
car* va veni. Vom avea fi grâu fi maci. Acum rodul 
est* spre împlinire fi bunătate.' Sudoarea plugarului a 
rodit. în grâu pentru pâinea ţârii, adică a noastră, a 
fiecăruia. în lungul fi-n latul judefului am văxut la
nuri legânându-se în adierile vântului. La margine aş
teptau secerâtorii. Apoi au intrat să culeagă... pâinea. 
Sfânta pâine...

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. o 2-a)

asa Silvia Magda, la 
Foto PA VEI, I-AZA
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Discuţie cu dl
IOSIF GABRIEL CHIUZBAIAN, 

ministrul justiţiei

S I STATUL DE DREPT

— Reforma economică şi 
tranziţia la economia' do 
piaţă în România nu pot 
izbândi fără sprijinul con
sistent al puterii Judecă
toreşti, fără implicarea sa 
dinamică şi dreaptă In 
viaţa societăţii. D ar' a- 
ceasta parcurge şi ea un 
proces de reformă; nu-i 
aşa ?

Da. încă în noua Con
stituţie a României, adop
tată de Adunarea Consti
tuantă la 21 noiembrie’
1991, se prevede că: - 
„Procurorii îşi 'desfăşoară’ 
activitatea potrivit princi
piului legalităţii, al» im- :• 
parţialităţii şi al controlu
lui ierarhic11. Aceste pre
vederi constituţionale ău 
fţfet reluate în art. 30, “ 
alin. 1, din Legea nr. 92/
1992, pentru ' organizarea 
judecătorească, potrivit ■ 
căruia '„Ministerul publia 
îşi exercită atribuţiile prin 
procurori constituiţi în 
parchete pe lângă fieca-’ 
re instanţă judecătorească, 
stlb autoritatea ministrului

| justiţiei11. • ■
— In atare reglementare

: intră şi lărgirea arici de? 
j exercitare a misiunii jus- • 
; tiţiei, prin constituirea u- 
l nor instanţe şi în alte ‘ Io-'
| calităţi-din ţară decât în 
; reşedinţele de judeţ, Cum 
i sunt şi cele inaugurate in 
' oraşul Orăştie. Apreciaţi 
. că în acest fel activitatea 
1 justiţiei se va îmbunătă(i?
. . Intr-adevăr, acest e- 
' venimerif încărcat de e- 

moţii are profunde sem
nificaţii în planul legis
laţiei Şi legalităţii. pentru 
că marchează un pas im
portant în procesul de re
cuperare a normalităţîi 
justiţiei române în pro
cesul înfăptuirii reforme: 
justiţiei în ţara noastră. 
Iar acest proces nu este 
unul uşor, întrucât ne con
fruntăm în continuate cu 

- mentalităţi vechi, 1 întâm
pinăm multe impedimen
te, atât obiective dâr şi 
subiective. Sunt o serie de 
dificultăţi legate de re
cuperarea spaţiilor caie 
ne-au aparţinut, în con
diţiile unei penurii ge
nerale de spaţii, ca şi 
inerţii ale unor organ» 
administrative locale care 
nu respectă' prevederile

< mzm> «sas* mm*. *

Legii 92/1992 de organiza
re judecătorească şi nu na 
sprijină în acest, demers, 
deşi aveau obligaţia ca In 
timp de şase luni să ne 
pună la dispoziţie clădi
rile pentru , organizarea 
noilor instanţe.

Revenind la întrebare, 
eu văd înfiinţarea acestor 
instanţe judecătoreşti ca 
un pas. pozitiv, deoarece 
î n . acest , mod facilităm 
accesul cetăţenilor lâ. J.uş*; 
tiţie, scurtăm . termenele 
de .spluţionare a. cauzelor, 
diminuăm consumul de 
bani şi de timp -?■ cu 
transportul — al oa meni- 
for la instanţe.

— Dar privhţd efective-, 
le. aveţi suficienţe <cadro 
pentru noile instanţe pe 
care le constituiţi ?
- — ^Printre impadiiBeo-:. 

teie pe care le înţâmpi- 
năm în procesul, înfăptui
rii reformei justiţiei sunt, 
desigur, şi cele referitoare la 
resursele umane. Vreau să 
fac precizarea că la ora 
actuâlă Româniâ este ţara 
cu ;cel ma| mic număr de 
judecători din Europa, ra
portat fia  volumul * popu
laţiei/ ceea ce nu este un 
fapt îmbucurător. Cu atât 
mai mult că instanţele ro
maneşti se confruntă . cu 
un număr extrem de mare 
de cauze: 1,2./ milioane 
numai in cursul, anului 
1993. Or, cu un efectiv 
redus de judecători, actul 
de justiţie nu poate fi da 
calitatea pe care o im
pune o asemenea răspân
dire şi o asemenea insti
tuţie. Deci, preocuparea 
noastră este să atragem 
jurişti din alte domenii de 
activitate, care să lucre
ze atât în justiţie, cât şi 
în parchete. în calitate de 
procurori. Nici acest de
mers nu este uşor, întru
cât în alte sectoare ju
riştii câştigă mult mai 
bine decât le putem-ofei I 
noi.

— Dc aici poate şi une
le tentaţii de coruptibili
tate, de cedare la insis
tenţe neprincipiale, dc
acceptare — de către unii,

DUMITRU GHEONEA, 
VALENTIN NEAGU

(Conliiiuaic in pag a 2-n)

i mmm. ***** *
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Idei subliniate la masa rotundă cu tema

w . • *

în România

W .V /A V .W .'.W A V A V .V .W .'A W A V .V A V A V

SFÂNTA PÂINE!
Tn pulberea de aur ă soarelui spicul de grâu i 

cu dragoste în câuful palmelor ne aduce gustul 
! al pâinii noi, car* este încă pe holde. Roşul m 

se duce încet, încet, lăsând sâmânfâ pentru prinn 
, car* va veni. Vom avea şi grâu şi maci. Acum 
! est*

Aşa cum anunţam , în' 
ziarul, nostru din 13 iulie 
a.c., săptămâna trecută. 
L’fga Apărării Drepturilor 
Omului” âorganizât; la 
Deva o masă rotundă cu 
tem a: „Stadiul actual ai 
respectării1 drepturilor b- ’ 
mulul în România"-' Pre-' 
zerităm astăzi crâmpeie 
din dezbaterile ce au 
avut loc. ’■ Cuvântul de" de
but hă- avut’ dl Ştefă*! 
nescu Drăgănici, preşedin
tele L.A.D.O.,- din - care 
punctăm principalele idei: 
•  In Parlamentul României 
sunt şi chemaţi şi neche
maţi şi se calomniază în 
modul cel mai ordinar. Un 
senator a afirmat, în şe
dinţa comună a celor două 
camere că drepturile omu- 
iu; sunt o nebunie a ti
neretului. El (senatorul — 
ri.n.) n-afe ce căuta acolo, 
clacă nu cunoaşte regle
mentările internaţionale 
în domeniu la care a ade

rat şi România. •  ..Guver
nul nu ţine seama de se
sizările L.A-D.O. Dl. Vă- 
căroiu, când l-am, între
bat de ce nu eliberează 
carnetele de alegător, ter
menul limită fiind depă
şit de mult, mi,-a zis să-mi 

: văd de. ' treabă. •  Legea 
învăţământului aduce dau
ne grave minorităţilor ma
ghiare. • Constituţia ‘ ţării 
dă dreptul Maghiarilor- 
să înveţe în limba ma
ternă,- dar legea îngrădeş
te acest drept. •  Iată un 
caz grav al nerespectării - 
drepturilor omului: dl 
Uiescu, preşedintele ţării, 
se amestecă în treburile 
executivului şi ale justi
ţiei. * în ultimii anţ s-au 
obţinut, progrese în ce 
priveşte respectarea drep-

A consemnat 
TRA1AN BONDOR

ABONAMENTUL  
,CUVÂNTUL LIBER

Un zâmbet 
Fabrica de pâine

W .V.VAV.VAV.

cu bru tăreasa 
Rapolt.

I Costul abonamentului la ziarul „Cuvân-e
■  tul liber“ Deva este de 800 de lei, plus jtaxele I
■  poştale, iar costul ziarului la vânzarea liberă |
I de 70 de lei/exemplar. A- .

I ..- Factorii poştali şi difuzorii de presă efec- |  
tuează contractarea abonamentelor pe luna I 

I viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de ! 
5 a intra în posesia-ziarului preferat este aba-1 
I namentul. I

o /ţa  p e  %
— Costele, care e diferenţa dintre o femeie 

urâtă şi una frumoasă ?
— Trei coniace.

22 IULJE

* Au trecut 202 zile
din an, au mai’ ră
mas 193;■ • w

* Sărbătoarea Renaş
terii Poloniei ;

* 1939. A murit I. T.
MlftONESCU (n. 
1Ş83), scriitor p6- 
^orânist, format hi 
Cercul „Vieţij roma
neşti". - '

<atsrâmtu/USÂ-airi'&t?4fgÂd '■
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e CENACLUL „TOTUŞI IU
BIREA" LA CAL AN. Mărfi, 20 
iulie, ora 20, la Casa de Cultu
ră din Cţtlan va avea loc un 
spectacol cultural-artfstic sus
ţinut dc cenaclul „Totuşi iubi
i-a“, condus de poetul Adrian 
Păuncscu. (C. P.).

* DOAR TREI PRODUSE. 
Piaţa din Haţeg a oferit marţi, 
19 iulie a.c., in jurul prânzului, 
cumpărătorilor doar trei prq- 
duse — ardei, roşii şt... câteva

tentative de dovlecel. In plin 
sezon la llaţeg produse puţine 
şi preţuri... (C. P.).

* SOLICITĂRILE ONORATE. 
Pentru solicitări da curse spe
ciale, excursii etc,. Autobaza din 
Haţeg răspunde cu promptitudi
ne, la preţuri negociabile. „Haţeg- 
trans“ face transport pe trasee
le Brădăfel — Geoagiu-Băl, Bră- 
dăţel — Ţebea, oriunde solicită 
doritorii. (CU I. N.j.

* APARATELE GREŞESC? 
O femeie tn vârstă, din Haţeg 
— ne-a rugat să nu-i dăm nu
mele a primit înştiinţarea 
pentru achitarea costului con

vorbirilor telefonice : 3 876 lei. 
Nici intr-o lună nu plătise mal 
mult de 200—300 lei, în afară 
de abonament. P e n t r u  că 
nu foloseşte telefonul decât 
foarte rar. A cerut să se facă 
o .verificare. S-a constatat că din 
cauza unor deranjamente la 
aparatele din centrală ş-a â- 
juns la-această sumă. beci şi 
aparatele mai... greşesc. (N.S.f.

* ŢĂRANII PRIMESC PĂ
MÂNT■ In satul Valea Lupului, 
comuna Baru, au fost acordat 
58 titluri de proprietate asupra 
pământului. Dl Vasile Rahotă, 
primarul localităţii, ne spunea 
că sunt pregătite incă 05 astfel

de acte. ce vor fi înmânate 
în curând sătenilor. (Tr. B.).

•  GROPI. Şoseaua jude
ţeană Crişcidr — Bucureşci — . 
Qurechiu este asfaltată, dar ţn 
aceasta' au apărut gropi da di
ferite mărimi, care pun la grea 
încercare vigilenţa conditcători- 
ţor auto. Se pare că pe acest 
traseu nu au mai circulat de mult 
cşi răspunzători de întreţine
rea şi repararea drumurilor 
(AL, J.j.



STIMAŢI DOMNI ZIARIŞTI,

„„...Misi„nffllţi cetăţeni »i jWttrflw. hun#*
dorene, constanţi ţ i  permanenţi cititori ai 
ziarului dv., vă adresăm felicitări ţ i  în
curajări centru * dezvăţul fărădelegile 
unor; mafioţi frtseâunâţi în diferite posturi 
de conducere, care-şi fac averi peste 
noapte pe spinarea celor mulţi, cetăţeni 
oneşti ţi cinstiţi. Intre multele articole, 
dezbateri, comentarii — scrise cu realism, 
competenţă f i  curaj —, am reţinut ţi pe 
cel semnat de dl. Cornel Poenar, intitulat 
„Afaceri omologate în plină ascensiune", 
apărut în „Cuvântul liber" nr. 1162, din 
6 iulie a.c.

i Mai mult curaj, domnilor, .pentru ca 
aveţi alături de d * .. IRarea fBtjbritaft» •  ; 
oamenilor cinstiţi! Demascaţi năpârcile 
care iau banii de pomană, ' pe corupţi, 
ipocriţi ţi laţi. Pe cei care fac parte din 
mai multe consilii de administraţie -* 
unde fac chefuri, dar nu rezolvă pro- 
clemele oamenilor. Scotociţi nemernicii
le de la.„, undţr se fură, demascaţi-i fi 
gtineţi-i în seama judecăţii populaţiei. 
Cereţi sprijin organelor de' stat, care nu 
am t compromise, ţi deprindeţi Ia domi- 
31 iile mafioţilor s i  vedeţi depozite de 
materiale ţi materii prime sustrase.

Mafia este te plină ascensiune 1 Să-i 
oprim mersul înainte fa dispreţul nostru! 
(Semnează „mai mulţi cetăţenj cinstiţi").

N. R. Stimate dle cititor anonim, vă 
mulţumim pentru aprecierile făcute asu- 
bra uaor articote' publicate. Vă respectăm 
dorinţa de a  publica rândurile dv. per- 

■ftite <5n suflet, după cum se vede. îfol, 
(«să, nu ne putem a*awa riseul «munerâ- 
fii acelor agenţi economici, directori sau 
pârtari kt fa tă v-aţi referit « v  fără să 
semnaţi scrisoarea —, fără să ne aDăm 
iâ posesia unor dovezi reale ale „jafurilor . 
Josnice" cum ta numiţi. Suntem insă
ieceptivl i« semnalele cititorilor noţtff ţ i ' '  
vă aşteptăm să ne mai scrieţi. Dar cu 
acel curaj la care n«-aţi îndemnat pe 
rtâi, în ăl doilea dv. paragraf. Semnaţi, 
adică f

acum doar cu promisiuni La început Îl 
s-a cerut să formuleze tn scris un ac
cept de plată pentru efectuarea lueră- 
rii. S-au făcut două asemenea adrese. 
Apoi li *-a spus oamenilor că lipsesc cor* 
purile de iluminat. înainte de Paşti, 11 
s-a promis că se face lucrarea. Au trecut 
şi Rusaliile ţi satele cu pricina sunt tot 
in beznă. Termenul să fi fost cumva sta
bilit la... paştile cailor 7 - . •,-

POŞTA RUBRICII 
•  MARTA ŞUTII, Hunedoara. Con

tractul individual de muncă, încheiat cu 
s .c . „Mini Mode Cîrco" Sn c  Hunedoa
ra, a fost desfăcut prin decizia conduce
rii societăţii, conform a r t  130, alin, i , 
Ilt. „I" din Codul munca. ÎJâCâ Unitatea 
#-a mutat îs altă localitate, ţi persoana

PROMISIUNILE NU LUMINEAZĂ
C \  ’rrT  r

Dl Viorel Josan, consilier în cadrul 
Consiliului local Veţel, s-a adresat re
dacţiei noastre eu solicitarea de a-i spriji
ni pe locuitorii comuhei în soluţionarea 
unei vechi dorinţe. Este vorba despre 
iluminatul public în satele Herepeia, Ve- 
fel ţi Leşnic. Demersurile făcute la 
RENEL —»' ERE Deva s-au soldat până

salariza n-a a c e r a t  t-o urinez» ar li fost 
aplieami art. 130, gin. L Iii 
mumrii ţ i  această â r fl fost tearqrtâţitt 
la plata ajutorului de şomajţ

cum rezultă din pre*#rttâr#a hăului 
— salariat* a- intentat a«ţiufi« bl fctgian- 
ţă — dar a renunţat la proces — teipe- 
iul legat al încetării raporturilor d ţ mttn- 
că nu poate fi modificat. De aKfpt, 
rea de fapt A lucrurilor, respectiv â&e, 
fi te discuţie o neprezentare la serviciu 
anterioară mutări} unităţii, aţa cum sa 
motivează î» decizie, sau neurma rea u* 
nitâţii de către salariată, numai instanţa 
poate s-o stabilească. Refuzul «liberării 
cărţii de ţn«ncă as», de asemenea, de 
competenţa -Instanţei de judecată, e* şi 
stabilirea despăgubirilor. (R. Şortio).

•  STELA FARTUŞNrC, Hunedoara. 
Contractul individual de muncă, încheiat 
intre S,C. Pan Com Tasldra SRL. Hu
nedoara şi dna Stela Fartuşaie, a Înce
tat pentru motivele‘la care m  face re» 
ferire in referatul SIRDO, dar măsura 
trebuia contestată, în termen de 30 d« 
zile de la comunicare, la Judecătoria Ha-

revendicări, Ia care ie face 
referire, se pot solicita to t. prin judecăto
rie, înăuntrul termenului general de pre
scripţie de 3 ani, prevăzut de art. 3, alin. 
1, din Decretul 167/1956, modificat şi 
republicat în 1960. (E. Şortan).

N. R. Răspunsurile pentru cele două 
dne, ale căror cazuri ne-au fost 
prezentate de Filiala judeţeană a SIRDO, 
au fost date de Camera de Muncă Deva.

Pentru cazurile în care patronii au 
angajaţi fictivi (de exemplu, propriii co
pii, care fiind studenţi sunt plecaţi din 
localitate), cei interesaţi trebuie să se 
adreseze organelor de urmărire penală.

Stadiul actual al 
drepturilor omului Bomftnia

(Urmare din pag I)

tarilor omului, dar t* 
înregistrează şi mult* 4* 
bateri. •  Toate grevei» 
ce au avut Iod au fCst

yi,ă>ga}fl ii® către 
justiţie. Puterea judecăto
rească există daftr pr hâr
tie. •  S-au desfăcut con- 
tractele de mutică unor 
lideri sindicali, ceea ce 
este Ilegal. •  Se cheltui» 
fonduri foarte mari pen
tru imaginea României in 
lom» te Ido «A puterea 
să acţioneze pentru res
pectarea drepţurilor «Bu-

'« ţffjyţijW . >
Intre majârilafea 0 N &  
nşască şl minoritatea ma- 

gra- 
Cluj,

legată do preconizatei* 
săpături arheologice, poa
te «fure te ̂ evenimente mai 
grave decât cele de la 
Târgu-Mureş. Ea este 
cauzată de extremiştii ro
mân! şi maj îîari. e  Cu

u«oav;a ţi uuuvuuiiu
ghiarâ - sunt. foarte 
vă. #  arnaţ» tte la

nu cunosc exagerări di»

W W .W W .V W W W M W W A '̂ f .W W W .W W .W /A  .V A V A W .W J W .

' — Vă solicităm dle 
Romul us IlumiţS, să ex
plicaţi pentru cititorii zia
rului nostru ce înseamnă 
„Mini — S.I.R.D.O." ?

— Sunt bucuros să vă 
spun că primul „Minj — 
S.I.R.D.O." din România 
a fost înfiinţat tn judeţul 
Hunedoara. Este format 
la început din 21 de elevi 
din clasele IV—VII de la 
diferite şcoli din judeţ.

— Ce scopuri are mica 
unitate ?

— Organizarea u n o r  
programe educative în

Ce înseamnă in

„Mini ui?
pre-
mai

şcoli. Concursuri cu 
mii bUne pentru cea 
bună poezie, compunere,' 
desen, glumă etc. Dori
tori; să ne trimită crea
ţiile lor până la Întâi au
gust ac., la sediul 
S.I.R.D.O. Simeria, stra
da 1 Decembrie, bloc 4B, 
ap. 10.

— Alte. preocupări 
folosul celor mici ?

— Pe timpul vacanţei de 
vară organizăm cursuri de 
învăţare a limbilor ger
mană, franceză, engleză, 
precum şi simpozioane, 
excursii în judeţ. Se în
ţelege, totul este organi
zat cu ajutorul conducerii 
Inspectoratului şcolar ju
deţean. întreaga activita
te o vom face într-o bună 
colaborare.

GH. I. NE&MiA

pârtea minorităţii. « 
aprobăm comunicatul re 
cent al P.U.SJL — publi
cat într-ua ziar din 
Arad — căr» susţine că 
prin agresivitatea partici
panţilor la manifestările 
ce au loc la Cluj w  do
rea declanşarea unul con
flict care, prin extinde
re, putea şi poate duce. la 
iugoslavizarea României 0 
Nu pot fi considerate 
cinstite alegerile acolo 
unde toţi cei Înscrişi pe 
liste au votat un singur

partid. •  Napoca nu este 
ţin cuvânt de origine ro
mană, ci celtică. •  In 
New Mexico nu capeţi 
benzină dacă nu ceri th 
limba spaniolă. e  Cum iţi 
permiţl «â » H  dai înapoi 
proprietăţile unui om 
născut In România ? în 
ţelegeţi la cine mă te 
feri nu ?

Ideile de mai sus as 
fost rostite da preşedin
tele L.AD.O. in debutai 
mesei rotunde, ia r  şi pe 
parcursul dezbaterilor care 
âu fost foarte aprinse. 
Participanţii la acestea au 
sesizat alunecarea dldi 
iŞtefăfiescu Dffigănici spre 
latura întunecată a tes-

r
rii drepturilor omu- 
in România, un«î«

Seri aberante ale dom- 
i sale. Unii au încer
cai «a le Corijeze. Din 

opiniile «prim at»  punc
tăm : 0  Adevărul este e% 
In ultimii ani, fn Româ
nia e-au făcut paşi im
portanţi te ce priveşte 
respectarea drepturilor o- 
mului. Trebuie să subli
niem şt acest fapt, nu 
numai ce este negativ. 
(N. Sabo). •  Drepturile o- 
mului presupun tn mod 
neapărat respectarea le
gilor. •  In Deva nu a- 
vem probleme interetnf- 
ce. (O. Ragea). « Dreptu
rile omului cuprind şi 
respectarea drepturilor 
handicapaţilor şl ale vete
ranilor de război- (St.

turile omului nu sunt com
plet*. la  drepturile omu
lui intră ş| drepturile pro*
prietăţli Moc&niţâX
•  In ultima vreme s-au 
obţinut numeroasa liber
tăţi, cum ar fi libertatea 
pesei, dreptul te grevă, 
la opinie ş,a. (R. fitănes» 
cUj. Preşedintele Clintim, 
in cadrul vizitei te ţări
le baltice, a  recunoscut 
nulitatea Pactului Sibben-
trop—Molotov, dar numai 
cu privire Ia statele

Nagy şi O. Bornemisa). •  
Legile referitoare li rtrep-

respectivîe, nu şi Ia Mal-, 
dova (G. Rădulescu, I. 
Ceauşescu). •  Insistenţa 
excesivă asupra respectă
rii drepturile» lor dău
nează chiar etniei ma
ghiare. Cei ce flutură lo
zinca drepturilor omului, 
chiar ei nu 1« respectă. 
S-aU pierdut dreptar* fun
damental* .- dreptul 1» 
muncă, la instrucţie şi la 
locuinţă (V. Burtea). •  
Trebuie să schimbăm men
talitatea unora asupra 
drepturilor omului, «2 
defrişăm legile din acest 
domeniu. •  Unii cer stat 
de drept, dar, d« 
riu-1 vor. Astăzi f< 
torţionari de ieri ne 
lecţii de democraţie •  
Cetăţenia română presu
pune atât drepturi, eât şi 
obligaţii Nu poţi numai 
cere, fără să dai Birnlo 
ţării unde trăieşti. •  Drep
turile omului presupun şi 
dreptul la informare co
rectă, ceea ce statui n-a 
făcut cu privire la feno
menul „Caritas". (Gh. Po
gan).

* — » — * — * — * — * — » — * — * — * — * —

Aspect din timpul desfăşurării mesei rotunde.

(Urmare din «

desigur — a caruselului 
intervenţiilor şi relaţiilor.

— Sunt situaţii răzleţe 
dar intolerabile la nive
lul ministerului. Am fost 
foarte necăjit în ultima 
vreme deoarece s-a in
tenţionat promovarea unul 
act normativ, de fapt 
fra chiar un proiect de 
lege, care acum probabil

REFORMA

organizată de L.A.D.O. 
Foto PA VEL L/>ZA

eă va apărea sub formă 
de ordonanţă a guvernului, 
ie bâză abilitării exeeu- 
ivuluj do a da ordonan- 
e privind ierarhizarea 
alariilor din instituţiile 

, mgetare. |ft «test pro- 
ect, instituţiile puterii 
udecătorestl sunt vltresi-

te de poziţia care li se 
cuvine pe planul salariză
rii, coeficientul pentru noi 
fiind foarte mult dimi
nuat. Noi nu vom ac
cepta aşa ceva. Conside
răm că lucrătorii din do
meniul nostru trebuie să 
fie plătiţi eeî puţin C3 
celelalte puteri ale statiţ- 
lui, pentru că fiecarş 
putere este Importantă ai 
nu înţelegem că trebuii 
făcută o Ierarhizare sala- 
rială a lor. Nu înţelegerii 
ca puterea judecătorească 
sa fie o anexă a celor
lalte două: legislativul i)

executivul. Ar însemna că 
separarea puterilor în staţ 
hu funcţionează. Eu fi 
âsigur pe colegii mei c | 
je voi proteja interesele 
ţi din acest punct d t vi- 
dere, iar prin asigurarea 
condiţiilor corespunzătoa
re de salarizare magistra
ţii vor contribui substan
ţial nu doar la recupera
rea normalităţii justiţiei 
române dar şl la înfăptui
rea reformei în toate seg
mentele societăţii roma- 
4**tL Aş da un exempiy 
dintr-o ţară vecină, pe 
care am yUjţat-o

Cehia, unde colegul meu 
ceh mi-a spus c& salariul 
mediu al unui judecător 
este mat mare decât sa
lariul mediu al unul par
lamentar, far In Rusia se 
pare că salariul magistra
ţilor este de trei or; mai 
jnare decât al parlamenta
rilor. Este vorba despre 

mbarea unor mentall- 
eare la noj se produo 
greu. Mai alte el, 

şpre deosebire de alte 
Categorii' profesionale, efi- 
fora U w peraţiţ* *4 «* î 
desfăşoare, pe lângă pf& 
ÎSliâ si misiunea lor, şi

alte activităţi, desigur ţ|- 
ducătoare de venituri Jn

S
, te căzui magistrâ- 

acest lycru este ca- 
rio Interzis. Deci, 
magistratul trebuie  ̂ aşe

zat p* piedestalul meri
tat în societate.

— Şi totuşi se constată 
o creştere a Credibilită
ţii justiţiei.

“  Este îmbucurător că 
un recent sondaj IRSOP 
â evidenţiat faptul că în 
ultima perioadă, cam d lî  
luna martie a.c., credi
bilitatea justiţiei a cres
cut. .Faptul este de na

tură sfl ne bucure, dar 
trebuie să fim conştienţi 
Că mai sunt multe..lucruri 
de perfecţionat ţi In seg
mentul nostru de activi
tate. Este ştiut, cum spu
neam, insuficienţa cadre
lor, numărul mare al cau
zelor care ajung in instan
ţe, dar se cuvine reţinut 
şi faptul eă şi- magistraţii 
sunt oameni, supuşi şi ei 
greşelii. După cum acti
vitatea tunanâ te gene
ral nu este infailibilă, nici 
cea de împărţire a drep
tăţi; nu Mi», Ntl sunt 
scuze, sunt realităţi ome
neşti.

— Dle ministru, V# mul
ţumim. - •**'

I
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La Geoagfu-B31

De curând, in staţiunea 
Geoagiu-Băi s-a deschis o 
linte car» produce iţi li
vrează băuturi răcoritoa
re pe bază de esenţe da 
import şi indigene. Re
zultantă a unei colabo
rări rotnân©—maghiare, Fa
brica de sucuri, aparţi
nând societăţii »MÂ- 
GROM“, are o capacitate

de 10 ml; de litri pe 24 
de or a.

Noile băuturi răcoritoa
re produse la Geoagiu- 
Băi : Kiwi, Mango, Portd-

recomandă pe piaţă In com
paraţie cu produsele si
milare.

Oricine $e poate eoaein- 
ge Contactând finaaJB A -

cale, Zmeură şi Frăguţe 
sunt îmbuteliate (capsula
te) m sticle de plastic de 
douft 'kf; Pniţul, respec- 
tiv calitatea acestora, £e

ta tefetoanfie t 
648285, 648281. «Ko la 
Complexul turistic „Dia- 
na“, din Geoagiu-Băi. 
(C. P.).

f .w .v .v .v .  v w w w i w w r t w t

S. C. OCT AN PK'l HOCOM S.K.L. Deva, o unitate eu program non- 
stop şi cu servici; de elită. Foto PAVtL LÂZA

Maşini, animale şi oameni fac baie laolaltă
Sfârşitul de săptămână 

te îndeamnă, mâi ales in 
lunile de vară — luni In 
care cenuşiul oraşelor te 
toropeşte —, la udei eva
dări în universul naturii. 
Aşa se face că mulţi din
tre semenii noştri — de 
la pisică la bunică — aleg 
dintre nenumăratele po
sibilităţi pe cea mai iefti
nă şi anume râul. Raţiu
nile sunt lesne de înţe
les : evitarea aglomera
ţiei, apă curată, aer proas
păt, liniştea naturii şi 
poate multe altele.

Dintre locurile savurate 
de turişti, Streiul rămâne 
printre cele mai prefera
te. Duminică, 17 iulie, 
o zi toridă de vară pe ma
lurile Streiului, în apro
pierea şoselei Simeria — 
Orăştie, sute de oameni

*-au bălăcit In apele, să 
zicem curate file răului 
—, alungând arşiţa zil#i. 
Peste tot o atmosferă de 
sărbătoare — luate în cos
tume de baie, grătar», 
muzică la larbi verde, ml-

Civilizaţia râului

sute şi pături în susul şi 
josul apei. Dar imaginea 
zonei, curată la începu
tul zilei, a fost treptat 
umbrită de proastele obi
ceiuri pe care le avem şi 
le practicăm acolo unde 
ştim că nu-i al nostru sau 
poate suntem călăuziţi de 
principiul „după mine

potopul**. Dar, în pitorev 
cui peisaj al Streiului, 
oehiului i-a fost dat sâ 
vadă, in ziua de 17 iulie, 
oameni care se răcoreau în 
albia râului, cai ce au fost 
îmbăiaţi alături de înotă
tori... şi numeroase ma
şini carp şi-au lăsat no
roiul, praful sau uleiurile 
în apă. Mai trist, la ple
care, in urma vizitatori
lor, a rămas o mare de 
gunoaie: resturi alimen
tare, hârtii, sticie goale 
şi multe rămăşiţe de 
vreascuri care au servit, 
anterior, Ia delicioasele 
grătare la iarbă verde.

Păcat însă că civilizaţia 
râului rămâne o mare 
deziluzie în vremuri să 
zicem... europene!

CORNEL POENAR

l*,

I

I*
f t

II

Lunca Cernii de Jos 
are sate ta dare ajungi 
numai după ce treci văi 
şt coclauri ameţitoare. La 
unele nu poţi merge nici 
cu maşina, nici cu că
ruţa, ci numai pe cărau 
abrupte şi şerpuitoare, 
sau, cel mai uşor, cu eli
copterul Dar cine are 
aşa ceva ? Oricum, dna 
Saveta Lup, medicul cir

*•••••' — Din statistica' pe 
care o ţin ta zi, reiese 
că flecare gospodărie are 
în medie 3 bovtne, 9 
oi ş.a. Deci o încărcă
tură foarte mare.

—i Asia e bine. Iarbă 
este pe aici destulă.

— Bine, sigur, căci creş
terea animalelor e sursa 
principală de trai a oa
menilor. Cu iarba, trea

D O A M N A  S A V E T A
cumscripţiei veterinare, 
nu dispune de  asemenea 
mijloc de transpar^ in 
dotare sau proprietate. 
Ceea ce nu înseamnă Că nu 
se duce la Meria, ta Fân
tâna Bordului» la Valea> 
Babii sau tn oricare din 
cele şapte sate ce alcă
tuiesc comuna.

— Cu ce tnergeţi.doam- 
na Saveta 7

— Cu ce pot, dar de 
cele mai multe ori — 
atât eu, cât şi cei trei 
tehnicieni — pe jos. tar 
satele, ta noi, nu sunt 
strânse, ci o casă e 
aici, cealaltă pe dealul de 
vizavi, până la cane ai 
ce merge.'

** Are multe animale 
comuna ?

ba este aita. E multă, 
dar de slabă calitate. Or, 
o vacă cu lapte, numai 
cu iarbă nu se poate fi
ne.

— fi trebuie şi ceva 
mai consistent.

— Sigtur că da. Pe vre
muri, comuna dădea nyult 
lapte la oraş şf primea 
tărâţe. Acum nu se mai 
preia nici un litru de 
tapie, deoarece localită
ţile sunt îndepărtate. Aşa 
că oamenii n-au de 
unde... Âm adus recent 
eu, de Ut moara din 
Simeria, nişte tărâţe, dar 
nu ajung decât pe a mă
sea de vacă, cum se 
zice.

— Soluţia ar fi ? .
— Sd se ia brânză, cel

puţin o. dată pe «ăptâ-j
mână.

— Cum trăiesc came- j 
nli la Lunca Cernii de f
Jos?.

—* f» sărăcie mare. 
Unii n-au cu ce plăti
medicamentele pe care I 
le administrăm la arii- * 
male. llecent, am vac- |  
cinat câinii împotriva * 
turbării — sunt peste 500 , 
de capete — si muîţt nti I 
au avut cu ce plăti tn- '  
jecţia. Cineva zicea că |  
nu puţini oameni trăiesc \  
doar cu cartofi şl brân- I
Ză. .  : J

— Dumneavoastră cum |
vă simţiţi la Lunca Cer- * 
nit?  j

— Bine Mă im pac binG I 
cu toţi oamenii, încerc î  
să-i ajut rât pot, tn ne- 1 
cazul lor. Mi-am ădns % 
aici şi băiatul, care este " 
inginer agronom.
■ Aveţi doi copii,  '

— Fata este studentă;., j 
Elei soţul meu aţi 
aflat ?

— 11 ştiam bolnav.
— A decedat. Mi-a fost I 

greu cu copiii, dar ani I 
răzbit, şi, cu toate ne- j 
cazurile prin care aţă ] 
trecut, mă străduiesc 
să-mi fac datoria cum  jxrij 
mal bine. Dacă reuşesc, | 
oamenii din Lunca Cer
nii pot s-o spună.

TRAiAN SONDORj
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GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU 
-  ANUNŢA ORGANIZAREA UNUI NOU CONCURS 
DE ADMITERE tN LICEU ŞI ŞCOALA PROFESIONALA 

IN PERIOADA 30 AUGUST — 1 SEPTEMBRIE^ 1994, 
PENTRU URMĂTOARELE LOCURI RAMASE NEOCUPATE:

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL :
•  Cursuri de *zi 
PROFIL AGRICOL :
•  Meseria HORTICULTOR
•  Meseria FERMIER MONTAN
•  Meseria TOPOGRAF PENTRU AGRICULTURA 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL i
•  Cursuri de zi 
ŢROFIL INDUSTRIAL :
•  Meseria PREPARATOR ÎN INDUSTRIA 

CĂRNII
PROFIL AGRICOL :
•  Meseria MECANIC EXPLOATARE TRACTOARE

— 62 locuri

— 23 locuri
— 27 locuri

12 locuri 

— 50 locuri

20 locuri

ŞI MAŞINI AGRICOLE — 24 locuri
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL : ‘ \

•  Cursuri serale 'y'f — 30 locuri
PROFIL AGRICOL : |  f
* Meseria HORTICULTOR <■' —  30 locuri
înscrierile se fac în perioada 16--26 august 1994, la sediul liceului/
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Î CUMPĂRĂRI

•  Vând autocamion 
Avia A-31 Diesel, 3,5 to. 
19B8, stare perfectă. Tel. 
618494 624992. ora 18,

(8595)
•  Vând loc de casă .cap 

grădină. Informaţii str I. 
Creangă, nr. 5, Sinieria.

(8562)
« Vând instalaţie pen

tru fabricat sifon, . îmbu- ; 
teliere sucuri, plus tuburi 
CCV TeL 614972, 621795.

(8511)
•  Vând 70 ol şl- doi

măgari. Com. Cerbăl, sat 
Poieniţa Tomii, Costea 
Nicolae. (8563)

•  Vând apartament 2
camere, parter, tel. 619044, 
Deva. (8564)

•  Vând batoză .şi cinr.
Dealul Mare. nr, 97, Gi.er- 
man. (8368)

•  Vând teren agricol 
com. Zam, „La gră-

ini”. lângă valea Glodu
lui,' telefon 730329.
‘ ' ' ( 8 5 6 9 )
/ #' Vâhei apartament 2 
eîţnterei Deva. Micro 15, 
bl 6fl.T ap. 98 * - 
N 1 ■ ! (8570)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, posibili
tăţi privatizare, Călânul 
Nou, str. Independenţei, 
bl. 18. ap. 82, orele 16-20.

. . .. . (8571).....
•  Vând garsonieră, Si-

meda. telefon 661024, după 
bra 19. " (8571)

•  Vând caroserie Da
cia 1 300, motor ARO ben
zină, betonieră, Geoâgîu- 
Sat, Jelefon 229/A.
:? - (8573). ■

•  Vând fân necosit, sat 
Noj’ag. 3000 mp. tel,, 612143.

... \  ■■■.. (8603)
•  Vând apartament 2 

camere, mobilat, Gojdu. 
Deva, telefon. 62489G.

(8381)
•  Vând casă, grădină, 

teren arabil, păşune in sat
Târnava, com. Brănişea, 
jutl Hunedoara Informa
ţii . sat Căstău (Orăştie). 
nr 248, familia Bădiuţ 
Traian. , ./■ (8600)

•  Vând piese autoturism 
Citroen CX şj Volkswa
gen I’assat Diesel, 1.6. ia 
preţuri accesibile. Deva, 
str V. Babes, nr. 4 A.

- (8582)
•  Vând casă Sâlnşu de 

Sus, familia Cânda.
r. ' ;  (8388)
•  Vând Savient 7,5 to. 

stare foarte bună. Infor
maţii Şoimus, 222, telefon 
66818? (8585)
' •  Vând VW Golf 1690 
cmc. telefon 642394.

(8586)
•  Vând utilaj ultia- 

modern pentru lucrări de 
tuinplăfie şi Taşchetat 
pareliel. Telefon 624085.

(8588)
•  Vând motor 1.6 şi r(i- 

l'erile piese de Audi 80, 
telefon 612889, după ora 
10 +  (8590)

•  Vând H 11 Diesel 08;i,
ultimul tip. telecomandă, 
telefon 614281. orele 10- 
1" , ' . • (8592)

•  Vând pisoi biruia -
nezi, exemplare deosebiţi,. 
Telefon 626708, după ora 
17 (8594i

•  Vând Fiat Una. ni
fabricaţie-1987, preţ ferm 
3 800 DM, vând cutie. vi
teze şi planetare pentru 
Oîteit (franţuzeşti), tele
fon 625096, (8602)

•  Vând garaj r|emdn*o 
bii '\if< ,şi cloi , acu'mulalpi i

•  Vând chioşo ali
mentaţie publică, zo
na Cartodrom, preţ 
negociabil, telefoane 
620655, 628856, între 
orele 16—22.

(8613)

•  Vând dozator italian,
nou,, 4 capete, inox, .plus 
4 tuburi CO2. Deva, tel. 
621842, '  " "

•  Vând, autoturism . Mit- 
shubishi 8+1 locuri, an 
fabricaţie 1980, înmatricu
lat, posibilităţi transport 
marfă şi persoane. In-' 
formaţii la telefon 615361, 
între orele 9—19.

• (8597) .
• •  Vând Trabant 601, 
tel. 723227, între orele 
16-19. (6958)

•  Vând parabolică, Hu
nedoara, Primăverii,v 41. 
(zona Giuperca), după ora
16. (6961)

•  Vând chioşc piaţa 
Obor, Hunedoara. tel. 
720915, 718182.

(0932)
•  Vând apartament : 2

camere, zonă centrală, cu 
sau fără mobilă. Telefon 
718383. (6933)

•  Vând 900 mp ‘ teren 
intravilan, zonă centrala, 
posibilităţi comerciale'. In
formaţii la tel. 713197,

(6953)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, mo
bilat, telefon 717331.

(6946)
•  Vând urgent gara). 

Micro 0, preţ negociabil, 
informaţii tel. 713446.

(6963)
•  Vând apartament , 2

camere, renovat, ... z >na
„Dunărea”, Hunedoara, tel. 
7157*31.' ' . . (6966)

' •  Vâşţd apartament" 3 
cameie. bdu] Traian şitoasă 
Ha râu, nr. 90. Telefoa
ne 666512. 667928.

(6967)
•  Vând Skoda ; 120 LV 

1980, roşie, 2 milioane lei. 
Telefon’ 711923, după ora
17. ; a: - ; (6969)

•  Vând urgent aparta
ment liber, 2 camere, Si- 
meria, posibilităţi priva
tizare. Tel. Sibiu 060/ 
411767. (8627)

•  Vând in Uroi, centru, 
casă amenajată pentrii co
merţ, are şi curte mare. 
060102, 660651, după ora 10.

(8525.1.
•  Vând apartament două 

camere, dependinţe, parchet,’
faianţă gresie, preţ nego
ciabil .zona stadion Alba. 
Tel. 825016 (8522)

DIVERSE
•  Mişu Luppa anunţă

excursie Turcia, duminică 
24 iulie, cost 50 000 lei. 
Tel. 612166, (121)

•  ÎMPRUMUTURI ÎN 
LUI primiţi imediat Ia 
CASA DE AMANET SI
MBRIA, zilnic 8—12, 15—17.

. tel 661721. (8496)
•  S.C. Serviscat SRL

Huhedcara anunţă taxa 
de şcolarizare majoram 
la HO 000 lei. .

(6902)
P l E R I) K K I

•  Pierdut carnet şo 
mai, pe numele Flotlan 
Rodiea, eliberat de 'For
ţele ele muncă Hunedoa
ra !l declar nul.

■ (0965)
•  Pierdut ' legitimaţie 

serviciu, pe numele Du 
mitianu "Andrea, elibarat 
de MEROPA S.A, Hu
nedoara. O declar nulă,

•  Pierdui' legitimaţie da. 
serviciu, marea 3591, e-

- liberată de 1. E. Devn -

Mintia. Se declară nulă.
(8590)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament '3 
camere, cu garsonieră 
confort I. Tel. 720851.

■: • + • ( 6 9 4 8 )
' ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închi
riat garsonieră sau apar
tament 2 camere, telefon 
629347. (8572)

j> Caut garsonieră sau 
apartament gol, de închi
riat, la tel. '627147. (8575)

•  Caut de închiriat gar- ;
sonieră central, parter, 
etaj 1, pentru reprezenr . 
tantă firmă, tel. 618494, 
624992, ora 18. '■>

(8545)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Contabil autorizat, ex
perienţă deosebită, ofer-;
servicii de contabilitate şi 
consultanţă, indiferent zo
na, -Deva, 623050.

' (8574) , ;

COMEMORĂRI
•  .Cu, aceeaşi durere î n ,  

suilet. amintim că s-au ; 
scurs deja 2 ani de la 
dispariţia fulgerătoare â 
celei: carâ. a .fost iubita 
noastră soţie şi -mamă j

MARI A MAIER
Parastasul sâmbătă, 23 

iulie, ora 10, la Cimitirul 
Bejan. Nu te vom uita 
niciodată. Soţul şi copiii.

(8620)
•  Familia anunţă îm

plinirea â 4 ani de la 
moartea scumpei noastre

TIBERIA PQŞIAR
Parastasul mâine, ora ! 

18, Biserica Ortodoxă 
. Ktmnescu, Deva, r

/ , - (8619) .
•  Se împlinesc şase sap- : 

tăniâni de, la trecerea în j 
nefiinţă â celui ’câre ă ;  
fost dragul nostru

NICOLAE MORAR
Parastasul duminică, 21 

iulie 1994. la Catedrala 
Ortodoxă . Deva.' Familia.

(8595)

•  în -urmă cu trei 
ani, o boală nemi
loasă a curmat viaţa 
celei care a fost

MJUELA POPESCU,
de 18 ani. Părinţii, 

sora. bunicile, verişo- 
rii, mătuşile, unchii, 
colegii te vor plânge 
“toată viaţa-. Parasta
sul va avea loc dumi
nică, 24 iulie 1994. la 
Biserica Ortodoxă clin 
Băieşti.

(8555)

•  Au trecut trei ani 
de când a plecat pe 
drumul ■fără întoar
cere scumpa noastră 
fiică şi soră ’ 

ing. DANTELA 
CONSTANTIN

Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! Fa
milia Constantin Z.

(8604).

•  Se împlineşte un 
an de la decesul ce
lui care a fost un bun 
familist, om de a- 
leasă nobleţe sufle
tească,

MIRCEA
LASCONI
, .....

•  Au trecut trei ani 
de când s-a stins din 
viaţă dragul meu soţ

AVRAM MIIICŢ
A tu soţie fiu te va 

uita cât va trăi. Sluj
ba şi parastasul de 
pomenire va avea loe 

Tn 24 iulie, la Bise
rica din comuna Bal-; 

.şa.' A; plecat de lân
gă mine/ Fără-a spu
ne Un /cuvânt / Mi-a 
rămas durerca-ri su-' 
fief/ O cruce şi” uri 

' mormânt. DunVnezeu 
să te odihnească ' în 
pace ! "••• ' '(8492)

•  'Se împlinesc 12 
ani de chiu şi: dor- de 
când ' '

PETRICĂ pa sc
a plecat dintre noi 
Te vor plânge în 
veci părinţii şi frate
le. Florile eternită
ţii îţi vor strajă  
mormântul.

(8537)

•  Se împlineşte un 
an de zile de la dispa
riţia fulgerătoare si 
incredibilă n celei 
care a fost o soţie 
Ideală

DOINA IONESCU
Parastasul va avea 

loc la Cimitirul Or
todox din str. Mihai 
Eminescu, sâmbătă, 23 
iulie 1994. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

(8625)

DECESE

•  Pios omagiu din 
partea Şcolii Generale 
Nr. 6 Deva la trece
rea în nefiinţă a prof. 

EUGEN BLUZA 
Dumnezeu să-l 0- 

dihnească! Condo
leanţe familiei.

(8614)

TAXI! • TAXI! 
S.C. „Mobyl — Turism41 

S.R.L. Huiiedoara
Vă oferă, cu cele mai mici preţuri, servicii 

TAXI cu autoturisme MERCEDES.

Program non-stop !

Telefon: 7119 99. +

STIMAŢI CONSUMATORI

S. C. PUBLICIUS S.R.L.
D E V A

str. Horia, nr. 37, telefon 61 75 46

Unic distribuitor al întreprinderii de In 
dustrializarc a laptelui Tg. Mureş,

Asigură o aprovizionare sigură şl confor
tabilă cu lapte şi produse lactate, livrate la do
miciliul clientului, pe bază dc abonament lunar 

încheieri contracte şi informaţii zilnic in 
tre orele 8—12 şi 16—20,

Pentru luna august ultima zi de contrac
tare — 26 iulie.

CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ — SA
TISFACŢIA NOASTRĂ I (113)

IA ■

.....................  I. .1 ni' / ’ r 11 . •*'

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ ŞI LOCATIVA I

D E V A  |
%

Scoate la licitaţie publică, în conformitate! 
cu Lfegea nr. 85/1992, vânzarea spaţiilor co- j 
merciale de la parterul blocului „C“, Bălţa, I 
în suprafaţă de 110^17 mp. . |

Licitaţia se va desfăşura In datai de 10 J 
august 1994  ̂ la, sediul Primăriei din localita- |  
tea Răita. . ..'-i*> A ' f ' ' .  !MJCk+yţx, ... . . .  ̂ ,v/„, •

Informaţii suplimentare se pot obţine la | 
telefonul R.A.G.C.L. Deva — 61 12 43.

*

I*IS.C. SUINPROD S.A. ORAŞTIE
(FOST ISCIP)

Cumpără de la populaţie bovine, cu plata! 
pe loc, la preţul de achiziţie. ,

Relaţii suplimentare la telefon 054/641610 J 
sau 641863 sau la sediul societăţii din Orăştie,! 
str. Luncii, nr. 1. (126) !

------ ---------- — ------------------------------------- I

S.C. REMERO S.A. — FILIALA DEVA I 

Cu sediul in Mintia, str. Şantierului, nr. 5.1

Execută lucrări de tinicliigeric şi vopsito- 
rie auto. .

Informaţii suplimentare la telefon nr. 
618750, interior 112.
-------------- ----------- ------------[

RADIO DfcV A

VINERI,
' 22 IULIE

0,00 Vocea Americii ;
6.00 BBC; 6,30 Mara
ton matinal; 9,00 Ştiri ; 
9,10 Morning music ; 11,00 
Mica publicitate radio;
12.00 Clişee cinematogra
fice ; 13,00 Ştiri; 13.10 
Mica publicitate radio;
14.00 BBC ; 14,30 Cnuntry 
show ; 16,00 Radiomagn- 
zin dc vineri ; 17,00 Ştiri; 
17,30 Sport; 18,00 BBC;
19.00 Top 20 +  3; 21,00
BBG; 21,30 Muzică; 22,00 
Ştiri; 22,10 Muzică ; 24,00 
Vocea Americii.

18,00 Magazin ştiinţi
fic; 18,15 Îîn concert pe 
săptămână: Concertul
nr. 4 — Ceaikovski:
19,00 Anunţuri publici
tare ; 21,00 Desene ani
mate ; 21,20 Ştiri; 21,35 
Sport — magazin ; 21,45 
Publicitate; 21,50 Dedi
caţii muzicale; 21,55 In 
terviul emisiunii; 22,10
Muzică ; 22,15 Publicita
te ;  22,20 Documentar: 

„Sărbătorirea vieţii sălba
tice a Americii” (ep. 2); 
22,45 Film, „Coşmarul de 
pe Elin Street”, cu : Ro-1 
bert England. Regia: ■ 
Kennv Marlin. I

!iai editai rin N.( (1  \  \ \ T I  i I IBER” S.A. D EVA
' l e le lo a u e  ti 1 I2U>. 6121:57 61 I2(if), fi'ifiIlXM, lux 6 
Tiberiu istrate. Nicolae Tircob — admirtislraf 

- ' - • ~ li  nat ul executat Ja S.C. ..l'OUDAVA” SA , DEVA


