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Se anunţă mari
. ' La: ora când închidem 
această ediţie, nu cunoaş
tem . rezultatele negocieri
lor dintre cele trei mari 
centrale sindicale şi de- 
, legaţiile P. J>. S. R. şi 
P.U.N.R., în funcţie de 
c şpe vor fi sau nu de
clanşate manifestările re
vendicative ae la 15 iunie 
a.e: ......

‘ Dacă vor f< declanşate, ac
ţiunile de protest ale prin
cipalelor confederaţii sin
dicale din ţâră au ca prin. 
oipaiă ţintă declarată capul 
guvernului Văcăroiu. Con
form mesajelor' date pu- 
tflicităţil de. Către confe
deraţiile sindicale BNS, 
Cartel Alfa şi CNSLR — 
Frăţia, miercuri, 15 iunie 
a.c., va fi dat startul, la 

- Bucureşti, mitingului 
„de cursă lungă" care pe 
durata a două săptămâni 
va viza demiterea guver
nului Văcăroiu. Dintre ne
mulţumirile care au dus 
la declanşarea actualului 
conflict social de către 
cele trei confederaţii, fără 
pretenţii de exhaustivita
te, cităm : „refuzul gu
vernului de a materializa 
angajamentele şi protocoa
lele încheiate cu sindicate
le ; continua şi severa de
gradare a condiţiilor de 
muncă şi de viaţă... ale în
tregii populaţii ; lipsa u~ 
nei strategii economico- 
sociale a guvernului care 
afectează direcf nivelul de 
trai al populaţiei". „Având 
în vedere caracterul ge
neral al conflictului so
cial, forurile de conduce
re ale celor trei confede-

menea filialele şi uniuni
le teritoriale ale celor 
trei confederaţii vor or. 
ganiza mitinguri similare 
în toată reşedinţele de

* judeţ. BNS, Cartel Alfa 
şi CNSLR — Frăţia au 
propus partidelor care 
împart puterea un proiect 
de acord social, cerând 
preşedinţiei 1 şă garanteze

• introducerea lui în prOgfâ- 
mul de guvernare al înlo
cuitorului actualului gu
vern. finalizarea const^d 
în semnarea unui pat* * 
social. Deşi reprezentanţii 
guvernului, patronatului şi 
FPS-ului ..având ea me
diator pe preşedintele 
Iliescu se arată deschişi 
dialogului şi adoptării u- 
nui eventual acord, sin
dicaliştii , lefuză pentru, 
prima dată' aşezarea Ia 
masa tratativelor. Oare, 
odată declanşate, vor fj 
aceste ample mişcări sin. 
dicale doar rampe de lan
sare a unora dintre lide
rii sindicali spre tabăra 
puterţi ? S-au mai " văzut 
cazuri. Sau actualele pro
teste vor fi în măsură să 
zguduie din temelii gu
vernarea actuală, al că
rei prim lider, cu cinis
mul unei morţi anunţate, 
irumpe, în răstimpuri,' pe 
micile noastre ecrane, ar. 
gumentându-se doct că 
deţine controlul absolut al 
scufundării noastre în 
lipsuri şi mizerie. Sindi
catele vor schimbarea gu
vernului Văcăroiu! Este 
însă oare această schim
bare de aj uns, pentru ca - 
şi în România să i se dea 
reformei ce.i al reformei:
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Vremea va continua să 
fie instabilă în regiu
nile vestice ale ţării şi în 
zonele de deal şi de

«ooooaooooommm
munte. Aversele de ploaie § 
vor fi însoţite de descfir. « 
căii .. electrice. Izolat i  
grindină. Regimul ter- •  
mic va fi asemănător ce- ^ 
lui din -ziua precedentă, J 
Minime între 12—22 gra- ţ  
de C, iar maxime până« 
Ia 30—32 grade C, mai* 
ales în regiunile sadice. ■

m» • • • • • • • • • • • • * * • •  i

.— A» auzit că Nclu şi Getuţa 
twesc?

• • Sfinţirea sediului pri
măriei. In cadrul unei 
ceremonii ce a a'vut 10c 
duminicş la prânz, în pre
zenţa ,a numeroşi cetă
ţeni, preoţii Emil Mun- 
teanu şi Miron PîrVa au 
sfinţit sediul primăriei 
şi al consiliului local din 
Brănişca, recent renovat. 
La' ceremonie a partici
pat şi dl Petru Şteolga, 
deputat P.lî.N.R. de Hu
nedoara. (Tr. B.).

• De Rusalii corul 
Catedralei „Sfinţii îm
păraţi Constantin şi Ele
na" din Hunedoara, a 
participat, dând răspuns 
la sfânta liturghie şi in
terpretând cântece reli
gioase, - la Catedrala 
„Sfântul Nicolae" .din 
Deva. Corul, dirijat de 
Marin Dârvă, s-a bucu
rat de aprecierea sute
lor de credincioşi pre
zenţi la slujbă. (V. R.).

•  Coutorizare. La sfâr
şitul acestei lunii, după 
cum ne asigură dl ing. 
Nicolae Pîrvu, directo- ’ 
rul S.C. „General Sim- 
preş", la Simeria se va 
încheia acţiunea de con- 
torizare a tuturor consu
matorilor de apă rece. 
Urmează la rând contori- 
zarear pe scări sau blo
curi, a consumurilor de

• Pe drumul privaţi- I 
zării. Tot mai mulţi me-j 
seriaşi cu practică pro- J 
fesională îndelungată, şefi | 
de secţii la Cooperativa J 
meşteşugărească „Bu-1 
cura" din Haţeg, se des- * 
prind din această unita- I 
te, păşind pe drumul * 
privatizării. Numai In I 
ultima vreme şi-au, 
deschis ateliere proprii I 
dna Ana Vasiu — lenje- * 
rie, dnii Eugen Neiconi — I 
croitorie, Anton Opruţ,

tâmplărie, Norbert 1 
Schenk — blănărie, £>U- ţ 
mitru Balintoni- — tini. J 
chigerie. De remarcat că ( 
noile unităţi privatizate J 
sunt foarte solicitate, me- | 
seriaşij muncesc mult şi J 
câştigă foarte bine. (NJS.). |

•  Precizare. Dintr-o I 
eroare, în articolul „Fără * 
cifre, dar cu oameni, pen- | 
tru oameni", publicat în * 
tr. 1398, pe 8.16. 1995, | 
a apărut în text: „Din »

defalcafea veniturilor rea. | 
lizate din impozitul pe » 
salarii, cu titlul de in- | 
vestiţii, municipiului Hu- -» 
nedoara ii revin 7 mi- | 
liarde lei“. Cifra co- * 
rectă este 700 milioane | 
lei •

I
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• Sf. Prooroc Eiisei ; 

Sf. Ierarh Melodie 
(Harţi);

• Onomastică: Geta;
• Sărbătoarea naţiona

lă a Marii Britanii;
• Soarele răsare la ora 

5,31 şi apune la 21,01;
• Au trecut 1G4 de zile 

din an; au rămas 
201.

Aspect de la simpo-
râţii, după consultarea sin
dicatelor din componen
ţă, au decis, în vederea 
unirii forţelor de impact 
ale lor, să se constituie un 
Comitet Interconfedoral 
Naţional, organism cu rol 
de organizare a acţiuni
lor de protest. De ase-

uh sistem clar şi coerent 
de legi, o privatizare ra
pidă şi de substanţă, şi 
nu în ultimul rând o vo
inţă de ă atrage capitalul 
străin în ţară ? Rămâne 
de Văzut!

ADRIAN SALAGEAN

zionul ştiinţific „Con. 
tribuţia creştinismu
lui la păstrarea şi dez
voltarea valorilor nea
mului", desfăşurat la 
Deva. (Reportajul de 
la această manifesta, 
re în pagina a V-a).

I

• De la 1 iunie, Româ
nia a majorat taxele 
vamale pentru 26 la sută 
din produsele agricole de 
import, In scopul prote. 
jării producătorilor a_ 
gricoli interni. Noile taxe 
vamale vizează, în prin
cipal, produsele agricole 
de bază — grâul, zahărul, 
untul, făina etc — şi’ vor 
fi aplicate până la sfâr
şitul acestui an. E bine.

• Tot de la 1 iunie, a 
fost majorat preţul hâr. 
tiei de ziar, produsă la 
Letea — Bacău, de la 
4216 lei/kg Ia 1270 lei/ 
kg, plus TVA aferentă. 
Existenţa ziarelor devi
ne fot mai grea, având

BREVIAR
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in vedere şi punga tot 
mai goală a cetăţeanului 
de rând. Asta nu mai 
e bine.

• Pentru cei ce călă
toresc peste hotare cu 
avionul, Administraţia 
Aeroportului Otopcni a 
introdus o taxă de îmbar
care do 5 dolari. Suma 
este Inclusă în preţul 
biletului de avion, fiind 
achitată, deci, în lei, de

către cetăţenii români, la i 
valoarea cursului leu'— ’ 
dolar din ziua cumpără- \ 
rii biletului dc avion. 
Iniţiative din plin - pe 
buzunarul bietului ro
mân. \

• Agenţia Română de 
Dezvoltare a precizat că, 
de la începutul acestui 
an, au fost înfiinţate 2316 
societăţi comerciale cu 
aport de capital străin, 
numărul total al acestor 
societăţi care fiinţează în 
prezent în ţara noastră 
fiind de 40 076, cumu
lând un volum' de in
vestiţii de 1,343 miliarde 
de dolari.

-a. ]
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însă floarea nelipsită în i 
această împrejurare, pen-j 
tru că la români era; 
floarea morţilor. Mai tre-f 
baie menţionat că vasele* 
ce se-caută pentru pa- ] 
meni au desene geometri-] 
ce. stilizate, care con-' 
tiriuă tradiţia olăritnlnî i 
mulţimii enar, de la stră-j 
moşii noştri. Faptul că] 
şi azi se caută aceleaşi j 
modele atestă k vechimea] 
datinii şi permanenta i 
noastră dăinuire. Prin] 
datinile sale, pe care pa-| 
porul român le păstrează1 
cu sfinţenie, el îşi a®r-' 
mă cu tărie autenticitatea! 
şi continuitatea. ]

' î Pentru neamul nostru 
! ] „Moşii" este o zi mare, 
| > închinată strămoşilor, al 
•! de pomenire a celor din 
! J veac adormiţi, care are 
|> loc în fiecare an în 
■ î sâmbăta Rusaliilor. Ru- 
!; saliile este sărbătoarea 
] i creştină a Pogorârii Do. 
j! hului Sfânt, ziua înte- 
! { meierii Bisericii creştine 
]i sau Cincizecimea, de. 
' [ oarece cade în a 50-a zl 
] de la învierea Domnului, 
i In mod obişnuit aceste 
] sărbători sunt numite 
[ „Moşii" şl „Rusalii",
• foarte rar „Pogorârea 
! Duhului Sfânt" sau „Cinci- 
[ zecime", ceea ce denotă 
i anterioritatea acestor 

j ] prăznniri faţă de eveni- 
! ] mentui creştin, obârşiile 
] ► geto-dace ale acestor zile 
' ] de impresionantă come-

NICU S. PÂSCU, 
preot ortodox Boş

UN RĂSPUNS LA ORDINEA glLEI

„Nu avem rest 1"
de un leu, duci iei, zece lei 

şi 20 de lei rămân o problemă • Motive 
„reale" pentru bani pe gratii, • Leu cu leu, se 
fac milioanele
Piaţa financiară romă. 

nească se confruntă în 
prezent cu ! numeroase 
probleme, Intre care insu
ficienţa în circulaţie a 
monedelor de un leu, 5, 
10 şi 20 de lei. Fenome
nul este lesne de sesizat 
atât de comercianţi, care 
în numeroase situaţii pun 
ostentativ preţuri Cu % 3, 
6, 7, 8 lei în coadă, ee. 
rându-şi, deseori, scuze 
pentru faptul că nu au 
resţ la marfa cumpărată. 
A aduce în discuţie un 
caz ar fi nedrept pentru 
că magica expresie „nu 
avea» rest" este omni
prezentă. în 99 la sută 
din situaţii, cel .care 
rămâne păgubit nu este 
altul decât clientul, care 
lasă de voie, de nevoie, 
cinci Iei Intr-o parte. 10 
—15 lei în altă parte. 
Devalorizarea masivă a 
leului românesc face 
lipsit de interes să te 
mai apleci după câţiva 
lei, sau să pierzi minute 
preţioase în aşteptarea 
restului. Dacă se întâm
plă cumva inversul, a- 
dică să nu ai bani sufi. 
cienţi, pentru câţiva Iei, 
nu poţi să cumperi ceea 
ce doreşti.

Sigur, fenomenul este 
aparent banal, dar la o 
linie trasă într-o unitate

r

cu afluenţă, unde trec 
pragul câteva mii de oa
meni pe zi — sumele 
„cadou" care se încasea
ză se ridică Ia mii sau 
chiar poate zeci de mii de 
lei I Fiind în prezent un 
asemenea fenomen deter
minat In special de lipsa 
de monedă pe piaţa na
ţională, ne_am adresat 
dlui Constantin Maracu, 
directorul Băncii Na
ţionale Hunedoara — 
Deva.

Domnia sa ne-a pre
cizat că într-o perioadă 
scurtă Banca Naţională 
va lua măsurile necesa
re pentru alimentarea 
pieţei financiare cu mo
nedele deficitare. fapt 
solicitat şi de multe imi- 
tăţi din comerţ, precum 
şi, în special, de cele din 
transporturi . Regretabil 
este faptul, a mai subli
niat domnia sa, că din 
moneda introdusă : în 
circulaţie numai o mică 
parte şe reîntoarce pen
tru fluxul financiar la 
bancă.

Sintetizând oarecum 
fenomenal de faţă, trans
pare lejer inventivita
tea multora, în vremuri 
confuze şi de criză, care, 
leu cu leu, adună mili
oane.

CORNEL POENAR

Z ia r ed ita t de
CASA DE PRESĂ Ş tB D U U R Ă  

„C U VÂN TU L U B E R " DEVA  
societate p e  acţiun i cu  ca p ta tp n va t 
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SEMIPREŢIOASE 
VOR FI PUSE 
ÎN VALOARE

Valorificarea superioa
ră a resurselor locale a 
reprezentat, de am de zile,

genţi economici. De cu.
notat la Brad

eonsirui-

Centrului de taveutică Tg. 
După primirile fit- 

investiţie va
producţie, cel mai

târziu. Ia începutul
1C.F.J.

Casa de Cultură a 
municipiului Hunedoa
ra.
Foto PA VEL LAZA

* articolelor o poartă autorii acestora 
, redacţia: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35.

Întreaga răspundere pentru conţinutul |
I 
I 
I 
I

ce care 
rea în 
Cartier‘Micro ţicra I, peste 

a unei hale 
dotată eu o

judeţul Hunedoara Telefoane 611275.612157 
I 611269,625904 Fax 618061 -  ^
I  Tiparul executat la S.C. „Polidava" S A  Oeva

densă, 
pietrelor semipreţioase

Investiţia este realizată 
de către Filiala locală a

14 IUNIE 1995
•  1 dolar SUA — 1954 lei
•  I marcă germană — 1396 lei
•  100 yeni japonezi — 2314 lei
•  1 fir* sterlină — 3116 lei
•  1 franc elveţian — 1684 lei
•  t  franc francez — 396 lei
•  100 lire italiene — 118 lei

C u r s u r i  d e  r e f e r in ţ ă  a le  B ă n c i i  N a ţ io n a le

a României. <r
.v>-./.v.v,vv.,gViV,,.V«VAVrtwr.v.-.v..-.v.vr.v.‘.

SAT
fi 6,35 Ştiri • Seriale O 
•Desene animate; 12,00 
Preţul e mare (cs); 12,30 
Duelul familiilor (cs); 
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,05 Pasiunea ei e 
crima (s); 17,00 Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 în
tre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 19,45 Ştiri 
• Sport •  Meteo; 20,10 
Exploziv—magazin; 20,40 
Vremuri bune Şi rele (s); 
21,15 Tineri doctori lâ 
datorie (f.a. Germania, 
1995); 1,30 Misiunea „La
ser" (ta. SUA/Germania, 
1989); 2,50 America 3000 
(f.SF, SUA 1985); 4,3©
Nu-i ruşine să fii bogat
( e o ) .

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
parlamentului; 10,00 Show
ul lui M. Costaazo (r); 
12,45 Forum (magazin); 
14,00 Ştiri; 14,25 Coti
diene cu V. Sgarbi; 14,40 
Beautiful ţs); 15,20 Com
plot în familie (cs); 47,60 
Desene animate; 194® 
O. K.t preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 Ştiri; 2i,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film ; 23,45 Ştiri; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Fiecare volum (r); 4,30
Frontierele spiritului (e- 
misiunc religioasă); 5,30 
îngerul (r).

6,30 Magazin matinal 
cu sport; 8,30 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,30 

Gimnastică matinală; 11,00 
Sectorul lui Wolf (s.p.); 
12,30 Vecinii (s); 12,55
Soarele Californiei (se
rial); 1345 Farlcon Crest 
(s); 15,55 Star Trek (s. 
SF); 17,00 Baywatch (s. 
SUA); 18,00 Să riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau
nimic (cs); 20,00 Ştiri * 
Meteo • Sport; 20,30
Roata norocului (cs); 
2105 Bavarezul (s); 22,15 
Chicago Hope (s); 0,15
Cruising (f.p. SUA, 1979); 
2,10 Reluări.

n i H
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 Ştiri ITN ;
7.30 Lumea afacerilor • 
Ştiri; 19,00 Comerţ TV ;
11.00 Roata banilor; 15,00 
Roata hanilor — piaţa 
europeană şi americană;
19.00 Azi — informaţii;
19.30 Buletin bursier;
20.00 Ştiri ITN ; 20,30
Golf — Volvo PGA — 
Opcn.ul german ; 21,30
Dateline, cu Jane Pauley 
şi Stone PhiRipst; 22,30 
WISO — magazin ger
man ; 6,30 Real Personal 
(show); 1,00 Buletin bur
sier ; 140 Oferia pie.
ţei; 1,30 Ştirile nopţii
NBC ; 2,00 Videomoda ; 
240 Show-u! serii, cu Jay 
ten o ; 3,30 Drept înain
te (do). . :

EUR0 SP0 RT
9,30 Dansuri sportive;

10.30 Baschet •  C.E. fe. 
mintal de la Urna, Rep. 
Cehă (înreg.j; 13,00 Ma
gazinul internaţional al 
sporturilor cu motor;
14.00 Tenis •  Turneul 
ATP de la .Rosmalen (O- 
landa) ziua a treia 
(direct); 18,30 Moto • 
Magazin Grand Prix;
19.00 Auto •  Magazin 
Formula 1; 19,30 Nataţie;
20.30 Buletin de ştiri 1 ;
21.00 Box •  Prime Time
Boxing Special ; • 23,00 
Ante •  Magazin Formu. 
Ia 1; 0,00 Moto •  T I  
Races de la lslb of Man 
(înreg.); 1,00 Atletism 
• Magazinul lunii iunie 
1995; 2,00 Buliriin de
ştiri 2.  ̂ -
----  Y ~ -----

7,00 TVM • Telema- 
tinal; 8,30 La prbiia 
oră; 9,20 Film serial 
(r) • Santa Barbara; 
10,05 Desene animate) 
11,30 Moda pe meri. 
diane ; 11,55 Film sh- 
riat (r) •  *? clipe ale 
unei primăveri (ep. 4); 

T4J» Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 14,55 TVR 
Cluj-N. ; 154* AC.
tnafităţi; 15,45 Campio
natul european de

România .— Ucraina 
(repriza a doua); 16,30 
Anatomia unei iluzii; 
17,15 Arta şi Omega;
18.00 De Ia lume â. 
dunate_; *8,30 De
sene animate; 19,00 
Sensul schimbării; 
19,30 Serial a Califor
nia visează {ep. 36);
20.00 Actualităţi * «|e. 
teo •• Telesport; 28J50 
Serial a Dr. ~
(ep. 54); 21,50 
fiere; 23,00 
ţe; 23,30 Actualităţi; 
2340 întâlnirea 
miezuf nopţii.

7,00 La 
94» Om de 
10.05 Itinerar gem«an; 
1140 Telejurnal •  
Worldnet; 114» De
sene an imite « Mize
rabilii; 12.30 "-râmi
ber rock; 13,15 Gang! 
(rrittare); *4,00 Actua
lităţi; 14,1* La ««pa
tul pământului; 1540 
Destinaţii de vacanţă; 
16,00 Desene aaxmMe : 
l«4* Serba ,  m  ho. 
g^H plâng; 17,00 Zo- 
dia Balanţei; 174* 
Serial a Aur şi noroi; 
1840 Emisiune în lim
ba maghiară; 3040 
Pro memoria; 2040 
Topul galeriilor; 2140 
TVM m Mesager; 2240 
Serial * Santa Bar. 
bara (ep. 177); 2245
Un secol de cinema; 
0,15 Magazin — sate
lit.

94* Reluări din e. 
misiunea de marţi 
seară; 18,00 Desene 
animate; 18,30 Docu
mentar • „întreprinză
tori în căutarea suc. 
eesului" — ep, 2; 
19,00 Nodul gordian « 
„Ecuaţia puterii*; 2*40 
Film serial •  Trăieş- 
te-ţi visul — ep. 27; 
20,50 Doar o vorbă 
să.ţi mai spun...; 21,00 
Telejurnal (emisiunea 
din 13. VI.); 21,30
Film serial # Veci
nii — ep. 27 ; 2240 
Civica ; 22,30 Chestiu
nea zilei ; 23,30 Sta. 
ruri pentru totdeauna; 
0,00 Videotext 

DEVASAT PLUS 
10.00 Reluarea emi

siunii din seara pre
cedentă; 13,00 Video- 
text; 1840 World net: 
„America pitorească" 
— documentar; 1940 
Profil muzical; 2040
Actualităţi TVR ; 21jSo 
Obiectiv; 21,10 Ac
tualitatea în direct (e. 
misiune de Sorta Bia- 
da); 22,15 Film ar
tistic. „Dramul spre 
victorie"; 24,00 Video- 
text.
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ÎN FINALA ETAPEI JUDEŢENE A : • J 
CUPE! ROMÂNIEI LA FOTBAL A

M in e ru l B ă rb ă te n i —  j 
c o n s tru c to ru l |

H u n e d o a ra  2 -3  |
Din start, bunedorenii pornesc: la atac şi până ” 

să se dumirească apărarea adversarilor, chiar în I 
min 2, Spătare, de ia Constructorul, înscrie dintre 5 
cei doi fundaşi centrali: 6—1. După numai 4 minute,^ 
Sicoe scapă din nou tn faţa /porţii lui Suciu, dar I 
pttează in bară. Şi al doilea gol al hunedorenilor I 
cade destul de repede, in min, 12, când Sicoe cen-1 
trează cu precizie la Simion, şi acesta din unghi I 
înscrie în colţul lung : 0—2. După acest gol fotba- § 
liştii din Bărbăteni ies şi ei mai decis Ia atac, şil 
ca urmare, Toma este faultat în careu în min. 261 
şi beneficiază de o lovitură liberă de la 11 m, pej

MARŞUL FACTORILOR POŞTALI
Stadionul „Cetate" din 

Deva a găzduit sâmbă
tă, 10 iunie a.c., faza ju
deţeană a manifestării 
profesional-sportive „Mar
şul factorilor poştali". 
Asemenea ediţiilor ante
rioare şi faza judeţeană 
din acest ah a ereat un 
interes deosebit prin nu
mărul mare de partici
panţi aflaţi pe linia de 
start — 19 femei şi 15 
bărbaţi de ia oficiile poş
tale Deva, Hunedoara, 
Haţeg, Petroşani, Buceş, 
Sarmizegeiusa ete.

După -un ineeput rela
tiv strâns al competiţiei, 
la categoria femei s-au 
detaşat în câştigătoare, 
în ordinea, locurilor,'Ma
riana Iancu — Oficiul 
Buceş (aflată la " prima 
competiţie de acest gen), 
Natalia Toma ' şl Ana 
Farcaş, ambele de la O- 
ficiul Hunedoara II.

In schimb, lâ catego
ria bărbaţi, cu toate e- 
forturile depuse de con
curenţi, a câştigat deta
şat’ Marcel Pârău, de la 
Oficiul Deva I, urmat de

Aure! Coţolan, de ia Ofi
ciul Haţeg, iar' pe locul 
III s-a clasat Peirache 
Vamă, de la Oficiul O- 
răştie.

Marcel Pârău, câştigă
torul la categoria băr
baţi al fazei judeţene, 
şi-a mai adăugat astfel 
un titlu' în palmaresul 
său, alături de cele din 
1989 încoace, de câad a 
câştigat consecutiv toate 
ediţiile judeţene şi na
ţionale ale competiţiei 
profesional-sportive „Mar
şul factorilor poştali".

Câştigătorilor locurilor 
I, II şi III li s-au oferit, 
din partea administra
ţiei, diplome, premii în 
băni şi în obiecte. De a- 
semenea, s-âu mai acor
dat două premii pentru 
cel mai vârstnic partici
pant — la femei Rozalia 
Avramescu, 56 de ani, 
Oficiul Hunedoara I şi 
la bărbaţi iulian Tămaş, 
62 ani, de la Oficiul 
Poştal Deva H.

CORNEL FOENAR

31 se rupe (oarecum) echilibrul de pe teren : BalintŞ 
de la Constructorul primeşte al doilea cartonaş gal-» 
bas şi este eliminat de pe teren. în min. 42 cei care I 
au cea mai mare ocazie de gol sunt totuşi huncdo.4 
raţii care ratează prin Sicoe, de la numai 4 m ! I 

In repriza a ll-a, echipa din Bărbăteni profită * 
de superioritatea-numerică şi în min. 4? Bălănescu 1 

■  egalează : 2—2. Şi cu toate că în min. 57, 62, 65, 73 ? 
Z şi 87 Bălănescu,. Lumperdean, Gîrda, Bamă, P. Am-I 
I  t e ş  au ocazii bune de a înscrie, scorul rămâne! 
X neschimbat, după primele 90 minute de joc. 1
f Au urtfiat apoi prelungirile, şl cei care sunt mai!

I activi, mai mult prezenţi în atac, sunt jucătorii dej 
la Constructorul, care de fapt au înscris şi galul 5 

•  victoriei, in JBin. 96, prin Toderiţă,' care Ie aduce * 
5 etatficarea în etapa superioară a Gupei României la î  
1 fotbal. Iu mn 115 a fost eliminat de pe teren ş i l  
■  Dosan, de la Minerul Bărbăteni. *.'
I A arbitrat bine brigada de arbitri Stan Hanzi 1

1* Pa centru), CI. Petric şi A. Cîrstoiu, toţi de la Deva. » 
Câteva cuvinte frumoase la adresa conducerii I

f Asociaţiei sportive din Călan, care nu numai că a |  
pus Ia dispoziţie terenul de joc şi anexele aferente, I 

_ par a fost (ca întotdeauna) model de... gazde. .
[ Minerul Bărbăteni: Sudu, Bălănescu, Mărcuş, j

J Hirşan, Gîrda, Ciula, Dosan, Băjenâru (Lumperdean) ■  
Bamă, V. Ambru.ş (Badea), P. Ambruş. |

m Constructorul Hunedoara: Opric, Toma (Stru- ■  
I nilă), Balint, Rus, Pop, Toderiţă, Islina (Postoladie), |-

I Bacali, Sicoe, Spătaru,. Simion. ■
SABIN CERBU |

DIVIZIA A, SERIA I 

C L A S A M E N T U L
4. Selena Bacău 33 22 5 6 73— 26 73

.2. Daria Unirea Brăila*) 33 23 2 8 76— 24 63
3. JPoîi“ Iaşi 33 17 7 9 59— 30 58
4. Cetatea Tg. Neamţ 33 17 4 12 SI— 48 55
S. Daci* Piteşti 33 16 3 14 @5— 51 50
6. Gloria Buzău 33 16 6 13 47— 41 50
7. Poiana Cîmpina 33 16 2 ÎS 56— 51 54
IE Bucovina Suceava ; 33 15 6 13 40— 46 50
9. Steaua Mizil 33 13 6 14 44— 47 45

10. Metalul Ptopeni 33 14 3 16 38— 42 45
ÎL RC, Constant Galaţi 33 13 6 ÎS 42— 46 44
ţ2.- t̂ocar Bucureşti 33 14 2 17 39— 58 44
fâ. Faur Bucureşti 33 U 8 14 43— 46 41
14. Podite Constanţa 33 12 '5 16 45— 53 41
13. F.C. Em. VUce* 33 12 5 16 35—44 41
l6. Flacăra Moroni 33 11 5 17 3S-- 49 38
17. Acord Focşani 33 11 5 17 44— 58 38
ÎS. CaHatis Mangalia 33 5 3 25 34—165 18

*) Echipă penalizată cu 8 puncte.

Etapa de sâmbătă, 17 iunie-: Bucovina — Poia
na Cîmpina, Steaua Mizil — Gloria Buzău, Rotar 
— FC Selena, Flacăra Morerti — Faur, Dacia Pi
teşti — Portul Constanţa, Cafiâtis — Metaltfî Plo- 
peni, Clătea Tg. Neamţ — Dacia Unite* Brăila, 
FC Vîlcea — Politehnica Iaşi, Constant Galaţi — 
•FC Acord.

DIVIZIA B, SERIA A IU-A
Cansir. Craiova —, FC Drobeta 4—% Petrolul 

Ţicleni — Min. Motru i—2, Vuit. Lugoj — Petr. Vi
dele 1— 0, IÎM' Timişoara — Mu*. Berbeşti 4—4, E- 
lectr. C. Argeş — AKO.Câmpulung 1—2, Met. Boc
şa — Metalurg. Sadu I—1, Un. Alexandria — SP. 
Drăgăneşti 10—2, Mim Mătăsari — Petrolul Stoi- 
na 3—1, Arsenal Reşiţa — Min. Anina 1—3, Mi- 
ne-Ral Rovinari — VEGA Deva 4—2.

C L A S â M E N T O B
1. Minerul Motru 37 25 3 9 85— 36 78
2. Aro Câmpulung 37 24 3 10 73— 28 75
3- Petrolul Stoina 37 26 1 16 67— 56 31
4. FC- Drobeta Tr. S. 37 19 4 14 6§—• 54 61
5. Minerul Mătăsari 37- 18 4 15 57— 40 58
6. Unirea Alexandria , 37 18 4 15 ‘54— 54 58
7- UM Timişoara 37 18 3 16 64— 57 57
8. Constr. Craiova 37 18 2 'li 65— 51 56
9. Petrolul Ţicleni 37 18 2 17 53— 62 56

10. VEGA Deva 37 I? 4 16. 74— 50 55
11. Vulturii Lugoj 37 16 6 15 52— 43 54
12. Minerul Anina 37 17 3 17 55— 49 54
13. Mlrte-Ral Rovinari 37 16 6 15 39— 45 54
14. Petrolul Videle- 37 17 2 18 47— 56 53
15. Metalul Bocşa 37 16 5 16 66— 70 53
16. Electr. C. de Argeş 37 15 5 17 , 59— 57 50
17. Metalurg. Sadu 37 16 2 19 44— 43 50
18. Minerul Berbeşti 37 16 2 19 38— 68 50
19. Arsenal Reşiţa 37 7 5 25 36— 84 26
20. Sportul Drăgăneşti Olt 37 3 6 28 28—128 15

— Domnule' praf. Octa- 
vian Belii, vă rog să ne 

câteva cuvinte de- 
actuala perioadă de 

pe care o fac fe- 
din totul naţional şi 

ce «nai fac colegii dv. din 
colectivul tehnic pe care 
H conduceţi ?

Io primul rând, ca o 
tate, a trebuit să a- 

comportarea gimr 
care ap participat 

ia CaHipiiwttete. Interna- 
ffamtee ale României de 
la Ploieşti. Paradoxal, se 
pa» că această compor
ta »  «satisfăcătoare, din 

multe puncte de ve
ne-a ajutat pentru a 

soluţiile ca astfel de 
să nu mai aibă 

şt ne-a ajutat, de ase- 
pe irira a definitiva 

cu care vom 
la C.1L din Ja- 

Vom renunţa la e- 
io de gimnastică 

*e s-au dovedit ori inefi
cient deprinse până în 
auanartul acesta de gim- 
dăalele respective, ori să 

alte combinaţii de 
Mal avem timp 

r pana la C.M., deoarece 
Sabae este un concurs de 
ctesîicare pentru Atlanta, 
ă m  Jocurile Olimpice, iar 

' noi B privim nu doar ca 
tm concurs de califica

re. ci unul foarte impor
tant, mai ales tn stabilirea 
unei ierarhii care se va 
făsfea probabS şi la JJD., 
deci dacă te-ai clasat foar
te bine U CM., normal IU 
depui candidatura la un 
iac pe podium Jf la Jocu
rile Olimpice, iasă obiec
tivele de instruire şi de 
performanţă le-am gândit 

1 eu bătaie lungă deci până

„In gimnastică avem motoare vechi, dar 
verificate, Ia care folosim un ulei special"

la J.O. Nu este greu de 
presupus că după Campio* 
natele Mondiale de la Sa
bae, mari schimbări în 
echipă nu se pot face. For
maţia trebuie omogeniza
tă deoarece timpul este 
scurt între cele două com
petiţii, fiindcă practic nu 
se pot face lucruri deose
bite sau nu pot apărea mi
nuni peste noapte, mai a- 
Ies gândindu-ne că Intre 
CM. şi J.O. mai este şi 
Campionatul Mondial in
dividual din primăvara luă 
1996, de la Burta Rjc», ia 
care trebuie să ne prezen
tăm bine, ca să putem cu
ceri medalii. Atlanta este 
oricum apogeul unei gene
raţii de gimnaste de acum 
consacrate.

— Me profesor, ne^în-

puterile gimnasticii, ca a- 
tsuiri când Ie urmărea» 
ie televizor pe tunete gim
naste care aveau peste 29 
de ani şi executau exerci
ţii cotate undeva te cate
goria a IV-a de astăzi ?

— Va S u» moment dra
matic. pentru gimnastica 
mondială. Exisă încercări 
de a participa la trei edi
ţii consecutive ale J.Q- 
Svetlana Boguinska se pre
găteşte pentru Atlanta (du
pă Seul ?! Barcelona). Se 
frreepe o nouă eră In gim
nastică. Ihcetj Încet, vor 
dispărea sportivele mid,

Convorbire cu dl. prof. OCTAVIAN BELU, 
antrenor federal al lotului reprezentativ 

de gimnastică feminină

capabile de miracole şi 
prdbabil vor apărea gim
nastele mature, care pot 
sS rină in concurs cu ce
va mai multa feminitate. 
Codul de punctaj va fi 
modificat ba funcţie de a- 
c«»t lucru. De la 16 ani a- 
par şi barierele psiholo
gice, apare teama. Vor fi 
sena» exerciţiile impuse 
şl atunci va fi timp pen- 
tru pregătire, fiind timp 
destdt de lucru. Aici este 
balansul — spre prea mul- - 
ti feminitate sau plastici
tate, dar puţ mi dificulta
te ca la gimnastica ritmi
că* ori spre lorari extra
ordinar de grele, pericu
loase, cum se fac la circ. 
Dar F.I.G. se gândeşte ca 
gimnastica să aibă drumul 
ei, cel pe care S cunoaş

teri şi cel <te te

cri care la 14 «ti erau

o întrebare, 
dispută 

tetnri, cel 
B a »

ha mai aplanat oa- 
iiecare lat găsia- 

____aui şl «a obiec
tiv (deocamdată comun — 
CAL şi 4.04, aş vrea să 
spuneţi dacă fetele de .teci 
de Ia noi, din Deva, s-au 
» a | Mteşlii ia ceea ce Pa
vaşi* această presiune psi
hică?

— Ar fi fost foarte bine 
dacă fiecare dintre cele 
două loturi şi-ar fi găsit 
drumul. Eu pred că drumul 
este unul singur, comun, 
drumul spre C.M. şi apoi 
spre Atlanta. Deci, în con
tinuare susţin că este o 
gafă pregătirea paralelă 
în 2 grupe. Odată se va 
produce această confrunta
re dacă vreţi, nu atât de 
interese, c| de orgolii, se 
va produce dar nu Ia ni
velul _ fetelor. Lucrurile au 
fost exagerate, s-au . me- 
«Uarizai fi *-a făcut mult 
tapaj pe acest conflict. Nu 
este un conflict intre ele 
(n.r. — gimnaste) sau an
trenori. Este O părere per
sonală — cineva a dorit 
acest lucru, această atmo
sferă. NU, mă duc» atât de 
departe ca să spun că ci
neva a dorit să dezbine ca 
să stăpânească, dar s-a ur
mărit o tetă variantă de 
lucru, o variantă care este 
sprijinită în continuare. 
Eu mai aştept ca FR.G. 
să hotărască in ceea ce 
este bine, să se gândească 
la exploatarea în conti
nuare a bazei materiale de 
aici, de la Deva şi ar fi 
bine să avem cât mai mul
te baze ea cea de aici, de 
1a Devâ. Noi ne pregătim

în continuare, cu câte fete 
avem acum, cil atâtea ne 
pregătim. S-ar fi putut 
găsi o soluţie de mijloc, de 
împrospătare a lotului de 
la Deva, care nu împiedi
ca existenţa unui Iot de 
junioare. Nu ne lamentăm, 
nit ne plângem de nimic. 
Atmosfera — pe care, bi
ne aţi spus dv — poate au 
simţit-o fetele la uri mo
ment dat, am simţit-o şi 
noi, dar ne-am obişnuit cu 
ea. Na tac că nu mai e- 
xistă presiune sau că este 
inexistentă, dar nu îi mai 
dăm importanţă sau con
siderăm că nu este la fel 
de apăsătoare.

—- Ce urinează în conti
nuare ?

—» Rămân celelalte con
cursuri : cu echipa, triun
ghiularul de la Ploieşti cu 
Australia şi Marea Brita
ni®, apoi eu Germania de 
la Constanţii, un triunghiu
lar la Beckescsaba cu Un
garia şi Elveţia, apoi cam
pionatele naţionale de la 
Constanţa; care vor fi un 
trial pentru C.M. de la 
Sabae, unul deosebit. A- 
vem un cantonament şi un 
concurs în Franţa şi ulti- 
iwte — cel dinaintea C.M. 
— în Spania, eu formaţia 
similară a acestei ţări. 
Toate concursurile vor de
cide, după o atentă anali
ză, echipa-cu care ne vom 
deplasa la Sabae —- 7 
gimnaste, plus o rezervă. 
Eu nu exclud pe nimeni

şi nu pot include in echi
pă pe nimeni, dar; orice 
formaţie care participă la 
•4-Q. are nevoie de cel pu
ţin două vedete —t care 
să fie motorul echipei. Noi 
ne bazăm pe motoarele 
vechi — Lavinia l£iloşo- 
vici şi Gina Gogean, cu 
care mergem în competi
ţie, care ne-a® dat satis
facţie. Este o lege a vie
ţii, vor apărea alte vedete 
sau dacă vreţi „alte mo
toare" care vor fi lansate. 
Nai mergem cu cele 
vechi, care au dat rezul
tate.

— La care folosiţi un 
„otel special", verificat ? s

Nu folosim aditivi 
speciali şi hermină „inter
zisă". Noi folosim Un „u- 
leî" care se bazează pe 
multă muncă, încredere şi 
mereu am fost optimişti. 
Şanţ po»î>aităţl şi avem 
multă încredere în fetele 
noastre. Gimnastele care 
vin din urmă au şanse, 
dar rămân la părerea că 
trebuie folosit la maxi
mum ceea ce âi şi ce a 
confirmat, ce este valoros, 
fără a elimina pe nimeni. 
Vom vedea ce-este aici la 
Deva, ee este la Bucu
reşti, le lucrăm pe toate, 
le amestecăm şi vom avea 
aliajul cu puritatea cea 
mai ridicată, care să ducă 
spre podiumul competiţii
lor şi spre o medalie cât 
mai strălucitoare.

— Acum ne retragem în 
.linişte, nu înainte de a vă 
adresa gânduri- bune de 
succese în competiţiile im
portante care vin.

Convorbire consemnată de 
NICOLAE GAVREA
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Nu cu multă vreme în 
urmă ne-am interesat şi 
am scris despreţ volumul 
mare de muncă de la Ju
decătoria din Hunedoara. 
Am văzut atunci liste cu 
70—98 şi chiar mai mul
te cauze judecate într-o zi. 
Zilele trecute când am fost 
la Hunedoara ne-am oprit 
la uşa sălii de şedinţe. Pe 
listă afişată erau 77 de 
cauze. Zi plină. Deşi era 
trecut bine de orele prân
zului, completul de jude
cată era la datorie, îm
pricinaţi mulţi în sală, al
ţii pe hol, în aşteptare. 
Gând i-am văzut pe dnii 
Constantin Ignat şi Teo
dor Paveloni, avocaţi, ie
şind din sala de şedinţe, 
ne-am zis că şi dumnea
lor, avocaţii, au mult de 
lucru la un asemenea vo
lum de dosare aflate pe 
rolul judecăţii.

— Eu -am avut zile în 
care am- pledat în 18 cau
ze, dar şi zile cu 5—6 cau
ze, ne spunea dl Constan
tin Ignatv directorul Birou
lui de avocaţi din Hune
doara.

— Dar o medie ar fi cam 
de 7—8 dosare la un avo
cat pe zi, continuă dl a- 
vo cat Teodor Paveloni.

— Câţi avocaţi sunteţi în 
barou ?

— 14, dar nu avem toţi 
procese în aceeaşi zi. Dar 
avem uneori cauze şi la 
Judecătoria Deva, la Tri
bunalul judeţean, chiar Ia 
Curtea de Apel de la Al
ba lulia — sublinia dl 
director Constantin Ignat. 
Este foarte greu să ne îm- 
părţim, să nu aştepte du
pă noi completele de ju
decată de la instanţe, dnii 
procurori. La Curtea de 
Apel de la Alba lulia am 
găsit înţelegere : pe noi 
care venim mai de depar
te ne programează primii, 
ca să nu pierdem mult 
timp...

— Care este procedeul 
de a contacta un avocat 
într-o cauză ?

— Unii clienţi vin cu 
lecţia învăţată, să zic a- 
şa; II vor pe avocatul „cu
tare". Iau legătura, se în
ţeleg direct şi situaţia es
te rezolvată. :

— Da să zicem că pe un 
anumit domn avocat îl 
preferă mai mulţi clienţi, 
este suprasolicitat, aglome
rat.

— Ii explică clientului, 
i se recomandă altul. Sunt

. şi clienţi care vor pur. şi 
simplu un avocat, nu au 
preferinţe. Cum la intra
re este afişat panoul cu 
numele tuturor avocaţilor

din baroul pe eare-1 con
duc, omul este îndrumat 
să-şi aleagă.

— Dar cazuri de avo
caţi recuzaţi de clienţi mai 
sunt?

— Cum clientul nostru 
este stăpânul nostru, este 
firesc să fie şi recuzări, el, 
clientul, plăteşte onorariul, 
el alege. Nu-i place de „x“, 
îl ia pe „y“ — sublinia dl 
Teodor Paveloni. Şi eu am 
fost recuzat de dl Antonie 
Bun ca, după ce dumnea
lui m-a ales. I-am dat ba
nii înapoi. L-a luat pe co
legul Ion Macovei, apoi 
l-a recuzat şi pe el-

— O altă clientă, dna 
Ana Bunea, a recuzat-o pe 
colega Elena Bordeanu. 
Dosarul l-am preluat eu 
— arăta dl Ignat. Exem-, 
ple mai avem,

— Dle director, ştim că 
sunt şi situaţii cârid avo
caţii au datoria să acorde 
asistenţă juridică gratuită, 
din oficiu. Cum se proce
dează ?

— Cinstit vorbind, nici 
un coleg nu se prea în
ghesuie când e vorba de 
gratuit, din oficiu. Firesc, 
fiecare vrea onorariu. Noi 
din asta trăim, nu avem 
salariu, dar şi asemenea 
obligaţii " intră în atribuţii

le noastre. Aşa că le a- 
coperim cu rândul. Fieca
re să aibă şi cauze plăti
te, dar şi gratuite.

—- Un avocat poate să-i 
garanteze clientului său 
câştigarea procesului ?

— Aşa ceva nu se poa
te afirma. Este contrar 
deontologiei noastre pro
fesionale. Orice proces ur
mează a fi judecat. Abia 
la ultima deliberare se de
cide, se ia o hotărâre de
finitivă.

— Dar că procesul este 
pierdut, le spuneţi ?

— In cazurile când vi
novăţia, este mai mult de
cât dovedită, recunoscută 
de inculpat, este normal să 
le spunem că nu mai sunt 
şanse. Noi mai pledăm 
pentru o diminuare, o cle
menţă, dar numai în li
tera şi spiritul l̂egii. Cum 
în orice proces guvernea
ză principiul contradicto- 
rialităţii, avocaţii îşi fac 
datoria până la capăt. Cu 
o subliniere : la realizarea 
actului de justiţie, la de
terminarea adevărului con
cură completul de judeca
tă, procurorul, avocatul. 
Acesta este scopul final: 
Adevărul I In lumina le
gii I

GhI. NEGREA
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Doi consăteni, colegi 
de serviciu. De loc - din 
ltăscoala-Petrila. Este 
vorba de Gheorghe Ne
goi. şi Gheorghe Moşie. 
Deci, doi oameni din a- 
ceeaşi localitate, cu ace
laşi prenume şi lucrând 
la aceeaşi firmă — E.M. 
Lonea. Destul ‘ de apro
piaţi ca vârstă. Primul, 
36 de ani, celălalt 24.

Şi, într-o sâmbătă, cei 
doi consăteni se întâi-: 
Mese la Petrila. Din ju
rai orei 15, până pe la 
EBjjO, cei doi beau la o 
crâşmă. Apoi se mută 
la." „Lido Club**, un bar 
ca un nume mai pretenţios 
din aceeaşi localitate. 
„Treaba" o continuă vâr
tos şi, cum este firesc, 
ajung în stare de ebrie
tate. Aici mai au un 
ortac, pe Grigore ’ Mirieş, 
tot din Petrila.

Ei bine, toate au fost 
bune şi... gustoase (mai- 
ales alcoolul) până când 
cei doi consăteni şi co
legi au început să discu
te despre televizoare co
lor şi cai putere. Nu 
despre pâinea cea de toa
te zilele, nu despre ne
murirea sufletului... etc. 
Pur şi simplu, despre 
TV color şi puterea cai
lor ca unitate de măsu

ră. Iar unde poate duce 
o asemenea dispută, o 
să vedeţi.

De la o simplă discll- 
ţie contradictorie, se a- 
junge la altercaţii. In pi
cioare, Cel mai ho'tărât 
în a-şi susţine argumen
tele este Gheorghe Ne
goi. Cu pumnul în faţa 
celuilalt. în aplanarea 
conflictului intervine Gri-

tul tăiat, la scurt timp 
după ce Negoi şi-a „cla
rificat" unele chestiuni 
legate de calitatea tele
vizoarelor color şi forţa 
cailor putere ? I

In termeni strict me
dicali, Gheorghe Moşie, 
de 24 de . ani, a murit 
datorită unei hemora
gii externe, urmare a u- 
nei plăgi tăiate cervicâ-

goraş Mirieş. Nu reu
şeşte mare lucru, întru
cât Negoi scoate un cu
ţit automat şi începe a 
lovi în dreapta şi în stân
ga. Cu predilecţie către 
consăteanul său, căruia 
îi aplică mai multe lo-. 
vituri, din care una: în 
zona gâtului.

Fără îndoială, explica
ţia unei asemenea com
portări este simplă: al
coolul ! -

Cum să explici Insă 
celor două fetiţe minore 
— Andreea-Maria şi Ana- 
Alina, de trei şi, respec
tiv, de doi ani — că 
tatăl lor a murit cu gâ

le antero-lateral dreapta, 
cu secţionarea arterei 
carotide şi a cartilajului 
ţirodian. Dar nu numai 
atât. S-a ’ constatat apoi 
un hematorax stâng, ur
mare a unei plăgi tăiate 
— înţepate la nivelul 
hemitoracelui, cu leza
rea plămânului.

Nici Grigore Mirieş, 
care a intervenit in dis
pută,. nu a scăpat nevă
tămat. De la „Lido Club" 
a plecat cu o lovitură de 
cuţit sub braţul stâng. 
De îngrijiri medicale de 
vreo 10 zile a avut şi el 
nevoie.

Ce va spune omul cu 
cuţitul ?

In principiu recunoaş
te că a lovit pe Gheor
ghe, dar numai după ce 
a fost lovit cu pumnul 
în faţă do către acesta. 
Mai susţine că, iniţial, 
a fost agresat de alţi 
consumatori din local.

Ce spun probele ?
La nivelul feţei, - cri

minalul nu are nici un 
fel de leziune. Cei pre-' 
zenţi în momentul deru
lării conflictului au ară
tat că victima nu a lo-- 
vit pe inculpat, că asu
pra purtătorului de cu
ţit automat s-a aruncat 
cu două taburete şi o 
sticlă. Numai pentru a fi 
dezarmat însă, şi numai 
după ce a împărţit lo
viturile de cuţit.

Dincolo de faptul că 
Gheorghe Negoi este tri
mis în judecată pentru 
infracţiunea de omor, 
dincolo de faptul că un 
om în floarea vârstei a 
dispărut în neantul unui 
banal abur de alcool — 
adevăraţii judecători vor 
fi Andreea-Maria şi 
Ana-Alina. Şi asta din- 
tr-un motiv extrem de 
simplu : „obligarea in
culpatului la plata unei 
prestaţii periodice în fa
voarea celor două fiice 
minore", ceruta de ma
mă, nu vă putea înlocui 
niciodată şi nicicum un 
tată.

VALENTIN NEAGU, 
IOVIŢĂ BÂCIAN, 

procuror

După cum suntem informaţi din surse demne de 
încredere, recursul Introdus de procurorul financiar 
şi de Camera de Conturi a judeţului Hunedoara îm
potriva deciziei Colegiului jurisdicţional în procesul 
intentat dlui Costel Alic, preşedintele Consiliului ju
deţean, şi altor persoane cu funcţii de răspundere ift 
administrarea banului public, a fost admis

Cauza a fost trimisă spre rejtidecare Colegiului 
jurisdicţional de pe lângă Camera de Conturi a jude
ţului Hunedoara. Să sperăm că nu va începe iarăşi 
caruselul pe care l-a pornit sentinţa dată de amin
titul colegiu, în primă instanţă, sub autoritatea pre
şedintei colegiului. Noi aşteptăm ; să consemnăm de
cizia ce se va da după această dreaptă rejudecarej 
îără pornire şi fără patimă. Doar din dorinţa de »■ 
informa corect cititorii. (I.C.)

au intrat la

Că privatizarea prin toa
te formele pe care le-au 
zămislit minţile deştepte 
ale celor ce au guvernat 
ţara în ultimii cinci ani 
s-a dovedit mană cerească 
pentru tot felul de în
vârtiţi şi învârtitori, ve
dem fiecare şi mai la 
tot pasul. Tertipurile prin 
care valori de miliarde 
din patrimoniul public 
au trecut, pe preţuri 
de nimic, în proprie
tate privată, sunt diverse. 
Licitaţii anunţate din col
ţul buzelor, la care să par
ticipe numai cine trebuie, 
licitaţii măsluite, vânzări 
fără licitaţie, toate au fost 
foiosite în avantajul „îm
bogăţiţilor de război". Ţi 
se întoarce stomacul pe 
dos numai la gândul cum 
oameni cu influenţă din 
sistemele puterii ş-au a- 
runcat să jefuiască avutul 
amărâţilor de ţărani, foşti 
cooperatori. Poate să fi ui
tat ţăranii acest jaf, căci 
reforma în stil. românesc 
le-a adus mereu alte şi 
alte belele pe cap, dar de 
iertat nu l-au iertat. Ei îi 
ştiu, după toate datele de 
stare Civilă, pe cei care 
i-au jefuit, fără mustrare 
de cuget, li ştiu cocoţaţi 
în funcţii mari, la adăpost 
de lege şi de simţul onoa- 
rei, dar aşteaptă încre
zători alegerile de anul 
viitor, să le dea peste ghea
re, dacă le vor mai în
tinde către fotoliile pute
rii. Ceea ce vrem să re
latăm mai jos. nu stă prea 
departe de ceea ce am 
spus până aid.

Privatizarea prin vânza
re de active a fost -o me
todă concepută să facă 
mai puţin complicat şi să 
accelereze acest proces. 
De procedeu s-ă folosit şi 
SG „Straja" SA. din Vul
can, ca să scape de două 
active, respectiv cabanele 
„Pasul Vîlcan" şi zona de 
agrement „Brazi", cu toa
te amenajările de aici. S-a 
făcut la timpul potrivit şi 
evaluarea celor două ac
tive. S-a făcut printr-o fir
mă specializată şi autori
zată în acest scop, respec
tiv S.G. IPH Deva. în pre
ţuri 1992,. cabana „Pasul

Vîlcan", împreună cu te
renul şi mijloacele fixe 
ce-i aparţin, a fost eva
luată lă 8338 000 lei, iar 
baza de agrement „Brazi"
— la 10 484 000 lei. Ofer
tă . de cumpărare a făcut 
iniţial Ministerul Apărării \ 
Naţionale, dar ulterior şi-a ! 
retras-o, aşa că asupra 
vânzării celor două active 
urma; să se facă publicita-

. tea necesară şi legală şi 
sâ se organizeze licitaţia 
prevăzută de lege, cu preţ • 
de pornire — evaluarea 
făcută de IPH.

Ce vor- fi gândit direc- 
. torul SC Straja ŞA, dl Io-; 
şif Damineseu, şi contabi
la şefă, dna Elena" P'opes- 
eu, e mai greu de presu 
pus. în orice caz," eval" 
rea certă făcută de o fin Ilv* 
autorizată n-a fost agreată 
şi s-a recurs la serviciile 
de evaluator ale dlui Pe
tru Verdeş. Şi dl Verdeş, 
şţiihd probabil cine se va 
prezenta la licitaţie, depă- 
şindu-şi competenţa, pen
tru că nu era autorizat să ; 
focă evaluări, a făcut ca 
ambele active să intre se
rios la apă. De la 8 338 OM 
cabana „Pasul Vîlcan" an, 
„căzut" la 1635 000, iar 
Baza de agrement „Brazi"
— de la 10 494 000 la 
5 527 000. Asta da pleaşcă I 
O suprafaţă construită to
tală de 881 mp, evaluată 
la ceva mai puţin de 8130 ■ 
de lei/mp. Şi încă aceasta 
nu este doar valoarea con
strucţiilor, pentru că ea 
cuprinde şi vâloarea tere
nurilor, si pe cea a mij
loacelor fixe aferente.

Aşa stând lucrurile, este 
foarte posibil ca dl Petru 
Verdeş să dea ceva expli
caţii unde trebuie, pentru 
depăşirea competenţelor sa
le. Cât. despre contabila şe
fă şi directorul SG „Stra
ja" Vulcan, este probabil să 
bage adânc mâna în bu
zunar, căci un bun odată 
adjudecat, prin licitaţie, 
nu-1 mai poţi obliga pe 
cumpărător • să plătească 
complezenţele de care s-a 
bucurat; dacă cumva nu 
le va fi plătit în altă for
mă. V:!"’
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In pragul verii, la A- 
ninoasa, a înflorit din 
nou... primăvară. Au re
vărsat-o cu generozitate 
peste orăşel, timp de trei 
zile, copii ai aşezării şi 
ai Văii Jiului. Ei au în
florit-o cu cântecul, cu 
frumuseţea şi cu purita
tea vârstei, la cea de a 
treia ediţie a Festivalului 
concurs de muzică uşoa
ră „Voci de copii" — ma
nifestare ce-şi onorează de 
la un an la altul valorile 
artistice şi educative.

Organizată exemplar de 
conducerea E.M, Aninoa- 
sa, Sindicatul MTI al 
EMA, Consiliul şi admi
nistraţia publică locală A- 
ninoasa. Clubul sindicatu
lui MTI, ediţia a IlI-a 
s-a deschis sub aura de ' 
lumină -a’ Zilei Copilului, 
redimensionându-i farme
cul şi frumuseţea. 56 de 
talente din grădiniţele şi 
şcolile Văii Jiului (din ce- 
ie 62, din care au trecut 
examenul preselecţiei) 
s-ou afirmat, pe scena 
festivalului, ca mici ve
dete de mare valoare, iar 
28 dintre ele au avut i- 
mensa bucurie do a fi 
premiate. Dar câştigători 
ca. adevărat au fost toţi 
concurenţii şi alături de 
ei spectatorii, copii şi 
părinţi, care, trei zile la 
rând, şi-au susţinut cu 
aplauze mesagerii intru 
artă. Iar în ziua galei, 
când pe scenă au fost in
vitaţi cei, 56 concurenţi, 
pentru a li se oferi da
ruri (pentru participare),

publicul s-a ridicat în 
picioare. Onoare dată co
piilor I Semnificativ gest I 
Şi tot ce a urmat acestui 
moment a fost numai e*- 

' moţie, tălmăcită în la
crimi de bucurie, încăr
cate de aplauze. Pentru 
că, dincolo de premiile în 
obiecte şi dulciuri, valo
rând zeci şi chiar sute de 
mii de lei, pentru locu
rile de frunte (sponsorul

„Voci de 
copii

principal — Sindicatul 
MTI al EM Aninoasa, a 
dăruit peste 1,5 milioane 
lei), aşadar, dincolo de 
premii, izbânda festiva
lului a adus satisfacţie ce 
greu' poate fi exprimată 
prin cuvinte.

Şi totuşi „Această mi
că localitate, cu oameni 
de o factură sufletească 
deosebită, reuşeşte să în
treţină aici- un puls ar
tistic — aprecia dna Teo
dora Jurca, profesor de 

muzică, preşedintele juriu
lui, — iar ediţia de a- 
cum e superioară celei 
de anul trecut. S-a mai 
făcut un pas spre valo
rile artei. E o izbândă 1“ 

îmbrăţişând fetiţa de 7 
anişori, ce strângea Ia'

piept Marele -Trofeu al 
festivalului, dl C. Gher- 
ghinoiu, liderul sindica
tului MŢI al EM Aninoa
sa, îşi mărturisea public 
admiraţia faţă de cei mici 
şi mari, care au transfor
mat festivalul într-o su
perbă sărbătoare, iar pri
marul oraşului, dl Ilie 
Botgros, fără a-şi putea 
zăgăzui emoţia, a trans
mis interpreţilor, forma
ţiilor orchestrale, orga
nizatorilor, juriului, spon
sorilor, publicului, un me
saj de suflet. Purtând gi
rul unor -realizatori de 
excepţie, a căror tainică 
muncă întru împlinirea 
artei nu are limite, prof. 
Ad. Săvulea Coroian (sem
natarul regiei, conducă
torul formaţiei „Melos 
clasic") şi Daniela Paşca 
(autoarea scenografiei), 
care la actuala ediţie au 
demonstrat şi reale ca
lităţi de prezentatori, şi 
având sprijinul grupului 
orchestral condus de* Vio- 
rel Şiling şi „Melos cla
sic", Festivalul „Voci de 
copii ’95“ a fost o între
cere în care a triumfat 
muzica, talentul, dorinţa , 
de zbor spre valoare ar.- I 
tistică. Surpriza din fi- , 

"rialul spectacolului — o» 
revistă muzical coregra- ţ 
fică a elevilor aninoseni t 
— a reconfirmat că mă- J 
iestria nu aşteaptă nu- \ 
mărul anilor, atunci când ( 
realizatorul se dăruieşte î 
teritoriului sublim“al ar- 1 
tei. ţ

LUCIA LIC1U \

Serbările unor şcoli, 
prezentate în propriile 
instituţii sau pe scena 
Casei de cultură din De
va, vădesc un fapt cert 
— plăcerea elevilor pen
tru spectacolul artistic 
în care aceştia evoluea
ză, etalând talent, cali-> 
taţi interpretative. O do
vadă o constituie recen
tul spectacol oferit de' 
elevii Şcolii Generale 
Nr. 4 din Deva pe scena 
casei municipale de cul
tură. A fost o odă a bu
curiei, acum, la sfârşit 
de an şcolar, corolar al 
unei bune situaţii la în- . 
văţătură, dovadă şi re
zultatele obţinute la o- 
limpiadele şcolare.

Alături de elevi, în sa
lă s-au aflat părinţii lor, 
cu toţii umplând până 

V la refuz sala mare a ca- 
ţ sei de cultură. In debut, 
i în scenă a urcat forma- 
1 ţia corală dirijată ■ de 
t prof. Rodica Bendea. A 
ţ Urmat grupiîl coral al 
1 clasei a II-a, dirijat de 
i prof. Codruţa Borca, cu 
I două piese muzicale u- 
\ moristice, sugestive. Mo- 
ţ mentele poetice au fost 
1 numeroase, elevii . raci- 

tând versuri de Ana 
Blandiana, Nichita Stă- 
nescu ş.a. Numeroase au 
fost evoluţiile soliştilor 
vocali de ' muzică uşoară, 
care au interpretat şla
găre, româneşti Şi străi
ne, ridicând sala în pi

cioare, mâinile au fost 
plimbate pe sus, expri
mând satisfacţie. Soliş
tii vocali s-au acompa
niat ei înşişi sau au' fost 
acompaniaţi la orgă de 
învăţătorul Ovidiu Mi- 
heţ, om deosebit, talen
tat până la Dumnezeu, 
adevărat mentor al vie
ţii artistice din şcoală, 
care~a semnat şi regia 
spectacolului.

Grupurile de dans mo
dern sau* dans de socie: 
tate au atras cascade de 
aplauze. Este vorba de 
grupul de dans modern 
„Gama" (instructor Ema 
Novac), cu o frumoasă 
ţinută şi evoluţie sceni
că, formaţia de dans de 
societate standard (ace
laşi instructor). Li s-au 
adăugat formaţiile de 
dans ale claselor a Vl-a 
G (instructor Elena Bo- 
căniciu), a Vl-a D, a 
IV-a B ş.a.

Frumoase calităţi ac
toriceşti au dovedit in

terpreţii din scenete, în
făţişând aspecte ale vie
ţii de elev, sau dramati
zarea după „Dl Goe9 âc 
I.L. Caragiale, realizată: 
de clasa a IV-a D (instr. 
Alina Purcilean). Men
ţionăm elevii clasei a 
V-a E, sau Grupul sati- j 
ric „Ridendo", al clasei L 
a IV-a E (instructor O- t 
vidiu Miheţ). J

Spectacolul a mai fost ) 
presărat cu evoluţii ale \ 
grupurilor vocale — cla- i 
sele a Vll-a A, a II-a ' 
ş.a. Formaţia cu cea mai ' 
curată evoluţie din spee- * 
tacol a fost cea de dans \ 
modern a claselor a II-a, \ 
pregătită de învăţătoarea ’ 
Doina Ocoş. Evoluţia di- ■ 
namică, plină de nerv, S 
încărcată de sugestie as- \
cunde în spate numeroa
se ore de pregătire, de- . 
sene şi figuri de dans * 
inedite, o adevărată crea- ' 
fie artistică. s

■ tn tot acest spectacol, . 
regizat de dl Ovidiu Mi- ’ 
heţ, a ieşit in evidenţă, \ 
pe lângă talentul elevi- i 
lor, costumaţia de spec-} 
tacol, realizată prin gri- « 
ja părinţilor. Unele for-J 
maţii au evoluat în atât\ 
de cunoscutele şi fm -ţ 
moaşele uniforme 
fete şi băieţi ale Şcolii 
Generale. Nr. 4 din De- ' 
va, purtate cu plăce 
de elevi. Felicitări tutu—i  
ror ! Vacanţă plăcută ! '

. PENTRU 
«• /- învăţământul •- 

. VOCAŢIONAL ~
Societatea ADVATECH 

din Bucureşti, reprezentan
tă în Românii a firmei 

. FEiEDBAGH INSTRU
MENTS LTD din Marea 
Britanic, a organizSt, la Li
ceul Teoretic „Traian" din 
Deva, o expoziţie care a 
trezit un larg interes pen
tru elevi şi profesori. Fir
ma este producătoare de 
echipamente destinate sis
temului de învăţământ vo- 
caţional. Expoziţia iti
nerantă cuprinde echi
pamente didactice pentru 
instruire în electronică, te
lecomunicaţii, maşini elec
trice, .hidraulice, acţionări.

Foto : PAVEL LAZA
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Sim pozion  ştiinţific
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Contribuţia creştinismului la păstrarea 
şi dezvoltarea valorilor neamului"

La Deva s-a desfăşurat 
pe durata a două zile 
simpozionul ştiinţific pe 
tema „Contribuţia creş
tinismului la păstrarea 
şi dezvoltarea valorilor 
neamului “. Manifestarea 
a trezit un deosebit in
teres din partea specia
liştilor şi a publicului, tn 
primul rând pentru că a 
abordat spiritualitatea 
neamului, componentă a 
vieţii sociale care a ge
nerat în perioada de du
pă revoluţia din ’89 un 
comportament strâns fa
ţă de creştinismul atât 
de puternic implicat în 
viaţa poporului nostru.

Manifestarea, organi
zată de Muzeul Civiliza

ţiei Dacice şi Romane 
din Deva, Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultu
ră, cu sprijinul Prefectu
rii, Consiliului Judeţean 
Hunedoara, Filialei De
va a Societăţii culturale 
„Avram Iancu“ şi Des
părţământului central ju
deţean al „Astrei", a re
unit cercetători din prin
cipalele centre cultura
le ale ţării. A participat 
Prea Sfinţia Sa Timotei 
Seviciu, episcop al Ara
dului şi Hunedoarei.

In cadrul lucrărilor 
în plen au prezentat co
municări dnii Ioan Sicoe, 
consilier şef ai Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură, Prea Sfinţia Să,

dr. Timotei Seviciu, epis
cop al Aradului şi Hu
nedoarei, prof. Ioachim 
Lazăr (Muzeul Civiliza
ţiei Dacice şi Romane), 
prof. Ovidiu Popescu (Li
ceul Nr. 1 Hunedoara) ş.a. 
A adresat un călduros cu
vânt de salut dl.ing. Geor- 
gel Răican, prefectul jude
ţului Hunedoara. Alte 
comunicări au vizat: 
„Mănăstiri româneşti din 
Transilvania medievală" 
(dr. Andrei Rusu, Insti
tutul de Arheologia şi 
Istoria Artei Cluj-Napo- 
ca), „Biserica strămoşeas
că şi Marea Unire" (Ioa
chim Lazăr — Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva), „Statutul

protopopilor ortodocşi de 
pe domeniul Hunedoarei 
în secolele XVI—XVIII" 
(Vasile ionaş. Arhivele 
Statului Deva) ş.a.

In continuare' lucră
rile simpozionului ştiin
ţific s-au desfăşurat pe 
două secţiuni: „Biserică 
şi naţiune" şi „Religie şi 
societate". Lucrările au 
vizat cercetări arheolo
gice, aspecte_ ale vieţii 
religioase româneşti în 
decursul veacurilor, or
todoxismul şi catolicis
mul in istoria poporului 
român, reforma şi con
trareforma în Transilva
nia, morala credinţei' şi 
sensul creştin ăl vieţii 
rurale române ş.a.

ii

La inchiderea... stagiunii! «
După „Seara amintirilor" ce s-a derulat în cele 

patru luni ale sezonului „rece", pensionarii sîmerieni 
au hotărât ca încheierea stagiunii să aibă loc în aer 
liber. Şi’ acest lucru s-a şi întâmplat I Recent, două 
autocare ou 80 de persoane au realizat, prin Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Simeria, o reu
şită excursie la poalele munţilor ce străjuiesc vatra 
strămoşească de la Gosteşti. Aici, într-o poieniţă, pe 
malul Râului Grădiştei, sub un cer senin, în „reflec
torul" unui soare pur, ce-şi trimitea razele binevoi
toare şi calde, pensionarii simerieni au transformat 
seara într-o zi a amintirilor.

La început, după ce în drumul parcurs au vizitat 
catedrala de la Orăştie, la Costeşti au fost oglindite, 
pe scurt, unele repere istorice, după care s-au spus 
versuri, s-a cântat, s-au spus glume, anecdote, unii 
şi-au povestit, cele mai hazlii amintiri, au avut loe 
ronoursuri pentru cele mai bune prăjituri... N-a lip
sit nici „Roata buclucaşă", dar nici mingea de volei 
sau de fotbal. Unii iubitori ai drumeţiei au escala
dat cetăţile Costeşti şi Blidaru.

lOSIF MEBCKA, Simeria
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Printre păduri de foioase

Urmând firul pârâului 
Zlagti, cunoaştem o zonă 
a judeţului de o frumu
seţe aparte. Peisajul este 
mirific, numai natura fi
ind capabilă de aşa ceva. 
PâiMt la Z laşii — sat cu 
exploatarea aa «te talc, ni
mic neobişnuit! Omul es
te tncă atotputernic, îă- 

. sâadu-şi amprenta asu
pra spaţiului. Mai depar
te însă tablourile se de
rulează ca Intr-un sce
nariu ne bănuit. Satul Boş 
erte întortocheat, cu case 
fattteoase, unde acoperi
ta de verdeaţă şi flori. 
Poate prea puţin ne a- 
beaş atenţia casele, cât 
Bsai ales cadrul în care 
anat amplasate. Poate An- 
dreescu a bătut cu pasul 
ş» această voie a frumij- 
aeţS sălbatice, «amânând 
impresionat, iar impresia 
fi-* aşezat-o pe pânză în- 
te-un desen bogat ai a- 
buadenţei naîurSie. Ia ca
le întâlnim o turmă de 
oî cu un cioban de 
vreo 11 anii, copleşit de 
importanţa misiei sale.

Bai preşedinţi

şt raştnoase
Este însoţit de mai mulţi 
câini, adevăraţii paznici, 
de fapt, ai turmei. La ie
şirea din Boş, gata şi cu 
asfaltul! Apa Zlaştiului 
e liniştită şi limpede, la
tă şi stâna oilor — cu tra
diţionalul măgar, în faţă, 
şi „Fardul", în spate. Dru
mul e bun. La un mo
ment dat, valea de ver
deaţă care aproape ne su
focă se lărgeşte, oferind 
loc cabanei Prislop, mi
nunată pentru week-end 
şi nu numai, oferind 
spaţiu de cazare în ca
mere sau Ia căsuţe, la pre
ţuri acceptabile, dar ţi 
prilejul pentru o baie în 
p isc in ă , unde apa se 
schimbă de două ori pe 
săptămână, şi apoi o pla
jă sub bătaia soarelyi de 
munte. Şi nu în ultimul 
rând tm restaurant de- -
liciOS. »;

La Groşi, casele mai au 
încă creanga de armin
deni la poartă, A început, 
e adevărat, mai târziu, 
să înflorească salcâmul.

bine se ştie, Uniu- 
de# Democrată a Maghia- 
rBw rtm «©mânia are trei
pnc*şi*UMţp. irrffîîm —-
Tarerle Tefees— este de o- 
«aa*e, ai doilea —- dl Măr
ite Beta — este propriu-zis, 
a( Insllea — cB Tefcacs Csa- 
Îmi —■ executiv, ©intre cei 
trei ne-au interesat primii 
doi şi o să vedeţi în con- 
âii»nrr .de ce. La Congre- 

de U Cluj 
weşedmtete de 

a reprezentat ari
pa aadicală a uniunii; jar 
di âăarko Bela pe cea fae- 
denrtâ. Intre cele două a- 

•wtft a-a dat o iuptă. când 
tatei ascunsa, când mai pe 

.ICapi. mai ales în ce pri- 
“ ajeggpga preşedin-

. prepria-ris. ra Tofaes 
mmt — mi-au spus 

W& 4cteg*ti —- ca fa» fran- 
■m t mtwiU să fie ales m 
mm*rty Irare, cel ce a zis 
c i  «aghiarimea din Româ- 

stat ta atat, deci 
A ieşit faşă «fi 

Bria, şi facă Ja 
«faţă de ceilalţi 

«SM candidaţi, deci mode
raţii mi fost mai mulţi ja 
«engres.

Preşedintele de onoare, 
aste «n tip potrivit de stătu, 
râ, subţirel cu privire întune- 

1 cu buze vinete. Buze 
»® manifestare ce a 

avut loc, înainte .de con- 
: la Miercurea Cîue, au 
că statuia lui Avram 
i din Cluj Napoca sea- 

ou © cioară In vârf 
par. Am văzut că oa- 

au numai că mi-i 
dar chiar fi evi

ţi priveau cum trece 
ei însoţit de Boc

im re şi dispare un
de*» într-una din săiae 
Casei Universitarilor, du
pă care întorceau ochii în 
affiA parte.

Marko Bela, în schimb 
— un tip înalţ, bine fă
cui, cu o frunte luminată 
şi privire limpede — era, 
imediat ce ieşea în hol, 
înconjurat de o mulţime 
de oameni cu care stătea 
cu plăcere de vorbă, le 
•strângea mâinile cu căldu
ră. Exprimă cele relatate 
mal sus ceva ? Evident că 
da şi este limpede pentru 
oricine ce anume.

TRA1AN BONDOH

Socul, la rândul lui, răs-1 
pândeşte o aromă care te >] 
îndeamnă Ja linişte sa-]; 
fletească. Cuprinşi deme-jî 
laneolie, fi invidiem pe i J 
acri hunedoreni care au^ 
reieşit să-şi construiască1 
aici vile de vis. Doamne,! 
cât' de darnică e lumea] 
arta pentru cri indrăz- < 
neţi ţi avuţi f Privim eu! 
jind, de după gardul din] 
fier, la aceste minuni ră
sărite în peisajul mirific] 
al Văii Zlaştiului. Ce bl-] 
ne ar fi să avem ţi noL 
aşa ceva aici t. Dar până] 
la urmă ne dăm seamaj 
că prezenţa noastră aici! 
ar strivi această „corolă] 
de *rdnuni“ şl am avea* 
probleme cu ecologiştii T] 

Aşa că începem să ar-] 
crin printre păduri Se< 

ţi mai apoi răşi-j 
Ani putea să » 
pe ia Arăaieş şi! 

Ciulpăz. Dar ţinta noas-] 
tră este Cerbăîtfl. cu s 
trie sale răspândite pel 
munte!

. MINEL BADEA, 
IONEL ORŞA

MESERII . 
ABANDONATE

Xrcmîm Costa a fort co
vaci în Cerbii. „Din a- 
ceastă meserie wuse poate
trăi", ne mărturiseşte dl Iro- 
nim Costa, un român în pute
re, Din această cauză a 
fost nevoit să se angaje
ze la I.C.S.H. „Acuma nu 
mai vine nimeni Ia covaci. 
Sculele le păstrez, totuşi, 
chiar dacă ruginesc. La 
noi se mai ară puţin. De 
altfel, cred că peste ze
ce ani satul Cferbăl îşi va 
încheia existenţa pe harta 
judeţului. Oamenii pleacă. 
Acum au mai rămas bă
trânii, dar se vor duce şi 
ei“. (MB.)

7 DIN 51
Sub titlul „La care Paş

te, Domnilor reamin
team Filialei de Beţele E- 
Iectrice Deva eă întârzie 
de multă vreme să onore
ze a rentandă a Consiliu. 
M tac* Vejel. «te a insta
la 51 de corpuri de Bu

fa satele co-

asastre este „îbcu- 
;-au Instalat T 

fa ritmul acesta 
probabil că va trebui să 
mai intervenim. (I.C.)
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Statornicie
Gândindu-ne Ia origini

le îndepărtai* ale satului 
Geoagiu-Băi, format în 
preajma unei importante 
aşezări romane, şi făcând 
o paralelă cu Şcoala Pri
mară din acelaşi sat, pri- 
rpa apreciere ce ne vine 
In minte pleacă de la un 
cunoscut proverb — „La 
vremuri noi, oameni noi", 
parafrazând, am spune : 
la locuri străvechi, oa
meni statornici... Oameni 
care, ia un moment dat, 
se confundă cu locul şi 
cu instituţia pe care o 
slujesc ani la rând, cu 
aceeaşi dorinţă de a lă
sa în urmă iucruri şi fap
te trainice.

Căci cş altceva mai a- 
proape de adevăr s-ar pu
ma spune despre învăţă
torul Ion Lai, care stă 
la catedra şcolii din Geoa- 
giu-Băi de 22 de ani ne
întrerupţi, începânclu-şi 
meseria de dascăl în ur
mă ca patru decerni 
S-au perindat prin băn
cile şcolii generaţii după 
generaţii, astfel că în pre
zent mulţi dintre foştii 
elevi sunt- părinţi ai ac
tualilor şcolari; fapt ce 
se răsfrânge pozitiv a- 
snpra relaţiei dascăl-elw- 
pârinte, bazată pe senti
mente' de încredere re
ciprocă. Vorbind despre 
generaţiile trecute, in pri
virea dascălului se pot în
trezări licăriri de fireas
că mândrie; pentru că, 
in drumurile sale, dl Lai 
întâlneşte alături de oa
menii satului — medici, 
ingineri, tehnicieni, mun
citori, ţărani, cărora dum
nealui le-a încredinţat 
primele taine ale alfabe
tului...

Cele patru clase prima
re existente -acum în.

şcoală sunt frecventate de 
30 de copii din sâ't» cur
surile desfăşurându-se si
multan pentru clasele I— 
UI (învăţătoare — Ma- 
rloara Lai), respectiv pen- 
Aru XI —IV. Deşi dotarea 
şcolii nu este cea cores
punzătoare, dl Lai ‘ sra 
străduit să creeze elevi
lor săi condiţii cât mai 
bune, realizând prin e- 
forturi proprii o parte a 
materialului didactic ne
cesar (planşe, desene, 
hărţi). De altfel, în de
cursul timpului, dumnea
lui a sprijinit şi a con
tribuit direct la tot ceea 
ce s-a întreprins în fo
losul şcolii : extinderea 
spaţiului, introducerea sis
temului de încălzire cen
trală, amenajarea clădi
rii Şi a curţh «te.

Fără a da semne de 
plictiseală ori de obosea
lă după atâţia ani de 
muncă, dl învăţător con
tinuă, eu aceeaşi răbdare, 
să cultive copiilor intere
sul şi dragostea pentru- 
tot ceea ce înseamnă na
tură, respectul pentru lo
curile încărcate de isto
rie ale satului, efectuând 
ieşiri şi excursii in îm
prejurimi, vizitând mo
numente istorice, obser
vând viaţa plantelor şi a 
animalelor...

Doreşte adică să-i în
veţe pe copii să trăiască 
frumos. In cinste şi înţe
legere cu cei din jur, pen
tru că numai aşa dască
lul Ion Lai va putea pâ-, 
răsi catedra şcolii, ieşind 
la pensie, mulţumit de 
ceea ce a lăsat în urmă 
şi cai sentimentul datoriei 
îndeplinite.

GEORGETA BÎRLA

DOUA Şl ACELEA VECINE 
Corespondenţa personală simplă au ridică In gene

ral probleme de expediere la desfide. O încredinţezi 
* cutiei poştale'şl poşta işl face datoria. Cutiile acestea pen
tru colectarea corespondenţei sunt o prezenţă familiară 
fa oraşe, amplasarea tar raţională scvtfadu-i pe cetăţean 
de drumuri inutile. No acelaşi tocrn se latrina»» însă la 
Haţeg. Aici snnt fa total două rarii poştale, postate ana 
fa apropierea refeitalte. Probabil să no le Se urât. Şt 
nade credeţi că sânt amplasate? fa faţa sediului Oficiu- 
lui paşfal. Probabil xă mi obosească prea tare colectorul 
de corespondenţă. (N-S.)

In pofida vremii care ne 
mai joacă feste, sezonul es
tival m început. Cei dare 
administrează staţiunile 
balneare, şl şi-au astmuri 
responsabilitatea creării 
unor condiţii optime <te o- 
dihnă sau tratament, sunt 
pregătiţi pentru a-şi pri
mi oaspeţii Pe de altă par
te, cei care şi-au „cântă
rit" din vreme bugetul şi 
posibilităţile, au luat de
ja o hotărâre In acest sens. 
Câţi dintre salariaţii cu 
venituri medii sau dintre 
pensionari au posibilitatea 
să plece intr-o staţiune pe 
litoral, chiar şi numai pen
tru o săptămână, bănuim. 
Momentul propice de a 
„măsura" gradul de ocu
pare b staţiunilor va fi 
însă apogeul verii. La ora 
aceasta suntem pesimişti. 
Nu din fire, ci veţi vedea 
de ce.

întrebarea din titlu am 
adresat-o mai multor per
soane din municipiul Hu
nedoara. Iată şi răspunsu
rile :
Maria Mărilâ : Concediul? 

La sapă şi la fân. Am gos
podărie în Boş. împreună 
ou soţul meu, electrician 
la „Sidcrtii îcâ | mergem

In timpul liber la muncii© 
agricole. De 15 ani o-ăm 
mai fost într-o staţiune., 
înainte, când era CAP-ul, 
aveam normă ; acum ne-am 
luat o parte din pă
mânt şi lucrul nu se mai 
termină. Avem două fete, 
pretenţiile sunt mari, ba
nii au Întotdeauna lec. -

Vasilica Pîrvu: Niciun
de. Acasă, cu copiii, pen
tru că nu-mi peemit. Nxâ 
pe fete nu-mi permit să 
fa trimit undeva. Mânca
rea o scumpă, mă gândesc 
la incăîţămfate pentru fi
le, la strtctsa neresap.
. feeria Popa: Nu-mi pot 
permite să pierd nişte bani. 
Muncim zi şi noapte ea 
să supravieţuim, pentru că 
banii etan vin, aşa se duc.

Argentina Bele :' încă 
nu mă pot gândi la con
cediu. Am doi copii, Unul 
la liceu, celălalt în clasa 
a Vl-a. Le trebuie rechi
zite, Îmbrăcăminte. Ii voi 
trimite pe ei îa bunici, la 
Zalău. Ca elevi, ei bene

ficiază de reducere la 
trahsport.

Nicoleta Mateaş : Nu
m-am gândit facă- Acum 
doi ani am fast fa mare 
şi poate că acum voi mer
ge Ia monte. Bfaefaţetes, 
cu ajutorul pftrinţfi«r, că 
eu sunt angajată abia de 
un an.

Georgeta I .: De trei ani 
n-am fost decât la baraj, 
la CiadLş. Mi-aş dori să 
merg Ia mare. Poate am 
să reuşesc câteva zile.

Gfi. Başca: Eu, acasă, 
fa oraş. ©fa anul ’88 n-am 
mai fost fa concediu.

Tarar: Unde am 
fost şi amil trecuet. Cinci 
zfie, Ia Gurazlata. Este o 
zonă frumoasă, e linişte. 
Ne descurcăm cu baud pu
ţini, prin autogospodărire. 
Peste dram este o cabană 
particulară, unde se gă
teşte. Merg cu cele două 
fiice, că soţul meu trebuie 
să mă înlocuiască la ser
viciu. E drept că fata cea 
mică preferă un mediU dis

tractiv, n-o încântă prea 
multa linişte—

Lăcrămioara Cojocariu : 
La părinţi, la ţară, la Cer- 
leju de Sus. Unde se ter
mină grădina, se înalţă o 
pădure. Este o încântare, 
» delectare să fa afli aco
lo, departe de stresul ora- 
şuhâ. fa staţiune, cu pre
ţurile actuale, «a se mat. 
poate. Pe băiat îl trimit în 
tahiră Ia Păltiniş, jar pe 
fetiţă o luăm eu noi.

Siniea Popcscu: Unde 
anume am avea — căci ara 
sofirii la ţară. In Gorj — 
dar cu ce ? Nu ne mai pu
tem permite să mergem 
nici măcar Ia ei în fiecare

O doamnă (câre a ţinut 
să rămână anonimă): A- 
cum e rândul celor mai 
tineri să plece. Am o oUr- 
te, o nâ frumoasă, 
şi-mi face plăcere să ies 
cu nepoţelul să-i citesc, să-i 
povestesc. Arta mă delec
tează mai mult decât orice.

Elena Mândrea»: Dacă 
voi ajunge să-mi iau con
cediul (nu ştiu când, că a. 
vem mult de lucru), voi 
merge la baraj cu copiii şi 
cu soţul. Nu-mi permit să 
mă deplasez în alte loca
lităţi din ţară.

Masa pe zi, într-o sta
ţiune de pe litoral, costă

Ecaterina Suceava: Voi 
merge o săptămână cu co
pilul la Reghin, la socri 
Vom respira a» curat, îm
bălsămat de parfumul fâ
nului cosit. Ca să merg fa 
staţiune, ar trebui să iau 
un împrumut de la GAR 
şi să nu zoai scap de rate 
timp de un an de file. Me
rită?

000 tei de persoană, iar 
cazarea, la Mamaia, spre 
exemplu, este în luna iu
nie de 8660 lei/loc ; plus 
costul biletelor de tren
Hunedoara — Constanţa, 
dus-lators, care este de 
13940 lei pentru o singu
ră persoană. Iată de ce fa
miliile cu 1—2 copii nu-şi 
permit decât un concediu 
la ţară, ori cel mult la 
Cinciş sau la alta cabană 
din judeţ.

*
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Inspecţiile efectuate re
cent de către Oficiul 
Judeţean centru Pro
tecţia Consumatorilor 
Hunedoara—Deva % câţi
va agenţi economici au 
semnalat cazuri de încăl
care a prevederilor Or
donanţei Guvernului nr. 
21/1992.

CÂND CALITATEA 
LAŞA DE DORIT

La S.C. Prod. Com. 
Impex Beby S.R.L. De
va (importator S.G. Marcu 
&RU> ciocolata „Do- 
mos“ aflată hi vânzare nu 
avea dementele de iden
tificare — caracterizare 
traduse în limba româ
nă. De asemenea, uni
tatea nu era autorizată 
pentru vinderea băuturi
lor alcoolice la pahar şi, 
cu toate că existau în 
dotare substanţe dezin
fectante, nu se făcea î- 
gienizâaea acestora. S-a 
oprit comercializarea cio
colatei " şi s-a stabilit in
trarea tn legalitate a 
funcţionării unităţii pri
vind activitatea de co
mercializare a băuturilor 
la pahar.

Sortimentele de cafea 
Regal st £acobs, verde, 

fa rtnaan- de AG.
&JU* De- 

temporar o- 
- de Ia comercializa

te, societatea iwavând 
documente de atestare a 
calităţii acestora. Amenda 
apUcată a fost de 106 000 
lei, ca şi în cazul pri-

La punctul de desfa
cere din Petroşani, y a- 
parţinând S. C. Super 
Market S.A Deva, ouăle 
provenita de la S.C. Avico
la S.A. Iscroni nu erau de
pozitate corespunzător şi 
nu erau însoţite de docu
mente de âteftare a cali
tăţii. A, fast oprită tem
porar vânzarea ouălor 
până la intrarea în le
galitate. Tot aici au fost 
oprite de la comerciali
zare câteva produse ali
mentare şi anume smân
tână provenită de la 
S.C. Alba Lact S.A. Alba 
falia, muşteriii — furni
zat de societatea Getica 
Trans S.R.L. Deva şi 
nectarul de caise adus 
de la depozitul din Deva

al S.G. Super Market 
Motivul? Aveau terme
nele de valabilitate de- 
păşite şi nu erau însoţite 
de documente de ates> 
tare a călită ţiL Valoarea 
amenzii aplicate — 
500 000 Ici

S-A SISTAT TEMPORAR
COMERCIALIZAREA

Este important să fi* 
cunoscute de către cum
părător compoziţia şl 
modul de întreţinere ale 
unei confecţii sau ţesă- ' 
turi. De aceea inspec
tori din cadrul 0.J.P.C. 
controlează periodic şi 
activitatea celor care 
se ocupă cu comerciali, 
zarea unor astfel der arti
cole. Pentru faptul că 
ţesăturile tip mătase co
mercializate de către S QL 
Riki &R.L. Tîmipaara —: 
Sucursala Deva nu erau 
însoţite . de taloane ca 
instrucţiunile de întreţi
nere a fost oprită, până 
la obţinerea documen
telor necesare, comercia
lizarea lor, fiind aplicatft

şi » amendă de 50 006 
lei, Abateri similare au 
fost constatate şi la alţi 
agenţi economiei. Coope
rativa meşteşugăreasca 
„Arta Modei“ Deva co
mercializa tricouri de 
copii, pantaloni şi pantofi 
bărbăteşti — mărfuri ne
însoţite de declaraţii de 
conformitate şi de eti
chete cu elemente de 
informare — caracteriza
re (compoziţia fibroasă, 
mărime», instrucţiuni de 
întreţinere) .Acestea pro- 
veneau de In societăţile 
comerciale Tutos Trans
port S.R.L. şi Sarmintex 
S.A. —- din Deva, res- 

. pectiv de la S.C.. Biho
reana SA. Marghita, Pfoşă 
1a intrarea în legalitate, 
s-a sistat activitatea de 
comercializare a produse
lor. Au fost aplicate a- 

- menzi în valoare de câte

Material întocmit pe
boxa datelor îumiznle 

de Oficiul Judeţean 
pentru Protecţia

s ;

Pe dl loan Bonta, ad
ministratorul Pieţei din 
Deva, tara surprins fa. 

, tr-® după-andază pe post 
de... diriginte de şantier. 
Cu harta pieţei într-o 
tnâidli «U Uri proiect în 
cealaltă explica ceva 8- 

. nui domn : „De aici, de 
la stâlpul pe care scrie 
legume-zarzavaturi încolo 
va

— Chiar ce va fi ? — 
am întrebat.

— Un tronson cu 48 
de mese pentru produ
cătorii particulari, pe 
care îi vom aduna de pe

i afară, de pe ptetou^şî

aici. Platoul va fi pus 
la dispariţia celoţ care

vin cu cantităţi mari de 
varză, pepeni verzi şi 
galbeni vteŞUv ardei, vi
nete etc. Tronsonul în 
care îi vom muta va fi 
acoperit şi închis, iîu- .

fi fa câteva atiSa..■ 
« # ?

—■ Ce avantafc se yof 
asigura celor care îşi 
vând produsele f  Day 
nettă, celor tare fum* 
jrărăm zilnic din Piaţa citaţie «mstrucţia. să-l 
Devei ? angajăm pe cel nud. ba»

U-

NOUTĂŢI l i  p ia ţ a  devei tea facă 
repede.

căjfă. 
fârguîelile mai 
Mti bine. mai...

minat gi încălzit în se
zonul rece, vom trage 
apă curentă. Prin două 
uşi mari se va asigura 
legătura cu actuala hală 
mare închisă. In felul a- 
cesta nu vom mai apela 
iarna la spaţiul de la 
parterul complexului co
mercial „Central",

— Multe- Pentru tei 
care îşi desfac produsei* 
aici li Se pun la .dâsp®t 
ziţie spaţii in plus, N* 
gândim Iţt un punct ali
mentar, altele cu peşte, 
came, lapte, brânzeturi, 
gustări calde şl recf, bău
turi răcoritoare, sucuri 
etc. Proiectul vă fi de-

r ■' wpedfe 
bice, da t Dar şi mal Ief
tin au garantăm. Spe
răm că din moment 'fie 
vor fi produse mai multe, 
de calitate, la concuren
ţă, preţurile s© vor re
duce...

GH. I. NEGREA
r~- fi -

Brad. A ÎNCEPUT PROCESUL 
DE REFACERE A  TERMOFICĂRII 

ORAŞULUI
Recent, a fost aprobat un studiu tehnico-economic 

care vizează termoficarea oraşului Brad, precum şi aii. 
meaterea locuinţelor eu apă caldă, racordată la centra
lele termice. Studiul tehnico-economic vizează, te mod 
deosebit, îmbunătăţirea parametrilor de calitate a re-, 
ţelei de tcrmoficare a oraşului, eliminarea pierderilor 
de agent termiĉ  şi apă caldă, ridicarea temperaturii 
în locuinţe, iar cd mai important lucru îl reprezintă 
"diminuarea cheltuielilor comune ale locatarilor,

Refacerea reţelei oraşului are foc după aproape 30 
de ani şi cuprinde mai multe etape. Un prim pas 
îl reprezintă acest an, când se reface o treime' din 
totMte instalaţiilor, restul fiind te atenţie pentru anii 
*998—1997.^

finalizarea acestui proiect de mare importanţă pen
tru locuitorii oraşului Brad reprezintă un pas decisiv 
spre servicii net superioare celor actnale, cu costuri mai 
scăzute şi fără îndoială atingerea unui confort decent, 
demn de începutul mileniului trei. (C. P.).
WVWVWWWWVWVWOOTWWWWWWWVWWV-

SPRIJIN PENTRU OAMENII NECĂJIŢI

* 0 mmm a mmm •  mmm a mmm a mmm a imam a mmm a ţamm a.mmm

S.C. IMCOMEX S.R.L.

Sunt mulţi oameni ne
căjiţi în cele opt sate ale 
comunei Cerbăl. Cu atât 
mai mult este de apre
ciat iniţiativa luată de 
secretarul Primăriei dl 
Aurel Luţchi şi aprobată 
de consilieri, de a-i a- 
juta pe cei necăjiţi : bă
trâni, bolnavi, singuri, 
neajutoraţi. Câte 8 480 
lei li " s-au acordat unui 
număr de 37 de oameni. 
Puţin, dar este totuşi un 
ajutor. Au beneficiat, 
priritre alţii, Viorel Mi-

,W,V.V.V.‘.V

honesc, Doinei Leca, Dom- ■ 
nica Nan, Ileana Pătrău, î 
Marfa Căldăraş, Veroni- ■ 
ea Roşu, Domnica Spă- 
rios, Nica Spărios, Floa-| 
rea Bistrian, Solomia ■ 
Popovici, Aurica Petri-1 
cel, Salviria Baba... Dacă \ 
s-ar aduee o suplimen
tare cât de cât capitolu
lui „asistenţă socială" din! 
bugetul auster, bieţii 
oameni ar putea fi aju
taţi mai mult, Ii s-ar mai! 
îndulci durerile Vieţii...; 
(GH. I. N.).

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştia, 
j str- N- Băîcescu- nr- II, telefon 64 74 98 s
J •  TELEVIZOARE COLOR i NEL ORION, 
I GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
J cu si fără teletext)
I •  TELEVIZOARE ALB NEGRU — Bucureşti 
i •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti 
* •  ARAGAZE — Satu-Mare 
| •  MAŞINI DE SPALAT — Cugir 
! 9 COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie 
1 •  GRESIE şi FAIANŢA — model Italia 
v •  VOPSEA, CHIT ŞI DELUANT AUTO 
| •  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA 
I •  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasnl- 
I ce j filtre' cafea, râşniţe de cafea, mixere 
j electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
5 boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
|  La toate produsele se acordă

, GARANŢIE intre 1-3 ari
; garantat cele mai mici preţuri:
I Produsele se vâad si cu

PLATA ÎN fi RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara 

ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
•• PRIN CASA DE AMANET.

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

ii

I

in v ita #  c a m pio n u l  c a ij t Â W  biroul ffag? j
S.C.COMSERSU L. -DISTRIBUITOR AUTORfZA T 
TEL: 716551; 7I69I5;7I6744 FAX: 7M77J
Copiatoare, maşini 4e wmrş, calcutatoan* 
imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme âe 
alarmă, case de marcat şl cântare electronice,, 
reptroproiectoare, papetărie. 11 ; j
- ANGAJĂM REPREZENTANTI I)E VÂNZĂTUtl ■ .

distribuitor 
en gros din 

(ară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST
vă oferă:

-H

ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA dj
— ofertă bogată în sortiment» de sezon 

ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA
— colectare originală iu pungi intre 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 10# kg.
ImbrăcAminte noua din china j

fi bluze din b

L

La preţuri accesibile.
N OU ! NOU/  NOU t 

Preţuri foarte avantajoase ia cantită 
— peste 5 tone — 300fi lei'+ TV 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iulh» 

său, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 
* luni-vineri: 8—16).

Orar depozit: satul Vlaha, între Iimi-sâ*»- 
bătă, 9—10.

Doriţi sa vă dotati locuinţa
la standarde occidentale?

Noi vă oferim : ^
• Televizoare
• A r a g a z e  '
• Frigidere si congelatoare M
• Maşini d e  spofot autom atei
• Instalaţii com plete d e  satelit 
*0  gam ă diversă d e  aparate

■t
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Plata in RATE II!
QUASAR S A. , 

Deva tel.61126T 6 t 4^S3

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ 
A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR 

SPORTIVI HUNEDOARA—DEVA

A N U N Ţ
că în data de 19 iunie a.c~ va avea loe ,

' ■adunarea generala; \
a membrilor pescari din Filiala Deva, la V 

sediul A.J.V.P.S. Hunedoara—Deva, la dara 10. \ 
------------------------------------------------------ —  ^

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ {
A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR ( 

SPORTIVI HUNEDOARA—DEVA j

•  angajează păstră var pentru păstrăvă- |  
ria Bulzeştii de Sus.

Informaţii la sediul A.J.V.P.S. Hunedoa
ra—Deva şi Ia telefon 615422. (373)
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren Deva, zo
na Cetătii, tel. 613572, o- 
rele 7—6 14—17, 20—22.

(1923)
« Vând Skoda 100 S, cu 

mplte piese schimb. Tel. 
'618009. (1921)

•  Vând teren arabil, 
Almaşu Sec, la şosea. In
formaţii Deva, Gojdu, bl. 
A.6, sc. 2, ap. 37, dumini
că1 după-masă.

(1924) .
« Vând apartament trei 

camere, parter, bdul Băl- ■ 
cescu, telefon 629669, după 
ora 19. (1915)

•  Vând tractor Ilia, tel.
122, str. T. Vladimirescu, 
24 A. (1913)

•  Vând casă, 52 mp, 
Deva, A. Vlaicu, 110, 
13 000 000 negociabil sau 
schimb eu Oradea, Şpimuş, 
Boholt, Bîrsău, zilnic 18 
- • âl, la domit-iliu.

(1909)
: « Vând apartament 2 
camere cu îmbunătăţiri, 
preţ cpnvenabil, tel. 628238.

(1911)
•  Vând garaj demontâ-

bil cornier, PAL, acoperiş 
azbociment, barcă. Tel. 
«14497. (1906)

•  Vând apartament 4
camere, parter, Gojdu. sau 
schimb cu “apartament 2 
camere, plus diferenţa. 
622176 . (1903)

•  Vând convenabil Skoda
1004 MB, stare foarte bună, 
telefon 162 A, Vaţa, după 
era 17. (1902)

• Vând casă şi grădină
Deva, Str. Gtt Doja, nr. 26, 
tel. 617895, preţ 38 000 000 
lei. ’ (1890)

« Vând Audi 80 neîn
matriculat. Tel. 777287.

(1918)
« Vând casă 4 camere, 

etaj, grădină 1000 mp zo
nă centrală. Brad, telefon 
621249. (1855)

« Vând Dacia Sport. 
Informaţii tel. 623844, De
va. ' . (1926)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1992, tel. 614502, 
618208. (1927)
. « Cumpăr -caroserie Da
cia 1100. Tel. 616769.

(1928)
•  Vând grădină cu pomi

fructiferi, viţă de vie altoi, 
eu acces la drumul Co- 
ziei, 2000 mp (cu plata în 
rate). Cumpăr maşină 
sfărâmat porumb şi moară 
pentru măcinat. Informaţii 
tel. 6118S6. (150629)

•  Vând Meskvici 412,
Ceva, tel. 614079, zilnic 
după ora 18. (1937)
* « Vând casă, anexe, 
grădină Gothatea, telefon 
615(93. (1936)

• Vând pui câine Lup.
Tel, 627864. (150628)

•  Vând urgent Dacia
t.reak 1300, tel. 624577 
sau 611842. (150630)

•  Vând urgent Audi 
80. Tel. 611842.

, (150410)
• Vând dozator Frcsco

3 capete, tel. 621435, după 
oic 17. (1934)

•  Vând Audi 80, stare
perfectă. Tel. 642669, după 
ora 15. (1938)
■ « Vând urgent casă 
Simeria, Mihai Eminescu,
17, preţ ‘ convenabil, re
laţii - în fiecare zi de la 
14—21. (1944)

• Vând Dacia 1310 — 
1983 şi Dacia 1310 —' 1982 
neînmatrieulaţe, Ungaria, 
telefon 628881.

(150631)
• Vând apartament 2 

camere, Simeria, bloc 104,
10 milioane, negociabil. 
Tel. 661185. (7446)

• Vând două televizoa
re alb-negru (eventual 
piese), prşţ convenabil, 
Goagiu-Sat, tei. 361, după 
ora 20 (7448)

• Vând urgent Mercedes
230,, înmatriculat. Haţeg, 
Libertăţii, 8. Preţ conve
nabil. (8710)

« Vând casă şi tractor 
U 650, Crăguiş. Informaţii 
Unirea. 24. (8711)

•  Vând Dacia 1300 şi 
Ford Granada, 2000 «mc. 
Tel. 711510, 717019.

(0825)
• Vând apartament 4 

camere, etaj II, preţ ne
gociabil. Tel. /20607.

(0802)
•  Vindem casă, cu gaz 

metan, energie electrică şi 
apă, teren 700 mp, în 
spatele Fabricii de trico
taje Hunedoara, strada 
Panait Cerna, nr. 13, bună 
pentru locuit, grădinărit, 
depozite en gros, spaţii 
comerciale. Informaţii la 
tel. 7Î3748; 712189; 714046.

(0803)
• Vând urgent iarbă

verde, preţ convenabil, Că- 
lan; Valea Sîngiorgiului, 
106. (0824)

•  Vând casă, grădină,
dependinţe,' Hunedoara, 
strada Sarmizegetusa, 66, 
tel. 715953. (0820)

« Vând urgent casă- cu 
etaj, în roşu, în satul Ba- 
tiz, teren 1000 mp, 1 preţ 
convenabil. Tel. 711955, sau 
Ba tiz, nr. 73."

(0810)
•  Cumpăr aripi faţă şi

mască Skoda S 100. Tel. 
622022. (151315)

• Vând urgent spaţiu 
comercial, dotat în piaţa 
Obor, sau schimb cu auto-

, turism. Tel 711955.
(0819)

• Vând caroserie com
pletă Mazda 626, caroserie 
completă Dacia 1300. Tel. 
720426. . (0818)

•  Vând . garsonieră mo
bilată, Hunedoara, Mu
reşului, nr. 2 A/39. Tel. 
728404. (0798)

• Societatea GARANT 
CONSULTING, tel. 
054 — 616419 (DEVA), 
facilitează vânzarea, 
cumpărarea, închirie
rea apartamentelor, ca
selor, terenurilor. CUM
PĂRĂTORII SUNT 
SERVIŢI GRATUIT !

(51225)

PIERDERI

• Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Mun
tean toan. O declar nulă.

(7447)
• Pierdut carnet student,

pe humele Drăgoi Florin. 
Il declar nul: (0821) .

•  Pierdut permis de că
lătorie CFR, şi legitima, 
ţie de veteran de război, 
pe numele Bocşănu Victor. 
Se declară nule.

DIVERSE

• Oferim gospodărie 
completă în Simeria, spre 
îngrijire, nu pretindem 
chirie. Tel. 619519,

•  Familia Oiungan mul
ţumeşte pe această cale 
întregului personal al sec
ţiei ortopedie din Spita
lul Judeţean Deva, în 
mod deosebit domnilor 
doctori Păsculescu Petru, 
Cristescu Nicolae, Timar 
Grigore şi doamnei doctor 
Nadă Elena pentru înaltul 
profesionalism dovedit în 
tratarea şi îngrijirea, fiu
lui nostru Sorin.

(1932)
« Societatea Agricolă 

Baleia Rîu-Bărbat anunţă 
intenţia de majorare a

preţurilor şi tarifelor în. 
cepând cu data de 1 iulie 
1995 şi licitaţie publică 
pentru vânzarea unei 
autobasculante tip Saviem, 
în data de 30 iunie 1995, la 
sediul unităţii. (1960)

OFERTE d e  
SERVICII

• 3.0. DEVAROM PROD-
CONSTRUCT anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor între 50—100 la 
sută, începând cu 15 iunie 
1995. (1958)

•  Societate comercială
angajează tânăr cu vaste 
cunoştinţe economice. Tel. 
660880. (1907)

« S.C. Corn execută 
transport marfă auto 1,5 
tone, ■ 200 lei/km. Tel./ 
fax 625094. (1962)

COMEMORĂRI '

D E C E S E

• Cu nemărginită 
tristeţe plecăm frun
tea asupra mormântu
lui acum când se îm
plinesc 6 săptămâni 
de când ne-'a părăsit 
cel care a fost maistrul 
electrician

NICU GOSTIAN
un minunat fiu, tată, 
frate şi unchi. Dum
nezeu să te primeaşcă 
şi să te odihnească 
în pace ! Nu te vor 
uita. niciodată pă
rinţii, fiul, sora şi 
nepoţii. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
în ziua de 18 iunie 
1995, ora 11, la Bi
serica Ortodoxă din 
oraşul ‘Vechi Căfan.
. . .  - • .(1901),

•  -Familia Popescu 
Mihai şi Liana, ne
poţii Mircea şi Ioana 
anunţă cu durere in 
suflet încetarea din 
viaţă a celei care a fost 
o minunată mamă, 
soacră şi bunică ■

POPESCU 
ECATERINA 

înmormântarea azi, 
14 iunie 1995, ora 13, 
Ia Cim.tirul Bejan din 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace !

(D. P.)

« Colectivul O.C.O.T. 
Deva este. alături de 
familia domnului di
rector Mihai, Popescu, 
la greaua încercare 
pricinuită de decesul 
mamei sale

POPESCU 
ECATERINA 

şi transmite since
re condoleanţe. 

Dumnezeu s-o ierte!
(D. P.)

-J. _ %

• Familia îndoliată 
mulţumeşte tuturor 
celor care au fost a- 
lătu’ri de ea. lâ marea 
suferinţă pricinuită de 
stingerea din -viaţă a 
celui care a fost 
~tng. REDL ̂ ANDREI

. soţ,, tată, . socru _• ji 
bunic. _ . (1939)

•  Soţia şi copiii a.
. nunţă; cu adâncă du
rere, încetarea din 
viaţă a celui. care a 
fost un bun soţ şi ta- 
tă . •

COSTAN CLEJ 
înmormântarea * va 

avea loc joi, 15 iunie 
1995, ora 14, la cimi
tirul din Cîinelu de 
Sus. (1957)

BAROUL HUNEDOARA
-----|

*
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a  a/  a/ r
In temeiul Legii nr. 51/1995 de organizare 

a avocaturii, BAROUL HUNEDOARA convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAŢILOR 

pentru data de 24 iunie 1995, ora 10, lâ 
sediul Tribunalului Hunedoara, cu următoarea 
ordine de zi:

• prezentarea Legii nr. 51/1995;
• alegerea organelor, de conducere ale 

baroului;
• alegerea delegaţilor la Congresul Avo

caţilor, Bucureşti, 15—16 iulie 1995;
• alegerea comisiei de cenzori şi a co

misiei de disciplină —' Baroul Hune
doara.

I
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S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L. DEVA 
Autorizată de Ministerul învăţământului. 
Organizează:
IN DEVA:
•  cursuri de operatori calculatoare.
9 contabilitate asistată de calculator 
IN HUNEDOARA:
•  cursuri de contabilitate
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 612661. 
Se asigură diplome. (372)

Cine poate da relaţii ? j
na Ceangăi) — tânărul de |  
22 de ani, Mogoş Gabrlel. a 
Este retardat, nu vor- |  
beşte, dar reacţionează a 
dacă este strigat Gabii |  
sau Ocs. în momen-1 
tul dispariţiei era îm- I 
brăcat într-o bluză rozi 
şi pantaloni bleumarin. ■  
Este blond, cu ochi al- I 
baştri, tuns scurt şi are ■  

" aproximativ 1,60 m înăl-1 
ţime. f

Cei, care poj da reia- |  
ţii sunt rugaţi să sune a 
la Poliţia Deva, sau la |  
numărul 62 98 47; fami- |  
lia Dan, vecină cu ■ dna |  
Maria Szabo, mama celui |  
dispărut. |

A dispărut vineri. 9 
iunie, în jurul prânzu
lui, de la domiciliul său 
din Deva, strada Roma
nilor, bloc 14, ap. 29 (zei.

« Colegii secţiei croito
rie bărbaţi aduc un ultim 
omagia bunului Tor coleg 

SEBESTYEN TIBERIU
Sincere condoleanţe fa- 

mi, tei îndurerate.
(151317) ^

RIO SOFT DR1NKS TIMIŞOARA 
REPREZENTANŢA DEVA

pentru judeţul Hunedoara 
cu sediul în Deva, str. Apuseni, nr. 1

, . (Sarmintex — fostă ICRTI), 
telefon 623320

OFERĂ băuturi răcoritoare „RIO“, la pre
ţuri fără adaos, comercial, după cum urmează: 
•... Rio Colaf Rin Kinder Cola, Rie Kiwi, Rio 

Orange, . Rio Ananas, Rio Mango, Rio 
Cherry la 2 litri — 1989 lei, inclusiv TVA.

•  Apă minerală Bucovina, lâ 1,5 Jitri —- 
969 lei.

•  Apă aromatizată la 1,5 litri — 1(089 lei.
•  Olimpia exotic. Sportiva, Maraquia la 1,5 

litri — 2289 lei.
Comenzile se primesc şi telefonic — trans

portul gratuit. (4019)

RIO SOFT DRINKS TIMIŞOARA 
REPREZENTANŢA DEVA

•  angajează şofer profesionist B, C, cu 
salarizare avantajoasă, joi, 14 iunie 1995, orele 
7,30—8,30, la sediul S.C. Sarmintex (fosta 
ICRTI), str. Apuseni, nr. î, tel. 623320.

(4019)

I t
S.C. AVICOLA S.A. DEVA

A N U N Ţ A
. Intenţia de majorare a preţului la produ

sele proprii cu 15 la sută. începând cu data de 
8 iulie 1995. \  (c. 354010)

BANKCOOP DEVA
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următoarele:
•  APARTAMENT două camere, situat în 

Hunedoara, str. Trandafirilor, bl. 31, sc.
1, ap. 13. Preţ pornire 4 000 000 lei.

•  CHIOŞC METALIC, situat în Hunedoara,
str. Trandafirilor. Preţ pornire 2 000 000 i 
lei. \

•  APARTAMENT trei camere, situat în Hu- ţ 
nedoara, str. Cerbului, bl. Al, et. 1, ap. ţ 
10. Preţ pornire 5 000 000 lei.

•  CHIOŞC METALIC, situat-în Hunedoara, 
zona Ceangăi. Preţ pornire 1 000 000 lei.

.• OLTCIT CLUB, culoare albă, înmatriculat 
HD-01-AJP. Preţ pornire 1 500 000 lei. 
Licitaţia are loc în data de 16. VI. 1995, 

ora 10, Ia sediul Judecătoriei Hunedoara, 
biroul executori judecătoreşti.

Informaţii suplimentare Ia s e d i u  1 
BANKCOOP Deva
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