
Festivitatea de dese hidere a concursului naţio nai pe meserii de la Gru
pul Şcolar Industrial Auto Deva. ' - Foto : PAVEL LAZA

R E  L A T  A R I  I N  P A G I N A  a IV-aCorul Liceului de Artă Deva, la deschiderea Olimpiadei şcolare naţio
nale la limbi clasice.
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Un alt mod de a 
„mulge" bugetul

In octombrie 1993, în
cepea, potrivit informaţiilor 
ftimizate de dl. bi&f Cor
nel Medreâ, şeful comparti
mentului investiţii al 
R.A-G.C,.L. DO va, construc
ţia celei de a doua etape 
a' sistemului de captare 
tratare a apei potabile de 
Ia Sintămăria OrlCa. Este 
vorba, practic, de dublarea 
capacităţii sistemului, ast

fel ca el să ajungă ia un 
"ciobit de 1000 litri/sec.

Lucrarea a foşt scoasă 
de investitor la licitaţie, iar 
licitaţia a fost adjudecată 
de S.C. Hidroconstrucţia 
S.Â. Rîu Mare Retezat, fir
mă cu ştaif în materie,, 
care şi-a probat, cu priso.

ION CIOCLEI

m
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dc’or SUA 
marcă germană 

100 yeni japonezi 
Ură sterUnă • 
franc elveţian 
franc francez 
lire italiene

/  ■ "
— 1844-lei
— 1310 lei
— 2063 Iei 
r—■ 2941 lei
— 1579 lei

371 lei
— 108 lei

(Continuare în pag. a 2-o)

V Miercuri, 29 martie. Se 
prevede o răcire a vremii 
faţă de ziua precedentă, 
temperaturile ‘vor , avea 
valori între-—4 grade şi

1

•  Dosarele începutului.
Parchetul de la Orăş- 

tie are abia Şase luni de 
la înfiinţare. Dar în 
această scurtă perioadă 

;■«(— aflăm de la dşoara 
. prim procuror Florica 
Vişan — au fost primite 
şi în mare parte rezolva, 
te aproape 300 de dosare. 
Dar sunt numai dosa-

4 grade C dimineaţa, iar' 
la'amiază între 2 grade şi | 
10 grade C. Precipitaţiile» 
sub formă de ploaie, Ia-1 
poviţă -şi la munte nîn-, * 
soare vor cădea mai ales |  
în regiunile nordice şi » 
estice ale ţării  ̂ Vântul | 
se va intensifica. _ »

rele începutului. Greul, 
abia începe ! (GH. I* N.).

•  Pentru gospodine. In
Devâv pe str. Căîugăreni, 
nr. 6, s-a deschis un 
punct de colectare a sti
clelor şi. borcanelor (la 
preţuri avantajoase), din 
acelaşi loc putându-se- 
cumpăra şi apă minera
lă Boholt. (G. B.).

•  Aviz favorabil. Au 
fost avizaţe favorabil la 
Mfaisterul; Industriilor şi 
Romgaz Mediaş docu
mentaţiile preliminare

ope 7!
■ Pisica şi câinele învaţă traiul 

în comun de la stăpâni...

pentru introducerea ga
zului metan în localită
ţile Ohaba, Săcel şi 
Valea Sîngiorgiului, a. 
părţinătoare oraşului Câ- 
lan, In prezent se lu
crează la proiectele de 
execuţie. Costul lucrări
lor va fi suportat în 
întregime de populaţia 
beneficiară. (I. (?.).

•  Unitate renovată. 
S-a' redeschis —- după 
ce a fost zugrăvită şi 
lambrlsată — consignaţia 
„Garmen"" din DCva, str. 
t Decembrie, nr, 15, 1h

nitatea — ce aparţine 
dnei Maria CobzarU — ■ 
desface articole He pape- 
tărie, parfumerie, Cos
metice, chimicale, ţigări 
ş.a. şi este deschisă Zil
nic între rarele 6,30—14,30, 
sâmbăta între 7—14, iar 
duminica între 7—11. Tot 
aici puteţi găsi în fie
care zi ziarul „Cuvântul 
liberi". (Tr. B.),

LA SZOLNOK (UNGARIA)

P R E S A  E U R O P E A N A  —  

SU B  A C E E A Ş I U M B R ELA
Timp de patru zile (24 

—27 martie 1995), oraşul 
Szolnok, din Ungaria, a 
fost gazda unui seminar 

' internaţional de presă, 
organizat sub egida 
Adunării Regiunilor Eu
ropei (comisia a Vl-a — 
cultură, educaţie, tine
ret, minorităţi, mass- 
media).- In impunătorul 
Centru de cultură al 

municipiului Szolnok şi-au 
.dat întâlnire reprezen
tanţi ai ARE Şi jurnalişti 
din 10 ţări din Europa,

, între caro Apglia, Spania, 
Scoţia, Franţa, italia. 
România, Ucraina şi, 
bineînţeles, Ungaria, .
-• Din ţara ' noastră' au 
participat delegaţi din 
patru judeţe din cele 
opt care fac parte din 
ARE, mai exact din Bis- 
triţa-Năsdud. Braşov, Har
ghita şi Hunedoara.

Subliniem cu o notă 
de satisfacţie că. . prin 
grija * Consiliului jude
ţean, Hunedoara a fOst 
prezentă cu cea mai 
numeroasă şi rţiai judicios 
structurată delegaţie pe 
probleme mass-media, dar 
şi cea mai activă în 
întâlnirile’ şi dialoguri
le cu colegii ziarişti şi 
cu oficialităţile din ţara 
gazdă, cu alţi .partici
panţi la seminar, aceasta 
şi graţie , dinamicului 
Ciprian Alic, şeful bi
roului protocol de la 
Consiliul judeţean şi ra
portor mass-media în 
Comisia a Vl-a a ARE, 
conducătorul delegaţiei 
judeţului nostru la im
portanta manifestare.

\ Să nominalizăm şi 
componenţa delegaţiei 
hunedorene. deosebit de 
interesată de probleme
le aflate în discuţie, * de 
altele care determină ori 
susţin profesiunea de 
ziarist: Valeriu Bârgău 
-r- directorul săptămâna-» 
lului „Călăuza", Dumitru 
Gheonea — redactorul şef 
al cotidianului „Cuvântul 
liberi*, Ioan Petrica -*• 
patronul firmei S. G. 
„Multiprimâ" SRL — e- 
ditor al bisăptămânalului 
„Oglinda"* şi Mlrcca 
Lepădatu — redactor şef 
ăl publicaţiei respecti
ve, , Ioan Ceauşescu şi 
Marlus Olarii — de la 
studioul teritorial Hu
nedoara — Alba al TVR, 
Gheorghe Firczak —

redactorul şef al periodi
cului P.D.S.R. „V'ocî hunc- 
dorene"" şi inginerul Fran- 
eisc Szemcsuk —; de la 
Consiliul judeţean, care 
ne-a facilitat discuţiile 
cu colegii maghiari, pen
tru care îi mulţumim şi 
pe această cale.

în deschiderea lucrări
lor seminarului, dl An- 
drâs Rozsa — consilier 
prezidenţial — a trans
mis un mesaj de salut 
şi de succes manifes
tării din partea ’ pre
şedintelui Ungariei, Arpad 
Goncz. însoţit de regre
tul de a ou putea parti
cipa efectiv la lucrări. 
Au luat însă parte şi au 
contribuit efectiv la suc
cesul reuniunii pre
şedintele Consiliului ju
deţean Jasz-Nagykun — 
Szolnok, Ivanesik Imre. 
primarul - municipiului 
Szolnok, Varhegyi At- 
tila, secretarul general 
al Uniunii Ziariştilor din 
Ungaria, preşedintele 
fundaţiei culturale- „Se- 
mafori", din Szoln&k, ca 
şi simpaticul redactor 
şef al, cotidianului „Uj 
Neplap"* („Foaia popo- 
rului“) — Hajnal Jozsef.

In alocuţiunile rostite» 
reprezentanţi ai ARE şl 
jurnalişti au vorbit de
spre dimensiunile şi for
ţa -presei,. despre riscu
rile tot mai mari din 
ultima vreme ale acestei 
profesii, dâf şi despre 
deontologia jurnalistului 
şi despre necesitatea 
solidarităţii de breaslă în 
această lume măcinată de 
convulsii, suspiciuni şi 
neîncredere, apreeiindu- 
se că şi prin presă lu
mea poate deveni mâi 
bună, maj înţeleaptă, mai 
liniştită. S-au dat o- 
xemple concrete din a- 

riumite zone de conflict, 
dar şi din regiuni cu 
stabilitate economică şi 
socială, s-a discutat 
despre condiţiamate
rială grea a presei din 
ţările fost comuniste şi 
despre sistemele lor de 
privatizare, s-au pus 
bornele unor noi - con
tacte şi dialoguri între 
jurnaliştii din Europa, 
pe, acest© canale tot mai 
solide ale Adunării Re
giunilor Europei.

Vom reveni.

DUMITRU GHEONEA
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oresedtnts (rtdsn r id )
Tlberiq lătrate
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Virgll Crişan 

' cantabil #*|
Minei Bodea 

M a e  Tîrcob - 
întreaga xâspandere pentru con ţi natul 

articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei; Deva, 2700, str. J Decembrie, qr. 35. 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611375, 612157, 
611269, 625904. Fa* 618061,

Tiparul executat Ia S.C. „POLIDAVA" S,A. DEVA^

•  S-au născut: 1878, j
poet» ELENA PAR AGO I
(m. 1954); 1908, scrii- J 
torul VIKGII. CARIA- | 
NOPOL; j

•  A murit. !n 1971, cri, I
ticul şi istorieul lite* J 
rar PERPESSICIUS (n. | 
189% ;

• Soarele răsare la ora | 
6,04 ş} apune la 18,38; *

• Au trecut 87 de zii? I 
din an; au rămas 279. j

29 MARTIE

•  Cuv. Marcu, Ep. Are.- 
tuselor; Chirii diaconul;

•  1881. Premiera „feeriei 
naţionale" „Sânziana şi 
Pepelea", de V. Alec- 
sandri, la Teatrul 
Naţional Bucureşti;

Aşa arată acum decan torul de suspensie..

rin# pe Rut Hei» com
petenţa de constructor.

bl urmă cu 
pe şantierul 

respectiv. Trei- 
oameni trebăluiau în 
unei conteste, ier în 

1 şantierului, câteva 
cadre tehnice Îşi rezolvau 
0 serie de probleme ale me. 
seriei. Este drept, era la 
care am ajuns indica o po
sibilă pauză de masă. sta- 
diul la era actuală a lu
crării, potrivit relaţiilor pe 
care le primim de la dl. 
Adrian Pavlovsehi, şeful 
punctului de lucru, este ur
mătorul : decantorul *> de 
suspensie executat în pro
cent de 60 la sută, staţia 
de filtre cam 30 la sută, 
iaf reţelele exterioare 90 
la sută, Şeful punctului de 
lucru apreciază că dubla
rea capacităţii sistemului 
va fi pusă în funcţie către 
sfârşitul acestui an. Bene
ficiarul lucrării are  ̂ in. 
doieli serioase din acest 
puncţ de Vedere şi ne dă 
ca terme»'de punere In 
funcţie 39 iunie IRW, - 

De ce-1 aglomerăm pe ci
titor cu asemenea detalii? 
Pentru că e bine să ştie 
şi el că lucrarea este fi
nanţată de la buget, adică 
din impozitele tot mai multe 
şi mai împovărătoare pe

«ecotarw unui mn 
aţele cu care s-i 
licitaţia — 18 H

mentele cu care s-a ctetl-
junj W«

crătoare, dc la data înce
perii. Au trecut de la de
clanşarea lucrărilor 18 luni 
calendaristice, timp te care 
antreprenorul a „prine" 
două ierbi, prin .urmare 
12 din cric J5 luni lucră
toare au trecut, Iar lucra, 
rea se află te stadiul pe 
care mai mult sau mai pu
ţin U puteţi vedea te ima
ginile ce însoţesc Urneşte 
rânduri. Intre timp inaă 
valoarpa materialelor de 
construcţii a toţ crescut, 
Căci dezmăţul preţurilor j» 
acest sector nici Dumnezeu 
nu-l maj poate opri. Va. 
loarea muncii a crescut şi 
ea. Nu în măsura în care 
a crescut postul vieţii, dar 
oricum, nu se va opri la 
nivelul de acum, căci sin
dicatele par pregătite să 
prăjească la foc mic patro
natele, managerii sţ execu
tivul, în acest» l i  luni,
valoarea devizului s-a ri
dicat, potriviţ afirmaţiilor 
reprezentantului antrepre
norului de la 700 milioane 
de lei, la 1,4 miliarde de 
lei. Cât va ajunge valoarea 
Investiţia! la 30 iunie «nul 
Viitor, ţi-e şi frică să te 
gândeşti.

Tergiversarea şi amăna-

in invfştiţi} reprezintă 
mai-/ parşiv' şl .tem 

ascuns procedeu de a 
«mulge11 bugetul de bani 
te condiţiile inflaţiei. V«aţi 
gândit la arest aspect, dom* 
«ilor investitori, domnilor 
ordonanţa tort de cre
dite ? Nu, pentru eă nu 
sunt banii dumneavoastră, 
sunt ai noştri.

RA.GC.L, Deva, a accep
tat de la Ineepuţ un ter
men despre care, probabil, 
avea convingerea că nu 
va fl respectat. A decontat 
lună de lună, matematic, 
lucrări constructorului, la 
n ivelul situaţiei de plată 
pe care acesta le-a pre-
zentat. _

Domnilor, un investitor 
serios — am numit A-R-G, 
Cbomisystems S.A. — a 
contractat cu S.C. I.C.S.H, 
investiţia de la Ocolişu 
Mare. Clauza contractuală 
referitoare la termen este 
că dacă la data stabilită 
prin contract constructorul 
nu predă lucrarea penţru 
montarea utilajelor, va 
plăti penalizare 9.5 la sulă 
pe ei. din valoarea devizu
lui generai. Dar A-R-G- lu
crează cu banii acţionari
lor săi.” R.A.G.C.L. Deva 
lucrează eu ba»! publici. 
Când v«m învăţa oare că
legile de fier ale,economiei
de piaţă se răzbună fără 
milă când sunt ignorate?

...Şi aşa — Staţia de filtre, care va trebui să ajungă la dimen
siunile > vecinei sale,

"v< V: .foto-> PAVEL LAZA

S A T  1

6,35 Seriale m Dese
ne animate; 193)5 Serial 
• Kojak; 11,99 Frumos şi 
bogat (s); 11,39 Vremea 
dorinţei (s); 12,90 Preţul 
e fierbinte (cs) ş 12,39 
Duelul familiilor (C»)î 
13,99 Magazinul amiezii; 
13,30 Springfield Story 
(şl; 14.13 Serial •  Santa 
Barbara; 15,05 Pasiunea 
ei e<cri«na; 19,90 Bona 
Christen talksbow; 17.00 
Hans Meiser talkshow; 
18,00 Jeopardy (cs): 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 10,30 Ex
ploziv; 19,45 Ştiri •  Me. 
teo • • Sport; 20,10 Ex
ploziv — magazin ; 20,40 
Vremuri bune şi rele ; 
21.15 Copii ostatccL

CANALE 5

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul iui M. Costanzo; 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,09 TG 5 — Ştir»: 143 
Cotidienei ' 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot în 
familie (show): 16,20 A. 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17 A0 Desene a- 
nlmate; 18,00 Super-aa. 
muralul (s); 18,25 D,a.;
19’AO OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocului 
(cs): 21,00 Ştiri: 2̂ 25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Fîjm ! 23,45 Ştiri; 

0,15 Show-ul iul M. Costan- 
zo; 2A0 Cotidiene te); 
2,45 Circulă zvonul te); 
3,30 Fiecare volum (r); 
4*30 ISeltiAfi - -

6,30 Brunch «- TV 1 
(mag. TV); 10,15 Serial. 
Vecinii; 10,45 Brunch — 
TV 2 (mag. TV); 13,00 
Serial, toving; 13,25 Se
ria). Soarele Califnr. 
ideii 14.25 Serial, fal
co» Crest; 15.25 Numai 
iubire nu t (zit. corn.); 
1545 Time Trax (s,SF); 
16,55 MacGyver (s. a.);
18.00 Să riscăm! (cs);
10.00 Totul sau nimic tes):
20.00 Ştiri, sport, me
teo; 20,30 Roata norocu
lui (cs); 21.15 Doctorul
de munte (s); 22,15 Hun
ter (S-p.)l 23,15 Actele

vorbeşte ? (rep.); OAbţ-orţa 
specială Z (f.a. Australia, 
1961); 1,40 MacGyver (s.a.).

6,30 Ştiri NBC; 7.30 Lu
mea ‘afacerilor, ştiri;
10.00 Comerţ TV; 11.00 
Beata banilor; I5A0 In 
miezul afacerilor (rep.);
15.30 Mag. ştirilor; 16,00 
Beata banilor «* plate a- 
mericană; 19,00 Baschet 
NCAA ; 20.00 Ştiri 1TN;
20.30 Golf, PGA Volvo ;
22.30 Magazinul ştirilor 
NBC; 23,30 Show.Ul seri», 
cu Jay Leno: 0,30 - Real 
personal; 1,00 Buletin 
bursier; 1,20 Oferta pie- 
ţei; MO Ştirile nopţii I 
NBC; 2,00 Timp. egal 
(show politic); 2,30 Show
ul serii,, cu Jay Leno;
3.00 Talkîn’ / Jazz; 3,30 
Videomoda; 4,00 Rivera 
în direct.

9.30 Aerobic. Campiona
tele Naţionale ale SUA 
te): 10,30 Patinaj artistic. 
CM *de la Blrmtegbarn 
(sel.) • 12,00 Dansuri
sportive. CM de dansuri 
latine, Stuttgart (r); 13,00
Culturism. Campionatele 
Mondiale de la Kupolen 
(r); 14,00 Auto. Raliul 
Granada — Dakar; 15.00 
Snooker. Liga Europeană; 
17,00 Snooker, 'CM de 
trucuri, 1995 de 10 Sun 
City (r); 17,30 Călărie.
Cupa Mondială la sări
turi de la India, Califor

nia; 18,30 Wrestling. World 
Supersţars; 19,30 Moto, 
Magazin Grand Prlx; 

20,00 Auto. Magazin Grand 
Prix. :

7A0 TVM -  M b  
matinal; %30 la i. jwi- 
ma orii M i fagi» 
Barbara (s/r); HM» tel-
4«ocaaate *

HAO Moda Pe 
diane (do); 13,20 
şl noroi (*/r): *M°
1091 audiţii; »«• TVR 
Iaşi şi TVR Cl«j-N>; 
16,10 Alia şi a m m »; 
16.55 De te lume adu
nate,.,; 17,25 Desene •- 
nlteaţe; 1ÎA5 Sensul 
schimbării: « 3  Fot
bal. România— Polo- 
Uia; 20,20 Actualităţi, 
meteo, sport; 21,00 Dr.
Quinn (s« cp. 12); 2IA5 
Noi frontiere; 22,33 
Enigma (cs); 23,05 Con- 
fluenţe; 23,35 Actuali, 
tiiti; 23J50 IniiUnirea de 
18 miezul nopţii; 0,30 
teZz-Fam

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muzică;
10.00 Itinerar german;
11.00 Telejurnal World-
netr 11,30 D.a.; 12.00
Gong ! (r); 13,00 Yves 
Saint Laurent (do);
13.45 Telejurnal CFI; 

14,10 Serialul serialelor;
15.00 De lingua tettna;
15.30 Lupta pentru 
drepturi în Statele Su
diste; 16,00 D.a.; 18,30 
Şi bogaţii plâng te);
17.00 Mini-cco; 17,40
Aur şi noroi (s); 1&30

Em. în limba maghiară;
20.00 Pro Memoria;
20.30 Ritmuri î muzi
cale; 21,00 TVM — Me
sager; 21,30 Studioul 
muzicii uşoare; 22,00 
Santa Barbara (s);
22.45 Livada cu vişini 
(teatru TV),

9,00 Desene animate 
(r); 9,38 Film Sfada): 

(r); HM  Film. 
serial: „C.I1.I.P.S." tel! 
11.10 Fii» artistic:
ţdBile fieritinti1» te)s
13.00 Videotexţ; t«J» 
Desene animate; 1830 
Film documentar: .«Io- 
cui cifrelor11; 19,00 
Rate show -p- emisiune 
de Dana Dcae ţi Va. 
lehtin Popa; 20,06 Film
serial; «Trăieşte-*»
visul11 ep. 10; 21.00U
Telejurnal, T1LK 7 
abe di» 28. 03, 1OT5; 
21,30 Film serial; V̂e
cinii" — ep. 16; 22̂ 0 
Ţara nimănui; 22,30 
Chestiunea zilei (emt 
siune de Cornel Nisto. 
rcscu); 23,30 Cartea de 
citire; 23 5̂ » Staruri 
pentru totdeauna; 0,05 
Videotext.

TV DEVA

9,00 Teletext; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 Film artistic: 

„Şeriful neînduplecat1*; 
|7,oo Observator — A», 
teng ll 18,00 Ffteţ Ştiri 
din actualitatea locală; 
18,15 studio deschis; 
19,13 * Film artistic ; 
„Porumbelul nu tre
buie să zboare*'; 2LU0 
Teletext.
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P« bună dreptate se* spune că cel mai S 
Important meci este cei care urmează. I  
| t  b adevărat câ partida de azi e foarte ■  
importantă în aceeaşi măsură pentru |  
ambele formaţia < I

Pentru îlomânia o victorie este ab-l 
notat necesară, dacă vrea 8ft*şi menţină I  
poziţia de cap de serie, iar pentru Po- I  
lenta e hotărâtor să obţină victoria (eu § 
lăt punet nu realiteazâ mare lucru) da»

Aad, pe stadionul 
/din Qhenoaa

- POLONIA
I

I

I
că doreşte să-şi mai păstreze şansele 
pentru calificare. Cert este câ va fi un 
meci greu, polonezii având în lot pe toţi 
,)«eăterii ce Jjaaeă „afară** şl pe car*.-şi 
1-â dorit îh formaţie. Ai noştri au fost 
preocupaţi in aceste câteva ilte de pre
gătiri şi de refacerea coeziunii echipei. 
Gieă Popescu este sănătos şi lotiUţ LU- 
peseu puţin suferind, s-au încadrat la 
p lu tir i, Magi a urmat un program de 
recuperare şi va fi apt de joc.

Antrenorul Anghel Jordănescu este 
preocupat de refacerea coeziunii lâ toa
te capitolele şi in special la pregătirea 
fizică, care ajută 1, realizările tehui o . 
tactice. Polonezii vor sa dea o ripostă 
puternică, insă lotul României cuprin
de tot ce are mai valoros fotbalul 
nostru la ora actuală, ia care pe lângă 
cei consacraţi au fost chemaţi şt Stângă,' 
Gătea şi rechemat (după aproape f  mii) 
LupU, feţi jucătorii stint optimişti, cred 
In victorie.

bieeiul incepe Ia ora 18,30 şi se tratate-' 
mite la radio şi T.v.

VlScS o to le ran ţa  jfcsfâ de aba terile  
de pe te ren  sau în a fa ra  iul I

După cuirr am relatat şl în de arbitri vinovată1* proba- 
. ziarul nostru, întăMinta din» bil câ n-au, Învins gazdeW); şi 

tre Minerul Bărbăteni şl Mite* hău alergat spre vestiare.' Ca
rul Certej, care s-a disputat re cum au putut, au mai dat 
sâmbătă, 48 martie, din, etapa o palmă sau un picior celor) | 
a lO-a, după f fluierul final al» trei arbitri (̂L. Kelemen, C-tin•' 
arbitrului, s-a încheiat cu in-v Diniş Şl Claudiu SUciu). • ‘ 
Cidente nedorite.' Acest caz a Noroc câ la stadion se aflau J 
mat lilat şi în discuţia Corni- şi 11 poliţişti, în frunte cu ma- j 
slei de disciplină a Asociaţiei forul Comânoiu, şeful poliţiei 
judeţene de fotbal in itaa de din LUpcm, care au reuşit să 
Să martie a.c. In rapoartele readucă ordinea în incinta vas* 
prezentate de observatorul te* tiarelor, şâ-i apere pe arbitri 
legat la acest meci, dl Cornel de furia unor „suporteri“ şl 
Cărare, şl arbitrul de centru, sân conducă la plecare spre 
dl Lazâr KOIemen, cât şi din Deva.
analiza întreprinsă, de man- în faţa comisiei judeţene, 
brii comitet Şt a celor relatate preşedintele secţiei de fotbal, 
de pteşjsdlISteie secţiei de fot- dl Nica, a recunoscui în mod, 
bal, Minorul Bărbăteni, dl ing. cinstit şi corect incidentele ce 
Derel Nica, s-a relevat că bu- s-au Întâmplat după fluierul 
ne perioade de timp in cele arbitrului şi a prezentat comi- 
toua reprize ale jocuţui ati tei. A.-, ciaţiei judeţen uc fot 
existat tensiuni generâte de bal, în scris, sancţiunile hotă- 
unii spectatori, dar şi oamenii râte de Biroul AsoeiâţieiSpor-!
de ofdite f t  înjurau la arfei* tive din 20 martie tec. şi o a»*
tri, .multe *emnâli2ârt“âie tu* dresă de la Poliţia din Lupeni
şleriîor fiind urmate de deza- cu trăi persoane sancţionate eu 

5  probări şi insulte, unii dintre amendă — ioan Raţă, Cristian 
jucătorii gazde cerând ide- popa şi Vasile Todoran. e 
reti expiicaţii arbitrului. înmiii Faţă de Ioan Uăţă, antreno- * 
27, , Mm. Bărbfttenl deschide j.uj secund al Minerului Băr- 3
sewrel Şi atmosfere s*a mai des- bâteni, s-a hotărât excluderea î
tins. A veirit ftttâ minutul 56, M djn viaţa sportiv». La rân- >: 
când Oaspeţii âtl egalat şl, din dui ei, Comisia judeţeană de* 
acest »•, -  ««. spiritele ş*au rea- disciplină a hotărât suspenda-; 
prinşi praeticându-se din par- *e» terenului echipei Minerul* 
tea gazdelor un foc mai dur. Bărbăteni pe 4 etape şi amen-,

Cu toate acestea, arbitrul L. darea clubului cu 300 000 lei. î 
Kelamen, experimentat t ra Echipa «-.no lor es 'o ubV 
ju* a twa#i* in bună măsură gaift »â I:. măsuri pentru . i- 

- să ţină jocul in „Stână*, să nu semenea fapte să nu. se mai 
degeiwre®»» £1 a fi „dlsteibait** in tâmpii*, să revadă Mata ««•<’
& cartonate mat Jaei* taior du oîtftne, «a le cureţe d I
tort-ga»»'şl I roşu «  i fţ?l turbulenţi şl mi- st’* puşi pe; 
ben ’vwptţtlm. pupi ms* mk*- harţă î 
se din tete două rapoarte, ar» . £ bine ca toate asociaţiile! 
o / t î  « pNduitgU partida «< «i secţiile as fotbal, antrenorii> 
pî «re im ă»;icrai final, şt arbitrii si nu toleme nici -
, ere -4i. Mat.-* d® tervtaib o aba do fa -îre o - -a -; 
te In rândurile câtorva specta- calina re trebui® să domneas-; 
teri, dar şi ale unor oameni de câ şl pe teren şi In tribune, să 
ordine ţi) ai clubului in imn» nu degenerase in fapte repro-1 
tea cărora s-a aflat chiar an* bablle t ) '
trenorul secund (!?!) Ioan Mu- . ■ ' î
ţâ, care »-ău repezit la brigada SABIN CBMBtl S

î n  s f e r t u r i l e  d e  f i n a l ă  

a l e  Cupei R o m â n i e i
Săptămâna trecută a. a- 

vut loc tragerea la sorţi 
a meciurilor din sferturi
le de finală ale Cupei Ro
mâniei la fotbal, iată ce 
a „teşit* din urnă t JU“ 
Cluj Napoci — F.C. Na
ţional*, fiteetroputer® — t -  
niv. Crelova; Petrolul *  
U.T.Aî Rapid Bor. — F.C. 
Maunereţ.

Principalele „candidate* i 
la titlu, Universitatea Cra- 
iova şl Rapid (dar te a* 
coastă competiţie nu se 
ştie niciodată de unde sare 
iepurele), au meciuri te*

lativ uşoare. Dar dacă pri
vim atent, putem constata 
câ nici „0“ Cluj, P.C. Na
ţional, Petrolul şî chiar 
Eleetroputere nu sunt dina
inte Învinse. Interesant 
este şi derby-ul craiovean.

Meciurile se vor juca în- 
tr-i r ură man ă, pe te* 
renuri neutre, miercuri,. îţi 
aprilie şi primele echipe 
sunt- organizatoare. Până 
mâine, joi, 30 martie, clu- 
burile trebuie- să se deci
dă în ce oraşe îşi vor dis
puta Întâlnirile.

HANDBAL FEMININ 
REMIN DEVA — 

AUTO NO VA SATU 
MARE 23—22

Suportând o suspendare 
.de s etape |n tur, Eemin 
Deva a reapărut în faţa 
propriilor suporteri |n pri
ma etapă a returului In 
Sala sporturilor din Deva, 
intâlnimi pe Autonova Sa* 
tu Mare. Jocul h fost viu 
disputat, echilibraţi Jucând 
avansat, Eemin Deva ar 
fi putut să se detaşeze mai 
clar, încă fn min. 17, când 
scorul îi ere i favorabil 
(8—4), sau -mai târziu» - in 
min 3!, tr Ih ll i  S-au 
semnalat însâ câteva gre

şeli. în apărarea echipai 
gazdă şi ratări în atac, rţ- 
sipindu-se şi 3 lovituri de 
la 7 metri. Şi era căi p® 
aici ca tmspoţii să egale* 
re în ultimele secund® d® 
joc! .

Până la urmă partida s*g 
terminat cu 33—22 (13—11) 
şi iată fetele Care, au mar* 
cat pentru Remin: Cristi» 
na Moraru (9), Cristină 
Rotar (5), Simona ‘ Bozan 
(3), Ahişoara Dop (3), Me- 
iinda Torh (2), ' şi Ioana 
Varodi (l).

Bun nr >it - jul cuplului 
' I. Băloi şi A, Lupşa ţRe- 
şiţa). r următorul joc la 
Deva, în ziua de 20--apli* 
lie a.c.

ELEVI. VREţI SA ..
■ INVÂŢAŢI FOTBAL 7

Da Grupul Şcolar Indus
trial Metalurgic din Hu
nedoara pentru anul şco* 
ia 1 A 98 ts- srganireafâ 
un concurs tle* admitere

, în. clasa., a IX-a (30̂ .de Ja
curi), eu profil de FOT- 
BAI* In această vacanţă 
de primăvară, selecţiile au 
loc între orele 9—12, iar 
în perioada ÎS—25 iunie, 
zilnic Intre orele 8—12.
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DIVIZIA B, SERIA A III-A
Petrolul Ţieleni — Minerul Mătăsari 3—2; 

Minerul Motru — Unirea- Alexandria 2—0; Vega 
Deva — feteetronistuî C. Argeş 4—0; FC Drobeta 
— Petrolul- Videle 4—0 ; Petrolul Stoina — Vul
turii Lugoj 2—1 ; Metalul Bocşa — UM Timişoara
2— 2; Sportul Drăgăneşti Olt — Minerul Anină
3— 3 ; Aro Câmpulung — Constructorul „tJ“ Craio- 
vs 1-0 ; Minerul Bcrbeşti — Arsenal Reşiţa 5—1; 
Metalurgistul iSSdu — Mine*RAL Rovinarl 2—0.

C L A S A M E N T U L
1. ARO Câmpulung
2. Minerul V. Motru
3. Petrolul Stoina
4. FC Drobeta •
5. Vulturii Lugoj
6. Minerul Mătăsuri
7. Unirea Alexandria
8. Metalurgistul Sâdu -
9. Petrolul Ţieleni

10. Mine-Ral Rovinari
11. VEGA DEVA
12. Minerul Anina
13. Petrolul Videle
14. Electronistul C. Argeş
15. Metalul Bocşa
16. Minerul Berbeşti
17. UM Timişoara’
18. Constr. „U** Crai ova 

.19. Arsenal Reşiţa
20. S.P. Drăgăneşti Olt

23 * 15 2 6 47—17 .47
23 15 1 7 60—29 46
23 14 1 8 39—28 43
23 13 2 8 44—31 41
23 11 4 8 34—21 m
33 12 0 11 37—28 38
23 11 2 10 28-̂ 30 35
23 11 1 ii 27—27 34
23 11 1 11 33—39 34
23 10 4 9 23—26 34
23 10 3 10 41—32 33
23 10 3 10 34—30 33
23 11 0 12 28—36 33
23 10 2 II 43—39 32
23 9 4 10 34—43 31
23 10 1 12 35—47 31
23 9 2 12 32—41 29
23 8 2 13 33—35 26
23 8 3 14 28-53 21
23 3 4 16 20—66 13

Etapa viitoare, 2 aprilie! Elcctro C. Argeş *~ 
U.M. Timişoara; Min. Mătăsari" — Met. Bocşa; 
Constr. Graipva — Petrolul Ţieleni; Un. Alexan
dri» — ARO Câmpulung ţ Mine-Ral Rovinari — 
Min. Motru; Arsenal Reşiţa — Metalurg. Sadu; 
Vuitorii I.uK>j — Min» BărbeŞti ţ Petrolul Videle 
— ttetreiui Stoina; Min. AniBa -*• PO» Drobeta ţ 
Vaga Deva — Sp. Muncit. DrăgăneştrXHt.

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
Oaşul Negreşti — Minerul Cavnie 2—1 ; Mi- 

naur Zlatna — Minerul Uricani 6—0; Chimica Târ- 
riăvenî — Avântul Reghin 5—0; Parângul Lenea 
— Olimpia Saiu Mare 3—1; Paroşeni Vulcan — 
CPL Arad 2—1; F,C. Arad — Sticla Turda 1—0 ; 
West Petroitt Peclca — Laminorul Zalău f —1; O- 
limpia Salonia — Motorul IM A Arad 1—0; Si- 
ghetUl Marmaţiei *** Minerul Lupeni 2—0; Mine
rul Sârmâşag —* Metalurgistul Cugir l—0.

Meciul Minerul Sărmăşag — Paroşeni Vulcan, 
disputat la 4 XII ’94 a fost omologat cu 3—0 pen
tru Sărmăşag. Paroşeni Vulcan a evoluat cu' un 
Jucător în stare -dc suspendare (4 cartonaşe galbene).
■ c l a ’ş a m e n t  u l .; '
1. Minau** Zlatna 23 17 1 5 68—22 52'
2» Sighetul Marmaţici 23 13 3 7 45—21 42
3. Parângul Lenea * 23 13 3 7 51—29 .42
.1» Chimica Târnă veni 23 12 3 8 45—33 39
5. Olimpia Salonta 22 l t 2 8 31—27 38
6.‘Olimpia Sa tu Mar e 23 12 1 10 52—36 37
7. Metalurgistul Cugir 23 12 0 11 35—28 36
8. Paroşeni •— Vulcan*, 23 13 1. 9 41—34 36
9. Motorul ÎMA Arad" 23 11 2 10 42—31 35

<9. Laminorul Zalău 23 11 1 11 33—34 34
îl. P.C. Arad 23 10' 3 10 49—45 33
1*. Minerul Uricani 22 16 1 11 36—43 31
13. Minerul Lupani 23 10 1 12 37—46 31
14. Minerul Sărmăşag*. 23 II 1 11 26—40 36
15. West Pelrom Pecica 23 9 2 12 31—46 29
16. Oaşul Negreşti 2.3. 9 1 13 30—61 28
17. Minerul Cavnie 23 8 3 12 25-32 27
18. Sticla Turda 23 8 2 13 34—42 26
18. C.P.L» Arad 23 6 1 18 25—43 19
20. Avântul Reghin 23 5 2 16 22—56 17

* Echipe penaHsate cu 4 puncte. • - ■

> DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI nr. 20, din 26 martie 

1995:
Habar Haţeg — Jiul Petrlla 
CFB Simeria — Minerul Bărbăteni 
MetelM Crişcior — Construct.
EGCL Călan — Victoria *90 Călăii 
Minerul Aninoasa — MiiArul Teliuc 

. Favtor Orăştie — Dacia Orăştie 
Minerul Livezeni — Min. $t. Vulcan 

 ̂Minerul Certej — AS.A» Aurul Brad 
C L A S A M E N T U L

1—6;
O-r-3; 
0—»3; 
0—4;

1. Min. Şt. Vulcan 20 *8 2 0 U6— 16 53
2. Dacia Orăştie 20 18 1 1 126— 15
3. Victoria *99 Călan 30 17. 1. 2 mr 19 '52
4. Minerul' Certej 20 ÎS 2 3 wm 47

: S. Minerul. Bărbiteui - 89 13 3 4 64— 18 43
6. A.S.A. Aurul Brad 20 12 2 « 56— 27 38
7. Minerul Teliuc 20 8 3 9 30— 33 27
8. Constr. Hunedoara 29 8 •  11 27

, 9. Mtuerul Livezeni 29 8 2 10 42— 59 26
10. Minerul Gheiarl % 1 10 32— 42 ■2$
11. Ct U Simeria 20 8 9 12 ■ 49— 63 24
12. Minerul Aninoasa 20 6 2 12 •34— 66 20
13. jiul Petrila 19 5 2 12 25— 54 17
14. toivior Orăştie 20 § 2 13 33—71 17
15. Haber Haţeg 19 3 1 15 18—103 10
16. EGCL Călan , 29 1 2 17 24— 96 5
iT. tscrebil Cr'txkft 19 1 2 16 18— 91 5

etapa viitoare nr, 21. de joi, 30 martie ;
Victoria ’90 Călan — Favior Orăştie; Dacia Orăştie
— Site, Livezeni; Min. Şt. Vulcan — Mia, Certej; 
Metalul Crişcior — Haber Haţeg; Jiul Petrîla — 
MM, Ghelar; Minerul Teliuc — EGCL Călan; Con
structorul Hd. — Min. Bărbăteni; AS.A. 'Aureii Brad
— GFR Simeria. ^

Jacurile din etapele intermediare se vor des- 
lişura de tu «rele 14 juniori şi 16 seniori.

> ■ (VASILE NEMEŞ) - '
colaborator
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li se prezintă de către gim 
haste ui) spectacol, Festi' 
v ^ a  ^e premiere^a fi , panţii 
găzduita vineri, tot de ca- 
tre Casa de Cultură Deva.
Vot fi sărbătoriţi câştigă-_

Liceului „Decebal" Deva 
şi municipiului de la poa
lele cetăţii le-a revenit cin
stea ca în zilele de 27—31 
martie 1995, să găzduiască 
Cea de-a Vili-a ediţie a O- 
limpiadei naţionale de limbi 
clasice. Alegerea nu este/ 
întâmplătoare, judeţul nos
tru constituind leagănul for
mării poporului român şi 
oferind nenumărate vestigii 
arheologice care argumen
tează latinitatea şi continu
itatea noastră,' _ v

La deschiderea festivă a 
olimpiadei de la Casa de 
Cultură Deva au fost pre
zenţi, alături de reprezen
tanţii Inspectoratului Şco
lar Judeţean, care a orga
nizat-*-, dnii Georgel Răi- 
can, prefect, Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju
deţean, Virgil Boca. vice- 
primarul Devei,/dl Ovidiu 
Pop, din partea ministerului 
de resort, membrii comisiei 
centrale ‘— Gabriela Creţia, 
Ioan Pătrulescu. Constantin 
Daba — cadre universitare 
din Bucureşti, Timişoara, 
şi Constanţa, participanţii 
la faza naţională, profesori.
• în cuvântul lor, cei care 
au salutat organizarea olim
piadei de limbi clasice la 
Deva, au evocat atât spiri. 
ttil olimpismului, care tre
buie să guverneze orice în
trecere şcolară,-cât şi faptul 
că un astfel de concurs pri; 
leiuieşte nu doar o compe
tiţie ei şi cunoaşterea unor 
locuri, noi, legarea de prie
tenii. Este un moment în 
care „trecutul şi prezentul, 
istoria şi actualitatea îşi 
dau mâna", demonstrând 
că numărul celor ce se a- 
pleacă spre studiul limbi
lor clasice este în creştere. 
Cu acest prilej a fost edi
tată şi revista „Excel sior“, 
al cărei colectiv redacţional 
este format din elevi ai li
ceele*! i,,Deeebal“ şi „Tra-

ian“ din Deva, sub îndru
marea dnelor profesoare V. 
Ciuceanu şi /M. Suciu.

Începând cu „Gaudeamus 
igitur" odată cu care s-a 
ridicat cortina, şi termi
nând cu programul de mu
zică şi poezie, întreaga par
te artistică a festivităţii de 
deschidere a fost susţinută 
de elevii Liceului, de Artă 
Deva. Merită remarcat fap
tul că piesele muzicale au 
fost alese special (s-au cân
tat în limba latină), alături 
de cor evoluând solişti la 
pian şi trompetă, progra
mul încheindu.se cp „Bi
necuvântează, Doamne, Ro
mânia". Ap fost prezentaţi 
în acest cadru şi foarte nu
meroşii sponsori — socie
tăţi comerciale, bănci, li
cee din judeţ, edituri, in
stituţii de stat sau culturale.

.Cei 246 de participanţi' la 
faza naţională a olimpiadei 
de limbi clasice, dintre ca
re 19 hunedoreni, au susţi
nut ieri proba, scrisă. Licee 
ul „Decebal" Deva, gazda 
competiţiei, s-a pregătit pen
tru acest eveniment, întâm- 
pinându-şi oaspeţii cu u- 
rarea de '„bun venit1* încă 
de la intrare. Afişe, pano
uri, săli de clasă, totul era 
gata încă de luni pentru 
acest moment. Iar elevii 
s-au oferii să< asigure co
legilor din ţară, la clubul . 
lor, momente de neuitat 
în serile de discotecă, Qe 
au culminat cu cea de joi. 
De altfel, aşa cum preci
zează şi programul acestei 
manifestări, olimpicii au 
prilejul să cunoască judeţul 
prin _excursiile Organizate 
Ia cetăţile dacice, I s f  Cas
telul Huniazilor Hunedoara, 
Biserica Densuş,- Sarmise- 
g’etuza, PiTrcul dendrologic 
Simeria. Desigur, n-au fost 
uitate din program obiec
tivele devene: muzeul, ce
tatea, liceul sportiv, unde

t  SI

torii premiilor, căci de câş
tigat âu avut toţi partici-

VIORICA ROMAN

l-a Grupul Şcolar Indus
trial de Transporturi Au
to Deva, prima zi a acestei 
săptămâni a început în sa
la festivă, cu prezentarea 
participanţilor lâ Faza Na
ţională a Concursului po 
Meserii —- ediţia 1995.

Când ora anunţată pentru 
debutul manifestării a fost 
depăşită cu două „sferturi 
academice", «prezidiul â in
trat în sală, a luat loc la 
masă şi dl ing. Marin A- 
vrămică, directorul sus-nu- 
mitei instituţii de învăţă
mânt, a adresat delega
ţiilor cuvântul de bun so
sit în judeţul Hunedoara, 
în municipiul Deva şi în 
şcoala-gazdă şi le-a urat

participanţilor la concurs 
mult succes -intr-o întrece
re -caracterizată de profe
sionalism şi loialitate. ' - 

Cuvinte călduroase de 
bun venit, mUlţumiri pen
tru prezenţa lor în număr 
aşa de mare la Deva şi 
îndemn la spiritul olimpic 
de desfăşurare a compe
tiţiei au adresat apoi per- 
ticipanţilor la această fază 
naţională a meseriilor de 
viitor electromecanic auto 
şi mecanic conducător au
to dl Gheorghe Cândea — 
inspectorul şef al Inspec
toratului şcolar al jude
ţului Hunedoara şi elevul 
din dasa a Xl-a, Mircea 
Vasiloni.

Au fost' prezenţi maiştri 
şi profesori din şcolile de 
transporturi auto din 33 
de judeţe ale ţării, care-i 
însoţesc pe elevii partici
panţi la concurs, repre
zentanţi ai Ministerului 
învăţământului, ziarişti. La 
deschiderea % /ucrărllor â 
participat dl ing- Costel 
Alic, preşedintele Consiliu
lui judeţean Hunedoara.

De menţionat că* Grupul 
Şcolar Industrial de Trans- ' 
porturi auto Deva orga
nizează pentru prima dată 
o manifestare , de aseme
nea dimensiune, ca urmare 
a rezultatelor şale deose
bite obţinute în activita
tea de învăţământ în cursul 
anului 1994 şi că i-au sus
ţinut material efortul, pe 
lângă ministerul de reşort 
ş i. inspectoratul judeţean 
de profil, 6 seamă de spon
sori din Deva, între care • 
„Casial", RAGCE, PECO, 
„Avicola", RENEL, „Cu
vântul liber", „Venus", 
„Horticola", „Sarmis", 
„Vinalcool". . -•

După operaţiunile intro
ductive şi anunţarea pro
gramului de concurs şi de 
şedere în municipiul De
va, în prima jumătate a

zilei de luni a fost vfjdk|i 
tată şcoala organizatoare1/; 
şi municipiul reşedinţă ţ|ţf|j 
judeţ, iar după-ajniaza ăjli; 
început probele teoretice 
ale concursului. Ieri s-ŞDt ! 
desfăşurat probele practic^, 1 
pe clase — â X-I-a şi 
KII-a de liceu, anii II 
III ai şcolii profesionale 
—, iar astăzi participanţii 
vizitează importante obiec
tive turistice şi istorice pe 
traseele Deva — Iiîu de 
Mori şi Deva — Orâşţie, 
cu drumeţii la Sarmizegă- 
tusa şi Costeşti.

Mâine vor fi cunoscuţi 
fericiţii câştigători şj vO 
avea loc festivitatea 4e 
premiere, : Ziarul nostru 
îi va prezenta pe măsura 
meritului lor. . fi

DUMITRU GHEONEA

pe

La Şcoala generală din Rîu de Mori s-a reînnoit, datorită ajutoarelor primite 
din Elveţia, mobilierul, totul fiind mai confortabil acum.

Foto: PAVEL LAZA

La Grupul Şcolar Meta
lurgic Hundoara, 66 de elevi 
din ţară (15 hunedoreni) au 
participat în această primă 
săptămână a vacanţei de 
primăvară la -concursul jte 
meserii, profilul metalur
giei După deschiderea fes
tivă, luni au susţinut la 
S.C. Siderurgica S-A. Hu
nedoara proba practică a 
concursului, urmată de vi
zitarea municipiului-Proba 
teoretică a . fost găzduită 
marţi de Grupul Şcolar Me
talurgic Hunedoara, după 
care concurenţii au făcut 
o excursie la catedrala diil 
Ghelar şi la zona de agre
ment Cinciş, Ziua de mier
curi este consacrată comu
nicării rezultatelor, dar şl 
vizitei la Castelul Huniazi
lor. Festivitatea de premi
ere are loc joi. în toate jă- 
lele concursului au fost or
ganizate de către gazde seri 
disco şi întreceri sportivă.

(V.B.J

I
j S,C. POLIDAVA S.A. DEVA

I Cu sediul în Deva, str, 22 Decembrie, 
|  nr. 257, judeţul Hunedoara.
A
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pentru contractarea serviciilor de evaluare 
a societăţii comerciale, în  vederea priva
tizării, în data de 17. 04. 1995, ora 1Q, la 
sediul societăţii.

Condiţii de participare : garanţie 
1 00d 000 iei. Taxa de participare 100 000 
lei. Depunerea ofertei până la data de 14. 
04. 1995. /

Documentele licitaţiei şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la secreta
riatul societăţii. - ...

Costul documentaţiilor 50 000 lei.
Deschiderea ofertei se va face la data 

de 17. 04. 1995, ora 10.

I M P O k  T  A N T !
„ T R IB U  NA EC O N O Ml C A “

Decanul presei economice din România reaminteşte celor interesdţi'— ma
nagerilor de firme particulare sau de stai, specialiştilor implicaţi ş i . interesaţi 
în  activitatea economică'şi care vor să beneficieze de informaţie profesională, 
vitală pentru succesul în afaceri — că îşi pot procura în continuare, prin abo
namente, următoarele publicaţii pe care le edităm în acest a n i  ■

•  revista săptămânală „Tribuna economică";
•  revista lunară „Impozite şi taxe
•  Buletinul lunar, economic legi?' ..
•  un pachet de şase cărţi de actu aii
Abonamentele se pot realiza prin :

pentru practica economică.

— RODIPET, la oficiile de difuzare 
la sediul redacţiei, din Bucureşti. 

70159. -
Informaţii suplimentare se pot o' 

^a bonam en te  al redacţiei „Tribun* 
Zamfir eseu), sau consultând Catalogul 
2084, 2085, 2086, 2087, 2088):

esei din fiecare localitate } 
l Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod

apelând la Compartimentul difuzare 
nomică“ ~  tel. 659 20 60 (dl. Emit 

iesei, editat de RODIPET (poziţiile 
■: (207)
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R E P E R E  S P I R I T U A L E  ■

B iserica din Ribiţa

Printre oamenii de sea
mă ai judeţului nostru — 
din păcate nu îndeajuns de 
cunoscuţi — se numără şi 
Francise Hossu-Longin. S-a 
născut în comuna Zam, 
la 2 octombrie 1847. Studii
le primare le-a făcut 'la 
Deva, Orăştie şi, după 
moartea tatălui, la Beiuş, 
iar liceul la Cluj şi Orăştie. 
Studiile liceale coincid în 
mare cu anii aşa-numitu- 
lui „regim ̂  liberal", când 
românii mal păstrau anu- 
.mite iluzii eu privire la 
soarta lor în Imperiul 
habsburgic , ba chiar, în 
perioada Dietei de la Si
biu, izbutiseră să finalize
ze, cel puţin în principiu, 
câteva iniţiative politice 
importante (legea egalei 
îndreptăţiri a naţionalită
ţilor, de pildă, care n-a 
fost însă niciodată aplica- 
tă). Atât la Liceul piariş- 
tilor din Cluj, cât şi la 
Colegiul din Orăştie, învă
ţau mulţi elevi români, 
iar rândurile lor sunt aici 
şl mai strânse, tocmai da
torită situaţiei Speciale în 
care se găseau. Aflaţi în 
imposibilitatea de a-şi cul
tiva limba maternă în ca
drul programei de' învă-

P e r s o n a l i t ă ţ i  h u n e d o r e n e :  F R A N C I S C  H O S S U - L O N G I N

ţământ, ei se unesc in so
cietăţi de lectură cu o ac
tivitate complexă, literar- 
artistică, devenind totoda
tă centrul de atracţie al 
vieţii social-culturale a ro
mânilor din localităţile 
respective şi chiar dih îm
prejurimi.

Aceeaşi ambianţă o va 
regăsi Francise Hossu-Lon
gin şi la Pesta, unde va 
urma facultatea juridică, 
începând eu toamna anu
lui 1868. Societatea „Pe
tru Maior", în rândurile 
căreia se înscrise numai
decât, ocaziona tinerilor 
români veniţi din diferi
tele regiuni ale imperiu
lui realizarea unor con
tacte fructuoase atât in 
direcţia întreţinerii spiri
tului naţional, cât şi in 
aceea a stimulării preo
cupărilor intelectuale. îşi 
desăvârşeşte aici cultura 
generală, compensând u- 
nele lacune din timpul li-, 
ceului, obţine o pregătire 
juridică serioasă, confir
mată de rezultatul la exa
menul , „riguros", duce o

viaţă activă pe multe pla
nuri, îmbinând studiile u- 
niversitare cu activitatea 
de bibliotecar la Societa
tea „Petru Maior", Cu cea 
de „instructor' de limba 
română", vine în contact 
cu mediile intelectuale pes- 
tane, colaborează la „Fa
milia" şi „Gura satului" 
cu scrieri proprii şi ma
teriale folclorice, lucrează

întâi „candidat de advo
cat" în .Cancelaria lui A- 
lexe Olariu, în 1878 sus- 

. ţine examenul de atestare 
şi-şi deschide cancelarie 

. proprie, devenind în cu
rând una dintr.e cele mai 
importante personalităţi 
locale. Colaborator în con
tinuare la „Gura satului", 
pentru un articol publicaţc 
aici i se intentează şi pri

50 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINŢA

ca „diurnist"' la o judecă
torie, iniţiindu-se în mean
drele administrative, frec
ventează casele câtorva 
fruntaşi români : Alexan
dru Roman, Iosif Hossu, 
Vasile Ladislau Pop, Iosif 
Gâl şi' alţii.

După terminarea studii
lor juridice, la sfârşitul a- 
nului 1872, Francise Hossu- 
Longin se, înapoiază în 
Transilvania şi se stabi
leşte definitiv îa Deva', 
oraşul copilăriei iirJe. Mai

mul său proces de presă, 
soldat cu o amenda sub
stanţială şi o lună -închi
soare de stat" la Vâcz.

Din 1876 până în 1909 
se numără printre colabo
ratorii statornici ai : „Ga
zetei Transilvaniei" cu al 
cărei redactor, Aurel Mu- 
reşianu, e bun prieten. Cu
rajul cu care îşi susţine 
opiniile şi combate neso
cotirea drepturilor legiti
me ale poporului român 
transilvănean îi mai adu

ce de-a lungul timpului în
că două procese de presă, 
judecate unul la Alba-Iu- 
lia şi altul la Târgu-Mu- 
reş. Membru în „Congre

gaţia Comitatului Hunedoa
rei" susţine şi aici, nu nu
mai interesele locale, ci 
şi pe cele de principiu a- 
le tuturor conaţionalilor 
săi ardeleni. E o fire iu
te, activă în multiple di
recţii, conciliind solicitări
le profesionale cu cele po
litice, sociale şi cultura
le. Membru al „Âstrei", se
cretar al conferinţei în ca
re' s-a constituit Partidul 
Naţional Român, este ales 
mai târziu membru în co
mitetul acestui .̂ înrudirea 
cu Gheorghe Pop de Bă- 
seşţi, cu a cărui unică fii- 

,că, Ejena, se căsătoreşte, 
în 1882, 'îl stimulează şi ■ 
să se. manifeste în. prime
le rânduri ale politicii şi 
vieţii sociale româneşti. în 
1894 se numără printre a- 
părătorii acuzaţilor în pro
cesul Memorandului şi tot , 
el îi apără pe cei trei ti
neri studenţi itjiplieaţi, la

1900, în procesul „eunu- 
nei lui Iancu", stimulând 
în acelaşi timp şi solida» 
rizarea publicului larg ro» 
mânesc cu sensul patria» 
tic-naţional al acţiunii sa» 
le.

In timpul primului răz» 
boi mondial şi-a păstrai 
atitudinea dârză şi inde» 
pendentă, refuzând să îs» 
călească declaraţia de 1«k 
ialitate faţă de guvernul 
din Budapesta, iar în 1918- 

. se numără printre partid» 
panţii Marii Adunări de 
la Alba Iulia, care a con
sfinţit realizarea deplinei 
unităţi naţionale a româ
nilor. în anii ce urmează 
insă, deşi ales senator, deşi 
mai colaborează sporadic 
la unele reviste cum au 
fost „Transilvania" şi „Ga
zeta ilustrată", el dispare 
treptat de pe arena pu
blică. A murit în *12 fe
bruarie 1935, aproape ui
tat, dar desigur cu senti
mentul liniştitor al .«nd 
datorii temeinic împlinite* 
nu numai faţă de contem
porani, ci şi faţă de Ur
maşi
Prof.'ADELA HERB AN, 

Muzeul Civilizaţiei
Dacice si Romane DevO
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însoţiţi de primarul co
munei,, dl prof.' Iulian Com- 
şa, am vizitat de curând 
Biserica din Ribiţa, monu
ment istoric, ridicată la in. 
cepului secolului ăl XV.lea. 
O construcţie impresionan
tă care, prin grija preotu
lui paroh Traian Cioără şi 
a credincioşilor a fost res. 
taurată in exterior, impre
sionând prin arhitectură, 
albul tencuielilor, al pie
trelor fasonate lăsate la 
vedere la colţurile clopot
niţei Dar pictorul-restau- 
rator a decedat şi banii do
naţi de localnici s-au ter
minat, tocmai când a fost 
ridicată schela interioară 
şi urma să fie înlăturat stra
tul superficial de tencuia
lă de la suprafaţă şi să fie 
restaurate picturile murale 
vechi, de influenţă bizanti- 

> nă.
Reţine atenţia tabloul vo- 

tiv 'reprezentând ctitorii lă
caşului — jupân Vladislav, 
jupân Miclăuş şi jupâniţa 
Stana «— care ţin pe mâini 
biserica oferită de Sf. Ni- 
colae. „Această pictură,

menţiona dr. doc. Octavian 
Floca, este socotită ca cea 
mai valoroasă . şi măi bine 
)ă trată <%• tu t  n  'no , es

eu'de la începutul veacului 
al XV-le’ă, iar costumele, 
tradiţionale, cu broderiile 
de la mânecile unora din
tre personajele prezentate, 
sunt mărturii ale reprodus 
cerii portului local". întrea
ga navă şi altarul sunt pic
tate, ceea ce reprezintă un 
unicat in Ardeal.

Slujba se desfăşoară a- 
Cum in condiţii improprii 
din cauza schelelor interi
oare. Pentru terminarea lu
crărilor de restaurare in
terioare se face un apel de 
suflet la agenţii economici 
din zpnă şi din întregul ju
deţ pentru a ajuta să fie 
scoase la lumină splendide
le picturi originale, inega
labile în întregul Ardeal. 
Numărul de cont al Bise
ricii ortodoxe din Ribiţa 
este 45108352 şi,este des
chis la B.C.R. — filiala 
Brad. Orice sumă cât de 
mică va fi bine primită la 
Dumnezeu !

zărăndenl"
Acţiunea de bază orga

nizată ie Bib * eca >ră- 
şe'nnască .Brad o constituie 
„Zilele. scriitorilor zărăn- 

‘ deni“. La ultima ediţie a 
manifestării* a fost come
morat scriitorul Vlaicu Bâr
na cu prilejul împlinirii 
vârstei de 80 de ani. Au 
mai fost sărbătoriţi şi alţi 
fii ai meleagurilor zărăn- 
dene — Mircea Sintimbrea- 
nu, Mircca Vaida, George 
Timcu ş.a., personalităţi de 
primă mărime ... ale litera
turii noastre actuqle. Ac
ţiunea în sine se impune 
ca un adevărat reper spi
ritual în viaţa comunităţii 
locale, dar şi a celei hune- 
dbrene, în general.

Acţivitatca bibliotecii 
brădene este, însă, mult 
mai vastă. Ea oferă citito
rilor săi zeci de mii de 
cărţi, o bună parte dintre 
acestea noi.$i în anul tre
cut, pentru procurarea de 
carte s-au acordat de că
tre consiliul local peste o 
jumătate de milion de- leu 
Fonduri însemnate s-au a- 
locat pentru primenirea ins. 
tituţiei: ■ repararea acope-

D o c u m e n t e  e t n o g r a f i c e

. ■ s ... : - • ,  • ^

■rişUlui,~ zugrăveli extm'odŞ®
* t '-■‘i t ■ t să j zuţ£;răî?tŞ\
te tavanele \ încăperilor cel 
adăpostesc cărţile. Se a/lăl 
în curs de reorganizare in*\ 
terioarele instituţiei spire] 
a-şi spori utilitatea faţă dpţj 
public. Se continuă lucruV 
la cataloage pentru o cifira 
mai bună informare a ptuf) y 
blicului cititor cu tipărit®*] 
rile existente în fondul de] 
cdrte. Se lucrează, de ase-j 
menea, la completarea bi~] 
bliografiei locale. ‘ j

Continuă insă să-şi facă! 
simţită prezenţa o serie dej * 
lipsuri generate de... lipsa 1 
banilor. Este vorba de pro- ] 
curarea cărţii noi care se 
poate achiziţiona doar în. 
tr-un singur exemplar de 
titlu. Şi, din lipsa banilor, 
biblioteca nu mai poate 

contracta abonamente la pu
blicaţii de specialitate lo
cale şi centrale, deea ce 
este un adevărat handicap 
pentru cititorul dornic âe 
a urmări presa şi event-j 
mentele aduse in atenţiei 
de aceasta. Deci. tatiîl pânct

Situată în apropierea 
Bisericii ortodoxe, Secţia 
de etnografie şi istorie din 
Brad a Muzeului Civili
zaţiei Dacice şi Romane a- 
dăposteşte obiecte mate
riale şi- reproduceai foto 
ce atestă momente impor
tante ale istoriei Ţinutului 
Zarandului, prezenţă atât 
de puternică ,< presti îoa- 
să în istoria naţională. A-. 
dă posteşte, mai ales,- un 
impresionant număr de o- 
biecte de etnografie' spe
cifice gospodăriei ţărăneşti 
moţeşti, unelte ce amin
tesc de meşteşugul mi
neritului practicat în a- 
ceastă zonă încă din -vre
mea stăpânirii emane, 
crăsterea animalelor si lu- 
crui pământului.

Sunt înfăţişate primele 
„şezări, sătul răsfirat pe 
culmile dealurilor,. modele 
de case cu pridvor aşezat 
peste intrarea la pivniţă. 
Plecând de aici vei recu
noaşte uşor în satele mai 
îndepărtate specificul lo
cului. Ne gândim la Bul- 
zeştii de Sus, Tomcşti, O- 
bârşa, Blăjeni-Plai, Cure- 
chiu ş.a., adevărate mu
zee în aer liber care me
rită a fi vizitate atât de 
specialişti cât şi de că
lătorul obişnuit.
Un mare număr de obiec

te etnografice aparţin do

meniului ceramicii răspân
dit în această zonă (Obâr- 
şa — Tomeşti, Hălmagiu, 
Hălmăgel, Baia de Criş 
ş.a.). Este prezentată roa
ta olarului şi diversitatea 
obiectelor care ies din mâ
na meşterului ce lucrează 
aici: cânceie, ulcioare, pli- 
de,' oale de lapte, de sar
male, frigări.

Este înfăţişat războiul de 
ţesut, furca de tors, vâr
telniţa , sucala şi frumoa
se ţesături — feţe de me- 

~ î- î e, covoa st iţi, 
o bună parte reunite în 
încăperea cu specific ţă
rănesc. Uneltele agricole a- 
mijjtesc de practicarea a- 
grîe&lfSrii intensive, pe 
parcele mici c ire < 11 să 
asigure hrana locuitorilor.

Sunt documente cârc' a- 
mînt «c li v k iT .> 
le unei intense trăiri pe 
aceste meleaguri din tim
puri" imemoriale, prezenţa 
urţor' oameni - harnici, --iu
bitori de pământ şi de 
ţară aspr * a i pământ i 
pe care îl calcă,-cu sim
ţul dreptăţii şi ăl adevăru
lui istofic.

Pagină realizată de 
MINEL BODEA 

Fotografii PAVEL LAZA
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Ce poate fi mai degra
dant peptrii un om ma
tur cere pretinde eă tră
ieşte cu picioarele pe pă
mânt decât, a-şi bâte joc 
de un copil ? De o fiinţa 
nevinovată care abia'a 
trecut de trei anLî Ce 
poate fi măi degradant 
pentru un om decât a te 
purta cu o cruzime greu 
de imaginat cu un copil 
tfelnav? De fapt ulei nu 
ţtti m  s& măi creai când 
âttri câ un om ihtrig la 
Mmm apeleasâ le „arde
rea eu-t cheia", ea iftij- 
loe de educaţie f iar a- 
Ceasta este doar una din 
modalităţi, întrucât săr

ea orice om normal. Pe 
bună dreptate, nu ? -

DesigUr, mulţi s" put 
întreba : dar mama copi
lului ce a făcut ? Din 
probele adunate în do
sarul cil pricina rezultă 
că la toate aceste mani
festări de cruzime Ana 
nu putea să intervină, 
deoarece şi ea era bă
tută şi alungată din casă.

. Prin decembrie *94 
TdbâcU află câ Ştefan, 
jucându-se cu umil din-: 
tre copiii luf, l-a muşcat 
de mână. $4 enervează, 
îl prind# pe Ştefan .dă- 
picioare şi u trânteşte cu 
capul de parchet. Apel

D U R A

. - # • • • • »  «r« • • •  • •  «mm? •

k c re d lb il, dar adevărat!

educaţie prin cruzime 

sau tentativa 

de amar calificat ?

imanul Ştefan a păţit mult 
«tai multe, practic, pu
ţin a lipsit sâ nu-şi piar- 
dă.viaţa. Să fim insă fttai 
ewiereţi.
> La Petroşani îşi due 

.Itrţftreuttâtrsdul loan Ta
bacii şi Ana Meldovan. 
-fe mnimmaj, lom  -are 
tS de ani, divorţat, mun
citor «ecaliiieat la Săi, 
Llvezeni. Ana are 2§ de 
•ni. flecare are In In- 
Meţinere câte doi  ̂copil 
« M  preveniţi din le- 
«Attiriafttcrioare. In rân- 
ttttrite de faţă Vom Vor- 
i i  de Pavel Ştefan Bog
dan, de trei ani şi ju- 
Snătate, lăd Anei. . Din 
naştere, copilul prezintă 

: unele tare, are o dezvol
tare păihtft! redusă. Soa
ţa lai »e manifestă şi 
prin faptul câ uită să 
imemeeim- -.oliţa, în reia-. 
iţilîe CU Ceilalţi minori 
reacţionează de multe ori 
violent. Această situaţie 
M provoacă tui Tabacu 
i> stare de nervozitate. 
Mai ales «când este sub 
influenţa băuturilor al-, 
cosllee. Aşa se face că 
s-â hotărât ea, prin mij
loace violente, să „edu
ce* pe fiul concubinei.

Şi acum, vâ rugăm pu
ţină atenţie. Poate nu o 
să vă vh*ă a crede că 

■ceea ce urmează este a- 
-devârat. -Sar ca mijloa
ce de educaţie, loan Ta
bacii a apelat ia lovituri 
eu palmele peste cap, lo
vituri cu diferite corpuri 
contondente peste mâini 
până !a imobilizarea func
ţională, muşcături în zo
na pieptului, arderea cu 
bricheta, înţeparea peni 
sukii...

Doamne feteşte... ar zi-

„R espectând legea te  

re sp e c ţi pe tin e » ."

ii zv\ rie ib pat.
La un asemenea „tra

tament" c« depăşeşte li
mita oricărui comporta
ment raţional — copilul 
intră in contă, tabacu şi 
Âm  îşldrru seama de 
starea gravă in care se 
află ştefan. Mai - bine 
mai târziu decât... îm
preună dtic victima Ia 
Spitalul Municipal Petee- 
şani. fit dwdfti „educato-, 
ml" ameninţă mama eo- ’

1 piluluL Trebuie să, decis- ţ  
re că Şl«lan a făcut un i 
-atac de epilepsie. . ’

Actul medico-îegal spu- '  
ne clar : la internare, mi- 1ţ 
norul er# tn comă pro- a 
fundă, prin traumatism '.  
erpnîan eti sindrom de \  
copii agresat, Aeeîăşi act ţ 
arată leziunile : muşcă- J 
turi, arsuri, echimoze fi ’ 
rferegularităţi ale calo- * 
lei craniene. La Petro- t 
şaiii, lui Ştefan i se ă- l 
mică Un fratament de 1 
urgenţă, apoi e transfe- \ 
rat Ia Timişoara. Am . 
mal spus-o, dar repetăm ’ 
— viaţa ecgjfiuiui a atâr* |  
naţ dc un fir de' aţă. Se ţ 
pare că Cel de Sus i-a ? 
mai dat zjte. ţ

Din punct de vedere ţ • 
legal — ceea ce a făcut 1 
loan Tabacu se numeşte i 
tentativă la infracţiunea I 
de omor calificat. Dar / 
moral ? Dar omeneşte ? ) 
Dar... ?

In apărarea sa, Tabacu 
invocă starea de nervo- i 
zitate creată de compor- I 
tamentul copilului. ţ

De la nervozitate, la I 
cruzime, la barbarie,' 
drumul este lung.

VALENTIN NEAGA

la  - tăm  i# ăetivil*» fi 
de coordonare * Poliţiei 
s aşului Brad se află- si 
alte 13 posturi de poliţie 
din' tot atâtea comune din 
zonă : Vâlişoarâ, LUttcoiu
de. 3î»4 SttUwtMl
M >as Bucâş, ftibiţa, Bă* 
iţa. Bălă de Criş, Blăjefii,
Vaţa de dos, ca să numim 
uneie dintre ele. .

Am trecut de curând pe 
la eifefâ postttii € M  â- 
Ceste comune. Lâ unele am 
găsit uşile birte închise, 
ferecatei Da, ne-am zis, po
liţiştii sunt Ia datorie, în 
teren, ştiind că în comu
nele de munte sunt sate 
îndepărtate, oamenii au 
treburi, necazuri,..

—- In ultima vreme nu 
®m avut probleme deose
bite -— ne spunea dl plt.
Bl jor Sabin J%ţ <*, şef vi
postului de poliţie de la 
Vâlişoara. împreună eu 
colegul petru Mate, intr-o 
buna colaborare cu con
siliul local, cu cetăţenii, 
reuşim să soluţionăm pro
blemele care, firesc, mai 
apar. Necazul care ne doa
re este Că In postul nos
tru de poliţie nu avem 
un telefon, Este o solici
tare vedic a noastră la

cart nu î se găseşte re
zolvare. Nu - am legătură 
telefonică, Atunci cum, 
dil anunţăm dând sunt e- 
Vcni mente ?

— Dăt § <>•» m pro >lcm« 
Cum se nu avem ? — tv. 
„întfeabă* . dl jăt. loan 
Bulz; şeful postuhii dp ,jc 
I ti â:n Kibiţa Codiră 
venfii v- fost irrfracţii i 
nu. £u cu ajutorul meu 
umblăm zilnic prin sate. 
Sătenii rin cu 'osc, me îi 
cunoaştem pe dumnealor. 
Necazul cel mare este eă 
la post nu avem telefon. 
Trebuie să ne rugăm de 
dl primar să ne permită, 
să dăm - un telefon In ca ~ 
zuri neprevăzute...

...Ara mai ’ vorbita şi cu 
alţi lucrători de ia poli
ţie. „Tema* a fost: eum 
.poată fi „izolat" un post 
de poliţie ? Izolarea însem
nând să nu i se asigure 
un telefon. Cum poate ra
porta urgent Un câz la 
superiorii iţii ? în vederea 
rezolvării, bineînţeles.

Aşteptăm un «apel te
lefonie" în folosul lucrâ- 

- toriior de poliţie dm sa
tele de munte...

Gh.I. NEGREA

Cititorule*, nu vrem să te 
plictisim cu teorii, cu vor
be. Vrem să iţi prezentăm 
fapte, prevederi legale, ca
re să te ajute să eviţi gre
şelile, necazurile.

Şi totuşi. Un pic de teO- 
-rie credem noi câ se im
pune!

. în ţara noastră ea şi in 
Oricare ţară, relaţiile dintre 
Oameni nu se desfăşoară

tăm avutul şi demnitatea. 
Viaţa ăitora, atunci şi cei
lalţi trebuie să le respec
te pe ale noastre.

Potrivit Constituţiei, in 
stat există trei puteri: Pu
terea legislativă (adică a- 
eeea care face legile), Pu
terea executivă (adică âcedă 
care conduce administraţia 
'ă ; ‘ Puterea U' . ,s"- 
reascâ (adică aceea rare

DESPRE LEGE

lâ tatâmpîare, ei potrivit 
tinor norme care reglemen
tează aceste raporturi in 
eare intrăm unii eu alţii. 
Şi este şi normal să fie 
aşa, pentru eă fiecare din
tre noi, de la vlădică piuă 
ia tţ)incâ — cum se Spu
nea pe vremuri1—, trebuie 

<, ip ic..- legi pr • 
ve»1efiior săle.

Legea de bază a ţării, 
a fiecărei ţâri, este... Con
stituţia. Eâ este, cum se 
mâi zice, mama legilor. 
Nici o lege, nici o preve
dere legală nu .ponte fi 
decât aşa etan stabileşte, 

mar« C >ft ti' uţia,
* ftshtuţia prevedi drep 

turile şi îndatoririle fun
damentate ale oamenilor îh 
societate şi garantează res
pectarea lor. Dacă noi eu» 
tumştom legile şi respec-

Veghează Ca legile să fie 
respectate Şi cei care "le 
Încalcă să fie sancţionaţi).

8ă reţinem deci efi este 
in interăsUl fiecăruia Să 
cunoască fi si respecte le
gile, pentru că, aşa cum 
le respectăm noi, trebuie 
sâ îe respecte şi alţii, Cei 
care nu le respectă... cu
nosc şi suportă sancţiunile 
ce sc aplică.

Constituţia actuali a ţâ
rii noastre a fost adopta
tă în şedinţa Adunării 
Constituante din 11 noiem
brie 1991 fi publicată în 
Monitorul Oficial nr. §33, 
din Si noiembrie 1991.
- Toată legile trebuie să 
se Înscrie ÎU principiile 
stabilite de Constituţie, ca
re mi întâmplător este de
numită,,. mama legilor.

in satul* odiosului asasin, de vorbă cu oamenii
Am fosl, zilele trecute, cu treburi 

gazetăreşti, in satul Subcetate, co- 
i Dauna Sintămafia Oflea, localitatea 
ift care s*a născut şl a Cfesctit Jian 
iieniaraiu. cel ce a zgtiduit judeţul si 
Întreaga ţară cu ctiSidle ■ săvârşite 
eu câtăva vreme în urt&L Ţinem să 
precizăm că Subcetate nu se dOOS#. 
beşto cu cine ştie ce de satele din 
jur, doar, poate prin aceea că mulţi 

a .«ui luci azâ '. la  a 
iar sătenii sunt de treabă, îşi Văd în 
linişte de treburile şi viaţa lor, 

Părinţii JiănUlUi iocuie.se intr-o 
casă Obişnuită Cu numărul IU. lân
gă biserică. Imediat cc am intrat în 
«turte, un câine de un alb murdar t, 
Început să latre de mama iotului, 
aşa că bruma de discuţie ce a urmat 
Intre noi şi părinţii criminalului s-a 
derulat pt r ’<»! Ond Th~ 
şi mama Celui ce i-oU dai viaţă- Şi 
celui ce. cu sânge de gheaţă, a spul
berat Viaţa- a rinei'semeni, sunt doi 
Oameni de peste 80 de ani, puţini ia 
trop, gârbovi, ea călcătură înceată 
şi nesigură.
—— Nu ffiai stăm de vorbă cu nimeni

— s.a stropşit bătrânul. Aşa «e-a 
dpţte domnul şef de post de ra sama- 
măria Oriea care a fost la noi şi a 
luat nişte haine de-alo lui Jlanu,

— Ştiţi ce-a făcut, nu î
— Ştim. ştim, a intervenit femela. Eu 

una simt că înnebunesc. Ajung la 
balamuc. Să trăiesc o asemenea ne
norocire f

— Taci, tu, f oprit-o bărbatul. A- 
poi către noi : Veniţi cu şeful de post 
şi atunci...

— Ei a făcut-o, a reluat femeia, ei
s-o tragă f •*

Am plecat din ograda casei cu nr. 
Iii şi’ am intrat în vorbă cu vecina 
de peste drum care s-a dovedit mult 
mai cooperantă, deşi i-a fost frică 
să.şl spună numele. •

— îl ştiu pe Jian de mic. Cât a 
fost copil era cuminte. - Abia când a 
ajuns mai marc a început cu prostii
le.

— Ce-a făcut ?

— Oho, multe. De aiâ a Stat mulţi 
ani în puşcărie, unde cred câ s-a în
răit şi niai tare.

—- Cil ce Se ocupa ? -
Cu nimic. Mergea-venea. Părinţii 

nu puţeau să. mai stăpânească. De 
multe ori le-a pus cuţitui în gât să-i 
dea ba fii pentru ptimbăriie lui.

Tot cooperant s-a dovedit ş i, aii 
sătean •*» Vasiie Oltean; ■ -  ■

- 3 supfaîaţ Jian părea om ca 
toţi ifnenii Ku boa -j s cert 
Când a ajuns flăcău s.a lipit de vâ.

Jir 1 din împrejurimi 
care-i însoţea Ia vânătoare, Iar ăştia 
II dădeau armele pi rftână Cu «rata 

dintre e' << împuşc t s -trtS ist 
» ufttă. *■.«»: :h numai Iu picior, 

îi plăceau mult femeile şi a avut multe

tos

Părinţii lui Jian Beniamin, oa
meni bătrâni, apăsaţi de supărare 
şi ruşine...

Foio: FA VEL LAZA

femei frumoase îi ura pe oamenii 
mari. cu funcţii. De altfel, el însuşi 
s-a dat drept ofiţer de poliţie, pro
curor. .

— Cp zic din Sub« ait do
ce-a făcut ?

— Aia rămas trăsniţi cu toţii. - îl 
ştiam zurbagiu, dar să omoare el 
cinci oameni n-am fi crezut că o va 
tace. Oare e întreg la cap î

— - y vor ti.st ;* spe ialiştii
— Cât o să-i <U d oare puşcărie 

adică?
-—Alţi specialişti se vor pronunţa 

hi acest sens.
Daniela Piiip, soră cu mama asa. 

sinuiui, este supărată nu atât din 
pricina a ceea ce a făcut nepotul ei, 
o* fiindcă n-a primit, zice dumneaei, 
cât pământ ar fi avut dreptul Âm 
adus.o însă la temă.

— Jian a creşcttt fţ, la noi, era 
prieten cu băiatul hostru. Dar când 
a crescut s-a stricat de tot. ştiu eă 
a făcut foarte multe prostii şi a um.
> < i* r •'!> ;t%t« «r».

— îl credeaţi in stare să ia viaţa 
a cinci oameni ?

— îău. Era blăstâmat, da' să tragă 
eu puşca fe, oameni nu-1 credeam în 
stare Oare o sâ mai scape 1

— Justiţia se va pronunţa.
— Vai de capa* părinţilor jui. 

Cred câ se prostesc de Cap de atâta 
supărare şl ruşine.

Am discutat şi ctt alţi oameni din 
satul asasinului. Toţi, fără excepţie, 
Şi-au manifestat stupoarea şi s_au 
pronunţat asupra pedepsei ce ar 
mefîta-o Jian Beniamin, cel ce a 
tăiat cu arma firul vieţii o cinci, oa
meni nevinovaţi. Dară nu va fi con
damnat la moarte legislaţia ' re. 
mâitească nu are o asemenea sanc
ţiune. în Vreme ce ţările civilizate 
din occident. Unele dintre ele, o fiu 
»=»-cOl puţin să. nu-i mâi fie permis 
să răsufle aerul libertăţii. Dar jus
tiţia este cea cafe Se va pronunţa.

TRAIAN SONDOR,
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CAMERA DE COMERŢ Ş t  INDUSTRIE 
A  JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Vă invită să vizita# a  IV-a ediţie a 
TÂRGULUI DE M A ŞIN I UTILAJE Ş l 
ECHIPAMENTE AGRICOLE „AGRO- 
EXPQ ’95“
organizat în perioada 30 martie —  3 apri
lie a.c.

Vă aşteptăm între orele 10,Q0—17,00 
la sediul
S.C. „EUROVENUS“ S.R.L. DIN DEVA.

Sîntuhalm, nr. 31 A, la intersecţia cu 
şoseaua spre Hunedoara. (210)

1HE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

Invitgţi CAmpionul calităţii In biroul dvs.. j 
s.ccotâSFti sĂti. -pistriihjiTor Autoriza r
TEL.: 716551; 716915;7)67J4, FAX: 11677}
Copiatoare, (năşim de scris, calculatoare, 

imprimante, centrale telefonicejaxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptraproiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

\ CORATRANS
Oferă spre vânzare piese de schimb 

pentru toate tipurile de autoturisme de fa
bricaţia italiană şi m ie Renault.

Comanda se onorează în 20 de zile de 
la achitarea avansului de maximum 40 la 
sută.

Informaţii ; Deva —  telefon 054 
616312.

M*iM mmimm im m  •  mm tpmi ,m m  * «««.M iri mm* mm tm >.

GAAQEAN O/L

J Haţeg, str, Horea, nr, 14, jud. Hu- î 
I nedoara. '. - ■’ 1
[ T e le fax: 054/777425. |

, •  ACUMULATORI „BOMBAT% for- |
* maţi, cu termen de garanţie, la m ie  mai j
I ieftine preţuri, din judeţ : J
î 12 x  56 Ah —  55 000 lei/buc. |
j —  12 x  66 A h —  66 000 lei/buc.
* ■ — 12 x  150 Ah —  142 000 leVbuc. \
I Im portant; le peste cinei bucăţi se \ 
|  practică o reducere de 5 la sută. Can- j 
I tităţi mai mari se renegociază. |
I •  ULEIURI MINERALE, în cantităţi j 
; nelimitate, astfel : 1 • ■ ;
I

S.C. FAVIOR  * COMPANIA DE 
' BLĂNURI VIDRA S.A. ORĂŞTIE  

Str. Gh. Lazăr, nr. 2, tel. 054/641807, 
telefax : 0561190176. X

Organizează în data de 30. 03. 1995, 
ora 10, la sediul unităţii,

pp- -

pentru ocuparea postului de 
CONSILIER JURIDIC

sonal
informaţii suplimentare la Biroul per- 

telefon 641741, irit. 368. (202)

F * E 3 C O

- i m
4 n o
1007

i

Şi

piin reprezentanta din Hunedoara 
cu sediul In sir. N. Bălcescu, nr. 1 

(Policlinica cu plaîâ, et. 3), 
telefon 054pl4659 

îndulcitori 'T .  ~  t  ^  jr-  9  »  \

arome 
dozatoare 
maşini îngheţată 
vitrine expunere 
Congelatoare- 
ciocolatiere 
cuptoare pizm 
refrigeratoare beţe 
expreşoare cafea 
linii Snack Bat 
fim  biscuiţi 
linie panificaţie 
linie carmangerie
mobilier baruri, cofetării ^
Mute imprimantă: A 3, A 4 

Preturile se calculează kţ cursul ofictal
m  im lu d TV A- Q m m lk  6 auii — 2  am.

MOTOR : . 
j —  M 30 super 2 —  986 M U
; ~~ M 40 super 2 —  1122 lei/l
» —  DS 30 —  62? Ui/I -

-  HIDRAULIC :
: —' H 46 A  — 957 MII
j — TRANSMISIE :
: —  T  90 EP2S —  1 071 lei/l
|  Im portant: dispunem şi de alte sor- 
| timente de uleiuri şi vaseline. '

I

S.C. MAG. ROM S.R.L. ORĂŞTIE 

Bdul Eroilor, 21 A 

Tel. 641860.

— 30 sortimente dulciuri
— ţigări

\ TVA

I

rachiu alb 28 grade — 680 +  j
— vodcă 33 gfude —  700 + TVA  
— rom 33 grade — 700 + TVA  ) ,  

lichior căpşuni, chery : banane
\ 825 +  TVA

I

I
suc tip TUP 2 l 

Zilnic 9,00—17,00.

S.C. REMAT S.A. 

DEVA

I

1450 + TVAi %
I%
I*
t* ■' 
I

în  atenţia cetăţenilor, agenţilor eco- j 
1 nomici, primăriilor, asociaţiilor de loca- î

1757 
1647 
1 129

I tari şi elevilor din judeţul Hunedoara. 
* •  Pentru vredarea maculaturii si c

J
I y  Pentru predarea maculaturii şi car- ţ
î toanelor refolosibile, puteţi apela ta cen- î 
I trele noastre din Deva —  tel. 614421 sau î 
{ 614408; Hunedoara — tel. 711048; Pa-j 
î troşani 4~ tel. §41964; Haţeg — te l î  
) 770353; Brad —  tel. 650783; Qfăştie 
î tel. 642005; Călan —  tel, 631380,
\ i

•  Preţul pentru hârtie sau. cartoane j 
I recuperate şi valorificate prin centrele î 
1 noastre este de 110 lef/kg. |

• Vă mulţumim pentru colaborare #  vă j
aşteptăm cu încredere. . .• î

închiriază spaţii de depozitare în  De
va, cu următoarele facilităţi: , V

•  suprafaţa cea. 1000 mp, tip hote
•  aceea uşor autocamioane -+ TIR. 1 

Informaţii la tel. 612160 ; 616139. 1
(608402)

S.C. MlNEXFOJţ S.A. DEVA ţ 

cu sediul în Deva, str. T. Maiorescu, nr. 2

9  ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CON- 
TABILITATE

C o î i d i | i i ■. J
— studii superioare de specialitate; ; 

i —  vechime în activitate 8 ani;
—  vârsta maximă —  45 ani. 
Informaţii tel. 622310 şi 622045,

!

S .C . Q UASAR E IE C T R 0  S .R .L  j
Deva Bd.Qeceba! BI.R Tel/Fax 611261 6.14ft3 i

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
*  T elevizoare co lor  M e g a v i s i o r l , v ^

G o l d s t a r ,  S a m s u n g , P h l l i r
*  Instalaţii com p le te  de sa te lit
*  V ideoplayere s i  v ideorecordere
* Toată gam a de p rod u se  e le c tr o c a r

R o w e n t a , P h i l i p s
*  A ragaze S a m u s  (SatuM are)
*  Frigidere s i con g e la to a re  Arc
* M aşini de sp ă la t autom ate de Cui,

D a e w o o
_________

R.A. ROMCEREAL 
'  HUNEDOARA —  DEVA

Str, Ardealului, nr. l  «

•  Contabil şef

|  'C ondiţii: studii superioare ţcgiwmnM,, 
Relaţii suplimentare la tel. 611335^

(608430)

L STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI 

PRODUCŢIE POMICOLĂ GEQAGIU

Ream&iteşte celor interesaţi m  oferă 
spre vânzare, la preţuri negociabile, ur
mătoarele :

•  ţuică fructe dublu rafinată de 44 
grade

•  ţuică fructe de 35— 36 grade
•  ţuică prună de 35— 36 grade
•  ut» din  soiuri nobile
•  pomi fructiferi altoiţi (măr, prun,

păr).
Informaţii suplimentare la te l  648235, 

in ţ .J lZ  m u  115 Geoagiu. -
Livrarea loco ferma 1 şi 4 Geoagiu, 

pentru băutură şi ferma 3  Orăştie, pentru
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FELICITARE

. ' •  Managerilor,. colabo
ratorilor si cumpărătorilor 
firmei Zepter, multă sănă
tate şi succes- în activitate,' 
.director Filială Devg — 
(Luminiţa. Bărăscu.

v a n z â r :
■../; iTMPARAHS .

•  Varul caroserie Dacia, 
tel. 614830. (8389)
' •  Vând Mercedes Cobra, 

benzină, preţ 3800 DM, 
Simeria,, 660423;, (8469)
; •  Vârrd casă cu anexe,
t.uncoiu de Sus, aproape 
de şosea. tel. 618877.

(8464)

4 NOU! ' 
RETEXRO — 

AUSTRIA 
distribuitor 

O YNMAR ’94 
oferă :

Haine second hand 
de cea mai bună ca
litate, sezon primăvară 
— vară.

Telefon/fax 058/ 
830795. > (8314)

,* •  Vând VW Passat Ch
Diesel (limuzină), 190# 
cmc, 78 PS 1989, 61000 km, 
15 000 DM negociabil, tel, 
614381. 618397, orele 8— 
21,30. (8463)

•  Vând autpcar . Neo* 
planf Modern 1980, 45 lo
curi, impecabil, tip Jetlei- 
ner 216, preţ 35.600 DM,

i tel. 050 — 723219. (8276)
■ •  Vând casă bătrânească,
.grădină, livadă, pruni. Va
lea Sângeorgiuiui, Călan. 
.711176. ' (8344)

•  Vâpd televizor color 
Universum stereo, teleco
mandă, 320 DM, tel. 616644.

*■. . ( 8 3 4 5 )
, •  Vând garaj tip Bârcea,
/preţ negociabil, tel. 619190, 
«Intre orele 18—20. (8320)
' •  Vând 22 ari teren a-
•*rabilîn faţa Termocentra
lei -Mintia. Relaţii la tei. 
665W0, după ora 20. (8461)

•  Vând Mercedes 220 D
Automatic, înmatriculat, 
tel. 611344. ‘ (8462)

; •  Vând apartament două 
camere Simeria, tel. 661239.

■ (8459)
■m Vindem teren intravi- 

- ian 1000 mp, casă cu gră- 
• dină, gaze, telefon, baie, 
Simeria, 660623. (8458)

•  Vând tractor D 3o,„cu 
anexe. în' rate, tel. 667262.

<: .9 .. (8433)
•  Vând. motor Dacia 

complet, bloc motor ‘Da
cia. Informaţii tel. 617968.

l * (8452)
•  Vând 6# lăzi -plastic

1/24 cu sticle, cumpăr bi
liard, tel. 666415, după ora 
15. ‘ •/. - (8399)

•  , Vând apartament 4
camere, zona pieţei. Deva, 
tei: 611903. - (8397)

. •  Vând Alfa Romeo 33,
neînmatriculată, tel. 616216. 

-  ’ ->■ (8396)
‘ •  Vând apartament două
camere, str. Eminescu, De
va, tel. 628547. r  (8395)

•  Vând combină secerat, 
masa 2,10 ai,; tel. 660628.

(8392)
•  Vând apartament două 

camere, Deva, Dacia, bl.
) 18, sc, 3, etaj 2, ap. 52, 
după ora 20. (8393)

•. Vând mobilă de su
fragerie Livihg, neagră. 
Informaţii tel. 611183, după 
ora 16. (8386)

•  Vând Aro 10, 15 00#
km la bord, an de fabrica
ţie 1991, preţ 7 500 000 lei

sau 5000 DM. Relaţii " tel. 
623926; - - - - (8391)
•  Vând autoturism Mazda 

626 (fără talon), în stare 
. bună de funcţionare. ■ Tel. 
' 724432.. (8383)

« Vând carabină cali
brul .7,62 x- 63r Infcrmaţii 
tel. 627712, după ora 20.

(8381)
. • Vând autocar Magirus 
TAM 1985, 49 locuri, im
pecabil, cu toate piesele de 

-schimb, preţ 26000 DM. 
Tel. 050 — 723219. (8276)
, •  Vând urgent ; aparta

ment două camere (zona 
.. pieţei), etaj. 2,. tel. 613539.

(8484)
• Vând apartament două 

camere, bduF Trâian,- nr. 
6, bl. T 3, sc. C, etaj ţ, 
ap. 39, Hunedoara. (8481)

•  Vând garaj tip Bârcea, 
complet, nemontat, preţ

negociabil. Tel. 612436, după 
ora 16. r ■ (8479)

•  Vindem mese de 
biliard nr. 6, 7, 8, jo
curi electronice tip 
pocker şi distractive, 
pompe-pentru benzi
nării Tel. 069/440624, 
069/480460, 064/211501.

. ^  (8447)̂

•  Cumpăr talon Dacia
13*0, tel. 621478, după ora 
16. (8473)

•  Vând bloc motor cu 
palier mărit şi piese de 
motor de Dacia 1300, tel. 
625101, după ora 17. (8471)

■ m m * ;»  m mm * '• 'm m m  m m m  •  m m m  *  ■•$

•  Societatea „Ga
rant Consulting", tel, 
616449, facilitează vâri. 
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor, caselor, terenu

rilor. Cumpărătorii sunt
serviţi gratuit.

0  Vând Oltcit nou (5500 
‘ km- la bord). ‘ Devâ, • / tel. 

624842.... „ , (8443)
•  Vând teren, zonă tu

ristică, cafeâna Costeştl, 
.15 niărci/mp, negociabil, 
Informaţii Dineu Mare, nr. 
87. . : (7372)

•  Vând maşină înghe
ţată tip laborator, infor
maţii Orăstie, Libertăţii, 
61. ’ (7377)

•  Vând casă,'sat Poieni, 
comuna Beriu. Inforîhaţii 
Oraţie, Libertăţii, 59,

• ■ . (7378)
•  Vând ţuică prune,

deosebită,-satul Aurel Vlaî- 
cu, nr. 178, familia Mo. 
canu. - , . : i (7379)

•  Vând urgent garsonieră
Geoagiu-Băi. . Informaţii * 
tel. 648182, (7381)

•  Cumpăr urgent ma
şină îngheţata, cu 2*—3 
capete, <tel. 642790. (7382)

•  Vând piese. VW Golf 
II. Informaţii Alba Iulia, 
str. Ârieşului, bloc 202, ap.
2, humai sâmbăta. (7383)

•  S C. Janexim SJt.L. O.
răstie, strada Eroilor, bloc 
.2 bis, parter (în • spatele 
pompei), vinde'un gros şi 
en detaille o gamă variată 
de articole pentru . nunţi: 
rochii mirese, coroniţe, 
buchete, flori, cocarde, mă
nuşi, papioane. Tel. 647528, 
Orâştie, " / . ^ (7380)

•  Vând apartament 2 
camere. Haţeg, bloc IABG, 
et. 3, sau schimb eu trac
tor 45 GP. ’. Informaţii s 
770239, . după OrâU7. (6100)

•  Vând. casă, curte, gră
dină" mare, apă, gaz. Hu
nedoara. Tel. 728087. (7635)

•  Vând aparat pop. corn,
nou, xerox, betonieră, tel. 
724454. zilnic. •" - (7634)

•  Vând casă, Răcăştie
86, informaţii Zalău, tel. 
615454. (7632)

•  Vând apartament 2 ’ 
camere, mobilat, preţ ne
gociabil. Tel. 724967; 728321.

(7631)

r t e A t i d i â n ţ i n i
j .

•  Vând apartament 2 
camere, centru civic, etaj 
II, tel. 717733. ■ j, (7629)
• •  Vând VW Bus,- preţ 
negociabil, tel. 717910. ,
i - -  < (7627)
. •  Vând garsonieră ultra
modernă) zona’ 'Dorobanţi, 
sau schimb cu apartament 
-3 camere,- zonă centrală. 
Informaţii la tel. 615255 şl 
714467. ., (8497)' "

•  Vând Opel Aseona 1300,
înmatriculat, ştafce de func
ţionare, tel. 628632. (8495)

• Vând Dacia 1410 TLX,
'tel. 028881. (8494)

.•  Vând BMW 320 in- 
jection, model ndu, neîn
matriculat. Tel. 618916: '
; . . . , (607530)

ÎNCHIRIERI v -»
•  Ofer spaţiu pentru 

depozit cn groş. Hune
doara, Dr. Marinescu, 9.

•(7633)
• Ofer spre închiriere 

garaj pentru spaţiu co
mercial. Deva,' tel. 623379.

(8466)
•  Caut garsonieră de

închiriat ,în Deva, tel. 
655290. . (8382)

•  Ofer de închiriat ga-‘ 
raj, parter, posibilităţi pri
vatizare, str." Carpaţi, tel. 
629226, zilnic- 16—18. (8400)

•  Caut pentru • închiriat
apartament 2 camere, con
fort I, telefon, cablu, pre
ferabil zonă centrală. Hu
nedoara, tel. 724938, după 
ora 15. ■_ (8478) •

, SC H IM BU R I
- DE LOCUINŢE--
•  Schimb apartament 3

camere central ysU . două 
camere central /plus dife
renţă Relaţii teL 612713, 
după ora 15. (8447)

•  Schimb apartament
două camere decomandate, 
etaj 1, cu apartament 3-4 
camere (diferenţă), ‘ tel. 
62656$, "(8454)

•  Schimb (vând) aparta
ment trei camere cu dpuă 

• garsoniere, tel, 624562, 
626779. (8470)

PIERDERI
- •  Pierdut parafă Dr, 
Budău Gheorghe, cod 
02189. Se declară nulă.

(8387)
•  S.C. Avicola • -Deva 

S.A. —- pierdut ştampilă 
nr. 1, cu inscripţia DAS 
MAA — S.C. Avicola S.A,- 
.Deva: Se declară nulă din 
data de- 22; 03. 1995, pe 
actele" emise.' - - - - (8465)

- DIVERSE •
■' •  S,G. Prodcqmşia S.R.L. 
Deva ' anunţi că începând 
leu fdata de , 1 mai 1995, 
va -practica adaos comercial 
maxim de 15* la sufă.- 
'  : (84şi)

•  S.C, Ciocan Inipex 
S.N.G. anunţă practicarea 
adaosului comercial de 
până la lflO la sută? (7628)

LICITAŢII ' 3
•  Consiliul local al co

munei Luncoiu' de Jos or- . 
ganizeşză licitaţie, publică 
In dată de 3 aprilie 1995, 
ora 10, la sediul Consili. 
ului loqal, pentru închirie
rea unui spaţiu comercial 
în suprafaţă utilă de 27 
mp. Preţul de începere a 
licitaţiei este de 7200 lei/ 
mp.' Informaţii necesare se 
.pot lua zilnic intre orele 
8—14 la" sediul Consiliului 
local. ' ' (8480)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.G. Garant.Consulting
angajează agenţi. Deva, 
str. Eminescu, bl. 21, tel. 
616449, 623229. . ■ (8378)

•  S.G. angajează vânză
tor (oare) ambulant legume 
fructe, tel. 629968. (8388)
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• S.C. Rio Soft 
Drinks S.A. Timişoara
angajează următoarele 

' categorii de personal 
pentru reprezentanţa 
Rio Deva : şef- repre
zentanţă (inginer, e- 
conomist), vechime 3 
ani, cunoştinţe i mar
keting) rherceologie; •, 
casier, contabil (studii 
economice medii sau 
superioare), vechime 
minimă un an; agenţi 
vânzare (studii medii 
sau superioare), cunoş
tinţe de merceologie, 
vechime ■ minimă ■ un- 
an, posesor carnet de 
conducere, categoriile 

- B şi C,, vârsta maximă 
35 ani.. Doritorii se 
pot prâzenta joi, 30 
martie 1995, ora 11, 
la sediul reprezentan
ţei din str. Depozite
lor, -incinta Sârmintex 
S.A. (fosta ICRA).

(8485)

•  S.C. Impex "Borza 
—, angajează- bucătar 
pentru Complex Geoa
giu-Băi, asigurăm ca
zare. Angajăm contabil 
cu studii superioare, 
asigurăm salariu bun. 
Angajăm . revizor con
tabil gestiuni. Infor
maţii. tel. 612747.

•• (8460)

COMEMORĂRI

•  Familia anunţă 
împlinirea a Şase luni

' de când i-a părăsit 
pentru totdeauna scum
pul lor soţ, tată şi 
bunic ..
PAVEL BADINSCHI . 
Nu te vom . uita nicio
dată.. (8474)

D E C E S E

•  Horia —- fiu, Dla- 
na — fiică, eu familia 
şi rudeniile Apropiate, 
anunţă cu profundă du-

- rere încetarea, din 
viaţă . a iubitului lor 
tată ,v

IOAN BAICU v
fost director ia şcoalâ 
din Călan. înmormân
tarea azî, 30 ipartie, 
oră 13, ia Strei. (8489)

•  Familia îndurerată 
anunţă cu durere/moar-
tea fulgerătoare a ce- 

1 lui care 'a fost - 
«ATOHT IOAN 

în vârstă de 93 ani 
înmormântarea azi, 

29 martie, ora 14, la 
cimitirul Popa Şapcă, 
Hunedoara, (7636)

. •  Familia Tatoiu 
Valentin şi Florica 
anunţă cu durere în
cetarea din viaţă a 
celui ce â fost. tată, 
socru, bunic şi stră- . 
bunic ‘ '«•:
. TATOIU IOAN 

In veci nu te vom' 
uita! - (7638)

•  Familia Iacob din
Câmpuri — Surduc 
mulţumeşte rudelor, 
prietenilor şi tuturor 
celor care l-au condus 
pe ultimul drum pe cel 
care a fost un .bun şi 
iubitor soţ, tată şi bu- 
nio - '  -

IACOB DUMITRU 
Dumnezeu să-I odih
nească I " (8501)

•  Colegii de muncă 
din cadrul Direcţiei 
generale a finanţelor 
publice şf controlului 
.financiar; de sţat sunt 
alături de Sima' Viorel 
la greaua durere pri
cinuită - de dispariţia 
fulgerătoare din viaţă 
’ a surorii sale - 
, ' . MUNTEAN 

■ POMPIL1A 
şi transmit sincere 
condoleanţe f̂amiliei 
îndoliate. 1 (85$4)

•  Soţia Minerva, fiii 
Dorei şi Leonida, fiica 
Dorina, nurorile Zenovica, 
Liliana, ginerele Nicu şi

nepoţii anunţă cu adâncă 
durere moartea celui care 
a foşt .. 4 r;,..'.

PJRVA PARTENIE 
din Sulighete.

Înmormântarea miercuri, 
• 29 martie-, ora 12. ■

Dumnezeu să-l odihnească.
L , (607529)

•  Fraţii, surorile, cum
naţii aduc ; mulţumiri co
lectivului Spitalului şi a- 
telierelor C.F.R. Simeria, 
prietenilor şi colegilor, con
sătenilor din Cărpiniş care 
s-au alăturat suferinţei Ia 
dispariţia fulgerătoare a 
celui care a fost 
Dr. DELAPETA TIBER1U 

' (607527)

IMPORTANT !!!

La DEVA — CASA DE AMANET 
mereu în sprijinxU Dvs—cu ÎMPRUMU
TURI IMEDIATE ÎN LEI, zilnic, în  str. 
Libertăţii, bl. 2, et. 1, ap. 11 (vizavi de’ 
magazinul C O M T IM ’ ' (8433)

6  Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

- i  ■ : - ţarS de

îm b r a c a m in ie  b a l o t a t ă

\  IMPORT VEST

. VA OFERĂ : . 

balpţi nesortaţi
#  pungi de colectare originală, nesortate : .5— 

15 kg, cantitatea minimă de vânzare —
•r/,. TQO kg
•  Îmbrăcăminte sortată. :;

— ofertă bogată în sortimente de sezon

NOU I NOU! NOU !
îmbrăcăminte NOUĂ din import China :

•  treninguri şi bluze din bumbac 
v •  Muze mătase 

are
ATENŢIE!/!
Noua noastră adresă : Ciuj-N., str. Iuliu 

Maniu, nr. 6ţ Tel./Fax: 064 -L 194039, 
(luni-vineri^ 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, între 9—16. '

S.C. SIMAL 
D E

Vă anuftţă că, în
cepând cu data de' 
27.03. 4995, până in 
16.04.1995, face mari 
reduceri de preţuri 
la un număr limitat 
de produse, şi anu
me :
•  etajele
•  sufragerii
•  dormitoare
•  ; eolţare
•  produse

Husqvarna — *'
ferăstraie

EXIM S.K.L.
V A  ■

• măsuţă de sticlă
•  mobilier birou .
•  scaune 

'"-eqgohflaiiicd
• televizoare 

Grundig
şi toate cu .plată în 
rate. :‘-V. •

Vă aşteptăm la 
magazinul nostru de 
lângă restaurantul 
,JLido“ şi la 
054—625440; 625267.

“ ’ (8425) '

V

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 
JUDEŢULUI HUNEDOARA •

- ANUNŢĂ:,/
începând cu data de 29 martie 1995, în fie

care zi de miercuri, între orele 9—13, la C,C.i. 
Hunedoara, camera 202, se preiau bilanţurile 
contabile pentru nnul 1994, pentru a fi menţio
nate în Registrul Comerţului şi publicate în 
Monitorul Oficial, -L |

(212)
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