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Luni după-arniază, mu
nicipiul Orăştie ' a  fost 
din nou gazda unei în
tâlniri electorale, lâ nivel 
înalt. O delegaţie a 
P.D.S.R., condusă de că- • 
tre dl. Adrian tastase, 
preşedintele executiv al 
partidului, a făcut o es
cală la S.G. Favior S.A. 
Orăştie. C'u acest prilej, 
delegaţiei centrale a

financiar), relaţiile difi
cile cu RENEL-ul priyind 
penalităţile percepute la 
facturile prezunftive la 
Chimica SA, Orăştie, pre
cum şi' utilizarea capacită
ţilor de producţie la U- 
zina Mecanică, unitate ce 
a' fost' puternic afectată în 
anii de după 1989.

Preşedintele executiv al 
P.D.S.R., dl. Adrian Năs-

i’.D.S.R. i-au fost pre
zentate, de către factori 
de conducere ai S.G. Fa- 
vicif S.A., Chimica . S.A. 
şi Uzinei Mecanice Orăş-, 
tie, o multitudine de pro
bleme, de dificultăţi, ce 
stau în faţa acestora — 
necesitatea protecţiei in
dustriei româneşti, din 
perspectiva materiilor pri
me pentru articole din 
piei şi blană, facilitarea 
unor credite prioritare, cu 
o dobândă acceptabilă (nu
mai pentru anul 1995, 
dobânzile' bancare plătite 
de Favior SA. s-au ridi
cai la 4 miliarde de lei, 
iar pentru anul 1996, cu
antumul acestora se ci
frează la circa 10 miliarde 
de lei, fapt ce are impli
caţii deosebite sub aspect

tose, împreună cu secre
tarii de stat prezenţi, la 
dialogul electoral, au luat 
ac* de doleanţele expri
mate asigurându-i pe cei 
prezenţi de sprijin în so
luţionarea problemelor ri
dicate. ' .

Dialogul electoral Ia 
S.G. Favior . S.A. Orăştie 
l-a avut în centrul aten
ţiei şi pe candidatul 
P.D.S.R. la funcţia de 
primar al municipiului, dl. 
Mircea Rotea.

In finalul întâlnirii a 
avut loc o paradă a ' mo
dei în care au fost pre
zentate ultimele modele 
create în domeniu de că
tre „Favior” Orăştie.

CORNEL POENAR
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CURSUl VALUTAR
29 mai

I dolar SUA 
1 marcă germană 

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

100 lire italiene

— 2950 iei
— 1913 lei
— 2748 Iei
— 4465 Iei
— 2333 lei-
— 566 lei
— 189 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
? a României.
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u n a  p e  z i
— Gigele, cum se cheamă fiinţele care 

pot să trăiască şi pe maro şi pe uscat?
— Marinari, dom* profesor.

Preşedintele P.U.N.R. 
în Valea Jiului

• Dl. Gheorghe Funar, fruntă oraşul — lipsa a- 
preşedinţele Partidului pei reci şi calde, frigul 
Unităţii Naţionale Române, din locuinţe iarna ş.a, —

şi s-au propus soluţii pen
tru rezolvarea lor. A 
fost prezentat candidatul 
P.U.N.R. 4a funcţia de 
primar al oraşului — dl. 
Nicolae Ionaşcu. Dnii 
Gheorghe Funar şi Petru 
Şteolea le-au vorbit celor 
prezenţi în sala clubului 
sindicatului din localitate, 
plină până la refuz, de
spre tactica şi strategia 
P.U.N.R, în alegerile lo
cale, precum şi despre 
căile prin care — în» v# 
ziunea partidului respec
tiv — România poate ieşi 
din actuala criză gravă 
cu care se confruntă, şi 
poate păşi pe calea mun
cii, legalităţii, demnităţii 
şi credinţei in Dumnezeu 
— care este şi sigla 
P.U.N.R. în campahia e- 
lectorală din acest an.

Următoarea întâlnire cu 
electoratul a avut loc la 
Clubul sindicatului din 
oraşul Petrila, ocazie cu 
care a fost prezentată 
candidatura dlui Luca 
Boantă la funcţia de pri
mar al localităţii. Dialo
gul dlui Gheorghe Funar 
cu cei prezenţi în sală a 
cdprins o largă paletă 
de probleme, începând de 
la necazurile cu care se 
confruntă cetăţenii şi până 
la programul P.U.N.R. în 
domeniul economic, so
cial, cultural, relaţiile in- 
teretnice, legislaţie, plat
forma de guvernare a 
P.U.N.R., In cazul când 
va câştiga alegerile Ideale, 
parlamentare şi preziden
ţiale.

a fost duminică, 26 mal 
a.c., oaspete al munici
piului Petroşani şi al ora
şelor Vulcan şi Petrila. 
Vizita domniei sale, înso
ţit de dl. Petru Şteolea, 
deputat, preşedintele Fi
lialei judeţene a P.U.N.R., 
şi de dl. Liviu Ghirca, 
candidat P.U.N.R. la func
ţia de primar al munici
piului Deva, a debutat cu 
o înţâlnire cu membrii şi 
simpatizanţii partidului din 
municipiul Petroşani. Cu 
această ocazie, s-a vorbit 
despre candidatura Ia un 
nou mandat a dlui Gheor
ghe, Berea, actualul pri
mar al municipiului Pe
troşani, precum şi despre 
candidaturile de consilieri 
municipali şi judeţeni. 
Intre gazde şi oaspeţi a 
avut loc un dialog pe , 
multiplele probleme cu care 
ser înfruntă Petroşaniul în 
această dificilă perioadă a 
tranziţiei. Cu acest pri
lej, dl. Gheorghe Funar 
a prezentat experienţa a- 
cumulată ' în municipiul 
Cluj-Napoca în perioada 
actualei legislaturi, în 
tâlnirea a fost urmată de 
o conferinţă: de presă.

O frumoasă primire i-a 
fost făcută' dlui Gheorghe • 
Funar şi însoţitorilor săi 
în oraşul Vulcan, unde 
se află una dintre cele 
mai importante organiza
ţii P.U.N.R. din judeţ — 
cu pâine şi sare, cu fan
fară ş.a. Şi aici preşedintele 
Partidului Unităţii Naţio
nale Rpmâne a avut 
o întâlnire cu cetăţenii. 
S-a discutat despre pro
blemele eu care se con- t r â ia n  bondor

iunie, Băiţa — 21 iunie, 
Hunedoara — 29 şl 26 
iunie, •Sâcărîmb — 28 Iu
nie şi Strei Sîngeprglu 
— 29 iunie. (0.P.) ,

©  INTERVENŢIE 
PROMPTA. S-a întâm
plat ca in sâmbăta -tre
cută, din cauza unui scurt 
circuit, mai multe apar
tamente din blocul nr.

. 22, strada Eminescu, să 
rămână fără curent e- 
lectric. Apelul făcut Ia 
serviciul deranjamente ai 
F.R.E. Deva a găsit 
prompt răspuns din par
tea electricienilor Ionel 
Buca şi Gonstantin Bă- 
lăceanu, care în aceeaşi

Intr-un comentariu an- gânduri ascunse în fraze I 
terior am vorbit despre şj în cuvinte, a dat do- * 
orgoliile care macină vadă că nu poate trece |  
opoziţia basarabeană, fă- peste orgoliile de grup * 
când-o aproape inofen- saa personale, chiar dacă i 
sivă în faţa partidului a- jn joc sunt destinele Re- I 
grarienilor aflat la pu- publicii Moldova. Consi- I 
tere, care deţine şi ma- aerând scrisoarea P.F.D. | 
joritatea în parlament, şi ca o insultă adresată • 
care duce o politică de F.P.C.D., răspunsul, dur | 
apropiere de Moscova şi şi uneori indecent, nu * 
restabilirea vechilor rân- dă nici o speranţă ro- I 
duieli imperiale. mânului de rând din Ba- *

Iată însă că, recent, sarabia în izbânda idea- I 
căJcându-şi mândria rău lului său unionist. In J 
înţeleasă, Partidul For- schimb, dă apă la moară > 
ţelor Democratice, , care partidului agrarienilor, lui I 
înglobează mai ales in- Moţpan, Şangheli şi Lu- J 
telectuaţitatea din Ba- cinschi, care îşi văd de j 
sarabia, a trimis o seri- politica lor duplicitară şi, J 
soare preşedintelui Fron- în taină, visează la o { 
tului Popular Creştin De- nouă unire cu Moscova. * 
mocrat care îi propune să O nouă unire într-ulP im- | 
desemneze împreună un periu rus, dar nu numai ,

candidat unic pentru a- cu Basarabia, ci cu în- « 
legerile prezidenţiale din treaga Moldovă dintre | 
acest ân din Republica Nistru şi Carpaţi, Căci, . 
Moldova. Mai mult chiar, Basarabia, cum e ea ciun- I 
amintind că- în cadrul, tită în prezent, ar fi J 
F.P.G.D. există multe prea mică pentru poftele » 
personalităţi ale vieţii Kremlinului, iar Moţ- |  
politice baSarabene, Par- panii, Şanghelii şi Lu- , 
tidul Forţelor Democrate cinschii nu se pot în- |  
ar fi onorat> „cu pârtiei- china puterii de ia răsă- J 
parea lor în campania de rit decât cu un plocon |
învestitură1*. important.

O asemenea propunere,'.. Afirmaţia nu este gra- j 
de departe favorabilă u- ţuită. în timp ce opo- I 
neî colaborări strânse în- ziţia unionistă basara- [ 
tre principalele partide beană îşi iroseşte forţele J 
din opoziţie în alegerile într-o luptă fără prin- '  
prezidenţiale (chiar dacă cipii, dăunătoare în pri- | 
nu-1 vor susţine pe mul rând ţării, guver- , 
Mircea Snegur care s-a nul de la Chişinău a ti- I 
dovedit inconstant în po- părit în Germania pli-. * 
litica sa), singurele în curi poştale pe care fi- |  
stare să prezinte şi să gurează harta Moldovei '  
susţină eu şanse de re- mari, de la Nistru până I 
uşită un candidat la în Carpaţî, peste Care este J 
preşedinţie în dauna a- imprimată stema actuală i 
grarienilor, ar fi trebuit, a Republicii Moldova. I 
dacă nu acceptată de în- Se pare că Şangheli, >' 
dată, măcar examinată cuprins de grandomanie,! 
cu atenţie şi discutată. nu se-mai mulţuineşte J 

Conducerea F.P.G.D. doar cu Basarabia, ci |  
încă, fără măcar să a- pofteşte o Moldovă Mare, * 
precieze gestul făcut de in care să-şi etaleze ta- I; 
P.F.D., ce constituie un lentele lui de mare prim- S 
pas important spre uni- ministru. Ar fi cazul " ea |  
rea forţelor opoziţiei, o guvernul de la Bucureşti ; 
mână întinsă întru cola- sâ-i facă să-şi vadă Iun- |  
borarea viitoare, a dat gui nasului, iar opoziţia I 
un răspuns care nu nu- din Basarabia să-şi calce > 
mai că a ocolit fondul pe orgolii şi să simtă cu I 
propunerii, dar, legân- adevărat cine îi este J 
du-se de unele formu- prieten şi cine duşman. |  
lari, găsind tot felul de Gh. PA VEL j

ploaie însoţite de descăr
cări electrice. Izolat la 
deal şi munte cantităţile 
vor fi însemnate. Vânt
slab la moderat din sec
tor nordic. Temperaturile

Vremea se menţine minimc vor oscna între 
instabilă, cu cer mai 8—13 grade C, iar cele 
mult. noros. Temporar maxime între 18-22 grade 
vor cădea averse de C. (Maier Ildiko)

VREMEA

O  GALENDARUIs TÂR
GURILOR. In luna Iunie 
a.e., In judeţul Hune
doara târgurile şi bâldu- 
rile se vor desfăşura 
după următorul program: 
Mintia — 1 iunie, Orâş- 

J  tle — I şi 4 iunie, Ha
ţeg — 3 îunie, lila — 3 
şl 24 iunie, Brad — 6
iunie, Şolmuş — 8 iunie, 
Simerja — 8 iunie, Deva 
— 12 iunie, Dobra — 13 
şl 29 iunie, Bîrsău — 
15 iunie, Băcia — 15

zi au rezolvat toate so
licitările din municipiul 
Deva; fapt pentru care, 
beneficiarii intervenţii
lor le aduc mulţumirile 
lor. (N.T.)

© A AP A RUT „VES 
TEA“, o gazetă de Pe
trila, periodic indepen
dent al cărui director este 
dl. prof. Toan Dan Bă
lan. Editorii îşi pro
pun apariţii bilunare 
pentru această nouă pu
blicaţie. Să sperăm că 
vor avea posibilitatea să 
se ţină de cuvânt. Noi 
le urăm succes! (M.B.)

A  MAGAZINUL ,A- 
GRICULTORUL”. Sub 
egida Filialei din. Baia 
de Griş a Asociaţiei 
crescătorilor de păsări şi 
animale, aici funcţionează 
un' magazin ce aprovizio
nează producătorii agri
coli din zonă cu diverse 
articole: unelte specifice 
agriculturii şi zootehniei, 
seminţe, furaje, produse 
alimentare, echipamente 
de proiecţie şi altele. 
(N.T.)



Un candidat de primar apropiat 
de sufletul oamenilor

Dle Aurel Anca, In 
alegerile de la 2 iunie, 
candidaţi ea independent, 
la funcţia de primar al 
Haţegului şi de consilier 
local. Deşi sunteţi cu
noscut haţeganilor, să 
mai facem câteva sub
linieri biografice.

— Sunt patronul unei 
societăţi de prestări ser
vicii pentru populaţie, 
care are ca obiect de 
activitate anta fotografi
că, filmări şi înregistrări 
db casete video şi. altele.

fftn actuala legislatură, 
sunt consilier în Consi
liul judeţean şl în Con
siliul local Haţeg.
:{ Am îndeplinit mulţi ani 
funcţia de şef birou perso- 

nal-învăţământ-organizare şi 
administrativ la Coope
raţia meşteşugărească Re
tezatul din Haţeg. Aro 
făcut, mulţi ani publi
cistică în presa locală şi 
ca. redactor la staţia lo
cală de radioficare. Am 
lucrat în învăţământ şi 
cultură. Generaţia tânără 
hu-mi cunoaşte aceste 
activităţi, din care am 
putut ajuta multor oa
meni. Tinerii trebuie să 
ştie că am suficientă ex
perienţă în conducere, în 
cunoaşterea legislaţiei, în 
administrarea bunurilor.

Sunt căsătorit, am o 
fată la rândul ei căsăto
rită şi sunt un bunic re
lativ tânăr.

— In cei patru ani ai 
actualului mandait de 
consilier judeţean ş! lo
cal v-aţi' implicat în 
multe probleme, mai* cu 
seamă sociale ale Ha
ţegului. Vorbiţi pe scurt 
despre câteva.

— Aparţin Haţegului şl 
Ţării Haţegului cu toată 
fiinţa mea. N-am încetat şi 
nU' voi înceta să trudesc din 
orice post mă Voi afla.

la binele oraşului, al oa
menilor ' lui şi al Ţării 
Haţegului.

La propunerea şl din 
iniţiativa Ineâ, s*4u ma
terializat, parţial, hotă
rârile de guvern referi
toare la înfiinţarea la 
Haţeg a unei instituţii 
judecătoreşti: s-au iden
tificat spaţiile în care 
v< r  funcţiona şl numai 
încetineala unor organe 
judeţene şi a executivului 
local au făcut ca acestea 
să nu fie incâ funcţionale.

Tot din iniţiativa şi la 
insistentele mele s-au re
zolvat problemele de spa
ţiu la grădiniţa cu pro
gram redus, pentru © 
grupă de preşcolari.-

împotriva intenţiilor e- 
xecutivului local de a 
desfiinţa piaţa din car
tierul Aurel Vlaieu, am 
reuşit să o determin sâ 
reînfiinţeze piaţa, cu 
toate utilităţile necesare.

In general, acolo unde 
am întâlnit suferinţă şi 
neputinţă, am pus mâna 
şi am ajutat. Am întoc
mit chiar dosare pentru 
handicapaţi, spre a primi 
Ipensie sau diferite ac
cesorii (gratuite, scutln- 

du-î de drumuri la ju
deţ. Am ajutat oameni 
cărora, pentru că ieşiseră

din activitate, nimeni nu 
le întocmea dosare de 
pensie, făcând eu acest 
lucru, deoarec^”" cunosc 

_ bine prevederile leg-isla- 
*" ţiei in domeniu,

— Dle, Anca, vă cu
noaştem ca un om cotn- 
bativ, care nu cedează 
uşor şi nu renunţă la 
principii. Despre acestea 
ce ne puteţi spune?

—. Prin mediile de in- 
. formare care mi-au oferit 

spaţiu tipografic sau de 
emisie (ziarul Cuvântul 
liber, TV Deva) am luat 
atitudine in cazurile in 
care se manifesta tergi
versare la rezolvarea pro
blemelor oraşului şi oa
menilor lui. Am făcut, 
pe cheltuiala mea, fil
mări pe casete şi foto
grafii, şi am pus acest 
material ia  dispoziţia 
mediilor de informare, 
determinând In multe ca
zuri rezolvarea . proble
melor. N-am ezitat sâ 
folosesc arma criticii, chiar 
în cazul prefectului de 
Hunedoara sau a l' prima
rului de Haţeg.

— Cu ce acţiuni v-aţi 
propus să convingeţi e- 
lectoratul că veţi fi un 
primar sau un consilier 
pentru oameni?

— In primul rând, oa
menilor să li se spună 
adevărul, despre ceea ce 
se «poate, face în oraş. Să 
nu mai fie amăgiţi cu 
promisiuni deşarte.

Doresc sâ determin ca 
primăria să fie o insti
tuţie pentru oameni, la 
dispoziţia lor şi nu in
vers. Cetăţenii să fie 
Informaţi corect şi opor
tun asupra a ceea ce se 
hotărăşte în consiliu şi 
asupra modului cum se 
cheltuiesc banii de la bu
get.

ION CIOCLEI
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Achiziţionări avantajoase 
de piei şi lână

• Filiala hunedoreanâ a Societăţii Co
merciale „Compil" SAL. Deva se consti
tuie intr-una dintre cele mai impor
tante firme axate pe achiziţionarea şi 
prelucrarea primară a pieilor de ani
male şi a lânii. Principalele surse de 
achiziţie, ne spune dl. Remus Haiduc, 
directorul filialei, sunt gospodăriile 
populaţiei şi o reţea de abatoare par
ticulare. Preţurile ©ferite de „Compil" 
sunt dintre cele mal atractive. Astfel,, 
pentru pielea de bovină se plăteşte in
tre 1900 şi 2100 de Iei/kg, pielea de 
ovină este achiziţionată la preţuri va
riind între 7000 şi 8500 de lei/bucată, 
Iar pentru © piele de capră furnizorul 
primeşte între 1300 şi 3500 de lei. Fluc
tuaţia acestor preţuri este în funcţie 
de calitatea pieilor oferite.

In urma unor negocieri de reactuali
zare a preţurilor de achiziţie a lânii, 
acestea au cunoscut o augmentare no
tabilă. Pentru un kilogram de lână 
ţîgaie se plăteşte 18o0 de lei, aceeaşi căn- 
titate de lână ţurcani în cojoc este 
achiziţionată' cu 2000 de lei, în timp ce 
merinosul este plătit cu 2500 de lei/kg. 
încasarea banilor de către furnizori se 
poate face la livrarea m&rfii, în nume
rar. S.C. „Compil" SiA., pe, lângă ac
tivitatea cie achiziţie, are dezvoltat un 
puternic sector comercial. Acesta asi
gură desfacerea unui larg evantai de 
mărfuri industriale din gama produse
lor de încălţăminte, ■ covoare, pături

sau stofe. Pe bază de Comandă fermă, 
clienţii pot intra in posesia unui anu
mit model de mochetă, de covor sau 
de Încălţăminte. In acelaşi răgim se pot 
achiziţiona piei semifabricate, începând 
de la şpalt, box şl ineşlnâ porc, desti
nate confecţionării obiectelor vestimen
tare. S.C. „Compil" S.A. dispune de 
statutul de unic distribuitor al produ
selor firmei „PASCOGAl" Calaţi. Ma- 
erou cu ISmâie şi măsline, un delicios 
hering în ulei cu fum sau, pentru pre
tenţioşi, merlucius, alături de alte de- 
licatesuri al* lumii piscicole, In con
serve atrăgătoare şi la cele mal mici 
preţuri posibile.

§&. «Compil" S.A. dispune In Ju
deţ «le lfi puncte de achiziţie şi des
facere, în oraşe şi la comune, care a- 
coperâ teritoriul. Adresele afiestOr 
puncte din principalele Oraşe sunt: 
Deva, str. Griviţel, nr. 37: Hunedoara, 
str. Carpaţi, nr. 122 şl In piaţa agro- 
alimentarfi; Petrofanlw Str, Livezenî, m. 
363; Orăştie, str. Nicolae Xitulescu, fir. 
62; Haţeg, Str. Progresului, nr, 55: Brad, 
str. Avram lancu. Şi iacă urt amănunt 
nu lipsit de importanţă, în perioada 
1—30 iunie, angajaţii firmei, pe basă 
de solicitare, se Vor deplasa în terito
riu pentru preluarea unor cantităţi de 
lână ce depăşeşte un barem minim im
pus de Societate. Cel interesaţi se pot 
adresa la telefoanele: 213117, 214309.

(AŞ.)

,

III

Sâmbătă 8 iunie (prog. 1), ora 17,00
ANGLIA — ELVEŢIA__________ ____

Duminică 9 iunie (prog. 1), ora 16,30 
SPANIA — BULGARIA ‘

t:

Duminică 9 iunie (prog. 2), ora 19,00 
GERMANIA — CEHIA

Duminică 9 iunie (prog. 1,2) ora 21,30
d an em a r ca  — po r tu g a lia  - - ---

Lun »•> lut '[vi,, 2), ara 18 0
OLANDA — SCOŢIA ------

Luni 10 iunie (prog. 1), ora 21,30 
ROMÂNIA — FRANŢA ——

Marţi 11 iunie (prog. 1), ora 18,30
ITALIA — RUSIA -----

Marti 11 iunie (prog. 2), ora 21,3o 
TURCIA —, CROAŢIA

Joi 13 iunie (prog. 1), ora 18,30
BULGARIA — ROMÂNIA ----

Joi 13 iunie (prog. 2), ora 21,30 
ELVEŢIA — OLANDA —

i

■h i

Duminică 16 iunie (prog. 1), ora 17,00 
RUSIA — GERMANIA ■: ——

Duminică 16 iunie (prog. 2), ora 20,00 
CROAŢIA — DANEMARCA ——  

Marti 18 iunie (prog. 1), ora 18,30 
ROMANIA — SPANIA -«-*->
FRANŢA — BULGARIA ----- -
transmisiuni alternative.

Ora 21.30
OLANDA — ANGLIA ’ — —

Ora 24,00
SCOŢIA — ELVEŢIA 

Miercuri 19 iunie (prog. 1), ora 18,30
CROAŢIA — PORTUGALIA ------
TURCIA — DANEMARCA — —

Ora 21,30
ITALIA — GERMANIA ' ——
RUSIA — CEHIA

Sâmbătă 22 iunie (prog. 1), ora 17,00 
Primul sfert de finali (direct). (h a ,.
24.00 — Al doilea  ̂sfert de finală (înreg,). J 

Duminică 23 iunie (prog. 1), ora 1tjSS
Al treilea sfert de finală (direct). Ora' I
24.00 — Al patrulea sfert de finală' | 
(înregistrare).

Miercuri 26 iunie (prog. I), ora 18,00 
Prima semifinală (direct). Ora 21,30 —, j 
A doua semifinală (direct).

Duminică 30 iunie (prog. 1), ora 21,00 
FINALA de Ia Londra (direct).

Viaţa de şcolar începe la... grădiniţă

Vineri 14 iunie (prog. 2), ora 18,30
PORTUGALIA — TURCIA -----

Vineri 14 iunie (prog. 1), ora 21,30 
CEHIA — ITALIA

Sâmbătă 15 iunie (prog. i), ora 17,00
SCOŢIA — ANGLIA ------

Sâmbătă 15 iunie (prog. 1), ora 20,00 
FRANŢA — SPANIA ——

Intrând pe poarta largă 
şi străbătând curtea pustie 
a Şcolii Prftnare din o- 
raşul Călan, de unde pri
veliştea exteriorului clă
dirii nu f părea prea în
curajatoare, am pătruns 
în interiorul acesteia cu 
gânduri optimiste. Dar 
cum nici coridoarele nu 
erau cu mult mai primi
toare (remarcându-se ne
cesitatea . unei „reîmpros
pătări"), am cedat p ri
mului impuls de dezamă
gire. Nu pentru multă 
vreme insă fiindcă, in
trând in două dintre să
lile de clasă, peisajul s-a 
schimbat imediat — în
viora t“ fiind de aspectul 
pereţilor recent zugrăviţi 
şi acoperiţi în mare parte 
de numeroase planşe, alt 
material didactic ilustra
tiv şi însufleţit de pre
zenţa copiilor In băncile 
încă bine întreţinute. De 
altfel, dra învăţătoare 
Constantina Macovel 0n 
aedaşi timp şi directoare 
a şcolii) ne spunea că nu 
se poate p:ânge în pri
vinţa materialului didac
tic necesar instruirii ce
lor 29 de copii ai clase- 
lor I—IV; mai cu seam ă, 
— am completa noi — 
când există interes şi 
preocupare pentru obţi
nerea şl chiar confecţio
narea acestuia. Dumnea
ei părea mulţumită şi 
de activitatea elevilor, în 
general silitori, cu freo* 
venţâ bttnâ, jrteexistâjtd 
cazuri de copii-problemă. 
In schimb, chiar dacă 
începând de anul trecut 
încălzirea claselor se face 
eu ajutorul sobelor de 
teracotă, rămân ca prio- . 
rităţi (pentru lucrările de 
reparaţii) exteriorul clă
dirii, coridoarele şl fiu 
In ultimul rând grupul 
sanitar. ,

In sala unde îşi desfă

şura orele dna educa
toare . Elenă Iile, alături 
cie cei douăzeci de - copii 
(câţi se aflau în acea zi 
ploioasă la grădiniţă), 
atmosfera era şi mai ve
selă. Nici n-ar fi putut 
fi altfel, privind chipu
rile copiilor şi mulţimea 
de jucării, planşe, jocuri 
specifice vârstei.' In fapt. 
astfel - se realizează co
municarea cu copiii —i 
prin joc şi activităţi (cu 
caracter obligatoriu sau 
la liberă alegere), solici
tarea fiind mai mare pen
tru grupa " pregătitoare 
(5—7 ani), după cum pre
ciza dna educatoare. „A- 
ici el dobândesc cunoş
tinţele minime şL ri
mele noţiuni care-i ajută 
să se familiarizeze cu 
Viitoarea viaţă de şcolar".

La reuşita acestora con
tribuie acţiunile comun© 
şi buna colaborare ce 
există între cele două' 
unităţi. De altfel, chiar 
în acea zi tinerele dăscă
liţe pregăteau o acţiune I 
recreativă de acest gen,' 
urmând ca la improviza
tul - teatru de păpuşi pe! 
care doreau să-l realizeze 
să asiste atât preşcolarii, 
cât şi elevii.

Adeverind prin muncă, 
prin ceea ce fac în sala 
de clasă, dragostea pen
tru copii, preocuparea- 
pentru o cât mai bună' 
educaţie şi instruire a  
lor, am spune câ şi la 
Şcoala Primară din Că- 
lan se confirmă cunoscoş j 
tul proverb: „Omul po
trivit la locul ' potrivit**, j 

GEORGETA BÎRLA

Şcoala Primara din Călan (clasele I—III).

La „ora jocului" — copiii de Ia Grădiniţa dini 
Călan. Foto: PAVEL LAZA
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Turneu internaţional la Hunedoara
Handbal modern, care a încântat j 

publicul spectator I
• In perioada 20—22 mai, 

«ala de sport a Gropului 
şcolar metalurgic din Hu
nedoara a f»st gazda unui 
, interesant şi atractiv 
turneu internaţional de 
handbal, rezervat Junio
rilor născuţi in 1070 şl 
1381. Organizatorii a- 
cesţei competiţii CSS 
Hunedoara i-au avat ca 
invitaţi pe juniorii din

născuţi !n 1970, câştigă
toare a  competiţiei, după 
meciuri deosebit de spec
taculoase şi dramatice, a 
fost prima echipă « GSS 
Hunedoara, urmată In 
clasament de JK SAVE- 
NQF şi echipa secundă 
a C-SS Hunedoara.

In ultima zi m meciul 
sdetă GSS

avut Joc o festivitate e-l 
moţionaotă, stropită cu] 
lacrimi de cej cinci ju.1 
niori hunedoreni care au] 

adio „Junioratului** 
afesorviui lor. cam 

îndrumat, Bemuş Ba-

Hunedoara I- 
JLK. SAVENOF — 16—15.

Sebeş, Petroşani şi două după ce în primo zi juniorii 
echipe de peste hotare, hunedoreni se impuseseră 
venite dintr-o ţară «are cu 22—18- M eritasiM  a-

ta  handbalul
care

este o forţă 
masculin. Am numit-o 
aici. pe Suedia, iar-cele 
două ambasadoare au 
toat I.K, SAVENOF (n. 

1079) şi HT KARRA (1961).
Am asistat, timp de 

trei zile, ia partide ex
trem de interesante, cu 
multe faze de handbal 
autentic, cu execuţii teh
nice deosebite, care au 
încântat ochiul spectato
rilor prezenţi tn tribune. 
Şi trebuie să spunem că 
la aceste meciuri au a- 
sistat In fiecare zi pes
te 1000 de spectatori, ca
re nu au avut ce regreta. 
Atmosfera de pe terenul 
de joc, dar-mai ales din 
tribune, ne-a adus amin
te că handbalul era to
tuşi un sport foarte. în
drăgit de noi şi căruia 
factorii de răspundere tre
buie să-i dea importanţa 
cuvenită.

La categoria juniori 
născuţi în 1981, pe pri
mul loc s-a clasat echipa 
suedeză HF KARRA. ur
mată de CSS Petroşani 
şi CSS Sebeş. Surpriza 
acestei categorii au fur
nizat-o elevii prof. loan 
Faier, CSS Hunedoara 
(locul 4) care în ultima 
zi i-au învins pe suedezi 
*u 24—23 într-o partidă 
pe care au dominat-o de 
la un capăt la altul.

La categoria juniori

cu 22—18- Meri: 
minţim aici pe compo
nenţii echipei hunedorene, 
antrenaţi de inimosul 
profesor Remus Baiint.
Ei «unt: M. Sava, L. Tă- 
tărăşanu, I. Ivanciuc, 0.
Telehuz, I. Rareş, C  A- 
ciobăniţei, M. Striblea, G.
Baiint, I. Fâgădar, I. Cos- 
tea, R. Mariuş, W.* Cristi
an, i. Căprioară,

e i ^ e î S r d S S T S  { & L S &
prunele trei locuri le-au

şî profesomlui lor. cai*] 
l-a îndrumat, Remuş Ea-J 
Unt, Au primit câte o s u - | 
perbâ cupa din partea* 
Clubului, unde şl-au desfâ-] 
«urat activitatea Mihal* 
Sava. Iulian Ivanciuc, Gi*| 
jprlan Aciobănlţel, Mariu»; 
Striblea şi loan C ăpri-| 
«ară.. Cu părere de râ u l 
trebuie să spunem că c u | 
toate că aceşti jucători] 
sunt de un real talent,] 
tn special portarul 
Sava, conducerea echipei] 
de seniori care activează ■  
ia  Div. B, Metalul B u-J
nedoara, nu a dat nici cel ■  
mai mic semn că i-ar in- ]  
teresa yreunul dintre cei» 
cinci! în schimb, pite]

fost oferite de organiza
tori, prin persoana direc- 

'  torului şcolii spprtive, 
prof. loan Xstrate, super
be cupe, De asemenea, 
ş-ău acordat cupe pen
tru cel mai bun portar 
şi cel mai complet jucă
tor. La categoria 1081, 
cele două cupe au reve
nit juniorilor de la H.F. 
KARRA — A. ASTROM 
şi P. TIEDJE, în timp 
ce la categoria juniori 
născuţi în 1979, cel mai 
bun portar a  fost declarat 
Mihaj Sava (CSS Hune
doara), iar cel mai com
plet jucător, Aron Re- 
ierz <LK. SAVENOF). De 
asemenea s-a acordat o 
diplomă pentru golghete
rul turneului, în persoa
na lui Cosmin Negrilă 
(CSS Petroşani) care a 
înscris 28 de goluri, un 
junior - de real talent 
despre care vom mai auzi.

Tot cu acest prilej a

cluburi din ţară îi au de- |  

pentru |
rămâne cu performanţa? 
Creştem jucători
alţii, iar la noi în ogra- ] 
dă fie ca-o fi... Păcat, I 
mare păcat > Este un as-1
pect care' trebuie să dea 
de gândit şi care se pe
trece şi în alte sporturi
hunedorene.

Revenind la competiţia* 
proprău-zisă. trebuie să a- ] 
naintim că în reuşita a-* 
cestui turneu, pe lângă] 
CSS Hunedoara, un rol * 
esenţial l-a avut Prifnâ- ] 
ria municipiului Hune- * 
doara, prin persoana dlui ] 
primar ec. REMUS MA- - 
RIŞ şi bineînţeles spon-] 
sorii, care au fost nume- .  
roşi: S.C. ICSH S.A., S.C. ] 
MIRACETI SRL, SIN- 2 
DICATUL LIBER „SIDE- ] 
RURGISTUL", S.C. SCOR- 2 
PION SRL, S-C. AURO-] 
RA SRL, COM ALEXj 
DEVA, S.C. TOM-EXIM.] 
S.O. TONSON ORADEA, 
etc. I

ION UADlN |

TRICOLORII SE 

PREGĂTESC

Consemnăm cu satis
facţie „joncţiunea pieselor” 
principale din angrenajul 
reprezentativei României 
ce se pregăteşte pentru 
Euro ’96 din Anglia, a ju
cătorilor Gică Hagi, Gh. 
Popescu şi Sabâu cu lotul 
aflat la hotelul Lebăda în 
pregătiri, pentru meciul 
da sâmbătă, 1 iunie, al 
tricolorilor cu selecţiona
ta Moldovei Din păcate, 
XUe Dumltrescu şi Gh. 
Craioveanu n-au primit n- 
via favorabil de la me
dici pentru a continua pre
gătiră* şi deci participa
rea la Euro ’96.

d
AU PROMOVAT IN

DIVIZIA B

După meciurile de baraj 
(tur-retur) din zilele de 
22 şi 26 mai, au promovat 
în Divizia B : Acumulato
rul. Buc, Eleetrica Timi
şoara, Viitorul Oradea, Me
canica Mlrşa, F.C. Navol 
Olteniţa, Metalul Filipeşti, 
Minerul Berbeşti (toate cu 
câte 8 puncte), Romradia- 
toare Braşov, C.S. Olt 
Scornieeştiţ Metalul To- 
flea, F.C. Baia Sprie, 
C.P.L. Arad, Unirea Dacia 
Piteşti (cu câte 4 puncte), 
Steaua Mecanica Huşi, E- 
lectrica Constanţa şi S.S. 
Gene Stăneşti (cu câte 3 
p.). Urmează omologarea 
rezultatelor de către. F.R.F.

JUCAŢI POPICE 1

A.S. „Condor" Deva a- 
nunţă pe cei ce vor să 
practice jocul de popice 
că o pot face în zilele de 
marţi şi joj. între orele 16 
—19 şi. sâmbătă. între o- 
rele 10—14, sub îndruma
rea dlui Fulep Stelian. Se 
aşteaptă şi sprijinul unor 
sponsori pentru dezvoltarea 
unui sport deschis tuturor 
vârstelor. (Fh FIRESCU)

D ivizia  A
Final de campionat 

şi tn Divizia A
Performera campiona

tului. Diviziei A, seria I 
este fără îndoială forma
ţi* OŢELUL „U“ TAR- 
GOVJŞTE, care a reuşit 
clasarea pe primul loc 
In clasament, după numai 
un an d« la promovare, 
izbutind să revtnă pe 
prima scenă fotbalistică 
a tării după 12 ani de 
peregrinări In eşalonul 
secund. In acest campi
onat a  fost o luptă strân
să pentru promovare ce 
a disputat-o în princi
pal cu Dacia Brăila, ce 
este Ja a doua tentativă 
nereuşită în ultimii doi 
ani.

Au retrogradat din pri
ma serie a Diviziei A 
F.C, Caracal şi Portul 
C-ţa, în ciuda eforturilor 
depuse pentru evitarea 
retrogradării de care a-

scăpat în schimb „la mus
taţă" Dunărea Galaţi.

Din seria a Il-a a Di
viziei A a promovat in 
Divizia Naţională JIUL 
PETROŞANI (clasamen
tul acestei serii a apă
rut în ziarul nostru de 
ieri), şi au retrogradat 
F.C. Vilcea şi FG, Bihor, 
jiuiiştii revin în primul 
eşalon după cinci ani in._ 
eşalonul secund.

Cefe două retrogradate 
din seria a H-a au vechi 
state de „servicii* F.G. 
Bihor şi FG. Vîlcea în 
primele două divizii — , 
câte 35 şi 36 de ani şi i 
iată au ajuns acum în > 
eşalonul al treilea. ţ

Mult succes ş) mulţi l 
ani Jiului în Divizia Na- / 
ţională! : 7. )

C. SANDU I

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE DIN SERIA 
I ; Oţelul Târgovişte — Cetatea Tg. N. 2—0; Por
tul C-ţa — Dacia Brăila 0—4; Metrom Bv. — Me
talul. Piopeni 1—0; Gloria Buzău — Tractorul Bv; 
3—0; F.C. Oneşti — Electroputere 5—1; F.C. Ca
racal — Dacia Piteşti 4—4; Dunărea Călăraşi — 
Rocar JJuc. 4—1; ARO C-lung — Dunărea Galaţi 
1—0; Poiana C âm pina— Steaua Mizii.3—1. ,

C L A S A M E N T U L

1. OŢELUL TG. 34 20 7 7 74—29 67
2. Dacia Brăila 34 21 3 10 56—27 66
3. Metrom Braşov 34 17 5 12 43—35 50
4. Gloria Buzău 34 16 6 12 51—46 54
5. Tractorul Braşov 34 17 3 14 39—38 54
6. Dacia -Piteşti 34 15 5 14 49—47 50
7. F.C. Oneşti 34 15 5 14 51—43 50
8. Electroputere Cv. 34 14 5 15 45—46 47
9. Horar Buc. 34 14 5 15 38—50 47

10. Dunărea Călăraşi 34 14 4 16 52—47 46
ÎL ARO C-lung 34 12 10 12 29—40 46
12. Steaua Mizil 34 14 4 16 43—56 46
13. Metalul Piopeni 34 11 10 13 31—39 43
14. Poiana Câmpina 34 13 4 17 42—51
15. Cetatea Tg. Neamţ Ş 34 12 6 16 43—43
16. Dunărea Galaţi 34 12 3 19 30—39 -3»
17. F.C. Caracal 34 9 1 0  15 42—51 37
18. Portul C-ţa 34 10 5 19 40—71 35

43
42

Divizia B
s e r i a  I

REZULTATELE ULTÎMEI ETAPE : Melana Să- 
vineşti — Chimica Târnăveni 4—2; Minerul ,V. Dor- 
nei — F.C. .Viromet St. Gheorghe 3—0; Petrolul 
Beeca — G f .R. Paşcani 5—1; Letea Bacău — Ra
finăria Dărmăneşti 1—2.

•  La meciurile Petrolul Moineşti — Mureşul 
Topliţa; Vrăncart Adjud -4- Harghita Odorhei; Zim
brul Şiret — Petrolul Brăila şi Minerul Comăneşti 
—  F.C. Acord Focşani, echipele oaspete nu s-au 
prezentat. *

Unirea ’95 Focşani a  stat.
C L A S A M E N T U L

1. Petrolul Moineşti
2. Petrolul Brăila
3. Chimica Târnăveni

31 23 3 5
31 19 2 10
32 18 5 11

69—20 72 
56—45 59 
67—41 53

5. Petrolul Berea 31 15 4 12 47—36 4?
6. F.q. Viromet Sf. Gh. 31 13 6 12 35—39 45
7. Rafinăria Dărmăneşti 32 14 3 15 46-56 45
8. Harghita Odorhei 31 14 2. 15 42—51 44
0. Mureşul Topliţa 30 14 1 15 44—41 43

10. C.P.S. Paşcani
11. Unirea *95 Focşani

32
■ :$?'

13
14

f
i

15
17

45-51
40-48

43
43

12. Minerul V. Domei 32 13 3 16 36—47 42
13. Minerul Comăneşti 30 12 4 14 38—3» 40
14. Letea Bacău 32 12 2 18 36—50 38
15. Francart Adjud 31 11 3 17 36—43 36
16. Zimbrul Şiret "31 11 3 17 39—54 36
17. Acord Focşani 31 11 1 19 28—45 34

Divizia B seria a IJ-a
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE: Petrolul 

Roata de Jos — Danubiana Bucureşti 3—3 ; Gloria 
Iris Cerneşti — Faur Bucureşti 2—0; F.G. Chimia 
Bucureşti — Juventus Bucureşti 6—6; F.G. Atletic 
Bucureşti — Astra Ploieşti 3—1; Petrolul Teleajen 
— Ş.N. Constanţa 0—2; Petrolistul Boldeşti — Ci
mentul Fieni 2—0; A S . Midia Năvodari — Cimen
tul Medgidia 3—0; ‘ Callatis Mangalia — Flacăra 
Moreni 2—0; Aversa Bucureşti — F. G. Dunărea 
Giurgiu 4—2; Electromagnetica Bucureşti a stat.

C LA  S A  U E N T  U L
1. Danubiana Buc. 36 25 5 6 81—37 80
2. Gloria Corneşti 36 22 6 8 59—32 72
3. Midia Năvodari 36 17 8 11 69—47 59

'? 4. F.C. Chimia Buc. 36 17 5 14 40—35 56
5. Cimentul Fieni 36 18 1 17 54—45 55
6. Dunărea Giurgiu 36 17 2 17 59—60 53

. 7. Faur Bucureşti 36 15 6 15 54—39 51
8. Aversa Bucureşti 36 14 9 13 50—48 51
9. Flacăra Moreni 36 15 5 16 48—42 50

10. Petrolistul Boldeşti 36 16 2 18 48—48 50
11. Cimentul Medgidia 36 15 5 16 48—51 50
12. Callatis Mangalia 36 14 7 15 44—43 49
13. Ş.N. Constanţa 36 15 4 17 41—44 49
14. Astra Ploieşti 36 15 3 18 51—52 48
15. Electromog. Bucureşti 36 15 3 18 47—61 48
16. Atletic Bucureşti 36 15 2 19 • 38—55 47
17. Juventus Bucureşti 36 15 2 19 36—66 47
18. Petrolul Roata de Jos 36 11 5 20 35—71 38
19. Petrolul Teleajen 36 9 4 23 37—63 31

Divizia B sena a iv-a
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE; Laminorul

Zalău C.F,R. €kii 3̂ -4*, Industria S. 3* Turzii —

Metalul Bocşa 5—0; West P. Pecica — Phoenix B.
Mare 6—5; Astral Deta — Motorul Arac 3—0; U.M-
Timişoara -r-1 Minerul Anina- 2—0; F.G. Telecom
Arad — Metalurgistul Cugir 2^-0- Sticla Arieşul
Turda — Minerul Cavnic 4—0- Olimpia Salonta —

Armat. Zalău 2—4; Minerul B. Borsa şi Minerul
Ştei au stat.

C L A S A M E N T U L
1. C.F.R. Cluj 34 26 3 5 96— 20 81
2. Ind. Sârmei C. Turzii 34 25 5 4 78— 31 80
3. Minerul Anina 33 20 5 8 68— 36 65
4. y.M, Timişoara 33 19 6 8 69— 24 63
5. Astral Deta 34 18 6 10 67— 31 60
6. Armătura Zalău 34 17 3 14 63— 54 54
7. Telecom Arad 23 16 4 13 5 8 - 41 52
8. West Petrom Pecica 34 16 2 16 71— 85 50
9. Phoenix Baia Mare 33 15 3 15 80— 47 48

10. Minerul Ştei 34 14 6 14 55— 53 48
11. Minerul Baia Borşa 34 14 4 16 44— 56 46
12. Motorul Arad 34 13 3 18 47— 61 42
13. Sticla Turda 34 11 7 16 47— 58 40
14. Metalurgistul Cugir 34 11 7 16 37— 64 40
15. Laminorul Zalău 34 12 1 21 54— 89 37
16. Metalul Bocşa 34 8 4 22 36— 64 28
17. Minerul Cavnic 34 6 6 22 21— 70 24
18 . Olimpia Saipnta . 34 2 5 27 21—128 11
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firuptil Şcolar 

Industrial Minier 

Lupeni la 75 de ani 

de ia înfiinţare

„Şi lilia cu l a  în flo r it  
m ai fru m os în  a ce st  a n “

Grupul Şcolar Industri
al Minier Lupeni a deve
nit sâmbătă gazda unui 
eveniment aniversar, pri
lej de reunire a sute do 
foşti şi actuali elevi, de 
foste şi actuale cadre di
dactice, pentru a sărbă
tori 75 de ani de învă
ţământ profesional, în 
fond 75 de ani de la în
fiinţarea instituţiei. O in
stituţie care a purtat di
verse denumiri de-a lun
gul existenţei sale, dar 
care, în ultimă instanţă, 
a pregătit oameni speci
alizaţi pentru minerit 
de care localitatea, întrea
ga Vale a Jiului este mân
dră, minerit folosit ea un 
blazon de preţ.

Retrasă undeva spre 
Brăiţa, în colonia Grafit, 
■copleşită de verdeaţă şi 
flori, şcoala, cu toate con
strucţiile sale, ne-a fă
cut impresia unui obiectiv 
turistic, cu terenuri de 
fotbal, baschet şi hand
bal, popicărie... l a  ni
velul judeţului, GrupUl 
Şcolar Industrial Minier 
Lupeni este a doua insti
tuţie şcolară ca mărime, 
după Grupul Şcolar In
dustrial Metalurgic Hune
doara, cu numeroase ca
binete şi laboratoare, cu 
ateliere, o bibliotecă im
portantă, o cantină...

Momentul aniversar a 
debutat cu o slujbă re
ligioasă, prilej de sfinţi
re a unei plăci comemo
rative. Un scurt istoric 
al şcolii a întreprins dl 
Gavrilă Tordoi, direc
tori menţionând că actul 

■ de naştere a actualului 
Grup Şcolar Industrial 
Minier Lupeni poartă 
data de 15 martie 1921. 
Qe la o baza materială 
modestă care putea fi so
cotită pe degete (două 
table, un dulap...) s-a a-

juns astăzi la 20 cabine
te şi laboratoare, 10 săli 
de’ clasă, 8 ateliere, o 
biblibtecă cu un mare' 
număr de volume, o can
tină .cu 150 locuri etc. 
în slujba şcolii şi ele
vilor şi-au pus pricepe
rea şi cunoştinţele de-a 
lungul anilor ingineri, 
maiştri, profesori. ' Un 
mare număr de absolvenţi 
au îmbrăţişat meserii spe
cifice mineritului, dar au 
devenit şi cadre univer
sitare, medici, jurişti. 
Astăzi, Grupul Şcolar pre
găteşte elevi prin cursuri 
de zi şi seral, şcoală pro
fesională şi complemen
tară, de maiştri şi postli- 
ceale.

Despre şcoală a vorbit 
prof. Ionel Pădureanu, 
inspector al Inspectora
tului Şcolar Judeţean. E- 
moţionante au fost mai 
ales cuvintele foştilor e- 
levi : ing. Nicolae Bucur, 
viceprimarul oraşului 
Lupeni: „Am*absolvit cu 
mulţi ani în urmă liceul 
(Şcoala Tehnică) acolo 
unde acum se află Clu
bul sindicatelor. Labo
ratorul nostru era mina, 
preparaţia... Trăiesc cu 
toată fiinţa mea satisfac
ţia muncii împlinite"; 
col. Florin Simina, In
spectoratul Judeţean de 
Poliţie : „Am urcat trep
tele acestei şcoli în 1957 
când se numea Şcoala 
Medie de Cărbune. O- 
riginar sunt din Abrud. 
Ne pregăteam să lucrăm 
în minerit" ; prof univ. 
Francisc Horonca, Univer
sitatea Tehnică Petroşani: 
„Am Învăţat, am locuit în 
această şcoală. Acestei in
stituţii, profesorilor ei le 
datorez şansa mea în via
ţă" ; prof. Ştefan Som- 
losveti: „Am fost elev şi 
profesor al acestei şcoli.

Ca elev, am lucrat în 
mină.Am predat la cele 
două secţii — în limba 
română şi în limba ma
ghiară. Am întâlnit mai 
târziu absolvenţi ai şco
lii noastre în Polonia, 
Belgia — oameni mari, 
deosebiţi. în mediul mun
citoresc în care am trăit, 
în muncă se manifestă 
cu prestanţă solidaritatea 
umană, ajutorul extraor
dinar, se cimentează prie
tenii".

Au vorbit, deopotrivă, 
în cuvinte la fel de e- 
moţionante, actuali elevi 
ai liceului şi şcolii pro
fesionale de a ic i: Robert 
Roman, cl. a  X l-a : „A- 
ceastă şcoală ne-a deschis 
porţile cunoaşterii. Ne a- 
jută să devenim mai 
buni, să dobândim cu
noştinţe atât de necesare 
în viaţă" ; Cătălin Elef- 
terescu (Şcoala profesio
nală): „Mă pregătesc să 
muncesc în mineritul 
Văii Jiului. Pentru aceas
ta am ales o meserie ca
re îmi place. Doresc să 
devin un oui adevărat".

Au urmat un program 
artistic, vizitarea şcolii de 
către toţi cei prezenţi, 
întreceri sportive, intre 
care cea mai importantă 
a fost tradiţionala finală 
la fotbal între absolven
ţii de liceu şi cei ai şco
lii profesionale, o dispu
tă atât de aşteptată în 
fiecare an.

... 0  şcoală a păşit-în 
ultimul sfert al unui veac 
în care învăţământul ro
mânesc a făcut progre
se remarcabile. Elevilor 
şi profesorilor de aici le 
dorim, în continuare, nu
mai succese, ani mulţi în 
mileniul treir

MINEL BODEA

IICristal de armindeni11

o A
Ajuns la a VI-a edi

ţie, Festivalul concurs 
de muzică, dans şi poe
zie „Cristal de armindeni" 
s-a bucurat de o nume
roasă participare. într-o 
zi însorită şi într-Uh de
cor festiv (holul, scena 
erau decorate cu arbuşti 
de liliac), la Clubul Sin
dicatului Lonea s-â des
făşurat sâmbătă, 25 mai, 
o manifestare maraton 
la care au participat zeci 
de interpreţi şi formaţii 
la secţiunile muzicale şi 
de dans.

Organizatorii ’ festiva
lului — Liga Sindicate
lor Miniere Valea Jiului, 
Sindicatul Liber E.M. Lo
nea, Consiliul Local Petri
la, Clubul Sindicatului 
Lonea — s-au bucurat şi 
de contribuţia unor spon
sori, mai ales agenţi e- 
conomici din Valea Jiu-' 
lui, sprijin necesar în 
premierea câştigătorilor.

„Cristal de armindeni" 
la secţiunea de poezie a 
avut doar 13 participanţi. 
Dl Dumitru Velea, direc
torul Teatrului „I.D. Sîr- 
bu" Petroşani, membru 
al juriului, considera că 
poezia a fost „puţină şi 
cu excepţia locului în tâ i1 
a fost slabă. Probabil că 
nu există în localităţi ce
naclu*»' literare sau nu-s 
coordonate de oameni 
competenţi, poezia având 
stângăcii: fie imitaţii
„clasice", fie pastişe „din 
ultimul vagon răsthrnat 
l a . noi". Atunci când se 
încearcă poezie epică se 
uită că aceasta e mai 
greu de scris şi foarte 
uşor se cade într-o pro
ză aşezată în versuri". 
Câştigătorii secţiunii de 
poezie au fost: locul I 
— Mircea Andraş (Fun
daţia „ID. Sîrbu" Petro
şani) ; II — Rahela Bar- 
can (Petroşani) şi men
ţiune — Doina Nistor 
(Cenaclul „Ion Budai De- 
leanu" Simeria).

Pentru secţiunile de 
muzică Şi dans, în prima 
parte a zilei, s-a organi
zat o preselecţie. Con

cursul propriu-zis s-a des
făşurat în cadrul a  do
uă spectacole. Primul, 
găzduit de Clubul Sin
dicatului Lonea, a f08* 
susţinut de tinerii artişti 
din Valea Jiului iar al 
doilea, prezentat pe sce
na Clubului Sindicate
lor Petrila, a fost reali
zat de interpreţi şi dan
satori din Deva, Hune
doara şi jSălan. Gala la
ureaţilor a fost găzduită 
de clubul din Lonea. Du
pă spectacolele concuren
ţilor au susţinut recita
luri Silvia Dumitrescu, 
Anca Ţurcaşiu, Gheorghe 
Gheorghiu şi formaţia 
„Aeustic", care se adaugă 
altor nume marcante ale 
muzicii uşoare româ
neşti, prezente la ediţiile 
precedente ale festiva
lului. „Cristal de armin
deni", deschis de fanfara 
E.M. Lonea, s-a încheiat, 
târziu în noapte, cu jo
curi de artificii.

Ambiţia organizatorilor, 
aşa cum e precizat şi în 
programul manifestării, 
este ca adevăratul său 
prestigiu să fie dat. de 
dorinţa tinerilor pentru 
„câştigarea unui loc cât 
mai onorabil în acest 
festival cu tradiţie în 
judeţul Hunedoara". Iar 
ambiţia a fost dublată de 
eforturi, în special din 
partea dinamicului di
rector de club, dl Zoltan 
Pop. Dâr şi a conduce
rii Sindicatului Liber 
Lonea, lider Horea Ma
rian,' inclusiv a Consiliu
lui Local Petrila, dl pri
mar Ionel Mogoi fiind 
implicat în festival inclu
siv ca membru al juriu
lui. Problemele organi
zatorice ivite sunt ine
rente pentru un număr 
atât de măre de invitaţi 
şi participanţi şi un timp 
atât de scurt (o singură 
zi). Rămân însă lăuda
bile strădaniile, mai ales 
în această perioadă in 
care în plan cultural-.. 
artistic se întâmplă prea 
puţine iar tinerele talente,

mai ales din rândul co
piilor, au prea rare (sau j 
deloc) ocazii de confrun- j 
tare şi afirmare. I

Numărul mare de so- j 
lişti de muzică uşoară şi I 
folk şi( de formaţii de J 
dans modern rapp a .fă -  | 
cut dificilă misiunea ju- « 
riţ^ui în stabilirea clasa- I 
meniului şi acordarea ! 
premiilor. După termina- j 
rea festivalului, preşe- J 
dintele juriului, dl Mir- i 
cea Ocoş, directorul Gen- I 
teului Judeţean al Crea- ! 
ţiei Populare, se declara I 
plăcut surprins de numă- J 
rul mare de formaţii de | 
dans modern, dintre care j 
foarte multe bune. De I 
asemenea, l-a impresio- j 
nat numărul ridicat al | 
soliştilor, intre care mulţi « 
băieţi. Nu în ultimul rând | 
l-au impresionat calităţi- > 
le vocale şi interpretaţi- | 
ve ale soliştilor, ţinuta , 
vestimentară a formaţiilor | 
de dansuri, vârsta foarte . 
fragedă a multor eoncu- I 
renţi. Chiar şi invitatele J 
festivalului, Silvia Dumi- j 
trescu şi Anca Ţurcaşiu, ! 
au apreciat aceste calităţi ■ 
ale participanţilor la con- I 
curs. j

Premiile acordate au I 
fo st: la muzică folk — J 
locul I Florin Paul (Lu- j 
peni); II — Mihai Sandu I 
(Petroşani^ la muzică j 
uşoară; I — Daniela OI- | 
şanschi (Deva); II — Ro- • 
bert Ariciuc (Deva); III |

— Vasfle Marian (Lupeni); > 
menţiune — Felioia Pan- | 
duru (Hunedoara); pre- . 
miul tinereţii — Adriana I 
Bică (Petroşani); ia dans 
rapp : I — T.C. Slem (Lo- i 
nea); II — Amicii ’92 (Lu- J 
peni); dans modem I — j 
Instinct (Hunedoara); II
— Vizavi (Lonea); III — 
Lumină şi întuneric, (Că- 
lan); menţiune Quasar 
(Călan); solişti dans. mo
dern : premiul tinereţii
— Halasz Cristinp; pre
miul Ziarului „Cuvântul 
liber" —  Manus Bora şi 
Elena Andrian (pereoheb

VIORICA ROMAN

S.G. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. 
SUCURSALA RÂUL MARE RETEZAT 
Vinde prin

LICITAŢIE PUBLICA 
în data de 30 mai 1996
•  o remorcă basculantă RM 13.
Preţul de licitaţie şi-condiţiile de partici

pare vor fi afişate Ia Sediul sucursalei.
Relaţii suplimentari la telefon 770950, int.

140.

S.C. TIMEX BG SRL bRADEA 
V I N D E

LA PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE 
prin distribuitorul din deva 

MAGAZINUL ULPIA DEVA
•  bere blondă si brună pasteurizată de 

Oradea : FELIX, CLASIC, CRIŞANA
•  aragaze tip Metalica.
Sunaţi-ne la telefonul 213575, fax 217929. 
Contactaţi ne Ia depozitul din curtea ma

gazinului Ulpia^ V (9596)

S.C. HIDRAL — TJM SRL TIMIŞOARA 

depozit str. Horea nr, 13, Deva

Desface en gros, Ia preţuri minime, urmă
toarele produse: r

•  paste făinoase, tâiţei, biscuiţi simpli 
vrac şi Ia pachet;

O biscuiţi Eugenia;
•  bomboane vrac şi preambalate, ciocolată;
•  7 sortimente de napolitane ;
•  ness Brasero la pliculeţe ;
•  condimente Vegona;
O pungi polietilenă;
•  pastă de d inţi;
•  ţigări indigene;
•  şosete bbc bărbaţi, femei, copii.
Distribuim SCUTECE MAGIC pentru co

pii şi TAMPOANE MAGIC pentru femei.
Program ; Luni —- vineri 9—18 ; sâmbătă 

9 -1 3 . (9599)

M o ţ i i  is i  f a c  d r u m u r i
In anul 1990 a început 

modernizarea drumului 
comunal Buceş — După 
Piatră — Tarniţa, în lun
gime de 5 kilometri, in 
execuţia Direcţiei judeţe

ne de drumuri — Regie A- 
, utonomă Deva. Până Sn 
’ prezent s-au rea’lizat 2Jir 

kilometri, insă deoarece 
una din benzi nu atinge 
încă nivelul celeilalte, tra
ficul se desfăşoară cu oa
recare dificultate. Orga
nele administraţiei locale 
au făcut mai multe demer
suri !a sus-numita Regie 
Autonomă pentru conti
nuarea şi finalizai ea lu
crărilor, în limita fonduri
lor alocate de la buget, a- 
vânrl în vedere importan

ţa- deosebită a acetici ar
tere rutiere. De asemenea, 
se preconizează începe
rea încă în acest ari u mo
dernizării drumului comu
nal Buceş — Stănija. ~ 

După cum ne-au infoi-- 
mat factori cu responsabi
lităţi în administraţia lo
cală Buceş, conducerea Di
recţiei judeţene de drumuri 
a răspuns favorabil, lu
crează deja la drumul Bu
ceş — După Piatră — Tar
niţa şi efectuează măsură
tori pentru întocmirea pro
iectului drumului Buceş 
— Stănija. Nu peste mult 
timp, moţii din această zo
nă vor avea drumuri bu
ne, aşa cum şi-au dorit, 
aşa cum merită. (D-G.)
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înlocui
respectul copiilor pentru părinţi?
O doamnă în doliu s-a 

prezentat la redacţie, 
) având scrisă pe o jumăta

te de coală doleanţa 
dumneaei. Scrisorica prin 
care ne cerea să publi
căm „Legea de întreţi
nerea părinţilor" nu con
ţinea şi numele doam
nei. Şi am înţeles că nu 
doreşte să-l ştim nici 
noi, nici cititorii.

De ce ţinea doamna 
în doliu atât de mult să 
fie publicată o lege ca
re precizează obligaţiile 
copiilor faţă de părinţi 
şi consecinţele pentru cei 
care nu le respectă ? 
Din cele câteva rânduri 
dar mai ales din răspun
surile primite Ia între
bările pe care i le-am 
pus, am înţeles că are o 
relaţie tensionată cu pro
pria fiică. Doamna în 
doliu susţine că i-a dat 
fetei un apartament, dar 
nu a „cerut întreţinere". 
Iar fiica ii spune că are 
pensie, deci să se între
ţină singură. De fapt, 
nu de sprijin material 
are nevoie, ci de „unul 
fizic", în sensul de a-i 
face cumpărături, a-i fi 
alături când se îmbolnă
veşte, având 70 de ani 
şi o sănătate fragilă. Dar 
fiica refuză, spune doam
na, sâ-i cumpere măcar 
o pâine, nu dă Voie nici

NE SFĂTUIESC 
BĂRBAŢII

PAINEA VECHE, dacă 
nu se mai consumă, poate fi 
revalorificată cu un mi
nim de eforf:

— tăiată felii, bastona- 
şe, cubuleţe, se prăjeşte 
pe grătarul aragazului, la 
foc mic; după câteva mi
nute poate, fi consumată 
ca pesmet la ceaiul de 
dimineaţă;

— se decojeşte pâinea 
întărită; miezul - .tăiat bu
căţele, uscat în tavă în 
cuptorul încins, devine 
crutoane pentru ciorbe 
sau supe ;

— pâinea veche se poa
te Umezi cu puţină apă 
şi introdusă pentru 5—6 
minute în cuptor; îşi va 
redobândi calităţile unei 
pâini proaspete, inclusiv 
aroma de pâine caldă;

— chiflele, brioşele, cor- 
nurile întărite se vor 
stropi cu lapte dulce; tă
iate în jumătăţi, umplute 
cu felii de cartofi fierţi 
vor fi date pentru 8—10 
minute la cuptor, la foc 
moale;' constituie un ex
celent aperitiv ;

—- din feliţ de pâine us
cată, înmuiate în lapte, 
se poate realiza „supor
tul11 pentru un sufleu gus
tos (pentru masa de cină) 
sau pentru pizza

— ca pâinea să nu se 
întărească prematur, ea nu 
trebuie păstrată în pungi 
de plastic, deoarece îşi 
pierde repede aroma, gus
tul şi prospeţimea; e pre
ferabil să vă păstraţi pâi
nea în cutii de lemn ne
finisat, acoperite cu o 
pânză albă,, curată.

IOAN JURA, 
corespondent

fiului să-i facă vreun 
serviciu bunicii. Mai 
mult chiar, se plânge 
doamna, fiica refuză să-i 
vorbească la • telefon, o 
stresează, cu intenţia 
declarată de a-i grăbi 
sfârşitul, „aşa cum a fă
cut şi cu soţul meu*1, 
mort de câteva luni.

La despărţire, dna, 
făcând apel la sentimen
tele ‘ mele, mi s-a adre
sat : „dacă sunteţi ma
mă, poate mă înţele
geţi l“. Regret, dar nici 
ca mamă, nici ca fiică 
şi nici măcar ca noră nu 
pot înţelege astfel de re
laţii Intre copii şi pă
rinţi, Nu pot pricepe 
cum se pot altera legă
turile de sânge intr-atât 
încât o fiică să doreas
că moartea mamei, iar 
mama să afirme că a a- 
juns să se răzbune şi ea 
pe fată. Gă există, a e- 
xistat şi va exista con
flictul între generaţii •  
ştim cu toţii. Dar aces** 
ta este sau ar trebui să 
fie in pianul concepţii
lor său mentalităţilor, 
înşă aceste diferenţe de 
opinii’ nu pot „topi" dra
gostea dintre părinţi şi 
copii, nu pot anula res
pectul reciproc ce şi-l 
datorează.
, Gu tot respectul pen
tru lege, nu cred că sim

pla cunoaştere a unor 
prevederi legale ar îm
bunătăţi relaţiile inter- 
umane. Gând -lipseşte a- 
fecţiunea, respectul şi 
înţelegerea pentru ne
voia unei mame în vârstă, 
suferindă, simpla înde
plinire a unor obligaţii, 
chiar dacă ar fi ele
stipulate de o sentinţă i 
judecătorească, nu poate / 
aduce mulţumire nici 1
unei părţi. Credinţa mea ( 
este că într-o familie e ne- f 
voie de armonie (pe ca- î 
re nici o lege scrisă n-o 1
poate instaura). Doar I
astfel o persoană vârst- i 
nică, apropiată ca ma
nifestare sufletească de 
un copil, se poate simţi 
în siguranţă. Ia r  o fiică, 
Ia rândul său mamă, ar 
trebui să ştie că toţi co
piii sunt tentaţi să-şi co_ 
pieze părinţii, atât în 
bine cât şi în rău. Sau 
altfel spus, cum îşi aş
terne azi, aşa va dorny 
mâine. Şi chiar dacă bă
trânii noştri sunt dificili, 
să nu uităm că şi ne} 
vom îmbătrâni şi nu pu
tem şti azi dacă mâine 
nu ne vom „acri" chiar 
mai rău decât ei, din 
pricina necazurilor coti
diene.

VIORICA ROMAN

Scurte istorii

Se făceau flori deosebit de graţioase In Ghina antică, I  
-combinând plante cu pene rare şi mătase. In Europa I  
Imedievală erau confecţionate mai ales în mănăstirile I

I"italiene şi spaniole pentru decorarea bisericilor, apoi I  
în mari centre artizanale (Paris, Lyon). La sfârşitul I 

«sec. XVIII crearea de flori artificiale s-a extins la i  
Iscară industrială. O mare vogă au cunoscut în peri-1

Ioada turnurii şi în „la belle epoque", ca ornament la I 
pălării. J

I Astăzi, imitarea naturalistă a florilor adevărate, I 
crearea florilor stilizate din pene şi mătase e o in-1

Idustrie ce se dezvoltă continuu. Sunt folosite mai ales!
ea broşe şi cercei. ,

( I ______  __ I

« i  —

i •  PE PICIOR DE 
EGALITATE ?...

In- urma unui sondaj 
efectuat de publicaţia 
americană „Working 
Woman Magazine" re
iese că americancele 
care muncesc,- câştigă 
85 până la 95 la sută 
din salariile încasate' 
de către bărbaţi, în 
vreme ce pentru fran
ţuzoaice procentul este 
de 80. Conform ace
luiaşi studiu, concediile 
prenatale şi de mater
nitate ale femeilor sunt 
tot mai scurte — ast
fel că media acestora a 
scăzut de la 7 ani la 
un an pentru o femeie
în decursul unei ca-,
riere.

•  COPII... DIN [
1 FLORI

1 Intr-un aşa-zis „da
1 sament" întocmit de
î cunoscutul ziar arae-
i rican „The Washington
î Post", referitor la nu-

Au înflorit trandafirii! Foto; PA VEL LAZA

\ mărul de naşteri ‘ ce au 
i loc în afara căsătoriei, 
/ poziţia de frunte este 
) deţinută de Suedia (cu 
i jumătate din naşteri 
7~de la femei nemărHa- 
* te în anul 1992), urma- 
1 tă de Danemarca şi 
|  Franţa» Lângă „podium" 
1 se situează, poate sUr- 
/ prinzător de modest, 
ţSUA.

IV: FLORI ARTIFICIALE. Cunoscută de egipteni încă |

Idin anul 3000 î.e.n., această modă a fost imitată de |  
femeile din Grecia. Matroanele romane purtau flori i
r

PENTRU 
„O CULTURĂ

a  p â c ii“

Problemele mai impor. 
tante ale femeilor sunt a- 
cum între priorităţile tu
turor organizaţiilor inter
naţionale; guvernele ţări
lor lumii nu mai pot face 
abstracţie de ele. Dar for
mează femeile jumătatea 
puterii, aşa cum ar fi în-, 
dreptăţite ? Nici vorbă !

•  din cele 370 de mi
lioane de locuitori ai sta
telor din Uniunea Euro
peană, 190 de milioane 
sunt femei, dar în pos
turi de decizie în plan 
politic şi social proporţia 
lor este foarte redusă; în 
parlamentele naţionale ale 
U.E. femeile ocupă între 
5,3 şi. 40,4 la sută din lo
curi (în ţările nordice) ;

x •  doar un politician pe 
glob, din 9 aleşi, e fe
meie ;

Un zâmbet în spatele ghişeului. Foto: PA VEL LAZA

•  în personalul diplo
matic al misiunilor Naţiu
nilor Unite, femeile repre
zintă 22 la su tă ; ’

•  Parlamentul European 
deţirie cel mai mare nu
măr de membri femei — 
27,6 la sută (dar propor
ţia lor diferă în fiecare 
grup politic sau delega
ţie naţională); ’

•  în guvernele lumii 
reprezentarea femeilor va
riază între 3 la sută (în 
Orientul Mijlociu) şi 18 la 
sută, în ţările industriali
zate; România, deşi ţară 
europeană, ca atitudine 
(mentalitate ?) faţă de fe
mei e mai aproape de O- 
rient şi pare puţin proba
bil să fie altfel şi după 
acest an electoral

•  Declaraţia Organiza
ţiei Naţiunilor Unite pen
tru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură e un adevărat 
semnal de alarmă pentru 
salvarea planetei, adresat 
deopotrivă bărbaţilor şi 
femeilor, pentru a înţele
ge că „o cultură a păcii 
găseşte un izvor de in
spiraţie şi de speranţă în 
ideile şi acţiunile femei
lor".

FEMEIA 
Şl VIOLENŢA

Tot intr-un document 
al O.N.U.— „Raportul a- 
supra dezvoltării omeni
rii", dedicat femeilor, este 
ilustrat statutul acestora 
la sfârşitul secolului 20 
Pe lângă condiţiile de 
muncă, nivelul de retri
buţie şi de instrucţie, 
drepturile reale ale femei
lor, este analizată şi vio
lenţa asupra lor. Realita
tea e dramatică "şi revol
tătoare: în multe ţări o 
femeie din şase e victima 
unei violenţe şi numai 
una din trei are curajul

irmafli
acestS
olenţel

să denunţe abuzurile 
xuale la care e supuşi 
în copilărie sau adoles
cenţă. Pe glob sunt mi
lioane de victime de d^t 
ferite condiţii sociale, d i  
toate vârstele.

Dar la fel de alarmai 
este şi reversul ac 
fenomen, cel al violenţe 
în care femeile sunt agreţ 
sori. Psihologi, sociolog’ 
criminalişti încearcă 
explice creşterea 
vităţii în rândul temeliei» 
Unii consideră vinqyat#”. 
emanciparea femeile»» 
faptul că în ultimele de
cenii a fost încurajată să 
se afirme,. să-şi apere 
drepturile. Alţii susţin d l 
de vină sunt filmele de 

' ultimă oră, pline de vio
lenţă şi sex, sau muzica 
rock. Dar nici una din a- 
cestea, chiar dacă isi au 
rolul lor în „masculiniza^ 
rea" femeii, nu poate ex
plica fenomenul. Nici mă
car faptul că femeile s-au 
săturat să tot fie victime 
şi- au trecut la atac m| 
poate justifica violenţa.

Indiferent de explicaţii, 
faptul că în România nu
mărul delictelor violente 
comise de femei a cres
cut din 1975 cu 200 la 
sută trebuie să ne dea 
de gândit. Referindu-ne 
la o perioadă mai a pro-; 
piaţă, între 1990 şi 1995, 
numărul deţinutelor din 
penitenciarele româneşti 
a înregistrat o rată de 
creştere de 25 la sută, fa
ţă  de 45 la sută in rân
dul bărbaţilor.

Da'că s-ar continua in 
acelaşi ritm, peste câteva 
zeci de ani, s-ar ajunge, 
pentru prima dată în is
toria omenirii, sâ-i ega
lăm pe bărbaţi -în ceea 
ce priveşte comportamen
tul violent. Ar fi- păcat 
pentru toată lumea. Pen
tru că feminitatea a fost 
şi trebuie să rămână pen-; 
tru totdeauna echivalen
tul gingăşiei, bunătăţii şt 
toleranţei.

VIORICA ROMAN
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Aventura franco-româ- 
nă cu care deja ne-am 
obişnuit şi care ne-a de
venit chiar indispensabilă 
a continuat in această pri
măvară, când, un grup 
de 37 de francezi, elevi 
şi profesori ai' Liceului 
„Elie Faure" din Lormont 
au sosit la Călan, în ca
drul înfrăţirii existente 
intre liceul francez şi Gru_ 
pul Şcolar Industrial din 
Călan. O dasă de elevi 
francezi avea să descope
re o ţară total diferită de 
cea a lor, un popor pri
mitor, unde relaţiile in- 
terumane sunt dintre cele 
mai bune. Întâlnire* a 
fost cu atât mai plăcută 
cu cât era perioada sfin
telor Sărbători de Paşti, 
când tinerii francezi au 
putut constata şi aprecia 
tradiţiile româneşti pri
lejuite de învierea lui 
fiftetos. Chiar sub o ploaie 
torenţială, am înconju- 
n t  împreună S ân ta  Bi
serică. români şi francezi, 
conform ritualului stră
moşesc al Învierii, . Am 
ŞW t chiar dreptul la două 
zile de ninsoare, mulţi 
dintre tinerii francezi a- 
Vftnd ocazia să 6imtă 
pentru Întâia oară mân
gâierea fulgilor de nea.

In cadrul sejurului, or
ganizat cu scop pedago
gic, tinerii români şi fran
cezi au avut ocazia să lu

creze împreună (şi putem 
afirma că au lucrat bi
ne), pe ; baza unor teme 
anterior pregătite cu mi
nuţiozitate de cel care 
ne-a obişnuit deja cu dra
gostea lui perdru Româ
nia, pentru acest popor 
minunat, profesorul de 
istorie-geografie Jean-Mi- 
cheî Dauriac. Temele s a 
bordate au fost fn spe
cia! legate de rolul tine
retului ta reconstrucţia 
ţării, respectîy natura şi 
mediul înconjurător al ju
deţului Hunedoara.

Celor care luau contact 
pentru prima dată cu 
viaţa asociativă le-au fost 
prezentate realizările con
crete de plmă acum, roa
de ale colaborării intre' 
asoeiaţHÎe f r a n c e z e  
L.AS.E.R. şi Partenaires 
des Hommes, Trebuie 
menţionat că mulţi din- 
tre tinerii francezi s-au 
dovedit extrem de intere
saţi de continuarea aces
tei tradiţii asociative fran- 
co-române. Viitorui cola
borării este acum în mâi
nile lor. Aceste schimburi 
de tineri, atât de încura
jate de Către Comunita
tea Europeană, nu vor 
putea exista decât dacă, 
tinerii ei înşişi vor şti 
să le organizeze, să le 
trăiască şi să le apere.

Am vizitat împreună

muzeele de la Deva, rui
nele de la Sarmizegetusa, 
Cetatea şi Fabrica de por
ţelan de la Alba Iulia, 
Combinatul, Policlinica, 
Spitalul şi grădiniţa de la 
Călan,

Am avut o întâlnire cu 
dl prof, ^pheorghe .Cân- 
dea, inspector general al 
judeţului Hunedoara, cu 
care âra pus bazele unor 
eventuale colaborări şi 
căruia dorim să-i mulţu
mim şi pe această cale 
pentru' sprijinul acordat.

Bineînţeles că .  momen
tele de destindere nu au 
putut lipsi. In ciuda obo
selii cauzate de progra
mul destui de încărcat. 
Am cântat împreună cân
tece tradiţionale româ
neşti şl franceze, am or
ganizat concursuri dis
tractive.

La despărţire, printre 
lacrimi, cu toţii — români 
şi francezi —- am cântat 
celebrul cântec „Les co- 
pains d’abord" (Prietenii 
înainte de toate), deve
nit, ad-hoe, imnul priete- 

• nici noastre, o prietenie 
care, sperăm noi, va dăi
nui _ peste ani, îmbogăţin- 
du-rie sufletele şi spiritua
litatea.

COSMIN BAN-RÂDUŢ, 
Asociaţia „Elie Faure" 

Călan

UN GÂND |  
ŞI O POANTĂ ! 

LA CLUB T I
„Invidioşii vor mu-1 
dar invidia nicio-| 

dată". I
MOLIERB |

I
— Bine tinere, cum I 

ai putut oft declari cu § 
ocazia deschiderii suc- I 
cesiunii tatălui tău că I  
nii ai rude apropiate? ft 
Fratele nu-ŞJ este ru- I  
da apropiată? . I

— Păi, să vedeţi |
domnule, ari se adUI I 
Urmai în Canada şi ;  
am zis rit este rudă- I  
îndepărtată! *

„LICEENII
HUNEDOAREI»

Cu Un repertoriu Înnoit, 
la Casa de cultură din 
Hunedoara a avut loc re
cent o nouă ediţie a spec
tacolului show-variette cu 
acest titlu. „Reţeta" a con
ţinut muzică uşoară, umor, 
break dance, dans modern 
(fete), într-o regie atracti. 
vă, agreabilă tinerilor, a- 
parţinându-i lui loan Mer- 
mezan, în scenariul lui Eu
gen Evu; coregrafia: Dana 
Mureşan. (G.B.)

in Dieni“ că..
...apariţia acestui gen 

de pantaloni constituie 
«n eveniment mai puţin 
spectaculos. Momentul se 
petrecea în timpul goa
nei după aur din Vestiri 
Sălbatic; un negustor de 
«orturi pe nume Oscar 
Lewis Stratiss a transfor
mat in pantaloni „fără 
moarte" pânza de cort 
albastră, venită de la  Ni- 
znes (numită azi, din a- 
ceastă cauză, „denim"). 
Cowboys, pompieri, ma
rinari — 'toţi au purtat 
cu entuziasm aceşti pan* 
talon i ieftini, drepţi, cu 
Cusături duble aparente, 
cu buzunare tighelite, fa 
bricaţi din pânză groasă 
cu urzeală ecru şi faţa  
indigo.

E interesant de menţio
nat că albastrul-indigo — 
colorantul sintetic tradi
ţional al blugilor — îm
plineşte anul acesta 143 
de ani. Din păcate, insă, 
venerabilul colorant a 
fost „scos la pensie", nu 
pentru că s-ar fi desco
perit un altul, superior, ci 
pentru că blugii tradiţio
nali; simbol al contesta
ţiei tinerilor din anii '60, 
au devenit conformişti. 
Aşa încât, un nou val 
contestalar i-a mqdificat; 
trebuie să fie decoloraţi, 
roşi, destrămaţi, cârpiţi 
etc.
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Elevi ai Şcolii Normale „Sabin Drăgoi" la întâlnirea cu criticul * Valcriu 
Râpeanu. Foto : PA VEL LAZA

Cum Intr-un număr an
terior al ziarului nostru 
făceam referiri la com
portarea foarte bună pe 
care elevii hunedoreni au 
avut-o în cadrul olimpia
delor şcolare — la fazele 
naţionale —, H prezentăm 
în continuare şi pe lau
reaţii acestora, câştigători 
ai premiilor I : Marius 
Mifja (Liceul Teoretic „Au
rel Vlaicu" Qrăştie) — ma
tematică; Bogdan < Damoc 
şi Radu Stănculescu (Şc. 
Gen. nr. 4 Deva) — fizi
că; Livîu Aron (Liceul 
„Decobal" Deva) — chimie; 
Roxana Fergan şi Ceciliâ 
Vincze (Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi" Deva) — 
pedagogie şi. respectiv, 
ştiinţe socSo-umane; Ben- 
ce-Muck Cristian şi Mi- 
haela Buda (Liceul de 
Artă Deva) — muzică şi, 
respectiv, desen: Cătălin 
Popa şi Petru Soos (Grup 
Şcolar Minier Petroşani) 
— meserii; Sandor • Szal-

lai şi Elena David (Grup 
Şcolar Minier Vulcan) — 
meserii.

Mai trebuie menţionat 
că dintre premianţii Ia 
olimpiadele de matemati
că, de fizică şi de chimie, 
care ulterior au mai sus
ţinut un examen de ba
raj, patru elevi fac par
te din loturile naţionale 
la disciplinele respective. 
Ei su n t: Ciprian Ticul* 
— matematică (cl. a Xll-a 
profesor Iosif Dascăr) şi 
Olimpiu Stângă — chi
mie (cl. a Xl-a, profesor 
Florin Ilieş), de la Liceul 
„Decebal" Deva; Miodrag 
rovanov —• matematică 
(cl. a Xl-a, profesor Con
stantin Toroapă) Şi Adrian 
Radu ■— fizică (cl. a Xll-a, 
profesor Cristian Lăpă- 
duş), de la Liceul de In
formatică Petroşani. Fe
licitări tuturor şi succes 
la toate examenele ce-i 
mai aşteaptă I (G.B.)

. REDUCERILE PENTRU TRANSPORTUL
In  c o m u n

Ministerul învăţământului a ajuns la concluzia că 
studenţilor nu le mai sunt suficiente carnetele de student 
pentru a pute* beneficia de reducerea tarifelor la bilete 
şi abonamente pentru, transport. Astfel eă aceasta se va 
efectua doar pe baza unor legitimaţii speciale concepute 
de acelaşi minister şi distribuite studenţilor de institu
ţiile de învăţământ superior din care fac parte. (G.B.)
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Danie! M.
Ştiu cât de greu este 

să iei o hotărâre în via- 
ţă şi nu oarecare si nu anul ^  facultate dar 

Trebuie m~arr̂  la$at «dusa de

T---Music box
blema era însă că nu 
mi-a plăcut ceea ce fă
ceam,, nu mi-a plăcut 
meseria mea încă din

la orice vârstă, 
să-ţi spun însă că nimic val“ Până când am

pierdut! Viaţa îti realizat că TREBUIE să
stă înainte. Bucuriile te

D ialoguri

schimb ceva în viaţa
aşteaptă chiar dacă ele niea- cum , tl‘
trebuie plătite, uneori trezit acum, Ta fel.
plătite scump, cu multă Ăra fmîârât sa~™t im- 
trudă, renunţări, luptă, plmc.sc visul meu din liceu. 
_ _ _ _ _  - Mt-am luat concediul,

am învăţat intens, am 
dat admitere fi spre ma
rea mea bucurie fi tea
mă —  teamă pentru ce 
va fi, cum va j ţ -  — am 
reuşit. Apoi mi-am dat 
demisia fUn serv iciu. Azi 
sunt un student sărac 
dar mult mai fericită  de
cât atunci când eram 
un ing. cu bani in 
buzunar — bani care 
nu-mi ajungeau nicioda
tă de la salariu la avhns, 
pentru că eram o „mână 
largă". Iţi spun eu că 
merită, nu regret nimic.

-Dar cred că cel mai bi
ne ar fi să-ţi spun din 
propria experienţă; pen- ■ 
tru că şi tu stai în faţa 
aceleiaşi hotărâri pe ca
re eu am luat-o cu 2 
ani în urmă.

Sunt cu 5 ani mai „bă
trână“ ca tine, am fă
cut o facultate tehnică 
şi arn lucrat ca inginer, Crede-mă şi încearcă şi 

„7 • bun, îu / Ţ0tui e să-fi doreştiavând un salariu 
$are imi asigura o via
ţă decentă, având în ve
dere că nu sunt căsăto
rită şi nu am copii. Pu
team să mă mulţumesc 
cu atât. ‘ Nu-i aşa ? Pro-

mxlll acest lucru şi să 
ie i problemă foarte se
rios. -Curaj şl mult suc
ces /

1NA DELEANU

Turneul mondial promo- 
Jjonal al albumului va cui, 
mina cu participarea la 
MOSCOW ROCK PEACE 
FESTIVAL. Fe 13 august, 
pe stadionul Lenin din 
Moscova, în faţa unui im
presionant număr de spec
tatori şi a milioane de te. . 
lespectâtori, Ozzy participă 
la cel mai important fes
tival de rock dîn,estul Eu
ropei. Organizată de Doc 
McGliee (managerul gru
pului Bon Jovi) manifes
tarea a ţinut două zile şî 
a beneficiat de prezenţa 
urnfâtoarelor grupuri: Skid 
Row, Cinderella, Motley 
Crue, Ozzy Osbourne, Scor- 
pions şi Bon Jovi.

In septembrie 1989, Ozzy. 
colaborează cu Gary Moore 
la piesa "Led Clones, ce va 
figura -pe albumul „After 
The War“. Tot în septem

b r ie  1989 a apărut cule
gerea „Best Of Ozz“, o e- 

diţie limitată, japoneză 
(doar 5*00 exemplare) ce 
cuprinde 10 piese din pe
rioada 1980—1986. Acest 
diso de colecţie este înso
ţit de cartea Bible Of Ozz, 
o autobiografie completă a 
lui Ozzy, de la debutul din 

{ 1968 cu grupul Earth şi

până In prezent. Cartea 
cuprinde 88 dg pagini, fo
tografii şi poziţiile de top 
ale albumelor, purtând 
semnăturile Black Sabbath 
şi Ozzy. |n  timpul tumeu. 
iui american cu White 
Lion, Zakk Wylde revine 

la vechea Iui dragoste, blue
sul. Din amuzament după

(IX )
spectacole, el cântă ală
turi de James Lomenzo 
(bass. White Lion) şi Gregg 
d'Angelo (bat White Llon), 
In baruri. Treptat ei de
cid să formeze o trupă de 
blues, cu numele Lynyrd 
Slrinhead. Proiectul a e- 
şuat, D’Angelo formându-şi 
o trupă proprie, Lomenzo 
Intrând în grupul lui Ace 
Frehley <ex KlSfi) Iar 
Wylde revenind în grupul 
Iul Ozzy, tn vederea rea- 

, Uzării unui album nap.
Ba finele luj ’89, grupul 

Iul Ozzy participa cu pie
sa Purple Baze, pe com

pilaţia „Ştairway To Hea- 
ven.Highway To Hell“. O- 
boseala turneelor l-a de
terminat pe Ozzy şă revi
nă la alcool. După o cri
ză depresivă Ozzy se în
toarce acasă cu un pistol, 
ameninţând-o pe Sharon 
că o omoară. Imediat este 
arestat. Cei de la poliţie, 
probabil fani ai lui Ozzy 
i-au condiţionat cauţiunea 
cu internarea Intr-o clini
că de dezalcoolizâre. Sim
ţind momentele de criză, 
cei de la’ casa Epic lansea
ză în ianuarie, fo  un mi
ni LP pentru colecţionari 
„Just Say Ozzy", ce cu
prinde 6 piese. Casa CBS 
Music Video* feoate case
ta video „Wicked Videos”, 
ce cuprinde • şi Miracle 
Man, un single ce a figu
rat pe locul patrii în cla
samentul final pe ’89, din 
revista Metal Hammer, în 
timp ce albumul No Rest 
For The Wicked a figurat 
pe locul trei. Ozzy parti
cipă cu două piese pe al
bumul „Ward One": A- 
long The Way (compoziţie 
Bill Ward) şi Make A Dl- 
fference. în octombrie ’90, 
Geezer Butler l-a prăsit 
pe Ozzy Întorcându-SQ în 
grupul Black Sabbath.

(va urma)
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PARTIDUL SOCIALIST 
Votaţi Steaua ! 

Votaţi candidaţii noştri!
Din programul electoral al PARTIDULUI SOCIALIST

SILVIA IVftJNTEAN

Candidat ia funcţia «fee 
i primar al municipiului O- 
răştie. ■"

S-a născut în anul 1867 , 
: în Orăştie. Este de pro
fesie inginer şi studentă 

; la fără frecvenţă la Fa- 
i cultatea de ştiinţe econo- 
i mice Timişoara. In prezent 
; ocupă funcţia de contabil 
i şef de modul la Uzina Me- 
: canică Orăştie.

CORNEL DICONI

Candidat la funcţia de 
primar al oraşului Haţeg.

Are 55 de ani, s-a năs
cut în comuna Unirea, 
de lângă Haţeg şi locu
ieşte în Haţeg. Este şeful 
Centrului REMAT din Ha
ţeg-

0 Din perspectiva is
torică, partidul nostru este 
un partid socialist al se
colului al XXI-lea, născut 
într-o societate în tranzi
ţie şi îşi propune misiunea 
de a rezolva marile pro
bleme, care stau în faţa 
societăţii noastre, de pe 
poziţiile democraţiei, pro
gresului şi dreptăţii so
ciale. Partidul .Socialist se 
afirmă ca o forţă politică 
tânără, moderni şi dina
mică, pe măsura idealurilor
pe care fi Ie propune să le 
realizeze pentru România 
viitorului.

0  Pornind de Ia ta
bloul prezentului, se pune 
întrebarea: cap  vedem noi 
România viitorului? Va fi 
o ţară de tejghetari sau , 
buticarl? Va fi o ţară de 
operatori de computere? 
Va fi o ţară cu mulţi şo
meri, ţărani săraci şi cer
şetori? Nu suntem un 
partid care să stea în 
coada tendinţelor actuale, 
un partid care se lamen
tează de sărăcie, ci sun
tem un partid care vrea 
să acţioneze pentru o so
cietate a bunăstării. Noi 
dorim ca România să de
vină o ţară cu oameni care 
duc un trai îndestulat, a 
cărui sursă să fie munca 
onestă, depusă cu profe
sionalism şi productivitate 
înaltă,, exercitându-şi drep
turile în cadrul unei eco
nomii moderne şi dina
mice şi al unei societăţi 
stabile.

0  Strategia partidului 
nostru de dezvoltare eco- 
nomico-socială propune 
poporului român o socie
tate cu adevărat demo
cratică, bazată pe liber
tate, solidaritate şi justi
ţie socială, o economie per
formantă, în măsură . să 
sporească avuţia naţio
nală şi să creeze condiţii 
mai bune de muncă şi 
viaţă pentru toţi cetăţenii.

0  Strategia dezvoltării 
economico-sodale în vi
ziunea Partidului Socialist 
se întemeiază pe realită
ţile şi posibilităţile Ro
mâniei şi pe tendinţele 
dezvoltării contemporane. 
Opţiunea noastră pentru 
democraţia pluralistă şi 
economia modernă de 
piaţă se întemeiază pe 
realizările concrete din 
ţările dezvoltate unde ele 
sunt practicate şi au tra
diţii. Dar, tot în spirit 
pragmatic, nu trecem cu' 
vederea unele limite şî

minusuri ale lor, pe care 
vrem să le evităm.

&  Partidul Socialist 
optează pentru asigurarea 
treptata a preponderenţei 
proprietăţii private, dar 
ponderea fiecărui tip de 
proprietate, la un moment 
dat al dezvoltării sociale, 
este determinată de situa
ţia' din economia reală, 
de eficienţa yalorificării 
muncii şi a'capitalului pe 
piaţa liberă, de proble
mele strategice ale mo
delului de dezvoltare, de 
satisfacerea nevoilor de 
bunuri şi servicii.

0  Spunem, cu toată con
vingerea, -că avem nevoie 
de o economie de piaţă, 
de întreprinzători privaţi, 
de capitalişti, dar mai a- 
vem nevoie şi de munci
tori, Fără muncitori nu 
pot exista nici eeonomia 
de piaţă şi nici.capitaliştii. 
Noi, socialiştii români, nu 
putem asista .impasibili

\ ' A VENIT VREMEA... ţ
\ Partidul Socialist crede, că a venit vremea ' 
j ca toate forţele politice dyi România să înţe- 
ţ leagă că demersul lor trebuie să depăşească 
j interesele înguste de partid şi că âu obligaţia 
ţ şi responsabilitatea de a acţiona în direcţia for- 
l mării spiritului comunitar al cetăţenilor în- 
j tregii ţări. Aceasta este una dintre condiţiile 
j esenţiale pentru ieşirea ţării din starea de 
/ haos administrativ în care se află şi alinierea 
/ la normele de*civilizaţie comunitară europeană. \

cum marea majoritate a 
producătorilor din me
diul urban şi rural,
precum şi intelectu
alii, ■ sunt cotaţi de unii 
politicieni numai ca masă 
de manevră electorală. Nu 
putem accepta cd cei care 
muncesc şi vor să mun
cească pentru bunăstarea 
lor şi a ţării, cel care duc 
în spatc  ̂ greutăţile tran
ziţiei, nu mai sunt recu
noscuţi ca parte inte
grantă şi ca scop viu al 
restructurării economice. 
Dimpotrivă, ei att devenit 
în optica unor tehnocraţi 
un fel de balast care frâ
nează reforma şi o pune 
în pericol.

©  Oferta noastră poli
tică se îndreaptă către 
muncitorii, ţăranii, profe
sorii, medicii, artiştii care 
nu trăiesc din afaceri o- 
neroase, ci din venituri 
limitate, precum şi către 
sindicatele care le repre
zintă interesele sociale şi 
profesionale. Chemăm a- 
lături de noi şi vom spri
jini întreprinzătorii oneşti 
mic» şi .mijlocii, micii 
proprietari de pământ, pe 
toţi aceia Care, într-o e- 
conomie liberă, nemonopo- 
lizată, constituie , prin 
munca lor coloana verte
brală a societăţii româ
neşti şi a bunăstării.

Ne adresăm, de aseme
nea, femeilor şi tineretului 
nemulţumiţi şi marginali- 
zăţi de actuala stare eco- 
nomico-socială rezultată 
din' procesul tranziţiei.

REMUS CRĂCIUN

Candidat la funcţia de 
primar a] comunei llia.

S-a născut în anul 1956 
în llia. Este administra
tor la spitalul din comună.

Lifta candidaţilor Partidului Socialist la funcţia de consilier 
In circumscripţia judeţeanâ Hunedoara - nr. 2 2

PAVEL IRIMIE

i Candidat 'la funcţia de 
primar ai oraşului Sime- 
ria. ,

S-a născut în anul 1938 
în Simeria. Este economist 
la ROMS1ND Deva.

Sicoe Virgil — economist. Deva 
Lungu Petru — maistru, Deva 
Morcovescu Florin — inginer, Hunedoara ;
Radu Sorin Mihai — Inginer, Petroşani 
Botici Ioan Sabin — inginer, Deva 
Hodorog Ioan Doru -— inginer, Orăştie 
Drăghici Gheorghe — medic, Petrila 
Borză Vidu — Inginer, Baia Mare 
Popovici Emil — maistru, Orăştie 
Cazma Luminiţa Corina -— profesor, Deva 
Mătuşoiu Mihail — administrator, Petrila 
Pleşoianu Traian — inginer, Hunedoara 
Uoiu Victor — inginer, Petroşani 
Haneş Teodora — profesor, Petroşani 
Pascu Victor inginer, Deva 

;Andraş Iosif — inginer, Petroşani 
Munteanu Ioan — farmacist, Deva 
Bargan Daniel — veterinar, Petroşani 
Irimie Pavel — economist, Simeria 
Găvan Emil — inginer, Vulcan 
Chelha Traian — miner, Petrila 
Arad Ionel — inginer, Peiroşani 
Iovănescu Teodor — laminator, Hunedoara 
Cucu Petru Sorin — inginer, Hunedoara 
Matei Sebastian Teodor —• inginer, Hunedoara

nr.
Fazekas Ludovic — medic, Hunedoara 
Hui Partenie — contabil, llia 
Radu Tănase —* miner, Petroşani 
Muntean Silvia —- inginer, Orăştie 
Cornca Mircea subinginer, Deva 
Bordean Liviu — subinginer, Hunedoara 
Parâia Constantin — electrician, Vulcan 
Răduţolu Constantin — inginer, Vulcan 
Albu Gheorghe — tehnician, Simeria 
Becher Marioara — ing. zootehnic, Deva 
Di eoni Cornel •— lăcătuş, Haţeg 
Crăciun Remus lăcătuş, llia 
Cioban Sorin Ioan — miner, Brad 
Itoba Remus —. electromecanic, Şoimuş 
Topor Georgeta — medic, Bălţa ^
Trifu Ionel — I.D.M., Dobra 
Ciucuriţă Sorin Nicolaie — inginer, Deva 
Iile Dan electronist, Călan 
Bârcean Nicolae —• lăcătuş, Mărtineşti 
Didea Constantin — maistru, Hunedoara 
Timar Constantin — tehnician, Timpa 
Băcean Ioan —- gestionar, Dobra 
Dumitru Ioan — electromecanic, Deva 
Jepan Gheorghe — maistru, Lupeni 
Klss Emil — tehnician, Deva 
Luca Aurel — electromecanic, Şoimuş

DORINA TATIANA 
MAIER

Candidat la funcţia de 
primar al comunei Văli- 
şoara.

Are 38 de ani. S-a năs
cut în comuna Vălişoara 
şi este contabilă.

m V S J V J w n n w v M i v M y

POZIŢIE
CONSTRUCTIVĂ, 

ANGAJATĂ

Candidaţii • Partb 
\ dului Socialist, pre- 
; luând poziţia con- 
; structivă, angajată 
\ A partidului pe cape 
ÎH reprezintă, sunt 

;! decişi ca, odată aleşi 
• în fruntea obştii, 
isă reprezinte cu 
! cinste şi profesiona

li lism opţiunile celor 
î'care i-au ales, inte- 
; resele electoratului 

g fiind primordiale în 
activitatea lor.

I________.
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VAN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând .convenabil a-
paratură gimnastică de în
treţinere, (body building), 
tel. 054/230508, sau 770421, 
seara. (8847)

•  Vând casă, confort
sporit, comuna Petriş, 271, 
tel. 056/260526, -după ora 
|9.. (8852)

•  Cumpăr apartament
4 camere, Deva, zonă li
niştită. Tel. 218523. (8851)

•  Vând două garaje, 
(48 mp), cu teren aferent 
78 mp. Tel. 211920. (9494)

•  Vând apartament două
camere, cartier Dacia, tel. 
621345. (9493)
' •  Vând ieftin Mercedes
autodubă 4,5 t, stare per
fectă de funcţionare, tel. 
211102. (8877)

•  Vând 5200 mp teren, 
în Hunedoara, str. Rota
rilor, nr. 121 E, pentru 
construcţie case. Tel 
(.13767, 713564, 611492.

(8861)
•  Vând convenabil te

levizor color, congelator 
cu sertare, maşină de spă
lat automată, tel. 212463.

(8873)
•  Vând Fiat Ritmo,

Diesel, înmatriculat,
5 000 000 lei, tel. 629822,
dltpă ora 17. (8865)

•  Cumpăr casă j n  De
va, 2—3 camere, -tel. 
615832, 617206. (8868)

•  Vând apartament două
camere, etaj 1 , Minerului, 
tel. 229496.. (8870)

•  Vând garsonieră şi 
apartament dop* cameră, 
tel. 624303, după ora 16.

. (8874)
•  Vând instalaţie sate

lit, completă, marca Sharp. 
Informaţii, tel. 218871.

(8875)
•  Vând utilaje indus- 

triale de tâmplărie, even
tual închiriez. spaţiu pro
ducţie. Informaţii, tel. 
#12161. (8849)

•  Cumpăr societate în
fiinţată în 1Ş94, Orăştie, 
tei. 642161. (8723)

•  Sepino imobiliare
vinde următoarele: casă în 
Deva, apartament 3 ca
mere Deva, casă Bălata, 
cu un ha grădină, grajd 
600 mp plus curte 5700 
mp pe DN 7, sat Tătă- 
răşti. Oferă spre închiri
ere vilă, 5 camere, exce
lent sediu dq, firmă, tel. 
218402, luni — vineri. 
8—16 ' (8848)

•  Vând urgent mobilier, 
nou. pentru magazin ABG, 
presă divizat şl injector 
cu suflantă pentru bru
tărie, Deva, tel. 611482.

(8881)
Vând automobil Da- 

cia 1310, metalizat, an 
1994, condiţie tehnică foarte 
bună. Tel. 225743. (8882)
V .V .W V M ^W W W V  

•  Cooperativa" de 
consum Beriu, vinde 
la licitaţie publică 
una dubiţă TV, 12 
@ de c tonă. Licitaţia 
va «avea loc în data de 
2 iunie ora 10, la 
bircul cooperativei din 
Oraş tic ară de Sus, 
informaţi, la biroul I 
cooperativei Orăşti- 
oară de Sus, (7985) !

•  Vând apartament trei 
camere, Orăştie, Pricazu- 
lui, bloc 77, tel. 641964.

(7990)
•  Vând motocicletă Sira- 

s^n. 250 cmc, Orăştie, 
Mureşului, bloc 17/31.

(7991)
•  Vând urgent Ford 

Fieşta, stare funcţionare,

MII •  Nr. 1644

pentru piesă de schimb, 
Orăştie 9 Mai 29. (7992)

•  Vând apartament. 2 
camere,- cu îmbunătăţiri, 
Orăştie, Pricazului, bloc 
73, ap. 28, et. 1, tel. 647125.

(7994)
•  Vând motocicletă IJ 

Jupiter 3, cu ataş, Foit 
51, zilnic, după ora 17.

- V  ’ (7995)
•  Vând tractor U 650,

remorcă, plug, taloin O- 
pel Commodore 25, piese 
de schimb si caroserie Re
cord 19. Tel. 641290, O- 
răştie (7997)

•  Vând apartament două
camere, Orăştie, Eroilor, 
bloc A, ap. 19. (7907)

•  Vând loc de casă, im
travilan,' 500 mp, cu pro
iect. Tel. 723248, între o- 
rele 16—22. (0448)

•  Vând armă de vână
toare, calibrul 16, şi 
5,6, tel. 723248, între orele 
18—62. (0449)

•  v Vând urgent şi con
venabil două bucăţi cap 
tractor Rabă, cu semire
morcă (şa), motorul cu re
paraţiile făcute. Informa
ţii la tel. 716129. 4 (9450)

•  Vând autoizotermă,
TV 12, benzină, 3000 mărci. 
Tel. 715575. (8401)

•  Vând Dacia 1310, fa- 
‘bricaţie decembrie 199Q.
Deva, Tel. 611807,

(399714)
•  Vând Dacia 1400, fa

bricaţie 96, . multe îmbu
nătăţiri, Hunedoara, Bu- 
cegi, bloc 14/8. (8302)
• •  Vând urgent la pre
ţuri* convenabile mobilă 
bucătărie, aragaz, colţar su- .

- fragerie, paturi suprapuse 
copii, dulap cu vitrină,’ te
levizor Teîefunken, conge
lator, aspirator, pick-up 2 
boxe,' candelabre, ţarc co
pii, biciclete copii, pături, 
plapume, perne, covor per
san (3 x 2,50), ceas, deş
teptător electronic, prăji- 
tor pâine, filtru cafea, cân
tar bucătărie, fier călcat, 
tel 216483. (8838)

OFERTF.
DE SERVICII

•  SC Transmin SA Brad, 
angajează contabil. Con
diţii': studii superioare 
economice, vechime mi
nim 3 • ani, în spe
cialitate. Relaţii tel. 655090, 
zilnic între orele 16—21.

(9180)
•  » • • • *  * • • • • • •

•  Societate comerci
ală caută colaborator, 
vorbitor de limba i- 
ţftliană. Informaţii str. 
Aurel Vlaicu, nr. 21. 
Deva, orele 9—16.

(8798)
m m m m m m m m m m m m m
m Filmări video, nunţi, 

boteze. Deva, Al. Roma
nilor, bl. 12/5. (9491)

•  Angajăm lelectrician
autorizat pentru lucrări de 
întreţinere .I.P.H. Deva, 
tel. 212430 (9488)

:-,i,:i?iERDERi ’■
•  Pierdut legitimaţie ve

teran şi cupon de trans
port autobuz. Le declar 
nule. ’ (7064)

•  Pierdut carnet stu
dent, pe numele Macovei 
Constantina. Se declară nul.

(8859)

; DIVERSE
•  Asociaţia Familială

Miniexpres Montana De
va anunţă practicarea a- 
daosului comercial, neli
mitat, pentru acoperirea 
cheltuielilor. .(8875)

LICITAŢII
Cooperativa Cauciucul 

Deva, cu sediul în strada 
Depozitelor, nr. 1. anuriţă 
organizarea uriei licitaţii

la sediul cooperativei pen
tru vânzarea: a’utolzoter- 
mă TV 35 — an fabricaţie 
1989, autocamihn Gaz— ; 
an fabricaţie 1992. Licita
ţia are loc în două etape: 
, Etapa 1 — 3 iunie 1996, 

ora 10, participă numai 
organizaţii ale cooperaţiei 
meşteşugăreşti. ; î

Etapa a Ii-a, 17 iunie 
1996, ora 10; se organizează 
in situaţia în care mijloa
cele scoase la vânzare nu 
au fost adjudecate la pri
ma etapă şi participă per
soane fizice sau juridice, 
române sau străine. 

Informaţii ia tel. 627113.
" (399712)

COMEMORĂRI

•  La 29 mai se 
împlinesc doi ani de 
la trecerea în nefiinţă 
a celui care a feţst 
un minunat coleg de 
muncă,

sing. VALER 
MUNTEANU 

Vei rămâne veşnic 
în amintirea noastră. 
Sa'ariaţii Fabricii O 3, 
EBAS-Macon Deva.

(8860)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
în suflet anunţăm în
cetarea din viaţă a 
celui ce a fpst 
VALEAN RUS IO AN 
Nepoţii Vasile şi Ro
ti ica. înmormântarea 
joi, 30 mai 1996, ora 
14, în Haţeg. (7062)

•  Fiicele Lucreţia 
şi Maria, ginerii An
d re i'şi Petru, nepoţii 
anunţă cU adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost
VALEAN RUS IO AN
în vârstă de 73 ani 

(7063)

•  Soţia Viorica' ş i' 
fiul Bogdan aduc mul
ţumiri celor, care âu 
fost alături de ei şi 
l-au condus pe ulti
mul drum pe mult 
iubitul lor soţ şi tată

LUCIAN PETRU 
CAIAN

şi în special colegilor 
de muncă de la Renel 
— Mintia, secţia be
neficiar, pentru spri
jinul acordat familiei 
îndoliate. (8855)

•  După o lungă şi 
grea suferinţă a în
cetat din* viaţă, Ja  
numai 48 ani, , cea 
care a fost o bună so
ţie, mamă si bunică.

ORBAN TEREZIA
Flecare? pe ultimţil 

drum are loc azi, ora' 
.15, de 1-j domiciliu! 
.din str. Livezilor, nr. 
17 A, Deva. Bunul 
I t.mfiezcu să-i dea 
odihnă veşnică! (8854)

•  Finii Adrian şi 
Florica surit alături de 
naşul lor Orban (Şte
fan în aceste mo
mente grele la trece
rea în nefiinţă, după 
o Jungă şi grea su
ferinţă, a celei care 
a fost iubita noastră 
naşă

TEREZIA
Dumnezeu s-o o- 

dihnească! (399715)

S . C  1I M C O M E X  S .R .L
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„TOURING—DOUBLE T“ I
Prin agenţia de transport Internaţional «

magazand " CENTRAL" d k  Onatie,
«tz. N. SflcM ca, nr11,t>Mhn 647486:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEŢ ORIONTHDJPS, 
SANYO,GOLDSTARJiAEWOO (90programe,te
lecom andară 4  f i n  trlctrixt)

•  TELEVIZOARE AU-NEGRU - Bucureşti
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - G ieşti
•  ARAGAZE • SztuMare
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
•  BICICLETE PORTOSA-1'8 VITEZE * Itafia
•  COVOAREMOCHETE-Cisnâdie^Bia Rifia
•  GRESIE SI FAIANTĂmodd. Itafia
•  VOPSEA,GHTr SI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE GĂINĂ
•  ALTE PRODUSE electronice u  ekctrocam ke:

' fibre rafra.risnite a t a m iu ie  ch t n c t ^bic âl»
ie  ftprtc^Mpinta«Te,bofiere pe gar,pfite  pe gaz, 
butelii aragaz.
S e  u n d ă  GARANŢIE Intre 1-3  ani 
GARANTAT CELE MAI MKT PRETURI i
Pentru tott locuitorii judeţelor Hunedoara ti  
A fin  produsele se  vând 9  cu:

•  Familia Crişan este 
alături de prietenul lor 
Orban Ştefan la dispariţia 
soţiei dragi şi transmite 
sincere condoleanţe lami- 
liei îndoliate. (399716)

•  Familiile Rotaru, Ba- 
' lasz şi Vesa sunt alături

de prietena Marta şi Alin. 
la marea durere pricinuită 
de decesul soţului şi ta- 

- tăi.ii
EMILIAN ClBIAN

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (9492)

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
C O N D rm  DIN TARA. :
£ ?  A vans-m im al 25 %

VINDEM DOZATOARE SIEMENS 3
V Cu toate accesoriile şi J

Prafuri de îngheţată.
! Asociaţia familială TIRON 
1034-623859.’

DEVA,

persoane |
„CONSIM“ DEVA J

P-ta Victoriei, 2/1 (I.P.H.) I
VA OFERĂ : »

9  Curse regulate cu autocare moderne pen- J 
t r u : Germania, Franţa, Olanda, Belgia, j 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia. ! 

9  Asigurări medicale pentru străinătate. | 
•  închirieri de autocare pentru excursii ia * 

grup, interne şi internaţionale. |
Informaţii si rezervări, zilnic orele 9—17. [ 

Telefon 230690.' (6398138) I
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Cei mai mare distribuitor en gros din ţară dc

îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t ă  im p o r t  v e s t  
VA OFERĂ :

•  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate, bogată în sortimente dc sezon

— tricouri, cămăşi
— pantaloni, bluze ctc,
•  baloţi mari, presaţi, între 300—350 kg.

o f e r t a  n o a s t r ă  sp e c ia l ă  /
In atenţia atelierelor mecanice, tipografii

ctc. r
•  LAVETE DIN BUMBAC, la cele mai a- 

vantajoase preţuri.
Adresa birourilor : Cluj-N., str. Idliu Ma- 

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

Orar depozit : satul Vlaha, între luni şi 
vineri 8—18.

ATENTIE ! — sâmbătă, program scurt 
8—14.

BANCA „RENAŞTEREA -CREDITULUI 
ROMANESC» S.A.

CREDIT BANK DEVA 
Bdul Decebal, bl. 8, tel.: 211853, fax: 211634. 

Vinde la
LICITAŢIE PUBLICA

l ce va avea loc în data de 30, 05. 1996, la se- 
! diul băncii, următoarele:
! •  Imobil si teren aferent (spaţiu comercial),
î situat în Hunedoara, str. Avram Iancu, între 
îbl. 2 şi bl. 3.

9 Preţ de pornire licitaţie: 125 000 000 lei. 
9 Mijloace fixe aflate la fostele sedii din 

! Haţeg şi Brad, constând în:
— sistem alarmă — 2 buc.
— frigider BEKO —. 1 buc.
— aspirator SIMŢEL — 1 buc.
— casă. bani B — 140 — 2 c — l buc.
— birouri diferite — 34 buc.
— dulăpioare L 15 - 3 buc.
— dulap — 10 buc.
— fişet metalic — 2 buc. 

cuiere — 10 buc.
— scaune — 23 buc.
— mochetă — 203,32 mp.
— copiator CANON — 1 buc. 
informaţii suplimentare la sediul băncii.

(28)

„COMLEMN4SOCIETATEA COMERCIALĂ 
S.A. DEVA

Bdul Decebal, bl. „C“ — parter, 
i Vinde prin LICITAŢIE PUBLICA urmă-Ş 
! toarele spaţii comerciale:
'  9 Spaţiu comercial în suprafaţă de 335 mp

Ijîn municipiul Hunedoara, bl. 47 — parter.
9 Depozit Călan, str. Toamnei, nr. 2.
9 Depozit Haţeg, str. Libertăţii, nr. 5.
9 Depozit Brad, Bogoli.
9 Depozit Ilia, str. Gării, nr. 60. J
Licitaţia va avea loc în data de 15. 06. £ 

11996, la sediul societăţii comerciale „Comlemn4* ţ  
•S.A. Deva. I!;

înscrieri până Ia data de 10. 06. 1996. j* 
Relaţii la tel.: 054/626862 — 054/626181. ţ

Mi


