
ţie «ttgţffdt, ■ fost
aprovizionate de. ta 'ţfr- 
îfta menţionată. (N. %

- & & & * *  vfolcl?rk' •  Si
gctuşa". Luni, 7 mr- ^ , j r 
gust a.c., debutează in v-l7tiio 
Judeţul nostru ediţia a - 
tll-a a FestiValUlyi 
folcloric, internaţional •, t
, .Surmiz<'f;etusa“. La ora. 1
'17 are loc parada pori’; .
tu!ui. cântecului şi dan. »en;j,irl 
solul popular pe străzi- f.a ' n 
Ie municipiului Deva, iar ftţ 
de la ora 18 spcctdco- , 5̂  jflc 
Iul folcloric prezentai . 
de .ansambluri şi grupuri rior IJe 
folclorice din Austria, mute 
Bulgaria,. Republica şinţ tij 
Cehă, China, Danemarca, capitol 
Indonezia, Ut-paina, Iugo_ să le 
slavia, Mongolia, Rusia, .aţei, ( 
Turcia, Ungaria şi, Roma- ţii de 
nia. (M. B.)„ * Lui să
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lotr-una clin dimineţii 
le săptămânii trecute, mai 
exact joi, 27 iulie, ne-a 
sunat la redacţie dl Aurel 
Dândşorean. primara! co
munei: Turdaş şi membru 
în blrbul organizaţiei jh- 
deţe#ea P.D. (FSN). „La 
Dra; tSL aveto, : la sediul 
nostru .din Orâştie, o *Sn_ 
tNnife cu roncjncătorii so-

e două ex~ # -Piaţa si'... imită ! tri l
■iâ plastică cartierul Micro 15, din"? 
jp turt t 3 Uevn, a fost-odată b piaţă, J 

de pictură 8ltui,tă lănf:a grădiniţa V 
orine X din cartier> ^  » Vreme J 
auă mo-' tncoare gospodinele «u-şi \
ttlturâ' ce
cunoscute! turi"de aici, Mesele pe ţ 

' • . care se vindeau produse 1 
* agroalimenfăre au fost 1 

!'■■ ■ , . ocupate do cei care vând ?
n legă. fejul ^ alteygroduâft '•>

IM mtltu-. -i . ".fir, ■ J V ' VGel ce vin de la sate •
consuma-- (,u p^^use agroalimenta- \ 

tanti, ve re au, fost obligaţi săi!)

îaâa Z'r~ Sc mute în jurul alim en-^
in tarei nr. 99, unde vând 1 

cern pre- ţ>ir*,. •. , 1pe trotuare, pe Unde 4 
solicit nea •„ . 1_ . „  apuca, in -condiţii ne. i
S.a ; Deva . ... . ,  ’ V- igienice. ■ (I. J.).- T

menea convocare îmbracă căror promisiuni- nu se 
haina unor metode -vechi, - concretizează- pozitiv in 
pe. pare oamenii nu le viaţa sqcietăţii-. Cu atât 
mai acceptă, m s.a spus mai ‘mult • cu cât destui 

W  nu este -vorba despre • lideri de partide, paria-

iW jFŞm & S** » a fad doar
d? -' Par-

deri «indicalî, despre prej»' /  
hlernele Cu care - se con
fruntă ţi despre măsurile
ce pw trebui luate, don- 
cluziila acestora constituind 
baza unor .progname de 
acţigne ale organizaţiilor - 
P.D. „Pentru că. spunea-, : 
di* Aurel Bâldca, nu mai • 
pufem sB '̂ne minţim în - 
continuare pe noi '.înşine" ri 
şi să perseverăm în gre
şeli. Trebuie să ' cunoaştem 
exact realiţaiea,1 să înţe- 
legem-pă-Oşte dură. să. ne, : 
asumăm responsabilităţi, 
cu nsCuri şl : renunţări o 
vrente, pentru a ne fi a_ 
pai mai bine tuturor. Dl 
Petre Rom«m aşa conside
ră şl noi cxedCm că âşS 
este normal să acţio- 
năm“. ■■ ;

Poate că absenţa ori-

FLASH?

3 AUGUST 1995
•  *1 dolar SUA . — 2«27 Ici
•  I marcă genmnă — 1465 lei
•  lW j'eni japonezi — 2291 lei
•  l  Ură sterlină — 3239 lei
•  1 franc elveţian — 1765 lei
•  1 franc francez — 424'lei
•  10» lire italiene • — 12S lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a RominieL

" — Niciodată ţ nu - «u u  gg 
bat mai prost decât mine!

— Fii fără grijă, dragă, 
astfel de pericol.»

v cgqţeccior.' fd ^eaejal. »
multe ar- htai.,; fiu tea . fi J
spuse pe' Sdiftna , celor |

r  ’ întâmplate Ia Mipnaiar J 
inclusiv despre - aprecia-; ( 

' te]g . ţinute vestâcdcnta- *
re ale ipj^^gţl^pr,-; de,. I
spre felul aproape m o-' ’ 
hoton în calei cei doi’ |  
prezentatori şi-£ut înde- *
plinit „misiunea", J de_ j 
spre componenţa şi reia- * 
tiva Qbieetivithth' a ju -1 2 
«Hor copeursului. : Dăr i |  
toate acestea precum .şi s 
alte amănunte de culise { 
le puteţi afla, probabil. ' - 
din publicaţiile ale că- 1 I 
ror trimişi s-au aflat la " 
fata locului. - j

Noi încheiem cu re- * 
gretul că nici la acinaia 1 
ediţie a'•^estivalului nu ţ 
s-a iiltrezărit şi - nţi s-a ’ 
simţit acel impuls ean- f 
•ar putea, propulsa mu. I 

. zîca uşoară, tomânensca •' 
şî pe plan . intern din- ( 

if-iaL:Vi'e ■-'eVe-vş vrie*;'

M K5. Armata repri-

tui AL I. Cuxa, .organi
zată do cele două. «dai 

■fijrtdtţoz^'idn^e,“|« b- . 
m piţ^ortj |fc( ' liberali ■ 
fi&nstcuMsa ' z^atiţîc);
. - » -A SHW«t,- “ înv *97*. 
scriitorul,OCTAV yBBŞl 
SILA (a. 1«9^;

•  Soarele răsare ‘b
ora GJH i: şi apune la 
»,39: • - >'

•  AU trecut 214
din an; au r&jaxm iŞU

muzică uşoară de la - 
T Mâmaia ar ff fost însO- * 
J ţite, probapa, de mai 
I mulfiă obiectivitate dacă
t*1 anRoarea lor s-ar_.fi a|lat 

fh mijlooul evenimentului x 
* - desfăşurat zilele trecute 
k la Teatrjil de vară din 
J Mamaia. De aici, de la 
|  dţstoiţl, Ijisă,- de surrt 
I exprimate doar prin 
j; ■ prisma a ceea phă- 
I te. oferta vizual şj au- 
•j- ditiv, micul ecran (care,
■f- peoţru. o mai .«Bjnpleţă , 
j  aţu'eciere ţţrobuie să fie - 
I neapărat color). Nefă- 
* când abstracţie nici de 
|  unele - păreri' ale câtorva
î ,simpli telespectatQri“ 
i dih jur, ceeşî ce poate 
J servi drept concluzie pen- 
» fru fediţia din acest an a : 
|  festivalului • este: că ea 
> s-a situat' pie o treaptă 
|  ; ştiperidară i calitativ, faţă 
> dgnodi^g‘ sau chiar wm~
I ţiile precedente* A fost

TVsm

Cări electrice şi . ioteorf. 
8*»« de vâatHlui, în. 

Şj^fiSCţ deosebi -în zonele, di 
PWM^P munte.
gT_ In privinţa tempera.
I se va turilor, acestea vor os. 
posibile cila între 12 şi 3«ţ ' A 
descăr- grade.

GEOJKGETA HÎUI.A



Cupă pronunţarea daţi 
fn 14. 03. 1983, de către 
Tribunalul Municipiului 
Bucureşti, prin care ui s-a 
recunoscut valabilitatea 
contractelor încheiate cu 
statul *de fiecare depună
tor, au mai trecut tre» 
ltuii şi, în sfârşit, s-a ela- 

• burat şi- hotărârea mult 
aşteptată, de membrii 

■i APCA,. materializată prin 
Decizia nr, SI1/1993, care 
confirmă concluziile com
pletului de judecată ex
primate cu prilejul pro
nunţării. Facem această 
precizare deoarece mulţi 
nwnbri îşi .exprimau în- 
Erijorarfa dacă au cumva 
hotărârea îşi va schimba 
concluziile.

In presant, în dosar 
■s-au obţinut toate coru 
'‘firmăi'de d* pritoţe a 
Deciziei SI111935 de că
tre toate părţile şi pen
tru că în cauză s_a făcut 
recurs de către S. Q, 
COA5AUŢOSPORT Ş A, 
dosarul va & înaintat la 

. Curtea de Apei. rate . va 
stabili ptrimuţ termen de 
judecată, posibil . pentru 
luna septembrie, orfoc- 
tarnbrie a c , apărătorul 
nostru lo proces rămânând

7,00 TVM •  Tele. 
matinal ; 8,30 La prima 
oră; 920 Serial (r) •  
Santa Barbara; 1<M)5 
Serial <r) •  Aur şl 
noroi; 30,55 Demne
« fa n te ; X&J» Duaii
deraeanţă; 1*10 «001 
audiţii; »4A0 **R
ia*  a* *Mo
Divertisment M a n a . 
ţlenal; 3S,lo Sub 

semnul întrebării; l î , #  
Milenium; 18,25 De
sene animate; 19,00. 
Medicina pentru' foţi; 
19,30 Serial •  Cali
fornia visează; 3&00 
Actualităţi, 2*50 Sa. 
rial •  Valea păpaşt. 
kw;' 23,40 gcflw ţg 
raliere; 2L55 ■ SIL  
«Hau* economk; tt>

conducere a fost reales dl 
ŞARPE CONSTANTIN, iar 
preşedinte al comisiei de 
senzori,' dna POPEŞCU 
ANGlXA.
■ Membrilor noştri care nu 
şi.au achitat cotizaţia pe 
anul 1994. in sumăde 700 
(şaple sut®) lei. aduna
rea generală te mai . a- 
coţdă 6 şansă de a şi-o 
achita până >a 30 septem
brie isşts; attfeb «inform 
prevederilor statutare, , îşi 
pierd .calitatea de mem
bru tţPCA. Cotizaţiile se 
depun* pentru APCA Bu
cureşti, prin mandat poş
tal in contul nostru cu 
nr. 4510 — 1270 — 00000 

— 37012 la BANC PG6t , 
Filiala sector J ' Bucureşti, 
Cale* Gri viţei. nr. 308. Pe 
a to l 1995. cotizaţia este 
de 1200 lei şi pa trebui 
achitată până la sfâ/şitul 
anului J995.

Amintim adresa ^APCA“ 
Bucureşti, str. Pădureni, nr. 
3, bloc 51. se. 1, etaj 3,
âp. 20, sectorul 6, cod 
poştal 77756, tel. 6379108.

CONSTANTIN ŞARPE, 
preşedinte •

P .D . Ş l  N O I, 

L A  O R Â Ş T IE

(llnnare din pag 1)

Ce-af mai fi de spus? 
Ar fi de spus, că nimic 
nu este Upsit de interes, 
Că nimte. Qu trebuie' res
pins — Indiferent din 
partea cărui partid sau 
persoană vine ideeâ,

• propunerea —- atunci când 
este vorba despre " starea 
naţiunii, despre acţiuni 
şi «pi&şuri care ar putea 
d-termina concret, efectiv, 
idtfturereaţ"- «uite neajup- 
suri şi pîrcurgerea ; de 
pi şi Spre mai bine. Chiar

• şi la nivelul organizaţii
lor sau. forţelor mai puţin 
numeroase.' chiar şi în lo
calităţile -hiai mici, unde

- puzderia de partide nu a 
ajuns şi nu se sfâşie în
tre ele,

— Şi cine credeţi că 
vor câştiga , alegerile de

- la anul?
— Păi, oj:i noi, ori ei...

V\ta)AWUywVVWWWVVW .

18,30 Documentar l 
38,49 Desene animata) 
» ,»  Uni» in tiu; MM  
Serial •  Echipa 40 
şnc .W e*  98t 2M8 
Dare o vorbă*; iXM  
Telejurnal; 23,30 8 b  
rial * Hawaii Fiv* — 
O — re», 8; 2&20NB- 
tfcâ; 2*25 Nadnl «mw 
«Bote; 23J» Stor ml 
pentru totdeauna; 20,48 
Videotext.

Ce a mai rămas din autocar.Fanfara i» acţiune.

DEVASAT PLUS

ceri; 20,00 Actualităţi 
TVR; 20,45- Obiectiv} 
23J»'Strada ■. Oncrew 
ţii •  briraiae ■ d# As 
P odea»  ; 3*8* Film 
artistic a  -Dans amu 
cabra” (SUA, «990» 
2320 Videotext

«20 Germania 'azi- di
mineaţă; 1 2 0  Branch — 
m r  în* W K  3020 

etfmn«tte» matto»»; B ă »  
Insula fettieriaţr W! 
3220 ChicagoHopc <s/*)î 

«M t
Medical toartei re., «pe 
tj; ilăto t c tm  
m t  t$^&.Caguer îi bârej? 
(s.p.); > Star Trei* (5
SF SCAI; „TelepaticST; 
3720.' Baywatch tu te
âiâdi morţii” 40.Î); 1&00
sa riscSmî fCs); ştiri;
3*00 ţetu i sau , nişnic 
ţesjg 20,jKl Ştiri, spori, 
meteo; 2620 Beate nora-

0,30 Magazin olimpic; 
3020 Moto •  Magazin 
Grand Prix t Ştiri, «O- 
mentarii. interviuri; 11,00 
Auto •  Magazin Formu
la I ; ştiri, comentarii, 
interviuri; 11.30 Tenis 
•  Magazin ATP; 1*00 
Tenis o Turneul ATP 
de la  Kitzbabal. Austria 
— ziua a patra (d); 2620 
Buletin de s t* r il;2 l2 0  
Moto •  C.M. de Super- 
Mite» 3995 — etapa 5,; 
Afbaeete, Spania iînreg.); 
22,00 Wrestllng •  Ring 
Warriers; 2320 Cultu
rism * Canşteuteie In. 
ternaţionale ale Austriei 
de Ia Lina (r); «20
Golf •  Volvo SeandţiUu' 
vlan Masters; 2,00 Bu-

7,00 Ştiri; 9,4» GWd*l 
parlamentului; 1 X) FBm; 
12,10 O blondă pehtrufc». 
ta te»; 3*4» Foram (mag.1; 
14,60 Şttef; 1425 Cotldto. 

.pe; 14,4» Baw^W (Ş); 
15J 5 A tetă 6s>; 36.00 Ta
ta şi to m  «sB « 2 0  TŞ- 
ta (sţ; 3720 Desene ani
mate; 19,00 OK.'preţul e 
corect (csj; 29,60 Roate 
norocului fes); 2320 Ştiri; 
2325 Paperiaşiu» sprint 
fsbour} cu Gabibbo, IA 
TreriŞtoî 21.4» « to : MM- 
Ştiri; 025 Show-ul tui 
Maurkio CMtaiut; 220 
Cotidiene (rţ; 3,30 TtoJ 
get fmag.); 520 Arca iul 
Nto (doj. .. , ,

-■; *90 Seriale,: desen# a- 
nitnaie; *05 Ambulanţa 
mr. 3020 Rrittiri seriaiet 
1120 Frumos şl bogat te); 
3*10 Vreme» dorinţei (*ÎT 
3220 Preţul •  fierbinte 
tes); (220 OueM famftlf. 
lor fes); 3320 Magazinul 
amiezii; 3320 Springfleld 
Story fs)j 11.15 Sânta 
Barbara, (s); 1523 Pasiu
nea e i« «rima te.P ); 10,06 
Bona ebristen talkshoro; 
1?26.1 mMetser tallf- 
dbOit̂  78,00 Jeopardyf 
(câ); 1820 Intr# noi te); 
1920 Friimos şi bt%at 
(s/r); 19,45 Ştiri, ' sport, 
meteo; 20,40 Vremuri bo
ne şi rele (s); 21,35 Fami
lia Stângi (s); 23,45 Co
cina (s); 2*15 Nimeni ho 
e perfect te). . . '

Caeeri; lyN Azi — in|or. 
maţii; 19,30 Cteaerţ TV; 
1320 Roata banilor ' — 
piaţa europeană; **00 
Roata banilor — piaţa 
americană; 382» Pulsul 
afacerilor azi (re#.); 19.00 
Ari" -;i i . ' Informaţii cu 
Bţ Gumbel; 2020 Ştiri 
'jTSh 2820 Viaţa no^tră 
Î3,W ^ntertaiament 31 — 
Press; 2220 WISO — 
ntagiodn german; 83,00
Ştir! IXN; 2320. Show
ul serii, co Jaf teşto ; 
«20 Deal Personal; «.00 
BriMte bursier; 020 Şti
rile nopţii NBC; 320 
Drept înainte (dO); 0,30 
Jimmi V  < ş * - ---- ' ‘

3 TV DBVA : '

1920 Videateri; 38,00 
Observator •  Antena 
1; 1*6» Faew •  Ştiri 
din actualitatea lo
cala; 3*15 Film « 
M M tli.. 20.4$ în - 
vibâtl Orăriiei •  PriU 
;nw«En< mmUripiulut 
Ordştte; 2145 Filon 
serial #  aNA .ri#: 
t r , «P-15 şi 3(; 2**0 
Film •  Stan şi Dra» 
aviatori; 23,10 fncb*

meteo; 2020 
cătai (cri; 
ra l. tei Wolf (&şb)t % 
Minciuni goale (thri 
Anglia, 1992); *25 S

•  Joi, 3 august



In zadar i-am căutat la unităţi de alimentaţie pu- 
Postul de poliţie-din Bar o, bheă 'din Şart!." ,
ŞgStt in -teren. r  pata f8> < Vontea» •'noaptea cu
dfettlaţie, ; altul ţn SatsF ' ti&şînă dTîa Haţeg la Ba- 
Valea Lupului, celălalt la... ru. Un bărbat, şi o femeie 

Într-Un târziu l-am gă- îmi fac semn. Opresc pe.
sit pe dl p lt Gheorghe dreapta. Mă roagă să-i iau
Constantin, şeful Postului pâftă l a  Bara. Cum să nu.
de prilţie din Bani Ceva Nu le iau n »  un ban, dar 
mai tfrziu â  apărut şi diiîUheâţa- observ că Rus 
serg. mal- Miron Ciplgâ şi Marius-Cîaudiu ,;şi- Aida 
Virgil Buţan,. ' ' Agafiţei mă uşuraseră do

I’ropuncrea mea a fost obiectele ce & \.avăam pe 
să facem un traseu de „pa- bancheta din spatele maşini i 
trulare** prin cele patru — blugi etc. Nojrop cu dnii
sate —' Bani, Livedia, Pe- Poliţişti că i-au prins şi
tras» Valea Lupului, dar ml-tan recuperat lucrurile,
dl plt. Gheorghe Constep- — Vă propun să... pă
ţii) a  venit eu o contrapro- triilăm in continuare prin 
punere, care a fost aoeen- satul IJvadia —* intervine 
tată; să reconstituim e £  dl plt. Gheorghe Constan- 
teva »,patrulâri“ pe care tin*
»eeşu trei destoinici po. Suntem de acord şi în

inge în  _ tiv curăţireaf şi rcparftrcaT>ttâ elevilor din ăcCaslăi 
«la <fin>; sobelor de teracotă, pre- şcoală  ̂ creştere’' măllriâîî-
Tnr cyjn'Şi" verificarea încălzi- , xată prin constituirea a
fu lârg, rii centrale. întrebuinţarea . |npă două clase primare
rerdeaţâ îndelungată şi, deseori» în ţd. I şl a Iîî-a), precum
e altfel, condiţii improprii a sobe- şl a unei grupe de grădini-'
îatfDtru lor, a dus la deteriorarea ţâ, Am mai reţinut satis-
le iulie" acestora; -or, in peridada facţia dnei directoare, da-
speranţe friguroasă, până la fiinCţio- tă de faptul că, atât la
i cu ca- narea încălzirii centrale, nivelul şcolii din comună,
re^des- ele sunt «■*»-«rituri cât şl M  cdor din sa»,
^VIllJ «  temperatura corespunzâtoar încadrarea cu cadre tltu-
tă şi de re în sălile de clasă. fien- larc este foarte bună, ton-
rne pu* tru asta sa remediază şl te posturile fiind ocupate

j*® * acoperişul magaziri delem- ia  ora actuală (chiar şi la
1 pe di- *« dia lucrări Mrfa- o  şcoală ca cea din Nojag, 
« C d ia  re *e adaugă şi «âe de frecventată doar de şapte
ne con- vngrăvaH» Interioare la ni- elevi).

we,**t sălilor de clasă. Şi pentru că la momen-
TucrM- acestea sunt ne- } tui respectiv n-a fost sera
le Intre- oesa» şi se cer bine fă- nalatâ corespunzător, fa-
rit'spe- cate, a» atăt mai mp» cu cern o ultimă menţiune re-

de cât, ne spunea dna direc- feritoare la <f importantă
toare, începând cu viitorul activitate ce s-a desfăşurat,

acestor *n şcolar va creşte numâ- în luna mai; la Şcoala Ge-

Privatizare
ia Cerfej

ÎN rATRULABE,
IN SPRIJINUL OAMENILORîn  momepPd de faţă In 

comuna Certej şl satele li
mitrofe funcţionează 16 so
cietăţi • comerciale cu ca
pital privat Din acestea 
o firmă prestează servicii. 

'in  domeniul montării, de 
geamuri şi oglinzi, o alta 

rin domeniul reparaţiilor 
radio-TV, în timp ce res
tul fac Comerţ. Şi încă ce' 
comerţ.-

Mulţi locuitori ai comu
nei, mar in glumă, mai ia 
sprios, nc-au spus că Cer- 
tejul a devenit un oraş a! 
crâşmelor. „Unde te to- 
vârţi, oricum o dai,.. iot 
peste birturi' nimereşti*, 
ne spune o lucrătoare a 
Consiliului 'loeal;> jfcnrflgr 
calitate.jŞi asi#.âa®|..m:|fc 
fi ce! mai T 0 fa â & * iM : 
oamenii la băutură nu' ar 
trece, te teaMdj.reaririând 
llhişte|^''|8Baw^I'ţ-» ' celor 
ce vor -să se odihnească.

liţişti le-an făcut in Uîti- scurtă vreme iată-ne faţă în
ma vreme. . faţărcu Murim popescu, D io.

— începem cu una - de nîsfe Ceuţă, Ljviu Căută,
sejizaţie, xmică în fclul ei UătUiţ Crăriuaescu, Cris
la noi; la Baru — zice . dl tian ;Popescţi. Minori :Jrrtiri
„plt. Gheorghe Constantin. 14 şi 16 ani. Dar tfe pe a-

S-o auzhn. . ■ . cuai, „ mari specialişti îr
— în ziua de 20 mai turtari-de biciclete. Specia

a.c„ s-a prezentat la noi . lişti, nu glumă, efecâ nu
dl pensionar Petru Bolea, mai in ultimele două luni
din satul PetrOs. Găsise în au furat 13 biciclete de Îs

'lada lui frigorifică un... climele coasăţenifer lor
nou-născut mort. Medicul N-au apucat să plece ci
legist a stabilit că a fost . ele prea departe, c* patru-
ştrangulat de cea care l-a la poliţiei l-a prinsa 
adus pe lume — nu-i pu- Dar rtU plecăm din Li- 
tem zice mamă — apoi ci- va4la*pănă au mai prin-
ne l-o îi pus în lada -fri- . dem un caz.;; gras* Sorin
gorifiefi a bietului pensie-- Slpb, cu iubita lui soţie
mir. Cercetările sunt; în Elena-Dorica) îşi batjocoresc
curs, - pe un făgaş bun. MriŞSteniL Isau furat pe
Prunc-ueigătoarea, prunc- Xoan Dăncişer ~  valoarea
ucigătorul P I Vor OeSpa. ’’ de'pesWŢgOOl#?' Itt^.Irlnia
Oriunde s-ar- «scunde; Cînciora — asemenea, de

Continuăm cu ndşferi-. la ritednm-a Mălină au fu- 
spărgă^-i. Sunt cind. , fri- raţ, ee mâşina de
tre 14 şi ţg ani. Cosmin- spălat, de la Lucian Cră- 
Laurenţiu Muntean, Cristi- ci-unescu, peste lOU/lOO lei, 
Marcel Mrfetesa, Alin Man- de la losll Vintilâ — ca
tran, Irina Muntean --  sete, de la Măria Bara — 
'fia|I şi soră, ^efan Bodoi, pui , de... cupslfe Lfetâ con- 
prieten-.: <te.:.:4nr«işagri .Met- ’ tln-ua, d«r ori frei poliţişti

Î n s e m n ă r i

Â sosit în fine momen- 
t u l ^

din Cartierul uo^lu a "fost' 
•aşezat uri covor asteltic 
întru dispariţia gropaâr, 
Tinerii angajaţi ta intra
rea respectivi au preăuţt- 
git fcspectiwg covor şl pe 
« s<iaâ destinată parcării
attMartsmeton «menajată■; Aa mani WI it P : r1 ărvţ :TW W» • .-.«Mipl'
ţâci total n bine. Ceea Ce 
e- rău « eft -trăit Străduit 
s i  ia w re ttti (Mar şi s$m- 
pta în asiatt an tei matur,

' c« •  foarte irmnoasă ®o- 
matern, condamnat astfel la 
saaerle! Ota fericire n-a 
trebRdt foarte oHrită «Hta- 
*ă #e tăraurire pcntnt ca 
«ntd vUn «vtMvnţi** s i e- 
Ubtetme cu târnăcopul j-L

mea.;:Munreai ca un begund. 
Pâiriâ ziceam eu ho. ,Tu 
•Şi '-Iaaşn. ‘Ziceam noaptea 
/ditp?, vei, când îngăduia 
cup’torfi ,* puneţi captd jos 
un pic, vrii nu şi nu. ©ţel!

Nea Jkiaciie, lecţia dc 
oţelărie a jnins bine,

— Se vede,. Ziarittule.
Hai. :
(— Unde ?.
— Dau o dublă. Aşa se 

cinsteau Oţ-eîarH pe • vre
murile nriastre. Şarja, şăr-

4fL oţclrd, oţel, dubja, du
blă-. Omu-i om la toata, 

. — Dar «im era ritm*®* 
ral trei pe vremurile noas
tre? . ' • ■' -
'. Nu cuptorul trtri *7 

nouă, mă. ®ij8- 
felie,-ou alta..

— Şi Nea Epache, „ejad 
reai mergem noi la aupto-

• Prima dată v-aţi, uitat 
ilpijfttemirierOâre ce gări- 
- rftie .Co
pilul âsta ? " La' talpfeh#. 
trei e zdroabă, pu jtfârtefV 
^ipoăâţi gis;-JŞăîeteţ;. atari* 
ganul trebuie zdrobit şi 
duă la oală. în Ipatelri 
cuptowdui, mâ 1 Nu Tczi. 
Căscă ochii, mă-, copilul*...*.

Aste a fost ' „lecţia* pe 
care am prltait-o de ia 

prim-topitor; (test), 
Costantin Enache, * de la 
OE.M. II, acum aproape 
90 de ani.,
‘ — Şi mişcă-te, copile. Că 

nu iartă...
NU ştiam '  mare lucru 

ce4 oţelul, nu.l ştiam ţ® 
marele prim-topîtor Cnn- 
stantin finuche, dar blân
deţea şi dulceaţa cU care 
«astea ' asprimea-' .vorbelor 
oţd^aOT tttem sâ le pot

S.C. ^urosat* Haţeg, 
patron dl îoan Dabelea, cel 
care a ţn tradus televiziu
nea prin cablu în această 

transmite şi "Un 
interesant program, local.

şdnte «sari de bani, aii- ceLArei -deriainici poliţişti 
mente» îmbrăcăminte. Ba din patrulă, penă nu mai 
şl calculatoare, radiricase- notăm: comuna Bara este 
tetoane, servirii de calea, una grea, cub corapîexita. 
De, aveau gu^tu-i bjeţii te de probleme, cu tot felul 
copii. Am zis hieţH, pan- da evenimente. Multe, mari, 
tru tel acuma o duc mai grele. Dar cri trei 1 patru- 
anevoie. Adică răspund fează zi şl noapte şi lu- 
pentru, faptele lor murda- orarile fe; trenaliîsează tot 
re. mâi, Jhutt pe făgaşul lor

Continuăm— patrularea cel, bun... 
şi ne Întâlnim cu dl Har
pei Tiresa, şeful unei noi 61!. I. NEGREA

* « * • * * • • • * • * ♦ • • ♦ « * • * • • • * • * •

mele. de trecere a : trenu
rilor prin gara SubceUto, 
preţurile produselor la ri 
In pieţele oraşului, cursul 
de schimb ăl lc Ui, aatfe- 
ţuri locale divise, mică 
publicitate etc., toate Ur
mărite cu mult interes de 
telespectatorii haţegani.

Când la  pântecul cup
torului oţelul se mai h- 
idşfea, spre elabbrare, fiea 
Enadse m-a întrebat: »£* 
na mănânci, m i t  Aid Iii 
Ofelărie. dacâ nu mănânci 
Sta* A» atei. Ml ştii". Şi 
am mâncat slană cu cea
pă  roşie din pachet Ut dum
nealui. fii n-a fest .ultfeaa 
dată,.,

— fii- sâ te duci la şcoa
lă, măi băiete. Fă seaaîui 
— mă povăţuia nea fina- 
cbe.

Dar fără nici o îngădu
inţă de la lapte eu dragUI 
cuptor trei. -v _

^Anii s-au dus şi ieri 
Văd un om te cantrui Hu
nedoarei. Nea Enache. JKu 
te-am văzut primul* — 
zice. ,Da ea pe dumaea- 
voastră* —. ric.

— Tu al "fost un oţelar 
ban — zice.

— Numai.„ a fast rău..

Eureurite vor lua o tez> 
«na* gravă dacă se vu  tem» 
g f #  fa cantinuare edu- 
«Mia «a «ferit ecologic U f 
cepând do Iş vârste «ea 
mai fragedă! America (tot

cal) na se sfieşte să des
făşoare o susţinută pro-

irseeţin de ia Hotelul Lido d in ' Deva, caramboiurae ca auttturls mele — 
fotografie — au loc dia cauza neatenţiei şoferilor 'la semnalizările rutiere.
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Sâcârâmb—o aşezare de munte
' ■ Din Certej, urcăm pe un drum betonat. De.o 

parte şi de alta — locuinţe frumoase, de, oameni ̂ aşe- 
■ zaţi, mineri m primul.rând. „De o.bună bucată de 

timp, ne spunea prima ruKcomunei, profesorul de i is
torie Ion Vinţan, oamenii, chiar şi noii veniţi nu 
mai pleacă de pe aceste locuri. E un .lucru îmbucu-,

. rător, semn ea şi în comuna noastră ceva s-a schim
bat". Spre îpâlturi, peisajul este-magnific, aerul. îţi 

, .umple pieptul je- prospeţ&re şi linişte. Ea un mo- 
. ment dat trecem pe sub cablurile unui funicular ce 

aduce minereu de Ja Goranda. Drumul urcă tot mai, 
pieptiş. Câteva pâlcuri de holde în miniatură, unde'’ 
grâul este adunat in cruci, „colorează" peisajul. Ovă
zul se mai află încă»in picioare, verde. In fânaţuri, 
iarba cosită este adunată în clăi. Treptat, pădurea 
Înceţi să pună stăpânire pe toţi şi pe toate. Ici-colo 

r câte 6 poianâl Din păcate, drumul bun se opreşte la 
vreo 2 krri de ţinta noastră — satul Săcărâmb. Oa
meni şi utilaje de la Şecţia Păuliş de drumuri şi po
duri lucrează însă la extinderea lui până în sat.

Intrăm Să-Săcărâmb. Ga în orice sat de munte, 
drumul • este* îngust şi întortocheat, . urcă, coboară.

, Casele sunt împrăştiate pe. mai piuite versante. Bi- 
j serica Ortodoxă se află pe vârf de munte, în pUnc- 
t  tul cel mai îndepărtat aL aşezării. Ne întrebăm, oare,' 
? iarna, cum ajung oamenii acolo ? 1 In apropierea ei 
* , se află ruinele Bisericii Greco-Catolice. Mai jos — 
i  Biserica Catolică. , -
 ̂ Şcoala se află la intrarea in localitate. Din ce-a

t

f c ^  vcâBdva; şcoală de 8 ani, acum a rămas ocupată 
o sală de clasă de cifre şcoala primară. „Acum, după 
ce s-a distrus, ne spunea primarul comunei, şcoala 
a trecut Iarăşi la Primărie. De unde bani să o re
parăm şi pentru cine, căci copii nu mai sunt. ®el/ 
care urHţează cursurile şcolii generale vin la* Seriej“. 
In ce condiţii Viu Insă aceşti copii — cu maşftdie mi
nei ce-i duce şi-i aduce pe salariaţi. Pe jos ar fi im
posibil prin asemenea Jocuri, mai ales iarna t Gu ma
şinile nunei se aduce şi pâinea cea de ,toatd zilele, 
de două ori pe săptămână. Ge greu se trăieşte Intr-un 
sat de» munte, când totul se cumpără, căci în afară 
de un purcel, o găină, o oaie...

Gândva, Săcărâmbul era centru de comună. Pe 
căminul cultural se află o placă comemorativă care 
aminteştd că aici, «cum 225 anii a început exploa
tarea în câmpul minier... Şi tot acum peste 200 de i, 
ani, aici afuncţionat prima şcoală de subingineri, 
minieri din Europa. O, tempera l in  piaţa comunei 
Săcărâmb veneau săptămânal, între cele două răz
boaie mondiale, meşteri din tot- judeţul, mai ales de 
|a  Dobra, ce îşi etalau m arfa: încălţăminte, con:' 
ţii, dar şi cereale, animale şa. In condiţiile în 
aici‘erau foarte multe prăvălii, ţiupă cum îşi amin
teşte dl ing. Simîon Dumitru, pensionar, care a ve
nit, împreună cu fiul săd. ing. Radu Dumitru,'pentru 
o perioadă la casa părintească. Majoritatea .locuitori
lor erau muncitori minieri, nu aveau . pământ, dar 
aveau în'schimb bani.- ‘ .

-ii:, ; '

— „ S â

Cana da apa
La familia Ion Ţurcanu am intrat

între Şalariu şi pensie este atât de mare * 
(sâlariul fiind cel puţiii dublu fâţâ de I 
pşnsiej ? Înainte, ne'mărturisea cineva, J 
între salariul meu şi pensia socrului *

... ............. ..... ...........  diferenţa efa de 500 lei. Acum,* ce să I
întâmplător," pentru a bea o cană de maivvbrbim! Şi noi am muncit pentru |  
apă. Casă lrumoasă şi îngrijită r  Dânşii această pensie, ne-arri plătit-o anticipat. |  
şi cu încă o familie şi-au tras apa de Atunci, de ce nu putem ţrăi din ea, să J 
la o fântână din apropiere. Apă la ro- nu fim o povară pentru nimeni?! ; 
binet ţ Erau ocupaţi cu zugrăvitul. Prin
bunăvoinţa cinei Elisabeta Jurcanu, pen.

' si6riară,"luăm un p/im contact icu ne
cazurile oamenilor djntr-un sat. de mun
te: lipsa autobuzului, care generează 
izolare, a medicului Sad* măcar a unei 
asistente, a unui punct, farmaceutic, care 
accentuează izolarea. Deşi Primăria a 
amenajat un spaţiu corespunzător pen
tru dispensar, |n. incinta căminului eul- 
tu ral! Ar fi de dorit .ca măcar o dată 
pe săptămână un cadru medical să se

fost 
cândva

A fost şi aparţinea ^ i  aparţinej mi-
deplaseze'de la; centrul de comună în

I această aşezare. Oamenii i-ar multtrmi! .gmtdeşu 
■ ' . , satului i

. a j u t a m  o a m e n i i

. f l e c a r
Pe dl Ionel Popa l-am 

cunoscut cu mulţi ani în 
urmă. Era unul; dintre cel 
fnai vrednici mineri, de Ta 
Mina Goranda-Gertej. De 
o bubată de vreme este 
pensionar. Adică- nu mai 
are două.., funcţii: miner 
şi ţăran. Numai pe cea de 
ţăran, mm precis*, de vred
nic .gospodar. Preţuindu-1 
cum se cuyirie, V consăte
nii l-au ales consilier.

4- Eu, prin" tot ceea ce 
fac vreau să ajut oamerfti 
necăjiţi — ne spunea dum. 
nealui.Este unul, Naihartb. 
Gheorghe. A fost miner 

• bun. S-a îmbătat o dată.nei. Acum este o parvină. Şi când te I, de ' mult a făcut 0 pros.
pa' .aiPi • np#pp#*îiii namertu- '  - v.-;--- " ■■‘Z ■■ rZ?-*- ,v,,.T.

I

că aidi îşi-petreceau oamenii  ̂
de munte sfârşitul de săptâmâ- j 

rifă. Oe -dispute se aprindeau pe. cele două I 
O * -"  - * m - 1 %* piste ale popieăriei ? I, Câ, ce altceva |
D l S f i f f l C â  O l T O d O X â  puteau face? I Decât să piardă timpul I 

- ”  : - la birt, măi bine mai'aruncau o bilă. *
Noi credpm că" mina va putea reîn- | 
Vesti ceva în această popicârie, rdâân- * 
d-o oamenilor, care au lucrat şi lucrea, I 
ză la mină sau .srşu pensionat de la * 
mină. Credem. câ'-ihvesttţia. in* acest i 
sens nu va fi o.... pierdere. Să ne .gân- * 
dini şi la sufletul damenilor I Pentru J 
că la ’ cămihuE cUţthrâl, reparat de Pri- |

Muncesc şi câştigi
HSil .• ■ î y -. r ■ .' ■ ■ ;t M : ' H

Ieşise din nună şi se să.»r înirc fn m idi
Intre două şuturi l-am abordat pe dl ing. Mlhai Avranţi 

■-şeful sectorului minier Săcărâmb, din cadrul minei ttUp 
randa-Sertej.

— Am in sector 73 de muncitori — mineri,- arttfŞ 
deri, mecanici, muncitori Ia întreţinere — ne spune# 
dumnealui.

—  Ce scoateţi de aici, din adâncurile munţilor Săcă- 
râmbului ? ,

■>.—* Ge se scoate de câteva veacuri bune: minerewf 
’ comfSexe — aur, argint, cupru, sulf etc.

r -  Oamenii, minerii sunt la lucru.
— Bineînţeles. Pe două schimburi. Goreetitudine», 

punctualitatea, cinstea minerească nu se pun în dlscxE 
ţie. Oamenii mei muncesc bine şi câştigă asemenea

— Dle inginer Mihai Avram, dar cei mai mulţi «â.
neri sunt în timpul liber ţărani, să, zic aşa. . ;.

— Desigur, au gospodării frumoase, animale, ■ casc 
Una şi una, familii bine' întemeiate.. Cum să vă spunt 
In vremea asta ^minerul iese din imină, ia coasa laMţils 
■nare şi asigură fân In ̂ şură pentrii animale. Dacă vrei 
să ai, să trăieşti -bine, -piu se poate'-îără sudoare...

Gevâ mai ţârziu am aflat ..de la -conducerea Minei 
Gorahda-Certej că „sectorul’ nMţteţ Săcărâmb este unul 
de frunte". ■ ' -

Toată Ijauda. j»iiaerilor-ţăţa«i I Sau invers..

„Prfmârol mîc“ -  
om respecte!

» In Săcărâmb trăiesc aproape 50# de 
* ’ suflete. Soarta a făcut ca biserica or- 
I ’ todoxâ să fie construită acum aproape 
, două sute de ani pe panta unui mun- 
I te. Ca să ajungi şi să te înapoiezi de 
J acolo în zi de sărbătoare, trebuie să-ţi 

pai ceva merinde în traistă. Dar în eiu- 
J da- depărtării, oamenii se îndreaptă cu

{ evlavie spre acest aşezământ. Preotul 
paroh* Ion Purtător vine cu regulari- 

'  tate de la Hondol, unde locuieşte, fie 
1 la'slujbă-de sărbătoare,' fie la o înmOr- 
[ mâhtare, naştere, 'Cununie, spre lauda 
|  lui. De curând, biserica a fost reparată, 
» ne spunea dl Ion Signeanu. Reparaţiile 
I au urcat la peste 3,5 milioane lei (aco- 
». s periş, tencuială, zugrăvit). Oamenii sunt 
I ’ destul de săraci şi rr.au putut strânge 
î la tirşp toţi banii. I-a ajutat Primăria 
Igrcu aproape un milion, urmând ca banii 
* - sâ fie recuperaţi, lin gest frumos din 
|  partea adpiînistraţiei locale, a primaru-' 

' I  lui Ion Vinţan. .. ■■■■■.-■.

mărie, nu se mai fac depât nunţi, fon;- J 
maţii artistice nu mai există. Gei mai { 
in vârstă îşi mai aminteşc câ Ia Săcâ- » 
rârnb era cândva: cor, grupuri vocale, J 
teatru ş.a.: N- ’

I

O posibilă
IL: wzona turistica

Aminteam câ peisajul Săcârâmbului î 
superb. Terminarea asfaltării dru- <

tie, a fost pedepsit de le
ge, şi.a ispăşit ptedeapsa.

— Mai sunt asemenea
cazuri? ’ ■ ' ■

— Da. Dl Iulian, Popa.
1 Tânăr, i-a murit mama. A
fost mecanic tai mină. Mi 
se’ pare că a racut câteva 
absenţe nemotivate şi l.aU 
dat afară. N-are din ce 
trăi. Noroc că are tatăl 
său ceva pensie. Ar tre
bui reîncadrat în muncă. 
Pe bază de angajament 
scris. Dacă nu respectă 
clauzele.,să fie dat afară 
definitiv. Dar o bucată de 
pâine trebuie asigurată o- 
nmiuv nu ? Şi mai este, O 

'problemă, pe care am tot 
ridicat-a în şedinţele con
siliului focal: iluminatul 
public în satul Săcărâmb. 
Nu există nici un bec în... 
funcţiune. Mă gândesc că 
din când în când becurile 
arse ar* trebui înlocuite...

Ori la c«ţre casă întrebi 
în Săcgrâmb unde locu
ieşte dl lori Signeanu, ţi* Se 
vâ răspunde:

-- Primarul nostru mic? 
Acolo, da casa aia ’ faină, 
Câ-i om vrednic, are gos
podărie ca hirhea...

„Primaruf mic" era la 
coasă. Ne-am îngăduit să-l 
oprim un pic, să schim
băm câteva păreri -despre 
sat şi vizţa, oamenilor săi.
■ — Avem necazuri multe, 
şi mari — ne-a spus dl 
Ion Signeanu. Dacă le-am 
lua în ordine, ar fi cam 
aşa: drumul de la Cerffej 
până la noi sus, la Săcâ-, 

, râiribf'doctor, la dispensar; 
magazinul sătesc mai bine 
aprovizionat; pâine să se 
aducă jde trei ori pe ‘ săp
tămână; să vină autobu
zul până la noi, mai cu 
seamă în timpul anului 
şcolar, să nu urpble copiii 
pe jos; sâ fie mai1 rniîftâ 
grijă faţă de şomeri, bă
trâni, pensionari, oameni 
necăjiţi. - • x

— Stimate dle .primar 
mic", să le luăm pe rftrid, 
Cum s-ar găsi căi de a le 
rezolva ?

— La drum se munceş
te si se face o treabă bu

nă; Dramârii spun ci 
dacă şrilht fonrluri", azi- 
mftine urcă asfaltul 
sus. Spaţiu pentru dispen
sarul medical -4ivem, ' d »  
nu vrea sâ vină-medicul. 
Aprovizionarea magazinu
lui, Inclusiv cu -“Pâine, am 
putea fi mai bună, dar 
unii şoferi de permaşinile 
^  Convenţie mie minei 1 
refuSă să adecă pâinea, 
deşi ştiu că dă >ing. Nico- 
lae Mbgo.ş, directorul mb<r 
nei, le-a atras ntenţia sa j 
aibă toată grija ̂ faţă d« 
aprovizionarea . -magazinu. 
lui sătesc. Gu autobuzul 
cred câ se va rewdva câhd 
se va terminaf asfaltarea 
drumului. Dacă şe medicul 
va veni mai'dea, pe La ca
sele oamenilor bolnavi, lu
crurile ar fjbîn, bună mă
sură- rezolvate, în folosul 
oamenilor, mai cu seamă 
al celor, necăjiţi- Eu pen
tru. asta mă zbat în fie
care zi. ■; v  ,

Pagină realizată de >
MINEL BODEA, 
GH. I. NEGREA
Fotografii 
PA VEL LBAZA.

Pensia cea Ide 
toate zilelef

" ...... . _ ...,

!  - In Săcărâmb, numărul pensionarilor
|  este de aproximativ 80. Pensia lor lu- 
J nară, pe care o aduce .factorul poştal, 
|  se ridică la aproape 15 milioane' lei. 
* Oamenii sunt mulţumiţi că au e pensie,

este
mului comunal va facilita pătrunderea 
uşoară în zonă. Imaginea Văii Praho- I 
vei va păli pe lângă ce se, vede sau se 
va putea amenaja aici. Depinde de în- I 
treprinzătorul; particular şau de stat * 
care va avea "încredere în steaua lui şi 1 

.a  locului, Condiţiile pentru turismul* 
montân ' sunt deosebite. Să mal amin- î 
tini de. rezervaţia de brazi, de lacurile |  
ce se vâr reamenaja pentru mină, de ‘ 
amenajarea chiar a unei pârtii de schi |  
alpin. Gând va veni această zi pentru « 
satul* în care un porcar a descoperit I 
cândva q petită, după ca re; la îndemnul J 
celor care valorificau aurul, şi-a zis „să 1

'  v^yjwftiVWVWVWWWywWfVsriiWVWWWVWWVMVWVWVWVWWtB

î dar banii nu le ajung, întrucât într.un cărăm“, nebânuind că a găsit dehumi- 
J sat de munte totyl se cumpără. Pe drept rea linei aşezări care azi se numeşte

I

cuvânt, ei se întreabă de ce diferenţa Săcărâmb.

Aici a "funcţionat prima şcoală de subingtoeri din Europa.
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-v ; vorbeşti de toţi 
fă acum că e vacanţă nu 
poate' decât şă-i«dndiSpu- 
riă pe elevi. Ideea de a 
învăţa nu-i încântă, pe li
nii, prea mult nici în tim- 
ppl anuit$ şcoţ^r. Poate 

. pentru "că' <f' simt ca pe^b' 
constrângere, care te limi
tează timpul pentru alte 
activităţi distractive.

Şi, totuşi, se poate învă
ţa din plăcere. Gu condi* 
ţia<ca ceea ce Înveţi să 
iie nu numai interesant, 
dar şi prezentat într-o for
mă (ateOctivă, Şi după fiiăr- 
'thrisirile copiilor şi tine
rilor întâlniţi în penuiti- 
ma zi a taberei de limba 
engleză de la Vaţa de Jos,

. aici aceste deziseră te s-au 
întâlnit in mod fericit.

Participanţii la tabără 
erau in iriarea lor majo
ritate elevi din., clasele a 
V-a, a Vi-a şi' a IX-a, cu 
predare intensivă a limbii 
engleze de la liceul „Dc- 
cebal“ Deva. Ei s-au bu
curat de prezenţă în4 tabă
ră a trei studenţi din An
glia, du care, pe grupe de 
Câte 14—15 'elevi* zilnic trP 
tre orele 9 şi 12 conversau 
in limba engleză. Vârsta 
apropiată (studenţii au 19— 
20 de ani), materialul ilus
trativ interesant (catete 
video cu filme artistice, 
spectacole.show) au făcut 
ea discuţiile pentru exer
sarea* limbii engleze ââ se 
facă fără dificultate, fără 
reţineri. După felul des-'

. . .,-tinş fn catestSteau de vor-- 
bă era' clar că a" fost 6 
bucurie reciprocă că 6-eu 
întâlnit şi au avut posibi
litatea să 'afle lucruri in
teresante unii dă la alţii. 
Date dpglezli au ; deprins 
doOT câteva cuvinte ro
mâneşti, - cu sigafanţă de
venii au ănvăţat mat mul
tă engleză; De altiel* eei 
tort studenţi . erau foarte 

... încântaţi de nivelul de cu
noştinţe ai elevilor noştri, 
nu numai de limbă engle
ză, dar şi - din domeniul 
istoriei şi culturii celor 
două ţări Făceau chiar •  
comparaţie cu copii întâl
niţi la o tabără din Bacău, 
ale căror cunoştinţe nngxrt 
fi comparate cu ale deve- 
nilor. '  - fv. ■ -

Deşpre aceşti tineri stu
dioşi şi dnele profesoare 
Cornelia Golda şi Camelia 
Faur, care i-au însoţit, au 
vorbit frumoşi precizând 
că sunt „copii buni, cu
minţi41. Am stat de vorbă 
şi cu câţiva ;,cuhilnţi“, cât 
şi cu studenţii englezi, ca
re au preferat să se con
sidere prietenii lor şi nu 
să Sie văzuţi în postura de 
„profesorii , Iulia 
Afihaela Rudeanu,
JMugur, Andreea Silişte. 
Andrei Ghirilă sau Ramo- 
na Angelescu sunt 'doar 
câţiva dintre cei care-şi 
mărturiseau regretul că 
timpul petrecut în tabără 
ia sfârşit. Skatl rtinţiţ ex
celent pentru că staţiunea

-şr «epigrani la Club T
■ (N«-i atât de semnificativ a vedea ceea ce n-a 

văzut încă niateni, ci mai ales a gândi ceea ce nimeni 
n-a gândit încă la ceea ce vede fiecare.

. . A. SCHOPENHAUER

•  Ea : Ce cauţi, dragule ? 
E l: Ceva ce-mi aparţine: 
Ea : Vai, dragă, dar ţi-am 

mai spus ! Acum toate lu
crurile sunt ale noastre: 
maşina noastră, , mobila 
noastră etc. Deci spune- 
mi, ce căutai ?

EI: Pantalonii noştri, 
draga mea.

•'tm O BFETE- 
IN MONOK1NI

Sunt june pe-ale mării
plaje ce ne’rivaţă, 

Aţâţătoare legi ale
tranziţiei caiutel* 

Nu sunt defel legi ale
ecohoîwei de piaţă, 

Ci doar, ale economiei de...
sutien.

ADRIAN SALAGEAN

.«a
ă '- liniştită,. râul- aproapd,' 
localnicii cumsecade, mân- 

, caria"' foarte bună, zilnic 
au făcut mişcare şi seara 
discotecă. Aşa a aflat şi 
semnatara ace&tui articol 
căein  mare vogă „tepimo" 
un dans ntmat. Guip n-ani 
rămas la f ţărpavalHl din. 
seara respectivă, concUrsu-' 
i i e '  de îniss Şi mister, fo*' 
cui de tabără care presu- 
punea indiscutabil şi mu
zică, n-am avut prilejul să 
şl văd dansul, cu pricina. ,

Am văzut în schimb cu 
cât respect vorbeaţi de„ 
spre aspectul localităţii, şi; 
ospitalitatea localnicilor 
Revin Michacl Quinn, 
Sally Graham. şi Daniei 
Beenham, studenţi la Brad- 
ford Urăyersity. De altfel 
ei mărturiseau că âr mai 
veni cu plăcere în  Româ
nia, dar nu ştiu cum se 
vor descurca cu banii. Găei, 
spuneau ei, patru săptă- 

- mâni sunt insuficiente -să 
viziteze toată ţara şi simt* 
foarte multe de văzut, a- 
vem o natură frumoasă, 
există diferenţe între o re
giune şi alta. Au fost foarte 
Impresionaţi de sărbătoa
rea de ia Găina, unde le-au 
plăcut dansurile populare 
şi de unde şi-ău cumpărat' 
ca suvenirrtri. buciume.;şi. 
fluiere.

Deşi tinerii mei inter- 
ldcUtorî păreau dispuşi 
să-mi împărtăşească şi alte 
impresii, le-am lăsat posi
bilitatea - ~ să-şi pună la 
punct ultimele detalii ale 
ultimei teri .de‘tabără.

VIORICA ROMAN

Musîc box

New Age Punk From USA (Vi>
— Primul LP autofinan-- 

ţat de ' NOFX, intitulat 
„THE FMRO GAN SUGK 
ON THtS“ ş-a bucurat de 
un imens, succes , în lumea 
under ground. Albumul, de 
debut „Liberal Animation44, 
de asemenea autofinanţat, 
a apărut la - şâse ani de la 
formarea Iui NOFX. în 
studioul unde' s-a înregis
trat acest album, lucra ca 
şi inginer de sunet Brett 
GUrewitz.

Gel -de al doilea album 
„S A M" Airlines44, pro
dus tot de membrii, gru
pului, s-a vândut în doar 
2 090 de exemplare, fiind 
un -«eşec usturător. La 
cel de al treilea album şi-au 
dat seama că*aveau nevoie 
de\un producător de me
serie şi de acieea au ape- 
lat la proaspăt Înfiinţata 
Casă de discuri • Epitaph, 
unde patron era vCchea lor 
cunoştinţă Brett Gufewitz. 
Gel de-al treilea album s-a 
intitulat „Ribbed44 şi a fost 
urmat, to -1992, de albu
mul „White. Trash44. In 
1993 NOFX. a  realizat LP- 
Vd „Two Heebs And Â 
Bean“, care a primit cr cri

tică foarte bună, având un 
imens succes la public. • . • 

Ultimul album «Punk In 
Drublic", .apărut în sep-' 
tembrje '94, este- cel mai ' 
variat disc, realizat de ei 
până în prezent, fiind în- • 
registrat în studiourile 

West Băach Recorders, fiind 
mixat de .Rynn Gren. j,Punk 
In Drubiic44 este un' album 
cu iernatică âiversă,i:' pCli-- 
tieă, religioasă şi socială. {; 
Muzical, alături de urr~ 
punk agresiv, realizat, cu 
ajutorul unor riff-uri sim
ple, dar acide de chitară, , 
găsim şi pasaje reggae, in
dustrial, alternativ şi chiar 
deathmetal. Intr-un inter
viu Mike spune: ,',Cred că 
este .foarte interesant să 
intercalezi o piesă in ge- . 
nul calypso (My Heart îs 
Yearning — un romakfc d u -,. 
pă grupul The- Brews), in
tr-un material bard cote/ 
pUnk4'. Punk In Drublic a 
primit nota . 6,44, în revis
ta Metal Hammer, iarpie- , 
rele Don’T CaU- Me Wihjte 
şi Leave It Alone extrase • 
din album au.fost intens - 
difuzate pe« postul MTV. J 

In urma apariţiei aingles- 
ului Straight Edge (covCr

vbrsion după-MinoŞFŢbreat 
în presa americană au 
părut zvonuri că NC 
pr apartioe curentUbiţ Ştra 
ight Edge Ce luptă împo-^. 
trrva ccwisumuhir ,de ălcoog 

, şi droguri, lticru' deamirr 
ţit dc ei.. în lilttS» au. sus| 
ţinut o serie de concertă 
în America do Sud, fiind 
primul grup ce aparţini 
casei Kpitaph,. care cânt 
în., aceste,.,ţări, ’ Pe l§c~ 
cariera : din NOFX, Fa 
Mike se ocupă /de o caş 
de «liscuri-,. Wrecb- Chorcfc 
cate realizează âlbumeX 
trupelor care - ţohceEteasţ 
alături ■ iie - ei î Raţ 
Strung Qut, Face To- .l 
şi: Brâckeţ. Mike • spuişş., 
încearcă să facă peţd 
ceste grupuri ee ţţ, reali’" 
zat Epitapl». pentru ej.

• Deşi a apărut relativ re-, 
cent, curentul NEW AGR*. 
PUNK prin grupllivile C 
priag, Greerţ D«y şi NC 
a reuşit- să se, impună 
niuntO- în . Âmerte», dar. 
in- Euroţra, creând-., posit 
litatea relansării' mişc ' 
punk- de odinteţBţă.

HORI A MWWlŞ Alt

) REP.: Dle Pogăciaş,
V ştiu că sunteţi de prdfe-
1 sie inginer, absolvind, în 
i 1992, Institutul Politehnic 
» din Timişoara. V-aş ruga 
} să-mi spuneţi cum se îm- 
I pacă pregătirea dvoastră, 
/ de faeturâ tehnică, cu ac- 
I tivitatea pe care o aveţi 
y acum in cadrul Camerei 
i de Gonierţ şi Industrie 
} (C.C.I.) ?
ţ C.P.: Iri primul rând
1 aş vrea să spun că, pen- 
1 teu- mine, munca aceasta 
1 de la cameră a fost o 
\ şansă deosedită pe care 
t am reuşit să o fructific. 
J Revenind la întrebare, a 
y lucru ştiut că o faculta- 
l . te, oricare ar. fi* ea, te 
i învaţă să.4.. înveţi. Aşa că 
I după cooptarea mea la 
% cameră şi având posibili- 
i ţatea să parţicip la nume- 
! roase programe cte per- 
} fecţionare, am reuşit 
I şă-dji completez7 cunoş- 
i ~ tinţele de -bază .dobân- 
J dite în facultate cu ho- 
) ţiuni 'de marketing, ma- 
l nagement general,; con- 
i . tracte comerciale inter- 
1 naţionale, planificarea a- 
,y -facerilor ş.a.
; t REP.: Practic ce tre- 
) tu îc  să ştie un şef al de-
V parlamentului relaţii din 
{ cadrul G.G.I. ?

Desen de MAKIA MIERTOlU, Deva

K

Sentimentul pîecâirft
Am sentimentul plecării >

| Dintr-un tărâm neliniştit 
v ' spre altul mai liniştit.

' Unde eşti ttr?
Unde să te caut ?
Pe tărâmul liniştit
sau in neantul izvoarelor negre ?
■Se prelinge muzica ca o pisică 
Care se freacă de ziduri. •
Intr-o lacrimă dc-a mea v 

.încape lumea 
şi eu mă tem.

MIOARA GIURGIU, 
\  ■ Deva

CARE SE INVATA IN FIECARE Z l“
C.P.: Trebuie să ştie 

foarte muţte. Situaţia e- 
'«onpmică din judeţ în 
general şi a membrilor 
camerei în particular. A- 
poi, el trebuie să cunoas
că necesităţile şi tendin
ţele acestei economii ju
deţene. Şi nu în ultimul 
rând, un şef al departa
mentului relaţii trebuie 
să fie stăpân pe mediul 
economic legislativ în ca
te  evoluează operatorii 
economiei. . ;.r"

REP.: Ce influenţă o 
are faptul că- sunteţi tâ
năr în abordarea proble
melor ce le ridică mun
ca pe care o faceţi ? .

C.P.: Âş începe răs
punsul prin a * spune că 
însuşi instituţia în care 
lucrez este foarte "tână
ră. Ea fiinţează’ din 1990, 
După parcurgerea unei 
perioade 4e pionierat tim
puriu, G.G.I. şi-a dobân
dit,. an după an, un rol 

- tot mai important în eon- 
texţul economiei nâţioha- * 
Ie. Ţinând cbht .de schim
bările ce se produc în

permanenţă în viaţa eeo- 
npmică a ţării şi deci im
plicit sşi la nivelul jude
ţului nostru, trebuie spus 
că munca într-o cameră 
de comerţ şi industrie 
este deosebit de intere
santă şi fn permanentă 
prospeţime.» Pot spune că 
este o muncă în care ziţ; 
nic înveţi ceya. Vârsta 
mea hu'eied sâ aibă Vreo ‘

Care a fost* scopul ace
lei călătorii ? <'

CJP.: N-a fost o călă
torie in sensul turistic 
al cuvântului. Am parti- 
•cipat la un program de 
pregătire complex, care 
s-a organizat in_ această 
ţară- Acest program a 
ctiprins ţinerea de cursuri 
de marketing, internaţi0' 
nai, decontări '"inteVhăfid'-

Dialog cu dl CALIN NARCIS POGĂCIAŞ. 
şef departament relaţii din cadrul 

C.C.L Hunedoara

influenţă în această ac
tivitate. Esenţa este să 
posezi spiritul precum şi 
mentalitatea tinere. A- 
cestea te ajută să rezişti 
schimbărilor foarte uşor 
şi să fii capabil să-ţi în
suşeşti, fără' schisme, hoi 
activităţi impuse* de mo
dificările frecvente din 
cadrul realităţilor econo
mice- ■

RBP.: SţSiu că de pu- 
, ţin timp v-aţi îutors dim 
ir-o călătorie în Italia.

nale, ş.a., vizite la G.G.I, 
' din nordul Italiei, vizite 
ta companii diverse Sin 
Italia, precum şi contac
te Cu oameni de afaceri 
italieni, potenţiali inves
titori'.în România. Tot 
cu ocazia acestei vizite 
în Italia am făcut prime 

• tatonări penteu punerea în 
aplicare a proiectului 
„Prqtechint".

REP.: Ge reprezintă a- 
cest proiect ?

C,P*: Proiectul „Pro-

techint" este parte t inte
granta din programul 
Phare, ,,Phare Partener- 
ship"and Institution Buil- * 
ding Programe44, care este, 
o iniţiativă a Comunită
ţii Europene în vederea 
înfiinţării unoir instituţii 
şi a unor relaţii de par- 
teneriat intre firme şi 
companii din Europa occi- 

" dentală şi cele din Euro
pa de est. Programul este 
cofinanţât în proporţie de 
50 la sută de Comunita- 

. tea Eurcmeapă, diferenţa.
■ de bani’ fpnd suportată 

de instituţiile implicate în 
punerea lui în practică. 
Dinspre partea Comuni
tăţii Europene la program 
participă': Centro Estero- 
Torino şi Elkepa Greek 
Productivity Center-Atena, 
în timp Ce reprezentanţii •

• Europei de est sunt: 
G.G.I. Arad şi C.C.I. Mis- 
kolc, Ungaria.‘ Obiectivul 
principal al programului 
„Protechint" este realiza
rea unui Centru de schim
buri tehnologice la Arad; 
centru care să colabore
ze* direct cu C.C.I. jude

ţene, eu Centro Estero- 
Torino şi ou C.C.I. Mis- 
kole.

REP.: Alte impresii
din Italia ?

C.P.: La 6 iulie a.c. Ia 
Centro Estero a avut Ioc 
manifestarea „Zileie Ro
mâniei în italib44. La a- 
ceaste au participat pes
te' 40 de firme din regiu
nea. Pienionte, interesate 
de realităţile economice 
de la noi şi dornice de 
a investi pe noi pieţe. 
Declarativ manifestarea a 
fost un succes. Aşteptăm 
să vedem rezultatele con
crete, contabilizând nu
mărul investitorilor itali
eni ce vor veni In Româ
nia. Referitor la munca 
italienilor, ceea ce m-a 

impresionat a fost menta
litatea lor . de lider. Adică 
ei au un adevărat chit 
pentru lucrul bine făcut, 
pentru calitate, având 
pretenţia şi reuşind să 
realizeze produse a^eăror 
calitate bu o mai . poţi * 
găsi altundeva decât în 
I t a l i a . a s t a  a foşt 
dc natură să-i după foarte 
departe. Italia 'fiind în 
prezent una din cele mai 
dezvoltate ţări'ale Idmii.

A1HUAN SAtAGEAN
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local şi pri
ciului Hune-

% 1?
ia  *pr<

Consiliul
măria municipiul 
doara sunt, - alături de 

«setei ale muflfclplUor Dc- , 
w  şi Petroşani,i ceea «  
«a, numeşte'©' yfibsă Ute
re" ; în categoria consi
liilor locale;' - mare în 
sensul numărului de lo
cuitori în ih tsrssulcâro .; 
ca exercită puterea exe
cutivă'locali» dar tfi&rte 

j>rt» ceea te  a zeu*
‘ iacă pentru orttş 

aproape « ani din ac
tualul mandat

a u  v&m tfeurge pen- 
m  a  motiya această a- 
tirmaţie te un invefrtttr 
al acţiunilor duse la li
na! .imn* umanizare şi 
desfăşurare cu adevărat 
inginerească. Am. făeut-o 
d t mai multe ori de-a 
lungul timpului- Reamin
tita doar temeinicia CU 
«are s-au. realizat reabi
litarea carosabilului re
ţelei stradale şt schimba, 
tea de soluţie tehnică W 
reabilitarea reţelei şi 
punctelor de termoficu- 
re tft cartierele in care 
«rest lucru deja •>& fă- 
.e«t, '■

La o „casă mare" însă 
şi pretenţiile «unt mari. 
Şi pentru că am afirmat 
că ftceastă mteficâ Vă fi 
crlemaţă' preponderent ă. 
«apret' promisiunilor făcu. 
te şl încă neîmplinite, 
de data aceasta ochiul 
de Argus al reporteru
lui a scotocit Hunedoara 
im al in det&tiu şl . tute <Ie 
ia margini ’ către centrii.

- loricele ce le vom sem- 
'• «aTS in ' erettiimăre. con

stituie, deopotrivă, jpro*; , 
misiuni neîmpUriite ale • 
actualei legislaturi, dar 
şi program de lucru pen
tru cci ce-şi vor asuma 

• responsabilitatea con
fruntării , cu elcctorălul 
la alegerile viitoare.

Primul „toc public*1 pe 
care l-am âvuţ'ln aten. 
ţie a fost rampa de de
pozitaro a gunoiului me
najer de ia Hâşdnt, pe 
drumul spre îlaţeg. Lo- 

•. «Ui aresta de . depoaitare 
a - rezifUurtîor era când
va organizat .• gospodă
reşte, îngrădit cu gard

de prefabricate din ba
ton, ea o căsuţă pentffr 
personalul care se ocupă

igienizare* eontaifte,
relor, B»in împrejmuirea 

i mai nămas amintirea, iar 
din căsuţă — fundaţiile. 
Ceea eo este mai grav, 
însă, este că de la ram
pă înspre " oraş se deschi
de o. vate car# colectea
ză ap*te meteorice de pe 
versânţi, dar m care pă
trunderi «np lriîaş. va--: 
!ca aceasta ji tost Moca- 
iâ prin «tonsîopmarea ei 
în a doua rampă de gu* 
nai, <fe data aceasta mo. 
loz rezultat din activita
tea de
fiecare .
W NU e grea

cesfir Acestor tocitei de 
agrement, «-« înstăpânit 
paragina. Afară e v  cal- 

> dură -,4e ăft; de grade lă  
. umblă, hunedoTenil 

F\tânJefc::dBpă ceea ce a 
fost cândva ştrandul da 
la Valea Seacă.

Şi pentru câ tot ne te 
flărn ţa repitoiui bază de ■ 
agrement, o baza mai 
Bine dotatâ «un era
de la Iacul de acumulare 
de la Ctociş, cu bărci 
pentru sporturi nautice,

nllm bâri^^apeiaeat j »  
lac, c« ştrand plutitor 
penthu cei c# nu sa în
cumetă să te to piept a- 
paie tecului, cu o mulţi
me de amenajări con
struite fie de Unităţii»
organizatoare,de turism

!N MUNICIPIUL HUNEDOARA

bază
pete

de imaginat ce se va în
tâmpla cu acest moloz 
Ia o acumulare masivă 
de ape ia spatele bara
jului artificial,

>; La revoluţie, Hunedoa.
. ra dispunea de o 

flori cotă cu parcele 
tru covoare de flori şi 
seră pentru flori corner, 
cialc fr «te o bază den- 
drologioâ cu pepiniere 
de ' arbori şi hfbuşti or
namentali. din care vin» - 
dea material dendrologîc 
,îd totoegul judeţ. A mai
fămas din ca amintirea 
şi un rest de gard dg 
prefabricate, adică .ceea 

>4e* nu s-a putut fura
chiar fn văzul lumii. Un
de erau sole-cu plantaţii 
de arbuşti, acum pasc
vitele- U rf fol de a zice. 
pasc, pentru că locul nu 
poate fi, numit :nici cu 
indulgenţă păşune.
.A avut Hunedoara şi. 

ştrand, la valea seacâs 
NuJ toai are. th bazine 
att crescut bălăriile, jar ■ 
peste amenajările con
stând din construcţii dk» 
curtea fostului ştrand, 
acolo unde, se vindeau 
bilete dc intrate, and# 
sg desfăşura oarecare 
comerţ propriu şi ne-

lic de municipalitate, rar 
te mâi puică jfitâUU în 
judeţ. Puţin din ceea ce 
a fost mai pod vedea pe 
oglindă sau pe malurîle- 
Iacului.

D<*lUlChizkkilui, alt 
loc d§ refugia, era la 
'tel de bine realizat In 
scop dc agrement. Ceea 
ce rni poate produce bani 
- -  'aparatura de joacă, 
locuri de odihnă, scenă 
în aer liber — toate au 
intrat în paragină; dîn 
trenuleţul copiilor mai 
stăruia în imagine un va
gon deraiat ca o emble
mă a  multe din ceea ce 
te  jfitâmplă în România 

«ni irtcoace. * ,*<
. puţin la' •

' '  ărcâ «a. utilităţi a 
itor de agrement 
,unca fiind «stabila 

fel tmraai hi Hunedoa. - 
ral Ceea ce * test spaţiu l; 
.construit şi tea putut a- 
dapta peiltrU activitate 
comercială teu de âfimen, 
taţie publică s-â închi
riat fără «degere şt fără • 
vreo clauză specială pri
vind. menţinerea func
ţionalităţii şi celuilalt in-
™fiteî VOlv ,«I» ... pTWVHăvB
bani. Sâ nu ne întindem 
tosâ prea muît la vorbă

‘pe această temă clei mai 
sunt şi altele de supus 
atenţiei.

Lacă te temă CU 7—8 
aai Hunedo&ra se afla cu 

; satisfacere# nevoii de 
locuinţe aproape de ni
velul solicitărilor, acum, 
când copiii de ieri a) 
Hunedoarei au devenii 

care ar dori sâ-şt 
o' familie, ho* !

______ 'a intrat intrte
acută criză de tecuinţe. 
Dar tot Hunedoara mal 
a re , construcţii, -ca ' ca
racter permanent, nu de 
organizare jte  şantier, ca
re au tervit ca locuinţă, 
cu un gted de confort 
scăzut Acestea au fost 
părăsite in general de e  
populaţie c a »  îndeobşte 
nu. a prea stabilă. Acum 
clădirile respective plâng 

„ochii" ferestrelor 
rnaîe,.iar din ceV  

fote cândva bloc; a mai 
rămas coaja, căci tot ceea 
ce s^i putut fura s-a fu* 
jpsd. S-ar putea transfor. 
ma din nou in locuinţe - 
cu o Investiţie poate la 
înal puţin de, jumătate 
din preţul unul aparta. 
meat nou şi ar psttea să 
fie vândute w rate celor 
care acum stau câte două 
sau chiar trei familii in* 
tf,un apartament
* Suntem siguri pâ toa-
■ te .acestea şi' altele, ia : 
care' mi ne-ara mai re
ferit în aceste rânduri, 
sunt cunoscute de ceijca-' - 
re alcătuiesc* consfliul 
local în actuala leg®la
tură» de cei ee alcâtu-. 
iese- executivul eonsiliu- 
|Ub Sttet probleme tea* • 

ef|6 r t  hto Nu temt-
met «in -elis probleme 
' t b t e ţ y d I r e  ale HUne- 

: doa^tJIpSddic, aşa eum 
m făcrtee şi până a*im, 
.cofte^pH local mai are 
timp Sâ le 'dea unora 
dintre ele rezolvări j in- 
ginereşti, nu pompieris
tice. Unele Vor ţtece Ine
vitabil în sarcina deîor 
ce ; vor cere votul hune*

; dorenilor In viitoare# te*: 
gislatură. Vom trăi şi* 
vom tute vedea.

ION CIOCLKI,-
• «II. î.

Permada 3 r  9 aagast
* 6 â » E C
, ' Nu v ă ‘neglijaţi sănătatea, .nu îy a^ te  seamă aeii. 

«aţiUe. teţelepcitXne te  relaţiile eu partenerul de 
%nsibiiitatfe ,ia ocdîttem. câştig vă

ncăşaretea.’ Popidarifetea. dv. 0s te 'te ;îtereştere; s^ar 
pptea sâ rezolvaţi ceva pentru rudele ^ .

T A U R
O persoimă dragă vâ vMteazâ. Vineri, zî plăcuţi./ 

ImpUcaţLvâ Intr-o manifestare artistici. Sâmbăta, 
preocupări casnice .puwUnicâ,. .şohră agîtaţte te că
minul dV.- La slujbă vi se dau teii îndatoriri. Un 
bolnav din familia dv. are nevrile.de ^>rijrn. Călă-' 
torii, nelinişte, vorbe nu prea plăcute.

'  S-ar putea concretfcm o îffili *pe dâre doriţi s-o 
ţineţi secretă. Partenerul dv, tic viaţă sau mama dv. 
se vor supune realiţărt! planurilor dv. «ewtte. Fără 
ajutorul tor-■ «tt veţi reuşi.nimic. Otoninică — intui
ţie, minte eficientă. Un prieten aflat în străinătate 
v i va trimite o sumă de bani. Mu vă ies bine pre- 
octtpârile cimereiato; teterţh reuşii sâ vă nriaxaţi. 
Eşec financiar. -

• RAC
inspiraţie cu încărcătură mistică, trăiri afective, 

prepus să rulaţi nişte fonduri. Veţ{ petrCce fm 
end intim, vi te fare un cadou. Pregătiri pen

tru o «ouă etapă a vieţii. Nu Uitaţi că întemeierea 
unei familii implică multe responsabilităţi. Vă veţi 
achita cum se (rtlvine de îndatoriri; marţi seara, pre- 
gătiţi-Vă de xnusâfiri, ,

i E U -
;Vtg primi o vizită, care vă va revigora, Proble

mele casei vă vor acapara. Vineri, zi propice tran- 
zacţiilor, pentru ca sâmlmtă şă faceţi o cucutele; veţi 
gwsta plăcerea vieţii te doi. Surprize plăcute, reîn
tâlniri cţi copiii care au f<«t la bunici. Iaite, numai 
49 lut^-u pu ayey chef, Stfăduiţi-vă| mârţi, să nu 
ripostaţi faţă de atitudinea unui coleg. Veţi lichida 
toate restantele |a  rervjctti.- iar ap«să vă apucaţi de

‘ i : :- :

'

oatf-raşte
urffeftie.

FECIOARĂ
i ... Prctefeitotc . i i 1 jerâţfte^ â‘1
l pUl liber. Siinteţl:"

preocupă şi în tim. 
ccoperşnt, «tea te vâ ajută să sem- 

i naţi un contract avantajbs. Conflictele cu partenerul 
i ute vlâ^ .s# vor atenua. Discuţii nepjâeute cu prie- 
j teni. O rudenie vă sfătuieşte sâ preluaţi b afacere, 

dar intuiţia |4  avertizează că (ţtel bine- 8  veste bună 
, de lă drum. Relaţii bune cu mama dv., dar tensio- 
f nate tai partenerul de viaţă.

s

Creşte debitul apelor de la Băcâia
mesele 

;ate, cu
-  « Din Izvoarele de la Bâcăia
«Aaetre apă minerală de «sa mai 
bfexid &  carbon natural, 
sediu efb « - Mărci Jn  
tertesâ w tetm m e 4 Bte 
de îmbutelîere modernă •  S-au loat din şomaj 48 
de awgzJate sfe Sbr mat îua 3o •  fn »«irtâ vreme tm  
mineraîâ we masă „Imperiala' Kic&ia na va ave» 
rivală!

Pin urci
Inelară

«are duce spre 
teai inoolo, se desprinde

ua -Care
baiu

, se desprinde 
o panglică de

•'““" ‘rr fS
. . . .  se .

Iacă:, o panglică, tot te \  
dreaptă, care duce'la Bă- 
««ire. to secţia de im bute
lie»  a apei minerale. Iz. 
voarete din munte pom- 

alci facă contenire ’ 
«pd rece, cristalină ca 

lacrima, bună» cu efecte 
iduitoare, recomanda.

! a
tal ni ai mulţi medici bal- 
heftlc^i.

Eră sâmbătă pe la prâfiz 
.şi primul om pe care l-am 
întâlnit a fost dl Gheor- 
ghe Guruţ, paznic. Vedem 
Un „Mercedes" B-07-OMG.

târnă d
tâ In multe afecţiuni de

— Este ai dUA adminis
trator — ne spune pazni
cul Se odihneşte, a lucrat. 
toată noaptea.

Dl Marian Chireha, ad- 
mteLteatoral firmei,- .îşi 
înving#' oboseală şi stăm 
de vorbă.

— Până dimîoeaţă, du
pă ora pateu am livrat 
apă minerală. Deşi sunt 
cerinţe şi pentru astăzi, am 
lăsâţ oamenii să se odih
nească.

— Stimate dle Marian 
Chircha, mai întâi o pu
nere în temă: de fapt, ce 
firmă este aici. Ia Băcara ?

'— O asociere ; S.C. „A- 
poilo- . AA. Deva eu S.G. 
„Cama** Import Export 
S.R.L Bucureşti. Eu sunt 
administratorul .firmei a- 
socîâte, •'

— fteige a}«
din izvoarele de la 
. •*** Eu am «reluat 
importam oblectrr în ; 
martie «mii curent. Jfea 
apm. #ra * paragină, fn. î  
cet, încet, tăi s»a« eforturi 
am început «ă-1 pun pe 
tecioare. Dar mai sunt 
toarte multe lucrări de pus 
la punct, Am găsit înţele
gere şi sprijin fa Consi
liul Judeţean,' ipersonaî la 
dl preşedinte Coste! Alic.' 
Voi aduce înteţi*, maşini, 
linii de imbatelte» din 
Gcrmâniă. IfotUl Vâ fi re
novat, modernizat, reteh- 
notoglzat, Ciditatea, eon. 
ţinutul apei Btererate 
pe<saia“ de Sidâte nu tete 
tocă bine cunoscut. Dar 
toţi specialiştii cu -care 
colaborez garantează câ va ' 
fl un unicat, o raritate. Şl 
In ţară, la consumul in
tern, dar şî la export Am 
angajat 40 de muadteri. 
dte şomaj, o să ’ mal dau 
de lucra în «orănd' îrică 
la cel papn 31. “ :

— Unde livraţi apa mi
nerală „Imperiala" dti 'ia 
Băcâia ?

— în  ultima vreme, când

« î apa 
foarte 
Apoi 

Constau*

au tort 
potabllâ, 
mul** fa
avram
te*.... .
Mare, Alba Iuti», Abrud, 
Ui firme din judeţ,

. v - L a  «report?
* - Suntem fa  curs de 

perfectare a  contractelor 
cu solicitanţi dto Germa
nia, din alte ţâri- 
însă c i pană Când 
Va îi pusă ia punct etan 
trebuiv®!!» am văztit te 
străinăţate, mai avem încă 
toarta multe de făcut. In
vestitori din Germania 
Sunt alături de noi. Ce 
vedeţi acum aici va dis
părea până cel târziu te 

^toamna acestui an. Vom 
deveni ţmicat, apa mine
rală „împerlăla* Băcâia nu 
va avea rivală. Garantez 
pentru consumatori, pen
tru cititorii ziarului „Cu* 
A/âmul liber",. :

— Noi vâ garantăm, sti
mate dle Marian Chircha, 
câ vom veni mai des fa 
Băcâia, la izvoarele ei de 
apă tămăduitoare.
:: ' V '

Rezultate exceleijte la slujbă. Veţi încasa bani. 
Sâmbătă, Zi propice relaţiilor de cuplu. Cei cate. vâ 
bârfesc rm vor avea succes, cu toâtă strădania. Aveţi 
ttn umor molipsi tor ; drum scurt In Interes de ser- 
vMu. Stări de mofnent mai puţin agreabile. S-ar 
jmtea ca cineva din familie sâ fie bolnav. Folosiţi 
masajul muscular şi cel plantar (talpa piciorului), 
pentru activarea traseelor energetice.

S C O R P IO N
Fiţi mal detaşat, mai zâmbitor şi aţi putea sâ 

v ă . convingeţi subalternii că sunteţi şeful ideal. .Re- 
taţiitb.-cu prietenii S? pot îmbunătâţiţ Surpriz| senti- 
mrertală de proporţii. Vă vor Interesa chestiimile o

K

«iOte» 9 ste ■ poribiI'<rt.phtottHta'.-Ă,:dfe.'iĂtă să câş- 
to â t O rudente dâ semne de viaţă şi *-ar putea

.iă‘ - iciîniTi'-i f-i I t - D n m i l î n
tige
să vă sponsorizeze te realizarea visului dv. Familia 
este alături de dv. In tot ce faceţi.

* : SAOETAIOR
puncţi-vâ mintea la contribuţie pentru a explora 

noi trasee de succes. Aveţi trecere fa domeniul afa- 
cerilor. Vineri, cer favorabil călătoriilor scurte. Rea- 
Uzărl materiale, câştiguri neaşteptate. Nu faceţi eco
nomie la capitolul - „distracţir. un telefon vg pune 
pe gândurL O întâlnire de afaceri vă va înviora.

CAPRICORN
Escapadă sentitototedă. Veţi reuşi «i îmbinaţi 

plăcutul m  «tilub va veţt apita prietenii Intt-o 
cfetetMM dificilă, fjteite tiv.excelente fa» să scape 
de sub control. Uri prieten vă cere bani. Veţi accep
ta, cu toate că se va resimţi i» bugetul dv, Aten- 
ţifi, «facă sunteţi prea aspru şi neîndurător cU cei de 
lângă dv; riscaţi s* rămâneţi singur, Ved avea mult 
de muncit pentru a drege stricăciunile făcute-

VĂRSĂTOR
', : Veste de la un prieten aflat departe. Veţi fi ne

voit să plecaţi la drum. Sensibilitatea lâ problemele 
legate de casă. O persoană de sex opus vă surâde. 
Intuiţia dv, este maximă. Posibile neînţelegeri legate 
de o moştenire.

PEŞTI
Vă faceţi plante! de călătorie. Vă simţiţi pătruns 

de uri spirit religios. Vâ încearcă sentimente explo
zive. Gustul aventurii vâ dă ghes înspre stone neex. 
plorate. Aveţi tendinţa de « domina. Volumul mare 
de.lu t"  v ....  ' - ' 'lucrări v-ar putea deruta.

GU. I. NEGREA - t e

,u.
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LA ZIARUL 
„CUVÂNTUL LIBER"

In aceste zile a început acţiunea de 
contractare a abonamentelor la ziaru' 
„Cuvântul liber* pentru lum sejdembrie^ 

Redacţia ziarului nostru a făcut şi 
face eforturi deosebite pentru a menţine 
ziarul la unpreţ scăzut,'asigurând aâtfel 
accesul la informaţia de presă şi a citita- 
rilor cu venituri mai mici. Creşterea con
tinuă a preţurilor la hârtia de ziar, tipar 
fi difuzare au determinat ca din luna sep
tembrie costul unui abonament să fie de 
2500 lei,-plus taxele poştale, situăndu-se 
la nivelul celor măi scăzute preţuri la a- 
bonamentkle de presă din ţară,

Ziarul apare zilnic în 8 pagini i 
Abonamentele se pot face ta oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
septembrie puteţi faci abonamente tn tot 
cursul lunii august.
J in— I1- ||,T'-. Iir-’'.ir̂  r~ nţ— I — I<— .11— —‘'ir- — — — I —

CONSUMATORII SA NU FIE PĂCĂLIŢI 
ŞI PĂGUBIŢI!

RepţeţeotaiHi
^Consultat

. al . ţŞsosL, 
pentru

P ro te ja  ' Consumatoru
lui de la Inspectoratul 
9u4eţaan de Politie. 06-  
eiul Judeţean pentru Pro
tecţia Consun^ltoraiui şi 
Inspectorăfiil' de poîiţfe 
Sanitari, K rJlteiWfilSfilito 
ventivă — au efectuat 
miercuri, £6 iulie a.«-, 
un control de rutinî la 
restaurantul * „Transitva-

4in Deva al & O. 
Dan” &.R.D.

S-a stabilit eu acei 
prilej că unitatea' prac
tica comerţ stradal ne- 
«atorizat, grupurile ^ sani
tare sunt defecte, uni
tatea fiind tn general ne- 
îhtreţtoută (lipse faianţă, 
păianjeni' peste tot, urme 
de infiltraţii cu apă me
teorică); substanţele dez
infectante lipsesc, - nu se 
lac dezinfecyi la locurile 
de muncă, agregatele sunt. 
neigienizate, nu se reţin 

''probe de alimente din 
mâncarea gătită.

S_a constatat, de ase
menea, că personalul nu

Nerefitfl surprinzătoare
echipament de pro- 
eoreef. şl complet, 

a r a te »  pretedreglewen- 
legal». *Cau - f i i i t  

în stoc produse-cu ter
men de valab}lU2 e expi
rat, iar altele fără do
cumente de atestare f.o s- 
Utitţii N» Sa respectă re
ţetă® pentai . produsele

• culinare fabricate în ta- 
nltate. nu există plan me
niu «ilnic. nu se ridică şi 
nu se predaţi materiile 
prima şi produate* fini
te, au se fac ăoţ$ Âe; 
transfer Intre persoanele

• abilitate cu jtestiunta, 
eonstatându-se că tHţcătă- 
resele- nu ştiu cât» por
ţii au. totul mergând pe

: aproximaţie. .
Ca urmare, ; s-a ridicat 

autorizaţia sanitară de 
funcţionare în vederea emi-' 
terii deciziei de siţspen- 

vdare tem poral a activi
tăţii Începând cu 27 ga- 
lie 19S|5v S-a aplicat sanc
ţiune contravenţionala dlui 
Rapcea Robert; In va
loare de 500 000 lei.
(s. v j .: •

Abateri şi semne de întrebare
La punctul de tăiere şl’

. carmangerie al S.G. „Agro- 
Company" SR.li. Deva; 
din SîntufeaJro, a* fast 

' constatate, «cent, «e că-, 
tre cei tn ; drept să veri-;

, fice legalitatea fimcţlO- • 
nării 'ş§ tot eee» îfiP-'Jn»' 
seamnâ producţie, o «ea, 
m ă: de abateri. La taie
re, spaţ*te .balei era ne- 

-  acoperit; liniă tehnologi
că este amenajată nu
mai pentru teîere de por
cin» — nu şi. pentru bo
vine.—, capacitatea de 15 
capete porcine pe zi fiind 
impusă de spaţiul de de
pozitaro la frig, care era
supraaglomerat. . Spaţiile 
tehnologice nu erau Igie
nizate, lipsea grătarul la 

, canalul de scurgere, fosa; 
de colectare a ifipşior u» 
zate nu avea copac,' Iar 
platforma dc depozitare a
reriduwrftor nu era îm_ 
prejmyită. i

La geeeaşi societate s-a 
' efectuat şi un control
«catetele. îit prezenta ad
ministratorului, Gergely 
Wijheîmt -8-atf găsit înm a- «
gaita; frigorifica a spnlâ

teţH. 54 kg de cabanos .şi 
119 kg salam daporc. pen- 
tru care nu S-OU putut 
prezenta acte doveditoare 

provenienţei şi , certifi
cate de calitate» Rezultă, 
dlrt» spusele dlul Gergely, 
că produsele au fost aduse 
în  unitate în noaptea de 
27/28 iulie a.c., de . către 
Plic Daniel, de la 6 p . 
com M m m te»
Brad, urmând oa In (u 
c^faşi dimineaţă aă so. 
iţească şi aeteje doveditoa
re. V e r i x i e -  

■ ţeaua 'iŞw m *pŞf respectiv 
in magaona di» cartierul 
„D ada* .p iaţa  Devei şi 
cele din strada Libertă
ţii — âu dus îa contdusa 
că astfel de produse nu 
s-nu valorificat de către, 
aceste unităţi.

Au fost luate măsuri d« 
oprire a activităţii punc
tului Op tăiere ^1 carman
gerie, până !a rezolvarea 
neajunsurilor, Ia»: admL^ 
nistratbrul societăţii a fost

. yr _ .................  ................

au câtva J.cepii yitrcg“ al emauaei smari, frumoaso, curţi

i

i
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. ......____  «scrisoa
re din

ţgrul eii
giu, ne scrie amănunţit, 
cu vSdtttt .mffibtete. . de
spre loctd său netei, t e  
acum Sâ dc ani ri te  
aaten, -După termina
rea cehii de-al Ji-|ga
război mondial »u avut 
loc profunde schimbări 
socio-politice, dor d  nou
tăţi d* alt gen, teosebit 
de semnificative, mai s- 
I03 in mediul nostru ru
ral m  relevă semnata
rul scrisorii —, din care 
noi, băieştenii, trebuie să 
o spunem teu regret, am 
Ieşit mP aripile frânte. 
Insă reputaţie noastră, 

j ca băieştmtl, era cât se 
I poate de evidentă în zân- 
l te l satelor din» jur. La 
I - petreceri şi nedei, tine- 
! r» din Săteşti arau dls-
I comaţi, «vita» aean-
* dahrnle. Oamenii de aici 
t aveau - pământuri, îa a-
* fără de ate io v  ,n botes- 
ţ  nte ^  aRe bâtru şate—
* C5Woe|ti,. Jl?aidei, tem i. 

Rmup —, ewşteao teulte 
animate şi - dispuneau de 
baci fţamoteh» 
da unde primeau câte un

J «libăruş rsişu“, ’în caje
* • «râu înscrise sumele aia-
I I pute“.

Autorul descrie in con
tinuare, intr-o curgere 
fluentă, Cp agreabil 'stil 
da nanator. târgurile de 
a n ta le  da, la ^aţeg, 
tetdu băjeştend mergeau 
In nw^ar mare, Vindeau 
vitele ■ bătrân» şi cum
părau altele tinerei apte, 
pentru muncă, apoi lu- 
crtţrite dincolo te  vară,

inUmpioareadmin-
smtr*. W  mişcă

dorit o tehipâ te ' ex- 
.irarţi sar* ad ne măsoare
şi «a ne.redea.' pâmâo- 
turite, dar nimeni nu 
te  sinchiseşte de «şa 
ceva, p* pe albia stre- 

„iulul, din hotarul nostru, 
se scot atâtea camioane 
te  pietriş, lasă nici u- 
aul nu se descarcă ţi 
prin gropile 8® pe uli- 
ţeîe din Băjeşti, %i fiind 
optimist de felul riiefi, 
nu am disperat şl mai 
cred efl ne vom reface 
iarăşi prestigiul pierdut, 
prin înţelegere şi In-

lar&i, * irădtei întinse, 
grajduri arătoase —
*emm ate bânslciri ;gi 
buntetăţfi locuitorilor 
din Băieşti, Am intrat 
'Ifitr-* curte pteâ pe 
prispa casei scăldate In 
verteaţă. In câteva mi
nut*, stăpâna * • apărut
din grajd. Dialogul, a 
fosţ scurt. A profitat'de 
repriza 4e ploaie pentru 
â veni şl a da ceva mân
care Ia vite. Este jiţu-. 
guri, ar© casă, pământ, 
animale, vie, lucrează, 
foarte^ mult. Irite este 
necăjită câ un nepot din 
Deva, oarece demn, 
vrea să_l i» din . avere, 
deşi nu are nici un drept. 
„Mu vă put spune mai

mmmi in

I
1-• te ':

l• *'te
I-te *

afvte
I
r• ■■ V...

I
te

]
IV
lte •

lV 
I

m̂  vroteu te

jgăduinţâ, te spiritul vre- * 
murilor noi e*r« au . v«- 
nît“," ‘

& rpN tlrit' nete stâroit 
interesul şi ne-am de- 
«iaaat Uitr-o ai la Săteşti, 
Pentru a cunoaşte satul, 
««menii, pentru a sta 
de vorbă cu ei, cu pa- 

Irioriatul nostru cititor şi 
/povestitor. Norocul nu 
oe-a tente. Erau «ele 
şmlerii «I ta»« sufla
rea m  ă f ia la  muscă: 
Ia secerat, la pedşît. la 
vte, ca vitele la păscut. 
Doar câţiva copii aflaţi 
In vacanţă la bunici -»şe 
hârjoneau - prin curţi. 
Nici ploaia în rafale «u 
La readus pe gospodari 
acasă. L-am căutat !«' 
sumând' 173 pe expedi
torul scrisorii de la care

t o c .  Sî. “ffr*„S:

lui şi 
rf, la 

.'Stepuri 
de Undri şi 

din satote d« sub 
Priit m C  teşi

rntoe ... . ... ... . ..... - ... .
teetiv, n-an avut fheo- > Nepoţica sa, Ntenuela — 
tro şi au intrat cu to ţii,. fiica fiicei de la Petro- 
de-a valma. Acum nu -. şani a  diui M, Hăl- 
snal tete colectiv, a ve
nit democraţia, dar bă, 
ioşterii nu simt vreo 
schimbare te munca şi 
viaţa tor. dimpotrivă, se 
consideră subestimaţi,

magiu — ne-a spus câ 
bunicul est» la sana
toriul din Geoagiu, iar 
bunica » Ia vio,

Ato hoinărit o vreme 
pe uliţele satfilui. Case

mult» deocamdată. Când 
vă fi timpul o să-mi 
descarc sunetul, Acum. 
mă duc din nou la vte-

O a doua scrisoare de 
la loan M, H îmagiu am 
primit-o din Geoagiu, 
din sanatoriul de pneu- 
moftlziol^ie, undo este 
Internai. Cu acelaşi 
seria Inimos, caligrafic 
şt ortografic, îşi exprimă 
regretul d» « nu ne fi 
putut întâlni ia dini a , 
casă. Starea sa de sănă
tate a necesitat 'interna
rea grabnteâ în sanaţo- 
rtuj din Geeagiu, .Pen
tru mine ar fi fost o 
mare cinste şi m-aş fi 
simţit" onorat că doi co
respondenţi d«r prosă de 
la cotidianul meu pre
ferat, „Cuvântul liber“, 
lâ care am abonemant 
de mulţi ani,* nu au pre
getat te vină In satnl 
îh care su m  născut, 
Băieşti, peptru a sta da 
vorbă*.

N-am aşteptat mult şi 
în 27 iuij» ue-am aflat 
faţă în faţă cu loan M. 
Hălmagiu în camera 86 
ă sanatoriului din Geoa-

A tră it1 9 măre 
etocţie fi o imensă bu- 
c S #  te 4  vUitent, # ;» e  
cunoaştem, l-am dur 
fiare, - un ghjd al |ade. 
ţuîuî, i-am trarwrtnis gân
dul curat al riariştfio» te  
la „Cuvântul liberi* De
va, urări de Sănătate şi 
de bine-. Aşa am -«te 
nosetrt Un bătrânei tem» 
pafi^ 'd» t»  de ani, 'tre
cut prin tocuri!» cehii 
de.a'l ll-lea război mon
dial, te  urme vtofirite 
de gloanţe irt,ceafă, pri
mite în Munţii Itatra, 
din Cehoslovacie, care 
l-au alterat continuu, 
până astăzi, starea mi
tului. Ne spun» că a 
fost şl a rămas ţăran, 
deşi mm mulţi ani a lu
crat ea portar la Şcoala 
Populară » d« Artă dbi 
Petroşani,' timp în care 
3 Urmat cursurile t e  

-vioară de ăici, 
chiar parte din 
şcolii, şl totodată 3  ; ab
solvit • lleeul - se»! - din '■ 

■■■; Petroşani, „Prin 1 m  Şi 
ceda, ’teunea, n« >-taMR 
'ţin- btoe mlnte. ''dar'5*#'- 
arăt aotelte. No vor
beşte eu plăcere şi mân. 

teri© tespre satul teu .te.
’ dOspr* oamenii din set, 
.desâf» .familia sa — 
fiica,' soţul ci şl fbtlţ*

. kMnteifif ” .itototianl
V' ‘ • O p t:#  - 

rămas cu toată gesştodâ. 
rto;_ w  vitele, -dlo eare 
ăm mâi tetofiito, te  
pământul, cu via, şl „cu 
grijile pentru m ite'. 
„Insă teri mă simt Wne, 
dna doctor surodfa au
mare grijă de btenavî,
mi-a sem  dna doctor <* 
plămânii moi arate mal 
bine durute, am venit hl 
Geoagib, că să nu.mi fac 
griji. Ier eu surit opti
mist11

Dumnezeu t e t e .  dea 
sănătate, stimate loan 
M. Hăhnagiu, să apitosti 
illdş fI , aşa cuta spe
raţi, satul dv. natal, Bâ^ 
ieşti, „îşi va refac» ia
răşi prestigiul pierdut» 
prin înţelegere Şi îngă
duinţă, în spiritul vre
murilor noi care au ve
nit".

DUMITRU GHEONEA

S.P.L CARMETAPLAST S. Al \

D E V A '  |

A N G A JE A Z Ă  : '  \

frezori " '  categ. 3,-5 î
prelucrători prin dşchiere 1
pentru strung Bohrwerg categ. 4-6 j 
strungari prelucrări !
mecanice categ. 2-6 \
lâcăiuşicQnstrucţii me' .i ... 3*5 j

Ifi -
Ifi
I
I .
N%. ■ ~ ■ ■
t*
+%:* 9 '

î * mecanici rtparaţu 
j • mecanici concasor '* 
j * excavatori* pentru^ t 
! * fadr&mist pentru tyolîa h  34 .
| Personalul angajat, beneficiază^ de | 
| permise CJF.R. pentru el f i  familie,  pre- j 
! cum ţi de abonamente gtoiuite auto m i ' 
I CJ .̂R. de la locul de miuncă la'domici- \ 
j Uu, pe o distanţă de 50 km.? {432) j

c&teg» & 5 1 
IWWCj

C o r n e r
XEROX
OntoteiM

3■mr
âMVKto» ţi

i i

d e  r e c la m i  t e '

O ra r d*poz'«t 
hă ta, 8— 16.

&  Cel mal m ai*

dîst rihttftţte 

, en groş (Ua 

lard , .

- îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t a

UfltoRT VEST 

v i  ofetef ̂ f-, •
îm b r ă c ă m in t e  s o r t a t a
te. ofertă bogată »n sortlmento d» seidB

■  BALOTI MARI NESORTAŢI ca greutatea kt- 
- tre 35ft-*4W Iţg.

■  Îm b r ă c ă m in t e  n e s o r t a t a
— /afectare originală în pungi intre 5-15 kg
— cantitatea minimă M* vânzare 100 k g  *

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUĂ BIN CRfNA ti»
— tra tta ţts r i şi bltwe din bumbae
— Muze mătase.
Lapreţiu-1 «cecslbij*.

î J O O t  H O O I  * N O U  I 
P re ţu ri foarte avantaţeM t la cantiLăţi m ari:
— peste 5 tone — SB00 lei +  TV f “
Adresa birourilor: CfoJ-N- str. (uliu

n»u, nr, 8. Telefon/Fax; 064 — 195433» l! 
(luni-vineri s 8—16J-

Mful Vlaha, în tre
(437)

Anul VII •  Nr. 1438 Joi, 3 august 1

'—
m

ty
pm

pt
m

ŢJ
m

m
**

"*
*-

-



« SâKAIEVO. C o ui» n - 
dantul armatei guver- 

-Muoentale bosniace, ge
neralul ‘ Rasim Dclici, i-a 
acfeat, n arţi, s*>' soldaţii 
din trupei şftrbiter <•>>*- 
niaci dc utilizarea— nnor 
uniforme' ale - „căştilor 
albastre" din Bosnia, in 
scopul înşelării şi masa. 
crării u vţr civili Ai' 
enclava Jepa —* t "w.wâ., 
ît. agenţia Fran e Presse. 
. Intr-o scrisoare de 
pcot st adresat genera 
lulili t Bupert Şijaîtb, co
mandantul Forţei de pro- 
lecţie ONU «fin Bosnia, 
Rasim Deţici afivişă ' ă 
soldaţii sârbilor' bosniaci 
Afca enclava- amintită, o- 
cupată *a /> iuli s-«i 
deghizat în uniforme ale 
.căştilor albastre* t» »u 
lansat apeluri false bos- 

'; njaciLosc refugiaţi in pă
durile din "împrejurimi, 
chipurile pentru a II e- 

'iTMUfţi vub 
:MM t l Ş S W  Coma«#n- 
*«î armat# bdsnfoce 
Kijwţfew-ayâ câ ®ş?ţ>It fŞ 

:■ reuşit, , astfel,: Şsali.’ î**-

cei ■ refugiaţi,'' "TTTVft'TŞBS, a 'fost in- 
feislel fi copii? ttw isî despre nsisarile 

adoptate »w gjr«a>>**i 
b i^ C ’în vedgnM^ nor
malizării'1* sjt ţiei din 
ţară şi depăşirii. con-

m . « f . .. • ■ x -  ; - ,

- ştafetei^ viiîorfl de_
.' pUtaţi- ai Dumei,' /ce vor

fi ale^ în cadriil scru- 
v finului legiţdătiv din 17 

deceiihbri^.-'trtenţioneazâ 
' ÎFAB-TĂSS. -  - J;f ?: »
- .'ţj - >. f ■ - -■ .

,v ' / ' i  TEHERAN. M ineral
• de '.extern® al Iranulni,

Aii ÎAkbar: Velayati, a ' 
declarat că ţara - s»»este 
„Hotărâtă" să tri riHă/ijUn 
ajutor militar" în Bosnia, 
pentru a permite mu.

- sulmanller bosniaci; să 
se apere de atacurile .for-

- ţelor sârbe —‘ transmite 
ăgc&tţia France Prăsse.
.? „Suntem hotărâţi ; i $ă

' trimitem orice ajutor 
militar şi' umanitar şi să 
întreprindem : orice ' fel 

. de demers 'corfcret, .peb- 
-tra a ‘penbite'musulma- 
' nilor din Bosnia să ,se
- apere" ~  a afirmat mi. 
i nistrul' de extetţms ,'ira- I 
-nian, în tiujpal unei .co&v -*
• ferinţe .de presă' organi
zate marţi la - întoarce- 
rea să din vizitcte.-ijefeţ^ 
tuşle inBcsnia — Herl

■ j e p ă t o # ’: Croaţ ia. j

> f-

şele ; pe 
îndeosebi 
c.î<*- m i fost w.î-.at'uS'-,

Pctrîvit ^'unor surse ■ 
ale ONU, circă -1500 de 
civili «nu-'-ulma’ni au râ_

. mas In ’enelavâ ' J spâ, 
după Ocuparea aci .veiâ, 
iar un număr aproxi
mativ egal de soldaţi 
bosniaci ’s-au refugiat' pe 
colinele din împreţarlml, 
refuzând să se predea.

* DUŞANBE. . Iiî re, 
litatea ci de observator, 

' Rusia se .pronunţă pentru 
o reglementare paşnică, 
pe. calea tratativelor, a 
tuturor divergenţelor", 
a.declarat adjunctul mi
nistrului rus de externe, 
Albcrf Ccrnâşov, la în
trevederea avută, - marţi, 
cu '■ preşedintele Ţad- 
jikistanului, ' Emomali 
Rahmanov.. Sosit luni ;la 
Duşanbc ’ ţnţr-0  scurtă 
vizită.
nării unui pachet de 

' probleme legate’ de prţT 
gătirea . noii runijje " ;
negocieri cu i. < . 
tanţii i * . t > i * 
opoziţie, reşpoiişabjlul 
rus s-a pronunţai pen- 
tru icia ic: â imediată a 
ţţatativ eîor.

Oaspetele, n o t c a i i

.• fiîctnlui cu opoziţia. Fă», 
când’ o fâracterizăre a' 
reiaţiilor biloterăle ruso 

• ™ iadfîce, cei doi inter- 
locutori .t» v:r.> c î d. da 
comun acord, caracte- 
ruî pozitiv al acestora, ■ 
fiind evidenţiată, in 
context, necesitatea extin
derii legăturilor de coo- 

,'pcrare, atât în plan po
litic, cât şi economic.
« •  MOS % V. Depu- 
taţii Dumei dc Stat

o"k‘0i, de
marţi, înfr-o binem rL 
tată ^vacanţă de vară", 
ce se vaprelungi, până 
t 1. Se ţ̂emBrîe,' in- 

formează agenţia ITAR- 
ŢASS.^: • ;

Sesiuneî» .de; toamnă a 
camerei . Inferioare a 

r» ~ îe ;v a  
"Şt* 4“ j^eâăulrie, 

ruf.‘arsSe ownâfd lă  con 
. \-s 3 --dcfvsL
r brie. . După x  ̂ ţţe;;;;.,, două - 
.'ş^ţâ^tâni^de şd|HnîŞ în 
' jurul; ' datei de R>~ iai.: ; 
nuarie, .va avea ;loc ... 
remo’aria 1?* predare

f ^ y w w t.v .v e v e r tc o Y .v . - . - .v . - .v iv c f t - w w c .v v s y .v v v v /V iV o v w / .v i r r t '^ iv .- .v o v w o - A V W /r .

jV^ÂNZĂRI -  ̂ \

f f î  CUîkPARĂF;I ;* 7̂TT ■■■ ;■ . ■' . "-̂r .' ■■.■■■■,. d.] . -V" • '‘""‘/d
■7 •  Vând apartament 2 
■Vbamere, confort I, cu te- 
kHeftm, str. Min'erului, toi. 
j»^24806. (5900)
| •  Vând Dacia 1300, a-
,7.variată cu. talon. preţ 
! • foarte avantajos; urgent.
• Telefon 614073.

■ • ' . ' (5058)
•  Vând (schimb) casă 

(grădina) contra ăparta-
* *f?T>î plus difer \ i ‘ă Min
tia,' nr. 9. - •

(3057)
•  Vârid Dacia 110â, sta_

, re foarte; -bună. 1 500* 000
! lei. Săvărşin, telefon 057/ 
557239. , (5656)

; •  Vând urgent mobilă,
preţ avantajos, negociabil. 
Tel. .666523, 16—21. Bră- 
nişca, nr. 223. (5655)

-• Vând apartament 2 
camere, •• central. Telefon 
«26836. / (543)

•  .Vând casa şi grădină. 
" Brăulşca. nr. 48, '  preţ 
' 46 000- 660, negociabil.

** (5674)
«. 1 ,«■»,<( r.. ă ou S' ’t. - 

nă, sat Gothafcea, 124, 
preţ convenabil. Telefon 
Gurasada. .109.

1 . -(5669)

vi. -0- Cumpăr anticlii- :

iMlhrr. porţelan. * s ti- ' 
cmrie;1' picturi.'' icoa- 
n». Te! 661433

(5662)

m '--*>’ <» ia  ir , pan i
fica ţie  i .e  ta le  y.'j**- 
finar®  -  460 lei/kgf
Nu iijclude TVA. Tel. t 
056/641918. ' '
* ‘ (3675) - ■

ş  Vând scurtă vulpe
roşid, Renault 16 - său 
talon. Telefon • 641329.

(5481 >
•  • Vând urgent şi con- 

irenab îm bină Class
masa 1,80, sau schimb', 
cu apartament două ca
mere, plus diferenţă, Ha- 

Informaţii , Valet 
Dăljii, nr 10.

7 1 (8741)

» V ând autocam io S, i-  
vierr * ’• tone, preţ 7000600 
le i şi 80' m p teren p en - 
tr s ;ab in c . 7» x  are, zo 

Nisipoasa, in fo rn  _ 
ţii —  Ivan cu  N e lu , H a  V  
cg telefor. 240 după  

ora Hi. ■ t ■ .
' . (8742).

•  S.G. Cernafruct . S.sA.
Hu o J •> str paţî,
92, vinde deşeuri - letnp 
tu 7 u lei/kg ş angajează 
tractorist rutierist -- pentru 
sectorul Haţeg. Relaţii,

' " telefon 715482.
• ■ (5030)

» • n i â ; i imeri t • - 
bilat, două camere, cen
tral, Hunedoara, stare ex- 
eelentă, confort' - sporit. 
Telefon 717.389.

. (5031)
•  Vând casă, gaz,'gră

dină, garaj şi . autoizO- 
termă TV (benzină), Tel. 
715575. (5032)

•  Vând casă cu etaj, 
conforf pentru două fa
milii, zonă Chizid, şi cum
păr talon Mercedes Co
bra. Telefon 718Î01.

. (5034)
•  Vând casă,' grădină, 

gaz, , apă, HUnedoâra, Lă- 
tureni. 88. / 'Tel. -72J455.

(5036)

•  udtrArom  ş .r .l . 
Galaţi, oferă: tablă (ban- ■ 
i 1) 0,6~t-2,5 -î «" (la rece)
■ eta’.i (bandă) la  cald . - .

tablă (bandă) 
sm ;>,s r—2,0 mm ţ > i„ 
file şi ţevi trrt /re 
Tăi./ ix: 036/ 1042 3. 41 1430 
4. i 39

- ■  - . • i -

' . PIERDERI- ;

« 1 j-aa*< t- Jeveiâ iţă
bareBcaptit, pc ■ ntineie ■ 

 ̂Năstuleă Auripa. —Se de-
ieii - Pil! .. , %

(5059).' 7 , i ' _

•îNeHiamRi ’

• •  Ofer pentru închiriat 
ahartamoriţ două cari ;re 
mobilat, în Gojdu. Tel.
620355.

*- -300 la sută. începând 
'cu  dat; de l septembrie 

H«5. t ( 033)

m S.C, A ikneS. , Vem a  
SRD caută ech ip ă ,d e  'z u 
g rav i <t< fhozaicari pţ>ritru 

. re n o V a ^ a  u n u i ’ m agazin  
a lim entar.) In fo rm a ţii .z ii-. 
nic la  telefon 622425.

(5651)

•  Incomex Orăşţie 
efectuează U-j.it spex t

cu nrtivxe 
închise, dc la 3—16 
tone. Infprmaţji la 
telefon 054/647529,

. . - (4830)

•  Cooperativa de ţlnva- 
" lizi ASTRA Deva' îi a- 
nunţă pe foştii' coopera
tori care nu şhtau retras 
părţile sociale că pot opta 
pentru." cumpărarea . de 
tiuhri de proprietate, be- 

-neficiind de bonificaţii, în 
condiţiile Hotărârii
U.G.E.G.Q.M. nr.'8 /’95, şi 

• îi invită la sediul din' bdul 
Decebal. bl . N, ^parter, 
până la data de 15 august 
1995. -) (5666)

D  E  C  E  S  E

" « Suni ! î pr )fund m
' cap şi regretăm mult 

trecerea i*' eternitate; 
s j.,ej tihipurit i fi* A  * 

noasti ; consâlene

COMEMORĂRI

•  H x h  'at tnl_a ă_ 
m m  su fletu l, ' V>oru: 

"tău m ă ' ch in u it m e
reu • lin iştea «ilea ’ a 
plecat o ia tă  . u, titie 
dîn  ziuă blestfcmalâ 
în  căre m -a i ^ ă ră s it  
p en tfu  tdţdcauha,- 
southpul meu St1* ■ ”

' (5379),

D IV E R S E  ,

•  S.C. Oyidor .Ducomex 
SRI, ; imunţă:' majorarea 
adaosulii con r-< . ca

‘ idşa na -h  m Â

din sat -1 Tâtărăştî, corn 
BurjUe, % 42 nai,

< într-Qn ţn fic  accident' de 
Ârculaţie Dumnefeet j <i 

X tSiîSiji^ţâ' în ţ*»(*ei Fle_i 
ţărâna uşoară! . Un grup 
de consăteni. * , .
1 t s' (56fi5_) .

Cft-iaUN
KOjVIAN.NICOLAK

la nifmai, 35 de ani.
Mă voi duce lâ cru_ ; 

cea ta, unde te voi 
plânge' şi voi uda 'cu 

■ lacrimi mormântul, 
tău, îţi-voi ţiune câte' 
o floare în amintirea 

. clipelor fericite - pe 
oare le-am trăit a]ă- - 

/ turi de/ţiije,' scumpul Î 
meu, Te plâng în 

"veci nemângâiata so
ţie Liliana şi scumpa. 

... ta fiică Adina. Nu te » 
vor -uita niciodată nloi* 
părinţii Hi Maria şi 
Cornel şl frafală tău 
i',x' elyş.' pumn&ze î 

'. .să? te odihnească „ni: 
v. .

avea »cî n >îit^ V 
6 ahgusşfc? ,iS8&; Ia bl. ; 
sericii din safui- Ctee.- 

, ? >toc 5249̂

7 A ' trecut' (în ân 
,de la incredibila 4is-' 
D* 1 <'-> * n a:
Frumos & .5 «ii7 Ss 

, 35 de ani,. • p rin tro  
moarte zguduitoare, ■ a • 

-bunului ' şi ' droga ui 
ce i v im ,

7 •i’k ir ru N  
’ «OMAN..NICOMF

Itacripiih; noastre 
5! ilorlîi eternităţii 

• îţi vor străjui ine- ' 
reu moanâniul. . Nu v 
te vom uita -nisloâaiă! - 
| • ii Qafctţia şi Ioan, 
damnaţii iCţma şi Li 
î4u, nejpoţiea Amalia. - ? 
Dumnezeu să' h xBţn.

. neâscă!. Soţ^ş,' fiica şi 
-întreaga fatnihe) ' T. 
, _____  ’ ; (3249)

■ I
:\

■1

CONCUfiS C il P 8 E M I • 
A L fftK Ifw tS Ţ lIJ M  Ş I 

FACŢ0 RBL0 E  PO ŞTA LI
* Din dorinţa consecventă de a face ca zia- 
rul nostru şă pjuugî 1» «at işii midţi cititori, 
de Ia ntâşe si sale, j-e/rin* â 'fi' ̂ emănent şl 
coreţt âPi-ou,’ £\t i a c s"*r»îaf/*nf.f !p din judeţ «.* dfÂ 
ţară, S.C. Casa presă .şi editură „Cuvântul 
libejK* S.A. Deva, împreună cu direcţia de 
poştă - Hunedoara— De'vâ, ô anizează • un-nou . 
CXM^CURS CU .PRESAI AL DIRICWŢILOR , 
DE OFICII POŞTAI1/ Şî xU. FACî OBILOA ,

’ POŞTALI ‘
(în perioada lunilor august—septembrie—-oc
tombrie 1995).

Aşa cum deja cunosc prietenii şi( colabora
torii noştri — poştaşii —, cei care ţin zilnic 
1* găten? fcţtrfe n°b ziariştii şi di %, şţlmafl ci
titori, singurul şi principalul al coneur-
SlllUl eStfe"- - ' '-'.Ş-'*. --V T

•  NUMĂRUL DE M £K M  €■Oîî-
IKACTATL ^  FIECARE LU^A; • ÎU FUHC • 
ŢIE UE NUMĂRUL UE LOCUITORI DIN FIE, 

ă RE LOCALITATE SI DE DISPERSIA LOî 
ÎN TERITORIU. . *

La încheierea concursului vâ fi î rUmanii un 
clasament, separat pentrti dirigiuţi şi. factori şi 
separat pentru zonele urbană şFnîraîă.'' * *

-Vor fi acordate ura&âtâ fs»!;' premii: S
LOCUL I; .100900 de fei; ■ \
LOCUL al fL-fea: 80000 de lei; . ţ
LOCUL al IlI-Jeâ: 60000 de Iei. . \
Vor mai fi acoj-datt un număr de menţiuni t 

de câte 50060 de lei fiecare. Le sacceş |
in activitate tuturor diriguiţilor de ofţ0i poş- J 
tale şi- factorilor poştali din judeţul nastnl şi J 
cât msi multe abonamente ia ziarul „t’uvăfeţuî- 
liber“î . f - ' • '

1 — ...................... —— v 1 ■  ■ 1—  \.. ... .. .  -  . . . .  . . .  ^

V- 
f 
\

SOCIETATEA COMEsKA ‘ILÂ .
D ,Î$1DERMET“ & A CĂLAN' 

cu sediul în Colan, str. FurnaUstului.
nr. 17, jud. Hunedafara 

Organizează în  data de l ă  august 1995 
concurs, pentru ocuparea p&stulUi de i 

• DIRECTOR. COMERCIAL '—'studii j 
superioare tehnice, economice, sau juri- i 
dice şi o vechime de minimum 8 ani în ̂ 
activităţi industriale (de preferinţă în ţ 
industria metalurgică). . ţ

Dosarele de înscriere se depun până | 
la data'de 11 augjtsţ^ 1995. I

Relaţii suplimentare ta telefon 0-541 l
730560 —  561, interior 525. “■ ■

' - S.C.'MEDA S.A. ORADEA ‘" 
DISTRIBUITOR ÂL PRODUSELOR I 
. FABRICATE DE DUBfîALAKK —  j 

BUDAPESTA: - j
VOPSELE AUTO NŞOLUX şi NEO-} 

BRILL —  vă oferă en giţgş şi. en d etaik o )
bogată paletă de dulbri 'de, o cşlităte deo 
s'ebiţă §i le

Căutăm distribuitor' în toată ţaţa f
Nn ezitaşi * Cţmtxietiâţi&ie. actifn h  ie* 

lefon : ’0M 112255, ' respectiv,* fmxt
059 ^ - 4 3 6 5 7 7 ,

i  *  .CORI.) VO %RFI t' C*liuiv »i tîjlMlrt4H' iMiplwniVh
■ • ■ |iri»ijri anttjiwu'Cvl mai «t-i/ui

»••«.< |u- ivpif* fţifimvţv re tu ■
Jî ,r. vwrcAWKGawiUiv *i şiTţkr! 

l»6.i n»ij.t-.tf ji rOtMECH fvi/fa\ (>13871

• S € .  v m  KţANCA IMPSX HM,L.
C« sto fe i îi! Săfttutythh nf. î
m m A M A M A  PE  TOGENŢĂ

•  si& gti diAgbşfi. yi
eri. ; ■' t •;

. Salariu convenabil. Relaţii la tckfon 
621113, .

' Ki
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