
După mişcările sindi
cale". din ultima vreme am 
pririjit la redacţie scrisori 
şi telefoane de la cititori, 
eu opinii diferite, fiecare 
mofrV'ându.şi în felul său 
observaţiile. „Am văzut 
lamentăndu-se că au sa
larii mici angajaţi de la 
RENEL, ne spune, un ci. 
titor. E prea de tot. Toc
mai ei, cărora guvernele 
Bonjan şi Stolojan le-au 
satisfăcut şi cele mai a- 
berante pretenţii (spor dc 
vacanţă, de murături, de 
aaie  ̂ide Crăciun, pe lângă 
salariile ;• cele mâi • mari 
dinţi» toate categoriile de

■: E*te" «lestul--ad«văr in 
acesfe.-âprecieri,' însă noi 
cfedeoT că hu suht’ eXa, 
g^r^e -Jlaiariile celor' de 
,I| RENEL, eăt mai ales 
sţmtrif darie mici satarii. 
le celor din ăl te domenii 
dîe activitate, chiar ale 
unora a căror importanţă 
socială'a activităţii nu este 
mai prejos decât a ener- 
geticienîlor. Şi se pot' da 
multe, exemple. Restabili
rea echilibrului stă in 
mâinile puterii...

„De unde să li se dea, 
dle, salarii tot mai mari, 
dacă ritt se munceşte, nu 
să produce, nu se vinde 
şi deci nu sunt bani?, — 
se întreabă şi ne întreabă 
un alt' cititor. Azi nu se 
mai lucrează nici măcar

cinci zile întregi pe săp. 
tămână, dar ţara e plină 
de crâşme şi: crâşmele 
sunt pline de clienţi (de 
unde bani ?1) şi se cer cu 
insistenţă salarii continuu 
majoflate". . ■ : .
, Aşa-i. Unii nu mon. 

cesc din inerţia anumi. 
tor mentalităţi vechi, dar

ÎN  VIZOR

sunt destule situaţii câncţ 
oamenii nu au unde mun- ; 
cil/hu^au ce munci şi asta 
dţv multiple. motive: re- 
duceipa producţiei, ca 
ungare a liţnitării . pie
ţelor de desfacere sau- a 
lipsei materiilor .prime 
naceţâre ; uzura excesivă 
a ••capacităţilor, şi imposi
bilitatea financiară de; în. 
locuire a lor, de retehno- 
logîzare ; incapacitatea u- 
nor manageri de readap
tare a producţiei la noile 
cerinţa şi exigenţe *ete. 
Aici e bine să ne gân
dim cu toţii cât trebuie să 
facă: alţii • şf cât fiecare 
dintre noi. - 1 : :

O interesantă corela-. 
ţie între solicitările sala. 
riale ale urtor: categorii 
de personal şi veniturile 
excesive ale unor ' „sus- 
puşi" o face un alt citi

tor, probabil şi lider de 
sindicat. „Suntem con
ştienţi că ţara e săracă şi 
noi cei mulţi o dată cu 
ea. Şi poate că unele 
revendicări ale sindica
telor sunt exagerate. Dar 
cum se explică atunci că 
guvernanţii au salarii de 
milioane, că - parlamenta
rii au sedii în judeţe, con
silieri,^ secretare, şoferi 
cu, maşini — şi încă ce 
maşini!, nu le mai priesc 
„baciile“ —, că şi-au fă
cut salarii şi sporuri după 
bunul plac, că şi-au apro
bat sume de miliarde 
pentru dotarea celor două 
Camere — a deputaţilor şi 
senatul — cu piobllier de 
lux şi opera- de -cu
tehnică de calcul şi de 
telecomunicaţii de cel mai 
înalt nivel, că se plimbă 
în- „bloc" prin lume, de . 
unde nu învaţă • nimic?! 
Pentru asemenea lux de
şănţat surit bani, iar* pen
tru , salariile celor pe 
trudesc din greu nu sunt! 
Nici .pentru., pensii, pen
tru medicqment£V - pentru 
cărţi, pentru dotările din 
spitale s.a.m.d. I ' Este 
strigător la cer”. -. ,

N-avem • ce > comenta. 
Cititorul nostru are drep
tate. Aleşii nu : mai au 
limite' când este . vorba . 
deşpre buzunarul şi de
spre viaţa lor. Cât despre 
sărmanul alegător... Ori
cum, o dată l-au .minţit, 
l-au • înşelat... : , . '

DUMITRU GHEONEA

J

- tO ti 22 IUNIE. Vre. 
mea- Va deveni treptat 
instabilă în regiunile 
Horctvesticc ale ţării. 
Sunt -posibile ploi în 
averse, însoţită de 
descărcări ; - '< -electrice. 
Vântul se va IntensL 
fica temporar. In resful 
teritoriului vremea’ră
mâne călduroasă şi 

inimoasă. Temperaturile 
maximo îri zona nord. 
vestică pot atinge 27— 
28 grade C, iar în sud 
şi est valori de 32—33 
grade C. .;

• • • • • • • • • • • • •
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— Mămico, Gigei mănâncă ziarul! 
Nu-i nimic, c ziarul de ieri !

.:<i% <
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Se mai construieşte totuşi...
Foto: ALIN BURLACII

j •  SPORT — Campionatul de fotbal la cădeţi 
j $i copii— Faza judeţeană-
|  (pagina a 3-a)
j •  SATUL AZI. Boş şi Groş — două sate

î
gemene.

(pagina a 4-a)

•  PREMIANŢI. For
maţiile de câluşeri din 
Romos — Romoşel au 
participat :în zilele : de 
16—18 iunie, Ia Slatina 
şi Caracal, la Festiva. 
Iul naţional • „Găluşerui 
românesc" din cadrul 
Festivalului internaţio
nal de folclor. Formaţii
le hunedorene : s-au în.

Î tors acasă cu onorantul 
■ loc I. Felicitări. (V. R.).

\ •  ŞOMERI ÎN . EVI
DENŢA! Numărul şo-

merilor aflaţi în eviden
ţă lă Oficiul Forţe de 
Muncă şi Şomaj al Di
recţiei de Muncă şi Pre
vederi Sociale a judeţu
lui Hunedoara se ridi
că, în prezent,' la 10164, 
dintre care 6634 femei. 
In alocaţie de > sprijin 
sunt cuprinse 5923 per
soane (4188 femei), iar al 
celor care nu beneficia
ză de prevederile legii 
şi se află în căutarea u- 
nui loc de muncă, se 
cifrează la 33 5.80, Până 
în prezent, de la aparL 
ţia Legii nr. 1/01, nu
mărul persoanelor care 
au trecut pragul oficii.

D u m in ic ă , la | 
J Sfântu Gheorghe 
| MECIUL DE BARAJ 

SPORTUL j 
STUDENŢESC — j

Cred că nu-s puţini oa
menii care au fost ne
plăcut impresionaţi de 
gestul făcut zilele tre
cute de primul ministru 
al Ungariei, dl Gyula 
Horn. Prost informat, dar 
repede şi puternic insti
gat de extremele UDMR, 
dl Horn s-a lăsat amă
git şi a dat un telefon 
dlui Ion Iliescu, pre
şedintele României, ce. 
rându-i să intervină in 
procesul elaborării Le
gii învăţământului^ ast
fel încât aceasta să răs
pundă pretenţiilor UDMR. 
în legătură cu tratatul 
de bază româno—maghiar 
dl Horn a cerut preşedin
telui României să-şi fo-

vorbeascâ la telefon ci) 
un şef al unui alt stat 
nu este ceva nou. Au 
mai fost cazuri, deşi, de 
regulă, • protocolul obli
gă să te adresezi "celui 
de acelaşi rang.’ Deci, 
dl Horn ar fi trebuit să; 
telefoneze dlui Văcă- 
roiu. Dar trecând peste! 
acest fapt neprotocolar, 
să încercăm să vedem ■ 
cum de a fost posibil 
un asemenea gest.

Senatul României a a- ■ 
probat proiectul Legii! 
învăţământului, într.o; 
formă diferită de cel i 
aprobat de Camera De-! 
putaţilor, urmând ca cele; 
două comisii parlamen.; 
tare să negocieze di

C O M E N T  A R II

| CORVINUL 
j HUNEDOARA l
* Duminică, începând I 
I de Ia ora 18, pe stadio- J
* nul din Sfântu Gheor. j
|  ghe se desfăşoară me. J 
J ciul de baraj pentru I 
I Divizia Naţională, din. I 
i tre SPORTUL STUDEN. J 
I ŢESC şi CORVINUL. { 
|  Din Hunedoara vor ple. > 
J ca 10—15 autobuze cu I 
I suporteri şi simpati. , 
! zanţi al CotvinUlUi. I 
|  Succes huiiedorenilor 1 *

losească influenţa pen
tru ca negociatorii gu
vernamentali să ajungă 
la o înţelegere şi la o 
formă a tratatului ase.

vergenţele sau diferen-! 
ţele de formulare sau de J 
fond şi să ajungă la uni 
text, unic. Acest text I 
unic va urma apoi să;

mănătoare celei semnate fie supus aprobării în-«
deja cu Slovacia.

Cum era şi firesc, pre.
tregului parlament. Deci,, 
procesul elaborării Legii;

«
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şedinţele României, a învăţământului este te 
răspuns cu demnitate ce- cUrs ,̂e definitivare. în • 
rerilor dlui Horn. în le- această faza nimeni, în, 
gătură cu Legea în vă- afara parlamentului,, nu. 
ţământului, că nu se P°a;e Sa intervină.
poate implica In proce-* Să nu fi cunoscut oare!
sul elaborării ei, această Horn această preve-, 
prerogativă având-o par- .̂ere constituţională. Pu-, 
Iamentul ţării, că nu este ţm probabil. Cu siguranţa; 
constituţional să proce- msa cu el a fost informat ■ 
deze astfel. Iar în legă. greşit şl incomplet asu.Ş 
tură cu tratatul de bâză, P.ra problemei şi lă- 5 

i. . . . .  sandu-se manipulat de*C
l-a reamintit înterlocu. vârfurile extremiste: ale! 
torului UDMR a călcat strâmb,clară a României faţă corni ţând această gafă.de' Recomandarea Î201 şi Căci aŞa am vrea s|  fieţ
ca, tratatul de .baza ro- considerată această ia- 
mano ungar trebuie sa tcrvcnţic . Q gafă ni_
fie un document clar, mic mai mult. Dacă ar> 
fără tThivocuri. Romă. ^  fost 0 |ncercare de ţ 
riia a semnat şi a ratifi- amestec în treburile in-J 
cat deja Convenţia ca- terne ale României, a- 
dru a Consiliului Euro. tunci lucrurile ar fi pu
pei şi se va conforma tut lua o întorsătură de 
întocmai acesteia. nimeni dorită.

- Faptul în sine că un 
şef de guvern doreşte să GII. PA VEL

/^ w w W A V v W A W .sw /r .v .V irA v .v r .w -v ,"
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1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
I liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

—• 1964 lei
— 1409 lei
— 2320 lei
— 3148 Iei
— 1697 iei
— 401 lei 
-r 120 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României.

lor de şomaj din judeţ 
se ridică la 53 033. (C.P.).

•  SPRE LITORAL. 
Pentru a veni în spriji
nul celor care şi-au pro
curat bilete pe litoralul 
românesc, Agenţia de 
turism Sind România 
Deva pune la dispoziţie 
începând de la 1 iulie 
a.c. autocare pentru 
transport dus-întors. A- 
cest lucru se va întâm
pla la fiecare început 
de serie. (V. N.).

•  AI GUI SUNT STÂL
PII ? De foarte multă 
vreme, cei 9 stâlpi din 
beton care se află pe 
stradă şi în zona tro

tuarului de la Intersec
ţia străzilor Bălcescu cu 
Eminescu — Deva (spre 
Pădurea Bejan) zac 
abandonaţi. După for
mat, aceştia ar putea 
avea destinaţia stâlpi
lor electrici. Gurii însă 
nimeni nu-i revendică, 
credem că este cazul să 
fie pusă întrebarea : cui 
aparţin oare aceştia? 
Mai au nevoie undeva 
de ei ? Dacă da, de ce 
nu sunt duşi acolo unde 
trebuie ? (N. T.).
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I M ariana de la  \
• Călanu Mic... î
•  •
i  •
•  Poate nu prea multă lume ştie eă frumoasa şifi 
■  cunoscuta interpretă de muzică populară românească, •
•  Mariana Anghel, extrem de prezentă pe undele radio •
• şi pe micul ecran, care ne plimbă cu atâta gingăşie •
•  şi naturaleţe prin frumoasele ţinuturi hunedorene, •
•  pădureneşti, este născută la Călanu Mic. Alei îşi ^re*
•  părinţii şi pe fiica ei da patru ani, unde se întoarce •
•  cu dor şi drag ori de eâte ori are răgaz, deşi timpul *
•  ii este riguros drămuit. *
•  Din păcate, Mariana Anghel s-a depărtat de Iu- ţ
f  mea hunedpreană — spaţial, nu şi sentimental p ' 
J  mutându-se de la Deva la Braşov. •
•  Am intâlnit-o, de curând, la Călan, la inaugura- •
•  rea băilor, venită acasă, printre cei dragi. •
•  — împrejurări neplăcute, bârfe şi ingeţinte răută. *
•  eioase în viaţa mea m.au determinaţ şă plec la J
•  Braşov, unde am găsit multă înţelegere şi căldură, J
•  ne-a spus cu regret in glas Îndrăgita interpretă, -  
•Sufletul meu a rămas însă aici, în Hunedoara, în J
•  Călan, unde m-am născut, am crescut şi mi-am desă- 4
•  vârşit pregătirea profesională în superba artă a cân-f
•  tecului popular. 4

p : — Sperăm ca despărţirea de plaiurile şi de oa-»
B menii Hunedoarei să nu dureze mult. <g
•  -r* Nu ştiu încă. Voi reveni însă oricând cu drag *
•  în judeţul meu, unde ştiu că sunt iubită, preţuită, •
•  respectată. Până atunci, vă rog să transmiteţi eiti-'
•  topi ilor şiaruţui „Cuvânţui liber” Deva — care a u
•  susţinut întotdeauna şi a scris mult despre mine — •
•  tuturor pfilur etre teMfi rămas proptiţi şi-ţpi ţţffffăr 2  
?  resc evoluţia artistică. cele mai bun© gâncfâiţ şl fiu* 2  
;  tă dragoşţea meş, Sper câ. revederea noastră să şe J  
a producă foarte curând, m  ocazia lansării diacului«
•  Pe care J-ara imprimat de curând la ^ec$recor4 ,‘. fi
•  ~  Mult succes, stimată Mariana de la Căla»« fi
•  Mici...
•  «
•  dumitru gueonea 1
V » « » • « • •

22 IUNIE 
Cuv. ^usebie, Zenon 

ţ şi Zina; •
i •  Onomastică :
J Minerva; 
ţ •  Âu murit: 1913, poe. 
i tul ŞT. O. IOSIF (n. 
* 1875); 1992, la Paris,

scriitorul de ori. 
gine română VIKGtt
GheorghiU, ante,
ral romanului „Ora 
35”, un best seller 
mondial;

ţ Soarele răsare la ora 
5,31 şi apune la 
21,04;

•  Au trecut 172 de zile 
din an; au rămas 
193.
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CONSdtm Oi ADMINISTRAT®.
Dumitru Gheonea. preşedinte {tedactoi şei), 

Tibenu tstrate vicepreşedinte (redactor şetadiunet). 
Virgi» Crtşan contând set. Minei Bodea. Nicelae 
Trreob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autori acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str t Decembrie, nr 35. 
judeţul Hunedoara. Telefoane 6 t 1275, 612157 
611269, 625904. Fax 618061

Ţipatul executat la S.C. „Polidava" Ş.A Deva
* —«

Alcoolul şl prmpjşeuita- 
ia supt, fără îndoială, 
luă dintre principalele 

cauze fie «nor nenorociri, 
iar unde pot duce» «1

SJBK
*ţu sunt luate ta 'i

c | palid  Ap
T«ţă, te, soaţa, m  atât 
hlâi Wfiit ar trebui să m 
gândita ia fii. *• 
vorbe de «Masai fa 
cu •  experienţă de 

care Mi mei ... 
s | aibă ce învăţa. Să 
însă mai concreţi.

Undeva, prin 
pipi Petroşani, un pensio
nar de 63 de smi îşi duce
Ş i f i  tfSN i de pe o z | P« 
a»* Numai eă traiul M  
Qţroî Maflat. acesta fiîn- 
du-i numele, m  «te de
lte c m  ar trebui să fie 
al uns* om 1« v&fite lui. 
După decesul soţiei, a ‘ 
tePUl să întreţină 
de concubinaj eu o 
meie de 48 de ani 
Forgaee se nwneşb 
bi* obteutatec să «onent. 
n» mari cantităţi de al
cool. Se îmbată crunt, 
apoi se ten te ceartă, te 
aceste împrejurări, Carol 
o ţa p« Maria te bătaie. 
Şi nu oricum. Q loveşte pe 
femei© tai pumnii, cu pi
cioarele sau obiecte con
tondente. .

Cîiiâr şi ta aceste con. 
diW deloc d© .invidiat, e. 
xistenţa lor mergea îna
inte! Ci aşă-i viaţa, nu? 
Toate însă numai până 
într-o zi de sâmbătă.

• - - * *

Mede ia de la Vafa
Duminică, fh parei# Staţiunii Vaţa de Joe, pe O 

scenă în aer liber, s.& derulat spectacolul folcloric din 
cadrul nedeii d© la vaţa. &  reuşita spectacolului 
an eenteibuit: fănfi«« din Almaş (jud. Arii^ tara
tei din Vaţa, ansamblurile folcloric© „PlUteRd l«n- 
etrtui” din Baia de Dfiţ, „©rinul” al Direcţiei Jude
ţene Romtelecom şl „Haţegana” al Casei de Cultură 
Hunedoara. Acestea au prezentat suite de cântece şi 
dansuri populare din «anele pe care ie reprezintă, 
spre încântarea publicului spectator.

O contribuţie deosebită ia realizarea spectacolului 
şi a bunei dispoziţii au avut soliştii Ana Banciu, 
Viorica Brânduşan, Gabriela Savu şl Mariana Butnaru* 
alături de dirijorii formaţiilor Voieu Sţănescu, Pera 
Bulz şi Ovidiu Derooa, car© le-au condus eu profe
sionalismul ce-i caracterizează. Tradiţionala nedeie, 
la care a participat foarte multă lume, © continuat 
cu hora ţărănească, muzica aparţinând cunoscutului 
şi apreciatului taraf dte Vaţa. (V. Roman).

wwv ^wvvvyvwwvwwwwwwrwvww vsnw w w vvvw

Seara, Mari© «tea 
la domiciliul lui 
Şi na In altă parte, 
acasă la loslf Bake, 
a*t Wfâ at eu carf ante- 
rter întreţinuşe relaţii teu 
trme. înnoptează aici, Iar 
dteilteate In fond eşei •  
cei doi pleacă ta 
agroalimen tară din 
tm - '„ite®BP«rP

m  P»

cu palmele pest© faţă. 
Fiind la rândq-i Mată, 
Maria cade pe duşumea, 

sate. 13 bine, din 
moment, ceea ee face 

bărbatul depăşeşte orice 
raţhme. încep© şl loveş
te cu picioarete în cap, 
ta faţă şi bWtM*. te final, 
pur şi simplu o calcă în 
picioare I Puteţi aă vă 
gândiţi mult şl bine, nu o 

ee

SUB
U U

Iu» Pnrţte de aleeţâ. 
acela# l<wi şt te 

scop, se afla ţi C 
îi surprinde Pe 
îi reproşează

că vi
spmem  noi. Sta euîeat I 
Se trezeşte 6ap& vreo 
patra ora şl costată «6 
Maria este' trecută «t aM* 
Imn» Ateidi •  BIcă vă» 

apei SMHsează pa» 
fi salvarea. Deci 

Omul s-a ţinut de oa-
l
uite aţe, un

spun©
care, nici
mal puţin,
omoară,

Incidentul trece aproa
pe neobservat, după ea», 
pensionarul nostru se a- 
pue# vârtos de t e t t  fi» 
la ora 11 când ajunge a- 
casă este bine garnisit şl 
In stare de ebrietate. A- 
preape te aceiaşi tenft 
aiei ajunge şî Maria, ea» 
intri ta bolul aparta
mentului. Avea să fie ut. 
timul loc unde a ajuns în 
viaţă. Şi acest lucru, îii- 

■■: :La început Carol îi re
proşează că întreţine re
laţii intime cu alţi bărbaţi, 
Apoi încep© TS-o, /lovească

6M» ani * 
I N»

te 
cri-

mtetel 
oara şi ei o
niş^i?

gelozia şi faptul că et» 
beat l-au dus la această 
fapţă. Şă fi© acestea ar- 
gumente serioase ta faţa 
un# realităţi mai muR 
decât dure: moartea femeii 
a f«şt violentă, datorân- 
du-se hemoragiei internei 
urmare a unui traumatism 
toraco-abdominal eu rup
tură de pancreas. S-au 
mai constatat plăgi şl 
echimoze multiple, frac
turi costale ete. etc.

Să iim ■ SBVl atuneis 
Doamne fereşte ?

VALENTIN NEAGU

| , *-

I R C A N A L E S

6,30 Seriale, desene a- J 
ni mate; 9,05 Kojak (s);
1 0 .0 0  Q familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che. 
ers (s/r); 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12 ,00
Preţul e fierbinte (es); 
12,30 Duelul famiiillor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
mtezii; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s. ŞTIA, *91); 
15,05 Pasiunea ei e cri. 
ma (s); 16,00 Dona
Christen talkshow; 17,00 
Hans Rîeiscr talkshow;
18.00 JeoPărdyt (cs); 18,30 
între noi fi); 19,00 Fru
mos fi tecaţ (S>; 2 0 ,1 0  
Exploziv — magazin; 
21,15 Dr. Ştefan Frank

7,oa Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 
Show-ul lui Maurizio 
Costanzo (r); 1 2 ,1 0  O 
blondă p.euţru teta fi)-;
12.45 Forum (mag.); 14.00
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14.40 Beautiful (&); t5,10 
Complot în familie (cs); 
16,25 Sceue de ia o 
nuntă (show); 17,00, De
sene aoimaţe; 19.00 0K, 
preţul e Corect (cs); 2 0 ,0 0  
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21.25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Viva 
Napoli (show); 23,45
Ştiri; 2,30 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul' (r); 
3,30 Nu doar moda (re. 
luare).

8,30 Bruncb — JP7 
(magazin ‘ TV) ! 11,00
Chicago Hopc (serial/ 
r); 1 2 ,0 0  KHpp ktapp
Club; 12,30 Veeîniţ fi);
13.00 Soarele Californiei 
(s); 14.00 Falcon Crest 
(s): 15.00 Cagney fi Ea. 
Cey .fip.);: IA0O Star 
Trek fi. &F. SUA); 1T.OO

18,00 Să
........  (csj: 18.30 Ştiri;

18.00, Totul sau ntefic fis);
20.00 Şd*V SRWfţ. meteo; 
20,3» Roata «pr^pteMcs); 
21,15 Sectorul lui Wall 
(s-P-); 1.00 DÎar, Jonny t 
(co. Geţmante, 19Î3); 2,50 
Star Treft (s. SF/r); 4,45 
Cagncy şi Eacey 'fi. p./ 
r); 5,50 Balcon Cfcst (s/r).

[ l .-.v
.-.v

Brobaw; 7,00 La zl te a- 
&fii4  ; 8 ,M Azie- Wfi- 
maţii; 10,30 Comerţ TV; 
1 1 ,0 0  Roata banilor — 
Pteţa europeană; §5,00 
Boata banilor — piaţa 
americană; 18,89 Pulsul 
afacerilor azi frep.); *fi00  
Azi — informaţii cu B. 
Gumbel; 20,06- Ştiri ITN; 
26,30 Viaţa aeastră, cu 
M. Jeffries ; 2tW  Enter. 
tainment X 'Press ; 23,00 
Ştiri ITN; 23,30 Show-ul 
serv, cu Jay Lena; *J(0 
Buletin bursier ; Ete O- 
ferta pieţei; 2,00 Viaţa 
noastră (emisiune ecolo. 

, 3,30 Drepf taain-
(do); 4,30 Jlmmy’S (s).

Iteateri latine • 
European Pro Champs'; 
1 0 ,M Aerobic •  C.E. de 
la Praga (r); 11,30 Baschet 
•  CE măscuite de la 
Atena j 15,00 Auto •  
Magazin Formula 1; 16,00 
Ciclism •  Turul Elve
ţiei (d); 17,00 Ciclism
montan o Cupa Mond. 
Grundig, Vermont; 17,30 

Ettroiun •  Magazin dis
tractiv ; 18,00 Tenis •
Turneul ATT de la Italie 
(îureg.); 20,30 Buletin de 
ştiri 1 ; 21,00 Moto •
CAE de superbikes ; 2 2 ,0 0  
WrestBng © Rteg War. 
riprs; 23,30 Rugby a. 
Cupa MoiuUalĂ din A- 
frţea de Sud (înreg.).

(TOI,

2 2  1UNJ»

7 ,0 0  TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La pri
ma orăţ 9,20 Serial •  
Santa Barbara (r); 
10,05 Serial •  Aur fi 
umv» m  «bte Ste» 
seue autetete; lAte «-
crasa. vacâniit ţltA™-IŞ-Vţ: , • V
mm  iaşi şi ChrM«.; 
16,10 Iu Anglia «te 
ziua Reginei; 1740 
MBenium; 18,25 De. 
sene animate; ffiffi 
Medicina pentru toţij 
19,30 Sfipial •  Califor. 
ida visează; 2 0 ,0 0  Ac„ 
fualităţi •  Meteo « 
Telespori; 20,50 Sfi. 
ri«f • Valea păpt^l. 
lor; 21,45 Reflecţii ru
tiere ; 22,45 Muteinilfllll trlf -ft mţ ra şl'ţvQ
*riBtanU4a Pafifser (ep.

?#• Ep Prima
*M Om de mm

***
te. ept m  mim m

m m i  17% C ejS P S
te mm Şî |9gW Itefi*

fcfi; n »
I». Nevii»* ftera

Desen* . 
9,30 Film doett-
r (fi; mm. te».

gw#an (fi; IM» 
m i» serial * Trăieş. 
te.ţi visul (r); 11,50
Film serial •  Ve cini! 
(r); 12,45 Chestiunea

(fi; 13,45 Sto
ruri pentru totdeny»; 
lE te  Videetext; Mfi» 
Pete

Echipa «te şoc — ep, 
2»; t e t e  Doar ® ve*. 
bă să-fi mai smm~> 
21,06 Tete jurnal f i« .  
ţia din 2 1  tenie); 21.38 
Fitatt serial •  Hawaii 
Five—0 —, ep. 2 ; 22,38 
Mitică; 22,35 Ctmfite. 

zilei ; 23,35

Oite Video text.

DRVAŞAT FEWit ■'
10.00 Actualitatea im 

direct (fi; 11,15 Film 
artistic • Cascadorii 
(r); 12,45 Videotext j 
teOO Worldnet — film 
documentar; 19,00 Con. 
certul de joi (muzică 
clasică); 20,00 Actua
lităţi TVR; 21,00 Obiec
tiv (emisiunea de ştiri 
DS+H 21JO „Strada 
Tinereţii" (emisiune 
realizată în colaborare 
eu Etern* Auto);
Film artistic « JCiti. 
mul mohican” (SUA); 
0,10 Videotext.

4inul VII
st
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„w.— -1 DREPTATEA, IOANE?"
„IN PUŞCĂRIE, CU CAPUL

««

In Imtm  satelor, primâ
nd, m m  de port, preotul 
«r : Inwilrtlm nl aMUilt
totrtaetttift pe oameni de 
bine. Au încercat *a stin
gă Mttfltotete dintre ei.
CUM ft încercat sâ o facă 
prtawru» de la Băria, dl 
CoH—Uit Fierea — un 
primar eaie altfel put» ia
inlaMâ FHBtklAwtftlA Â&ifcâM* • dlrt Iii thAHati,,
tetelor d  alegătorilor iul Cum atunci poate fi |i- 

«• du pot, domnul», zi- canat ta fel ţl chip, fârâ 
ce dlMMMafiii, sâ tac şi îm- 
pteH itm i filtre oameni.
AfUâ m ceartă de ct Hi 
şttfc Baaa Eva ft Cost a

c?>fti to«evinovata." fi o

mllia". furorile mele 
pretind câ eu am fâctit 
cedare tacită, fit favoarea 
lor, pe ceea ce mi se cu
venea, ea moştenire. Nu 
am făcut nici un fel de 
cedare- — spune 1.». El 
de altfel plăteşte de ani 
de file impozitele pe par

ce i se cuvine din

poliţie pentru fin un conflict ale cârtii 
vinovată, fi o rădăcini se cunosc bine, 
pe ceartă, Am a fost amendată doar unapusă pe ceartă, Am 

d  «d reciamaţla ei late-... * “ Sa VŞetWţĂriA ' ' <|̂ rtâ .w primărie* p*©i 
pus în posesie pe f te- 
CU pământul la ca

ste au dreptul de moşteni
re. DO certurile dintre ei 
te ocupă alţii.

— Credeţi că în conflic
tul pentru care a fost a- 
Ciendatâ numai Basa Eva, 
•  tsetie singură, le putea 
birui pe altele două, la fel 
de belicoase 7 Aveţi eon- 
vinerea eâ lucrătorii pos
tând de poliţie din comu
nă ăn făcut o cercetare 
«părtinitoare a faptelor ?

— Astea sunt treburile 
dumnealor, fiu, ceea ce de

da primărie, am

dreptate are firi* 
i. Sub nr. 208/29 III 
Consiliul local Bâcia 

că „pe terenul 
fii C.P. ,374, topo 

1/937, în suprafaţă 
l'W5 mp, cu profil ca

s t şi grădină, sunt trei 
proprtet&ţi. din care, pe 
cea de la nr. st, este pro- 

Sasa loan şi fa-

ca şicanatoril sfl cunoas
că rigorile legii 7

— Bănuim, dla pit. ma
ior, câ atunci când, pen
tru un conflict ala 
rădăcini

dinte» părţi, s*a făcut d 
cercetare temeinică a fap
telor — l-am abordat te
lefonic (în ziua documen
tării se afla în delegaţiei 
pe dl Constantin TUrcuIeţ, 
şeful Postului de Poliţia 
Băcla.

— Sigur, am luat de
claraţii, dar să ştiţi BaSa 
EVa e o femeie cârcotaşă. 
Şl' pe mine tn-a amoniu- 
ţat. Umblă fit permanen
ţă cu cuţit la ea. I-sto 
dat amendă ca să nu-i 
fac dosar penal. De alt
fel, reclamaţle scrisă ia 
noi a făcut dna Basa teo
dora (soţia urnii frate de
cedat, al lui loan Basa — 
n,n.), care locuieşte lă Ti
mişoara.

— $; elite sunt persoa
nele eărofa 11 S-ău luat 
declaraţii, dl» plt. maj. 7

— Momentan nu vă pot 
spune, pentei» câ de fapt 
cercetarea a fâcuţ-o aju
torul meu. serg. maj. Do
rin Matei. ®u eram ple
cat din localitate în ziua 
aceea.

P*»> |1

«**■ Nu vruţi să-l între
baţi m m  lucru pe di fife- 
tei I -

— Astăzi este el placat 
din localitate, dar 0 să 
cerceta* dosarul şl o să 
vă informe*.

Ol Constantin Turnuleţ 
s-a ţinut da cuvânt. De
claraţii ta acest ca* S-au
luat da ia dna Aurora 
Uritu, paria impiteaiă în 
conflict, du la aT NiCOlae 
Lupea, „expert din DeVa“, 
(ce fel du expert n-am 
reuşit sâ aflu ţi duri nici 

contacw* pu dl tu
ia dna Sarbu 

Bielă, deşi 
m  m  în

Nu m  pronunţăm 
asupra temeiniciei cerce
tării faptelor, dar fi ru
găm, pe această cale, pe 
dl colonel loan Dumitru 
Arsenic sâ ia în atenţie 
acest caz, întrucât se pa
re câ netemeinicia impli
cării organelor puterii 
executive fii soluţionarea, 
pe baza adevărului şi a 
legii, a conflictelor îfllef- 
umane, le alimentează pe 
acestea la nesfârşit.

Am încercat în timpul 
documentării acestei an
chete, sâ e contactăm, 
pentru a sta de vorbă, pe 
una din surorile lut loan 
Baia, — dna Aurora Urî- 
tu,: parte aflată te con- 
fitot Am bătut zadarnic 
1B poarta casei cu nr, 101, 
deşi fereastra de la şosea 
era deschisă, Când am 
părăsit satul, am avut im
presia câ perdeaua de la 
fereastră s-a mişcat. Poa
te sâ fi fost ploaia, poa
te vântul:

IO.V ClOCI.EI

CEASORNIC A HlF I
. LA.. FIN 

Acum, când există o ] 
sumedenie de ceasuri |  
care de cate mai mo- 1 
denie şi sofisticate, nu- 
mărit! ceasornicarilor, ai 1 

1 bunilor meseriaşi, nu ţ 
|  firea creşte. Este o me- i 
i serie pretenţioasă . şi J 
ţ destul de slab remune- \ 
I rată. Cei Cu bani îşi i 
» cumpără ceasuri seum- ; 
ţ Pe, le schimbă, nu se \ 
l mai „compretnit" să le ( 
? repare, „§Unt însă des- ! 
I tui oameni care sunt > 
\ nevoite să apeleze la ţ 
' ceasornicari*1 *-» nc spu- t 

ne dl Iuliu Perţe, unul 1 
dintre vechii meseriaşi 
din Deva (atelierul este 
în blocul Policlinicii Cu 
plată şi este deschis zil
nic între orele 9—13). 
Chiar pentru a veni in 
sprijinul clienţilor la 

ţ această ceasornicărie, 
i unde se execută lucrări 
§ de calitate superioară,
V la ortee iip de ceasuri, 
i mecanice sau electro- 
/ aice, s-a Introdus ter- 
J mcnui de garăm ţie de 
i 3 luai pentru orice rc- 
ţ  paraţie. ($.Cj

\

•  mmm mm-» mm mm mm
•  '# LA BRAD :
§ FESTÎVaLUL- 
m CONCURS
i  „FEllCîAN
•  FABCAŞIU"
% In zilele de sâifibătâ 
§ şi duminică, 24 şl 25 
p iunie 1095, la Brăd se 
fi va desfăşura Festiva 
fi tul-concurs interjude- 
fiţean al soliştilor de thu- 
fi zică- populară. Festi- 
fiv'alul-concitfs' poartă 
fi numele mult îrtdrâjjitu- 
fiîui, neUUâhiltii pfopo- 
fi văduitor al Cântecului 
fi moţesc — Felieian Far- 
Ăcaşni. Printre organiza, 
fitori la loc de frunte se
•  numără Societatea „A-
•  vram Iancu“, filialele
•  din Deva şi Brad. Sunt
•  aşteptaţi concurenţi ti-
•  neri din toată Itomânia, 
•(Gh.l.N.). 0 9 000m  0 0 0 0  0-0 i

Ce mai e nou la Călan?t
Va fi apă caldă, încălzire S

StttU în cura «te finalizare lucrările la noua cen
trate termică. Prih punerea ei In funcţiune vor fi 
sotwţtenate două mult dorite şi aşteptate 
apa caldă sl încălzirea în apârtamentete

mţt m.'S0m'M. ei* .«te "9 mm- -WiO, 1* m » w * » * 0 * 0

şi aşteptate probleme: 
" din Oraşul

Introducerea gazului metan
*54 familii din Câlan, 2 88 familii din Strei Sân- 

şi 84 din Crişeni ste bucură de introducerea 
motan ia casele lor.

Pod peste Strei
S-a construit şi dat fit folosinţă un nou pod pes

te râul Strei. Podul asigură mari înlesniri mai cu 
seamă pentru locuitorii satului Sântămăfîa de Piatră.

Mobilă

La Strei funcţionează eu bune rezultat» o seoţie 
«te mobilă cu o sută de meseriaşi. Mobila fabricată 
atei are multe comenzi de la beneficiari din ţară şi 
de petec.hotare, ;

© masă gratuită

Ea cantina S.C. „Sidermeî* S.A. se asigură zil- 
«fie o masă de prânz gratuită pentru 102 persoane. 
Alte, 453 de familii cu venituri reduse beneficiază 
«tt ajutoare băneşti ocazionale.

Locuri de muncă -

firi» redeschiderea Răilor - Călân" s-au asigurat 
M  tedttri de muncă pentru tot atâţia localnici, unii 
dintre e i rechemaţi din şomaj.

ioan jura,
colahorafof

jjpMi J

In mijlocul naturii.

Foto: LOCSEI ZOUTAN
mmm

Pregătiri pentru declanşarea

Zilele trecute, la sediul 
Asociaţiei judeţene de 
fotbal din Deva, în pre
zenţa prof. Mircea Sîr- 
bu, preşedintele AJF, a 
cinei fcda Ziftiermmah, 
director marketing şi a 
dlui Romulus Tănăsescu, 
director coordonator al 
Compîjnieî „Coca-Cola“ 
Timişoara, şi Tudor Fu- 
rir, director. Sucursala 
DCVa, iniţiatorii şi «jrga- 
nizatorii unui atractiv 
turneu de fotbal pentru 
copii, s-a desfăşurat o 
conferinţă de presă, la 
care s-a prezentat sta
diul pregătirilor ce se 
fac pentru declanşarea 
fazei judeţene ă Turneu
lui de fotbal pentru co-

a turneului de i
copii |

pii, ce se desfăşoară în f 
judeţul nostru, intre 30 ! 
iunie — 1 iulie a.e., s-a1 
repartizat câte o minge | 
de fotbal pentru fiecare, 
echipă participantă lâ 
turneu, s-au stabilit mă
surile cuvenite pentru | 
desfăşurarea în cele mai, 
bune condiţii a meciuri
lor din fază judeţeană.

1,8 cerere, reamintim j 
participanţilor, eâ faza 
judeţeană începe te 361 
iunie, după următorii! j 
program 5 Seria- Vâte# 
Mureşului t FC Alimân f 
BTad — FU Start '91 De-1 
va; Mureşul Deva — Au-, 
rul Şrad. 28 iunie: Ffi 
Start ’91 Deva **■ Mure- I 
şui Deva; Aurul Brad—| 
FC Aliman Brad. Seria 
Valea Jiului, 26 iunie: 
Jiui Fetroşam — 
rid Lupeni. 28 iunie: 
Victoria ’90 Călan — JiUl! 
Petroşani. 1 iulie: Mine- j 
răi Eupeni — Victoria 
’9d Călan, Toate meciu
rile încep la Ora li, 
Formaţiile clasate pi 
primul loc In cele doua' 
serii participă la tur
neul îinâi de la Timişoa
ra, între 14—16 iulie ă.e. )

SABIN CEUflU

-Faza judeţeană
/n ttriha desjăşUrÂtii eămpkrmmiM de fotbal 

din judefut nMtom ta mdeţi j r  mpb, pe primele 
tecttri s-au Mtmt eehipeS FC Stdrt ‘Si Deva, la 
mâeţi (tmtrmeti thimitfu (tofom»- fi t> M&in&f şt 
Jiul Petroşani, ;« copii (antrenor Mmmtius b<mj.

Această competiţie a scos in evidenţă o serie de 
tineri ţmbaiişu, ferme fSlemaţi, dintre care m in 
ţim pe ettmdiv &MUM, Mobm viad ide te fc 
Stărt *St tfevA), Claudiu Mrdei, Ctmtiti Gmtmu 
(F,C. com m t tiumădâraţ, Aurim fekete ţMine 
tul Lupeni), Adrian 
deţi, şi Valentin
Marius Lcordean f fHWtflRtf iJWpVTbtJj . . ..
(FC Start ’91 Deva), S. Fiorin, Aiilă Boy/te (JM Pe. 
tfoşani) copii.

Ctoigeierui competiţiei a fost declarat Claudiu 
CPtium, de td FC Start ’9t Deva, CU 31 poturi In- 
setise. ■ .-t■'-

■ . ACMIM NECIIIF,
colaborator

C A D S Ţ I
C L A S A M E N T U L  F I N A L

t. FOTBALSTART DIVA II ă f I ftm I I  28
2. Jiul fietreşeni tt 8 *“ “
3. FC Corvinul ţiuned.»
4. Aurul Brad
5. Minerul Şţ, Vulcan
6. Mureşul Deva
7. Minorul Lupeni*
8. Parângul Lonca
9. CSS Hunedoara 

10. Victoria "90 Călan 
ÎL AS Paroşeni Vulcati 
12. Minerul UriCani

*) Echipe penalizate cu 3 puncte.
C O P I I

c l a s a m e n t u l  F i n a l

47-—18 25 
66— 8 24 
33—19 19 
16—18 18
24— 25 18 
32—23 15
25— 42 13
15—37 10 
12-63 6

1. JIUL PETROŞANI 11 10
2. Mureşul Bevâ 11 9
3. Corvinul Huned.* 11 9
4. Minerul Lupeni* u  7
5. CSS Hunedoara li 5
6. Fotbalstart Deva 11 4
7. Aurul Brad 11 3

1 0 47— 5 31 
1 1 37— 5 28 
0 2 53— 6 24 

17—12 18 
24—23 16 
12—15 13 
11—26 10

6 4 
1 5 
1 6 
1 7

8. Parângul Lonea ii 2 3 6 8—23
9. Minerul Şt. Vulcan li â 3 6 7—33

10. AS Paroşeni Vulcan ii 3 0 8 7—35
ÎL Victoria *90 Călan ii 2 1 6 5—28
12. Minerul Urlcani ii 2 0 9 9—34

*) Echipe penalizate cu 3 1
ii —i_ ..

rutrcte.
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S A T U L  — A Z

BOŞ ŞI G RO Ş -  DOUA SA T E  G E M E N E
Satele Boş şi Groş aparţin, deocamdată, 

din punct de vedere administrativ, municipiu* 
lui Hunedoara. Situate pe o vale deosebit de 
frumoasă, pe şoseaua ce duce la Cerbăl, cele 
două localităţi au multe asemănări. Amândouă 
au case frumoase, gospodării temeinice. Oame
nii, cei mai mulţi dintre ei, lucrează în muni
cipiul din apropiere sau în minerit, dar au şi 
acasă pământ, cresc animale, multe- şi fru
moase.

Viaţa oamenilor din Boş şi Groş se deose
beşte sensibil de cea a celor ce locuiesc în ora
şe. Ei realizează venituri din două părţi ■— din 
munca la unităţi economice şi din agricultură. 
In plus, poluarea, de orice fel, lipseşte cu de
săvârşire. Pagina de faţă este dedicată celor 
două sate, ce pot fi considerate gemene, sub 
pulpana municipiului de pe Cerna.

Trandafiri şi vii
Lăsăm Hunedoara în 

urmă, în stânga rămâne 
Castelul Corvineştilor, ca 
o redută de piatră uriaşă, 
încărcată de istorie. Firul 
drumului se întovărăşeşte, 
în scurtă vreme, cu firul 
apei pârâului Valea Zlaş- 
tiului. Trecem Ja pas prin 
satul Zlaşti. Deşi este o 
dimineaţă răcoroasă, după 
o noapte în care a plouat 
fără zgârcenie, pe străzi 
nici ţipenie de om. Sunt 
pe holdă, prin grădini, Ia 
treburi. Asfaltul drumu
lui ca sticla ne ajută să 
ajungem iute la Boş, apoi 
în câteva minute la Groş. 
Trecând prin cele două 
localităţi, ochiul este 
de-a dreptul încântat de 
buna rânduială, curăţe

nia, gospodărirea şi fru
museţea caselor, faţadelor, 
curţilor şi grădinilor. Dar 
ceea ce dă farmec aparte 
acestor aşezări sunt viţa- 
de-vie, trandafirii şi florile.

Viţa de vie ridicată sus, 
în adevărate tavane de t 
verdeaţă şi umbră, tran
dafirii roşii, albi şi roz 
căţăraţi până sus, deasu
pra ferestrelor. Peisajul, 
de aleasă frumuseţe, este 
întregit de murmurul apei 
pârâului Zlaştiului, un 
pic umflat şi tulburat de 
ploile repezi şi abundente 
căzute până în zorii zilei. 
Nu poţi să nu-ţi destăinui 
admiraţia pentru localni
cii vrednici, harnici, gos
podari, iubitori şi ocroti- 
trvri Hp* fnimns.

Bisericuţa
din

Vv' Groş
In satul Groş, ce are 

în jur de 30 de gospo
dării, marea majoritate 
dintre ele foarte frumoa
se, bine rostuite, se află 
o bisericuţă construită în 
întregime din lemn, cu 
mai mulţi zeci de ani 
în urmă. Am discutat cu 
dl Gheorghe Bărboni, 
crâsnicul sfântului lăcaş, 
care ne-a spus :

— Bisericuţa noastră a 
fost sfinţită chiar în a- 
nul când m-am născut 
eu. Poartă hramul Sfân
tului Nicolae.

— Vin oamenii la bi
serică ?

— Vin. Dar preotul Ni
colae Pascu vine numai 
din patru în patru săp
tămâni, deoarece mai 
slujeşte şi în alte trei 
sate. în zilele când se 
ţine slujbă, bisericuţa 
se umple . de oameni. 
Ştiţi, satul nostru fiind 
situat în apropierea Hu
nedoarei, pe o şosea des
tul de bună, nu se de
populează, oamenii nu 
pleacă definitiv din Groş, 
au aici, pământ, ani
male.

— Sunt animale multe 
în sat ?

cai...
Crâsnicul a descuiat , 

lacătul sfântului lăcaş şi 
am păşit peste pragul a- 
cestuia. Interiorul bise
ricuţei este impresio
nant, încântă ochiul şi 
sufletul. Pictura a fost 
realizată în urmă cu cir
ca 10 ani de un domn, 
numit Bixa, iar costul ei 
a fost suportat de toţi 
oamenii satului, fiecare 
cu cât şi cu ce a putut. 
Nunţele acestora se află 
scris pe peretele sfântu
lui lăcaş, chiar lângă in
trare şi printre acestea 
se află şi numele crâs- 
nicului Gheorghe Băr
boni.' . -■ ’

SE CAUTÂ 
STĂPÂNUL I

Peste drum de fru
mosul Camping din 
Boş, pe un drumeag ce 
urcă dealul, stă, nu se 
ştie de când, ceea ce 
se vede în fotografie: 
cabina, motorul, caro
seria, o roată. Este ceea 
ce a mai rămas din- 
tr-un fost autocamion, 
care mai are scris pe 
uşi „Transport coopera
tist*. Privindu-1, nu poţi 
să nu te întrebi mirat: 
AL cui 6 fi fost ? Din 
inventarul cui lipseş
te? Pentru că este im
posibil să nu fi. fost in
ventariat. Doar nu-i un 
ac, acolo. Am dat do 
ştire pierzătorului că 
bietul fost autocamion 
îşi aşteaptă stăpânul.

Cu ani în urmă, nişte oameni inim'oşi din 
satul Boş au avut iniţiativa realizării în loca
litate a unui punct turistic, unde oamenii din 
Hunedoara, dar şi din alte localităţi ale jude
ţului şi ţării, şi chiar din străinătate, să-şi pe
treacă sfârşitul de săptămână, precum şi zilele 
de concediu. Lucrările au durat mult, dar s-au 
finalizat cu câţiva ani în urmă. A rezultat un 
motel ce se cheamă „Cabana Prislop”, cum se 
numeşte locul unde este amplasată, cu 18 ca
mere de cazare, bar, restaurant ş.a. în apropie- 

| rea acesteia, s-au amplasat 9 căsuţe cu câte 
două locuri fiecare. In incinta popasului tuns

ei tic există două bazine de înot, a căror apă 
;!se schimbă, în sezonul turistic, de două ori pe 
!■ săptămână, mini teren de fotbal, teren de te- 
;înis. Restaurantul, care este deschis, ca şi ba

rul, douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi 
patru, pregăteşte în fiecare zi un meniu gustos 
şi asigură, la comandă, mititei, fripturi, 
vurşti. Orchestra, ce cântă în fiecare seară aici, 
are un repertoriu bogat.

Dl Iulian Julea, şeful complexului 
ne-a spus că, la sfârşit de săptămână,

! foarte mulţi oameni din municipiul din veci- 
Inătate, dar şi de mai departe. Faptul acesta este 

£ cât se poate de firesc, dacă ţinem seama 
îcă un loc în motel costă numai 1 400 de 
î  lei, iar în căsuţe doar 900 de lei, iar preţurile ; 
jsla răcoritoare, bere şi la tot ce se serveşte nu ; 

/ jteste mai mare decât la oraşe. Aici se pot orga-; 
) j! niza nunţi, botezuri, aniversări şi alte momen-; 

" te festive, asigurându-se o servire ireproşabi
lă. Deviza celor ce muncesc la complexul dej 
la Boş este „Totul pentru ca oaspeţii noştri să | 
se simtă cât mai bine“. Iar această deviză se j  
împlineşte zi de zi.

D o r i n  ţ a
Pe dna învăţătoare Ana 

Crişan am întâlnit-o după 
ce orele la clasă se în- 
cheiaseră. Din 1976 predă 
la Şcoala din Boş şi lo
cuieşte chiar în incinta in
stituţiei, într-un spaţiu de
venit locuinţă. Este ,o fe
meie energică, care acti
vează în învăţământ din 
anul 1965, când a terminat 
Liceul din Haţeg şi mai 
apoi Institutul de învăţă
tori de 2 ani din Deva, la 
fără frecvenţă. La începu
tul meseriei, paşii au pur
tat-o ca învăţătoare, pe 
rând, la Ocolişu Mare, Co_ 
roieşti, Ohaba, pentru ca 
«poi să se stabilească la
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Boş, alături de soţul dân
sei.

în clasele î—IV, la care 
predă concomitent, înva
ţă 15 elevi, grădiniţa a- 
flându-se undeva într-o 
sală a căminului cultu
ral. Deşi s-a îngriji/, îm
preună cu părinţii, ea 
şcoala să arate bine, să fie 
aprovizionată cu combus
tibil la timp, ar fi nevoie, 
ne-a mărturisit dânsa, de 
fonduri pentru reparaţii 
curente (tencuieli, zugră
veli, lucrări de vopsitorie 
etc.). Din partea Primă
riei municipiului Hune
doara există promisiuni 
pentru introducerea gazu
lui metan.

După o viaţă petrecută 
la catedră, învăţătoarea' 
Ana Crişan trăieşte satis
facţia muncii depuse. O sa
tisfacţie care este umbri
tă de un gând, expresie a . 
unei dorinţe. în viaţă fie
care om îşi doreşte să aibă 
o casă proprie. „Azi-mâi- 
ne ies la pensie şi nu am 
o locuinţă a familiei. So
ţul s-a pensionat de la o- 
ţelăria hunedoreană. Am 
vrea să o facem (casa), dar 
nu ştim dacă la această 
dată mai suntem capabili 
de aşa ceva“. Există însă 
o fărâmă de speranţă I Una 
firească ! Omul cât trăieş
te încearcă să facă ceva. 
Să sperăm că dorinţa so
ţilor Crişan se va împlini!

Cu tragere de inimă
Din autobuzul de Hune- fiind ajutaţi, deopotrivă, casă. In clasă mai îretâL-

-doara — Arănieş a cobo- să evolueze în programe nim o adevărată expozi- j
rât, însoţită de câţiva e- artistice prezentate pe sce- ţie, reunind desene în a-
levî, învăţătoarea Carmen na căminului cultural, a- cuarelă ale copiilor. Ală-
Buzatu. Din susul şi din flat în aceeaşi clădire. Cu turi sunt aşezate cusături
josul satului, soseau, cam aceste prilejuri, ei au o- cu motive populare pădu,
în acelaşi timp, şi alţi co- ferit părinţilor fragmente reneşti. Sunt lucruri ftu-
pii, cu ghiozdane in spate din piese de teatru pentru moaşe, ce merită a fi a-
sau cu gentuţe în mâini. copii, recitări, cântece, mintite. în vacanţă urmea-
In total, sala de clasă din dansuri populare pădure- ză să fie reparat gardul
Groş adăposteşte 4 elevi neşti. şcolii, bineînţeles cu aju-
în patru clase şi 6 grădi- . Ga sat de munte, Gro- torul părinţilor. Când e*
naşi de ei ocupându-se sul este o aşezare mică. xistă tragere de„ inimă din
aceeaşi învăţătoare, Car- Are doar 30 de case. Aşa partea învăţătorului, toc
men Buzatu. „De la toam- se explică şi numărul mic orice localitate se pot face
nă, numărul copiilor va de copii. Apa de băut se lucruri demne de admira**
creşte, ne spunea dânsa, aduce cu o găleată, fieca- ------------------------ »■ ——
cu alţii veniţi din satul re copil având cana lui.
Ulm“. ’ Materialul didactic f«dosit

Deşi puţini, prin străda. este confecţionat de învă-
nia învăţătoarei, copiii au ţătoare. Pentru bibliote-
demonstrat în cursul anu- ca propriei dase, învăţâ-
lui frumoase cunoştinţe, toarea a adus cărţi de a-

1 l""1 * - 1'

Pagină realizată de* 
TRAIAN BONDOR» 
GR I. NEGREA,
MI.VEL BODEA 
Foto: PA VEL BAZA
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Vânzătoarea din munţi
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Pentru voi, absolvenţii
Parcă ieri aţi intrat în vâltoare şi să ieşiţi derii şi speranţei ce îşi

cu sfială în acest liceu, biruitori, indiferent de pune ţara în voi şi în
iar astăzi sunteţi in şira- intemperiile şi capcane- generaţia voastră. Şi de
gul absolvirii lui. Tim- Ie pe care vi le pregă- voi depinde ca România
pui care trece nepăsător ţeşte Fortuna. să se bucure de glorie

Oriunde vă vor purta şi onoare în lume,
valurile destinului, nu 
uitaţi căminul în care 
aţi văzut lumina zilei, 
şcoala unde aţi pripiit 
lumina cărţii. Oriunde 
vă vor purta valurile 
destinului,' nu uitaţi gra-

5 le-aţi lţ(bt in seamă mai iul dulce al neamului începeţi acum, să fie
* mult sau mai. puţin; a- nostru şi purtaţi mereu presărat cu flori şi suc-

în suflete icoana sfântă cese aşa încât bucuria,
a ţării căreia îi aparţi- reuşita deplină, fericirea
neţi, precum şi culorile să vă îndemne ca peste
sacre ale stindardului ro- ani să reveniţi pe dru

■ şi rece peste toţi şi peste 
'  toate a lăsat copilăria 

voastră undeva în urmă, 
făcând ca adolescenţa 
petrecută aici să devină 
curând o amintire. A- 
mintire vor fi profesorii 
ale căror învăţăminte

Aşa va fi pentru că« 
voi sunteţi pui de' lei.* 
Şă-i dăm cu toţii pa-> 
triei române inima şi î 
viaţa întreagă!

Fie ca drumul vieţii* 
voastre noi, pe care o!

Intr-o poieniţă de vis, 
pe malul pârâului 'Valea 
Luncânilor, comuna Bo- 
şorod, am poposit la un 
magazin mixt. De jur îm
prejur pădure şi munţi. 
O privelişte cum rar 6e 
poate vedea. Magazinul, 
mai ceva Ta la oraş, ara
tă ca un pahar Surat, cu 
rafturi ; foarte frumos a- 
menajate, pline cu tot fe
lul de mărfuri. Din ţară 
şi din import. Mare lucru 
să se întâmple să ceri 
ceva şi să nu fii servit.

—- Câţi lucrători sun
teţi aici ?, întrebăm.

— Gum câţi ? Eu ! ■ ~- 
răspunde. /

— Şi dovediţi ?
— Vând de peste trei 

milioane de lei pe lună.
— în sătucul acesta mic

de munte ? /
— Ea noi .vin şi mulţi 

cumpărători din alte 
părţi, mai cu seamă sâm
băta şi duminica. Turişti... 
Magazinul face parte din 
firma privatizată de âgro- 
turism S.G. „Dac-Unir-A- 
lunu-Conserv" S.R.L., cu 
sediul în satul Âlunu. Pa
troană este dna Lucre- 
ţia Giolea.

-— Şi vânzătoare ?
; —- Eu, Mihaela Furdui. 

Am terminat opt clase 
în Boşorod, un curs inten
siv de comerţ şi am luat 
magazinul acesta la Lun- 
cani-Vale. In. scurtă vre
me aici va fi un atrăgă
tor punct turistic. Gu ca
zare în căsuţe, mâncă
ruri şi băuturi pe ales — ■ 

<Gh. I. N.)

mintire vor fi orele de 
curs pe care le-aţi frec
ventat mai mult sau 
maj puţin; amintire vor
fi colegii. Aici aţi cunos- mânesc. Fiţi mândri şi
cut împreună bucurii conştienţi de superiori-
mari şi necazuri mici. tatea descendenţei voas-
Au fost trăiri, sehtiinen- tre pentru Că voi sun-
te şi emoţii cu care nu teţi urmaşii regelui De-
vă veţi mai întâlni nici
când.

Dar, vă aşteaptă cu 
nerăbdare, cu mirajul şi 
necunoscutul ci — , via
ţa ! Trebuie să-i intraţi

cebal şi ai Împăratului 
Traian. Fiţi la înălţimea 
acestui nobil şi distins 
blazon cu care nu se pot 
mândri mulţi sub soare. 
Fiţi la înălţimea încre-

mul vechi şi cunoscut 
spre vechiul liceu „De- 
cebal", care v-a iubit 
atât!

Prof. MARIA-ONESCU 
GLODEANU,

Liceul „Decebal"
Deva î

(Cuvânt rostit la înche- > 
ierea cursurilor clasei a? 

XII-a)

CURSURI DE CALIFICARE
Până la sfârşitul acestui an Oficiul Forţă de 

Muncă şi Şomaj Hunedoara — Deva va califica prin 
cursuri proprii şi va asigura locuri de muncă pentru 
1000 de persoane aflate în şomaj.

Până în prezent Ia cursurile de calificare sunt 
cuprinşi 900 de şomeri, în majoritate persoane tinere.

Intre formele de calificare prezente, cu asigura
rea unui'loc de muncă, se înscriu cursurile de ospă
tari pentru S.G. Beno Petrol S.R.L. — 15 persoane, 
dş fierar-potcovar, ce cuprind de asemenea 15 şo
meri, două cursuri de confecţionar-încălţăminte cu 
58 de oameni pentru S.G. Gorvin S A. Hunedoara şi 
25 de persoane cuprinse la cursul de croitori pentru 
S.G. Clementina S.R.L. Deva. (C.P.)
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Prietenii pompierilor
Recent, pe terenul II al Stadionului „Cetate" De

va, s-au -desfăşurat concursurile cercurilor de elevi 
„Prietenii Pompierilor" —: etapa judeţeană. Activi
tatea a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Ju
deţean şi Grupul Judeţean de Pompieri, pe baza 
Regulamentului de concurs emis de Ministerul în
văţământului.

La concurs au participat echipajele şcolilor ge
nerale Veţel, -nr. 3 Hunedoara, nr. 5 Petrila, nr, 2 
Orăştie, Vaţa, nr. 2 Haţeg şi nr. 2 Simeria.

Pe primele trei locuri s-au clasat în ordine echi
pajele şcolilor generale nr. 5 Petrila, Vaţa de Jos şi 
nr. 2 Haţeg, primului echipaj revenindu-i dreptul 
de a reprezenta cercurile „Prietenii Pompierilor" din 
judeţul Hunedoara la etapa naţională.

Acţiunea ,a fost sprijinită de un număr însem
nat de sponsori, cele mai importante contribuţii a- 
vându-le Administraţia permanentă a taberelor şco
lare, Federal Coop .Hunedoara — Deva, SG „Trik- 
Impex" SRL, SC „Bibliofor" SA, Cofetăria „Scala" 
şi SC „Gutenberg" SRL. (Prof. Ioan Stere) I O prezenţă tot mai apreciată pe scenele jude ţului nostru — formaţia de 

muzică pop „Juvcntuş" a Clubului elevilor din Deva. Foto : PAVEL LAZA

Soarta a luat 
ce-a fost mai 

tlrag -
De pe aceste tărâmuri 

mărginaşe ale Ardealului, 
când zilele îndoliate dor-, 
mitează deasupra pădu
rilor de stejar şi fagi, a 
izvoarelor reci, curate, a 
dealurilor line şi văilor tă
cute, a liniei de fier . şi 
de beton ce ne leagă de 
lume, în sufletul nostru 
s-au stins încet, încet, pâl
pâirile unui neegalabil 
Luceafăr de dimineaţă.

E greu, nespus de greu,, 
aş zice imposibil, să te' 
poţi aduna, consola, uita 
sau depărta de amintirea 
acestui Luceafăr luminos 
şi plin de bunătate, a că
rui inimă nu mai bate. 
Zadarnic plâng norii, în 
zadar răsună toacele de 
lemn şi se trag neîntre
rupt clopotele în mica 
bisericuţă veche de lemn, 
Luceafărul de dimineaţă 
— MIRELA, de numai 24 
de ani, a plecat DINCOLO,

Cui ochii-n lacrimi pri
vesc câmpurile ohabine cu 
viaţa lor şi pot spune Că 
din miile de flori nu pot 
şi n-am puterea să găsesc 
măcar una care ^ă poată 
înlocui gingăşia, bunătatea 
şi frumuseţea Mirelei.

La Ohaba, de ziua lnăl«; 
ţării Domnului şi a Zilei 
Eroilor, de zeci de ani sc 
organizează un „Mar© 
Bal". Anul acesta,' tine
retul satului a hotărât ca 
în memoria celei plecate, 
petrecerea să nu mai aibă 
loc.

Prin credinţă, înţelep
ciune şi cinstire, afectaţi 
profund de durere, tinerii 
rămaşi pe mai departe itt 
vâltoarea vieţii au dove
dit lumii că Mirela na 
este părăsită, lăsată: sin
gurătăţii prea timpuriu. 
Familia îndurerată n-are 
cuvinte de-a mulţumi tu
turor celor părtaşi la du
rere şi cred cu. adevărat 
ca acest înalt gest una» 
este o piatră trainică ■ de 
temelie în faţa sorţii; lâ' 
bine, dar mai cu seamă, 
la greu. ...  J

:. AKON PADUREAN, 
'Ohabă '.1  .

-

Aterizare la punct iix. Foto LWCSEI ZOLTAN

Preluând moştenirea 
de la Chuck Berry, Phil 
Spector, perioada de în
ceput The Who, The Vel- 
vet Underground, Ga- 
rage bahdurile de la mij
locul anilor 60, The 
Stooges Jonathan Rich- 
man, The New York 
Dolls, Mott The Hoople 
şi David Bowie la sfâr
şitul lui 1975, s-a for
mat unul dintre cele 
mai importante grupuri 
de punk, din istoria a- 
cestui curent muzical, 
Sex Pistols. Punk-ul era 
considerat pseudocultu
ră, dar, când aceşti ti
neri, născuţi la mijlocul 
anilor 50 şi care prove
neau din familii de 
muncitori şi docheri, 
şi-au dat frâu liber ima
ginaţiei, începând să 
cânte în cluburi din Lon
dra, au transformat a- 
cest curent muzical . în 
cultură adevărată.

In contextul creşterii 
şomajului la tineri, vio
lenţei între skin heads 
neonazişti şi emigranţi, 
poliţie şi socialişti, pe 
fundalul unei scene pop 
monotone, punk-ul a 
triumfat prin show-uri

care demascau proble
mele oamenilor simpli,
devenind astfel o formă
de manifestare. Robert 
Ghristgan scria intr-lin
articol: „Punk-ul a fost 
la început ‘o mişcare, o

UK“, devenit lin adevă
rat imn al mişcării punk. 
După cel de-al doilea 
single, . „God save The 
Queen" (27 mai 1977), ei 
au fost interzişi de radio 
BBC. neintrând în cla-

Music box

revoltă, o formă de ma
nifestare a furiei' celor 
mulţi, împotriva celor
de la putere. Era, de a- 
semenea, pentru prima
dată când femeile se 
implicau direct într-o
mişcare socială, având
un rol definit".

Pe 19 noiembrie 1976, 
Sex Pistols a lansat sin- 
glelul „Anarehy In The

samentul britanic, deşi 
la „negru", datorită vân
zării, figurau pe locul 
II. Atacaţi de poliţie, 
fiind daţi în judecată 
pentru obscenităţi, li s-a 
interzis să mai cânte în 
public, fiind discredi
taţi de parlamentul bri
tanic, până Ia urmă fiind 
obligaţi să părăsească 
ţara.

, Treptat, punk-ul era 
asociat cu neofascismul, 
partizan al frontului na
ţional neonazist* şi al 
London's Jamaican. Sex 
Pistols şi ceilalţi repre
zentanţi ai curentului 
punk britanic, prin teis
tele lor, au ■ mistificat 
dragostea, familia, siste
mul de clase-sociale şi 
chiar societatea vestică 
poslindustrială. Vetera
nii revoltelor spontane 
studenţeşti erau fami
liarizaţi cu aceste vi
ziuni, dar lumea pop nu 
s-a mai confruntat cu 
aşa ceva până atunci.

Lăsând la o parte a- 
ceste paradoxuri, a re
zultat o tensiune extra
ordinară, o excitaţie sus
ţinută, un torent de mu
zică remarcabilă, o pa
radă de eroi, martiri şl 
chiar trădători. Ca me
saj politic, a fost un fel 
de revoltă, care s-a stran
gulat datorită contra
dicţiilor sale. Ironia a- 
cestei poveşti este faptul 
că în final totul a re

venit la veteranul rock'n’ 
’roll. (Va urma).
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CUVÂNTUL

au aşteptat mai mult decât 
le-am putut oferi noi

■ Dte profesor. Sabin 
au trecut aproape 

«Bl şl Jumătate de la 
consiliilor lo

cal» ale puterii şi adm», 
nisttpţtei de stat, de când 
f*c*fi pute şi dv In cali
tate ele ooneilier comunal 
dte „parlamentul cetăţii" 
Vaja de Jos. Privit acum 
din urină, ei raportându-1 
la experienţa câştigată In 
acest rt«**raiî, cum vi se 
pare mandatul cu cam aţi 
fost Investit?

— Ca price lucru luat 
da la capăt. Mărturisesc 
câ eram de-a dreptul În
grijorat. Veneam In con
siliul primăriei, reprezen
tanţi aleşi M «nai multor 
formaţiuni politice, şi îmi 
imaginăm că întâlnirile 
noastre vor fi adevărate 
MfaAH.il apărarea intere
selor şi * orgoliilor de 
partid, ✓  Aveam în minte 
imaginile hilare din arhai
cul CHIN, în care tradi- 
ttmvalete şl absurdele am
biţii politice Îşi cereau eu 
ortac preţ legitimitatea is
terică, spre indignarea şi 
şfilfidtMâ oamenilor de 
Im  Simţ, Dar nici pe de
parte .pa a -foit să fie a- 
şa. începutul a însemnat

Vremea şi vremurile au 
vitregit deseori nu numai 
«teste aşezări, ci şi pe oa. 
menii tor. N-a făcut excep- 

Aninoasa, locaiita- 
ată ea un apendice 

- Văii Jiului, în 
‘IU, politica de demo. 

peolit-o, iar blo- 
t»ostruite în locul 

... cu grădini şi flori 
p imagine deloc a- 

tostei comune
.____dealuri. Da sfârşitul
aceloraşi ani i s-a atribuit 
Aamsaşei statutul de e- 
raş. Denumire greu de 
Justificat. Dacă li s-a stră
mutat vatra şi căminul, lo- 
eaânfett au încercat să. se 

> cu greu noilor 
Anii, post-decem- 

brişti ’ #U test şi mai grei, 
Sa peste tot. '. '

N-a fost uşor nici pen
ii»  cei «teşi sâ rezolve spi
noasele probleme ale ad- 
teteiteteţiei publice legale, 

i, îp ultima vreme, 
CEVA, iar unde 
al® oraşului, au 

fit adevărate şantie- 
**l am încercat să aflu a- 
teănunte. Aşa am realizat 
convorbirea cu domnii Ilie 
«otgros, primar, şi fiheor. 
eh# Petrtlcan, viceprimar, 
te oraşul Anineasa.

Anlnoasa se află în 
faţa Onor lucrări de an
vergură care, realizate, vor 
reuşi să-i motiveze statu
te) de omş. Cum aţi por
nit pe acest drum ?

Ilie ttatgros: Am avut 
im stimulent. |n „topul" 
primarilor Văii Jiului, or» 
ganizat de cotidianul „Ma
tinal" — pe criterii, care 
privesc colaborarea între 
e*eeutiv‘delib®ratiy şi adw 
itentetraţia publică locală, 
modul în care ne implicăm 
şi soluţionăm problemele 

am ocupat,. 
In 1994, primul loc. Având 
acest stimulent, ca şi do
rinţa de a nu dezminţi în
crederea alegătorilor (eu 
am candidat ca indepen
dent), ne-am - străduit. Iată, 
Chiar azi (5 VI, data doeti- 
maniăru) au demarat lu
crările de introducere a

un prim contact eu spiri
tul nou a! democraţiei, In 
eare libertatea de expri
mare se afinna cu timidi
tate şi prudenţă, dar ur
mând linia fermă a răs
punderilor pe care nj le 
încredinţaseră alegătorii.

— Dar mai târziu, la ce 
concluzie aţi ajuns ?

— Da una toarte dura, 
şi cu valabilitate genera
lă. Mi-am dat curând sea
ma că speculaţiile de par
tid îsi fac loc numai în
câmpul arid al dezbateri
lor teoretice. în Sfera de
ciziilor ş» a aefisjifiîar prac
tice acestea nu numai că 
nu au ce căuta, dar nici 
nu sunt posibile. |n  con
siliul primăriei noastre de 
la V a t a  Se aduc 
spre analiză şi aprobare 
numai obiective foarte con
crete şi de mare necesita
to. în faţa cărora cei 13 
consilieri nu pot avea pe, 
ziţii exclusiviste sau dia
metral opuse, cl numai a- 
titudîni complementare, de 
amendare sau de repro- 
gramare a dezbaterilor, 
Spre exemplu, când 
mărul a venit de cu 
cu propunerea asfaltării «- 
neia dintre străzile loca
lităţii Vaţa de Jos, deose.

birile de păreri s-au ivit 
numai în privinţa soluţii
lor economice şi nicidecum 
a realizării obiectivului în 
şine.

între cei doi factori ai 
puterii locale — consiliul 
şi executivul — există re
laţii de încredere şi res
pect reciproc, fiecare exer- 
citându-şi rolul în confor
mitate cu împuternicirile 
conferite de lege. Membrii 
consiliului analizează cu 
răbdare şi responsabilitate 
iniţiativele şi propunerii#, 
iar primarul, la rândul său, 
le transpuse în realitate. 
Mai mult decât atât, la 
primăria Vaţa nu se ma
nifestă tendinţe de supra
punere a competenţelor, «au 
de substituire a acestora, 
fiecare înţelcgându-şi'atri
buţiile şi limitele deeizio- 
nale.

— în calitatea dumnea
voastră de consilier comu
nal, consideraţi că v-aţi în. 
deplinii mandatul Încre
dinţat de alegători ?

— în parte da, în parte 
«u. Dacă este să raportez 
Întrebarea dv te posibili
tăţile şi «torturile stele, 
zic câ mi-am făcut datoria, 
dar dacă este să o 
tez la doleanţele

ţările cetăţenilor, în mod 
firesc, nu pot fi mulţumit, 
în general vorbind, alegă
torii şi-au imaginat mult 
mai mult decât le-am pu
tut oferi noi, decalajul a- 
cesta avându-şi explicaţia 
în lipsa noastră de expe
rienţă, în absenţa unor re
comandări clare, de cola- 
borare cu cetăţenii, şi, mat 
ales în capacitatea foarte 
redusă a bugetului local 
pentru satisfacerea unor 
cerinţe de primă necesita
te.

— în încheierea discuţiei 
noastre aţi mâi dori să a- 
dăugaţj ceva?

— Da, dar cu scuzele ne
cesare adresate cititorilor, 
pentru eventualitatea de a

o topor* 
şi aştep- ION CIOCDEI
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gazului metan în oraşul 
nostru. O investiţie mare. 
S.C. TfM Cluj SA., filiala 
Petroşani, a câştigat licita
ţia executării lucrării. A- 
lături, după cum aţi vă
zut, # un şantier. Conti
nuă lucrările de moderni- 
«ane şi sistematizare 9 
străzii libertăţii şl a ac
tualului centru civic, lu
crări începute eu o lună 
în urmă de P 
toană de 
duri, eu oamenii
şi cu 10 pensionari anino- 
seni. 239 milioane lei din 
veniturile proprii la bu-

trebuit
Timp de 
să men

multe .
4oi ani n 1
ţinem cât s-a putui din 
ceea ce s-a făcut, şl apoi 
am demarat. In acest «n 
am exiim iluminatei pu- 
Mic te Iscroni, de !a că
minul cultural până la ho
tarul rit Vulcanul, urmând 
ca până te finele anului să

minat stradal al oraşului, 
fot in acest an vom mări 
spaţiul actualului dispen-

noul sediu administrativ al 
mine». Apropo de mină»

Q căruţă cu 
care merge... rotund

getul local sunt afectaţi a- 
cestor lucrări de reparaţii.

Gh. Petrilean: Conco
mitent cu aceste lucrări se 
efectuează decolmatarea 
şi indiguirea pârâului A- 
ninoasa în zonele rezerva
te modernizării şi sistema
tizării străzi».

— Cred câ Aninoasa es, 
te singurul oraş din judeţ 
în care apelul telefonic se 
face prin centrală cu trei 
numere.

I.B.: Montarea unei mi- 
nicentrale automate, cu 200 
de numere, în actualul se
diu, este o altă lucrare 
pentru acest an. Ea ne va 
permite ieşirea cu 6 nu
mere şi putinţa de a folo
si Fax-uri, urmând ca In 
1996 să se monteze o cen
trală automată „Alcatel", 
cu 1000 de numere, într-un 
sediu nou, asigurat de con. 
siliul local ROMTELECOM- 
ului Hunedoara - Deva.

GK.P.: Ceea ce vă spu
nem, este exacţ ceea ee 
putem face efectiv. Şi vom 
face. Pentru câ s-a zis, nu 
a dată, eă la Aninoasa e 
o căruţă cu roţi pătrate. 
Şi uite, merg roţile I Sunt

întreaga gospodărire şi în
treţinere a monumentului 
naturii de la Iscronî — co
pacul cu lalele — am rea
lizat-o în acest an cu spri
jinul efectiv al Exploată
rii miniere Aninoasa.

I.B.: Avem o foarte ba
nă colaborare cu mina A- 
ninoasa, cu sindicatul MTI, 
cU toţi agenţii economiei 
cu capital de stat şi par- 
ticu&f. Tot în acest an do
rim să împlinim o veche 
doleanţă a locuitorilor de 
pe „Vale-n sus“ — prelun
girea traseului autobuzului 
cu un km, ceea ce presu
pune modernizarea străzii 
şi indiguirea pârâului. Se 
află într-un stadiu avan
sat de execuţie un bloc 
de locuinţe la Iscroni.

— Ştim eă a fost înain
tat spre avizare planul tur

nai şi de detalia. Dar «nai 
ştim câ sunt multe proble
me nerezolvate, care ne* 
mulţumesc localnicii — 
privind ■nfririwitarta ora
şului, Întreţinerea cimiti-

PERIOADA 22-28 IUNIE

BERBEC
Munca dv susţinută va fi încununată de succes. 

Nu-i uitaţi însă pe cei care v-au ajutat. Realizări 
financiare. O relaţie sentimentală şe poate transfor- 

‘ ma într-una de afaceri. Drumurile Scurte de dumi
nică vă vor avantaja. înclinaţie pentru speculaţii, 
câştiguri materialo, dar şi posibile neînţelegeri cu 
fraţii.

TAUR
Studiul, afacerile, comunicarea vă pot aduce pro

fit dacă reflectaţi serios la ele. Atenţie din partea 
celor dragi. Veţi fi insă şi invidiat de cel din an
turajul dv. Vâ aşteaptă o schimbare căreia trebuie 
să-i faceţi faţă.

GEMENI
Veţi da bani cu împrumut unui prieten spitali

zat. Verificaţi informaţiile .primite înainte de a le 
utiliza. O persoană mai in vârstă vă va da un aju
tor substanţial. Nu priviţi cu superficialitate proble
mele. încercaţi sâ jucaţi la loto. Vă încearcă o labiîi- 

•vaasă. -

nu mă putea face pe de
plin înţeles, din pricina ri
gorilor de spaţiu. Demo
craţiei noastre îi lipsesc 
componentele vitale ale 
funcţionării şi dezvoltări» 
ei, — întâlnirile şi consul
tările cu oamenii, sprijini
rea pe iniţiativele şi idei
le lor, pe dorinţa şi bună- 
voinţa de a fi prezenţi me
rite In viaţa şt destinul lo
calităţilor.

rului, desele întreruperi alo 
apei potabile.

Gh.P. : Avem toarte mul. 
ţe de făcut. Da Decar# ze
ce paşi, In stradă, întâl
neşti a nouă problemă de 
rezolvat Nu e uşor, când 
aproape toate presupun 
fonduri în w  am reuşit 
sâ lărgim două poduri, în 
’94 am făcut reparaţia ca
pitală a podului de peste 
Jiul de Vest, ce leaga A- 
ninoasa de Iscroni şi am 
turnat covor aafaitîe pe 
330 m. Am ajuns eu a- 
ceâstâ lucrare In centrul 
civic ş» o continuăm a- 
cum. Io acest an am plan
tat pe marginea şoselei şi 
în zona verde a Iscroniu- 
lui 490 de pomi ornamen
tali de talie înaltă, la 
E.M.A. am înaintat coman
dă pentru 40 d© coşuri pen_ 
tru colectarea gunoaielor.

IJB.: Avem neeazuri cu 
salubritatea. RAGCL Ani- 
noasa nu dispune de baza 
tehnici necesară unei sa
lubrizări eficiente Mai 
sunt ş» oameni te  răspun
dere care nu dau dova
dă de zecepttvitete şl ini
ţiativă în domeniile de ca
re răspund. Cerinţele în
dreptăţite ale localnicilor 
în ce priveşte întreţinerea 
cimitirului sperăm să-şi gă
sească soluţionarea. Chiar 
azi, directorul RAGCD, dl 
Morte Pctroyicescu, ne-a 
informat despre proiectul 
de hotărâre ce va fi supus 
consiliului de administraţi# 
al regiei privind institui
rea unei taxe de întreţi
nere a cimitirului. Şi câte 
probleme nu mai sunt? 
Manda tu l  nostru nu 
o deloc uşor.  Da 
viitoarele alegeri, poate nu 
vom mai fi noi aleşii, dar 
vom avea mulţumirea că 
am asigurat baza de sis
tematizare si modernizare 
a oraşului; că vor exista 
teate condiţia* pentru ce 
Aninoasa să-şi intre t» 
drepturi, adkă eă-şf meri
te statutul de oraş.

tâte psihică şi nervo

R A C
Contacte cu firme străine, acţiuni 

Aveţi nevoie de relaxare şi-i bine sâ ieşiţi eu prie
tenii Ia plimbare, la petreceri. Puneţi-vă ordine în 
idei. Veţi fi contactat de o autoritate de la firma 
dv. Drumuri scurte, cadouri (primite).

L E U
Prestigiu la-slujbă, în cercurile mondene. Aţi in

trat pe o nouă frecvenţă şi vi Se vor întâmpla lu
cruri minunate. Duminică găsiţi un mod plăcut de 
a vă consuma energia. Aveţi nevoie de anturaj, deci 
cultivaţî-1 i Miercuri — dacă vă veţi ruga cu cre
dinţă» vi se va împlini o dorinţă de sănătate pen
tru dv sau pentru altcineva.

FECIOARA
Ş-ar putea să primiţi o veste, chiar o sumă de 

bani. Sâmbătă doriţi «ă ieşiţi din anonimat, dar nu-i 
, o perioadă prea bună. O realizare socială vă face să 
mai uitaţi de neplăcerile care se cam fin lanţ. Vă 
vor interesa problemele profesionale. Iniţiative In 
sectorul casnic; relaţiile cu rudele apropiate încep 
să intre pe făgaşul normal.

b a l a n ţ a
Telepatia vă aduce fn cale o persoană la car# vă 

gândeaţi. Probleme grele, dar cu răbdare se vor re
zolva. Treburile

•Relaţiile cu partenerul de viaţă se îmbunătăţesc ; 
cele cu şefii merg şi ele bine. Situaţia financiară 
vă permite să vă cumpăraţi haine noi, şi este cazul 
să vâ Îngrijiţi de înfăţişarea dv. Nerealizările copii
lor vă îngrijorează, dar este doar o situaţie tempo
rară. Preocupări casnic*, cumpăraţi obiecte de decor.

SĂGETĂTOR

Itommrbir^ realizată de

de gimnastică. Luni vă apucaţi de corespondenţă; a- 
veţi nevoie de relaxare, dar şi de un cuvânt bun, 
căci v-a cam lipsit afecţiunea.

SCORPION

\ 
\
i

V
s 
s
V
V

Aveţi motive de bucurie; este momentul să a- ^
_  -  -  — -  * \

s 
\  
\  
s 
\

coteaţi atenţi# mai multă unor acţiuni casnice. Nu 
vâ i«ăaţi, căutaţi prieteni cu care să vi distraţi. A- 

; act# de moştenire» s-ar putea să 
telefonul, dar unul din mesaje este

Wţl «W; fţawiyRl
colosal.

CAPRICORN
Gomunicarea cu persoana iubită este tot mai plă

cută. Sâmbătă, o întâlnire neaşteptată care vă tul
bură şi de prea mare bucurie veţi cheltui cam mult. 
IfelaţlSe te colegii sunt mulţumitoare. Persoanele mai 
tinere din familie vă vor da bătaie de cap. Proce
daţi cu răbdare, cu tact.

VĂRSĂTOR
întrunire de familie, sentimentalism, amintiri. 

Divergenţe de opinii cu sexul opus. Vă veţi lăsa do
minat de persoana iubită. S-ar putea sâ faceţi o a- 
fâeere rentabili eu un teren imobiliar. Manifestaţi 
receptivitate Ia problemele celor clin jur; veţi ani
hila nişte duşmani.

PEŞTI
Nu lăsaţi banii Încasaţi de izbelişte. Cineva v-ar 

putea sfătui cum sâ-1 învestiţi. Sâmbătă veţi ieşi la 
« petrecere, la o ceremonie. Rearmonîzaţ» relaţia cu 
arten«ru! dv de viaţa. Luni, zi bună pentru opera- 

.wti tofftte de locuinţă. Problemele casnice tot pe 
umerii dv apasă. Miercuri, zi de distracţie. Proce
daţi te atare, teşiţi într-un cadru intim.
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a fost refre, 
fosil

•  CHIŞINAU. Generalul 
Alcksmtdr Lebed şl gene. 
raiul Valori Bvnevici au 
semnat, marţi, la Tiraspol. 
documentele de dare şi 
luare ta primire a coman. 
dei Armate» a U a  a Ro
şiei. dislocată în regiunea 
transnistreanâ a Moldovei, 
anunţă agenţia ITAR— 
TASS.

După cum a declarat ge. 
neralui Kostantin Kobeţ. 
adjunct al ministrului rus 
al apărării, inspector mi. 
litar principal al torţelor 
armate ale Rusiei, .în. 
cepând cu data de 20 iunie 
1995, încetează existenţa 
Comandamentului de cam. 
pan ie al Armatei a tlA  
acesta fiind înlocuit de 
Conducerea operativă a 
trupelor ruseşti din Trans. 
nistria".

e  LUXEMBURG. Marţi, 
s-au desfăşurat la IA, 
xemburg lucrările reuniu. 
nil miniştrilor de justiţie 
şi miniştrilor de Interne al 
statelor membre ale Uniu
nii Europene şi ai ţărilor 
asociate.

România a fost 
zeatată de Gavril 
CMuzbaian, ministrul 
tiţiei. şi Dorn Rmu 
rădlă, ministrul de inter. 

'  ne.
Discuţiile sak structurat 

pe trd  «tţ>ect« mart : coo
perarea juridică şi judicia. 
ră, libera circulaţie a  per. 
soanelor (politiea de rte» 
şi readmisia), cooperarea 
poliţienească şl vamală.

Ministrul român al jus. 
tiţiei a evidenţiat stadiul 
armonizăm legislaţiei na» 
ţionaie «t exigenţele strue. 
turţlor Uniunii Europene, 
Strategia elaborată în ă, 
ceasta privinţă făcând par. 
te integrantă din stfafes 
gia naţională globală, «i* 
zând integrarea europea
nă. De altfel, cererea de 
aderare a României Ia 
Unium» Btaopcană fa fi 
susţinută de către pro. 
şedinţele Ion Hiescu peste 
câteva zile, M întâlnirea 
la nivel înalt, de Ia 
Cannes. Do asemenea, mi
nistrul român al justiţiei a 
arătat că în procesul de in
tegrare europeană, ce se 
realizează la noi prin „ar. 
derea etapelor**, este ne. 
cesar ca ţara noastră să 
primească un sprijin în 
câteva 'domenii de primă 
urgenţă, cum sunt: docu.

- mentarca, formarea pro.
V.V.1

fesională, crearea unui 
centru naţional de infor. 
matică juridică şi judi.

■ cttrâ dabofârfa . unei 
legLcadrO » profeţiilor Mu 

‘ berale.
Având în vedere cele 

prezentate ministrul
român, preşedintele şe
dinţei Plenare, 
francez al justiţiei, a 
să remarce eforturile Pe 
care îe face guvernul Ro. 
mâniei in ratificarea con. 
venţiilor europene în ma
terie de drept penat.

* PARIS, Ministrul de 
externe al Bosniei, Mu. 
hamed Sacirbey, a decla. 
rat, marţi, că ţara sa e 
gata să conlucreze în ve. 
derea redeschiderii dlscu. 
ţiilor de pace eu sârbii 
bosniaci, dar nu îşi va 
suspenda ofensiva militară 
în curs decât dacă asediul 
capitalei, care durează de 
trei ani, va fi ridicai -» 
transmit Reutcr ş» AFP.

■Sacirbey a avut marţi 
o discuţie de o oră cu 
omologul său francez Uerve 
de Charettc, şl eei doi au 
eăzut de acord că reala, 
bilirca păcii in Bosnia nu 
se poate face decât prin. 
tr.o soluţie negociată.

întrebat de reporteri 
dacă guvernul bosniac e 
gata să suspende ofensiva 
militară, pentru a permite 
începerea negocierilor, el 
a răspuns : „Am afirmat 
răspicat eă cei* două con. 
di ţii (pentru a  suspenda o. 
fenslva) sunt asigurarea 
Boxului de bunuri «sen, 
ţialc către populaţia din 
Samtovo şt punerea In 
aplicare a deciziei ONU 
«ta Stabilire a zonelor de 
excludere. Acestea cehi.
vmieUTOi JfwBElIR: 151» 1 lUlvfta
rea asediata» oraşul ni
Saraievo**.

La râattai său. de Cha. 
rette a spus câ ţelul prht. 
cipal al ţârii «Sie este de 
a vede» instaurarea cât 
■Săi CăPidă a unui ârmis. 
flţta Şi reluarea tratat».

■ intre ansamblul păr.

Refertncta.se Ia oagani.
sarea Forţei de reacţie 
rapidă, creată ta urma' 
anei dicîzM comune franco 
— britanice, Sacirbey t  
spus eă „e extrem de im. 
portant de a vedea ctim 
se poate îmbunătăţi si. 
tuaţia populaţiei civile a. 
flată la faţa locului, cum 
FRR ar pute» rentrifew 1» 
ameliorarea situaţiei, nu 
numai în raport cu secu. 
ritatea FORPRONU, dar 
şi cu ansamblul manda
tului său".

D.M.P.S.
S I  T U A Ţ I  A

LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE 
LA DATA DE 20. 06. 1995

Meserie Nr,. locuri

Agent asigurări 25
Agent publicitar 11
Arhitect 2
Asistent medical 3
Betonist 10
Brutar—Cocator 11
Carmangier 1
Cofetar patiser 2
Confecţioner ind. 9
Contabil sef 3
Contabil st. medii 1
Croitor 103
Dulgher 50
Economist 12
Electrician 8
Electromecanic 2
Farmacist 5
Fierar betonist 10
Frezor 1
Frigotehnist 7
Ing. construcţii 2
Ing. mecanic 6
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Irtg. silvicultor 1
Inspector 3
Instalator sanitar 4
jurist f
Lăcătuş m e e a s n i c 27 
Macaragiii 4
Maistru c-tor 1
Maistru tâmplar 2
Manager 5
Mecanic maş. utilaje 10 
Medic 5
Miner salvator prof. 10 
Modelor ' 3
Mozaicar 15
Muncitor ngcalif. 13
Ospătar 13
Pictor decorator 2
Revizor contabil i 4 
Şef de Iot 1
Şef şantier 1
Sudor 13
Tâmplar 2
Tehnician 1
Tinichigiu auto 7
Vânzător >17
Zidar e®
Zugrav . ,j.» ■ 8

Problemele bunicilor
. Am considerat' totdeauna 
grija pentru nor» ge
neraţie ca fiind proprie 
oricărui om care se res
pectă. A te pensiona la 
împlinirea vârstei şi a-ţi 
prelua cu responsabilita
te şi drag sarcina edu
cării şi creşterii nepo
ţilor, mi se pare o stare 
de normalitate.

Admiţând că majori
tatea bunicilor şi-au în
ţeles ultima lor misiune 
de răspundere, ei Se iz
besc cu duritate de o 
problemă. Unde să-i duci 
pe aceşti nepoţei spre 
a-şi consuma energia şi 
a respira un aer curat?

Zilnic ne întâlnim în 
parcul Cetate — unicul 
parc al municipiului re
şedinţă de judeţ — zeci 
de bunici cu nepoţeii, 
veniţi pentru reereerea 
acestora, dar şi a noas
tră. In ultimii cinei ani, 
cu excepţia vopsirii şi a 
unor mici reparaţii, mu
nicipalitatea nu s-a a- 
firmat aici cu nimic 
nou. Sub hinte sau fă
cut Intre timp gropi, care 
atond când plouă Ie 
fac inutilizabile. (Cu un 
camion de nisîp, pe- 
blefrta se putea- rezolva). 
Acelaşi aspect este şi ta 
cele două platforme ro- . 
tative, din care Una este 

'înţepenită de peste 4 ani, 
deel inutilizabilă. Lipsesc 
hinte, iar unele au stin
ghii lipsă. Nu există o 
groapă de ftîsîp pentru 
joeta câtor mici, «are 
astfel' adună nisip în gă- 
Ietwţe, di» cel care a 
mai rămas sub Mata. 
'Băncile din jur simt 
insuficiente, cele două 
balansoare sunt complet 
distruse. Nu există un 
anunţ avertizor privind 
pe cel îndreptăţiţi a uti-

I- 1

1a- >

i

*
liza aparatura de joacă, 
dar nici simţul măsurii, \ 
la ursii tineri şi chiar  ̂
părinţi, care ocupa a- . 
ceste aparate, nelăsân- ' 
du-le loc copiilor. Ce se \ 
întâmplă _ după lăsarea i 
întunericului cu această. ■’ 
aparatură de joacă, • se * 
vede dimineaţa. în a- i 
ceste condiţii, nemulţu- î 
mirea noastră, a butii- ) 
cilor, este pe deplin jus
tificată.

Acest loc de joacă peft- , 
tru copii din parcul ţ 
„Getate“ ar trebui să i 
fie un model pentru ■' 
oraşele judeţului. S-a fă- . 
cut ceva aici, de Ziua 1 
Copilului ? Niffliîe. Dacă  ̂
Primăria ar canaliza ţ 
două posturi pentru ta- ’ 
treţinerea locurilor de ţ 
joacă ale copiilor, o bună I 
parte din probleme s-ar i 
rezolva mai operativ. T 
Sunt şi alte variante ca ţ 
introducerea unei taxe i 
sau privatizarea, eare s-a ? 
făcut doar pentru între- V 
ţinerea curăţeniei ta i 
pare. Fondurile Etate- - 
sare reparării şi între
ţinerii întregului mobi

lier al parcului ar putea i  
fi puse ia dispoziţia te- 7 
treprinzătonriui care se 1 
ocupă «te curăţenie, e» ţ 
tot acesta să se ocupe ţ 
şi de mobilier. Daf nu ; 
nişte fonduri 
Ceri- este că 
trebuie rezolvată

Anc,*NArwA*WinrtriAWVVii*»rvwv»~w*>cwv-.'v.~,~ww wvw

SC-, COBRA COMALIMENT S.R.L,

bdul Decebal, zona Mioriţa

Doriţi să economisiţi timp şl efort 
tru aprovizionarea magazinului dumneavoastră?
! Nimic mai simplu!

VENIŢI LA NOI! .

Depozitul Cobra vă aşteaptă cu peste 25#, 
de sortimente de produse alimentare şl Reali
mentare, toate la preţuri foarte avantajoase. 
La noi găsiţi în permanenţă:

•  ţigări import *
• cafea boabe vrac şi ambalată
• alune vrac şi ambalate
•  cafea ness, diferite sortimente
• biscuiţi import
•  biscuiţi vrac, „Eugenia" Sibiu
• paste făinoase
•  dulciuri
•  produse Star Foods
•  conserve de Carne şi peşte
• margarină import diferite sortimente 

muştar import şi indigen
•  maioneză la borcan
•  condimente
• detergenţi şi cosmetice.
Vă aşteptăm zilnic Intre mele 9—17, taft, 

622425.

problema î 
ire cuie rezolvată în- ! 
tr-ui* fel, dar «ornai în J 
favoarea copiilor. Se \ 
impiase l Sper că cete- t 
serrartolate în rândurile ; 
de faţă nu vor rămâne j 
simpte semnale şi Vor 
fi luata Operativ în con
siderare de muffieîpali-, 
tate. Ţ

K)N BARBU, S

S.C. COMÎMC0 S.A. DEVA

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 2 A, 
tel. 626462, tel./fax 626381

ANGAJEAZĂ:
• conducători auto
•  met aniei auto si utilaj
• excavat orişti 
Reiaţii la sediul firmei.

■AVAVA'.V.S’ '.W W .W .V .V M M Z V  * «

Sunt destui conducători auto din Deva 
care ignoră nu numai regulile de circulaţie, dar 
nu manifestă nici un respect nici pentru par
carea regulamentară a aatoveftieufekw.

Deşi nu au fost puţine situaţiile când 
poliţia şi mass-media a luat atitudine împotri 
va celor care sfidează spaţiile verzi, trotuarele

m JLMXuJi* LAXA ■ «atu MfiVrzX* JfWţlCKi CUIIU '
I poliţia şi mass-media a luat atitudine împotri- Poliţiei
I va celor care sfidează spaţiile verzi, trotuarele piuiui n

şi aleile dintre blocuri, parcând Ia voia întâm
plării, continuă harababura parcărilor ilegale. 
Prezentăm un grupaj de fotografii din munici
piul Deva privind „parcarea"’ autovehiculelor.

(Grupaj realizat cu sprijinul 
Poliţiei Rutiere a munici
piului Deva).
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
C O N V O C A R E

In temeiul art. 61, alin, 3, din Legea administra, 
ţiei publice locale nr. 69/1991, se convoacă Consi. 
iiul judeţean Hunedoara în şedinţa ordinară, Ia se. 
diul acestuia, pentru data* de 3 iuiie 1995, ora 12, eu 
următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la starea şi activitatea ad. 
ministraţiei judeţului, precum şi cu privire la starea 
economică şi socială a judeţului, pe anul 1994 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea buge. 
tului instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 
1995 ;

ţ  Vând Lada 1500, stare 
foarte bună, preţ conve
nabil. Informaţii telefon 
620549. • (4221)

•  Vând : apartament 2 
camere parter, preţ 5 mi
lioane, telefon 626326.

(4211)
•  Vând Mercedes 220

D, neînmatriculat; caro
serie MAN cu prelată I» 
— 6 m, 1—2,50 m, î — 2,40 
m, aluminiu, televizor 
color, frigidere. Tel. 619387, 
618814. (4210)

m Vând negociabil trac
tor U 65#. Deva, telefon 
628429. (4209)
'•  Cumpăr apartament, 

garsonieră. Tel. 623421.
(4217)

•  Vând apartament 2
camere, preţ negociabil. 
Deva, Scărişoara, bl. 18, 
sc. 2, ap. 40. (4215)

•  Vând combine re
coltat păioase, tractoare şi 
alte utilaje agricole. Tel. 
621279. (4213)

•  S.C. Agrosim S.A. Si. 
meria, str. 1 Decembrie, 
nr. 2, organizează în data 
de 27 iunie 1995, ora 9, 
la sediul societăţii, licita, 
ţie pentru închirierea u. 
nui spaţiu comercial si. 
tuat în Bârcea Mare.

(4200)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate. 
Orăstie, tel. 641712, sau 
618251. (650)

• Vând casă, poziţie ex
cepţională, Geoagiu, str. 
Teilor, nr. 46. - Prefer şi 
familii de romi,

(9609)
•  Vând apartament 2

camere, _ decomandate, 
ultracentral,' etaj I. Tel. 
717094. (1660)

•  Vând foarte urgent 
apartament 4 camere, preţ 
negociabil. Tel. 720607.

(1662)
•  Vând apartament 2

camere, etaj II, confort I, 
centrul civic. Telefon 
715329. (0672)

•  S. G. BALOTA 
Hunedoara vinde en 
gros biscuiţi Euge
nia (cremă cacao), 94 
lei. Abis (cremă ci
reşe), 98 lei, paste 
extra -250 grame, 420, 
300 gr.— 422. Preţu
rile includ TVA. . In
formaţii tel. 716596.

(H373)

• Vând bicicletă 18 vi
teze, 279 000 lei, -nouă şi 
cort alpin, 2 persoane, 
65 000 lei. Tel. 715338.

(1675)
•  Vând casă, comuna 

Dieci, judeţul Arad, sau 
schimb cu apartament 
Deva, Hunedoara. Tel. 
711549, până la ora 15.

(1676)
• Vând urgent două

apartamente confort I, 
parter, zonă optimă pri
vatizare. Tel. 728371, sa i 
711229. (1677)

•  Vând casă, sat Bre- 
telin, comuna Veţel. nr. 
24. Informaţii 666659.

(240)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dc. 
faicării pe trimestre a bugelylui propriu al jude
ţului pe anul 1995 ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
împrumuturi temporare din fondul dc tezaur la dispo
ziţia Consiliului judeţean pe anul 1995 ;

5. Proiect dc hotărâre privind aprobarea vân
zării prin licitaţie publică a unor bunuri aparţi- 
năiul Consiliului judeţean Hunedoara.

Preşedintele 
Consiliului judeţean 

Hunedoara,
Ing. COSTEL ALIC

FELICITĂRI
•  Noroc, fericire şi „Casă 

de piatrăpentru Dr. I-ungu 
Augustin din Brad.

(5165)
•  Membrii Sindicatului

Spicul Hunedoara urea
ză domnului Gros Viorel, 
şef birou PSA de la S.G, 
Panicor S. A. Hunedoara, 
multă sănătate, fericire şi 
un călduros „Ta mulţi 
ani“ cu ocazia zilei de 
naştere! (4184)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

« Vând talon, motor, 
cutie, caroserie pentru 
VW Derby, tel. 624196.

•  Vând parbriz şi piese
Fiat 1300, Hunedoara, tel. 
T24607. (151327)

•  Vând cort deosebit.
Relaţii tel. 614282, între 
orele 16—22. (4185)

•  Vând Dacia TX Un
garia, înmatriculată, fa
bricaţie 1987. Tel. 624300, 
Deva. (4186)

•  Vând cort import, trei 
locuri, preţ negociabil. In
formaţii telefon 730339.

(4190)
•  S.C. Eldorado Hune

doara scoate la licitaţie, în 
data de 30 iunie 1995, bu
nurile societăţii. (4191)

•  Vând. sau închiriez
spaţiu comercial autogara 
Călan, lângă PECO. Tel. 
.731563. (4173)

•  Vând apartament, 2
camere, etaj 4, telefon 
628781. (4182)

•  Vând urgent maşină 
de tipografiat offset, du
blu A 4. cu piese de 
schimb si accesorii, plus 
20 matriţe. Informaţii tel. 
641617, preţ negociabil.

(4177)
•  Vând avantajos do

nator Comeljus, 4 capete 
plus două tuburi bioxid, 
str. Horea, nr. 109, tele. 
fon 615639. (4176)

•  Vând cabană masivul 
Parâng, zona ■ Rusu, 500 
aip. Tel. 543394.

(4175)
•  Vând ieftin casă de 

marcat Sanyo . cu text şi 
40 programe, zilnic între 
orele 20—22, tel. 625464.

(4174)
» Vând apartament 3 ' 

camere decomandate, etaj 
2, zona pieţei. 618563.

(4198)
•  Vând teren construi-

bil pentru locuinţe situat 
lângă staţia meteo. Re
laţii la tel. 617414, între 
orele 17—19. (4199)

•  Vând Audi 80, fabri
caţie 1978, înmatriculat, 
1700 DM. Tel.- 623943.

(4201)
• Ofer spre închiriere

sau vând autobasculantă 
6,5 tone. Vând dubă a- 
luminiu, import pentru 
autocamion 7 m. Infor
maţii telefon 613409, până 
la ora 17 şi 622376, după 
16. (4179)

•  Vând apartament 2
camere, zonă liniştită. 
Tel. 62737fi, (4242)

ÎNCHIRIERI
• Caut de închiriat gar

sonieră sau apartament

două camere ne(mobilat), 
tel. 613072, 622228. (4181)

•  Caut garsonieră de 
închiriat. Hunedoara, tel. 
720177, între orele 20—22,

(1659)

OFERTE DE 
. SERVICII

• S.C. Brutăria Neamţ 
Import Export SRL Deva,
str. M. Viteazul, nr. 32, 
angajează brutari-cocători 
şi electricieni, calificaţi, băr
baţi, cu stagiul militar e- 
fectuat. Informaţii.la se
diul societăţii din Deva, 
strada M. Viteazul, nr. 32.

(4142)
•  S.C. Panimex SRL 

Deva, cartier Dacia, str. 
Romanilor, angajează vân
zătoare si cofetar-patiser.

(4204)

D E C E S E

• Imcomex Orăştie 
efectuează transport 
marfă cu camioane 
închise de 3—16 tone. 
Informaţii ia telefon 
054/647529.

(1852)

•  Consiliul local Cîrjiţi
organizează concurs în 
dată de 6 dulie, pentru 
ocuparea postului de con
tabil. Relaţii la telefon 
625919. (4189)

•  S.C. TINEXIM IULIA
SRL DEVA angajează 
gestionar pentru depozi. 
tul en gros. Condiţii : mi
nim 5 ani vechime. Tel 
611430. (4229)

m Firmă particulară 
angajează paznic. Infor. 
maţii telefon 620549.

(4221)

PIERDERI
• Pierdut legitimaţie de

serviciu, eliberată de E.M. 
Deva, pe numele Mura 
Mircea Stelian. Se decla
ră nulă. (4045)

DIVERSE
•  Asociaţia familială 

„Gătălina“ din Vulcan 
anunţă majorarea adaosu
lui comercial de la 30 la 
sută la nelimitat, înce
pând cu 21 iunie 1995:

(151328)
•  S.G. Uniconf M SRL 

Deva anunţă că începând 
cu 20 , iulie 1995 va aplica 
un adaos comercial cu
prins între 0—200 Ia sută.

(4170)
•  S.G. Gloria Alimpex 

SRL, Deva, str. Gh. Ba- 
riţiu, 12, anunţă că înce
pând cu 20 iulie 1995 â- 
daosurile comerciale vor 
fi între 9—150 la sută.

(4197)

• Soţia Angela, fiul 
Dorin anunţă moartea 
fulgerătoare la numai 
42 ani a celui care a 
fost

MIRCEA VESA
(4228)

•  Locatarii blocului 
G sunt alături de fa
milia îndoliată prin 
pierderea prematură 
a celui care a fost

MIRCEA VESA 
om de aleasă omenie,. 
Dumnezeu să-l odihl 
neâşcă! (4236)

•  Familiile Banciu, 
Arşoi şi Tabacu mul
ţumesc tuturor rude
lor, colegilor, priete
nilor, vecinilor şi cu
noscuţilor care Ie.au 
fost alături la marea 
durere pricinuită de 
moartea celui care a 
fost

BANCIU SABIN 
NICOLAE

un nemaipomenit soţ, 
tată şi bunic.

(4218)

•  Suntem alături de 
finii noştri, familia 
Drâghici Mircea, la 
despărţirea de mama 
lor

MARIA GĂZDAC
Familia Sincu.

(1680)

•  Colegii de la Li
ceul Teoretic Hune
doara sunt alături de 
profesoara Neli Drâ. 
ghici, Ia decesul ma
mei sale.

(1681)

•  Sincere condo-- 
leanţe familiei Mir
cea Drăghici, la des
părţirea de mama lor. 
Colegii — Grifp şco
lar Hunedoara.

(1682)

•  Lucrătorii Ofi
ciului Poştal Hune
doara I deplâng stin
gerea fulgerătoare 
din viaţă a celui care 
a fost mulţi arii di
rigintele oficiului

IOAN ORDEANU
Dumnezeu să-l o- 

dihnească I (1684) 
____________(1684)
•  Suntem alături de 

colega noastră Bexa Sma- 
randa, la pierderea ta
tălui său,

GHEORGIIE MOGQS
Dumnezeu să-l odih

nească !

j ANGAJĂM AGENŢI COMERCIALI j 
| pentru vânzarea produselor :
j MAOAM şi HAR1BO *
J Cu plata în comision de până Ia 6,5 j 
I la sută. j
j Condiţii: autoturism propriu. J
I Şansa dumneavoastră este j
j PEM1DO >94 IMPEX BUCUREŞTI. î
: . Telefoane: 069/482031: 01—6331903. J
! (4033'\

LICEUL TEORETIC SIMERIA 

Face înscrieri pentru clasa a IX-a, anul
şcolar 1995—1996, între 21—30 iunie, orele 
8—16, curs de zi, pentru profilele: '

1, MĂTEMATICĂ-FIZICĂ 30 locuri
2. CHIMIE-BIOLOGIE 30 locuri 
Informaţii la secretariatul scolii, telefon

660313. (354042)

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA
SCOATE LA

in ziua dc 3 iulie 1995, ora 12
• mijloace fixe şi obiecte dc inventar, în 

vederea închirierii în conformitate cu dispo
ziţiile H.G.R. 517/1991,

Lista,este afişată la fişierul Spitalului Ju
deţean Deva. (385)

OFERTA SPECIALA
•  VINDEM EXPRESOARE PROFESIO

NALE ŞI maşini de spalat vase.
Informaţii tel. 615630, 613883.

(354041)

R.A.G.C.L. SIMERIA 
str. 1 Decembrie, bl. 103 parter

Face cunoscut că în conformitate cu Le
gea 135/1995 s-a transformat în societate co
mercială cu capital de stat, având noua denu
mire: "

S.C. GENERAL SIMPREST S.A.
SIMERIA

(D.PJ

S.C. INTERCONTROL 
S.A. BUCUREŞTI 

Aparatură dc măsură 
şi control

S.C. TESTCONTROL. 
S.R.L. HUNEDOARA 
Distribuitor zonal

ORGANIZEAZĂ 
EXPOZIŢIE 

T E H N I C  1995
în domeniul aparaturii de măsură şi control.

Vor fi prezentate aparate şi echipamente 
performante, produse ale unor firme de renu
me, ca Mytutoyo, Chauvin-Arnoux, Eurotron, 
etc.

Prezentarea va avea loc la sediul S.C. 
SARMISMOB S.A. DEVA. str. C.A. Rosctti, 
nr. 8, vineri, 23 iunie 1995, ora 10.

(ch. 354048)

v r i V  ®  CN ma' mare 
i l S j H  \  ‘ distribuitor/ 

en gros din 

ţară de
îmbrăcăminte BALOTATA 

IMPORT VEST 
vă oferă:

■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA
— ofertă bogată «n sortimente dc sezon

■  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea în
tre 350—400 kg.

■  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA
— colectare originală în pungi între 5-15 kg 
—• cantitatea minimă dc vânzare 100 kg.

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUA DIN CHINA
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase.
La preturi accesibile.

N O U !  NOU. '  NOU !
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari: 
__ peste 5 tone — 3000 lei + TVA/kg. 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu Ma- 

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

Orar depozit: satul Vlaha, între Iuni-sâm- 
bătă, 9—16.
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