
50 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA
DEPUNERI DE COROANE ŞI JERBE DE FLORI

' Şu prilejul împlinirii a' 
50 de ani de Ia victoria 
-Naţiunilor Unite şi a alia
ţilor săi asupra fascismului,' 
ieri, 9 mai a.c.t la Gimi- 

. tirul Eroilor Români din..- 

. municipiul Deva a avut 

. loc o emoţionantă ceremo
nie de depunere de coroa
ne şi jerbe de flori, la ca
re au participat reprezen- 

; tanţi ai veteranilor de răz- 
. boi, Prefecturii şi Gonsiliu.
, lui Judeţean, Consiliului 
local. Garnizoanei Deva, 
Inspectoratului judeţean de 

-poliţie şi Serviciului Ro
mân de Informaţii, ai u- 

; nor unităţi militare şi de 
t jandarmi, ai altor institu
ţii judeţene şi locale, par
tide politice, elevi, 

r Festivitatea a fost ties- 
, cliisă de general maior Pe- 
, tre Teacă, comandantul

Garnizoanei Deva. In cu
vântul său, dl genera] a 
subliniat importanţa eve
nimentului de acum 50 de 
ani; jertfa popoarelor 
în înfrângerea fascismului. 
Intr-un asemenea context, 
a fost evocată contribuţia 
poporului român la a- 
ceastă victorie, eroismul 
şi jertfa armatei române, 
ceea ce ne situează pe lo
cul patru între naţiunile 
lumii privind aportul la 
victoria finală asupra fas
cismului. „Omagiu ostaşi
lor români căzuţi pe front, 
o lacrimă şi un'moment de 
reculegere !“, au fost cuvin
tele de încheiere ale vor
bitorului.

A fost prezentat Ordinul 
de zi al ministrului Apără
rii Naţionale dat cU ocazia 
acestei aniversări.

în memoria ostaşilor ro
mâni căzuţi pe câmpul de 
luptă,;-un sobor de-preoţi 
a oficiat o slujbă de po
menire.

Monumentul eroilor 
înconjurat apoi de 
ne şi jerbe de flori depu
se din partea veteranilor 
de război, Garnizoanei .De
va, Prefecturii şi Gonsiliu
lui Judeţean, Gonsiliului 
local, Inspectoratului de po
liţie al judeţului şi S.R.I., 
a unor unităţi militare şi 
de jandarmi, instituţii ju
deţene, locale şi partide po
litice etc. -

Coroane de" flori au fost , 
depuse şi la monumentul 
ostaşilor sovietici.

Solemnitatea s-a încheiat 
cu defilarea trupelor şi 
fanfarei militare.

V. NEAGU Aspect din timpul solemni tă(ii Foto PA VEL LAZA

DECLARAŢIE DE PRESA •

VIZITA ARE CA TEMA MINERITUL

(Continuare în pag. a 2-a)

" ,  La întâlnirile ;,cu ■ mass 
; media, cu membrii şi şira.' 
t patizanţii * . Partidului ; So

cialist", care au avut loc 
* sâmbătă, 6 mai a.c., la .De

va, dl Tudor Mohora, pre- 
şedinţele Comitetului Na- 

, ţional de orga.pizare a P.S.,- 
,,a fost abordată o arie Iar- 
“gă, de probjeme, acestea vi- 
"jsand< situaţia" politică şi e- 
. conomico-socială internă,
- precum şi diverse aspecte 
ale politicii internaţionale. 
Caracterizând periplul prin

, mai multe judeţe ca pe 
un dialog şl nu ca pe un 

' miting electoral, dl Moho
ra a adus In atenţie coor
donatele strategiei P.S., ca
re în luna iunie a.c,. va 
ţine primul său congres de 
constituire;

Discuţiile s-au purtat în 
jurul frământărilor actuale

- care privesc : polarizarea 
bogăţiei şi sărăciei, acumu
larea capitalului; privati
zarea, disperarea ce cuprin
de categorii tot mai largi 
din populaţia ţării noastre 
ca urmare a înrăutăţirii 
nivelului de trai, apatia e-

' lectoratului faţă de poli
tică, blocajul financiar, 
soarta critică a pensiona
rilor, încurajarea muncii la , 
negru, amplificarea corup
ţiei şi a evaziunii fiscale.

NICOLAE TÎRCOB

© „BLAGA — POET AL, LU
MINII ŞI AL TAINEI". Sub a- 
cest generic, la Casa de cultură 
din Deva se va desfăşura in 11 
mai a.c., ora 14, o întrecere cu 
premii. Îşi vor da concursul re
prezentanţi ai liceelor teoretica 
„Decebal" şi „Traian", Şcolii Nor
male „Sabin D răgoigrupurilor 
'şcolare industriale minier şi auto. 
Manifestarea 'este organizată dc 
Biblioteca Judeţeană. (M. B J

© IN CURÂND IN LIBRĂRII. . 
A apărut la Editura EminescU a 
doua ediţie, a cărţii „Călăreţul

de fum“ semnată dc cunoscutul 
scriitor Radu Ciobanu. Reedita
rea aduce în atenţia cititorului 
romanul complet, aşa cum. d fost 
cancdput şi scris el de autor, in. 
clusiv execuţia de la Deva a u- 
nor ţărani răsculaţi, care in pri- 
ma ediţie a lipsit. Aşadar, pe cu
rând," un, roman de mare interes 
despre răscoala de la 1784, de
spre marele Horia şi ceilalţi c.on - 
ducători ai răscoalei. (M. B.)

© FOTO LA „FLORA". In pri. 
mele zile ale lunii mal, în cadrul 
florăriei „Floral- din Hunedoara, 
s-a deschis un' minilaborator de 
procesare filme şi fotografii color, 
cu ajutorul unei maşini de mare 
capacitate, de provenienţă japo
neză, într-o ambianţă deosebit de

plăcută, un personal calificat, exe
cută, aici, fotografii color, de di
ferite dimensiuni, dc calitate ire
proşabilă şi — după cum ne.-am 
convins — şi la preţuri mai mici, 
comparativ cu laboratoare foto 
similare. (L. L.)

© FARMACII PRIVATIZATE, 
în Piaţă Victoriei, la“nr. 3, din 
Municipiul Orăştic, s-a deschis o 
nouă farmacie particulară. Este 
a cincea farmacie privatizată, ca
re asigură o bună servire cu me
dicamente pentru cei ajunşi, la 
suferinţă. (Gh. I, N.)

© „PRIETENUL“. Când Mir
ata Ionici s-a împrietenit cu loan 
Prisecan o fi gândit că nu-i rău 
ca în ziua de azi să ai un aseme

nea om lângă tine.: Mai ales că 
ambii sunt din aceeaşi localitate 
— Lupeni. Că Tiu a fost deloc aşa 
s-a dumirit nu. cu multă vreme 
în urmă, când din casă i-au diş- 
părut bunuri în. valoare d e . un 
milion de lei. Doar o parte dintre 

ele a reuşit să Ic recupereze. (V.N.)

0  în  ziua de 10 mai a.c.,„ora 
14, la Casa de cultură din Deva 
va avea loc simpozionul „Lucian 
Blaga — personalitate. emblema
tică a literaturii şi culturii romă. 
neşti“, organizat dc Biblioteca 
judeţeană.

\
\

Graţie
teligenţei cu care Camera 

.de Comerţ şi Industrie a 
Judeţului Hunedoara- De
va, în colaborare cu fir-

reşti, având isprijinfll 
Departamentului minelor 
ddn cadrul Minisţerului In
dustriilor, al Prefecturii şi

Consiliului Judeţean Hune
doara, au organizat prima

NICOLAE TÎRCOB 

(Continuare în pag. » 2-a)

Luni după-amiază a sosit în judeţul nostru, pentru 
prima dată, un reprezentant oficial al Africii de Sud. 
Dl Christiadn Bezuidenhout, secretar 1 economic la Am
basada Africii de Sud la Bucureşti, s.a întâlnit cu con
ducerile Consiliului judeţean şi Camerei de Comerţ şi In
dustrie a judeţului.

Cu acest prilej, dl Bezuidenhout a declarat presei 
că în calitate de reprezentant guvernamental al depar- »» 
tamentului de comerţ şi industrie al .ţării sale. face o 
primă vizită de prospectare şi de prezentare. De pros
pectare întrucât „mineritul pare să fie cea mai impor
tantă activitate din această zonă“ şi de prezentare, fiind 
cunoscut că „Africa de Sud e o ţară a mineritului'*. 
Deci vizita sa este una tematică având ca obiectiv mi
neritul.' Din această vizită ar putea decurge contacte di
recte, preliminarii de contracte.

Dat fiind scopul vizitei oaspetelui sud_african în 
programul alcătuit de CCI, marţi, după vizite oficiale 
la Primărie şi ia Prefectură, la Deva a avut loc o în
tâlnire cu un grup de conducători de regii autonome, 
de societăţi 'comerciale, de institute de cercetări, cadre 
de la Universitatea Tehnică - Petroşani. tot ceea ce este 
reprezentativ pentru mineritul hunedorean. Apoi a fost 

internaţională specializată în echipa
mente şi tehnologii pentru industria extractivă, ROM- 
MIN ’95 Deva — România". Ziua următoare, miercuri, e 
cohsacrâtă întâlnirii cu reprezentanţii siderurgiei, la Hu- 
nedoara. * ■ '

Relaţiile ţării noastre ciV Africa de Sud sunt de da
tă recentă, din 1991; cunoscând o amploare deosebită în 
1992. Sud-africanii exportă în România în primul rând 
minereu de fier, materii prime, produse chimice orga
nice- şi anorganice ; un export mai neobişnuit â fost cel 
de telfefoarie publice, cU componentele lorî De la noi 
importă oxizi de fier, semipreparate ohjmîce, materiale 
do construcţii, camioane, autoturisme Dacia 1400, pro
dusă ale industriei uşoare.' ' ' .
*v  Există un interes deosebit din partea Africii de Sud 

s ă . dezvolte relaţii economice' cu ţări din estul' Europei, 
pare. doresc să intre în- Comunitatea Europeană,. între 
care şi România, care este o zonă dc contact intre Asia 
şi Europa. De aceea' misiunea dlui , Bezuidenhout este de 
a prezenta aici ceea ce are mai bun Africa de Sud., aşa 
cum fac reprezentanţii . .României în ţara sar Referitor 

-la- momentul.. începerii» relştiilQr îijtrş. ţările noastre, oas- 
_ petele .aprecia că nu se* poate spune că a venit prea târ- 
z}4“  dâtplându-se' iirior condiţii politice ’ şi' istorice. De 

’ âs'amenea, referihdu_se la situarea1 ■ geografică, spunea că 
'î.uneorii.este mai greu să învingi o percepţie, subiectivă 
decât distanţa efectivă".

Răspunzând altor întrebări â subliniat că şi ţara sa, 
ea şi România, mai are „probleme de imagine", că prin 

.înlăturarea apartheidului şi ridicarea restricţiilor „acum 
e mai uşor, lucrurile merg mai natural, pe un drum mai 
scurt". VIORICA ROMAN
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P a r t i d u l  S f l t i r f i t  v a  f i  s a u
w u  i m  p a r t i d  a a d M  î

■ jHŞţB̂jBhBdt' jjţfafc ' W|*|f ’.jfei ; %Lf-ăb*fB*l?' Ommm frreQtă Pir'

De asemenea, «-.eu
■ jjj'rVt -: lf*v—£i ţr 'h—idă̂PTăUT adti
ettiţmm  nectntreiatâ * 
preţurilor, Upsa unei per- 
şpective tiare In privinţa 
c re ş te t  economice $  re* 
ducerii şomajului. descuia, 
ferea jafului In economie, 

securităţii
mentare a populaţiei, g ri' 
Ja faţă de soarta tinenmi. 
lui, lupta pentru citim) ti 
privilegii ce Se manifesta
le toate nivelurile, starea 
falnică a gospodăririi 
ţlei ţârii şi a localitfi 
indiferenţa partidului de 
guvernământ fi a guver
nanţilor faţă de apărarea 
intereselor naţionale şi ne. 
implicarea suficientă !n 
asigurarea protecţiei sOciâ- 
le» menţinerea vidului ţe-

mslati k  sectoare vitale, 
neînţelegerea intre opoziţie 
fi f tM s  in iBMtfwtmiâ1 fes 
organteHSete europene ti ita 

■ ' — o interweîw

ttUTJffJTA
încearcă să răspundă re» 
voii de a-i apăra pe cel ce

laţiei ţării* care se simt 
bandonaţi şi tot mal sin
guri. deşi chestiunea, lru 
conjunctura actuală» impli
că mari riscuri.

Participanţi^ la întâlni
re i-au adus "unele repro
şuri şi t.au cerut dlui Mo-

J^M W ŞM M V A O ^«M W M ^ W W W M B M W ă W ;

* LANSARE DE CARTE

La Teatrul Dramatic „îon D. Sirbu“ din Petro
şani. a  avut loc sâmbătă, 6 mat lâsâ, lansarea cărţii 
„încotro, omule 7” de David Mau iu. Apariţia postu
mă a lui David Maniu, cel care a eoadus peste ţ l  ani 
Procuratura din Petroşani, este aşa cum se precizea
ză în invitaţia tipărită cu acest prilej, „un itinerar e» 
tic ce na priveşte pe foţi".

V tium uf este o apariţie de ultimă oră a Editurii 
„Ion D. Sîrbu" din Petroşani, îngrijit de dna Dorica J  
Maniu, soţia autorului, care se ocupă de publicarea 
operei lăsate de David Maniu. Cartea, scrisă. după 
mărturisirea autorului, din nevoia d« a spune ceva; 
despre oamenii de lângă el, despre destinele lor, are 
postfeţe semnate de Cornel Ciucian. prim procuror al 
judeţului, şi de Dumitru Vriea, critic literar. (V.R.)
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Ziar editat de 

CASA DE PRESĂ $1 EDITURA 
„CUVÂNTUL LIBER* D 8VA  

societate pe acţiuni cu capital privat 
înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
eu tir, J/20/618/1991. Cent: 4072613110 B.C.R.

Deva. Cod fiscal: 2116827 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Dumitru Giteonea, preşedinte (redactor 

şef), Titrata Istrate, vicepreşedinte (redactor 
şef adjunct), Vlfgtl Crlşan, contabil şef, Minei 
Rodea, Nlcoîae Tircob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
ort Rolelor o poartă autorii acestora* Adresa 
redacţie! ; Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, «12157, 
611260, 625904* Fax 616061.

executat la S.C, „POLIDAVA" SA. DEVA

hora ea, penonai, ţi par
tidul Pa cat«4 «prezintă 
să aibă tn radere: •  punc
tualitatea te acţiuni (a fost 
aşteptat timp d* o  oră şi 
jumătate te Cam da cultu
ră, «ă vină după Întâlnirea 
ea a avut-o te  Prefectură 
— n,n.) a sâ*t apere şi a -  
jute te organizare t i  în re- 
salvarea problemelor pe 
cei mulţi şi umiliţi de ac-

Incurajm» ft promoveze
' ifttrfinfrf i_l Al riiitau I.. ^vttiojiie* şi #
mmm m  fi* W *«*. nu

sindicatele 
să-şi cunoască şi să nu-şl
depăşească atribuţiile spe. 
cifice e  să fie dată o per
spectivă clară tineretului e  
sa nu fie minţit ri amăgit 
electoratul e  urgentarea 
privatizării şi aplicării Le- 
gii 18/1991 e  atenţie |e  lu
xul şi. vilegiUe porte- 
mentartior, precum şi It'fit- 
cilităţile Cf şi lt-au Stabi
lit Unele Categorii de sala
riaţi •  O poziţie ferată Se 
cere teţă' de faiataa«k-: Re
comandare 1201, de insis. 
tenţele cu care UDMR mi* 
litează pentru autonomi# 
teritorială şi locală pe cri
terii etnice, autonomie po
litică şi culturală, care ar 
însemna o federalizare #  
să fie făcute convergenţe 
interesele* F.P.S., guvernu
lui şi Băncii Naţionale,
deoarece acum flecar# lu 
crează şi decide după pro
priile scopuri •  evident că 
nu se doreşte întoarcere Ia 
trecut, dar nici nu « t e  
admisibil să se deterioreze 
atât de mult nivelul de 
trai ai majorităţii popula
ţiei ţilrii •  alianţa politi
că cu alte partide să fie 
făcută cu mult discernă
mânt».-

dte pag-D

specializată 
ewpatne

internaţională 
te utilaje, ’ e- 

dpatnente şl tehntiogii 
pentru industria extractivă 
— ROMMIN ’95 — deschi
să te perioada 8—12 mat 
tte.. te  Saia Sporturilor din 
Deva, această manifestare 
de ţinută se constituie îri- 
tr-o deplină reuşită, spe
cialiştii te materie apre* 
ciind- 0  ea fiind deosebit 
«te interesantă $| utite te  
acelaşi timp.

După o scurte alocuţiu
ne de bun venit adresată

rări de succese ţ i  te edi
ţiile viitoare, intenţia or- 
ganizatorilor fiind ca o a- 
semenea manifestare să ai
bă loc din doi în doi ani.

Subîhtiind rit. Judeţul Hu
nedoara ar# o îndelungată 
tradiţie ş{ realizări notabi
le în domeniul mineritu
lui, d | big. Oeorgei Răiean, 
prefectul Judeţului, a adre. 
sat Invitaţia ea firmele 
specializate fiare, suni a- 
cum prezente, să participe 
şi te următoarele expoziţii 
ce vw  avea tec te Deva.

După festivitatea de i- 
naugurare, te care au luat

ROMMIN 1
de către dl ing. Gfteorghe 

director g$nwai âl 
Hunedoara — Deva, 

tor şl invitaţilor, tu -  
tarar partitipanţiter te fes. 
tlvitatea de Inaugurare ca* 
re a  avut Re luni te oro 
U.OO. dl Mlşu Negriţoitfc 
consilier prezidenţial. La 
felicitat pe organizatei şi 
pe reprezentanţii firmelor 
preOfitfe ia expoziţii apre
ciind (să, intr-adevăr, «te 
ceaetâ expoziţie este o pfi* 
aderă de nivel european» 
oferind largi posibilităţi de 
c u ^ ^ t e e ^ realM ritor de

extractive, de colaborare,
-fi-* nrină n«rtih, m'Tas . —X-—witfrre - wifiwc Kt«î flsr ■ mm

focwi cu parteneri dm ţa. 
te  şi din străinătate te  vc.

1 ,  e~» —,*h ■* ,, * i ■  ■  K * .*  —*TvI"*"o piXHUUVgnl w  Rfil
tehnologii, dotării e» o .
tilaje, echipamente şi in- 
stalaţii performante, de !- 
nalt randament. în  acelaşi 
timp, având ie  vedere sce_ 
pul urtnărit, «cete de :* 
face industria extractivă 
mai eficientă, a adresat u-

APEL UMANITAR

l «m» ţm I
teaca, wr. la le i: te te fiM »  « t i-  î

r n  »  —tal in  vahrtă. 40330Î7«««,|

C C ,
du.se 
tel
te  grija cărora i
test de 6 «ni «I

rare a- scăpa* « t or- să ...............
ti vechi te. te moM» cantate. (VM* j

parte dl ing. Costel Alic, 
Măşedinţele Consiliului ju
deţean, ş* ing. Oviditt Ha- 
«ea, primarul «maiiciplului 
Deva, refwezenteidi ai ad. 
ministraţiel judeţene t i  to- 
cale, au fo#t ritetate Rate 
standwile firmelor pârtiei- 

respectiv
reprezentanţii firmelor, aU 
oferit vizitatorilor explica
ţii ample t i  documentele, 
utilizând inclusiv
toarte# şi imaginile 
zate, te legătură cu 
t o c i l e  ti ţw fcr 
utflMtiorr
t i r  ‘ " —
poziţie.

De remarcat că la  expo
ziţie sunt prezent» peste 
8tf de firtae de tradiţie, şi 
cu prestigiu te domeniul 
industriei extractive, aces
tea venind din Germania, 
Austria, Finlanda, Franţa.
tishstSiA • • -ăSte*•#Twiir¥iît*ff if'... A'â :ouvuia,. uwri, 1/ngtiria •. ■ S*
România.

în tre firmele româneşti 
se detaşează şi prezenţa u- 
nor producători şi utiliza, 
tort din judeţul, nostru, 

UMIROM Petro- 
Atteterete Centrale 

regiile autonome 
8 huitei şi cuprului, Prima 
iTeteeom şi tetele. Datorită 
Inttăertdta pe care 8 pre- 
tentă, o asemenea expozi
ţie merită să fie văzută nu 
nume! de către specialiştii 
te materie.

I» programul manifes
tărilor sunt cuprinse, pe 
lângă Vizitarea zilnică a

plasări de 
zone miniere.

1,30 Seriale, desene a- 
ntmntc ; 8AS Kojak <s): 
.JRătbai te ora»“ ; 10,00
O familie foarte drăguţă 
<*»î 10.2# Chem teii u,oo 
frumos ti bogat (s); lMo 
Vremea dorinţri (s>; 12.00 
Prafnl « fierMtec <es); 
12,30 Duelul familiilor 
(Cs); 13,00 Magarinol a 
miez»; 1330 
Ştory ţt) :  14,15 
Barbara fit): 15,05 

el e « tem  m  i

CANA

7,30 Ştiri; 9.45 Ghidul

17.00 Hanş Meiser 
show; 18,00 Jeopardy! 
(cs); S8J» tete# noi t i) ;
19.00 Frumos ti bogat

m ; 18,30 fixctetiVîbâr- 
« bulevard; IMS Şti

rile. apwt, meteo;

lui M  Gustam* 
(r); 12A5 Forum (magdt 
144» Ş tiri; 1U5 Cotidie
ne CU V. Sgurbi ; 14,40
Beautiful (s); 15,20 Com
plot în familie (show); 
17jW MHa «  SMra, Htell 
şl Beafk* Aventuri te  
Far West («A l; 19*00

OK, pretai e cereri tis»; 
Sli*# Roi t e  norocului <Cs): 
21,00 Ş tiri: U4B 

I
Film; 23,45 Ş tiţi; 0,15 
Sbew-ai tel Mă Ceatinwo; 
ZM  Cotidiene «r); 8.45
Circulă zvonul (r); 3^0
Fiecare votam ti); AM 
Target <riî 5,30 îngerul

SAT

8,30 Brunch 
gotin TV); 10

tnnţtetifi; i ţ.oo Re
luări seriale; tLOO trec i 
ta casă, dragă 1 (sji 1330 
În ting  ti)-' -Seotinte"•
U M  Verinti t i ) ;  S335 
Soarele Californiei ti) ; 
*4.25 Fricon Cras* t i ) :  
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1; 21,00 Box.

*0 MAI
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Xleon; n js*  Moda pe 
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4 W  a) deeveiterii OOf- 
turale; 14.10 TVB lari 
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Sul nopţii.

7,00 La prima o ră ; 
9,15 Ora de muzică;
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(do); 11,00 Telejurnal 
VVorldNet; 11,30 D A )
12.00 Gong î f r ) ; 12,30 
Concert; 13,00 Magazin 
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rtune de (terneţ Nisto. 
reecu); 2330 Stei 
Pentru totdeauna ; 
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9,00 Videetext; t«po

1; ll.eo Film artistic. 
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rai Bere; teM  Film
rtis tic : „Cri care ide
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I
|  CAMBfONATUL MONDIAL DE POPICE - JUKlQBl PE LA HUNEDOARA |

noştri la prima probi

f
I
I
I
I
I

M ' Hunedoara, într-o 
atmosferă de («al inte
res, au  continuat între
cerile celei de a  şaptea 
edi{âi a  C.M. de popice, 

juntaA sf ( i  
r. începută du

minică ia prânz, proba 
p a  echipe juniori s-a în- 
dw ist luai seara, cu vi©. 
«Mia campioanei en-titre. 
GERMANIA, care s-a do
vedit a  fi o echipă omo
genă. având în Alex. 
Zinfcevic (956 pd) un 
adevărat lider- Locul al 
doilea şi medalia -de ar
gint au revenit echipei 
Cehiei, care a avut o re
venire

ur

^ d e  hrana m  
tort adjudecate de repre- 
MWttta Croaţiei.

O .furie deziluzie 
aici

... noastre,

schimburi 
alta pe treapta a treia, 
cu -$ahâ» reale, chiar la 
locul doi, cei trei popi
cari intraţi luni pe pis- 

arendi

trei

tete arenei au dezamăgit 
hi totalitate. Nerezistând 
atmosferei tensionate, 
dând dovadă de labili
tate psihică, e i "au eva
luat modest, Rezultatele 
lor ducând România la 
final, pe un nesatisfăcă
tor loc 8, cu toate că în 
meciurile de pregătire, 
disputate înaintea mon
dialelor, au obţinut re
zultate foarte bune, ju
niorii români n-au mai 
confirmat într-o compe
tiţie de asemenea an 
vergură. Ei au totuşi 
şansa să se reabiliteze în 
următoarele probe, care 
se vor disputa aici. Cei 
trei juniori, care au c- 
voiuaţ în a doua. jumă
tate a concursului, au

sultato: C. $51
pd. G. Hamzu, 859 pd Şi 
R. Dumitrescu, 872 pdl 

Iată cum se prezintă 
final In per- 

1, GB8- 
5351 pd (cam-
wuitwlifliii^ j g,

CEHIA — 5335 p i ;  i  
CROAŢIA — 5 312 p d ; 
4. SLOVACIA — 5253
p d : & SLOVENIA — 
5 MS pd; S GNGABA — 
5251 p t s  Jfe  HOMAN1A 
— 5 237 pd.

Să remarcăm atmosfe
ra de concurs, una cu 
totul deosebită, atât pe 
pistele de concurs, cât şi 
în tribune, unde fiecare 
delegaţie îşi încurajează 
cu frenezie conaţionalii, 
care evoluează, creând 
un adevărat spectacol. 
Trebuie să mai spunem 
că sârbul Zerdna Tot a 
stabilit recordul areneî, 
cu un punctaj de excep
ţie, 968 pd.

Sala de protocol a mo
dernei popicării a găz
duit şedinţa prezidiului

Federaţiei Internaţionale 
de. Popie* Clm m ,  care 
s-a drâfâşurat eu uşile 
Închise. Prin amabilitatea 

L. Stoca (România), 
reşedinţele acestui 

tor, la centrul de presă» 
avui loc o conferinţă, în 
cate domnia sa i-a infor- 
mat pe cei prezenţi asu
pra problemelor dezbă
tute. Am aliat astfel că 
România şi-a anunţat 
candidatura de a  organi
ca ,  Campionatele Mon
diale de seniori din anul 
2002, precum şi organi
zarea Cupei Europei 
(1997) şi a  Cupei Mon
diale, în anul 1998, re
zervată echipelor de club. 
O decizie „ finală se va 
lua, probabil, joi dimi
neaţa, bând se va desfă
şura conferinţa anuală a 
P.I.P. clasice. Dar de
spre toate acestea, pre
cum şi despre celelalte 
probe, care se vor desfă
şura în zilele următoare, 
vom relata în coloanele 
ziarului.

ION BADIN

I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

E t a p a  j u d e ţ e a n ă  l a  

L U P T E  L IB E R E ?..
Intr-a organizare ireproşabilă, asjgu- 

. rată de AM, Constructorul Hunedoara, 
fii sala de lupte a AM. Constructorul 
s-a desfăşurat etapa judeţeană 
drul Campionatului naţional al i 
la care, au participat 148 de sportivi 
de la secţiile de lupte libera Jiul Pe
trila* CMŞ. Deva, C&Ş. Hunedoara şi 
AM. Constructorul Hunedoara.

J» cadrul celor 12 categorii de greu
tate s-au calificat pentru etapa finală 
un număr de 36 sportivi, câştigătorii pe 
categorii fiind Următorii: ctg. 34 kg — 
Bella Demeter — CjSJŞ. Constr, Hune? 
doara; otg. 37 kg — Petre Saăta — 
C.S.Ş. Petroşani; ctg. 40 kg — Dorinei 
Timofte — Jiul Petrila; ctg. 43 kg — 
Remus Corb ei — Jiul Petrila; ctg. 47 
kg -A Franeisc Popa, ctg. 51 kg — Nînel 
Roman, ctg. 55 kg — Cosmin Nistor — 
toţi trei de la CJS.Ş. Constr. Hunedoa
ra  ; ctg. 60 kg — Iosif Lucaci — Jiul 
P etrila ; ctg- 65 kg — Lucian Vîicu — 
C.SŞ. Constr. Huned.; ctg. 7$ kg — 
Emil Mihai — Jiul Petrila; ctg. 76
— Mircea Pop — Jiul Petriia ; ctg. 
kg — Florin Bodea — C.S.Ş. Deva; ctg, 
95 kg — Ciaudiu Gordan — AM. Constr. 
Huned.; ctg. 115 kg — Cristian Cărare
— C.SiŞ. Petroşani, Concursul s-a bucu
ra t de o frumoasă apreciere din partea 
spectatorilor.

Ş i l a  J U D O

^  ' babe a  ciut " ţMăaiiyo *•"**’’ . j

La Petrila au avut loc întrecerile 
din cadrul etapei judeţene de judo se
niori, organizate de Direcţia judeţeană 
pentru tineret şi sport Hunedoara, la 
fete şi băieţi. Cei 90 de sportivi şi spor
tive prezenţi în competiţie au demon
strat reale calităţi, care confirmă buf»a 
lor pregătire şi valoare înaintea startu
lui pe care îl vor lua în etapele de zonă 
şi finala pe ţară.

D in rândul celor 34 de sportivi califi
caţi pentru etapa de zonă de ia Alba 
lulia, merită a fi menţionaţi in princi
pal câştigătorii locurilor I, respectiv ur
mătorii judoka; SENIORI; ctg. 80 kg 
— Varga Ştefan — CS.Ş. Michelian: 
ctg. 65 kg — Dronţoiu Daniel; ctg. 71 
kg — Corneîius Serghie — toţi trei de 
la C.S.Ş. Deva; ctg. 78 kg — Adonis 
Bran — C.S.Ş. Michelian Deva; ctg. 86 
kg — Nieolae Cristea — Jiul Petrila.

La SENIOARE; ctg. 48 kg — Ciaudia 
Bareza; ctg. 52 kg — Carmen Baduţă; 
ctg. 56 kg — Irina Bolohan — toate trei 
de ia Parângul Lonea; ctg. 61 kg — 
Roxana Păcurar — C.SŞ, Deva ; ctg. 65 
kg — Cristina Sandu, ctg. 72 kg — Pe- 
tronela Puşcaşu, ctg. plus 72 kg — Ra- 
luca Costin — toate trei de la Parângul 
Lonea.

Prof. MIRCEA SÎBBU

* m »  w w w  m m » f

Bupă cum anunţăm în ziarul nostru 
din 3 mai ac., la meciul Favior Orăş- 
ile — Mineral Aninoasa (rezultat pe 
teren 1—1), s-au întâmplat fiicidente 
regretabile. Confort® uzanţelor. Comisia 
«  disciplină a  Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal a luat în discuţie abaterile sâ- 
vârşite de oameni din conducerea clu
bului Favior, ale unor jucători de la â- 
ceastă formaţie. Comportarea faţă de

La F a w

pe mistira

brigada de arbitri pe teren, dâr şi la 
sfârşitul partidei, când a fost urcată 
intr-un ARO şt dusă „la plimbare" la o 
distanţă de 46 Ion de Orăştfe şi lăsată 
Ia „aer* în Munţii Orăştiei, dar şi în 
timpul meciului, a fost lamentabilă Au 
fost luate în discuţie rapoartele- presen- 
tate de observatorul Asociaţiei judeţene 
la această partidă, dl Nieolae Strociu, 
ale brigăzii de arbitri Liviu P r e c i i p l a  
centru, Ciaudiu Suciu şi Valentin i cob, 
şi audierea tuturor celor incriminaţi, 
pentru intrarea persoanelor neautoriza
te In incinta terenului şi chiar pe spa
ţiul de joc, să ceară socoteală arbitrilor 
pentru neasigurarea condiţiilor de ordine 
şi disciplină pe culoare, vestiare şi protec
ţia arbitrilor, comisia a decis ; Pierde
rea jocului de către Favior cu scorul 
de 3—0; Ridicarea dreptului de orga
nizare la Favior, pe teren propriu, pe 
patru etape ţ Suspendarea vicepreşedin
telui clubului, Gabriel Popa, pe 6 luni; 
Pentru lovirea arbitrului de centru, ju
cătorul Daniel Demeni a fost suspendat 
pe 6 lu n i; Pentru lovirea unui tuşier, 
fotbalistul Ştefan Zsocs a fost suspen
dat pe 4 etape; Juniorul Eduard Borza 
a fost suspendat pentru 8 etape pentru 
ameninţarea, înjurarea şi lovirea arbi
trilor pe culoarul de la vestiare.

Sancţiuni Ce spun multe despre ordi
nea şi disciplina ce există în rândurile 
conducerii tlubulu i şi ale jucătorilor de 
la Favior Orăştie.

SABIN CERBU

DIVIZIA A, SERIA I
REZULTATELE ETAPEI i F.C. Vâlcea — Rocar 

Buc. 3—i ; Cetatea Tg. N. — Bucovina 3—0 ; Dacia 
Piteşti — Poiana C. 4—3 ; Fi. Moreni — Gl. Buzău 
0—0; Callatis Mg. — Se lena Bc. 0—3; Faur Buc.— 
D, Unirea Brăila 1—1; Portul C-ţa — Poli. Iaşi 1—®; 
Metalul Plopeni — Acord Focşani 0—2.

c l a s a m e n t u l
28 20 4 41. FJC. Selena

2. Daria Unirea 28 19
3. Politehnica Iaşi 28 14
4. Cetotea Tg. N. 28 15
5. Dacia Piteşti _ 28 14
6. F.C. Bucovina 28 13
7. Poiana Câmpina . 28 13
8. F.C. Constant 28 12
9. Gloria Buzău 28 12

M. Steaua MizU 28 11
11. Portul 28 11
12. F.C. Acord 28 11
13. Ftorr Buc. 28 f
14. Metalul Plopeni 28 11
15. Berar Bac. 28 18
16. FJC. Vâlcea 28 9
17. Flacăra Moreni 28 8
18. Callatis Mg. 28 5

ETAPA VIITOARE: Gloria Buzău — Callatis
Mangalia; Poiana Câmpina — Cetatea Tg. Neamţ; 
F.C. Selsna Bacău — Dacia Piteşti; F.C. Bucovina 
— F.C. Vâlcea; Rocar — F.C. Constant G alaţi; Stela» 
ua Mizil — Faur; F.C. Acord — Flacăra Moreni; 
Dacia Unirea Brăila —• Portul Constanţa ; Politeh
nica laşi — Metalul Plopeni,

7 
7 
9 

12 
10 
13 

4 12 
4 12 
6 11 
4 13
3 14 
8 11 
2 15 
2 16
4 15
5 15 
2 21

58—19
61—20
51—26
46—33
54—39
35— 38 
44—45
36— 36 
38—36 
38—35 
35—44 
40—50
37— 36
31— 37 
27—51
29— 42
30— 42
32— 85

49
44
44
41
40
40
31
37
36
35
35
22
31
29
17

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
REZULTATELE ETAPEI : Avântul Reghin — 

Laminorul Zalău 0—2; Min. Lupeni — Parângul Lo
nea 4—3 ; Motorul I.M.A. Arad — Olimpia Satu 
Mare 1—1; Olimpia Salonta — Minaur Zlatna 1—0 ; 
F.C. Arad — Minerul Sărmăşag 3—2 ; Metalurgistul 
Cugir — Minerul CavniC 2—0 ; Oaşul 
West Petrom Pecica 1—l ;  Sighetu Marmaţ 
Chimica Târnă veni 1—1 ; Sticla Turda — Paroşenl 
Vulcan 6—0; Minerul Uricani — C.P.L.- Arad 5—0.

C L A S A M E N T U L

Negreşti — 
formaţiei —

1. Minaur Zlatna M 23 1 6 82—23 70
2. Olimpia S. Mare 38 18 2 10 73—40 56
3. AJS. Sighetu M. m  n 4 9 53—25 55
4. Parângul Lonea 30 16 4 10 68—41 52
5, Chimica Tâmăveni 30 16 4 10 59—41 56
6. Metalurg. Cugir 30 16 0 14 48—38 48
7. Laminorul Zalău 30 15 1 14 46—43 46
8. Minerul Uricani 30 15 1 14 57—57 46
9. Minerul Lupeni 30 15 1 14 53—54 46

10. Olimpia Salonta 30 14 3 13 36—40 45
11. Motorul Arad 30 13 3 14 51—43 42
12. Paroşeni Valea» *) 39 15 1 14 45—49 42
13. Minerul Sărmăşag *) 30 14 2 14 38—56 40
14. F.C. Arad 30 12 3 15 45—58 39
15. Sticla Turda 30 11 4 15 51—52 37
16. Petrom Pecica 30 11 4 15 42—63 37
17. Oaşul Negreşti
18. Mineral Cavnic

30 11
30 9

3
4

16
17

36—71
30—45

36
31

19. CJPJU Arad 30 8 3 19 36—54 27
20. Avântul Reghin 30 6 2 22 25—81 20

*) Echipe penalizate cu 4 puncte.

E N T U L 
29 24 1 3
29 24 
28 24
28 21 
28 19 
28 13
28 13 
28 12
29 11 
28 11
28 9
29 10 
28 10 
28 8 
28 7 
28 4 
28 2

2 
2 
2 
3 
2 
2
3
4 
3
3 16
0 19 
0 18
2 18
1 20 
3 21 
3 23

101—
166—

135—
125—

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI NE. 29. din 7 mai
E.G.C.L. Câlan — Favior Orăştie 
Minerul Aninoasa — Minerul Livezeni 
Minerul Ghelari — Minerul Certe}
Metalul Crişcior — Minerul Bărbăteni 
Haber Haţeg — C.F.R. Simeria 
Construct. Hunedoara — Victoria *90 Călan 
Minerul Tgliuc — Dacia Orăştie 
Jiul Petriia — Aurul Brad 

C L A S A M
1. Victoria *90 Că ian
2. Dacia Orăştie ,
3. Min. Şt. Vulcan
4. Minerul Certej
5. Mineral Bărbăteni 
& Aurul Brad
7. Minerul Livezeni
8. Minerul Gheţari
9. Minerul Teljuc

10. Minerul Aninoasa
11. Jiul Petrila
12. Constr- Hunedoara
13. C.F.R. Simeria
14. Favior Orăştie 

-15. Haber Haţeg
16. E.G.C.L. Călan
17. Metalul Crişcior 

ETAPA VIITOARE (11
Favior Orăştie ; Min. Şt.
Min. Bărbăteni — Haber Haţeg 
Met. Crişcior; C.F.R, Simeria

1995 : 
1— 0 ;
4 -3  ; 
0—2 ; 
2—5 ; 
0- 2 ; 
0—3 ; 
0—0 ; 
4—1.

28 
27 
25 
34 
32 
46

67— 75 
40— 53
42—  57 
52— 77
43— 77 
40— 79
47— 111
48— - 83 
32—128 
32—110 
30—112

m ai); Constr. Huned. — 
Vulcan — Jiul Petrila; 

AJS. Aurul Brad — 
Min. Ghelari; Min. 

Certej — Min. Aninoasa; Min. Livezeni — E.G.C.L. 
Călan; Victoria ’90 Călan — Min. Teliuc. Dacia O- 
răstie — stă.

76
74
74
65
60
41
41
39
37
36
30
30
30
26
22
15
9
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Instituţii fundamentale 
ale satului

Comuna Beriu, prin in. 
stituţiile - sale culturale, 
valorifică o tradiţie spiri
tuală locajă bogată, în 
Condiţii, fără îndoială, di
ficile, generate de starea 
de spirit specifică perioa
dei de tranziţie la econo
mia de piaţă prin care 
trece în ansamblul ei cul
tura românească. Şi nu 
numai cultura, ci şi şcoa
la etc. *

Activitatea- căminului 
cultural se bazează pe câ
teva- formaţii artistice de 
tradiţie, între care cunos
cutul taraf şi grupul in-, 
strumentăl de muzică popu.’ 
Iară din Căstău, laureate 
nu o dată în întrecerile pe 
ţară pentru calitatea in
terpretării şi valorificării 
unui repertoriu reunind 
melodii din ţinutul Orăş- 
tiei extraordinar de fru
moase (doine, învârtite, 
haţegane, bătute ş.a.). Re
cent, grupul instrumental 
mai sus amintit a ocupat 
locul al doilea: la Festiva. 
lul-concurs destinat forma
ţiilor instrumentale, găz
duit de oraşul Brad. For
maţii de certă tradiţie sunt 
cele călusereşti din Cu.

cuiş, Orăştioara de Jos, 
Căstău ş.a., participante la 
fiecare ediţie a Festivalu
lui interjudeţean „Călu- 
şerul transilvănean", for
maţii centenare. Căminul 
cultural mai găzduieşte 
acţiuni pentru tineri; dis
coteci; acum, după postul 
Paştilor, s-a deschis suita 
balurilor şi nedeilor tradi
ţionale de peste an, după 
cum mărturisea directo- - 
rul căminului cultural de 
centru, Simona Cârjoi. în 
atenţie rămân reparaţiile 
la căminele culturale afi
liate, care sunt' cu ade
vărat o problemă.

Biblioteca este deschisă 
tuturor locuitorilor comu. 
nei, dar este vizitată mai 
des de elevi, după cum 
spunea bibliotecara Danie
la Ştefănie. Instituţia le 
pune la dispoziţie cărţile 
solicitate de programa şco
lară. Mai dificilă este pro
curarea cărţii noi, întru
cât fondurile alocate de la 
buget sunt mici, iar căr
ţile se procură la  preţuri 
mari. O Cifră vorbeşte de 
la sine despre acest lucru: 
anul trecut, fondul de car
te al bibliotecii a sporit

întâlnirea unor 
europeni eu

nin a prezentat o suită 
de cântece şi doine po
pulare. S-a vizitat, de a-

De 1 Mai, ne comuni- pricoiţe etc, iar la casa 
că dl Aurel Alic, prima- cunoscutei creatoare po
rul comunei Topliţa, am pulare Aurica Bobora, 
avut ca oaspeţi în comu- oaspeţii au avut posibili- semenea, casa creatoarei 
na noastră o delegaţie tatea să vadă cum se ţes populare Sojica Luminiţa, 
alcătuită din aproape 40 în război materialele, păn- împodobită cu covoare ţe- 
de reprezentanţi, specia- za pentru costume şi co- olan local Sea-
Uşti vn folclor din ţări voarele. Tot la Hăşdău %  ‘
ale Europei. Pentru a-i a fost prezentat un spec- duşi la^ otel (p^tron Bo.  
pnmi cum se cuvine, sa- tacol m aer liber, unde ? bucurându-
temi din Haşdau şi Da- formaţia de ţineri dan- _ ■■
bâca s-au pregătit ca lu- satori ăi Şcolii din Hâş- se de o atenţie deosebita. 
mea, s-au îmbrăcat cu dău a oferit câteva din- De atenţie de fapt s-au 
toţii în straie pădureneşti tre cele mai frumoase

jocuri populare pădure
neşti (brâul, spic de grâu, 
ardeleana pe trei paşi), 
apoi grupul vocal femi-

de sărbătoare. La Hăşdău 
a fost amenajată o expo
ziţie de artă populară, 
reunind costume, Covoare,

bucurat tot timpul, de 
altfel, din partea Consi
liului local Topliţa, a 
,,bătrânului" primar Aurel 
Alic. , >■ •

incinta Bibliotecii Beriu Foto: PA VEL LAZA

Cu sufletul alături de ai săi i
cu doar 288 Volume şi nu 
întotdeauna titlurile cele 
mai interesante.

La Şcoala Generală- Be
riu, procesul instructiv, 
educativ se desfăşoară în 
condiţii bune, proces asi
gurat de cadre didactice 
cu o temeinică pregătire, 
posesoare în majoritate ale 
gradelor didactice I şi II. 
în incinta instituţiei func
ţionează,- după cum spu- 
nea dl prof. loan Samoi- 
lescu, jlirectorul şcolii, ci
clurile primar şi gimna
zial, precum şi o grădini
ţă. Odată cu trecerea şco
lilor de pe raza comunei 
la bugetul Primăriei loca
le, se speră să nu mai fie 
probleme cu procurarea 
combustibililor pentru în
călzirea lor şi nici cu re
paraţiile şcolare care se 
speră să se facă la timp, 
pentru a nu se mai întâm
pla întârzieri ca la Şcoala 
din Căstău, unde banii a- 
locaţi nu S-au primit. Sin
gura speranţă rămâne, în 
cazul Căstăului, 'Primăria 
Beriu. Acum, important 
este ca reparaţiile să se 
finalizeze!

O întâmplare fericită 
â făcut să-l întâlnim pe 
cunoscutul şi atât de în
drăgitul solist de muzică 
populară Drăgan Mun. 
tean la el acasă, în co
muna Bunila, discutând 
cu factorii de decizie lo
cali despre organizarea 
ediţiei din acest an a 
Festivalului artei pădu
reneşti la dânsul acasă, 
adică la Poieniţa Voinii, 
un sat de o rară frumu
seţe. Casa apreciatului 
solist se află lângă cimi
tirul aşezării, în ea lo
cuind tatăl său. După 
penultima emisiune T.V. 
„T e z a u r‘‘, în ca
re era din nou înfăţişat 
Drăgan Muntean în mij
locul alor săi, în peisajul 
fantastic al satului na
tal, acesta a primit nu
meroase telefoane din ■

întreaga ţară, întrebând 
unde se află Poieniţa 
Voinii, pentru a fi vizi
tată şi dacă se organi
zează aici vreo acţiune 
muzicală folclorică. Dând 
curs sugestiilor admira
torilor săi, ai folclorului 
hunedorean autentic, Dră
gan Muntean • va organi
za, cu sprijinul factorilor 
culturali judeţeni, la Po. 
ieniţa Voinii, în prima 
parte a lunii august, Fes
tivalul pădurenilor şi 
concursul de interpreta
re deschis soliştilor de 
muzică populară. Con
curenţii veniţi din în
treaga ţară vor fi cazaţi 
1a 'oamenii din sat, sim
ţind şi în acest fel Căl
dura gazdelor. Concu
renţii şi specialiştii, vizi. 
tatorii vor avea posibili
tatea să se afle astfel în

realitatea palpabilă, în 
miezul folclorului pădu- 
reriesc. Vor sprijini fes
tivalul în desfăşurarea sa 
S.G. I.C.S.H. SA. Hune. 
doara, directorul socie
tăţii, dl ing. Doru Gaiţa, 
dar şi Muzeul Satului 
Bucureşti. In casa părin
tească a solistului Drăgan 
Muntean se va organiza 
un muzeu perm anenfde 
artă populară pădure- 
nească, restul caselor 
fiind împodobite : cu co
voare, pricoiţe etc. Cu 
acest prilej, se va sfinţi 
şi o placă comemorativă 
aşezată pe monumentul 
unui erou local căzut în 
primul război mondial.

Locul de desfăşurare a 
festivalului — Dealul 
Cornetului din Poieniţa 
Voinii. >

i
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Oră de curs la Şcoala Generală Beriu. Foto : PA VEL LAZA

Brâul pădurenese era 
întotdeauna deschis de 

Petre Costa .
De doisprezece ani, Pe- — Nu se dă nici acum 

tre Costa din Lelese se pe nimeni având o să- 
află . la pensie, după 35 nătate bună. Aş juca ori- 
de ani de lucru la mină, când reprezentând comu-
unde a fost, şef de bri
gadă. Om vrednic, res
pectat de către toţi con
sătenii săi. Vrednic la 
mină, vrednic în propria 
gospodărie. Brâul pădu- 
renesc al formaţiei de 
dansuri populare de aici 
laureată a numeroase con
cursuri naţionale, era în
totdeauna deschis de Pe
tre Costa, dansator de 
excepţie, mândrie a pădu
renilor pentru ţinuta sa

na Lelese. Sunt un om

Mureş, Deva ş i . unde a 
fost nevoie de noi am 
mers. Ne pregăteam la 
căminul cultural. în  for
maţie jucau nu .numai

al bisericii, cantor, spri- oameni din Lelese, ci şi din
jin pentru părintele Mir- 
cea Gh. Vlad. Mă des
curc destul de bine îm
preună cu soţia mea. Am  
fost chemat la mină şi 
anul trecut să dau o mâ
nă de ajutor. Cunosc ză
cământul, locurile. Aici 
a fost întotdeauna mină 
de talc. Patronul a con
struit prin ’37—’38 actua-

scenică, splendidele stri- û{ \oca  ̂ Şcolii, al pri-
gâturi cu care însoţea jo
cul, dându-i savoare şi 
splendoare.

— Ce face Ip pensie 
un om al scenei, după o 
viaţă de muncă ?

măriei, băii comunale. 
Datorită minei, localita
tea s-a ridicat.

— Cu formaţia de dan
suri pe unde aţi umblat ?

— La Bucureşti, Tg.

Runcu Mare. Ne amin
tim cu drag de sprijinul 
ce ni l-au dat in pregăti
re dnii Yasile Chevereşan 
şi Mirceă Ocoş.

— Acuma ?
— Lucrez pământul. Se 

ară cu caii, cu boii. Po
rumbul îl mâncă porcii 
mistreţi. Creştem cartofi, 
sfeclă, legume... Noi sun
tem robii pământului de 
pe aceste dealuri. Muncim 
mult şi producem puţin.

— Să vă fie viaţa cu
rată şi frumoasă, baci 
Petre!

într-un număr din luna 
martie al ziarului nostru, 
a apărut un material de
spre începuturile organiză
rii corului Bisericii orto
doxe din Haţeg. Astăzi, 
putem afirma cu certitu
dine că acest cor este o 
realitate, el debutând cu 
prilejul Sfintelor Sărbători 
de Paşti, evoluând în con
tinuare de Duminica To. 
mii, aducând în sufletele 
oamenilor prezenţi în bi-

Un cor care aduce în sufletele oamenilor
linişte şi pace

serică linişte, pace, înăl
ţare sufletească. Nu exa
gerăm cu nimic dacă spu
nem că mulţi oameni au 
ascultat corul cu lacrimi 
in ochi. Revelaţia forma
ţiei a fost solista Raluca

Zgârcea, elevă a prof. 
Gheorghe Bercea, de la 
Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi" din Deva, ce a 
interpretat cu multă căl
dură şi expresivitate pie
se cu prilejul desfăşurării

bescu, Gavriil. Musicescu, 
T. Popovici şi N. Lungu, 
în continuare, corul se 
pregăteşte pentru a întâm
pina cum se cuvine marile 
sărbători religioase, pre
cum şi sărbătorile noastre 
naţionale.Sf. Liturghii. în final, 

profesorul Victorin Bătrân- 
cea, cunoscut dirijor, a 
fost felicitat de membrii 
corului pentru calitatea 
pregătirii şi conducerii sa
le, precum şi de credin.

cioşii prezenţi în lăcaşul 
sfânt, împreună cu părin
tele protopop Ion Buzdu
gan. CU acest prilej, corul 
a interpretat lucrări bise
riceşti aparţinând compo
zitorilor Giprian Porum.

Pagină realizată de 
MINEL BODEA
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IN INTERESUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI — 

CRESCĂTORI DE ANIMALE

CONDIŢII DE ACORDARE A |  
ALOCAŢIILOR DE LA BOCETUL DE STAT I

DE JUDECATA
Pentru a beneficia de alo

caţiile ce se acordă producăto
rilor agricoli în baza Legii 83/
1993 şi H.G. nr. 153/1995, refe
ritoare la cumpărarea de vaci 
(75&4ei/kg dfe greutate vie), ju- 
ninci gestante (800 lei/kg), tău- 
raşi de reproducţie (900 lei/ 
kg), berbecuţi (500 lei/kg) şi 
vieruşi (900 lei/kg), precizăm 
condiţiile în care se acordă a- „elită

destinaţi însămânţărilor arti
ficiale trebuie să aibă greuta- I  
te minimă de 45 kg şi vârsta I  
de 12—18 luni, iar vieruşii de |
prăsilă trebuie să aibă greu 
tate minimă de 100 kg şi vârstă I  
de cel mult 18 luni. ■

Animalele de reproducţie ca- |  
re se cumpără trebuie să fie I  
înscrise în clasele „record" şi I  

cu excepţia bovinelor, I  
ceste alocaţii celor ce îşi pro- care pot fi şi „clasa I". Aloca- I  
cură animale din speciile şi ţiile se acordă prin direcţiile ■  
categoriile respective. generale pentru agricultură şi I

Atestarea categoriei biologice alimentaţie. De menţionat că ■  
se face pe baza unei cereri a- actele de vânzare-cumpărare I 
dresate de către producătorul încheiate se certifică de către ■  
agricol interesat către Oficiul primarul şi medicul veterinar | î  
de Reproducere şi Selecţie a de circumscripţie din localita-1 
Animalelor, care emite certifi- tea în care a avut loc vânza-1. 
cate de origine şi productivi- rea, precum şi de către prima-1 
tate şi înscrie datele necesare rul localităţii de domiciliu a l |

' pentru aprecierea valorii zoo- cumpărătorului, cu menţiuţiea I  
tehnice a animalelor respecţi- expresă că animalele^ respecţi-1 
ve. Pentru a beneficia de alo- ve au fost înscrise în Regis-I 
caţii, se cer îndeplinite 6 serie trul agricol. - |
de condiţii legate de însuşirile Mai facem şi precizarea că, I  

'morfoproductive ale animale- la încheierea ciclului de pro-1 
lor. In cazul procurării de vaci, ducţie, în cazul în care înde-1 
acestea trebuie să aibă maxi- plinesc toate condiţiile legalei 
mum două lactaţii încheiate, prevăzute în scopul acordării! 
o greutate corporală de cel puţin alocaţiei de la bugetul de stat I  
50# kg, o vârstă makimă de pentru întreţinerea in anu l! 
4,5 ani şi să.fie apte de repro- 1995 a trei vaci cu lapte sau ! 
ducţje. Pentru juninci, acdstea tre i. bivoliţe,, .producătorii a- B 
trebuie să aibă greutatea mi- gricoli vor depune în cursul I 
nimă de 50iţ> kg, să fie cel pu- lunii iariuarie 1996, la Direcţia I  
ţin în luna a treia de . gesta- judeţeană pentru , agricultură I  
ţie, la o- vârstă jhţi . mai mare şi alimentaţie sau la centrul ■  
de 3f de luni. iar pentru tău- agricol local, actele Care su p t! 
f&ştP de* •‘aceştiacerute, acestea trebuind . să-« -
trebuie sâ ştbă b^reu tate mi- poarte toate semnăturile pre- ■  
nimă de 600 kg şi vârstă ma- văzute de lege. *
ximă de1 18 luni. Berbecuţii NICOLAE TÎRCOB I

Constituţia noastră arată la 
articolul 125 că justiţia se reali
zează prin Curtea Supremă de 
Justiţie şi prin celelalte instan
ţe judecătoreşti stabilite prin 
lege. V ;

Instanţele judecătoreşti sunt 
împărţite în mai multe trepte 
ierarhice, după gradul lor de 
competenţă.

Prima treaptă de judecată se 
realizează de instanţele denumi
te judecătorii. Ele sunt compe
tente să soluţioneze, să judece 
orice cauze, mai puţin pe cele 
date prin lege in competenţa in
stanţelor ierarhic superioare.

A doua treaptă o constituie tri
bunalele judeţene şi respectiv 
cel al Municipiului Bucureşti. 
Ele judecă în apel cauzele so
luţionate în fond la judecătorii 
şi judecă în primă instanţă în 
fond anumite cauze mai grave, 
cum sunt crimele de omor ş.a.
• Pe treapta a treia se află 
Curţile de Apel, care sunt in
stanţe inter judeţene, adică una • 
pentru mai multe judeţe.

Există următoarele Curţi de 
A pel: Alba Iulia, Bacău, Ora
dea, Suceava, Bucureşti, Piteşti, 
Braşov, Cluj, Constanţa, Craio- 
va, Galaţi, Iaşi, Târgu-Mureş, 
Ploieşti şi Timişoara.

Curţile de Apel soluţionează 
în recurs cauzele judecate în a- 
îpel de tribunale şi în apel, cau
zele judecate în fond de tribu
nale.

In vârful piramidei justiţiei se 
află Curtea Supremă de Justiţie, 
instanţa cea mai înaltă în grad. 

i ■ După cum vedem, fiecare cau
ză âre un drum stabilit prin 
lege şi riimeni nu se poate aba
te de la gradul, de la compe
tenţa unei instanţe ; nu poţi şări

peste_ o instanţă şi să te adre
sezi '  alteia, pentru - că aşa ai 
vrea tu. • '

Faptele comise de militari sau 
îndreptate împotriva bunurilor 
aparţinând unităţilor militare se 
judecă la instanţele militare şi 
anume : Tribunalul militar, Tri
bunalul militar teritorial, Curtea 
militară de apel şi Secţia mili
tară a Curţii Supreme de Jus
tiţie.

Comportarea cetăţenilor in faţa 
instanţei de judecată" trebuie să 
fie cât maţ corectă, disciplinată. 
Momentul judecăţii este pentru 
omul cinstit, de’ bună credinţă, 
un moment de mare responsa
bilitate,'.. ..v-. '■

Fie că apari în faţa instanţei 
ca reclamant ori ca pârât, că 
eşti martor sau inculpat într-un 
dosar penal, oricare ar fi situaţia, 
trebuie să ai o . ţinută corespun
zătoare.- începând cu îmbrăcă
mintea, care trebuie să fie de
centă, păstrarea liniştii, respec

tul cuvenit magistraţilor atunci 
când eşti chemat în faţă, corect 
titudinea răspunsurilor, întrea
ga ţinută, totul trebuie să fie 
potrivit locului.

Articolul 122 din codul de pro
cedură civilă arată că preşedin-! 
tele exercită poliţia şedinţei, p ă 
tând lua măsuri pentru păstra* 
rea ordinii şi a bunei cuviinţe. 

- Atunci când sala se dovedeşte 
-neîncăpătoare, preşedintele poate 
cere * unora dintre cei prezejjţl 
să aştepte afară până Ie va veni 
rândul.

In sala de şedinţă nu se poa
te intra cu arme, excepţie făi» 
când cei care se află în interesai 
serviciului, respectiv organele? ii8 
poliţie.

Cei care nu au comportări* 
viincioase pot fj atenţionat*:.d ţ 
preşedinte, care te ponte aplic» 
şi amenzi ori cere îndepărtarea 
lor din sală.

De regulă generală, boi care 
sunt chemaţi în faţa -completu
lui de judecată stau in picioare,- 
preşedintele putând încuviinţat 
ca unele persoane în vârstă ori 
suferinde să stea jos

în anumite cauze, care pria 
natura discuţiei ar putea vătă
ma ordinea publică sau morali
tatea, preşedintele poate- dispun^ 
evacuarea sălii de şedinţă, Op
inând ca şedinţa să fiei seeretăţ- 
adică să participe numai cei dint 
cauza respectivă.

în unele situaţii, instanţa 
judecată poate proceda' fie ,-lfk-ţjjtt» 
decarea -, cauzei în altă clM â* 
decâţ sediul instanţei, ori se ţM h 

‘ te deplasa , pentru audierea unei 
persoane nedeplasabile Ia domi
ciliul acesteia. Şi acolo, reaflifc- 
tul datorat instanţei şi re g la ţi 
de comportare sunt aceleaşi.

Recent, Oficiul Judeţean de 
Protecţie a Consumatorilor a e- 
fectuat, împreună cu Inspecto
ratul de Poliţie- Sanitară şi Me
dicină ‘ Preventivă, Poliţia Sani- 
tar-veterinară Hunedoara şi cor
pul de control al primăriilor ac
ţiuni de control în localităţi din 
Valea Jiului. S-au urmărit, în 52 
de societăţi comerciale, aprovi
zionarea populaţiei cu produse 
agrealimentare şi calitatea aces
tora, condiţiile igienico-sanitare 
de depozitare şi. comercializare, 
precum şi calitatea serviciilor 
prestate în cantinele miniere din 
Valea Jiului şi Râu Mare-Rete- 
zat.

Fără autorizaţii 
d e  funcţionare

La S.C. Spicul S.A., A.F. Păuc. 
A.F. La Petros, S.C. U & L Ser- 
co S.R.L., S.C. Timof S.N.C., 
Ş.C. Oreon S.R.L., S.C. Ber- 
tholdi S.R.L. — toate din Petro
şani — dări şi la S.C. Agromams 
S.R.L. Densuş pâinea- se vindea 
direct din maşini neigienizate, 
în total, 17 societăţi — majori
tatea comercializând produse de 
panificaţie — funcţionau fără 
autorizaţie sanitară sau (şi) au
torizaţie sanitar-veterinară. So
cietăţi din Petroşani care comer
cializau produse alimentare pre- 
ambalate, fructe exotice şi legu
me şi. anume S.C. Transcom Im- 
pex Oantă SRL, S.C. Manolexiu 
S.R.L. Bucureşti, S.C. Mondial 
Com Trans Impex S.R.L, S.C. 
Rob Ana Com Impex S.R.L., S.C. 
Criş Import S.R.L., S.C. Cajdar 
Daniela S.N.C., S.C. Gold-Point 
S.R.L. Braşov şi S.C. Decebal 
S.R.L. Bucureşti (punct de des
facere Bărăşti), îşi desfăşurau 
activitatea fără autorizaţie sani
tară, Ca urmare, au fdst sanc

care pun

ţionate cu amenzi însumând 
1830 000 lei, oprindu-se tempo
rar activitatea.

Condiţii insalubre

In Piaţa Agroalimentară din 
Petroşani (punct de desfacere a 
cărnii şi preparatelor din car
ne), boxele unor întreprinzători 
particulari — Foltinschi Constan
tin, Bârloveanu I., Ciotină Ale
xandru — nu corespundeau din 
punct de vedere igienico-sanitar. 
Aceeaşi situaţie s-a constatat şi 
la piaţa din Lupeni. Au fost 
sancţionate administraţiile pie
ţelor şi a fost oprită activitatea 
de comercializare.

Pereţi degradaţi, dotări insu
ficiente şi necorespunzătoare, 
depozitări direct pe paviment 
s-au depistat la unitatea 31 Uri
cani a S.C. Decebal S.A. Deva. 
A fost retrasă autorizaţia de 
funcţionare.

Fabrica de pâine Bărbăteni a 
S.G’. Spicul S.A, Petroşani era 
infestată cu gândaci, depozitarea 
făinii şi a navetelor cu pâine se 
făcea direct pe paviment, iar 
rampa de încărcare era aglome
rată cu deşeuri din lemn, plas
tic şi metal. Total insalubră, 
înnegrită de fumul provenit de la

injectorul cuptorului, fără ma
gazii pentru materia primă şi 
produsele finite, dar şi fără grup 
sanitar şi vestiare pentru per
sonal era si fabrica din Uricani

a aceleiaşi societăţi. S-a dispus 
oprirea temporară a activităţii, 
conducerea S.G. Spicul S.A. fiind 
sancţionată contravenţional.

Cantinele U.A.C.V.J. Petro

şani erau igienizate în proporţie 
de 70 la sută. Lanţul frigorific 
nu asigura condiţiile de tempe
ratură corespunzătoare, datori
tă agregatelor vechi şi insufi- ■ 
cienţei agentului de răcire. Mij
loacele de transport al alimen
telor sunt vechi, uzate, neauto
rizate sanitar în proporţie de 35 
la sută. De asemenea, vesela este 
degradată, la spălare se folosesc 
detergenţi industriali, la grupu
rile sanitare lipsesc . prosoapele 
şi săpunul. Nu sunt condiţii pen-% 
tru păstrarea alimentelor pe ga
me sortimentale. ; . ’

Cantinele Â.O.H. Râu Mare- 
Retezat nu erau igienizate, ian- 
ţul frigorific nu asigura condiţii 
de temperatură optimă, vesela 
era uzată, instalaţiile de spălare 
defecte. Au fost stabilite terme
ne pentru rezolvarea deficien
ţelor.

Abateri

Cu prilejul aceluiaşi control 
s-a stabilit că unele societăţi po- 
merciale vând produse fără do
cumente de atestare a parame
trilor calitativi. Nu aveau certi
ficat fito-sanitar S.G. Năstase- 
Viciu S.R.L. Petroşani, care co
mercializează legume de import, şi

S.C. Manolexim S.R.L.
(punct desfacere Petroşani), -caste 
vindea fructe exotice. Alte so
cietăţi — respectiv S.C. Trans 
Com Impex Oanţă S.R.L. şi 6.0, 
Universal Prest S.R.L. din Pe
troşani nu posedau documente 
de atestare a calităţii pentru 
produsele vândute — ulei comes
tibil şi, respectiv,"făină albă. S.<3, 
Haitar S.N.C. din aceeaşi locali 
tate comercializa-ouă fără bule
tin de analiză sanitar-veterinară.

Produsele, în valoare de 
7 226 090 Iei, au fost oprite tem
porar de la comercializare pânfl 
la obţinerea actelor de atestare •  
calităţii, agenţii economici * Sa 
cauză fiind sancţionaţi cu amenzi 
în valoare de 500000 lei.

Sancţiuni
contravenţionale

S-au constatat şi alte nereguli, 
cum este vânzarea de produse 
cu abateri calitative faţă de pa
rametrii prescrişi. Societatea co
mercială DNV — SRL comer
cializa preparate din carne fără 
elemente de identificare, depre
ciate, alterate. Cantitatea de 45 
de kg a fost confiscată şi agen
tul economic sancţionat contra
venţional cu 250 000 lei.

Vindea ouă de „calitatea 1% 
sub greutatea de 49 g, S.G. Rq- 
boeap S;R.L. Petroşani, iar S.6, 
Converv S.R.L. Uricani comercia
liza ouă ieşite din termenul de 
valabilitate. în primul caz, pro
dusele au fost declasate, iau 
ouăle alterate de la societatea 
din Uricani au fost oprite defi
nitiv de la vânzare, agenţii eco
nomici fiind sancţionaţi contra
venţional. (E.S.)

Material întocmit după 
datele furnizate de O.J.P.©.

IIunorloarfl-D'w.'t

•sst* ...
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M artie 4995 faţă  d e :

Febr. M arile M edia 
1995 1994 Im am i 

-1994

fa ţă  de
td m . S , 

1994

P roducţia Industrială I Î U m» j£9,0 « 8 3
P red ăriiv itotou  m u stii în  industrie 121,6 1083 1113 »«S.7
N um ărul sa laria ţilor d in  industrie 9*7 9 6 3 973 98.7

• s p o r i- ' . 1153 1743 111,4 1493
V ânzări d e m ărfuri cu  am ănuntul 
S erv ic ii p restate p op u laţiei de u n ităti 

CU cap ito l p u b lic, coop eratist ş i

112,1 1153 904 983

obştesc
Producţia principatelor produse in- 

d u strla te:

107,1 97,2 101,7 1123

PRESA -  VANDUTA

:

-

—  h u ilă  netă 1 U 3
— ©ţel ■ |M S
— laminate 1203
— ciment H M
— bere 861,3
— carne tăiată în abatoare 103,6
— lapte dc consum H t,i
— pâine ... tl* 3

electivele de animale la 31.III.I995 :
Bovine 102,2

— la populaţie 102,2
Porcina 1085

— pi populaţie 110,2
Ovine ■’ 118,7

— la populaţie 118.7
P ăsări 96,5

— In populaţie WW
Venituri sala riale medii nominale

—  bru te 113,1
— nete 111,7

Preţurile do consum al populaţiei 100.9
— mărfuri alimentare * 1003
— mărfuri nealimentare 191,9
— servicii '  193.*?

Derulare de investiţii 
la Hunedoara

100.1
107,5
110.4 
100,0
170.5 
64,7

196,4
66,0

100,1
101,2

1043
95,2

103.3
193.3

97,9
104.7

1643
163.6
146.4 
*39,6 
138,1 
1523

MS3

197,8
78,9

in »
6*2

Discuţie cu d l ing. LAVINIU CHRISTIAN, 
d irec to r a l R.A.G.C.L, Hunedoara

SEP.: Dle director, în 
ce stadiu vă aflaţi cu in
vestiţia ce ane ca obiectiv 
construcţia noii reţele ter
mice a  municipiului Hu
nedoara ?

LJG.; Este vorba de lu 
crările din cartierele Mi
cro 4 şi Micro 2, ce folo
sesc noua tehnologie a 
conductelor preizolate „îzo- 
plus*. Valoarea întregii 
investiri se ridică la peste 
2 miliarde şi jumătate de 
lei. La punctul termic (PT) 
3, din cartierul Micro 4, 
preconizăm ca până la 
sfârşitul anului lucrările 
să fie încheiate în totali
tate. Referitor la PT 4 d in . 
acelaşi cvartal de locuin
ţe, investiţia este In curş 
de finalizare numai la re
ţeaua termică aferentă. în 
ceea ce priveşte cartierul 
Micro 2, aici am realizat 
doar racordul de agent ter
mic primar, urmând să 
trecem curând la celelalte 
lucrări. Se poate spune că 
din totalul investiţiei am 
reuşit să realizăm cca. 45 
la  'sută.

REP.: Ce lucrări efec
tuaţi în momentul de fa
ţă?

L.C.: Suntem în curs de 
desfăşurare eu moderniza
rea staţiei de filtre a aduc- 
ţiunii de apă din zona 
Hobiţa. Facem, de aseme
nea, lucrări de reparaţii şi 
revizii ale punctelor termi
ce existente, ale vechii re

ţele de transport al agen
tului termic, dar până la 
subsolurile blocurilor. Pen
tru acest program de 
„împrospătare" ara dispo- 
nibilizat 1 miliard de tei, 
deşi această sumă repre
zintă cca. 30—40 la sută 
din necesităţi, fiind, nevoiţi 
să intervenim doar In 
punctele „fierbinţi* a că
ror reparaţie nu mal putea 
fi amânată. Suntem afec
taţi şt noi de blocajul fi
nanciar, având de primit 
peste 2,3 miliarde lei de la 
asociaţiile de locatari, fiind, 
-simultan, datori furnizo
rului de agent termic (S.C. 
Siderurgica S.A.) cu 2,5 
miliarde lei.

S E P .: Ce intenţionaţi
să întreprindeţi pentru ca 
banii de la populaţie să 
„curgă“ mai bine către 
R.A.U.C.L. Hunedoara ?

L.C.: tn  prezent am des
chis o rundă de tratative 
cu primăria municipiului 
Hunedoara, in vederea re
organizării modului prin 
care regia intră în contact 
cu beneficiarii prestaţiilor 
ei. Luând modelul Pene
lului, intenţionăm să în
cheiem contracte indivi
duale, la nivelul fiecărui;, 
beneficiar, lucru menit, 
după părerea noastră, să 
normalizeze relaţiile dient- 
prestator de servicii, în fo
losul celui dintâi.

ADRIAN SALAGEAN

Cum bine se ştie, In Un
garia, procesul privatizării 
a început cu mult înain
tea năruirii sistemului co
munist în estul Europei şi 
â continuat în ritm acce
lerat, după aceea, adică 
în ultimii cinci ani. Veci
nii noştri au fblosit o mul
titudine de metode şi pro
cedee, unde mai bune, al
tele mai rele, în funcţie de 
domeniul de activitate, de 
mărimea întreprinderilor 
şl instituţiilor, de impor
tanţa acertora, de alte cri
terii.

O formulă adoptată pe 
scară largă a  fost vânza
rea de active unor Între
prinzători străini. Maghia
rii au vândut unităţi eco
nomice, magazine, hote
luri, chiar şi ziare. Iar in
vestitorii din afară le-au 
renovat, modernizat, do
tat, aprovizionat la stan
darde occidentale, făcân- 
du-le rentabile, dând oa
menilor de lucru, salarii. 
Şl se pare’că şi unii şi 
alţii sunt mulţumiţi. Gel 
puţin pe termen scurt Sau 
poate şi lung.

In oraşul Szoinok, reşe
dinţa judeţului Jasz-Nagy- 
kun-SzoInok, unde ne-am 
aflat de curând Intr-o de- 
legaţie de presă, am aflat 
ide la colegii angajaţi la 
ziarul „Uj Năplap" („Foaia 
poporului1*) ce s-a întâm
plat după anul 1989 e a  o 
serie de ootidiane locale 
din ţara tor. Cel puţin 10,. 
între care şl „Uj Nâplap", 
au fost cumpărate de 
magnatul german ide pre
să Axei Şpringer. Acesta 
i-a menţinut pe ziariştii 
capabili şi Serioşi, a reno
vat sediul ziarului despre 
care vorbim, La dotat cu 
mobilier şi aparatură teh
nică modernă — aparate 
foto, reportofoane, tele
foane, fax, xerox, calcula
toare — şi le-a pretins 
ziariştilor un singur lucru:

v r .W A V .v riV ftv v v w t'iV iW r n f .v rt-iv .-.-.v ivvvv'r.

î  IN SPRIJINUL PENSIONARILOR '  
i
’ Dna Văluca Bădălău, contabil şef la Casa de Aju
tor Reciproc a Pensionarilor din Municipiul Orâş- 

<, tie, ne-a furnizat cu multă amabilitate câteva date: 
numărul pensionarilor membri cotizanţi a ajuns la j  

£4 370. în cursul anului trecut şi în primele luni din 5 
’f  acest an, s-au acordat împrumuturi la 2 605 pensio- î  
> nari, în sumă de peste 180 000 000 lei. Au fost acor- 5 
J  date ajutoare pentru tratament în valoare de aproape J 
•?2(Î0 0®0 iei, ajutoare In cazuri de deces — 2 772 000 J 
île i, ajutoare ocazionale — 53 000 lei, acestea fiind ne- J 
5j rambursabile. (Gh. I. N.) .  i
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118.1
121,1
114.4 
1283
m »
s m
nur

71,«

983
993
94,9
8 7 3

1343
1383

94.6
86,8

126.4 
126.8
123.7 
1*43
120.7 
129,0

1933
104.1

1193
I» ,»

157,9
159.7

9 5 3
9 9 3

157,9
157.2 

15M  
1563  
143,1 
1583

să-şi facă meseria. „V-a 
Impus vreo orientare anu
me, vreun stil de lucru 
deosebii, vreo politică spe
cială?" — 1-âm întrebat 
pe redactorul şef, Hajnal 
tozsef. „Singurul lucru ee-î 
interesează pe patron este 
profitul, ne-a spus. Cum 
vedeţi, fiecare ziarist îşi 
redactează articolele pe 
calculator, machetele se 
realizează tot pe calcula
tor, la noi in redacţie, se 
transmit Iz terminalul de 
la Kecskemet, unde este 
tipografia offset a patronu
lui, acolo se tipăreşte zia
rul, In 16 pagini, în con
diţii grafice excelente —* 
după otim puteţi vedea co
lecţia noastră de unde 
II aducem ou ««şina, dis
tanţă de 70 km până la 
Szoinok, şi îl distribuim — 
la abonaţi şi la vânzare 
liberă". „Şi sunteţi mulţu
m iţi?" — î-am mai isco
dit pe colegul ungur. JDe 
ce nu? Şi noi şi el. Noi 
ne străduim să facem 
ziar bun, să scriem ceea 
ce îl interesează pe cititor, 
încât să ne cumpere şi să 
ne citească, ne preocupăm 
să desfacem operativ fie
care număr de ziar, să a- 
cfalziţkmăm cât mai multă 
publicitate, adică să rea- 
îizăm un volum mare de 
profit. Este drept că pa-

S’onul ia profitul, însă ne 
lăteşte foarte bine" — 

mai consistent. decât sunt 
plătiţi colegii de la cele
lalte ziare privatizate prin 
forţe proprii —, îi premia
ză pe cei cu rezultate deo
sebite, iar în plus avem 
Condiţii excelente de lucru 
şi nu trăim cu permanen
ta grijă că nu vom avea 
hftrac sau altceva, cum a- 
flăm că se întâmplă la

O fi bine la ei, o fi rău
la noi ? I... Deocamdată, Uj 
Nepiap se tipăreşte în vreo 
3S000 de exemplare zilnic, 
kt 16 pagini, şl costă 19,50 
forinţi, adică 331,50 lei, 
deservind, împreună cu alt 
cotidian tocai, şi cu câteva 
periodice de tiraj mult 
mai redus, populaţia unui 
judeţ mai m ic decât Hune
doara. Să menţionăm, însă, 
că puterea de cumpărare 
a salariatului sau pensio
narului ungur este mai 
mare decât a celui român, 
în pofida inflaţiei şi a 
creşterii continue a preţu
rilor şi în Ungaria.

Personal, nu milităm 
pentru acest model ma
ghiar de privatizare — nici 
măcar In presă —, însă 
l-am consemnat pentru 
înfom area cititorului nos
tru.

DUMITRU GHEONEA

' A*, . J

■ '« H S ÎS

Biserica Ortodoxa din
Foto : PA VEL LAZA

i> : 'j
CUVÂNTULUI ll&ER

AŞA.
Dacă doriţi să vă con

vingeţi că mica „poveste" 
ce urmează este adevăra
tă, vă rugăm să poftiţi în 
autobuzul condus de Adâ- 
muţ Gheorghe, de la „Criş- 
bus“ Brad, care deserveş
te deseori traseul Brad — 
Cluj-Napoca şi vă veţi con
vinge „pe ViUi*.

încă <te la apariţia pe 
peronul de la Autogara, 
înainte cu câteva minute 
de ora plecării, cât şi pe 
întregul traseu, „ochii lu
mii" se îndreaptă spre au 
tobuzul 31-HD-6159, pen
tru că atrage atenţia as
pectul său curat şi „pictat” ‘ 
cu culorile celor două stea
guri dragi nouă, românilor: 
tricolorul românesc şi tri
colorul francez.

La intrarea în autobuz, 
te întâmpină, cu zâmbe
tul pe buze şi eu „poftiţi 
vă rog !*, conducătorul 
auto — un om de mare o-

. .  DA !
mente şi de o politeţe ra
ră. înăuntru totul este 
„perfect", începând de ia 
curăţenia desăvârşită, până 
la dotarea cu scaune şi 
perdele. Ambianţa plăcută 
este întregită de o muzică 
„pe gustul tuturor", pe în
tregul traseu, încât nici 
nu-ţi dai seama cum trec 
cele patru ore de drum.

în fiecare staţie de o- 
prire, celor care coborau 
li se adresa din nou dom
nul Conducător auto cU 
cuvintele calde: „Vă mul
ţumim că aţi călătorit cu . 
noi şi vă mai poftim şi 
altă dată". Citeam pe fa
ţa fiecărui călător senti
mente de satisfacţie şi mul
ţumire.

Când ne gândim câtă 
lipsă de respect pentru că
lători, câtă lipsă de cură
ţenie şi ordine există în 
unele autobuze, nu pop să 
nu mulţumeşti acestui a-

devărat profesionist, care 
este domnul Gheorghe A- 
dămuţ. Tot aici se cuvine 
să mulţumim şi dlui di
rector al S.C. „Crişbus" 
Brad, inginerul Lupu Cos- 
tel, pentru interesul deo
sebit ca „firma" să-şi men
ţină prestigiul, nu numai

POŞTA
•  Stimată dnă Lucreţia 

Davidoiu din Călan. Ne 
scrieţi că ia Filiala Banc 
Post Călan vi s-a vorbit 
urât, că nu vi s-a primit 
certificatul şi că aţi fost 
trimisă la Deva, doamnele 
cărora v-aţi adresat moti
vând că „aşa le-a indicat 
şefii dumnealor". Vă înţe
legem nemulţumirea, dar 
de ce v-aţi supărat pe dnul 
Vemiczky, care a făcut 
prin ziar un apel de su
flet pentru toţi pensiona
rii din oraş ? Noi am dori 
din inimă să vă putem a- 
ju ta  şi nu aprobăm servi
rea preferenţială.

•  O anonimă sesizează 
redacţia despre serioase 
nereguli privind ocuparea 
apartamentelor din blocul 
comunei Beriu, aşteptând 
soluţii de rezolvare din 
partea noastră. Blocul a

la Brad, dar şi pe traseele 
lungi de la Timişoara,' 
Cluj-Napoca, Arad, Ora
dea, Valea Jiului şi altele.

Aşa da... cu oameni de 
omenie, călătorie plăcută I 
(Praf. VIOREL VDLTU- 
RAR, Brad).

BUB8ICII"
aparţinut până în urmă cu 
o lună de E A  „Activita
tea" Orăştie, care avea o 
evidenţă a chiriaşilor. Dar, 
după cum aflăm de la con
ducerea regiei, „acest imo
bil a  fost construit pentru 
angajaţi ai întreprinderii 
de creştere şi îngrăşare a 
porcilor din localitate şi, 
cum după revoluţie aceas
ta s-a desfiinţat, blocul a 
rămas fără stăpân. Înce
pând din luna aprilie a.c., 
blocul a trecut în adminis
trarea consiliului local". 
Deci, sperăm şi noi, ca şi 
dv., că situaţia va fi re
zolvată în mod corect, po
trivit normelor legale. Da
că doriţi să ne mai scrieţi, 
Vă rugăm să semnaţi cu 
nume şi prenume. De ce 
evitaţi s-d faceţi, de vre
me ce reflectaţi o reali
tate?
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HIDROIZOLATII 
G aranţie 5-12 ani 
CONSTRUCŢII 
INSTALAT!!
Sunaţi Ia 612589
S.C, NIDA CONSTRUCTCOM S.R.L

scQUASARs a
Deva Bd.DecebatBi.R Tel/Fax 611261 6Î4983
Va oferă cu plata in R o t e  !!!

(o eafttate de reprezentant at firmei AMA ELECTRONIC 
va oferă toata gama de produse SaiTtSUrtC|

*  Televizoare color Goldstar, Mogstvisiop , 
Philips, Grundig, Panasonic

fi V ê©pteyere,videoreconiiere
*  Toata gama de produse electrocasnice 

F$owsnta»PtHlipş,DeLpnghi
*  Aragaze Samus (Satu Mare)
*  Frigidere si congelatoare A rctic,Beko, 

Phihps-Vtftttrfeool
* Maşini de spatat de Cugir ,B«ko 

Daewoo.Philips Whirtpool t
*  instalaţii de satelit

CONSILIUL LOCAL M  ORAŞULUI BRAD

fit «Jarul „Cuvântul liber", di» date de 7 nud a.e., 
FJR Minţi» anunţa sistarea furnizării energia! termice 
î» municipiul D e» e» data de 19 mai 199% pentru nea. 
chitare» de către unitatea noastră a tumeţ dţ U  mi. 
Harde lei, lamâr-At-ne astfel Sr ImpoaibHîtate* de a a- 
sigura ape caldă menajeră populaţiei şi agenţilor eco
nomici.

Situaţia creată este rezultatul existenţei umil foer. 
«e mare număr de Afiîtori foţi de RAGCL DEVA. Câ... 
teva exemple: asociaţiile de locatari nr. 25 şi 26 câte 
60 milioane fiecare, asoc. 27 (33 mii.), asoo. Şi (42 mii), 
asoc. 39 (39 mii.), asac. 31 (37 .n9.), asoc. 129 (27 mii.), 
asoc- 141 (45 mit), asoc. 142 (32 mii ), SC Decebal (înd. 
Cărnii) — 39 mii., Oficiul judeţean de sport, 19 mii., 
SC Sarmis, 12 mii., SC METALOTEX, 11 mit., SC HEM- 
PBS, 17 mit.. Spitalul Judeţean, 77 mit, Inspectoratul 
de învăţământ (toate unităţile din Deva), 93 mit., EM 
Deva, 62 mii., RAGCL Haţeg, 76 mi!., RAGCL Simeria, 
46 «dl.

In total avem de încasat peste 3 miliarde lei. iar 
lipsa fondurile» băneşti ne creează greutăţi aţâţ la pla
ta furnizorilor la timp cât şi in aprovizionarea cu ipa- 
teriale strict necesare menţinerii in funcţiune a siste
mului de^ alimentare eu apfi la parametrii calitativi ce
ruţi de normele sanitare şi repararea reţelelor de ter. 
moficare in vedferea pregătirii acestora pentru sezonul 
de încălzire 1995—1996.

Este, dşci, imperios necesar ea toţi clienţii noştri 
cane înregistrează restanţe în achitarea presataţiilor că
tre noi să analizeze cu simţ de răspundere situaţia crea
tă şi să găsească soluţii pentru plata aceste» datorii în 
perioada imediat următoare pentru a evita sistarea fur
nizării energiei termice de către FJB. Mintia.

Având în vedere că F.E. Mintia solicită plata unor 
penalităţi pentru achitarea cu întârziere a facturilor, 
suntem obligaţi la rândul nostru să calculăm penalităţi 
conform prevederilor contractuale.

: Neplata debitelor şi a penalităţilor facturate vor du
ce la sistarea serviciilor către beneficiarii noştri, nepu- 
târ>du_se totem prestarea acestora fără plată in condi
ţiile eca&.m.ri <*> piaţă Reamintim că protecţie socială 
nu se poate face te nivelul regiei, iar familiile cu situa
ţii financiare dificile se pot adresa organelor de stat a- 
bilitate (Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, Primărie 
etc ), pentru a U se acorda ajutoarele prevăzute de Lege*

O altă problemă ce trebuie lămurită este obliga
tivitatea plaţii taxei de anticipaţie stipulată clar in HG 
425/1994 (apărută !n Monitorul Oficial nr. 238/26 aug. 
1994),J condiţie esenţială şipcealabilă de contractate a 
serviciilor. Această ta x ă  acoperă decalajul dintre data 
furnizării serviciilor, a facturării şi încasării lor. perioa- 
«*; ic care unitatea furnizoare ş* distribuitoare trebuie 
sft-şi asigure aprovizionarea cu materii prime şi mat . 
riale necesare procesului de producţie, fapt pentru care 
aceste sume ,»<s •» t purtătoare de dobânzi. Data ter

minus® plată a taxei de nnticipaţît până îa cat : RAGCL 
DEVA s.a angajat prin contract faţă de F.E. Mintia es
te  15 iunie a.e.

Pentru a  se regla cheltuielile comune la blocuri în 
sensul scăderii sumelor datorate pe persoană, rugăm a- 
sociaţiile de locatari să raporteze corect şl real numă
rul de persoane din cadrul asociaţiei şi să ia măsuri de 
evitare a pierderilor de apă rece şi caldă din blocuri, 
iar deţinătorii de apartamente şâ-şi revizuiască in tim
pul verii instalaţiile de încălzire pentru a beneficia de 
un confort sporit la iarnă.

Consiliul Directe» al RAGCL Deva

( Organizează, potrivit art. 10—15 din Legea 
; nr. 50/1991, o licitaţie publică in vederţacon- 

i cesionării unui teren in  suprafaţă <te Sfii. mp* 
> attuttt in « a n d  Brad, str. fd m iverii, Micro 1, 
| pentru realizarea a 10 garaje, in baza doeUmen- 
’ tafiel de urbanism aprobată.
I — Taxa anuală minimă de concesionare es- 
: te de 600 iei m p/on;

* de ani;
— Ofertele se depun pânăm  date d e 30. 

05. 199%, era 15,00, la sediu! Consiliului local 
oraş Brad, camera nr. 2;

— Documentele licitaţiei se pot ridica con
tra cost de la Consiliu! local al oraşului Brad, 
camera nr. 23, începând cu data de 15.95,1995;

— Garanţia de participare Ia licitaţie este 
de 130» lei;

— Taxa de participare la licitaţie este de 
20009 lei.

Informaţii suplimentare şl consultarea plan
şelor se pot face zilnic, intre erele 10,00—1 ,00, 
la Consiliul local al oraşului Brad, camera nr. 
23, Începând cu data de 16. 05. 1995, telefon 
95/650880.

licitaţia  va avea loc in ziua de 31, 05.1095, 
o ra  10,00, la sediul Consiliului local al oraşu
lui Brad. ,,

A N U N Ţ

In data de 17. 05. 1995, are loc la sediul 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, ora 10,

pentru bunuri de uz casnic 0  electronice, 
licitaţiile se vor ţine lunar pe tot parcur

sul anului 1905, ia  a doua săptămână a lunii, 
în ziua de marţi.

Lista cu brinurile ce intră te licitaţie se va 
afişa ta sediul DGFPCFS Hunedoara - Deva

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU

Organizează concurs in  date de .20 mai 
1995, la sediul unităţii, ora 10,00, pentru ocu
parea postului de

•  Muncitor necalificat.
Relaţii privind înscrierea şi condiţiile de 

participare la secretariatul liceului, tel, 110.

SERVICIUL PUBLIC DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA

din cadrul Consiliului Local

A N U N Ţ Ă

intenţia de notificare a tarifelor la prestările de 
servirii, începând cu date de 1 tente 1995.

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 

ROMANESC” S.A.

CREDIT BANKI*
I cu sediul in Deva, bdul Decebal, nr. 8 
| Vinde te licitaţie publica ce va avea loc la 
j data de 17. V. 1995, ora 9,00, la Judecătoria De- 
I va, biroul executori judecătoreşti: 
f -R Apartament 3 camere, situat ia  Deva, 
I str. Carpaţi, nr. 5, bL 40, SC. IV, e t  II, apt. 30.
* Preţ de pom ii*: 13100000 k l.
I Condiţia de participare te licitaţie este de- 
: punerea b  a m t e t n i judecătoresc,  până în di- 
I mmeaţa zilei de 17. V. K 90  a sumei de 10 %
* din preţul de ponte» de mai sas, reprezentând 
|  garanţia de participare te &ctteţfe $f cai» va ta
ft tra ta preţul cu care se adjudecă vânzarea.
* In caz de needjudecare sumă se restituie.
I Reiaţii mpBmentare se pot oferi la sediul

' urii din Deva* beiul Decebal, bl. 8, telefon 
1853 săra executor

BANCA „RENAŞTEREA CREMTULUI 

ROMÂNESC** S.A.

CREDIT BANK

cu sediul ta Deva, bdul Decebal, nr. 0 
Vtade ta liritaBe pubfică ce va avea ioc 1» 

data de 16. V. 1995, ora 9,00, la Judecători# 
Deva. biroul executori judecătoreşti: .

•  Casă, curte şi grădină, situate în com  
Certeju de Sus, sat Săcărâmb, nr. 208.

Preţ de pornire: 9000000lei.
- Condiţia de participare te licitaţie «ste de» 

la mmmtmMÎ p in i ic# ^
mlneaţa zilei de 16. V m h  a «m iei d» »  % 
din preţul de pornire de mai sus, reprezentând 
garanţia de participare la licitaţie şi care va in» 
tra in preţul cu care se adjudecă vânzarea.

In caz de neadjudecare suma se restituie. - 
Relaţii suplimentare se pot oferi Ia sediul 

băncii din Deva, bdul Decebal, bf. 8, telefon 
611853 sau executor judecătoresc.

s
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BANKCOOP DEVA 

VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA

I
■ al
i \■fi- ■
ifi-
i  

i1 bi
fi: •

i

)

j URMĂTOARELE:

|  #  Apartament trei camere, situat în Hu-
I nedoara, str. Gerbului nr. 12, ap. 10;
\  •  Apaartement două camere, situat ta Bu~
: nedoara, ste. Trandafirilor, bl. 31, ap. 13;

•  Âutoturian Oltcit Club 11 RM. înscria 
în circulaţie, an fabricaţie 1989.

Licitaţia are loc la Judecătoria Hunedoara, 
birou cx#cutori judecătoreşti, în data de 11. 05. 
1995. emm 10.

•  Garsonieră, situată ta Deva* str. Liber
tăţii, bl. t ,  ap, 75;

•  Autocamion SRD, înscris în circulaţia, 
stare perfectă de funcţionare;

•  Apartament două camere, situat în De
va, Micro 15, bl. 50, ap. 42, parter;

R Casă, curte şi grădină, situate în com. 
Bălţa, sat Sălişte, nr. 80;

•  Apartament trei camere, situat in Orăş
tie, str. A. tencu, hl. 4, ap, 37;

•  Apartament trei canare, situat In Orăş
tie, str. A. Tancu, bl. 4, ap. 35;

•  Apartament dofiă camere, situat în D e. 
va, Gojdu, bl. 46, ap. 75;

R  Apartament trei camere, situat ta Orăş, 
tie, str. Prieazului, bl. 44, ap. 27.

Licitaţia are loc te Judecătoria Deva, birou 
( executori judecătoreşti, ta data de 12. 05. 1995,
■ora- 9.

IS

I Ifi 
\
».■ •

I

£  Cel mai mare 

distribuitor 

eo gros din 

ţară te  |

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAT-A » 
IMPORT \  EST >

VA OFERĂ ;
J îmbrăcăminte sortată. |

— ofertă bogată în sortimente de sezon :

t îmbrăcăminte nesortată, colectare originală, 
în pungi, Intre 5—15 kg, cantitate» minfe  ̂
mă de vâ*®tee — 100 kg

NOU! NOU ! NOU 
tmbrăcămiote NOUA din import ( bina :

R treninguri şl bluze din bumbac 
R bluze mătase 
ta  pteţori acresibik /

. ATENŢIE!/!
|  N ote noastră adresă : Clu j-N., str. lutta
} Mânia, nr. 6. Tel./Fax: 0G4 -  [ m m ,  193498 
J (luni-vineri: 8-16). Orar depozit : satul Viate®, 
> luni — sâmbătă. Intre 9—10. i

i
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“ i  M ICA PMBUCITAJE

10 MAI
Sf. Ap. Simon Zilotul ; 
Cuv. Isih ie;
1866. Prinţul Caroi de 
Hohenzollern este în
coronat rege al Româ
niei ,sub numele • de 
CAROI, I ;

•  1877. Instituirea prii.
■ ' mei decoraţii V româ

neşti „Steaua Româ
niei" ;

0 1906. Apare la Bucu. 
reşti zfarul „Neamul 
românesc", sul) condu. 

- cerea lui- Nicolae Ior-
ga ;. . . i:

♦  Soarele răsare la ora 
5,55 şi apune'laf-20,30 ;

0  Au trecut 129 de zile 
din an ; âu rămas 236.

T.

:• •

10 MAI 1995 ■

1 dolar SUA — 1897 lei'!
1 marcă germană — 1387 Iei.|

100 yeni japonezi — 2276 leij'
1 liră sterlină — 3041 l e i i
1 franc elveţian —,1682 lei.;
1 franc francez — 391 le i!>

100 lire italiene — 117 Iei;!

5  a

6-ţ

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
României. .
v . - .w f tw .v o v r tv .v / r r r .Y iY i 'iV . 'v 'iY r .w .W A

Miercuri, 10 mai. Faţă 
de ziua precedenţă, in
stabilitatea vremii va fi 
mai accentuată. Ploile vor 
avea îndeosebi caracter de

aversă, însoţite de inten- i 
sificări alo vântului. In J 
aceste condiţii ţi  valorile \ 
termice maxime vor fi i 
mâi scăzute. Tempera tu. / 
rile minime se vor încă- 1 
dra între 5° şi 15° C, iar j 
cele maxime între 14”' şi 
24° C. r :'

una pe zro
-k — De pe-a murit soţul dumneavoastră ? 
— Păi, el era singur, iar medicii — trei 1 

Co putea să facă, săracul?! . '

S.C. „SUINPROD“ S.A. ORĂŞTIE «'
| (fost ISCIP Orăştie) . |
' Oferă: % j
I 0  carrte porc; I

0  preparate din carne. j
Preţurile practicate sunt cele mai mici din J 

i Judeţ. ". . 7  \
J Informaţii la tel. 611640, ,642504, sau Oraş- î 
} tic, str. Luncii» nr. 1. (609730)}

i

\*»
i

THE DOCUMENT COMPANV 
, XEROX ^

I ___ -.................I
SX7.COMSEÂ S.R.L. -DlSTRfăVlTpR j

)  TEI. : 716551; 716915 p  16734 FAXt 716773 [
î Copiatoare, maşini de SCriS, COlCulătOdre, » î imprimante, centrale telefonicefaxu ti, Sistem* de „ 
|  alarmă, case de marcat ş i cântare electronice. } 
i reptroproiectoare, papetărie. *S > > >
* - ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI'-/ I

! -------------- -----------— --------------- . !
I S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA |
|  Organizează cele mai frumoase şi tentante { 
|  excursii de 12 zile In GRECIA. ;; î
|  Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din j 
I Deva, str. D. Zamfirescu, bl. G (TCH> et. 4, tel. | 
' 054/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 0— S 
|  12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari In I 
; Iei. (D.P.) |

OFERTA SĂPTĂMÂNII!

'7«rCu ocazia. aniversării 
majoratului familia Cîm- 
peâriu din Spini urează La 
mulţi ani .fericiţi, pentru 
scumpă lor Cosmina Cîm- 
peanu. (9909)

: f  ~ ' , ‘ . * ..
; •- Vând teren intravilan, 
str. Dorobanţilor, Hune 
cioara.. Informaţii, 716282.'

.: (608849)
•  Vând apartament cen.

- trai 2 camere, informaţii
Simeria, telefon 660686.

(608846)
•  Vând „apartament 3 

camere,' Al. Romanilor, bl. 
12, sc. I, ap. 11, et. II, preţ 
negociabil. Telefon 625396.

7 " (608845)
•  Vând apartament 3 

camere, confort I, etaj 4, 
Liliacului, telefon 623382.
’ ' : 7, T (9903)
. •  Vând casă etaj, garaj,- 
grădină. Deva, tel. 622301, 
Orele 12—18. / (9849)
- •  Vând apartament 4 
camere, Deva, Dorobanţi, ' 
bl. 34, ap. 15. (1163)

•  Vând rulotă comercia.
lă, tip Felicia. Simeria, te
lefon 660052. (9873)

•  Vând apartament 4
camere, zona pieţei Deva. 
Tel. 611903. (9874)
. •  Cedez , spaţiu comer
cial, central, apă, 380 V ; 
611563 ; 7—8 ; 21—22. Vând 
expresor de cafea, profesio
nal, 2 manete, 011563 ; 7

, —8 ; 21—22. (9876)
•  Vând Audi T*0 înma

triculat. Telefon 715272. Hu
nedoara. (9878)

•  S-a deschis firma De- 
lăc în'Devâ, bdul Beeebal, 
bl. G, ap. 79. Cortierciali- 
zează produse alimentare, 
r.eajimentare, flori. (9879)

•  Vând Dacia 1310, fa. 
bricaţio' 1988," str. N; Bal- 
cescu, nr. 38, după ora*16.

(9?77)
•  Vâjid . convenabil Sk#- 

da 100 S, stare de funcţi». 
nare, arv fabricaţi® * '1977,

* teleforr'61800) orele, l$ t-21.
• - - (9385)

•  Vând apartament două
camere, zona Lido. Infor
maţii, tel, 623751. , (9884)

•  Societatea Garant Con
sulting, tel. 616449, facili
tează vânzarea, cumpărarea, 
închirierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi gra
tuit.- ' (9077)

•  Vând Dacia. 1310 TLX* 
(Ungaria), tel. 054/647455.

(9887)
•  Vând în rate, central

Orăştie, casă cinci camere, 
grădină, spaţii comerciale 
cu dotări, gaz metan, ma
şină îngheţată stradală. Te
lefon 641860. (9888)

•  Vând camionetă TV cu
prelată, 1,5 tone, motor 
Braşov, vizibil lângă pom
pieri. Tel. 611547. (9890)

•  Vând maşină îngheţată
nemţească, ■ 2 capete, lila, 
str. Unirii nr. 17, telefon 
195. - • - (9891)

•  Vând casă. cu grădină.
Informaţii Brad, str. „Pru
nului nr. 20. (9892)

•  Vând talon Ford Tau-
nus. Hunedoara, - telefon 
717243! (9893)

|  0 Bere TIMIŞOREANĂ — 499 lei, fără TVA; j 
î 0 Bere PREMIU TIMIŞOREANĂ — 599 lei. fă- ' 
I ră TVA. }

DEPOZIT BIALCO SRL. intrare str. Cloş- J 
} ea, telefon 625561. (326) I

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER“

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de m ioăşi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din : -

•  D EVA— la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Degembrie, nr, 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă'magar 
zijiul -,,ComtirrŢ\; — la chioşcul, din CAR
TIERUL MICRO 15 (şiaţia de autobuz

” •  HUNEDOARA, pe bdul.Dacia (tel.
7Î60$€):

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968)1 (a%d|«Z:S .£  ,,MERCURe(. ; ,  \

•  ORĂŞTIE. la chioşcul de lângă ma
gazinul hPălia“. ~ , - . >

• •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735. ■ ' - .
• ‘ Agenţiile ziarului nostru asigură, la

taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

S.C. UNYSYS IMPEX SRL DEVA 
Unic distribuitor. 

în judeţul Hunedoara al prodigelor 
S.C. SPIRIDUŞ SRL LUGOJ 

Vă oferă prin depozitul din Gojdu, com
plex Kogălniceanu, nr. 10, en gros si en detail:

•  Vodcă 33 g — 730 lei 
0 rom 33 g — 730 lei
•  rachiu alb — 650 lei )
•  lichioruri diferite — 850 lei 
Băuturile sunt fabricate cu alcool import

Italia. Garantăm calitatea şi preţurile care sunt 
mai mult decât avantajoase. Cumpărând odată 
aceste produse, veţi deveni cu siguranţă parte
nerii noştri de afaceri. La cantităţi mari asigu
răm transport. Căutăm distribuitori.

CĂUTAŢI-NE ŞI VA VEŢI CONVINGE! 
Informaţii Deva, tel. { 614150, cflrele 8—14} 

629123, orele 18—20.

•  Vând apartament două 
e cjfmerţv dgcorpanaate,- etaj 
„ „ I, dndbitat,!!ldmcului Beva.

Telefon 624512, după * ora 
18. - (9894)

•  JVând en gras încălţăi 
tain te import Germania. 
Sibiu, telefdii 069/557214.'

- (9833)
. - •  Vând; apartament ■ . 4 

. camere, u’ltrafinisat, posi- 

. bUiţăţi, garaj ; în; cartier 

. O.MiV .numai pentru pre
tenţioşi. Telefon 716410. - 

- -v (9897)
•  Vând instalaţie îmbu.

, teliat băuturi alcoolice,
nouă. Tel. : 622071,- 622758.

(9899)
•  Vând ţiglă veche, par-:

briz faţă spate, Moskvici 
407 ; 628353.: (9900)

•  Vând casă în-Brănişea
eu grădină, nr. 48, zona 
gării. (9901)

•  Vând Citroen BX 19 
Diesel. Tel. 629820. (9904)

•  Vând Barkas 8 locuri,
înmatriculat, 2900 DM. De
va, 625272. (9905)

•  Ocazie Unică. S 
Două garsoniere în O- 
răştie, convenabil, ur
gent. Tel. 641133.

__________ ____ (9906)

•  Vând două garaje (tip 
IMC Bârcea), preţ deosebit,
tel. 621162, după ora 18 

'  (9907)
«  Vând garsonieră, sta. 

Mărăşti, • tel. 619371, .după 
ora 16. * . s „ (901C)

•  Vând umbrele „soaie,
diametrul. 2, m, preţ 33 040 
lei! Tel. 624552. (9< j 1)

®» Vând apartament 3 
camere, boxă, în construc
ţie, zona Liceu AuV>. Te’e- 
fon 628051. (9912)

b. Vând apartament . ’. 3 
camere, str. Liliacului', bl. 
22/ telefon 626048, după 
ora 18 şi „627844, între .o, 
rele 8 —1,4. , '  (9914)
’ •  Vând Opel K.idett, ne

înmatriculat,' 6 ani, preţ 
negociabil, Qrăştje, str. A_ 
cademician. David Prodan, 
31. (Rîului), . (7480)
. •  Vând ,ladă - frigorifică, 
orizontală, 400 „ 1, pouâ, te
lefon 642712, Orăstje.

' !”- V . ■ ' (7481)
•  Vani apartament 3

ciyn?£o, cu. îmbunătăţiri, 
Orăşţje, PrjcazufUi,. .62/5, 
tel./ 641.807,. ' .. (7482)
. •  Vând apartament ! 2 

, camere, .OM,- Hunedoara, . 
. bdul 1848, 7/3,' tel. '731489.

■ • !  ,  r . (9816)
: •„.Vând ladă frigorifică, 

amarat foto' „Salon", auto
turism .Toyota, teren 1300 
cmc, tel. 714157. (8917)
"'...• Vând garsonieră, con
fort .. sporit, beci, .. telefon - 
722582, orele 18—21. ' :  ■ .

' - ‘ . ■ ■■■ : . (8918)
•. Vând televizor color 

Megavisicn stereo,' ' video 
Blaupunct, informaţii tel 
729057. (8919)

•  Vând chioşc metalic,
Hunedoara, tel. 728475, du
pă ora 20. (8920)

•  Vând Dacia 1100 şi vi. 
deoplayer Funai. Preţ 
convenabil, tel. 721283,

, c ; - (8922)
- •  Vând Dacia 1310, TS, 
stare perfectă, fabricaţie 
88. Tel, 718101. (8921)

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, Topi- 
torului, bloc 5, ap. 22.

: . (8923)
•  Vând apartament 2

camere, Deva, parter, tel. 
738326 (17—21). (8924)

•  INGO-MAY Persson 
Margaretha Zottorgren, An- 
gela Ohrman, în colabora- • 
re cu Căminul Auroră Ha
ţeg, organizează semina
rul cu tem ai „Necesităţi, 
le copiilor internaţi în spi
tal sau în alte instituţii". 
Asistente medicale care lu
crează în cadrul asistenţei 
pediatrice sunt -binevenite 
să participe împreună cu

studente şi profesoare din 
; cadrul „cursului ţie şpecia- 

lizare în pediatrie, din Sue
dia, la seminarul cu te
ma işuş precizată.. Şe vbr 

. purtă ' discuţii şi vor avea 
loc schimburi de experien
ţă.- IMPORTANT : mier
curi, 17 mai, ora 18,30 (lo- 

; cui se va comunica cu o_ 
. cazia, înscrierii). înscrie- 
■ rea. cel târziu până în 12 

mai, la Căminul Aurora, 
telefon 777223. (8675)

•  SC Adepţ SRL Deva 
anunţă deschiderea depo
zitului en gros alimentar, 
Aurel, Vlaicu 5, telefoane

, 612405 ; 621503. ' (9848)
•  Solicit 10 000 DM, pe

o perioadă.- de 3 luni. Ga
ranţii mobiliare şi imobi
liare, dobândă, avantajoasă. 
Telefon 628582; (9872)

«  Caut camioane cu izo
termă sau cu frig, la preţ 
convenabil, pentru 2—3 
curse pe săptămână, tonaj 
6—10 tone şi 2—3 tone. Te
lefon 612396. (9895)

«  Caut garsonieră pentru 
înehi-iat, la orice oră, te
lefonaţi la 626690. (9898)

•  Asociaţia familială Co- 
ţolan Haţeg anunţă dispa
riţia'autorizaţiei de func
ţionare şi a codului fis
cal. Le declară nule,

(60874)
•  SC Universal Imp. 

Exp. SRL Deva declară 
nul CKC-ul nr. C 1-09Q1573. 
emis în .21; 04. 1993 către

-Fareş Orăştie, care l„a pier
dut. f (9922)

•  Declar pierdut certi- 
'  ficat nr. 3682, eliberat de
către Direcţia Generală a 
Finanţalor publice, pe nu
mele SG: Gyongyi Prud. 
com SRL Deva. - (9908)
» •  Iherdut autorizaţie 

pentru asociaţie familială, 
nr. 10057, pe- numele A«- 
dreescu Pasea şi autoriza
ţie, de la Primărie. Le de- 
clarsjiuîe. (9886)

•  Pierdut certificat nr.
2604/IT, eliberai de Direc
ţia Financiară Deva, pen
tru firma SG Geaxi Bar- 
com SRL- V (9875)

•  Tânăr 24 ani, 187, 93,
ofer;servicii- ca bodyguard. 
Telefon 621897, după -Ora 
19,30. (608847)

•  Angajăm şofer catego- 
ria B pentru- distribuţie 
marfă în judeţ. Relaţii zil
nic la telefon 616060, -în
tre orele 18—21. v (9881)

•. Executăm la comandă 
cabane-din lemn. Deva, te
lefon' 615341. -- (9882)

•  ,Cauţ femeie pentru cu
răţenie. Relaţii tel. 714364.

(9840)
•  Oferte : serviciu în Is

rael./; Informaţii la telefon 
6200i5,' zilnic "orele I 8-—2O.

■ - • - - 4 (9915)

•  SC Marschall Hu 
nedoaru angajează con 
tabii şef.. Cerinţe 
vârstă maximă 35 an 
studii superioare. In 
formaţii la tel. 71703; 
între orele 8—16.

•  Angajez femele 
pepţru menaj la un 
bărbat singur, să ştie 
să gătească. Condiţii 
avantajoase. Informa, 
ţii zilnic, între orele 
16—18, telefon 616203.

(9902)

D E C E S E

•  Familia îndoliată şi 
îndurerată mulţumeşte tu
turor, celor ce au fost ală
turi în grelele clipe de des
părţire de iubitul şi nepre
ţuitul soţ, tată, socru 
şi bunic, cel care a  fost 

ZAHARIA SCRINDIŢA 
din Simeria. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace! (1157)
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