3-a)
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car, vara same
Convorbire cu domnul FRANCISC NAGV •— 

vkvprimar, Hunedoara

— La 23 iulie 1093. la
sediul Primăriei, domnule 
viceprimar Francisc Nagy, 
aţi solicitat să se prezinte 
bi»e documentaţi direc
tor# de la uzinele din 
S.C. .Siderurgica" S.A., 
K.A.G.C.L., alţi tactori de 
răspundere. Rând pe râad. 
au vorbit şi şi-au spus 
necazurile: viceprimarul
de la Consiliul Local Te- 
liuc, directorul R.A.G.C.L., 
domnul Ungur, domnul 
Tu dor, domnul Vaidoş, 
domnul ***, domnul Haşe- 
g » ţ  domnul Pop ■** A  
la diverse unităţi de in
teres pentru foţi hunedo- 
renii. Dumnealor având 
un crez comun, ca toţi 
hunedorenil să trăiască mai 
bine, attteă să alba asigu
rate necesităţile pe care 
fiecare te cerem, si de zi.

— Gândirea inea este, 
ca acum în vară, să ne 
pregătim cât putem mai 
bine pentru iam a cam 
vine. Ku cred că am fă
cut un lucru bun, punând

înţeles ce are de făcut In 
acest domeniu . Eu an» 
spus, tn numele cetăţeni
lor Hunedoarei, că tre
buie să n? facem fiecare, 
cât mai bine datoria. Cred 
că am fost bine Înţeles, 
chiar dacă, uneori, repli
cile au fost la un ton mal 
ridicat

— In mod deosebit, ce 
probleme ridicau invitaţii 
dumneavoastră la această 
şedinţă de analiză —  Pre
ventivă, pentru Iarna care 
vine t

Dacă facem o soco
teală simplă, unele asocia-

faţ* In faţă pe cei care 
contribuie zl de zi la re
zolvarea cerinţelor locata
rilor. Adică, şi pe cei 
care furnizează şi pe cel 
care beneficiază.

— Stimate domnule vice- 
primar. cu ce s-a soldat 
concret această întâlnire?

— Eu zic că fiecare a

ţii de locatari au faţă de 
R.A.G.C.L. o datorie de 
peste 300 milkwn» de tei. 
Dar locatarii au beneficiat 
de servicii: apă tdee» cal
dă,1 căldură, ridicarea gu
noiului etc. Dar. dacă au 
se. achită datoriile, finea 
din ce trăieşte?

— 2» iulie 1993. Aţi *- 
vut o altă întâlnire, sti
mate domnule Nagy, cu alt! 
factori de răspundere, In 
privinţa satisfacerii cerin
ţelor, nevoilor «stor ce 
trăiesc şi muncesc in Hu
nedoara.

— Pa. Pe probleme de
A consemnat 

GH. L NEGREA

(Continuare tn pag, a M

S â nu fugi 
de ploaie

Adunam fânul in clâi, 
siis la munte, la dai paşi 
de Gkeţarul Scărişoara. S-a 
repezit o minune de ploa
ia caldă peste noi. O bine
cuvântare cădea din cer 
peste minunatele, nease
muitele meleaguri moţeşti. 
M-atn u ita t: nici unul 
dintre moţii aflaţi fa mun
c i - -  ia coasă, la adunai, 
la făcut clăi, la întors braz
de — n-a fugit de dulcea, 
draga ploaie. Ba parcă se 
rugau, o implorau să stea 
mai mult, să vină mai des.

M-am mirat. Fânul mo
ţilor adunat trebuia din 
nou desfăcut, din clăi, din 
brazde, întors la uscat, că 
nu se poafe pune pentru 
iarnă ud, nici umed, cel 
puţin. In teslele vacilor, 
odor, cailor, cât e iarna 
de lungă, cu nămeţii şt ge
rurile, cu vijeliile şi ne- 
prebăzuturile ei, trebuie 
pus fân bun. Că la m un
te famaţi grea f i lungă, 
tar moţd, buni st iubitori 
Crescători de animale, le 
ocrotesc fi le iubeţe ca 
lumina ochilor.

Moţa se, bucură când 
piue b u m  şi draga ploaie. 
Va fi I in  mult I », va 
ţi şi otavă, ar avea f i  ce 
poşte oiie, ceti ş i vacile... 
Vom avea tn casă toate 
cele de trebuinţă, să pu
nem şi pe masa altora — 
ne spuma un moş moţ 
albit de vreme peste care 
ploile sunt o binecuvânta
re şi astăzi.

GH. I. NEGREA
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Piaţa forţei de muncă la data de 24 august 1992
De-la Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului Hunedoara 

infor .pţi eă situaţia locurilor de muncă vacante aste următoarea-:
suntei

1k

M e s e r i a Nr.
locurilor
vacante

Nr.
solicitanţi

M e s e r i a Nr.
loeurîior
vacante

Nr..
solicitanl

1 Instalator 5 30 Mozaicar 3 2
. % Mecanic LDH i 4 Inginer prelucr. lemn l —
1 Şef manevră 1 — Mecanic auto 3 5
k Zugrav 7 59 Tâmplar 27 39
1 Zidar 46 57 Strungar 2 31
k Dulgher 25 — - SonJor 2 —
I Translator 1 — - Parchetar 2 2
1 Jurisconsult 2 ... Faianţar 2 ' — .
| Electrician 1 67 Cofe'ar 1 12
1 Mecanic utilaje l 2 Automacaragiu 1 10

Vânzător 12 120 Sudor 5 13
1 Contabil (studii sup.) 2 — Frezor 1 42
A Tricoter 20 • .top». Electronist 10 14
| Croitor 10 ■ •■'.15 ' Vopsitor 1 1

. rinrecmixvy 20 — ■ Strungar lemn 2 —
1 Frigotehnlst 2 3 Lăcătuş 177
1 Contabil (studii medii) 1 « Măcelar 1 1
1 Şofer 1 112 Ospătar 1 13
1 Inginer chimist 1 Bucătar 1 7

Secretar — dactilograf 1 1 Necalificat 11 1150
Pentru c.ice alto relaţii, cei ijntere saţi se pot adresa iâ Oficiul de medie 

re a muncii din cadrul D.M.P.S. Deva.

Unificarea liberală-o importantă
problemă a perioadei actuale

Deşi suntem în perioada 
vacanţelor de vară, situa
ţia politică şi mai ales so
cială este fierbinte, prefi
gurând posibile . erupţii 
vulcanice în toamnă şi 
mai ales în cursul iernii.

La un an după alegerile 
parlamentare, lucrurile nu 
pşr deloc aşezate din 
punct de vedere politic, e- 
xistând în continuare în
cercări d* reorganizare po- 

căatâri de drum şi 
măi ales de ideologie po
litică,

Dlntr-odată, p a r c ă ,  
ne-am dat seama că nu 
există decât câteva doc
trine politice importante, 
cu care flecare partid cau
tă să se identifice. Ce şi 
în celelalte ţări dezvoltate 
economico-social, nu sunt 
de urmat decât una din
tre ,J»CMgUle importante, 
cum ar fi liberalismul, 
soclal-democraţia, creştin- 
democraţia, mişcarea eco- 
logistă.

Dacă pentru Partidul 
Naţional Liberal a fost 
d a ră  de la  început calea 
pe care a pornit, nu atât 
de d a re  .şi moare a» fost
căile sl mijloacele prin 

să-şicare să-şi susţină' şi să 
această ideo-

Este sigur însă că nici 
condiţiile economice şi 
mai etos motivaţia socială 
şi morală a menţinerii u- 
nui liberalism puternic nu 
au existat ta  aceste peri
oade de tranziţie cil mul
tiplele probleme pe Care 
le pune. La aceasta a  con
tribuit şi teama cumplită 
a  unor torţe potrivnice

P.N.L, cate au făcut tot 
ce au putut să distrugă 
un partid care dăduse 
mart speranţă multor ce
tăţeni ii României.

Susţinem insă că P.N.L. 
nu a fost distrus ba din 

• contră este unul din cele 
mai bine structurate par
tide din ţâră prin organi
zaţiile sale, sedii şi. mai 

1 ales, membrii săi, care, cu 
toată Situaţia în care se 
găseşte, continuă să-l fie 
fideli.

Semnalele recente ara
tă că începe să se con
solideze suportul econo
mic şi mai ales motivaţia 
susţinerii ideii de libera
lism.

De altfel, este tot mai 
mult acreditată părerea, 
atât în interior cât şi în 
exterior, că organizarea şi 
direcţionarea dezvoltării 
economice şi sociale In ţa
ra noastră pe calea .libe
ralismului este calea Care 
va scoate dlil situaţia de 
haos tn care se află ţara.

Ceea ce nemulţumeşte 
pe toată luntea şl cere ce 
se consideră o mare defec
ţiune In mişcarea liberală 
ar fl «şa-ztsa fărâmiţare 
a forţelor- Dar trebuie să 
ne gândim bine : care sunt 
aceste forţe liberale ce 
reprezintă fiecare, care 
este suportul lor organic, 
câţi membri au flecare, 
câte organizaţii, câte se- 

Dr. M W  BLUAN, 
preşedintele 
tel Hunedoara 

a Partidului 
Naţional Liberal

(Continuare în pag. a 3-a)

© LEGEA FONDULUI FUN
CIAR SE APLICA, tn  satul Pe-
treşti şi Brădăţel, aparţinătoa
re comunei Burjuc, s-a încheiat 
împărţirea pădurii la cei ce au 
drept să primească, în confor
mitate cu Legea fondului fun
ciar. tn  curând posesorii de pă
dure vor primi titlurile de pro
prietate, după cum ne spunea dl 
Iosif Furdui, secretarul consiliu
lui local. (TR. B.).

© AGLOMERAŢIE LA RĂ
CORITOARE. In zilele canicular 
re din ultimul timp, nevoia de 
răcoritoare aglomerează sifonă-

rlile. La unitatea situată tn spa
tele pieţei dtn Deva, viteza de 
vânzare a sifonului şt sucurilor 
la kilogram şi la pahar este foar
te mare. DnU Constanţa şi loan 
Grtgore nu prididesc să serveas
că clienţii, manifestând in ace
laşi timp amabilitate cu fieca
re solicitant. In medie, lunar, 
aici se realizează 400 000 lei, tn 
condiţiile că aprovizionarea cu 
bioxid de carbon, care este 
transportat din diferite localităţi 
ale ţării, se realizează pe cont 
propriu. (E.S.).

© SÂMBĂTĂ, LA ANINOA- 
SA. Intr-o singură sâmbătă din
acest august, la Aninoasa s-au 
oficiat 5 căsătorii  ̂ printre tine
rele perechi numărăndu-se Laura
şt Ilie Şteţ, Elena şi Iuliu Du-

lany, Violeta ş t Victor Raftta, 
Maria şi Marin ttdrăricuţ, Le- 
nuţa şi loan Vasile Borza, tn 
aceeaşi ei, la Aninoasa au avat 
loc 4 botezuri şi şapte nunţi. De 
la începutul anului aici s-au în
cheiat 29 de căsătorii. Casă de 
piatră l (L.L.).

©  PĂDUREA SE ÎNTOARCE 
LA OAMENI, tn comuna Gura- 
barza s-au înmânat 100 de ti
tluri de proprietate celor ce au 
dreptul la pădure. S-a dat oa
menilor pădure lună, noii pro
prietari fiind, în totalitate, mul
ţumiţi de ceea ce au primit. Îm
proprietărirea cetăţenilor ce au 
dreptul la pădure insă înain
tează greu, întrucât numeroşi 
oameni nu posedă actele soli
citate. (TR. B.).

© SPOREŞTE NUMĂRUL DE 
ANIMALE. - In Denunţ, numărul 
de animate âtn gospodăriile popu
laţiei se află tn continuă creş
tere. In prezent, te  Comuni e- 
xistă aproape 1390 de bovine, 
5000 de oi ş.ă. Printre cetăţe
nii ce cresc mai multe bovine 
şi ovine se numără Emil Crişan, 
Dorel Zepa, Remus Pase si mulţi 
alţii. (TR. B.).

O  CINE ŞI-A PIERDUT CHE
ILE, în dimineaţa zilei de 25 au
gust, pe Aleea Viitorului (lângă 
sediul Filialei judeţene de „Cru
ce Roşie), este aşteptat la re
dacţia ziarului nostru să şi le 
recupereze. Ele au fost aduse 
la noi de dl Iulian Dogaru, din 
Deva. (V. R.f.

t .-CîCTAfaA VATIC 
UL — Un grUp

cinei femei, 'amante 
unor preoţi catolici, re 
sosit la Vatican împreti 
CB O delegaţie religie; 
din Franţa, a solicitat 
întrevedere cu Papa Io 
Paul a l n-lea pentru 
convinge de necesitatea 
nunţăry urgente la «elii 
tul ol igatoriu pentru pr< 
ţi mea catolică.

■  SANTIAGO DE CI 
LE. ** Fostul conducă 
al Germaniei de Est, Er: 
Honecker, a  împlinit mi 
curi 81 de ani. Aniver 
rea t-a surprins. într-o si 
urbie a capitalei chilie 
unde duce o viaţă soli 
ră. împreună cu soţia 
Margoth.

Potrivit agenţiei ASsdc 
ted Press, Honecker e 
profund marcat dc situa 
grea din economia G 
maniei dc astăzi, preci 
şi de evenimentele din f 
ta Iugoslavie, ceea c 
face să ină mal mult 
niciodată la Idealurile s 
comuniste.

Cărat a sosit. In luna 
nuarie a acestui an, 
Santiago de Chite, med 
au constatat câ ei mat 
de trăit , şase litni, fi: 
grav bolnav de cancer, 
mfnteşte A.P., subîhrii 
Inşi că Honecker este ii 
Plin de viaţi.

Fostul lider comui 
nu-şl scrie memoriile, . 
intenţionează să lase
M do

—. fot 
ai Albaniei. ] 

sub a 
zaţia de abuz de put. 
« afirmat că est» vfcti 
«teri vânători de vrăjit 
re^remfolscenţl a ̂  ani

tby.’ocuzârtdu-l pe noii 
dori al ţirti ci vând Al 
nte «capttaHştitor boga

. . . .___ Press, el şl-a s
ţinut- cu tS.ie nevlnovă 
rcpro lad actualelor au 
rttaţt eâ îl deţin, fără i 
o bază juridici, în eond 
ce contravin drepturi 
omului.

PRECIZARE

Informăm cititorii 
noştri că dna VASIl 
NAT ALIA nu mai f ac< 
parte dîn colectivul 
redacţiei ziarului ,.Cu 
vântul liber" şi ni 
poate, în nici un fel 
să reprezinte redacţia 
în eventualele reiaţi 
cu persoane fizice sai 
juridice.

’■/ r ! i r. fi i 11.



„Orice concurs de in
terpretare este binevenit 
— consideră MARIANA 
ANGHEL. De fiecare dată 
apar solişti noi şi cu cât 
se împrospătează pleiada 
interpreţilor de folclor, 
cu atât e mai bine. E 
nevoie. Este de apreciat 
că participă foarte mulţi

IN SLUJBA CANTULUI, CU DRAGOSTE din tot sufletul, fără să 
supăr pe nimeni, ca a- 
cest festival să pornească

şi să se oprească în satul 
mea natal. Poieniţa Vol- 
nii“.

Folclorul nostru este astăzi poate printre puţi
nele lucrjtri care ne prezintă lumii mai aproape de 
ceea ce suntem cu adevărat: un popor de oameni 
harnici şi generoşi, cu o marc bogăţie spirituală şi 
un elevat shnţ artistic. E nevoie ca folclorul, ade
vărată valoare naţională, să fie păstrat nealterat, să 
fie ferit de influenţe, dc acele tendinţe ce se mani
festă azi în muzica dc consum, invadată de rit
muri sârbo-ţigăneşti sau orientale.

Primii care pot şi au datoria să conserve folclo
rul în forma sa autentică sunt oamenii scenei. Ei 
pot forma gustul publicului pentru ceea ce este cu 
adevărat valoare spre a putea respinge nonfolclo- 
rul. I)e aceea am notat atitudinile unor solişti de 
primă mărime in -muzica populară românească.

„E O STARE NECESARA EMOŢIA"
Aşa suntem structuraţi 
noi, cei care ne-am obli
gat faţă de partea spiri
tuală, pe care trebuie s-o 

.slujim. Consider partea 
estetică a artei, adică 
„frumosul", dacă se poa
te numi astfel, ca por
nind de la interpret spre 
beneficiar ca o necesitate 
a legilor esteticului, e- 
ducativului, gnoseologi
cului. Sau poate numai 
dintr-un reflex' reflexul 
fiind o stare cu care e 
dotat interpretul de ex
cepţie, de a îmbrăca arta 
lui aşa cum îi şade bine. 
In speţă, cântecul trebuie 
să emoţioneze. Iar când 
ai ceva de spus în artă, 
depinde de tine să nu In
tri pe Uşa din dos, ci pe 
uşa din faţă. Cred într-o 
ordine perfectă, suprana
turală, Intr-un echilibru, 
cred în frumos, cred în 
dragostea faţă de oa
meni, de pământenii mei“.

La întrebarea „de câtă 
vreme în slujba acestui 
crez?", dl Cristoreanu, 
zâmbind fermecător, a 
răspuns... diplomatic. „In 
slujba acestui crez ? Cu 
dragoste, de copil. De 
când cântam lâ strană în 
biserică. M-a obligat o- 
riginea mea să dau bună 
ziua la oameni, să-mi fac 
semnul crucii şi să-mi 
fie ruşine atunci când mă 
găsesc în „minoritate"
faţă de codul bunelor ma
niere. SUnt român veci 
(nu vechij".

I MAI DRĂGUŢ"
tului Dumitru Vârtic i-au 
plăcut cântecele mele
„M-a făcut mama jucând" 
şi „Cucuie ce pene porţi". 
In 1975 am devenit mem
bră a formaţiei profesio
niste a sindicatelor din 
Bistriţa-Nâsăud. Am scos 
un disc mic, am avuţ 
imprimări radio şi tv pen
tru evenimente importan
te. M-au ajutat mult 
redactorii Gheorghe Făl
cii, Eugen Gal şi Marioa- 
ra Murărescu. Sunt ab
solventă a Şcolii Popu
lare de Artă Bucureşti, 
unde am avut-o . profe
soară Pe artista emerită 
Angela Moldovan, căreia 
ii port o stimă deosebi
tă. Le mulţumesc tutu
ror că m-au făcut cu
noscută atât cât sunt cu
noscută prin radio şi tv. 
Mai răruţ, da-i mai dră
guţ.

Mă bucur de câte ori 
sunt invitată la festiva
luri, la radio sau tv. şi 
răspund prezent, E un 
bun câştigat pentru mine, 
Mi-ar place să fiu invita
tă cât mai des în ţară. 
La nunţi, deşi sunt invi
tată, ştiu cântece şi din 
repertoriul altor solişti şi 
n-aş cânta, ştiţi dv. ce 
se cântă azi, nu mă prea 
duc. Cred că-i mai bine 
aşa".

Cine-1 cunoaşte pe ION 
CRISTOREANU de la 
Radio, Televiziune sau 
chiar din spectacole, ştie 
doar că are o voce re
marcabilă, profundă, In 
stare să răscolească su
flete. Cei care au privi
legiul să-l cunoască per
sonal descoperă şi alte 
calităţi ale interpretului 
şi omului. Am avut plă
cerea să descopăr şi eu, 
dincolo de marele res
pect pentru public, şi un 
om deosebit de comuni
cativ, de vesel şi modest, 
cu o imensă dorinţă şi 
plăcere de a cânta.

Poate din marele res
pect pentru cei cărora Ie 
cântă, din dorinţa de a o 
face cât mai bine, înain
te de intrarea în scenă, 
în culise, era vizibil mar
cat de esnoţii. I-am spu. 
s-o după recital. Răs
punsul ? „Dacă n-aş avea 
emoţii aş- muri. Ele îmi 
asigură longevitatea. E o 
stare necesară emoţia.

„MAI RĂRUŢ, DA-

„Pe scenă sunt din 1970 
— se destănuie CORNE
LIA ARDELEAN. Am
început la Bucureşti, pri
mele două piese imprima
te la Radio fiind „Zi-mi 
ceteră, zj-mi cu foc" şi 
„Spune-mi bade vrei nu 

• vrei". In 1971-72 am par
ticipat la „Floarea din 
grădină"-, primele 2 eta
pe. La a treia nu m-au 
mai chemat. „N-am luat 
trofeul. Nu sunt băgă- 
reaţă din fire. Mie mi-au 
spus părinţii că trebuie 
să-i las pe alţii să mă a- 
precieze. Şi n-am putut 
să mă schimb, am rămas 
aceeaşi ţărancă de-acasă, 
cu bună creştere de Ia 
părinţi.

Mai cunoscută m-a fă
cut Radio Cluj. Regreta-

O MARE CALITATE — LIPSA DE 
FESTIVISM

lipsită de festivism. Ceea 
ce nu înseamnă însă lip
să de organizare. Mi se 
pare normal să cânte o 
femeie din Poieniţa Voi- 
nii după mine, fără ie
rarhizări. De câte ori 
sunt la un spectacol şi 
mă întreabă când vreau 
să apar le răspund: unde 
mă puneţi, acolo şi a- 

• tunci cânt. Revenind la 
pădureni, trebuie să vă 
spun că mi se pare O 
treabă grozavă că voame. 
nii ăştia n-au complexe. 
Ei ştiu că au har şi sunt 
mândri de ceea ce ştiu 
să facă".

Ioan Bocşa e nu 
un solist cu o voce 
stare să te întoarcă de 
la groapă. Dar şi un 
om simnatic şi, de ce să 
n-o spunem, un bărbat 
frumos, un interlocutor 
plăcut, dispus să se foto
grafieze, să stea de vor
bă cu oricine şi oricând, 
exceptând momentele di
naintea intrării în scenă, 
când este foarte emoţio-- 
nat. Asta face ca să aibă 
o mare popularitate, Şi 
cum nu vrea să-şi deza
măgească admiratorii, a 
sta de vorbă cu Ioan 
Bocşa, în linişte, timp de 
mai multe minute e un 
lucru imposibil, mai ales 
la un festival în aer li
ber.

IOAN BOCŞA nu mai 
are nevoie de nici o pre
zentare. A făcut-o şi o 
face singur. Prin cânte
cele sale, în care ardele
nii , se regăsesc cu istoria 
lor ,cu tot ce are sufle
tul românului mai' curat 
şi mai frumos. E de mul
tă vreme familiar al 
plaiurilor hunedorene. Aşa 
că primul lucru pe care 
I-a spus, când l-am în
tâlnit la „Festivalul pă- 
durenesc" a fost... „Mă 
simt ca acasă aici. Prie
tenia cu Drăgan Mun
tean e doar un cap de 
pod. Am dat aici peste 
nişte oameni formidabili, 
de la Bătrâna. Una din 
cele mai mări calităţi ale 
acestui festival este că, 
deşi cuvântul începe cu 
festiv, manifestarea e

„DACA N-AŞ CANTA M-AŞ OFOT*
să scap niciodată. De ee 
mă iubesc oamenii ? Poa
te le place cum cânt. O 
fac cu drag. Am înţeles 
că aici a ajuns şlagăr 
„Rupt-o boii". Eu mă 
bucur mai mult pentru 
că a pătruns şi aici şi la 
moţi şi în toată ţara cân
tecul maramureşean. La 
început îmi era mai cu
noscut un alt cântec „Zice 
mămuca", acum celălalt. 
Trebuie să vă spun câ 
se pregăteşte al doilea 
disc personal al meu în 
care sper să fie alte cân
tece care să ajungă şla
găre.

Judeţul dv. are un loc 
aparte în sufletul meu, 
mi-e drag. La Costeşti în 
1982 am obţinut Marele 
premiu. Apoi au venit 
celelalte, de la Festiva
lul Maria Tănase, de la 
„Floarea din grădină". 
Aici m-am lansat şi vin 
cu plăcere- cât lumea mă 
vrea. Să ştiţi că nicioda
tă nu mi-am bătut joc 
de ceea ce-am făcut. 
Cânt de drag, căci eu 

lucrez în informatică. Cân
tecul însă îmi dă sănăta
te. Dacă n-aş cânta m-aş 
ofili".

O maramureşeancă tâ
nără şi frumoasă, iată 
cum ar putea fi descri
să, după o primă pri
vire, ANGHELINA TI
MIŞ LUNGU. B fru
moasă pentru că aşa s-a 
născut dar şi pentru că 
râde mereu: cu ochii, cu 
gura, cu sufletul. Argint 
viu, Anghelina Timiş Lun- 
gu e bolnavă... de cântec. 
Cântă pe scenă, dar şi 
când artiştii se retrag la 
o gustare. Nu ştiu dacă 
şi-n somn cântă, sigar 
însă zâmbeşte. Dar s-o 
lăsăm să se prezinte şi 
singură.

„Cred că-de emoţii n-o

„ACEASTA ZONĂ RĂMÂNE NEALTERATA"
„E foarte plăcută coin- ghelina Timiş Lungu, nu-

cidenţa între apariţia'dis
cului meu „Sara bună, 
bade Ioane" şi această 
ediţie a „Festivalului pă- 
durenesc" — se confe
sează DRAGAN MUN
TEAN. Mă emoţionează 
succesul de care s-a bu
curat lansarea oelui de-al 
doilea disc personal al 
meu, la Casa Cărţii Deva.

Un lucru deosebit e că 
la Ghelari acest con
curs interjudeţean al In
terpreţilor vocali de mu
zică populară „La izvor 
de cânt şi dor" a ridicat 
nivelul festivalului, pen
tru efi au apărut adevă
rate valori dintre cei 25 
de concurenţi.

Faptul că pădurenii 
sunt iubiţi o dovedeşte şi 
prezenţa invitaţilor Ion 
Cristoreanu, Ioan Bocşa, 
Cornelia Ardelean şi An

ule de valoare in folclo
rul nostru.

Am emoţii şi mă adun 
cu greu, pentru că ori
ce om îmbrăcat pădn- 
rean parcă îmi e părin
te ori frate. Mă simt 
bine cu ei. Aceeaşi ' pă
rere au însă şi străinii, 
oamenii veniţi din ţări 
îndepărtate, care sunt 
Impresionaţi de ceea ce 
se întâmplă şi cum se 
întâmplă aici, în inima 
pădurenimii. Frumuse
ţea cântecului Lucreţiel 
Toma şi a dansurilor a- 
rată că a ceastă zonă ră
mâne nealterată, nelovi
tă de acel flagel numit 
kitsch. Promit oă nici
odată Drăgan Muntean nu * 
va fi lovit de nonfolclor 
ori de kitsch. Aş vrea" 
să consemnaţi şi o dorin
ţă personală. îmi doresc

„FOLCLORUL E STEAGUL NOSTRU"
H I  fost al băieţilor, şi a fost

S s H Jf  de bună calitate, cu un
^ * * * R « ™  repertoriu bun.

Noi, soliştii, trecem 
printr-o perioadă foarte, 
foarte grea. Un anumit 
public vrea piese mieroa- 

' se în exterior dar goale 
în interior, care nu spun 
nimic. Surrt cântece nici 
uşoare, nici populare, nici 
de mahala.

Dorinţa noastră .este 
ca publicul cu sufletul 
spre muzica populară a- 
devărată să fie cât mai 
numeros. Folclorul e 
steagul nostru. Oriunde 
mergem, e ceva care ne 
reprezintă pe români. E 
de-o bogăţie fără mâr-' 
gini, versul de-o subtili
tate deosebită. Ca să nU 
mai vorbesc de , melodie, 
de costum, Totul se îm
bină perfect. Eu cred că 
numai noi, românii, am 
ştiut să facem aşa ceva. 

tineri, de 16—17 ani. A- Poate pentru că suntem 
cest ultim concurs „La prea sensibili, că jude- 
izvor de cânt şi dor" a căm cu inima".

OAMENII ACESTUI PĂMÂNT
-----------------------  fel. Şi sunt astfel pen

tru câ oamenii acestor 
locuri sunt născuţi din 
pământul acesta. Eu cred 
că Dânsusianu avea drep
tate când spunea că aceşti 
oameni ■sunt urmaşii u- 
nor popoare foarte vechi, 
faţă de care dacii sunt 
tineri, a căror credinţă 

J R ;  | | j  era că s-au născut di- 
rect din pământ". Lă- 
sând la o parte conside- 

'•+----------------- ' % g § ! raţiile istorice un lucru
f i l l i i i ^ H l K  I B i  e cert şi poate fi sesizat

de oricine. Costumul popu
lar dă omului distincţie, 
II face mai falnic, iar 
cântecul şi* jocul mai fru
mos, mai luminos şi mai 
curat sufleteşte.

„Festivalurile noastre 
sunt monumentale — este 
de părere ANA BANClU. 
Nu cred că greşesc cu ni
mic considerându-le ast-

,.Sa t is f a c ţ ia  d e p ă ş e ş t e  g r e u t ă ţ il e »
simţi ceea ce facem — 
declară MARIANA DEAG. 
Este şi dificil să cânţi. 
Trecem prin momente 
grele. Dar satisfacţia e 
atât de mare încât depă
şeşte toate greutăţile. 
Sunt prezentă la toate 
manifestările din judeţ şi 
In limita posibilităţilor şi 
solicitărilor voi fi şi pe 
viitor".

La urarea făcută tine
rei soliste hunedorene. 
mi-a răspuns: „Succesul 
e cea mai bună urare şi 
am intr-adevăr nevoie". 
Cine nu are? Inclusiv 
folclorul românesc.

„întotdeauna există e 
emoţie, altfel nu putem

■ LA ÎNCEPUT
Alături de opiniile de

spre folclor şi despre 
crezul slujitorilor lui, ar 
parţinând . unor „vechi" 
solişti ca dl. Cristoreanu 
sau mai tineri, cum simt 
hunedorencele noastre, 
am consemnat-şi păreri
le unor interpreţi care a- 
cum îşi caută un Ioc în 
muzica populară.

LUCRETIA TOMA (To- 
pliţa, Hunedoara). „Am 
obţinut acum primul pre
miu mai mare. Până a- 
cum n-am prea partici
pat la concursuri. Dar 
am ceva înregistrări la 
Radio, voi mai face al
tele, am fost şi în Polo
nia. Eu cred că avem şi 
noi. cântăreţii, un zeu al 
nostru, pentru că punem 
mult suflet". Lucreţia To
ma cântă mai ales doi
ne. Şi-o face bine, căci 
Dumnezeu i-a dat un glas 
impresionant ca timbru

DE DRUM
şi volum, mult respect 
pentru autenticitate^ eân- 
teculyi. *

MIRAI PETftEUŞ (Ma- ; 
ramureş) este laureat ăl 
mai multor concursuri de 
interpretare, are înre
gistrări tv. „Un adevărat 
solist trebuie să cu- 4 
noască folclorul româ
nesc din toate zonele. Eu 
am cules cântece din mai 
multe zone folclorice, dar 
pe scenă cânt doar piese 
din Maramureş".

ANGELA COŞBUC (Bis- 
triţa-Năsăud). „Cânt de 
când eram elevă. Pe a- 
tunci mai ales „La oglin
dă", pentru că sunt rudă 
cu poetul George Coş- 
buc. Poate de aceea îmi 
place foarte mult şi poe
zia şi cântecul. Şi cred 
că amândouă, atât ver
sul cât şi melodia, sunt 
la fel de importante în 
muzica populară".

Pagină realizată de VIORICA ROMAN 
Fotografii: PA VEL LAZA
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 

A JUDEŢULUI HUNEDOARA

împreună cu ROMEXPO S.A. BUCUREŞTI
Organizează în perioada 1—6, septembrie 

1993 a doua ediţie a Târgului Naţional de blă
nuri, confecţii din blană şi piele

BLANEXPO ’93
care va avea loc la Sala Sporturilor din Deva 
şi va fi deschisă zilnic între orele 10—18-

Expun principalele firme producătoare din 
ţară. (669)

j Un local pentru , j 
j buzunarul românului J
* ' Liberalizarea preţurilor Libertăţii, bloc L4, par-î
I a avut; un final neaştep- ter, — lângă biserică —I 
! tat, creşterea acestora în- aparţinând S.C. Metalo- Î

I registrând limite nebă- tex Deva, responsabil dna I 
oui te, iar ideea.de a face Valentina Şildan, oferă*

I'  bani buni peste1 noapte a celbr care trec pragul |  
devenit omniprezentă, e- localului produse la un*
ludându-se multe dintre preţ mai mult decât ac-

Zilele vacanţei de vară 
au Însemnat pentru Gru
pul Şcolar Industrial Si- 
meria o perioadă de lucru 
efectiv, în care s-a efec
tuat un volum mare de 
reparaţii la sălile de cla
să, laboratoare şi cabine
te, în încăperile de inter
nat, în spaţiile exterioare 
ale clădirii. Alături de 
proaspătul (a fost ales pe 
funcţie în luna iunie a a- 
cestui an — n.n.) şi ini
mosul director al institu
ţiei, dl profesor Ioan Bă
doi, am visStat clădirea 
liceului, baza sportivă, ră
mânând impresionaţi de 
faptul că In această etapă 
dificilă a tranziţiei se pot 
face atâtea lucruri, chiar 
-şi cu bani mai puţini, dar 
având idei şi... fără me
najamente. Ceea ce e re
marcabil este că noul di
rector a găsit un sprijin 
deosebit în consiliul de 
administraţie (martor ne-a 
fost dna prof. Eugenia 
Klorea, membru în con
siliul de administraţie — 
n.n.), în întregul colectiv 
didactic, în muncitorii, de 
specialitate angajaţi ai 
şcolii, în Primăria oraşu-

Nu-mi pot închipui o 
zi fârâ să fac ceva 

pentru şcoală
lui care ţine la această 
şcoală, ca de altfel şi la 
celelalte unităţi similare 
ale oraşului. In toată a- 
ceastă vacanţă, directo
rul n-a avut o zi de con
cediu, în fiecare zi s-a 
aflat în şcoală un mem
bru al consiliului de ad
ministraţie, un alt profe
sor.

Dar să o luăm pe rând. 
A fost vopsit gardul şco
lii urmând să se constru
iască şi un trotuar în faţa 
sa, au fost curăţaţi şi vop
siţi pomii ornamentali din 
faţa clădirii şi din curte, 
zugrăvite sălile de clasă, 
reparate uşile, parchetul,.
ferestrele, revizuită in
stalaţia de încălzire elec
trică, înlocuite conductele 
ruginite şi strangulate, cu
răţite 17 calorifere termi
nale, vopsite soclurile la 
coridoare, reparat, pe cât 
a fost posibil mobilierul

din dormitoarele interna
tului, cei trei angajaţi ai 
liceului oprindu-se cu pre
cădere asupra paturilor, 
multe distruse (dar 1 aici 
se impune o investiţie mai 
mare de bani, pe care nu
mai Inspectoratul Şcolar 
Judeţean o poate aloca — 
n.n.). Numai simpla ena- 
merare a lucrărilor devine 
impresionantă. Mai ur
mează şi alte reparaţii 
mai mărunte, şi mai ales 
curăţenia generală, lucruri 
deloc de neglijat. Grija 

. pentru sănătatea elevilor 
este evidentă dacă ne gân
dim la repararea grupu
rilor sanitare, dezinfecţie, 
grija, în ultima instanţă, 
pentru patul de dormit 
din internat, capabil să 
asigtire poziţia orizontală 
odihnitoare. î

S-au făcut eforturi pen
tru cumpărarea unei ma
şini cu care să se trans

porte alimentele in con
diţii igienice la cantina 
internatului, eforturi ce 
se vor materializa cât de 
curând în obiectul dorit, 
Dl Ioan Bădoi se mân
dreşte, şi pe drept cuvânt, 
cu baza sportivă a şcolii, 
rodul muncii sale de pro
fesor de sport, cu sala de 
sport dotată cu tabelă e- 
lectronică, cu ventilaţie 
etc. Iar când aparatele 
s-aU deteriorat, nu a pre
getat să pună mâna să le 
repare. "

— A fost greu să se rea
lizeze lucrările de repa
raţii menţionate, am re
venit cu întrebarea în fi
nalul dialogului cu dl. di
rector Ioan Bădoi. E greu 
să conduci, acum. o in
stituţie?

— A fost grea perioada 
de admitere — bacalaurea
tul. în rest, considerăm'to
tul o activitate normală. 
Consiliul de administraţii? 
mă ajută.- Suntem ~ uiâ 
colectiv unit. Şi alegerea 
mea s-a făcut de către 
oamenii şcolii. Nu-mi-' pof 
înphipui o zi Tără să faC 
ceva pentru şcoală. .r ‘

MINEI. BODEA

normele eticii profeSiO- 
* nale, fără a mai lua în 

JL discuţie uneori 
V  calitativ.

Ceptabil, pentru buzuna- , 
rul românului. Dintre

a leva . *
Dacă pentru mulţi ba- omletă din 2 ouă — 1601 

lei, omletă cu brânză —*

! Auattcxanică fotbalisticaaspectul produsele oferite am no
tat preţurile la câteva . .  ,

In sfârşit, sâmbătă de la
___ ___________  orele 18,00 se desfăşoară

dar 256 lei,"ciorbă “de* burtă I meciurile de fotbal din 
—, — 423 de Iei, Ciorbă d e î ' Diviîia Naţională, numai

• partida dintre U.T.A. —- 
Rapid se va disputa du
minică, 29 august. Se

nul a devenit o psihoză, 
excepţiile — rare, 
oricum îmbucurătoare 
rămân surprize plăcute fasole cu costiţă afuma-1 
pentru trecători, mai ales tă — 102 lei, grătar său * 
atunci când tarifele şi cotlet de porc cu cartofi;ofi |
calitatea produselor sttnt pai... atenţie, numai 
pe măsura aşteptată. 777 de lei. , j

Cochet, amenajat cu Mai rar, dar totuşi |  
gust,, primitor şi totodă- există şi lucruri bune i * 
tă intim, localul din str. - CORNEL POENAR |

‘ ■■ '■■ V ; ~  V , ’ - - ş '

Imre baci are un dinte

V

Coliliu la păr şi moale la vorbă, omul curăţă 
cu gesturi la fel de domoaie- câte o varză de tot 
qe-i rău şi o aşază în lada „tip P" ca s-o trimită 
la vânzare. , . ,

„Eu — zice, n-am încredere In ce scriu ziariş- 
,il. Odată, unul a  scris că strada noastră a fost 
pavată (o stradă din Hunedoara — n.n.). Nici a- 
cum nu-i pavată. Altul a scris în alt ziar că pe 

f Dealul Chizidului se plimbă o femeie cu copite de 
ţap. M-am dus şi eu pe Chizid, poate văd minunea.

I Ce să văd ? Scorneli". „Imre baci, da dumneavoas- 
/ tră sunteţi pensionar, aşa-i ?“ — zic eu, ca să mai 
I . îndepărtez focul dinspre casa ziariştilor. „Sigur 
1 că-s pensionar, de 15 ani sunt*. „Şi de unde aţi 
I, ieşit la pensie?" „De la calea ferată; sunt mecanic 

de locomotivă". „Da de ce curăţaţi varză aici ? Ini 
timpul grevei mecanicelor de locomotivă, Guvernul 
a. făcut apel la pensionarii mecanici care vor să se 
angajeze. Aţi mai putşa conduce locomotiva după 
atâţia ani?* „Eu, domnule ? Eu şi acum sunt In 
stare să mă urc pe locomotivă şi să pornesc la 
djrunu Da de ce n-a scris Guvernul ce se întâmplă; 
cu trenurile ’în  Moldova ? Trebuie să aflăm de la 

. . Europa Liberă ?" ' “
\ Ce s-o fi'întâmplând cil trenurile In Moldova?' 
ţ  Poate şi de aceea o ; fi având Imre baci un dinte 
#. împotriva ziariştilor ?
|  ' ION CIOCLEI
i -..i.i;-.sV ,17 . . .  ............... i

pâre însă jcă U.T.A. nu este 
de acord ca meciul să se 
dispute duminică, aşa că
T. V.R, ratează 1 transmite
rea acestei partide. Du
pă .e ţ a p a  a III-a a 
primului e ş a l o n  al 
fotbaluniP nostru, se des
prind In mod deosebit Di- 
namo — Gloria Bistriţa; 
Ceahlăul — Univ. Craiova,
U. T.A. — Rapid, Inter Si
biu — Progresul Buc., in 
care şi oaspeţii vor avea 
un cuvânt de spus. Ne 
aşteptăm ca Electroputere 
să câştige primele puncte 
In acest început de sezon 
şi n-ar fi exclus ca şi Ra
pidul ~ să aducă un punct 
de la Arad.

Un meci de mare inte
res pentru Corvinul şi sim
patizanţii săi se dispută 
la Brad, cu F.C. Maramu
reş, echipă Ce vizează pro- - 
movarea, dar care în e- 
tapa trecută a cedat un 
punct pe teren propriu în 
faţa Metromului, după ce 
surclasase In deplasare în 
prima etapă pe C.S.M. Re
şiţa cu 4—1. Deci, la Brad, 
maramureşenii vin să ia 
ambele puncte. Desigur, 
pentru aceasta trebuie să 
fie de acord şi bunedore- 
nii. Este un meci foâr- 

. te important dacă ne gân
dim că, în - continuare „a- 
casă* va fi tot terenul 
din Brad; încă câteva e- 
tape. Deocamdată, me-

—-
Wrware din pag. t )

dii, care este zona de a- 
coperire. Ia nivelul între
gii ţări ?

Există unele forţe cu a- 
devărat liberale, care sunt 
derivate din P.N.L. Cele
lalte partide care se pre
tind liberale nu pot fi nu
mite partide liberale pen
tru câ nici nu au o astfel 
de ’ ideologie.

Că ele sprijină ideea li
berală este foarte bine, 
dar e.cu totul altceva. Pro
blema care se pune pentru 
toate aceste forţe care îşi 
spun liberale este de a 
contribui la materializa
rea alternativei liberale 
care, aşa cum am arătat, 
ar fi o soluţie pentru ie-

moriul înaintat de club la

Unificarea liberală-o  importantă 

problemă a perioadei actuale
şirea României din impa
sul actual.

Conducerea PJJ.L. a sub
liniat că alternativa li
berală nu este ceva care 
se opune acţiunilor po
litice ale Convenţiei De
mocratice, ci este un aju
tor al acesteia în postura 
de forţă de opoziţie a pu
terii actuale. Aşadar, uni
ficarea liberală nu se pu
ne decât între P.N.L. şi 
cel puţin încă unul din 
partidele liberale existen
te la ora actuală, mai mult 
în parlament.
■ Conducerea P.N.L. şi 
aproape toate conducerile 
judeţene ale organizaţiilor

PJJL . au declarat şi de
clară că vor să se facă 
cât mai repede o unifica
re “liberală cu o singură 
condiţie, să nu se pună in 
discuţie structura .. actua
lă a partidului şi denumi
rea de P.N.L.

Prin fuziunea care se 
doreşte şi care este susţi
nută din motive partiza
ne, P.N.L. s-ar trezi în si
tuaţia ca la un moment 
dat să fie desfiinţat ca 
partid. în căzni fuziunii a 
două partide există acţiu
ne la tribunal' când fie
care din ele este radiat şi 
îşi încetează activitatea, 
urmând a se înregistra

federaţie n-a primit nici 
un răspuns. Poate de date 
aceasta Corvinul va avea 
posibilitatea să alinieze for
maţia cea mai bună în 
care vor evolua şi. noii 
veniţi, mijlocaşul Oprea şi 
înaintaşul Ungureanu. Ar
bitrul întâlnirii la centru, 
Moroianu.

Etapa a Il-a în Divizia 
C faza judeţeană, adu
ce duminică, în prim plan 
jocul de la Brad, dintre 
Armata Aurul Brad şi Mi
nerul Certej, ambele echi
pe vizând unul dintre pri
mele locuri în clasaijierit. 
Aurul, cu prof. Fetrişor 
(antrenor principal) şi •• T. 
Rudisuli (secund) in mare 
măsură eu aceeaşi forma
ţie (doar doi- jucători re
veniţi din Ungaria) în
cearcă victoria în faţa u- 
nei echipe bine* restructu
rată, Minerul Certej (an
trenor principal Mircea 
Marian). Un meci intere
sant la Minerul Ghelari, 
cu Mureşul Deva care în 
prima etapă a surclasat 
pe Jiul Petrila şi devenii 
se anunţă principalii pre
tendenţi la titlu. Iată, du
pă "ce a efectuat câteva 
transferuri foarte bune şi 
echipa a fost substanţial 
întărită, a fost numit şi 
noul antrenor care este 
Alexiuc de la Simeria. 
Aşa după cum ne-a anun
ţat conducerea clubului, 
Metaioplastica Orăştie şi-a 
modificat denumirea în 
Dacia Orăştie. Poate noua 
denumire să aducă mai 
mult noroc fotbaliştilor. 
Noi le dorim din tot su
fletul.

SABIN CEBBU

noul partid format.
Aceasta este cea mal 

importantă problemă a 
fuziunii care se doreşte. 
P.N.L. reprezintă unul 
dintre cele mai importan
te partide, cu un trecut 
istoric cunoscut şi odată 
format după revoluţie, nici 
unul din membrii săi nu 
este de acord ea el să fie 
desfiinţat, nici măcar pen
tru un minut. De aceea, 
noi trebuie să găsim ori
ce altă cale care să ne 
ducă neapărat la unifica
rea liberală dorită.

Cu calm, înţelegere şi 
cu bună credinţă trebuie 
să existe această cale pen
tru că populaţia aşteaptă 
totuşi ca liberalii să facă 
ceva nentru tară.

Miercuri ,In sala profe
sorală a Liceului „Decebal" 
din Deva a avut loc o e- 
moţionantă întâlnire a re 
prezentanţilor' Prefecturii 
cu un grup de intelectuali 
rqrnâni din Cernăuţi. A 
fost, de fapt, _ o întâlnire 
de rămas bun după o şe
dere de mai multe zile în 
judeţul nosţru, ca răspuns 
la vizita efectuată de o 
delegaţie a Prefecturii Hu
nedoara lâ Cernăuţi. Cu 
prilejul şederii ‘ pe melea
guri hunedorene, românii 
din Bucovina — medici, 
farmacişti, bibliotecari, pro
fesori, ziarişti, jurişti — au

vizitat şi purtat discuţii -CU 
personalităţi similare pro
fesiei lor din judeţul nos
tru. Au mai vizitat Pro- 
topopiatul Ortodox Deva, 
Unitatea Militară, cun6$> 
cute . . locuri istorice ' - -  
Sarmizegetusa, Costeştf, 
Alba Iulia. Au avut pri
lejul să-şi cunoască, lă faţ» 
locului, originile ca mem
bri ai aceluiaşi neam rd- 
mânesc. Avându-se în ve
dere că trăiesc ca etnie' 
românească în Ucraina, 
oaspeţii au solicitat spri
jin In manuale cu grafSS 
latină, în editarea uno* 
publicaţii in limba româ
nă ş.a. (M. B.).

Fructe de calitate pot fi 
şi la preţuri rezonabile

(Urmare din pag. I)

mere de vară şi toamnă, 
25 tone de prune şi 70 to
ne de pere.

— înseamnă că putem 
fi liniştiţi, vom avea fruc
te şi la iarnă...

— In general, anul aces
ta e un an bun de fructe. 
Din păcate, mai există 
încă reţineri la unii clf- 
enţi de-ai noştri de a nu 
ridica cantităţi mai mari 
de fructe de sezon (In a- 
ceastă perioadă mere şi 
pere de vară) la preţuri 
mai mult decât convena
bile de 100—150 lei kg. In 
timp ce pe piaţă aceste 
produse — unele de cali
tate inferioară — se vând 
cu 200 kg (merele), şi 300— 
350 lei/kg (perele).

— N« dăm seama că 
pentru a ajunge la... cules, 
se munceşte, se cheltuieş
te, nu glumă I

— Am efectuat şi în a-

cest an peste 10 tratamen
te în toate1- plantaţiile de 
pomi. Şi nici nu vreau să 
mă opresc asupra * chel
tuielilor ţot mai mari cgţ 
trebuie să le suportăm 
pentru procurarea pestief- 
delor şi a erbicidelor. Forşj 
ţa de muncă o avem LS 
general asigurată din rân
dul sezonierilor mulţi 
dintre ei pricepuţi la lQ4,s 
crările din pomicultură, h i 
medie cam 30 pe zi 'şi se
zonierii ajung la 100 
zi, când situaţia - 6 cer 
Cel mai mulţi sunt 
sionari din Hunedoarei 
rora le asigurăm şl 
portulT Treaba merge^1 
ne, Aşteptăm să vină 
nefieiarii, iar cumpăriţt 
produselor noastre să 
mulţumiţi de calT' 
fructelor dar şl de ,  
lor. £  bună îngheţată, 
niciodată nU poate 
savoarea fructelor, 
tâţile şl valenţele vit) 
nice ale acestora.

Iarna car, vara sanie
(Urmare din pag. I)

comerţ, aprovizionare, pres
tări servicii, asistenţă me
dicală şi altele. După con
fruntarea mâi multor pă
reri, eu cred că s-a ajuns 
la o înţelegere şi lucrurile 
vor merge tot mai bine. 
Mai cu seamă că, se a- 
propie sezonul rece şi vrem 
să asigurăm pentru toţi lo
cuitorii Hunedoarei cele 
mai bune condiţii de via 
ţă. "

— 30 iulie 1993, De 
aceasta, domnule vie _ 
mar Francisc Nagy, aţi 
nalizat situaţia aprot* 1 
nării cu combustibili ; lesp? 
ne, cărbuni, rumeguş. j

— Bineînţeles, cu cel 
care răspund de sectoarSA 
le respective. Cei care &ff 
vorbit, documentul înebe- 
i.it asigură că se face

• i] pentru ca locuitorii 
loarei să aibă o toaTIU 

, i o iarnă mai blânde.
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VANZAR1-
CUMPARARI

•  Vând pământ ar .bil
, In Lunca Mureşului, 45 ari. 
i; Telefon 629135.

•  Vând teren arabil In 
Haţeg, Tel. 722339.

(020842)
V- •  Vând apartament trei 

camere. Orăştie, str. Pri- 
cazului. bl. 42, ap. 17, teL 
#47146. (920843)

•  Vând casă, grajd, gră
dină pomi, In Căstău, Orăş
tie. str. Petru Maior, tel.

■ #42207.
;■ (920840)

•  Cumpăr Volkswagen
Goli, ©fesei tamponat, tn- 
aerts la  circulaţie, telefon 
«IIWS# (920742)

•  Vând caroserie Skoda 
£ 1 - te a  Bucureşc», nr.

; 439. teL 659163. 
a. (020734)
:n> •  Vând Dacia 1310 TX

21911), Ungaria cu (şi) re
morcă (W93), înmatricula- 

, te, bibliotecă, fotolii, bi- 
• MM» pfituţ copil, preţ ne

gociabil. Tel. 627685.
(920772)

•  Vând autofurgon izo
termă 8 to., cu motor ben
zină, Dacia 1304, stare per
fectă d« funcţionare. Deva, 
Horea, nr. 18,- orele 9—12. 
(Telefon 666583.

(920823)
- •  Vând în Haţeg casă, 

. . ' •Ite* camere, bucătărie, a- 
... nes®, curte, grădină un 
. Hectar. Tel. 95/777179.

(920815)
- •  Vând canapea 2 per- 
. «oane. Telefon 626687.

. (920835)
. , •  Vând apartament 2
. ««mere, str. Traian Vuia,
, 4, W. Y. 2-1, et. 3, ap. 50. 

Stelaţii telefoane 718431 sau 
718914, Hunedoara.

, (920833)
•  Vând apartament 2

camere Simeria, bl. 1, ap. 
5, et. 1, sc. A, str. Câmpu
lui. (920828)

•  Vând urgent aparta
ment teci camere. Dacia, 
bl. 23/39. Tel. 628576.

(920844)
•  Vând Trabant 601. 

Baru, nr. 138.
(920851)

•  Vând apartament 4
'■■■' camere decomandate, et. 4, 

con# Băfeescu, Deva, teL 
m m m .  (920854)

" •  Vând motoretă Ucrai-
fea, nou. Tel. 61526# '

« . (920847-48)
- •  Vând maşină de în

gheţate rusească» preţ 
1000900 fei. Tel. 617457.

(920841) *
•  Vând apartament trei 

- nwrrcy Hunedoara, str, O.
•născu, Uo& 4, ap. 21.

(920171)
; - • •  Vând camioneta TV

XHeael, motor Braşov, nou.
. t t te te n  718328. ~
. -■ (920175)

• r •" Vând Audi 80, stare 
. • Hună, teL 722974 şau 720894;

(920176)
•  Vând Dacia 1300, sta- 

■ ■ n  bună, sat Batiz, nr. 47,
5 - telefon 730820.

(920180)

o  Vând TV color, p reţ 
convenabil, marea Philips, 
tel. 625522, Deva, 667282, 
Certej. (020867)

•  Vând garsonieră. De
va, Micro 15, et. III, tel. 
624987. (920863)

•  Vând (sau schimb cu 
Cluj) casă pe valută, cen
tral, 5 camere, garaj, curte, 
grădină. Tel. 611233.

(920861)
•  Vând garaj, tip Bâr-

cea, nemontat. Deva, te
lefon 615735, Intre orele 
7—10. (920866)

•  Cumpăr apartament cu 
trei camere în Orăştie. Te
lefon 641381.

(920852)
•  Vând Dacia 1300. sta

re  excelente» caroserie 
nouă, proaspăt vopsită, bine 
Întreţinută, fabricaţie 1977, 
Cumpăr olane (coame). Tel. 
61572#

•  Vând tractor IP  650
şi remorcă 7 tone, stare 
excepţională. Brănişca, nr. 
196. tel. 666652. (929784)

•  Vând casă cu a- 
nexe. curte, grădină. 
Cristur, nr. 354.

(020788)
VtfWMW W W W WVWW

•  Vând teren intravi
lan, Geoagiu-Băi. Infor
maţii Geoagiu, str. Sana- 
toruliii. nr. 32, tel. 222.

(920721)
•  Vând TV color Elec

tronica, în garanţia. ŢV 
Sport (alb negru), radio- 
casetofon auto. magneto
fon Maiak, radio Bucur. 
Căian, tel. 731185. (920824)

•  VânţJ tractor U 445
DT, garanţie un an. Tel, 
641237. (920827)

în c h ir ie r i
•  Ofer spre închiriere

autocamionetă de 1,8 tone. 
Tel. 627582. (020801)

•  Ofer de închiriat ga
raj (bloc) poziţie centrală, 
pentru spaţiu comercial 
(depozitare). Tel. 614924.

(029834).
_ •  închiriez . casă Deva, 

central, unei societăţi co
merciale. Tel. 611514, ore
le 14—16.

(920831) 
SCHIMBURI 

m  LOCUINŢE
•  Schimb apartament 2

camere confort I Deva eu 
similar Constanţa. Infor
maţii Deva, Mărăsti, hL 
D6, apartament 48, orele 
9—la  (920758)

proprietate Deva, zona pie
ţei, patru camere decoman
date parter, cu două a- 
partamente eu două came
re, zonă centrală. Telefon 
616802. (920812)

•  Schimb apartament 
2 camere» confort I sporit, 
cu apartament 3 camere. 
Orăştie, teL 842363, după 
orele 17. (920836)

PIERDERI
«'Pierdut legitimaţie ser

viciu, pe numele Brăhăşa- 
nu Balaşa, eliberată de 
,/Siderurgica** S.A. Hune
doara. O declar nulă.

' . ' (920177)

I%
4

IAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
PRIVATIZARE 1

« Anunţă că face înscrieri pentru deschide- î 
I rea cursului de reevaluatori. - j
j  Deschiderea cursului se face în funcţie d e» 
I numărul solicitanţilor. |
î  Doritorii vor depune cererile de înscrie- j 
I re ia Direcţia Teritorială A.N.P. a judeţului I
I Hunedoara, cu sediul în Deva, ştr. 1 Decern- j
J brie, nr. 35. 1

Informaţii suplimentare Ia telefon 611089,

•  Pierdut carnet de şo
maj, seria B — 05886-22. 
Se declară nul.

r  (920826)
c o m e m o r ă r i-

«  La 29 august comemo
răm -2 ani de la dispari
ţia neaşteptată şi inegali- 
biîâ' a unui chip luminos 
şi suflet deosebit

înv. GINA RUSAN 
Amintirea în sufletele 

nemângâiate ale celor care 
au îndrăgit-o. Odîhneş- 
te-te în pace» dra-’fi GINA. 
Soţul Emil, fitil Daniel, 
părinţii şl fratele Doru.

(920179)

« Se împlinesc trej 
ani de când s-a stins 
din viaţă, la numai 41 
de ani, într-un tragic 
accident 

f l o r in
Nu te vom uita nici

odată Soţia Luminiţa, 
fiica CI audia şi gine
rele Nlcu,

(920837)

«  Azi, 27.08.19S?» se 
împlinesc 2 ani de ta 
trecerea în nefiinţă a 
scumpei hoastre fiice

CORNELIA MOŢ. 
în vârstă de 24 ani. 
dm Cristur. Mama, so
ra şi fratele na te Vom 
uita niciodată. Lacrimi 
şi flori pe mormântul 
tău.. .... (920865)

•  Cu nestinsă durere a- 
nunţăm împlinirea a 3 ani 
de la trecerea In nefiin
ţă a dragului nostru soţ, 
tată socru şi bunic

DUMITRU CIOBAN 
Dumnezeu să-i odihneas

că sufletul bun şi blând.
(920838)

•  In 7 septembrie se îm
plineşte un an de când a 
dispărut fulgerător dintre 
noi cel care a fost un mi
nunat soţ şi tată şi-ar fi 
fost cel mai fericit bunic 
din lume, dar n-a fost să 
fie aşa pentru că firul vie
ţii s-a rupt la cei 47 de 
ani. Zâmbetul, glasul du
ios şi bunătatea lui vor 
rămâne* veşnic în aminti
rea noastră. Comemorarea 
celui rare a fost

ROMICA d a  v id  
(PUItJ)

va fi în 28 august, la Ci
mitirul Ortodox din Baia 
da Criş. Familia.

(920771) -

#  Aid, când se îm
plinesc 2 ani de când 
au dispărut Intr-un 
tragic accident de ma

şină.

ANTI ŞOŞ

DORINA ŞOŞ şi

CORNELIA ŞOŞ
rugăm pe cei care i-au 
cunoscut să-şi amin
tească de clipele pe
trecute împreună şl să 
binecuvânteze clipa 
când citesc aceste rân
duri. Părinţii Treji. 
Anti şl loji. ,

(920842)
•  Suntem alături de 

familia Şoş dinCristur 
acum la împlinirea 
â  doi ani de la tragi
ca despărţire de cei 
dragi. Familia Dini- 
cu din Deva,

(920866)-

DIRECŢIA GENERALĂ A _ _  ,
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA 
'■* Organizează concurs In dada de 20 septem

brie 1993, pentru ocuparea următoarelor pos
turi la  Direcţia Controlului Financiar de Stat:

— şef serviciu 2 posturi
— inspector de specialitate 8 posturi

■ Vechimea minimă pe funcţii superioare 
economice 3 ani.

Salarizarea conform Legii nr. 33/1993, a- 
nexa 9.

Informaţii la telefoanele 619544, 619560 
sau la sediul D.G.F.P C.F.S. Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 30.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„REFRACTARA" S A. BARU MARE 

VINDE LA LICITAŢIE 
•  FONDURI FIXE DIN INVENTAR.
Lista cuprinde şi utilaje de transport şi poa

te fi consultată zilnic la sediul societăţii* din 
comuna Baru, între orele 6—14.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii în 
data de 15.09.1993, ora 11, Iar în caz de nead- 
judecare se va relua în fiecare zi de miercuri, 
până la data de 15 octombrie 1993.

Informaţii suplimentare la telefonul 544231.
(677)

**it0*’i

S.C. „CORVIN" S.A. HUNEDOARA 
(FABRICA DE ÎNCĂLŢĂMINTE) 

A N U N Ţ Ă  . .
•  Organizarea de licitaţii în datele de 5 şi i 

25 ale fiecărei luni pentru închirierea sau cum- , 
părarea de mijloace fixe existente în disponibil. J

•  Caută spre închiriere apartament în Hu- I
nedoara, cu trei camere mobilate, plată în va-ţ 
Iută. !

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, 
str. Traian, nr 11, tel. 095/714095; 715089, 
int 13. (680)

F.R.E. DEVA i 1
Organizează în data dc 7. IX. 1993, la se-1 

diul din str» G- Enescu, nr. 37, concurs peri- î 
tru ocuparea următoarelor posturi: -

•  1 inginer specialitatea electroeneTgetică;
•  1 inginer specialitatea electronică — 

telecomunicaţii; .
•  1 Inginer specialitatea automatizări

: calculatoare; . ,
•  1 economist specialitatea finanţe — con

tabilitate.
CONDIŢII;

r -— absolvenţi promoţia 1993 ;
— notă minimă —*■ la examenul de stat: 9
— media anilor: 8,50 *

— sex masculin. '
ÎNCADRARE; conform C.CLM./1993, •
•INFORMAŢII ; Serviciul PPS, telefCri

6157 50, Int. 121,131,132. î
Depunerea cererilor, însoţite de curricul. t 

viţae şi copie după diplomă şi foaie matricolă, 
se face la serv» PPS, până la data de 4. IX- 
1993.',

U J.C.C. — SUCURSALA DE ACHIZIŢII 
D E V A

str. 1 Decembrie, nr. 14, telefon 614531
O f e r ă :
•  în contract de cooperare spaţii pentru 

creşterea porcilor, tineret bovin, păsări şi eleş- 
tee pentru peşti la Valea Brad ;

•  un grajd pentru amenajarea de creşte
rea animalelor mici şi depozit la Brad; |

•  scoate la licitaţie un grajd de 720 mp la 4
Haţeg. t

Cererea de înscriere la licitaţie se depune i  
la sediul Sucursalei până la data de 10 sep- ) 
temferie 1993. (6S2) J

? *  ‘ “ “ !
COOP. „PROGRESUL"

D E V A
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

ia produsele şi serviciile prestate începând cu 
data de 1 septembrie 1993.

(679)

; ; N o  u t  - ■
' ’ ■ ' •’V;...-_*'■ i-v

In fiecare seară .
S.C FLOR COM S.R.L,

■ ' - vă oferă la
BARUL „UDO" DEVA
spectacolul de cabaret

„ESTIVAL ’93“,
susţinut de trupa de

dans a Barulul JLido". 
Rezervări de locuri1
la telefon 627536. • • • n. '■ •

(676)

|  Informaţii suplimentare Ia telefon 611089. |  ̂ ’ (677)

S.C. COMTRANS M S.R.L 
D E V A

Telefoane : 622032 ; 613498 
EXECUTA: 
e reparaţii ascensoare
•  revizii tehnice generale aşcensoarc
•  reparaţii capitale ascensoare
•  montare ascensoare 
A^GAJEAZA:
•  electromecanic specializat în reparaţii ascen

soare, vechime minimă in meserie 8 anL

■ i i  ■ ,
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