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MUNICIPIUL HUNEDOARA 
PRIMAR

SCRISOARE DESCHISA
adresată profesorilor din municipiul

Hunedoara și
Intr-o lume care nu și-a găsit încă 

locul, într-o oerioadă plină de căutări, 
frământări și experimente, din care une
le cu siguranță vor influența, în viitor, 
societatea românească, ne gândim cu 
recunoștință la CADRELE DIDACTICE din 
municipiul Hunedoara, care au reu șit să 
uite de grija zilei de mâine și să-și pre
gătească elevii pentru a obține rezultate 
deosebite.

Dovadă stau premiile și mențiunile ob
ținute de elevii hunedoreni la olimpia
dele și concursurile școlare ui anul de 
învățământ 1996—1997.

nu numai lor
Cu încredere că viitorul va fi de 

partea lor, că aceste rezultate vor deveni 
mai numeroase, că se va ajunge și la 
olimpiadele internaționale, le mulțumim 
încă o data.dată.

A
asemenea, vă invităm să partici- 
feslivitatea de premiere a elevi 

deosebite, 
ora

De 
paji la 
lor hunedorenî, cu rezultate 
ce se va desfășura joi, 12 iunie 1997,
17,IM, In sala Casei de Cultura.

Primar, 
REMUS MARIȘ

Secretar, 
IOAN PETRU ALBU

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR
iu I —Ml z ■ «iii *»■*.«(! i IWMMȘ ‘VW

IMAGINEA ORAȘULUI 
NE REPREZINTĂ

„Deva este un nraț fru
mos șî curat“ —- auzim 
adesea spunând persoa
ne din alte localități ale 
județului sau ale țării. 
Și care locuitor al acestui 
municipiu nu se bucură 
auzind asemenea apre
cieri ?

După o perioada in care 
aspectul bulevardelor, par
curilor. locurilor’ publice 
a (ost neglijat (unii chiar 
considerau cu persoanele 
preocupate de legile sau 
de hotărârile locale pri
vind buna gospodărire a*1 
idei învechite, reminis
cențe ale regimului apus), 
asistăm în prezent la o 
schimbare, nu doar de 
mentalitate, t- electiv se 
,.văd‘‘ rezultatele. De la 
un capăt la altul al urbei, 
se simte prezenta mâna 
buhului gospodar

Zilele nceislea, in nu
meroase zone verzi u fost 
tuns gardul viu, spre a 
fi adus la aceeași linie, 
bc poate vedea că spații
le dintre trotuar și caro
sabil. altădată neglijate, 
sunt acum curate. în 
numeroase rondouri sau 
triunghiuri — cum sunt 
cele de pe strada Liber
tății sau din Piața Vic
toriei, trandafirii înseni
nează sufletele uneori tris

te ale trecătorilor, cu 
nuanța catifelată a petale
lor. Din multe jardiniere j 
și covoare florale, ne l 
zâmbesc panseluțe multi- t 
colore. IJe șosele se fac i 
reparații la suprastructu- i 
ra carosabilului.

„Chiar și la nivel cena 
trai se acordă acum mai 
multă atenție curățeniei în 
cartiere, aspectului șo
selelor" — spunea dl O- 
priș. Cum se vede, șî de- I 
venii au început să con
știentizeze importanța ce 
trebuie s-o acorde ima
ginii localității, aceasta 
„vorbind" de altfel despre 
respectul față de semeni 
și de sine.

Despre activitatea Sec
ției Gospodărie Munici
pală. din cadrul Primă
riei Deva, am purtat un 
dialog cu dl loan Popa, 
șeful secției.

— Care sunt atribuțiile 
acestei secții, înființată în 
martie a.c.

— Executăm lucrări de 
salubritate, întrețineri zo
ne verzi și parcuri, ca și 
întreținerea sistemului de 
circulație rutieră. Avem 
sera proprie, unde se ob-

ESTERA ȘINA

J ÎN COTIDIANUL DE ASTĂZI | j REFORMĂ-RESTRUCTURARE • I SATUL — AZI ț
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una pe zi
• Iubito, acum dacă am văzut răsă

ritul Soarelui, n-are rost să mai așteptam 
apusul! Nu poate fi decât exact invers...

*
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Vn gând pentru profesori
Cum ultimul clopoțel va 

sunn în curând, Manuela 
Rusu, absolventă a cla
sei a VIII-a, de la Școa
la Generală Nr. 2 Brad, 
dorește să le adreseze un 
gând de recunoștință das
călilor de care se va des
părți Cităm din scrisoa
rea trimisă redacției noas
tre: „La încheierea fiecă
rui an școlar, o promoție 
pășește spre alte drumuri. 
Nu cred că există vreun 
dascăl care să nu-și pu
nă speranțe în fiecare ge
nerație de elevi și care să 
nu regrete despărțirea de 
la finalul celor patru ani. 
Sentimentul este împăr- ■ 
tășit și de către elevii ca’ 
re remarcă abia la final 
legăturile cu freamătul 
școlii, cu profesorii de ca
re se leagă amintiri fru
moase".

După ec precizează că 
la Șco.-.la Generală Nr. 2 
P-rid acest sentiment al

regretului despărțirii este 
intens trăit atât de elevi 
cât și de dascăli, aduce 
un elogiu celor din ur
mă, care i-au pregătit 
pentru viață. „în cursul 
celor patru ani de gim
naziu am ajuns să cunosc 
acești oameni și să-mi dau 
seama ce persoane deo
sebite sunt. în „școala 
noastră" am găsit întot
deauna puterea de a ne 
bucura de frumusețea vie
ții de elev și am parcurs, 
alături de profesori deo
sebiți, drumul inițierii în
tr-o viață pe care ne-o 
dorim mai bună".

Ca elevă, este recunos
cătoare dascălilor care 
i-au îndemnat mereu „să 
meargă înainte, să desco
pere lucruri noi și utile", 
le-au sădit în suflete în
crederea. Toate- aceste 
câștiguri elevii le-au do
bândit pe fondul unei re
lații de apropiere cu cei 
care i-au îndrumat. De 
Wa • ‘ATvv.

aceea le va păstra o fru
moasa amintire „acestor 
iwofesori deosebiți", ca
racterizați de dăruire to
tală, pasiune și interes 
deosebit. „I,e va purta și 
recunoștință, convinsă că 
aceasta nu este pe mă
sura calităților morale a- 
le acestor OAMENI deo
sebiți", că „nu ar putea 
recompensa cu nimic cli
pele de dăruire sufleteas
că și profesională". Și 
totuși poți, dragă Manue
la. Dacă vei avea o evo
luție pe măsura așteptă
rilor profesorilor tăi ei se 
vor considera pe deplin 
răsplătiți. Până atunci 
transmitem iubiților tăi 
dascăli cuvintele frumoa
se cu care îți închei scri
soarea: „Din grădina su
fletului pot însă culege o 
floare, ca semn al apre
cierii față de cei pentru 
care voi păstra mereu o 
amintire neștearsă". (V.R.)
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Statuia ecvestră a marelui rege dac Deccbal. realizată de sculptorul Ion 
Jalea, amplasată în centrul municipiului Deva. Foto: ANTON SOCACI

VREMEA

Vreme frumoasă și cal
dă. Cer variabil. Vântul 
va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 14 — 18 
grade O; maximele — 
26-30 grade 0. (Octavian 
Jucu).

SE INTRODUCE

GAZUL METAN

In orașul Aninoasa se 
află în plină desfășu
rare introducerea gazu
lui metan. Se lucrează în 
prezent la magistrala ce 
străbate localitatea, iar în 
curând se va trece la e- 
fectuarea branșamentelor 

documentația în acest 
sens având toate aprobă, 
rile. Lucrarea o execută 
S.C. ,,Tim“ S.A. din Cluj’ 
Napoca, . ce — cum apre
ciază dl Gheorghe Pe- 
trilean, viceprimarul ora
șului — face o treabă 
foarte bună. (Tr. B.).

»—11—i r~~v(Continuare în pag. a 2-a)
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Din inițiativa Casei Cor
pului Didactic și cu aju
torul Inspectoratului Ju
dețean Școlar s-a organi" 
zat la Școala Normală „Sa
bin Drăgoi" Deva o în
tâlnire de inițiere cu cei 
mai talentați condeieri din 
liceele județului. La des
chiderea întâlnirii, dl Io" 
nel Moș, inspector gene
ral al Inspectoratului șco" 
Iar, le-a spus liceenilor 
(elevi în clasele a IX-a, 
a X-a și a Xl-a) că scopul 
acestei acțiuni este 
a-i avea parteneri în 
forma învățământului, 
ferindu-le șansa să-și 
prime opiniile referitoare 
la aceasta într-o revistă 
proprie. Iar această re
vistă va fi un supliment 
la „Dialog școlar" Re
vista profesorilor), care, 
la sugestia realizatorilor 
săi, ar putea purta alt 
sume.

de 
re
ct- 

ex-

Elevii-parteneri la reformă
Dna Rodica Enedi, di

rectoarea Casei Corpluui 
Didactic Deva, le-a pre
zentat invitaților săi ma
terialele pe care fiecare 
le-a avut pe masă cât și 
un succint documentar 
privind instituția pe care 
o conduce și intențiile a- 
cesteia. „Ce este refor
ma învățământului" și în 
ce stadiu se află ea. De 
asemenea, le-a mai pus la 
dispoziție câteva sugestii 
pentru posibile rubrici ale. 
proiectatei reviste și care 
să acopere atât latura in
structivă cât și cea edu
cativă a învățământului. 
Le-a dat chiar și o „temă 
de vacanță" —• să răs
pundă în scris, până la 
1 septembrie, la 4 între
bări: schimbarea denumi-

rii revistei, titluri de ru
brici, macheta de copertă 
și „Scrisoare deschisă 
Domnului Ministru" (care 
să cuprindă păreri pro
prii sau ale colegilor $1 
care se vor „întâlni" cu 
scrisorile pe aceeași temă 
a reformei ale unor pro
fesori din liceele hunedo- 
rene). S-a stabilit și ur
mătoarea întâlnire, pe 19 
septembrie cât 
la tematică a 
inaugural.

Mai reținuți
— poate și pentru că îna
inte de întâlnire n-au știut 
de ce sunt ccnvocațl, ce 
se așteaptă de la ei — 
elexdi și-au dat drumul 
spre sfârșitul manifestării, 
dovedind că au idei, 
că știu exact ce ar tre

și posibi- 
numărului

la început

bui făcui pentru eehim- 
tarea învățământului (re" 
gândirea programelor șco
lare supraaglomerare, • 
nouă relație profesor —• 
elev, importanta culturii 
generale ș.a.).

Intenția declarată a 
manifestării a fost ca prin 
intermediul acestor elexri 
să se ia pulsul vieții din 
licee și mai ales să U 
se cunoască părerile re
feritor la cum văd ei 
reforma. în același scop ’1 
s-a cerut celor prezenți 
ca pe cartonașele care 
purtau prenumele lor să 
adreseze inspectorului ge
neral al județului un gând, 
o sugestie, o reflecție. A 
fost un început de dialog 
pe care ambele părți pă
reau interesate să-1 con* 
tinue

VIORICA ROMAN
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IMAGINEA ORAȘULUI 
NE REPREZINTĂ

(Urmare din pag. I)

DUPĂ ce s-a împrumutat cu multe

MILIARDE DE LA SAFI.

Domnul Cataramă vrea 
să-și plătească datoria cu 
gioarse de la „ELV1LA“

de pre- 
în ur-

-in’a
luni 
de la sena- 

Cataramă 
două între-

La o c' np"-i 
să, cu câteva 
mă, primeam 
torul Viorel 
rășpunsuri la 
bări diferite ca temă. Una 
dintre ele se referea la 
Fondul Mutual al Oame
nilor de Afaceri — SAFI, 
cu care senatorul liberal 
a avut câteva lucruri în 
comun.

Răsnunsul, dovedind 
iritare, ne informa că 
de la 1 februarie a.c. dom
nia sa nu mai are ni
mic comun cu SAFI, iar 
datoria pe care o are față 
de fond o va lichida până 
ia sfârșitul acestui an.

Eram curios dacă suma 
împrumutată va fi resti
tuită indexat sau în ci
fră absolută, dar asta 
n-a mai precizat-o sena
torul, mare magnat in
dustrial. Răspunsul aveam 
să-l aflu mai repede de
cât credeam.

Deținătorilor de certifi
cate SAFI li se oferă, în 
x-mpensație, piese de 
bilier său garnituri 
mobilă, provenind, 
unde credeți? De la 
pul de firme ELVILA 
domnului Cataramă. Bună 
lovitură țintește domnul 
senator. Scapă de dato
rie la SAFI, și-și valori
fică mobila produsă 
EI,VILA.

Imaginați-vă că ați 
părat în urmă cu 
ani certificate SAFI, de 
un milion de lei. Ați in
vestit amăgit de ame
țitoarele creșteri ale a- 
cestor înscrisuri de valoa
re. Numai că acea creș
tere spectaculoasă n-a- 
vea o bază economică, fi
nanciară temeinică, pen- 
tur că nu se supunea le
gilor de neclintit ale eco*

de 
în bănci, 

L în 
a 

odată 
bancară

trei ani, in 
întreit, având 
ritmul in care 
inflația și 
dobânda

mo" 
de 

de 
gru- 
ale

la

cum-
trei

nomiei. Și atunci, Comi
sia Națională a Valorilor 
Mobiliare a adus crește
rea în maica legilor eco
nomice. Păcăliții au fost 
cu milioanele, dar au fost 
și profitori ca de aida 
George Danielescu și al
ții, care au schimbat re
pede cer'. ficate de mi- 
bonne pe s me de mi
liarde ie lei, lăsând 
mofluzi milioane de in
vestitori naivi. Erau toc" 
mai inves.itorii care și- 
au aruncat :n afacere toa
te micile economii, de 
câteva sute de mii de lei. 
cel mult un milion. Amă
râtul lor de milion 
acum 
s-ar fi 
vedere 
crescut 
cu ea,
real poz'tivă

Acum vine dl 
și afirmă cu 
„Investitorul trebuia 
știe 
nu 
vestind 
curi". 
senator ! 
avantajele ei pentru dom
nia ta și alți profitori ai 
apelor înadins menținute 
tulburi, riscul pentru 
prostime. Și acum ce le 
veți oferi, die Cataramă, 
de la firmele dv produ
cătoare de mobilă, pă- 
căliților de acum trei ani? 
Un taburet și un scăunel 
de pus piciorul pe el, când 
te înșiretdzi la pantofi ? 
Sau te pomenești că le o" 
feriți o mobilă de bucă
tărie. Nu, asta depășește 
milionul cu mult, și oa
menii de afaceri nu fac 
filantropie. Dar, în jun
gla economiei de tranziție 
scopul scuză mijloacele.

ION CIOCLEI

Cataramă 
cinism : 

să 
„v. un fond mutual 

e c bancă și că in- 
își asumă ris- 

Bravos, domnule 
Mutualitatra cu

Virtuozitate. Foto: ANTON SOCACI

ține material pentru a- 
menajarea eovoarelor flo
rale In oraș, echiparea 
jardinierelor cu flori de 
sezon șl plante de orna
ment. tn prezent, cum se 
poate vedea, se tunde 
gardul viu și, începând cu 
12 iunie, se vor reface 
marcajele rutiere pe bu
levardul Deceba] și in
tersecțiile aferente, cât și 
pe porțiunea din DN 7, 
corespunzătoare munici
piului. Zilnic, în atenția 
noastră, se află buna func
ționare a semafoarelor și 
schimbarea indicatoarelor 
de circulație degradate sau 
accidentate.

— Coșurile pentru re
ziduuri sunt acum mai 
numeroase, dar sunt și 
străzi po care nu pot fi 
văzute.

— In prezent produ
cem coșuri din beton și 
bănci, care vor fi ampla
sate in oraș. în parcul 
de la poalele cetății s-au 
montat două balansoare 
pentru copii ți In conti
nuare se repară cele exis
tente.

— Mai sunt in cartiere 
locuri de joacă pentru co
pii, neglijate, cane ar ne
cesita mai multă atenție.

— Sunt cele din car
tierele Ion Creangă și Li
liacului, care șe află în 
atenție pentru a fi reame-

najate, dar aceasta ta 
funcție de bugetul local.

☆
Sc pot observa șl lo

curi unde nu se acordă 
suficientă atenție curățe
niei pe trotuar, aspectu^ 
lui vitrinei și spațiu
lui *loral din fața unov 
sedii de firme și magazi
ne. In unele zone verzi 
iarba așteaptă o coasă și 
nici plantația ce le deli
mitează nu a fost core» 
tată. Pc unele zone vend, 

fi 
fi

chiar centrale, pot 
văzute pungi, hârtii 
chiștoace, resturi de na
politane sau înghețată » 
run cate la întâmplare. „N-a 
trecut o oră de când am 
făcut curat în fața uni
tății — se plângea o vân
zătoare —, și iar trebuie 
să mătur". Față de •-* 
ceste aspecte, dl Popa pre
ciza : „Este adevărat, 
sunt și persoane neglijen
te care nu respectă efo? 
tul semenului. Cură
țenie se face zilnic, dar ea 
trebuie și păstrată. Fac u®> 
apel, rog cetățenii din De
va ca în jurul blocului, 
acolo unde a erescut iar
ba sau este mizerie, să 
participe la acțiunile gos
podărești". Să nu uităm 
că arborii ornamentali, 
copacii plantați prime
nesc atmosfera cu ozon, 
că o floare sădită fn 
scuarurile din fața intră
rii sau în jardiniere adu
ce un plus de frumuse-

, țe, ne bucură sufletele.

1
*

!
ț

JOI.

12 IUNIE

6,00 România; ora 6 fix!; 
8,20 Un bunic fericit (s); 9,05 
Misterele Sankt-Pefersburgu- 
lui (s); 10,00 Știri ; 
Limbi străine; 11,05 
Timișoara; 1205 
12,55 Desene 
14,35 TVR lași; 
Cluj-N.; 15,45

10,05 
TVR 

Șeicul (r); 
animate ; 
15,00 TVR 

Tradiții ;
16,35 Conviețuiri ; 17,00
Știri ; 17,35 Ecdesiast '97; 
18,15 Milenium; 19,00 Că 
suta cu povești ; 19,05 Se
rial. Lupii aerului; 20,00 
Jurnal; 21,00 Pariul trio; 
21,05 Dr, Quinn (s); 21,55 
Reflec|ii rutiere; 23,25 Sim
pozion ; 0,15 Războiul In
dependentei (s).

—-——*
. ■ ■ ■ ■ ■ ■

C TVR2 )

7,00 TVM; 8,00 Docu
mentar; 8,30 Desene ani
mate ; 9,00 Muzica pen
tru toți; 10,00 întâlnirea de 
la miezul nopții (r); 12,00
Curcubeu; 13,10 Detectivul 
din L.A. (s); 14,30 Desene
animate; 15,00 Limbi stră
ine (r); 16,00 Secretele ni
sipului (s); 17,00 Ceaiul
de la ora 5; 19,00 Emi
siune în limba germană; 
20,30 Primăvară, primăva
ră; 21.05 Magazin spor
tiv ; 22,05 TVM. Mesager; 
23,35 Jazz Alive; 0,35 
Documentar — satelit.

10.30 Iluzii țs); 11,20 Pia
tra Lunii (f/r); 13,10 Co . 
moara templierilor (s); 13,35 
Desene animate; 14.20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 17.00 
Iluzii (s); 18,T5 Invitați la
Antena 1 ; 19,00 Telere- 
bus; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,30 
Film • Atac decisiv (SUA); 
23,15 Milionarii de la mie
zul nopții.

Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! ; 19,30 Știri; 
20,00 Melrose Place (*h 
21,00 Doctor în Alaska îs}; 
22,00 Familia Bundy (s); 
23,20 Revista presei; 23,30 
întâlnire cu presa; 1,00 
Sport la minut

Cdevasat^

[ANTENA 1)

6,30 In vizită la Antena
1 ; 9.50 Viaja în trei (r);

’.V.

[pro - t£
7,00 Ora 7; bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la
minut; 10,00 MASH (s);
11.15 Capcana timpului
(s); 12,00 Beverly Hills (s/
r); 13.00 Man Inside (dra
ma, SUA); 14,30 Desene a- 
nimate; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Hercule (s);
18.15 Sport la mint; 18,35

7,00 Dulce ispită 
Desene animate; 
loc sigur (do); 9,00 Maz 
Glick (s); 9,30 Farmacia
de gardă (s); 10,00 Film 
artistic; 11,30 Odiseea (s);
12.30 Mămica polițist (ep. 
6); 17,00 Dulce ispită (■}; 
18,00 Desene animata ; 
19,00 Max Glick (ep. 3);
19.30 Farmacia de gardă
(s); 20,00 Harrison 
geren (film); 21,30 
seea (s); 22,30 Brigada de 
șoc (s); 23,00 Războiul
nostru (film;) 0,30 Film 
erotic.

8,00
Un

Ber- 
Odi-
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Trenuri suspendate î

Că oamenii — trup, su
flet și minte fiind — au O 
anume predispoziție spre 
actul de cultură, chiar șl 
atunci când trhiul zilnio 
nu-i scoate de prea multă 
Îmbuibare din casă, o de
monstrează reușita actua
lei ediții, a II-a, a SERBĂ
RILOR CULTURAL - AR
TISTICE „ION BUDAI- 
DELEANU", ce s-a petre
cut pe meleagurile hune- 
dorene (unde altundeva ? 
— n.n.), în perioada 6—8 
iunie a_c.

Realizate exclusiv din 
inițiativa și fondurile bă 
neșU ale Inspectoratului 
pentru Cultură al județu
lui Hunedoara și Centru
lui județean al Creației 
Populare, ele fiind incluse 
in Programul anual al ma
nifestărilor culturale, co
municat Ministerului Cul
turii și aprobat de către 
acesta, actualele SERBĂRI 
au ccnstat din mai multe 

, acte cultural-artistice. Ele 
- au debutat cu un Concurs 

de creație literară, satiri- 
co-umoristică, poezie și 
proză scurtă, dotat cu pre- 

! mii in bani. Au mal cu
prins: Simpozionul științi
fic „Ion Budai-Deleanu — 

l ilustră personalitate a Șco
lii Ardelene" desfășurat 
în sala „Concordia" a Ca- 

l sei municipale de cultură 
Hunedoara, în organizarea 
competentă a Bibliotecii 

j Județene „Ovid Densusia- 
nu" și gazdelor, un reușit 

1 spectacol de teatru, cu co
media savuroasă și foarte 
actuală, de altfel, „Catra
fusele* de IJ>. Sîrbu, în 
montarea scenică și jocul 
excelent al actorilor Tea
trului Dramatic „I. D. Sîr- 
bti" din Petroșani, prezen
tat pe scena Casei' de Cul
tură Orăștie, și un peleri-

SERBĂRILE CULTURAL-ARTISTICE
„ION BUDAI-DELEANU"

naj-excursie de documen
tare, cu premiații la con
cursul de creație, î«- satul 
Cigmău, comuna Geoagiu, 
localitate în care a văzut 
lumina zilei nemuritorul 
autor al tot atât de ne
muritoarelor opere litera
re, epopeea „Țiganiada" șl 
poemul „Trei Viteji* — hu- 
nedoreanul iluminist Ion 
Budai-Deleanu. Acolo, în 
Cigmău, premiații la con
cursul de creația literară 
au depus o jerbă de flori, 
la placa comemorativă de 
pe clădirea școlii primare 
din localitate, s-au foto
grafiat și, mai ales, fiind 
în majoritate din alte lo
curi ale țării, „au gustat", 
spre inspirație, din aerul 
mirific și peisajul încântă
tor al acestor locuri

La simpozion s-a re
marcat participarea cunos
cutului scriitor clujean 

Aspect de la festivita tea de premiere: Rodica-Simona Teodorescu, Iași — 
Premiul I — Poezie satirico-umoristică.

Miron Scorobete, care a 
prezentat interesanta co
municare „Banchetul Ți- 
ganiadei”, dar inedite și 
interesante au fost și comu
nicările științifice „Ion Bu
dai-Deleanu și Mihai Emi- 
nescu* — surprinzătoare și 
convingătoare afinități, a- 
parținând scriitorului Gli- 
gor Hașa, președintele Ju
riului la concursul de crea
ție, cât și cele concepute 
și susținute, cu probitate 
profesională (filologică și 
nu numai) de către profe
soarele Maria Razba și 
Ana-Maria Mărilă •— bi
bliotecare, și sculptorul na
țional (deși trăitor în O- 
răștie), Nicolae Adam.

Fericițli premiați la 
concursul de creație - • ce 
au participat, cu mult In
teres șl cuvinte de mul
țumire pentru organiza
tori, la toate manifestările 

■

serbărilor... sunt: Ia Sec
țiunea POEZIE: Rodica- 
Simona Teodorescu, din 
Iași (pr. I); Stelorian Mo- 
roșanu, din Dorohol (pr. 
II); Mihaela Cernea, din 
Târnăveni (pr. III); la Sec
țiunea proza SCURTA: 
Raluca Asgian, din Cluj- 
Napoca (pr. I); Ioana-De- 
lia Ujica, din Bistrița-Nă- 
săud (pr. II) și Bogdan 
Barbu, din Deva (pr. III). 
Premiul Special al Juriului 
a fost acordat lui Nicolae- 
Adrian Todor, din Sime- 
ria, câștigătorul premiului 
I, la prima ediție a Con
cursului, Secțiunea Proză 
Scurtă.

închei acest scurt repor
taj al SERBĂRILOR... în 
speranța că ele vor deveni 
O permanență în peisajul 
cultural-artistic al județu
lui Hunedoara.

PETRIȘOR CIOROBEA

Până la reluarea cir
culației pe distanța SlME- 
RIA — BRAD, următoa
rele trenuri prevăzute în 
mersul trenurilor, cu va
labilitate din data de 1 
iunie a.c., sunt anulate 
pe această distanță. Ast
fel, trenurile 2331, 2332, 
2334, 3135, 2337, 2336 nu 
vor circula până la noi 
ordine.

De asemenea, pe dis
tanta SIMERIA — HU
NEDOARA, trenurile 2142, 
2153, 2154 și 2232 sunt 
anulate.

SIMERIA — ȘIBOT, 
trenul 2342 nu circulă.

„Doamne ocrotește-i [
pe români"

Așa s-a încheiat pro
gramul artistic organizat 
de dascălii Școlii Gene
rale din Mintia, împreu
nă cu elevii lor, prezen
tat în fața Monumentu
lui Eroilor din mijlocul 
satului. Preotul Cornel 
Jula a făcut o slujbă de

| Cele mai importante S.R.L i
•
| Dna Chivuța Pătrăș- tate producerea de bu- ■
Icoiu, șefa Circumscrip- nuri materiale sau ser- | 

ției fiscale din Uricani. ne vicii către populație și I 
■ spunea că, in prezent, in anume ale dnilor Valentzn| 

oraș funcționează 16 aso- Popescu leu profil de | 
(ciații familiale private și confecții), Drăgan Bogdan | 

103 S.R.L. Cele mai im- (prelucrare a lemnului), j

I portante S.R.L. sunt cele Ioniță Iacobescu (re-1 
ce au obiect de activi- parații auto) etc. (Tr. B.). |

DEVA — ȘIBOT, tre
nul 2341 nu circulă.

DEVA — SIMERIA, tre
nul 2340 nu circulă.

SUBCETATE — 
ȚEG, trenurile 2757 
2758 nu circulă.

La agențiile de 1 
C.F.R. din DEVA, 
NEDOARA și

KA-f
”1 

I
1

I
l 
1 
I♦

rile cric.» 
cxemplarj 

l 
1

voiaj 
HU- 

PETRO- 
ȘANI s-au pus în vânza
re noile cărți cuprinzând 
MERSUL TRENURILOR, 
valabil din data de 1 iu
nie a.c. Solicitanții le 
mai pot găsi și la casele 
de bilete din gările CFR 
Prețul unui < 
este de 5 000 de lei.

IOAN JURA

I
4 de|Ipomenire și a asistat 

programul prezentat 
copii.

In fina], patroana fir-* 
mei Andolux, dna Ange-f 
Ia Barna, a făcut daruri * 
copiilor, constând din! 
dulciurile mult așteptatei 
do cei mici. (V. Crișan) | 

I

SCRISOARE COMENTATA 

Mai muite articole 
cu caracter religios

scrisoare mai deose
bită — în sensul că nu 
prezintă o problemă per
sonală pentru soluționa
rea căreia să solicite spri
jin — ne trimite dl Dănuț 
Traci, din Țărățel. „Sunt 
un cititor ferm al ziarului 
dv, care ne este drag tu
turor locuitorilor județu
lui Hunedoara și nu nu
mai. Articolele pe care le 
prezentați în acest ziar 
sunt de mare folos pentru 
cititori. Dar lipsește ceva 
de care ducem lipsă cu 
toții și anume de articole 
cu caracter creștin-religios, 
adică de hrană spirituală, 
folositoare pentru suflet*.

Și, cititorul nostru gă
sește remediul, propunân- 
du-ne ca o dată pe săp
tămână, înaintea dumini
cii sau cu prilejul sărbă
torilor religioase să reali
zăm o întreagă pagina „cu 
hrană spirituală". Apoi ne 
sugerează și ce anume ar 
putea cuprinde astfel de 
pagini. Dar, prezentări de 
biserici-monument și de 
mănăstiri, noi am mai fă
cut și vom continua s-o 
facem. Din păcate, nu toți 
cititorii noștri ar agrea so
luția unei pagini săptămâ
nale, ceea ce i-ar lipsi de 
alte rubrici cu care s-au 
obișnuit și îi interesează.

Oricum, stimate Dănuț 

Traci, dacă sunteți „un ci
titor ferm", ați remarcat 
desigur că toate sărbăto
rile religioase au fost re
flectate în ziar. De aseme
nea, că am fost prezenți și 
la evenimentele din viața 
altor culte creștine decât 
cel ortodox, atunci când 
am fost solicitați. Deci, 
ziarul manifestă deschide
re față de credință, fără 
discriminare.

Dar materialele legate 
de sărbători religioase sau 
lăcașuri de cult — despre 
care cititorul nostru spune 
că ar face bine generației 
tinere — nu sunt singure
le articole scrise cu res
pectarea preceptelor noas
tre creștine. Cine citește 
cu atenție va sesiza acest 
lucru, iar cei chemați să 
facă educație știu că efec
tul dorit se obține nu fo
losind un stil didacticist, 
ci prin metode subtile, ca
re să-i sensibilizeze pe oa
meni.

Scrisoarea dv, die Dănuț 
Traci, ne-a bucurat și am 
reținut sugestiile pe care 
ni le faceți. Le vom urma 
chiar dacă nu vă putem 
îndeplini și dorința de a 
consacra acestor probleme 
o pagină de ziar săptă
mânal.

VIORICA ROMAN 

S-a născut în 1709, în 
‘ comuna Bistra (Alba). Fiu 

de preot, a studiat întâi 
acasă cu un profesor fran
cez, apoi la Târnava și la 
Roma. în 1743 ș-a întors 

'[ în țară și s-a călugărit,
< luându-și numele de Pa

vel. Episcopul Inoccnțiu
( Micu l-a numit vicar, de

oarece s-a dovedit a fi in- 
‘ teligent, sârguincios, cult
• și aplecat sincer către pre- 
, ocupările bisericești. Du

pă plecarea in exil, în 
1744, a episcopului Ino- 
cențiu Micu Kleln, Vali-

• j conul l-a numit pe Petru
Pavel Aron vicar general.

1 Când a fost ales episcop 
avea 43 de ani.

încă de la începutul ac- 
‘ tivității sale ca vicar, a-
< poi ca episcop, P.P, Aron 
, și-a pus toată inteligența, 
, priceperea și chiar veni

turile proprii în apărarea

f* intereselor neamului din 
care se tr'ăyeaț pentru e- 
manciparea, trezirea con
științei de neam și feri
cirea acestuia. El a înțe- 

ț Ies că atunci șl în acele 
| condiții nu există altă cale 
| de salvare a populației 
t românești din Transilvd- 
ț nia de împilare, de erun- 
Î». ta iobăgie și starea de t- 

napoiere în care era ți- 
»■ nută de secole de către 
4 nobilime și marii magnați. 
4 A știut că ridicarea con- 
I științei naționale nu e po

sibilă decât prin înființa
rea de școli românești, cu 
limba de predare româ
nească. în acea vreme ro
mânii transilvăneni erău 

lipsiți de mijloace mate
riale, de școli și manua
le școlare; existau puțini 
români cu studii înalta 
ventru Instruirea poporu
lui; nu era o tipografie 
în care să se tipărească 
manuale școlare cărți de 
cult. Nobilimea hrăpărea- 
ță se împotrivea ca ro
mânii să-și facă scoli, căci 
prin ridicarea lor eultu-

Episcopul 
Petru Pavel Aron 

și școala românească
rală le-ar fi fost mai greu 
să-i țină în iooăgie.

în aceste condiții deo
sebit de vitrege a ocupat 
P.P. Aron scaunul epis
copal din Blaj. Prima sa 
preocupare a fost înfiin
țarea la Blaj, la 1754, a 
primelor școli cu limba 
de predare română, intro
ducând și scrisul, cu or
tografie latină. Iau fiin
ță școala de obște, gim
naziul și cele două semi- 
narii. Se ocupă de restau
rarea și construirea unor 
biserici și mănăstiri, ter
mină mănăstirea cu se-

minar, reședința episcopa
lă și catedrala în 1747. Se 
ridică cu demnitate și e- 
nergie in apărarea bise
ricii unite cu Roma.

Petru Pavel Aron, în 
activitatea sa, se îngrijeș
te: de înființarea tipo
grafiei; alcătuirea progra
mei de învățământ pen
tru școlile înființate; în
ființarea seminarului die- 

cezan teologic (pentru 
pregătirea unor preoți cul
tivați, care să contribu- 
ie la ridicarea culturală a 
românilor și la întărirea 
credinței); deschiderea bi
bliotecii; asigurarea spa
țiului de învățământ, mo
bilierului și altor lucruri 
necesare acestuia; asigura
rea salariilor profesorilor 
(pe care i-a ajutat și cu 
bani din veniturile pro
prii); întreținerea a 18— 
19 seminariști din venitu
rile sale; acordarea de a- 
jutoare elevilor sârguin- 
cloși (le-a dat acea pâine 

numită „țipăi" șl chiar 
fiertură cu ocazia unor 
sărbători); realizarea unor 
cărți, singur sau tn cola
borare. Prin lăsământ e- 
piscopul P.P. Aron a o- 
ferit succesorilor săi, deci 
și pentru buna funcționa
re a școlilor, 3000 de flo
rini și alte bunuri.

Afluxul la școlile înfiin
țate a fost mare pentru 
vremea aceea — 300 de 
cursanți. Numite de P.P 
Aron „fântâni ale daru
rilor" în aceste școli s-a 
pus accentul pe scopul 
cultural și politic. Deschi
derea școlilor din Blaj, 
rod al strădaniilor depu
se de doi iluștri episcopt, 
Inocențiu Micu Klein și 
Petru Pavel Aron, consti
tuie un punct luminos in 
istoria românilor transil- 
văneni la mijlocul sec. 
X.VIII. Este momentul de 
plecare al dezvoltării in
telectuale, culturale șt po
litice a neamului româ
nesc, în aceste școli func
ționând ca profesori co
rifeii Samuil Micu Klein, 
Gheorglie ȘincOi, Petru 
Maior, loan Budai Delea- 
nu ș.a. Pleiada de oameni 
de cultură ce a studiat 
la Blaj apoi in alte cen
tre Importante ale Europei 
a contribuit cu devota
ment, abnegație și dra
goste de neam la lumi
narea poporului, pregătin- 
du-i pentru realizarea u- 
nității naționale prin U- 
nirca cea Mare de la 1918 
de la Alba-Iulia.

AUGUSTIN CREȚ

I
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RESTRUCTURARE
Producerea pâinii a fost 

din totdeauna o afacere ren
tabilă. Că sunt mai mari 
sau de mai mică anvergu
ră, brutăriile sau fabrici
le de pâine sunt afaceri ce 
recompensează mulțumitor 
efortul întreprinzătorului, 
în aceste condiții, clasa 
făcătorilor de pâine parti
culari a cunoscut o perma
nentă creștere în ultimii 

0 afacere care ține 
de foame

ani. Dintre aceștia, însă, 
unii întreprinzători se do
vedesc mai incisivi în a- 
bordarea afacerii făcând 
saltul de la meșteșug la 
producție industrială. O 
astfel de firmă ce s-a afir
mat pregnant pe piața pâi
nii în ultimul timp este 
SO Uzo Balcan SRL Hu
nedoara. Pană la a face 
pâine, dl Leonard Alic, u- 
nul din administratorii fir
mei, a cunoscut, timp de 
patru ani, meandrele acti
vității de comerciant pri
vat. De altfel, numele de 
UZO moștenit de actuala 
fabrică de pâine, ca mar
că de produs, nu înseamnă 
altceva decât inițialele pen
tru ulei, zahăr, orez, pro
duse de bază ale comerțu
lui practicat înainte.

In urma unui studiu 
competent al pieței și po
tențialului de absorbție al 
acesteia, cu cca. un an de 
zile în urmă s-a hotărât a

morsarea unei investiții în 
utilaje de panificație. în
treaga afacere are la bază 
creditul, dotarea din fa
brica de la Hunedoara soli
citând un efort investițio- 
nal de cca. 500 de milioa
ne de lei. Cele patru ma
șini pentru specialități, cup 
torul multivatră și mala
xorul cu trei cuve mobile, 
sunt capabile să scoată o 

producție de peste 6 tone 
de pâine în 24 de ore. U- 
na din problemele cu care 
se confruntă întreprinzăto
rul vizează aprovizionarea 
cu materie primă. „Calita
tea făinii, chiar și de la 
același furnizor, este fluc
tuantă, în timp ce calitatea 
pâinii făcute din ea trebuie 
să fie aceeași, maximă. Am 
fost obligați de câteva ori 
să cumpărăm grâu pe ca
re apoi l-am măcinat pen
tru a obține o calitate a 
făinii necesară producției", 
precizează dl Alic. între
prinzătorul crede că oda
tă cu reducerea taxelor va
male la produsele alimen
tare din import se va o- 
rienta spre această sursă 
de aprovizionare. Pâinea 
Uzo Balcan este cerută de 
48 de clienți, produsul fiind 
solicitat pe întregul areal 
al județului. Firma dispune, 
de asemenea, de patru spa
ții comerciale în care îșl 

desface produsele de pani
ficație și patiserie. Firma 
dispune de 10 mijloace de 
transport proprii, din ca
re șase sunt destinate trans
portului de pâine.

întreprinzătorul este de 
acord că veniturile aduse 
de producerea și comercia
lizarea pâinii sunt impor
tante și vor duce la amor
tizarea investiției în ma

xim doi ani. „Am rezistat 
tentației de a începe să-mi 
construiesc o vilă 'sau de 
a-mi cumpăra un automo
bil de lux. Hotărârea a fost 
în sensul de a reinvesti 
tot profitul obținut", re
cunoaște dl Alic. Materia
lizarea acestei hotărâri es
te noua fabrică de pâine 
Uzo Balcan care în maxi
mum o lună va începe să 
producă la Deva. „Reinves- 
tirea profitului, declară în
treprinzătorul, vine ca o 
reacție normală în demer
sul pentru dezvoltare și 
consolidare a ceea ce s-a 
realizat până acum. Extin
derea firmei asigură o cer
titudine celor 70 de anga
jați că vor avea condiții 
bune de lucru și un serviciu 
sigur". Până acum Uzo Bal
can. în colaborare cu Bi
roul Forță de Muncă și 
Șomaj Hunedoara, a cali
ficat trei „șarje” de bru
tari cărora le-a oferit apoi 
serviciu.

Prea mare, prea costisitor, 
prea ineficient

„Jurassic Park"-ul econo
mic românesc, populat co
pios de gigantism indus
trial, cunoaște ceasul al 
doisprezecelea al agoniei. 
După o goană imprudentă 
și cincinalizată în urmă
rirea unei colosale multila
teralități utopice, lovitura 
năucitoare dată de arbitra
jul imparțial și crud al pie
ței pune pecetea pe con
damnarea la moarte a su
praponderalului în econo
mie. Funcție de caz, re
structurarea va trebui să 
însemne o „sfărâmare" pe 
componente ce pot consti
tui singure o activitate au

tonomă sau, pur și simplu, 
o tăiere ferma a insolva
bilului cu degajarea nece
sară față de viabilul ce 
poate fi reabilitat.

în ideea celor prezenta
te mai sus am purtat o 
scurtă discuție cu dna ing. 
Liliana Neghină, șef birou 
Privatizare, Gorp Control 
Comercial în cadrul Pri
măriei Hunedoara. Obser
vațiile făcute de interlocu
toare vin să confirme sta
rea economică precară pe 
care coloșii economici, de 
data asta, cei din comerțul 
hunedorean, o cunosc. Ma
joritatea spațiilor comer

ciale cbn Municipiul Hu
nedoara, câteva sute, suni 
în proprietatea a două-trei 
societăți comerciale cu ca
pital majoritar de stat. Din 
cele declarate de dna Ne
ghină a reieșit că suprafe
țe considerabile din aceste 
spații sunt neutilizate sau 
suferă de un grad înaintat 
de degradare, interlocutoa
rea apreciind că lipsa de 
flexibilitate a acestor co
loși — cum ar fi Cora SA, 
Mercur-Corvinex SA, Ger- 
na-Fruct SA. Corvinul SA 
și Silvana SA —, imposi
bilitatea gestionării opera
tive a unui patrimoniu prea 
întins cu armări în deru- 

t larea improprie a mărfu- 
; rilor, starea neatrăgătoare 
; pe care spațiile comerciale 
l în discuție o au duc la O 

degradare continuă a afa
cerii. în viziunea interlo
cutoarei, cel mai bun mij
loc de reabilitare a comer
țului hunedorean în zona 
acestor firme-mamut ar fi 
„spargerea" acestora în U- 
nitățile componente astfel 
încât fiecare magazin să-șî 

I facă singur aprovizionarea 
I și strategia de vânzări. Au 
I fost date ca exemple o se- 
I rie de mici magazine par

ticulare care, deși cunosc 
aceleași greutăți, generate 
de mediul economic au
tohton, au răzbit având 
ca bază o legătură directă 
între afacere și interesul 
întreprinzătorului.

REP.: D-le director co
mercial, într-un articol an
terior semnat de mine, am 
confundat funcția d-voas- 
tră cu cea a directorului 
tehnic, lucru pentru care 
îmi cer scuze. însă, apro
po de această chestiune, a 
directorilor și mai ales a 
numărului posturilor direc
toriale în Romtelecom, am 
întâlnit opinii situate pe 
poziții sceptice în ceea ce 
privește necesitatea tutu
ror acestor posturi, patru, 
la număr, în cadrul direc
ției de telefonie hunedore- 
ne. De aceea vă întreb da
că activitatea hunedoreană 
a Romtelecom are nevoie 
de supervizarea a patru 
directori?

P.Ș.: întrebarea d-voas- 
tră a „căzut" bine pentru 
că-mi permite o paralelă 
la un aspect ce vreau să-l 
relev acum. Pe lângă la
tura economică, tehnică sau 
învestițională, odată cu pu
nerea în drepturi a princi
piilor de piață liberă, ac
tivitatea în Romtelecom a 
dobândit o nouă valență. 
Pentru a fi eficientă orice 
activitate cere tot mai 
mult lucru] cu noțiuni a- 
vansate de marketing, me
nite a da soluția maximu
lui de rentabilitate pe fron
tul concurenței. In mod 
normal aceste preocupări 
subjugate evoluției pieței 
polarizează energia unui 
număr de specialiști, orga
nizați într-un compartiment 
ce reclamă o putere deci- 
zională de nivel directo-

Deși tarifele s-au maiorat,
ROMTELECOM rămâne cea mai ieftină 

alternativă pentru consumatorii de telefonie
ral. Așa se face că la ni
velul conducerii direcțiilor 
județene ale Romtelecom 
a apărut și o putere deci- 
zională pe linie comercială, 
linie ce va deveni din ce 
în ce mai importantă în 
contextul luptei pentru do
minarea pieței. Cât priveș
te chestiunea cu numărul 
de directori din cadrul di
recției noastre, chestiune 
ce se vrea, înțeleg, din ci
clul „unul cu sapa, zece cu 
mapa", aș spune că ea nu 
este decât o emanație a 
celor ce deși vor să ascul
te muzica, nu înțeleg rolul 
dirijorului într-o orchestră.

REP.: Și totuși, d-le di* 
rector, cine vă sunt con- 
curenții?

P.Ș.: Astăzi vă pot spu
ne că este vorba despre 
recent introdusul sistem de 
telefonie mobilă GSM pe 
piața românească. Sunt doi 
operatori al acestui sistem 
care constituie potențiali 
concurenți pentru Romte
lecom. Firește, tarifele, de 
câteva zeci de ori mai mari, 
pe care le solicită instala
rea unui post telefonie 
GSM — numai aparatul 
propriu-zis costă între 200 
și 1200 de dolari — îl fae 

prohibitiv pentru românul 
de pe stradă. în timp, în
să, pe fondul unei augmen
tări economice, ponderea 
telefoniei GSM va crește 
fără îndoială.

REP.: Se poate vorbi de 
i dominație a telefoniei mo
bile în viitorul apropiat?

P.Ș.: După părerea mea 
acest lucru nu se va în
tâmpla. Iar dacă acest sis

Dialog cu dl ing. PANTELIMON ȘERBAN — 
director comercial la Direcția de Telecomunicații 

Hunedoara — Deva

tem de telefonie mobilă o- 
feră servicii deosebite, să 
nu credeți că telefonia cla
sică, fixă, a încremenit în 
resemnare. La nivelul cen
tra] al Romtelecom se are 
deja în vedere rețeaua te
lefonică I.S.D.N. — rețea 
cu integrarea serviciilor. A- 
ceasta oferă facilități în 
plus față de CSM, fiind 
mediul optim pentru a co
necta 8 terminale cu uti
lități de telefon, fax, trans
fer date în rețea, vldeote- 
leconferință și o multitu
dine de alte servicii. Exis
tă deja, la București, un 

proiect pilot pentru o re
țea I.S.D.N., ce constituie 
viitorul în telefonia fixă.

REP.: D-le director, să 
revenim la județul Hune
doara. Ge program de in
vestiții are prevăzut Rom
telecom în acest an, pe te
ritoriul județului nostru?

P.Ș.: In acest an s-a pre
văzut o creștere a capaci
tăților cu peste 30 000 de 

numere telefonice. Ga ur
mare a finalizării primei 
etape de investiții, ce asi
gură infrastructura noii 
telefonii Alcatel, în acest an 
vor fi Instalate centrale te
lefonice digitale, cu peste 
20 000 de numere pentru 
localitățile Hunedoara, Gă- 
lan, Hațeg, Ghelarl, lnclu- 
zându-se și trei așezări ru
rale din zonă șl 12 000 de 
posturi telefonice pe rela
ția Deva, Simeria, Orăștie. 
Lucrările la aceste inves
tiții sunt în curs de desfă
șurare, Iar datele limită 
pentru punerea în funcțiune 

se întind până la finele 
primei părți a anului 1998. 
Investiția este demarată și 
pentru Valea Jiului, deo
camdată, însă, doar faza 
de proiectare.

Soluțiile tehnice aplica
te noii rețele telefonice lo
cale asigură, acoperitor, so
licitările de posturi telefo
nice, urmând a dispărea 
lista de așteptare. Opera
tivitatea va fi foarte ma
re, un telefon putând fi 
instalat în cel mult câteva 
zile de la depunerea cere
rii. In. ceea ce privește me
diul rural, la nivelul cen
tra] al conducerii Romte
lecom există o strategie 
conturată, urmând ca în 
scurt timp sâ se ia o ho
tărâre în acest sens.

REP.: începând de la u- 
nu iunie tarifele practica
te de Romtelecom au cres
cut simțitor, în prezent a- 
nunțându-se alte majorări. 
Gare este poziția d-voastră 
față de această problemă?

P.Ș.: Ghlar dacă au cres
cut, tarifele percepute a- 
cum nu sunt încă de natu
ră să acopere cheltuielile 
regiei. S-a avut grijă ca a- 
ceste majorări să nu afec
teze la fel pe toată lumea, 

fiind dirijată o protecție 
spre abonatul casnic. Sal
tul de preț după părerea 
mea nu a fost prea mare, 
dacă avem în vedere fon
durile pe care le reclamă 
investițiile pe care le face 
regia în prezent La stabi
lirea noilor tarife s-a luat 
în calcul și puterea redu
să de plată a populației și 
de aceea în sistemul de ta
rifare primele 50 de im
pulsii sunt gratuite, ceea 
ce înseamnă că la o durată 
a discuției de cca. 5 minu
te pe zi, local, costul im
pulsului este zero pentru 
abonatul casnic.

REP.: Ce părere aveți fa
ță de intenția de privatiza
re a Romtelecom?

P.Ș.: Din câte știu eu, e- 
xistă o hotărâre care pre- 
vede ca în cel mult două 
luni de zile regia să se 
transforme în societate na
țională administrată de Mi
nisterul Comunicațiilor. A- 
cest lucru va crea posibili
tatea achiziționării unei co
te de acțiuni de către In-; 
vestitori strategici. Se spe
ră ca pe această cale în 
anul 2003 rata de telefonf- 
zare a societății românești 
să fie de 25—30 la sută, OU 
peste zece procente mal 
mare ca acum. Aceasta va 
însemna un telefon pentru 
flecare familie de români.

Pagină realizată de: 
ADRIAN SALAGEAN
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SATUL — AZI jlliUIBIUI SAȚIU — AZI
LĂPUGIU — IN ZIUA DE ISPAS
O-fuMații

Pe adresa ziarului nostru a venit săptămâna tre
cută o invitație din partea Primăriei comunei Lă
pugiu de Jos, pentru a lua parte la o manifestare 
organizată în satul Ohaba. Firește, am dat curs in
vitației și am participat la Parastasul împlinit de 
un sobor de preoți întru pomenirea celor ce s-au 
jertfit, în cele două războaie mondiale, pentru liber
tatea, independența și propășirea României. Partici
parea la evenimentul respectiv ne-a prilejuit docu
mentarea pentru ceea ce am scris în pagina de față.

c>e au Ltd an. sat

<De m-Ml ea aa
țuwat (M-tadax

Dl Iosif Șomau, cantor 
al bisericii din Ohaba, își 
aduce aminte :

— Satul Ohaba, unde 
m-am născut eu, era aco
lo, peste dealul acela, în 
creștetul căruia se află 
un stâlp de înaltă tensiu
ne. Acolo nu exista apă 
potabilă, eram departe de 
drumul ce duce în Timiș, 
era foarte mult noroi. Oa
menii aveau pământ și 
aici și veneau cu anima
lele la pășune. înainte de 
al doilea război mondial, 
prin 1938, parcă, oamenii 
de acolo au început să se 
mute aici. îmi aduc amin
te că primii care au făcut 
treaba asta au fost frații 
fosif și Ambrozie Șoman. 
Anul 1940 a fost cel al mu
tării masive.

— Cum s-a făcut, pro- 
priu-zis, mutarea ?

— Oamenii și-au desfă
cut casele și ce mai aveau 
pe lângă ele, le-au adus 
aici și le-au montat la 
loc, căci acestea erau mal 
ales din lemn. Așa au 
procedat și cu biserica.

Qd ejâțLețltLe
uamt m.0-nami ut

Din satul Ohaba au ple
cat rnulți flăcăi și bărbați 
tineri pe fronturile pri
mului război mondial șl 
se apreciază că numărul 
celor ce nu s-au mai în
tors se ridică la circa 40 
ceea ce dovedește bărbă
ția Și dăruirea pentru 
patrie a celor de aici. Toc
mai plecând de la acest 
aspect, învățătorii cercu
lui cultural din Teiu, în 
frunte cu Iosif Bujoran, 
Iuliana Bujoran, Anasta
sia Vlădescu, b. Dumbra
vă ș.a. — în vreme ce 
paroh era Iuliu Grișan, iar 
notar Victor Mureșan — 
au luat inițiativa ridicării 
unui monument în amin
tirea celor căzuți în res
pectivul măcel. Monumen
tul a fost realizat din 
piatră și a fost așezat, în 
1934, în mijlocul satului. 
Mai apoii s-a hotărât să 
se ridice o școală nouă, 
tocmai pe locul acela. Li 
s-a cerut oamenilor să 
mute monumentul. „Un

Ultimii au plecat din fosta 
Ohabă părinții mei. Toc
mai venisem din armată 
și voiam să mă rostuiesc. 
Dar ce fată ar fi venit în 
locurile acelea pustii ?

— Arc case frumoase 
Ohaba de aedm.

— Are, căci oamenii sunt 
harnici, pe ce pun mâna 
iese bine. Să vedeți ce am 
pățit cu biserica. Era prin 
anii 1960 — comunismul 
se instalase. Bisericuța a- 
dusă din fosta Ohabă era 
bătrână și ne-am gândit 
s-o refacem. Așa ceva, pe 
atunci, nu era voie. Ni s-a 
aprobat doar efectuarea 
de reparații. Am proptit 
bine acoperișul cu bârne, 
am dărâmat pereții bă
trâni și în locul lor am 
făcut pereți de zid, apoi 
am lăsat acoperișul la 
loc. Organele de atunci 
s-au prins și ne-au apli
cat o amendă drastică. Am 
pus mână de la mână, am 
plătit amenda și am ră
mas cu o biserică trai
nică și frumoasă.

de?" au întrebat ci auto
ritățile comuniste din vre
mea aceea. „Duceți-1 colo 
în vârful dealului", li s-a 
răspuns oamenilor în bat
jocură. Sătenii l-au cobo
rât ceva mai la vale. Nici 
acolo nu era bine și s-a 
dispus ca acesta să fie 
desființat. Niște oameni 
răi la suflet l-au demolat, 
așa că acesta a stat vreme 
îndelungată trântit la pă
mânt. Un grup de alți ini
moși a hotărât să-l ridice 
în picioare și l-au așezat 
în curtea bisericii.

— De acum, aici îi este 
locul pe veci — ne-a spus 
prof. Milică Sîrbu.

— Deci, în primul răz
boi au căzut circa 40 de 
oameni. în al doilea câți ?

— Gam tot atâția. Deci 
Ohaba are în jur de 80 de 
eroi. Numele lor trebuie 
să rămână în nemurire, 
tocmai de aceea le vom 
trece pe două plăci de 
marmură, pe care le vom 
așeza ' pe peretele bisericii.

Dl Moise Țurlea oficia
ză la bisericile din Lă- 
pugiu de Sus, Lăpugiu de 
Jos și Ohaba de mai mult 
de două decenii.

— Parohia noastră este 
una săracă, dai’ oamenii 
țin mult la bisericile lor. 
Contribuie la înnoirea odăj
diilor, la alte cheltuieli. 
Aici, la Ohaba, am repa
rat biserica, am montat 

1 un al doilea clopot etc. Se 
i dovedește încă o dată că 

cei săraci sunt și milostivi 
| cu biserjea. Cei avuți sunt 

zgârciți.
I — S-au întors oamenii.

JddțtagMLL de 
c^as. ^t

JLățLagMtt de. 
Q-O-l

Comuna despre care 
scriem are două sate cu 
același nume — Lăpugiu 
— cel de Sus și cel de 
Jos. La prima vedere n-ar 
exista cine știe ce deose
bire între ele, în afară de 
faptul că cei din satul de 
sus — acolo neexistând în 
trecut unitate agricolă so
cialistă — sunt mai bo- 
gați, au case mai mari și 
mai frumoase, animale 
multe, utilaje. Poate din 
această pricină se cam 
fac glume pe seama lor. 
Despre ei se zicea: „Nu 
te bate, nu te-njură, nu
mai te minte și te fură". 
Se mai zicea că dacă-1 
întrebai pe un om unde 
locuiește cutare, îți răs

o După postul Paștelui, 
în perioada căruia au fost 
interzise căsătoriile, luna 
maj a debutat cu mai mul
te căsătorii. între acestea 
și cele întemeiate de Sorin 
Urs din Lăpugiu de Sus șl 
Erika Laura Muntean din 
Lasău. Tot din Lăsau sunt 
și Ionel Muntean și Ana 
Pop, care și-au unit des
tinele pentru toată viața.

• Brutăria particulară 
din Lăsău (patroni Nicu 
Simina și Tiberiu Grișan) 
„merge foarte bîhe — cum 
apreciază localnicii. Gei de 
acolo sunt oameni de trea
bă". Este asigurată pâinea 
pentru trei sate — Lăpu
giu de Sus. Fintoag și Lă- 

• său, dar pâine și speciali
tăți de panificație se faa 

după decembrie 1989, la 
biserica strămoșească ?

— în mare măsură da, 
dar unii încă n-au venit. 
Organizăm multe acțiuni 
cu copiii, de sfintele săr
bători ale ortodoxismului.

— în comună sunt și 
mulți pocăiți.

— Da, dar la evenimen
te tot la biserica noastră 
vin și ei. în vremea co
munismului îi veneram pe 
eroi, dar nu cu mare am
ploare. Manifestarea de 
acest Ispas este prima de 
asemenea anvergură și 
vrem să o continuăm de 
acum încolo.

pundea invariabil „Nu 
știu", deși știa foarte bine.

— Astea se petreceau cu 
multă vreme înainte — 
considera dl Iosif Pogan, 
actualul primar al comu
nei, fiu al satului Lăpugiu 
de Sus. Atunci oamenilor 
le era frică de străini, căci 
știau că nu puteau aduce 
decât necazuri. Erau obli
gați să dea la stat în fie
care an mari cantități de 
carne, lapte ș.a. în ultimii 
ani, mai ales în anii de 
democrație, firea lor s-a 
mai deschis, s-au apropiat 
de civilizație. Asfaltarea 
drumului până în sat — 
ce va începe în acest an 
— îi va apropia și mai 
mult.

sȚ)e. Lea^t...
și la comandă. Se lucrează 
„când șl cât trebuie", cele 
trei salariate fiind „fete de 
nădejde".

• în baza contractului 
încheiat de Primărie cu o 
societate particulară din 
Deva, lunar se aduc în sat 
120 de butelii la prețul — 
considerat convenabil — de 
34 000 lei una.

• Personalul medical a) 
Dispensarului comunei a 
cerut înființarea unui punct 
far-maceutlo în Lăpugiu, de
oarece farmacia cea mal 
„apropiată" este la... Do-

Jd&eaL aadx
„dat aicuta ea

0-awLta“
în liniște și cu evlavie 

a fost ascultată slujba so
borului de preoți în bise
rica satului Ohaba.

„încă ne rugăm pentru 
odihna adorrmților robi
lor lui Dumnezeu... și pen
tru ca să li se ierte lor 
toată greșeala cea de voie 
și cea fără de voie. Doam
ne miluiește-ne...".

Slujba de pomenire a 
eroilor neamului a conti
nuat afară, în fața monu
mentului ridicat în curtea 
bisericii, în jurul căruia 
s-au adunat o mulțime de 
credincioși, de la mic la 
mare, din satele comunei.

„Am venit aici cu inimi 
curate, cu suflete bune, am 
venit să înălțăm o rugă 
sfântă către cer, către 
Domnul nostru Isus Hris- 
tos,..". Cuvintele protopo
pului Alexandru Hotăran, 
rostite cu tonalitate maies
tuoasă și adâncă simțire, 
au înfiorat sufletele să
tenilor, care au trăit mo
mente de înălțare sufle
tească. de cinstire și pre
țuire a celor care s-au 
jertfit pentru apărarea 
gliei strămoșești.

—o—
După terminarea sluj

fkjaaa
La Ohaba, în ziua de Is

pas, aproape tot satul es
te în vervă. Asemenea ne- 
deilor din alte zone ale ju
dețului, aici se organizea
ză... ruga (ca în Banat). Gu 
acest prilej, familiile din 
sat pregătesc mâncăruri fel 
de fel, dulciuri, se aprovi
zionează cu băuturi, spre 
a-și prim] cum se cuvine 
oaspeții. Se întâlnesc tineri 
și tinere din satele din 
împrejurimi, dansează, a- 
desea această binecuvânta
tă zi fiind și începutul u- 
nor prietenii și uniuni pe 
viață.

bra și oamenilor le este 
foarte greu să se deplase
ze pentru onorarea rețe
telor.

• Gei din Ohaba au ce
rut înființarea în sat a u- 
nui punct sanitar. „Spațiu 
ar fi — spunea medicul A- 
driana Barbu. Rămâne să 
se facă demersurile către 
Direcția Sanitară și Pre
fectură". 

Pagină realizată de 
ESTERA SÎNA, TRAIAN BONDOR

bei, preotul Moise Țurlea 
(parohia Lăpugiu de Jos, 
Ohaba și Lăpugiu de Sus) 
a invitat credincioșii: „Să' 
dăm ascultare și pruncilor 
de aici, care aduc cinste 
și slavă eroilor neamului 
nostru".

Elevi ai claselor I— VIII, 
din majoritatea satelor co
munei. au prezentat uni 
program de cântece patriot 
tice, montaje și versuri. 
Corul, dirijat de prof. Fio» 
rica Sârbu. a intonat cân
tecele „Pui de lei", „Tu,- 
Ardeal", „Așa-i românul", 
„Treceți batalioane române 
Garpații", „Imnul Eroilor", 
„Pe Câmpia Libertății".

între intelectualii satu
lui prezenți la manifesta
re se afla și profesorul 
Iosif Milică Sârbu, direo- 
torul școlii, care remarca 
referitor la receptivitatea 
sătenilor față de asemenea 
serbări religioase : „Există 
în genera] o armonie, un 
consens între oamenii lo
cului. Parcă dărnicia soa
relui și frumusețea naturii 
din jur vin să confirme câl 
„aici este locul unde dat 
mâna cu omenia".

„Ne-am pregătit ca pen
tru un botez — spunea do» 
profesoară Florica Sârbu. 
De o săptămână ne sculăm 
cu noaptea în cap pentru 
ca totul să fie o reușită". 
Era așteptată orchestra de 
muzică populară din Banat, 
condusă de Puiu Codrea- 
nu, ca și alți cinci soliștii 
„Spre seară, vor veni mul
țime de oameni de la noi 
și din Banat. La ora 12.00, 
noaptea, fiecare familie își 
va primi la masă rudele, 
prietenii, cunoștințele. Va 
continua apoi dansul până 
în zorii zilei".

• Satele Lăpugiu de Sus 
și Fintoag — cele mai mart 
din comună și cu o popula
ție numeroasă — nu au in* 
stalat nici un post telefo
nic. Primăria a făcut mal 
multe cereri la „Romtele- 
com", dar nu a primit nlol 
un răspuns. încă...

• In atenția Regiei A- 
pelor Române — spunea 
dna Câmpurean — se află 
curățarea râului care tra
versează localitatea centru 
de comună, ale cărui ma
luri și albie sunt cam ne
glijate în prezent
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BĂNCILE ȘI BANII LOR

Unde nu-i iertare
și nici indurare

i I Aproape nu-i zi ca în 
paginile de publicitate ale 
ziarelor să nu apară anun-

I țuri prin care se vând la 
licitație silită bunuri apar
ținând unor firme sau 
persoane fizice. Sute de 
case și apartamente, spații 
comerciale și diverse con-

I strucții, mașini, utilaje, 
instalații, automobile, mul- 

i te alte acareturi sunt scoa- 
I se la mezat prin sentințe 
, judecătorești pentru achi
tarea datoriilor către bănci 
de cei care s-au aventu
rat „cu capu-n traistă" în 

i scopul de a da „marea lo 
ț vitură* în afaceri., Tot in
i' tr-acoîo bate și mulțimea 
| de bilețele „vând urgent...", 
ț lipite te miri pe unde prin 
î orașe și scrise de mâna U- 
nor inși cu tot atâtea cla
se cât expresul de Chiș-

I cădaga, dar școliți din bel-
■ șug intr-ale lăcomiei șl 
I goanei după bani.

Sunt la mijloc în toată 
povestea asta bani grei, 
însumând, numai în jude
țul nostru, câteva zeci de 
miliarde de lei. Bani luați, 
cu deosebire, de pe la „Da
cia Felix", „Credit Bank", 

| „Baniccoop? dar și de la 
alte bănci mai cu... pre- 

I tenții. Iar persoanele în 
cauză n-au fost niște „tu- 

I nari” gen Sever Mureșan 
sau Gigi Kent, ei niște 

! solicitanți de împrumu
turi absolut onorabili. Asta 
ia început, că pe urmă... 

; Ei și-au pus „la bătaie" a- 
i goniseala de-o viață, ori 

ce-au dobândit peste noap
te prin vreo pleașcă 
numită Caritas sau prm- 
tr-o bișnițăreală băftoasă. 
Totul făcut cu nonșalanța 
celui stăpân absolut pe 
el și pe steaua lui.

A fost un adevărat spec
tacol vânzoleala iscată de 
cei ce s-au năpustit fre
netic intr-ale afacerilor. 
Unii, după ce-au „făcut“ 
de două-treî ori Turcia cu 
sacoșele pline de orientalis- 
me, și-au descoperit voca
ția de mari comersanți și 

'■ s-au pus pe dres buticuri, 
: impexuri și sereleuri pe 

banii băncilor. Alții, după
■ ce-au cărat pe la unguri și 

pe la sârbi câțiva saci cu 
lucruri „procurate" cu iu
țeală de mână și nebăgare 
de seamă de prin depozi
tele și întreprinderile sta
tului, și-au tras „abețeuri" 
și crâșme, visând să le 
pice „mălaiul" cu nemilui
ta Au fost chiar și din 
aceia care și-au gajat bru

ma de avere și acoperișul 
de deasupra capului pen
tru a merge „în Jerma- 
nia", de unde sperau să se 
întoarcă plini doldora de 
mărci. Culmea e că toate 
„afacerile" de acest gen, 
încheiate prin verdictul 
dur al instanțelor judecă
torești, n-au avut în ele 
temeinicia legii, a lucrului 
făcut cinstit, corect și cu 
pricepere, ci șmecheria cu 
și fără „șorof", diletantis
mul cras și lăcomia pros
tească.

Așa se face că aproape 
toți cei care au fost în al 
nouălea cer când și-au um
plut traistele cu milioane 
se află acum în fața unor 
dificultăți insurmontabile 
și trăiesc adevărate dra
me. Ei și neamurile lor 
revarsă asupra băncilor 
potop de blesteme pentru 
nenorocirea ce le-au cășu
nat-o. Pot însă merge să 
dea acatiste la biserică ori 
să colinde mănăstirile în 
căutarea vreunei icoane 
făcătoare de minuni care 
să-i scape de necaa. Ba pot 
să apeleze chiar la renu
mitele vrăjitoare Venus, 
Maria-Unguroaica sau Omi
da, că tot degeaba. Astea 
le descântă pentru legat și 
dezlegat cununii, poftă de 
dragoste și argint viu, dar 
la bănci n-au leac. Bănci
le sunt insensibile și im
pasibile la toate și la tot 
ce nu ține de legile și re
gulile lor. Sunt surde, mu
te și oarbe la sentimenta
lisme, nu știu ce-i ierta
rea, mila și îndurarea față 
de datornici. Misia lor este 
să dea și să ia bani și, din 
acest punct de vedere, sunt 
— și trebuie să fie — niș
te mașinării al dracului de 
bine puse la punct. Și tot 
așa de bine pot fi — și 
sunt de altfel — niște par
tenere ideale pentru cine 
le acceptă „jocul" și se su
pune rigorilor lor.’

Ceea ce nu-i cazul „afa
ceriștilor". Dramele și du
rerile lor de datornici a- 
junșl la cheremul execu
torilor judecătorești nu re
prezintă nimic altceva de
cât prețul ce trebuie să-l 
plătească, mai devreme sau 
mai târziu, toți cei care, 
măcinați până în măduva 
oaselor de pofta nebună 
a îmbogățirii rapide și fă
ră muncă, plonjează cu 
nesăbuință în vâltorile eco
nomiei de piață.

LAURENȚIU VISKI
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CONCURSUL
DIN 15 IUNIE

19 9 7
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DIBARI (4) — CASTEL
Șansele (și valoarea) sunt
BRESCIA (1) — VENEZIA (11)
Gazdele își văd visul împlinit: promovarea
Nu se pune problema învingătorului.
CESENA (17) — LECCE (3) pauză
In zece meciuri — până la pauză — ambele

mâții au câte 10 egaluri ...
4. CESENA — LECCE final 1

Gazdele pot să-și apropie victoria în final.
ar fi imposibil nici un meci egal.

5. CHIEVO (7) — FOGGIA (10)

SANGRO (16) 1
de partea gazdelor.

1 
în

K 
for-

Nu

1
Toate datele de care dispunem despre evoluția 

celor două formații ne îndeamnă să credem în vic
toria gazdelor.
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„VOCI DE COPII" - la a V-a ediție
Din nou Aninoasa a 

devenit — preț de trei 
zile — capitala cântecu
lui, a frumuseții artei, a 
bucuriei! Festivalul-con- 
curs de muzică ușoară 
„Voci de copii" — născut 
din profesionalismul ți 
dragostea pentru frumos 
a unor autentici artiști 
— a ajuns la cea de-a 
V-a ediție. Sărbătoarea 
cântecului pentru copiii 
Văii Jiului a fast pregă
tită cu răspundere și e- 
fort de către organiza
tori : Consiliul Local al 
Orașului Aninoasa, con
ducerea minei și sindi
catul M.T.I. a acesteia 
și, desigur, gazda — Clu
bul sindicatului M.T.I. 
Aninoasa.

Efortul a meritat! El 
a fost răsplătit de evolu
ția celor 65 de concu- 
renți — copii și adoles
cenți, veniți din toate o- 
rașele Văii Jiului, care 
au făcut ca timp de trei

zile sala mare a clubu
lui din Aninoasa să frea
măte de aplauze, ovații, 
bucurie.

— A V-a ediție a Fes
tivalului „Voci de copii" 
a fost o reușită — apre
cia, public, dna prof. 
Teodora Jurca, președin
tele juriului (căruia nu 
i-a fost ușor să departa
jeze, mal ales la grupa 
de copii intre 8—10 ani, 
foarte mulți prezenți in 
concurs și toți foarte 
buni!). Festivalul a câș
tigat mult in calitate I 
Prezența concurenților 
din Aninoasa a fost su
perioară — și numeric, 
și calitativ — s-a simțit 
dorința, ambiția cu care 
s-a muncit aici, cu atât 
mai mult cu cât in Ani
noasa nu există profe
sori de specialitate (mu
zică). Și, după ce a fă
cut câteva recomandări 
de care e bine să se țină 
seamă în întrecerile vii

toare (mai cu seamă în 
ceea ce privește alegerea 
repertoriului), dna prof. 
Jurca a adus mulțumiri 
celor care „au permis ca 
timp de trei zile arta 
să-și etaleze aici frumu
sețea, să simțim cum 
cresc talentele, să desco
perim altele noi. Avem 
puține ocazii de a fi fe-. 
riciți, în aceste vremuri 
grele, și iată că Aninoa
sa, prin festivalul său, 
ne dă o reală bucurie.

Cei care au permis 
ca timp de trei zile „A- 
ninoasa să freamăte in
tr-o sărbătoare cu adânci 
rosturi educative, au fost 
nominalizați pe scenă 
și aplaudați îndelung de 
sutele de spectatori, ca
re ii cunosc bine. Sunt 
oamenii Aninoasci — ini
mosul primar llie Bot- 
gros, sensibil și entu
ziast în fața actului de 
cultura, prin care doreș
te să scoată orășelul 
din anonimat, ing. Con
stantin Ilinescu, preșe
dintele sindicatului M.T.I. 
al minei, părinte îndră
git, care s-a zbătut pen
tru a asigura manifes
tării tot ce-i este de tre
buință — de la ambian
ță, la substanțiale pre
mii, nu numai premian- 
ților (24.'), ci tuturor 
concurenților. Aplauze 
îndelungi au însoțit nu
mele Danielei Pașca, 
semnatara scenografiei 
fiecărei ediții a festiva
lului, remarcată prin 
sensibilitate și bun gust 
în arta plastică, iar pre
zentatorii spectacolului 
— Alexandra Fior ea, fe
tița din clasa a IV-a, 
Șc. gen. nr. 2 Uricani, 
cu o prezență scenică 
admirabilă, și Vasile Bă

lan, directorul clubului 
gazdă, au fost liantul în- 
suflețitoarei manifestări.

Gala laureaților s-a 
desfășurat în ritmul a- 
plauzelor și-n entuzias
mul sutelor de spectatori. 
Posesorii premiilor I (pe 
categorii de vârstă, ai ce
lor speciale și al Mare
lui trofeu au împodobtt 
cu o frumusețe incomen
surabilă spectacolul de 
gală. De la Silviu Ciuta, 
deținătorul premiului 
„Prichindel" (răsplătit, 
printre altele, cu un ur
suleț „Panda" mai mare 
decât el) ori gingașele și 
frumoasele Diana Vasian, 
Caria Mare, de la Roxa
na Nistor, Adriana Bâcă, 
Linda Baban, Andreea 
Beleneși, la năstrușnica 
Edith Flavia Munteanu 
(care a entuziasmat la 
maxim publicul — și ju
riul !), totul a fost bucu
rie. Ca și prezența de 
suflet a îndrăgitului so
list Miki Kurta și a mai 
tinerilor săi colegi — A. 
Latkulic și loan P. Po
pescu, ca și recitalul for
mației locale „Anena", ca 
și apreciatul moment mu- 
zical-coregrafic „Vitrina 
cu păpuși", a „păpușilor" 
de la Clubul copiilor din 
Lupeni. Iar momentul li- 
terar-muzical al Școlii 
generale „Sf. Varvara" 
Aninoasa — emoționant 
gest de recunoștință adus- 
de copii — și evoluția 
Mihaelei Popa, câștigă
toarea Marelui trofeu, au 
încheiat înălțător sărbă
toarea cântecului, dând 
o strălucire aparte ediției 
a V-a a Festivalului-con- 
curs de muzică ușoară 
„Voci de copii".

LUCIA LICIU

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCĂ
ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA

VACANTE, LA DATA DE 10. VI. 1997

Agent comercial 17 ; Agent de asigurare 59 | 
Arhitect clădiri 2; Arhitect urbanism, peisagistică șl 
amenajarea teritoriului 1; Artificier la lucrări de 
suprafață 1; Barman 22; Bijutier metale prețioase 
1; Bobinator aparataj electric 1; Brutar 7; Bucătar 
17 ; Buldozerist 3; Carmangier 1; Cioban 1; Coa
for 2; Cofetar 6; Confectioner tricotaje după co
mandă 32 ; Confectioner asamblor articole din texti
le 35; Consilier economic 1; Contabil 1; Contabil 
șef 1 ; Controlor calitate 1; Croitor 56 ; Croitor con-
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6. COSENZA (18) — LUCCHESE (14) 1 H
Gazdele ca și retrogradate vor trage pentru

victorie. Oaspeții s_ar mulțumi și cu un punct.
7. CREMONESE (20) — EMPOLI (2) pauză 1 XI 

Aflată pe ultimul loc, Cremonese va juca doar
pentru public. Și la pauză ar putea conduce...
8. CREMONESE — EMPOLI final x 2 

Dacă oaspeții vor să promovez^ cu adevărat, pot
învinge în deplasare.
9. -------- -------------GENOA (5) — PALERMO (19) 1

Este cel mai sigur solist al acestui concurs. 
PESCARA (6) — PADOVA (13) pauză I 
Chiar din prima repriză, gazdele pot lua avans. 
PESCARA — PADOVA 
Gazdele vor să încheie 

mai liniști suporterii.
12. SALERNITANA (15) —

Un joc ce ar putea fi dominat de gazde, între 
două echipe ce au avut de luptat cu retrogradarea.
13. TORțNO (8) — RAVENNA (9) Im

Probabil va conta avantajul terenului. Miza 
partide nu e mare—

ii
16.

11. final 1
cu o victorie pentru a-șl

REGGINA (12) 1 n

................................

h
i >

fecționer îmbrăcăminte ‘după comandă 6; Cusăto 
piese din piele și înlocuitori 6; Cusător piese 1 
încălțăminte 31; Depanator de aparate radio și TV 
redresoare și amplificatoare 1; Director adjunct so 
cietate comercială 1; Director general societate cc 
mercială 2 ; Dispecer 1 ; Dulgher pentru construi 
ții 14; Economist în industrie 1; Electrician d 
întreținere și reparații 5; Electrician în construct 
1; Electrician montare și reparații cabluri electric 
subterane 1; Electromecanic 19; Electronist 3; Fa 
ianțar 6; Farmacist 1; Fierar betonist 6 ; Gestion: 
depozit 1; Inginer construcții civile, industrial 
și agricole 1 ; Inginer electromecanic 2; Inginer 1 
industria alimentară 1 ; Inginer mecanic 2 ; Install 
tor apă, canal 4; Instalator frigotehnist 2; Juri: 

.. consult 3; Lăcătuș mecanic 13; Maistru construct
civile, industriale și agricole 4; Maistru în indus 
tria textilă-pielărie 2; Maistru mecanic 1; Mecan 
auto 1; Mecanic montator instalații cu cablu în si 
vicultură și expl. 1 ; Modelicr lemn 2 , Mozaici 
7; Muncitor necalificat 2; Operator calculator ele< 
tronic și rețele 1 ; Ospătar (chelner) 39 ; Parchet.' 
—- linolist 1; Patiser 3; Paznic 23; Pictor p 
sticlă și ceramică 5 ; Secretară 1; Șef serviciu . 
provizionare — desfacere 1; Șoier autocamion 2; Ș< 
fer de autoturisme și camionete 5; Strungar un 
versal 5 ; Sudor autogen 4 ; Sudor electric 3 ; Tel 
nician proiectant construcții 2; Țesător — restau 
rqtor manual de covoare 18 j Tâmplar manual 5 
Tâmplar universal 7; Tinichigiu carosier 1; Trac 
torist 2 ; Vânzător 51 j Vânzător ambulant de pr 
duse alimentare 1; Vopsitor auto 1; Zidar, rosar- 
tencuitor 24; Zugrav, vopsitor 9.

Total locuri de muncă vacante — 636.

NOTA: Informații despre locurile de muncă v< 
cânte comunicate de către Oficiul de Forțe de Mw 
că și Șomaj Hunedoara—Deva puteți primi de 
Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și D 
cumentare, Clubul Șomerilor Deva precum și la 6 
râurile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedo 
ra, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petre 
șani, Lupsni, Vulcan, in zilele de luni, marți, mie 
curi, joi, între orele 9—12.
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Probator iu I - ad ni i ii i s tr at, 
managerul — „ascuns"
La propunerea IPJ Hu

nedoara, Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara a emis mandat de 
arestare pentru 30 de zile 
pe numele lui Nicolae 
Vlad, din Lupeni, mana
ger general al S.G. „Tes- 
ma“ SA Lupeni.

Administrarea probato
riului a arătat că mana
gerul s-a dedulcit la bani 
nemunciți și necuveniți. 
Ce s-a întâmplat? S.G. 
„Tesma" a încheiat In 
1994 contract cu firma i- 
taliană „Corderia del 
Ghieți“ pentru achizițio 
narea unei mașini de îm
pletit șnur. Valoarea de 
achiziție prevăzută în 
■contract — 10 milioane 
de lire italiene.

Dracul însă nu face 
biserici. Nicolae Vlad a 
socotit că, din afacere,

și-ar putea „trage" și el 
vreo câteva milioane. Nu 
de lire italiene, ci de 
lei românești. Chiar așa 
slab cum e leul, dacă-s 
mulți și vin fără a trans
pira pentru ei...

în înțelegere cu italia
nul, N.V. a modificat va
loarea contractului de la 
10 Ia 75 de milioane de 
lire, motivând că dife
rența înseamnă piese de 
schimb, montarea utilaju
lui, instruirea personalu
lui deservent. De toate 
acestea numai N.V. știa 
că s-au făcut De pro
bat credibil —

Paguba produsă prin 
acest artificiu firmei achi* 
zitoare — 68 680 000 de 
lei. Suma încă nu a fost 
recuperată, dar manage
rul incorect a fost pus la 
„păstrare". (I.G.).

PRIETENII CĂRȚII

MARI CIVILIZAȚII 
DISPĂRUTE
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S. C. „DECEBAL" S.A. (Industria Cărnii)
DEVA, Piața Unirii, 8

Vinde la licitație următoarele mijloace fixe:

— Remorcă de distribuit furaje
— Buncăre siloz 10 mc.
— Forjă cu două focuri
— Mașină măcinat fibroase
— Remorcă împrăștiat dejecții
— Clasor dublu spiral
— Sobă de încălzit
— Linie electrică aeriană
— Presă de balotat paie
— Remorcă de amestecat furaje
—- Agregat de tuns oi
— Autoclave de sterilizare
— Mașină de închis borcane
— Cazane duplex cu manta dublă 

1000, 300, 400 litri
— Recipiente conice 1500 1.
— Duplex cu agitator inox 50 I.

— Duplexuri paralelipipedice pentru 
fierbere

— Malaxor cu braț
—• Ghilotină de despicare cap
— Foarfecă de tablă
—- Mașină de scos șoric
— Mașină de separat carne
— Generator de curent, mixt
— Cuve de malaxor
— Jupuitor bovină
— Depilator porci
—- Platforme mobile
— Bandă imobilizare
<—• Platformă telescopică
— Decantor de grăsimi inox
— Mașină curățat rădăcinoase
— Bandă sângerare
— Redresor de încărcare.

Licitația se organizează la data de 26 iunie, ora 10, Ia sediul societății.
In caz de neadjudecare, licitația se va relua in fiecare zi de joi a săptămânii la ace

eași oră, până la epuizarea stocului.
Lista și informațiile necesare solicitanților se află la sediul socict; ii tel. 211760, 1, 2, 

biroul mecanic șef.

1
I
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Pe orizontul publicistic 

a apărut o nouă editură 
.Prietenii Cărții", ce pre
zintă publicului larg o 
bogată ofertă de cărți be
letristice și istorice.

Este salutară apariția 
unei astfel de edituri, care 
are ca scop atragerea de 
cititori, Interesați de ade
vărate opere de artă, o - 
pere scrise de scriitori ce
lebri, gen: Dante, Shakes
peare, Moliere, Hugo, 
Kafka etc., toate aceste o- 
pere ce stau la uaza cul
turii universala sunt pre
zentate în colecții.

Desigur că nici scriitorii 
români nu au fost uitați, 
dovadă: Eminescu, I.L. 
Garaj iale, Alecsandri, Go- 
ga, Slavici și alții, prezen* 
tați într-o colecție deo
sebită.

Aceste valori spirituale 
sunt editate și în limba 
română, cât șl în cele 
două limbi de mare circu
lație : franceză și engle
ză. Colecția în limba fran
ceză este compusă din o- 
pere ce au ca scop ex
plorarea ființei umane 
prin opere ca : Balzac — 
Le pere Goriot, Stendhal— 
De l’Amour, Hugo — No
tre Dame de Paris. So- 
lecția în limba engleză 
cuprinde opere ce repre
zintă spiritualitatea con
servatoare a literaturii bri' 
tanice : Th Hardy — Far 
from the Maddingcrowd J 
Gharles Dickens — Hard 
Times ; O. Wilde ■— The 
Times } O. Wilde — The 
Importance of Being, Ear
nest, Lady Windermere's 
Fan.

Din punct de vedere is
toric, interes prezintă co
lecția intitulată „Mari Si- 
vilizații Dispărute". A- 
ceastă colecție conține 12 
volume de mare valoare 
prezentând civilizațiile an* 
tice, descoperind mistere 
de mare interes. Marile 
temple ale egiptenilor, ma- 
iașilor, grecilor, asiro — 
babilonenilor, prezentate 
deosebit de minuțios, se 
dezvăluie în toată splen
doarea lor.

Complementar se desco
peră suferințele celor ce 
au ridicat aceste mărețe 
opere de artă. Ele trans

mit contemporaneității 1- 
maginea luptei neîncetate 
și nedrepte a umanului 
cu efemerul. Umanul, deși 
nu a reușit să se smulgă 
din „cercul strâmt" în 
care a fost condamnat să 
trăiască de către zeii ne
milostivi, a reușit să în
frângă exponentul divin— 
timpul — care duce o 
luptă eternă împotriva mu’ 
ritorilor.

Prin intermediul aces
tei coleoțli privim sfin
xul și piramidele egipte
ne, impozantele cetăți ma- 
iașe, ziguratele babiloniene, 
minunatele temple grecești 
și romane, încât rămânem 
în admirația acestor va
lori ce au luat naștere 
prin truda nesfârșită a 
omului antic, animat de 
cele mai nobile simțiri.

Celebre texte religioase 
sunt prezentate explicit : 
manuscrisul egiptean „Car' 
tea morților", textul maiaș 
„Popol Vuh“, cunoscuta 
scriere babiloniană „Epo
peea lui Ghilgameș", aces
te texte constituie pentru 
cei interesați o bogată sur
să de informații. Anticele 
mituri și legende cuprinse 
în aceste scrieri prezin
tă credințele înaintașilor 
noștri referitoare la crea
rea lumii, sensul vieții 
umane.

în aceste texte 
sunt prezentate prin- 
tr-o viziune fantastică 
imaginea lumii de din
colo de noi, a omului 
trecut in neființă aflat în 
fața creatorului divin în 
timpul judecății finale.

Prin consultarea acestor 
volume de mare valoare, 
cititorul face un salt în 
timpurile de mult apUse, 
gândurile sale se conto
pesc cu cele ale oameni
lor antici, ridicându-se ast
fel cu mult deasupra spi
ritualității contemporane* 
având astfel o viziune a- 
supra umanității, asemănă
toare cu anticii noștri îna
intași.

*> primă confirmare a 
acestor aspirații o vom a- 
vea relatând despre : ,

„Egiptul Faraonilor", de 
Robert. Gohan.

MURAL CASA
MURAL QUARZO

vopsele lavabile pentru 
zugrăveli interioare și 
exterioare —- import 

Italia

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

Vi le oferă

MAGAZINUL VALENTIN

?RECEP PLUS
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

JPIEVA Bd. DECEBAL Bl. F»
Tel. 212726 218205

*

R

din

I

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160, 

deschis zilnic între orele 8—19
Societate comercială 1K

(sâmbăta 9—13). I
(73)ț

GD chimica s o 
orastie
Strada Codrului, nr. 24

cu capital privat 
VINDE EN GROS

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.O. POL1DAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04

la

Angajează de urgentă consilier juridic.

Relații suplimentare Ia sediul societății sau 
telefoanele 054/641250, 641670, interior 140 
serviciul personal.

MQDEX* DE ÎMBRĂCĂMJvn MPORT 
. DIN ȚARĂ

Eâriii ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
într-o gamă diversificată?

Av-îii nevoie <1C LAW TE DIN BUMBAC 
pentru atelierul D-voastră?

Doriți IMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ * 
de cea mai bună calitate?

TOATE la CELE MAI BUNE PREȚURI!
SUNaTI-NFXU’UM LATELEFO!*. 018-623482 sau 064- 

193493
Pentru ciîfenii» noșOiTideli reduceri până la I2%l 
Oepozit sat.Vlaha. Jud. Cluj 
Orar: Zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16

$1

S.A.
257,

• Apă minerală BIBORȚENl, 1,5 I PET,
• Bere

— BEGUN 
— SILVA

* Rom — 32 grade
* Hârtie igienică.
■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Com,:-n" si în «Ml- 

' cro 15“), HUNEDOARA (bdul Dacia). BRAD 
0a sediul S.G. „Mercur"), ORAȘT1E (lângă 

1 „Palia"), HAȚEG (secția foto) i
SE AFLA ÎN VÂNZARE l OF*’ I

* Imprimate pentru preschimbarea per
miselor de conducere aat< ** |

* țigări (Tg. Jiu)
* plase de plastio
* chibrituri
* brichete
* timbre poștale
* pilcuri
In aceste unități funcționează AGI N I II 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR 
MICA Ș] MARE PUBLICITATE.

O*

<
<1

5
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^JPwBLICIÎATe
ANIVERSARI fectă. Tel. 660016, după 

19.

tății, pentru închirierea u- 
nui spațiu comercial, cu 
destinația depozit en
gros, situat în Brad, str, 
A. Iancu, bloc 43, parter. 
Relații la tel. 650958.

(4128)

de zile de la data publi
cării. ’ (5763)

COMEMORĂRI Abonament la ziarul
. ...

• Cu ocazia împlinirii 
eelor 5 anișori. 
Florentin, Buni, Ioli, Pepe 
îți doresc noroc mult, să
nătate multă și „La mulți 
ani !“. (5092)

dragă

VÂNZĂRI —

CUMPĂRĂRI

• Punctul Farma
ceutic Veterinar Brad, 
str. Trandafirilor, 1, 
spre Spital, vinde fu
raje concentrate PVM, 
pentru păsări, porci, 
viței, 
manelă, 
gros. 
655101.

cu preco- 
, livrăm en 
Telefon 054/

(4125)

• Cumpăr motor Mitsu
bishi Lancer, pe benzină, 
Orăștie. Tel. 642470, după 
ora 19.

(5472)

a S.C. Rox Ronil Prod 
Bom SRL Orăștie vinde 
haine second hand, en 
gros, import Germania, Re
lații tel. 054/641095, între 
orele 9—18.

(5477)

ha pământ, 
Orăștie și

• Căutăm 5 
învecinat cu 
căutăm casă cu teren, în 
©răștic, sau învecinat. Re
lații Orăștie, 
bl. 2/29.

Pricazului, 
(5478)

a Vând grajd animale; 
apartament ultracentral 2 
camere, amenajat. Tele
fon 224433.

• Cumpăr 
1000/20 radiate. 
231867.

cauciucuri 
Telefon

(4127)

(5777)

a Vând BMW 520/1980, 
preț 3000 DM. negociabil, 
înscris. Tel. 612250.

(5767)

• Vând ©pel Record 
Combi înmatriculat, preț 
1500 DM; vând Opel 
Rekord Combi înmatri
culat cu numere pro
vizorii, preț negociabil. 
Informații la tel. 648283, 
648144, după ora 20.

<576© .

• Vând apartament 3 
camere, zona Liceului Au
to. Informații telefon 
615985, după 20.

(5765)

• Vând casă cu grădi
nă și gaz metan în Călan, 
str. 1 Mai, nr. 23, tel. 
731676.

(5764)

• Vând autocamion Sa- 
viem 7,5 tone, 2.200 DM, 
negociabil, Deva, Horea, 
54. (4739)

PIERDERI

• Pierdut clește sigilat 
contoare cu inscripția „Nr. 
5 — FREJ Deva — 1997“. 
Se anulează.

(5768)

• Societatea 
Călan

Agricoli 
Strei Călan vinde săp
tămânal, joia, ora 10, 3
grajduri, 2 magazii, 2_si- 
lozuri împrejmuite, 
ma licitație în 19 
1997. 
trei săptămâni, 
tii tel. 718472.

Pri- 
iunie 

repetând u-se încă 
Informa-

• SG Gonfal SRL Deva, 
str. Barițiu, nr. 20/1, a_ 
nunță pierderea facturi
lor cu seriile 63001 
63002; 63004—63015; 63017— 
63028; 63030—63033; 63036
— 63038; 63051—63053 f
63056 — 63058 ; 63062 • —
63063; 63078, 63089, 63101
— 63114; 6311>t* 
63129, 
63179; 
63193; 
63200.-

5312£ ;
63132, 63151 —
63183, 63185 —
63197; 63199 —
Se declară nule.

(6158)
(4166)

frigorificăa Vând ladă 
marc, marca Ocean, preț 
negociabil.

OFERTE

Tel. 712270. 
£4169)

DE SERVICII

■ Vând
• (sau alte 

informativ 
negociabil.

casă Gristur 
variante). Preț 
206 
’lei

milioane, 
671630.

(4170)

tim 
tru 
fit 
615390.

SUNAȚI AZI! I’regă- 
gratuit tineri pen- 

marketing direct. Pro- 
minim 40.000 leî/zi.

zasă netermi - 
Plopilor, nr. 

Hunedoara, preț ne-

• Vând : 
natâ. în str 
25, 
goclabil. informații la 
tel 720124. după ora 18.

(4172)

(5771/72)

• Societate 
de construcții 
urgent 
mâții la 
între orele

e Vând urgent aparta
ment 3 camere, îmbună
tățiri deosebite. Telefon 
<>24108. după ora 19.

(5741)

particularfi 
angajează 

zugravi. Infor- 
telefon 616795. 
7—15.

(5774)

• Plec din țară, vând 
parțial, 
depen- 

teren Intravilan, 
materiale construcții în 
Săcărâinb, 166. Informa
ții 232706.

• Gaut 
bulanți pentru ziare 
Deva. Informații 
056/312774.

urgent, integral, 
casă 6 camere, 
dințe,

(5775)

* Vând ©pel Ascona 
Diesel, an 1988, stare per-

vânzători am
in 

la tel.

DIVERSE

(4744)

S. A.a SG MERCUR
BRAD organizează licita
ție în data de 17. OG. 1997, 
ora 10. la sediul socic-

a SG SOMTURIST AN- 
SUȚA SRL VAȚA DE JOS 
anunță intenția de autori
zare din punctul de ve
dere al protecției mediu
lui a următoarelor obiec
tive: chioșc pâine Brad,
piață, brutărie, magazin a- 
îimentar — prelucrat lap
te, în Vața de Jos, strada 
Grișului, nr. 2, . moară 
și magazin alimentar, sat 
Târnava de Griș, magazin 
alimenta» comuna Tomești. 
magazin alimentar sat 
Ociu, corn. Vața de Jos. 
Eventualele contestații se 
depun la APM 
A. Vlaicu, nr. 
men de 20 de 
data publicării.

Deva, str. 
25’, în ter- 
zile de la

(4129)

a S.®. FARMEXIM 
S.A., filiala Arad, an* 
gajează reprezentant 
medical cu normă în
treagă pentru județul 
Hunedoara. Vă ru - 
găm trimiteți 
0. V. până în 18 
iunie. Arad, str. M. 
Scaevqla, nr. .5 B, tel. 
057/210324; fax: 057/ 
280334.

(5773)

• S.G. NOEMY S.R.L. 
HAȚEG anunță intenția 
de autorizare din punctul 
de vedere al protecției 
mediului a magazinului 
din str. Timișoarei, nr. 9, 
Hațeg. Eventualele con
testații se depun la APM 
Deva, strada A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 20

• Lacrimi și flori îți 
mai putem oferi, dra
gul nostru

IOAN BOBOIA 
din Mihăileni, la’ îm
plinirea a cinci ani de 
la deces. Vei rămâ
ne veșnic în aminti
rea noastră. Familia.

(4124)

DECESE

• Familiile Ilațcgan 
șl Cîrțină adresează 
sincere mulțumiri tu
turor celor care cu 
flori și lacrimi le-au 
fost alături și-au con
dus pe ultimul drum 
pe distinsa lor ma
mă

ANA PARASCIIIV 
(5785)

• Mulțumim din ini
mă tuturor 
prietenilor, 
țelor care 
la revedere 
nttnea noastră

vlaDi
șl au fost alături 

de noi. Familia Rom-

rudelor, 
cunoștin- 

și_au luat 
dc la mi.

cea.
(5475)

• Familia îndoliată a _ 
nunță cu regret încetarea 
din viață a celui care 
fost soț, tată, bunic

CZERGO 
GIIEORGIIE 

înmormântarea va avea 
loc azi, 12. 06. 1997, în 
Hunedoara. Odihnească- 
se în pace 1

(9371)

a

V.’TAV/AV.V.W.’.M.'W.VJVW.WA-.V.-.VA'AS

I ANGAJĂM REDACTORI^
Ziarul „Cuvântul liber" Deva angajează, 5; 

; I prin concurs :

!■ • REDACTORI

*:

Ziarul „Cuvântul liber"

Condiții dc participare la concurs : ț
— tineri până la vârsta dc 30 dc ani; >
— domiciliul stabil în municipiul Deva; >
— dc preferință persoane cu studii supe-f

rioare. 5
Concursul va avea Ioc în ziua de 30 iunie? 

,c.» ora 10, la sediul redacției din Deva, B-dulS 
î 1 Decembrie, nr. 35. Ș
! Doritorii vor depune, până la data de 25 > 
! iunie a.c., la secretariatul redacției, cererea? 
!de participare la concurs, copie după diploma deȘ

s ?
rtV.NW^A,AVJ,Z.WA^.WAS".V.*.W.W.V.V.W.V<

ii■ Sa.i• ■ -
■

a
a

;î studii, autobiografic.

I

I

I
I
I

I

CURSUL VALUTAR ■ 
I 
I

11 IUNIE
• dolar 5UA — 7205 Ici 1
• 1 marcă germana — 4216 Ici 1
• 100 yeni japonezi — 6498 lei
• 1 liră sterlină — 11829 lei
• 1 franc elvețian — 5034 Ici
• l franc francez — 1247 lei
• 100 lire italiene — 427 Ici

Cursurile incluse în această listă au la bază |
cotați} ale societăților bancara autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.

I 
I I

| I
...........  v Zk

„CUVÂNTUL LIBER”__L__......................... ........... ......... ....  . ....

i

♦ 
i» i

i « 
i

I
1 
î I♦
1 VU91UD VIMU1 /XUVINrtJVir-lN I L/l Z.I/4 1 
Irul „cuvântul liber» este, începând l 
1CU 1 IULIE A.C., DE 6000 DE LEl/I.UNĂ plus 1 
«taxele poștale. 1
* Avantajul alionamentului este \idcni* 
Ide 9 exemplare primite gratuit pe lună,»
* față de cumpărarea cu bucata.
ț NU UITAȚI: RE1NNOITI VĂ ABONA 1 
J.MENTUL LA „CUVÂNTUL ElEIP, iar » 
ț dacă nu aveți abonament, solicitați lacto-» 
J rilor poștali să vă facă. »
« FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele î 
I se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și » 
ț la factorii poștali — numai cu bani î» nume- » 
I rar —
* ment.
i
* *'*"
I

k 
I
I * J

U ________________ ______
letc )- . ’ •

Licitația va avea loc la sediul Filialei, în j 
] data de 30 iunie 1997, ora 10.

Lista materialelor va fi afișată la sediul j 
* filialei. J
l Relații la tel. 211150. 211010. ini. 135 săli i 

'i 
(6159) i

I ) 
I ) 
I ) 
I )

,CUVÂNTUL LIBER" este cotidh, ui cel 
apropiat de dumneavoastră.
Abonamentul rămâne în continuare calea I 

cea mai avantajoasă dc procurare a ziarului. I 
COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA !

»»
mai

iar la RODIl’ET Deva — prin vira- 
Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI!

FILIALA EI.ECTROCESTR AI E 
DEVA 

cu sediul in Mintia, str. Șantierului, nr. I. 
județul Hunedoara

V alorifică prin licitație diferite m. toria- 
refolosibile (feroase, neferoase, maculatură

î 111.
I
I

i J 
î
i
i

I rizare a personalului de specialitate din labo- 
j ratoarele de încercări în construcții pentru 
•data dc 27. 06. 1997, ora 10, la sediul S.C. 
JCONDOR S.A. DEV A, strada A. Iancu. blo 
1113, pentru zona Valea Mureșului.
i
I
1
I

1

M.L.P.A.T.
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUE Pil.

LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM 
ȘI AMENAJAREA TERITORIUL!’1 

HUNEDOARA
Anunță susținerea examenului de aulo-

««

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER”

Pentru a economisi timp și bani pir
* tețl publica anunțuri de mică și mare pu‘ 
(blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-
* (iile publicitare din t

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
j din $tr. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
\ Tribunalului județean); — la chioșcul din 
(CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
1 cinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- 
ITIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
«„Orizont").

• HUNEDOARA, pe belul Dacia (tel. 
î 716926).
î • BRAD, strada Republicii (tel. 
1650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- 
î gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
l(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
1770735.
«_ Agențiile ziarului nostru asigură, la 
(taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
(promptitudine a tuturor anunțurilor de 
'imică șl mare publicitate: |

'■v.ry.r-
1
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