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La Încheierea programu
lui vizitei în judeţul Hu
nedoara, în cadrul relaţii
lor stabilite prin A.R.E., 
delegaţia comitatului 
Hampshire dih Regatul 
Unit al Marii Britanii, al
cătuită din dnii Mike 
Hancock — preşedinte al 
-Consiliului Comitatului, 
Alan Lldyd şi John Reese- 
Evans — preşedinţi de 
comisii în consiliul corni, 
tatului, au susţinut, luni, 
26 iunie, o conferinţă de 
presă. întrebările ziafu- 

~iu| nostru au. fost;
t  Ce Impresie v-au 

făcut contactele cu mană. 
geri ş» oameni de afaceri 
hunedoreoi, referitor la 
ştiinţa amorsării afaceri- 

. f o r .
E. Cam apreciaţi poten. 

ţîalul turistic al judeţului 
nostru in eventualitatea

Conferinţă de presă

____  J
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transformării turismului 
hunedorean intr.un pat. 
tener de afaceri al fir
melor similare din An. 
glia ? La întrebări au 
răspuns :

Dl MIKE HANCOCK;
1. Ştiu din convorbiri

le pe care le-am avut cu 
oamenii de afaceri că , aii 
o mare dorinţă 'de a în
văţa, a î se educă ei înşişi, 
în spiritul afacerilor bune. 
Cred că în acest domeniu 
sunt mari ■ dificultăţi. Una 
este mentalitatea oame
nilor cu care colaborează 
aceşti oameni de afaceri 
şi manageri. Este uşor să 
schimbi mentalitatea ma
nagerilor, dar necesită 
Un timp foai îndelungat

să conferi cunoştinţele ne. 
cesare în afaceri şi oa
menilor care lucrează pen
tru ei. Acesta este 'un 
proces lung. Constat însă 
că .Într-Un timp foarte 
scurt comunitatea oame
nilor de afaceri hunedo. 
reni a parcurs un drum 
lung.' Ei au dpuă calităţi: 
una este optimismul, iar 
a doua realismul. Dacă şl 
le păstrează, nu vdr fi 
dezamăgiţi.

2. Eu cred că dumnea
voastră nu'trăiţi în eeă 
mai frumoasă , parte din 
România, ci , fo cea naai 
frumoasă parte a Euro
pei-,' iar posibilităţile de 
dezvoltare a turismului 
sunt enorme şi- befie- ;;

Surzenia puterii te
niştea populaţiei —, să 
ia măsurile conespunză. 
toare, Mai mult, În data 
de 2d februarie 1995, afn 
publicat îrt bidoanele zia
rului „Cuvântul lîber", 
în numele locatarilor din

ficiul poate fi în .mod 
egal foarte mare. Tre
buie însă să priviţi în 
mod obiectiv spre trei 
aspecte. Unul este calita
tea produsului turistic. 
Nu este suficient să ai 
locuri frumoase, ■. dacă 
n-ai unde -să-ţi parehezi 
maşina, să-ţi petreci 
noaptea sau să mănânci 
în condiţii civilizate.

Al {loilea aspect: dacă 
aveţi produsul tem, aveţi 
nevoie de ştiinţa marke
tingului, pentru a-1 pune 
în valoare pe piaţă. 
Aveţi posibilităţi enorme 
pentru sporturile de Iarnă, 
de a organiza vacanţe 
populare pentru francezi,

, ION CIOCLEI

(i-orttinuares îh pag. a 7-a)

Concursuri cu premii j

H1T0-OFSEN •  CARICATURĂ|
I ’ In perioada lunilor iulie—august—septembrie 
J 1995, redacţia zi a nil ui „CUVÂNTUL t,IBER“ DEVA | 
c organizează trei concursuri cu premii, îrt domenii <■ 
I importante pentru publicistica actuală, respectiv ; I 
î FOTO — desen,-T CARICATURA. !
1 Poate participa la concurs orice creator ama. I 
J tor în domeniile respoctive. J

1 Tematica este la alegere, din muncă şi din via. | 
ţa, din real ' iţea zilelor noastre. 1

( Lucrările (în număr nelimitat, dar nu mai puţin ' 
de cinci pe lună), realitate în alb.ncgru, cu clari- I 

* ţaţe şi contrast (îndeosebi fotografiile), pot fi „pre- J 
I zentate direct la sediul redacţiei noastre, din Deva, |  
I strada 1 Decembrie, nr, 35, său trimise prin poştă,' 

cu menţiunea „PENTRU CONCURS". [
Cele mai reuşite dintre ele vor fi publicate în « 

coloanele ziarului şi vor face obiectul propunerii I 
Pentru-premiere. J

'  Iată premiile pe care le vom acorda (pentru fie- J 
Care gen de creaţie). I

•  LOCUL I :  100 000 DE LEI; 2
* LOCUL AL II-LEA : 80 000 DE LEI ; I
•  LOCUL AL III.LEA: 60 000 DE I.EI.x J 

. De asemenea, vom acorda câte două menţiuni, j 
fiecare în sumă. de 30 000 de Iei. I

Autorii celor mai bune creaţii vor fi cooptaţi; 
în rândul colaboratorilor permanenţi ai ziarului I
nostru, I

Şi încă ceva: li rugăm pe participanţii la con. > 
curs ca, la prima trimitere, să ne expedieze şl că- I 
teva date personale: numele, vârsta, profesia, io. * 
cui de muncă, adresa, numărul de telefon. |

Vă aşteptăm ! •»

pe z?
— De ee vreţi să divorţaţi ? — întreabă 

judecătorul pe o doamnă. Nu cumva vă 
bate ?

—- EJ ?! Pe mine ? !

; Scrierii aceste rânduri 
cti ochii cârpiţi de nesomn 
şi cu imensă revoltă în 
suflet faţă dş incapa- 
dtţieir puterii - locale 
Deva şi judeţene Hune
doara —• a puterii ad
ministrative şi pol\tIce
— de a stopa un feno
men de poluare sonoră, 
excesiva, de perturbare 
brutală a ordinii şi li
niştii nocturne, provocat 
de’ clubul de noapte de 
pe strada 1 Decembrie 
(deaşppfâ S:G. „Mondo- 
turism" S.A. Deva), cu 
program intre orele 24
— 5.

Locatarii din zonă au 
lansat mai multe sem
nale pe această temă, so
licitând factorilor- res. 
ponsabili cu rezolvarea 
unor asemenea stări de 
lucruri —- 'în fond vio-' 
lenţă la odihna şi li-

VIZOR
vecinătatea Respectivu
lui club nocturn şi al 
patronului hotelului „Bu
levard", o scrisoare des
chisă adresată expres
dlor; Georgel Ităican,
prefectul judeţului Hu
nedoara, OVidiu Ilagea — 
primarul municipiului 
Deva, Dumitru Ioan Ar. 
sepie — şeful Inspecto
ratului de poliţie. al ju
deţului Hunedoara- şi ,

Mircea Brădean — şeful 
Poliţiei municipiului -De* 
va., Le prezentam con
cret starea de fapt in
suportabilă a acestui club 

. al fluturilor de noapte» 
care sfâşie liniştea şi 
odihna locatarilor din zo
nă de seara până dimi
neaţa, contrar celor mai 
elementare norme de 
comportament civic. Bo
xele eliberează zgomote 
de sparg timpanele, gu. 
riştii strigă cât ii ţin 
plâmânil, maşinile vin şi 
pleacă în trombă, claxo
nând ca-n pustiu/ încât 
deschiderea şi . pentrtt 
câteva minute a ferestrei 
pentru aerisirea came
rei este imposibilă.-» Ne 
exprimam atunci spe-

dUmitru GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

Autorul ralor cinci omoruri deosebit de
grave

^Începutul,
procesului

Aşa cum aţi putui, citi - 
. în ziarul nostru, vinerea 
trecută a început, ia Tri
bunalul judeţean Hune
doara, judecarea faptelor 

" lui Jian Beniamîn, din 
satul Subceîate, aparţi
nând/oraşului Haţeg, . cel 
care, cu sânge de gheaţă, 
a luat viaţa .folosind o 
armă de vânătoare şi car
tuşe-cu glonţ, viaţa lui 
Glierasim Sicoe şi Ioan 
iTuhuţ dintr-un sat de 
lângă Abrud, judeţul Alba, 
lui Gheorghe Pbp, din 
satul Sârbi, comuna lila, 
Elvirei Deac şi lui. Sorin 
Constantin Faur, din De
va. Completul de jude

cată a, fost compus din 
dnii jadecătoşi Iuliu Ku- 
taş, preşedinte şi . Călin 

■ Ghel-âsim. Aeuzarea ■&>. 
fost reprezentată de dl 
Alecsandru lotovici de la 
Parchetul de pe lângă Tri
bunalul judeţean, jaf a- 
pârarea, din oficiu, de dl 
Vasile Sicoe dc la Baroul 
de avocaţi din Deva.

La proces ;lu luat parte 
nude ale celor, ucişi, re
prezentanţi ai părţflor ci
vile, un mare număr de 
ziarişti din presa scrisă şi 
audiovizuală, locală şi 
centrală, un numeros plu 
blic.

Scurt portret • 
al criminalului

Criminalul, adus cu că

tuşe-la mâini şi straşnic 
păzit de un .mare număr 
de gardieni, 'poliţişti şi 
jandarmi, este un individ 
de vârstă 1 medie, Sfrijit la f  
trup, potrivit de. statură. 
Are o fafă ovală, obraz 
încă neted, doar in jurul 
gurii sq pot vedea de
butul a două cute. Frun
tea este de lăţime potri
vită. Ceea ce il frapează 
pe cel ce-1 priveşte atent 
sunt trei elemente. Nasul 
este ascuţit foarte \  spre 
vârf, buzele îi sunt "sub
ţiri şi vinete, ca nişte 
râme îngheţate, iar ochii

TU AI AN SONDOR

(Continuare In pag., a 7-a)

(Orăştfc) şi Maria Dan (Cluj), tinerele interprete de muzică popu. 
ale primei ediţii a Festivalului — concurs „Felician Fârea/ 

au prezentat recitaluri şi la cea de a doua ediţie. (Repor- 
festival în pagina a 5-a). Foio P/IVEL LAZA

CUI I I m c  EHCEPŢIDNSLR

UN REZULT AT MAI GU* FĂRĂ EMULBAT0R 
VĂ PROPUNEM CU MAS IHA UE ÎNGHEŢATĂ F R I Ş C A

MĂRIRE IN VOLUM 
ALIMENTARE 
RĂCIRE CU AER 
TREI MANETE 
PRODUCŢIE

4 0 *
220V

30Kg/h

MULT MAI COMOD SI MAI EFICIENT
INDIFERENT DE RITMUL DE VÂNZARE, CALITATEA ESTE ACFE 
SIMPLA LA UTILIZARE
PROTECŢIE LA FLUIDITATE Ş l UTILIZĂRI GREŞITE 

ACEASTA ESTE CALITATEA MĂRCII F R E S C O
: ÎNGHEŢATĂ NATURALĂ

ASI

PLRTR IN RRTE liRRRNTIE 12 luni

HUNEDOARA s t r  ' n . Baicescu #r. i 
(Pulichnic* ei- *L»U-cân*. I 8 Î -------

T e l/fa x ;
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alte vieţi
Ca şi altădată, in Bos

nia, scenariul războiului 
se repetă. De că te ori
s-au simţit în putere, for
ţele guvernamentale bos
niace, majoritar musul
mane, au declanşat o- 
fensive împotriva Sârbi
lor. Dintre cele mai 
recente, ofensiva din re
giunea Bihaci a fost o- 
pritâ de sârbi, iar acum 
ofensiva de la ŞaraievQ 
pentru ruperea încercui
rii Sârbeşti se pare că 
are aceeaşi soartă. După 
un început frenetic, for
ţele musulmane şi-au 
consumat energia şi apoi 
s-au oprit, fără să-şi a- 
tirigă scopul.

încă o dată, trimisul 
special al O.N.U. în 
Bosnia, japonezul Ya- 
susbi Akăshi, 8-a pro
nunţat in. favoarea ne
gocierilor, singureSe care 
pot aduce pacea In a- 
ceastă ţară nefericită. In 
aceiaşi scop, Uniunea
Europeană l-a delegat în 
Bosnia pe suedezul Cari 
Bildt, iar Vitali Ciurkin, 
trimisul special al Rusiei, 
şi-a __ iăcilt pe neaştepta
te apariţia la Pale şi a 
purtat convorbiri înde
lungate eu liderul sârbi
lor bosniaci Radovan
Karadjici,.

Toato aceste acţiuni 
diplomatice intense ţin
tesc reluarea procesului

COMENTARII

Ca şi în alte cazuri, 
urmează „strigătul" după 
ajutor din partea OJN.U., 
al N. A.T.O. şi al altor 
organisme internaţionale. 
Ceea ce n-au putut re- 
zoi va pe teatrul de luptă 
datorită dărzeniei sârbe, 
guvernul bosniac musul
man caută să câştige cu 
ajutor internaţional.

Numai dl situaţie ac
tuală este complexă şf nu 
ştim dacă Occidentul va 
mat pute» Ignore faptul 
că în conflictul bosniac 
toate foiţele implicate 
(mtisulmane, croate şi 
Sârbeşti) îşi eu partea 
lor de vină şi că ele tre
buie tratate în mod egal, 
fără. frici un fel de păr
tinire. In plus, situaţia 
din Bosnia Herţego- 
vina a devenit mai com
plicată şi prin sosirea atei 
a primelor contingente 
ale Foiţei de Interven
ţie Rapidă (F.LR.), a că
rei misiune este încă o 
nebuloasă. Se pare că, 
neavând mandatul să 
intervină |n conflictul, 
intere trric bosniac, aşa 
cum ar fl dorit foiţele 
guvernamentale majori
tar musulmane, F.Î.R. 
rămâne doar eu misiu
nea de a asigura 'secu
ritatea „căştilor albastre".

de pace în Bosnia — Her- 
ţogovina. Franţa, mer. 
K*nd mal departe, a pro
pus convocarea unei 
conferinţe generala a ţu. 
taior părţilor ** implicate, 
jdeea este sprijinită de 
sârbii bosniaci, dar res
pinsă de musulmani. Vor 
fi oare dispuse toate for
ţele bosniace să ■ facă - 
concesiile necesare opri-. 
rii măcelului care a fă
cut până acum peste 
133 009 de victime şi «t 
Instaureze pacea?

Se vor apleca mai mult 
oficialităţile O.N.U. şl 
N,A!P&). asupra propu
nerii preşedintelui Ser. 
blel, Sloboda  ̂ MHoşe- 
Viei, dp a se permite 
sârbilor bosniaci forma - 

confederaţii cu 
Federali lugo. 

rbla şl Munţe- 
negru), aşa cum a fost 
autorizată entitatea' 
croate—musulmani sâ 
forma» o confederaţie 
cu Croaţia?

Sunt aşa de mulţi 
„dacă" încât e greu de 
ptevâzut cum vot evolua 
evenimentele. Bite ar fi 
ea, după trei ante-' dă 
confruntări, să. le vină 
tuturor gândul cel bun.

GH. PA VEL

ffneşioţ fl- 
ie tec,' 1* «e.

Sub ăe 
neţi, 23 
diui
s.a, a avut îoe o 
ţie unde afi fost pre
zentate realizările de ul
timă oră, la nivel Inter
national, în ceea ce ptt»« 
veşte aparatele de măsu
ră şi control (AMC). Or
ganizatorii expoziţiei au 
fost Intercontrol S. A. 
Bucureşti şi Testcontrid 
S.R.L. Hunedoara, distrl- 

-buitorui zonal al instru
mentelor.

Vizitatorii şi virtualii 
cumpărători au putut con. 
stata, parcurgând stan-, 
durHe, noile tehnologii, 
subordonate electronicii şi 
destinaţe măsurătorilor şi 
controalelor / nedîstruetive 
proprii sectorului tehnic

mm mm

al economiei. Au fost ex
puse AMC.uri pentru mă
rimi mecanice cum ar fii  
şublere digitale, gpfirateanl 
digitală pentru măsurarea 

. nedistructivă a grosimii 
protecţiei galvanice, rngo- 
zi met» digitale portabi
le, durirnetre digitale 
portabile ş.a. Conform 
declaraţiei dlui tng. Radu 
Safta, reprezentantul Test- 
control S.R.L., aceste noi 
aparate ce măsoară mă
rimi mecanice au o pre
cizie de 10 ori mal mare 
decât cele clasice. Au mai, 
fost prezentate analizoa
re gaze arse şi cali

brate» re de temperatură, 
calibratoape do presipne şi 
aparatură «Metrică PBAK. 
Fabricanţii Upeetor AMC. 
uri sţjnt. cete mai tRjMg 
portante firme în dd- 
(neniu pe ptan mondial ţi 
anume: Idtutoyo «e Ja
ponia, Eurotron *r Ita
lia, Ametek — Damnar
ea, Chauvin-Arnoux >- 
Franţa. «^oẑ ţtê au

reprezentanţi ai prlncipă. * 
lelor Intrepribderl de pro
fil mecanic, termic ş.a. 
din judeţul nostra. în în
cheiere mai trebuie a. 
dăugut că preţurile a- 
cestor noi aparate de mă
sură şl control, compă * 
rate eu performanţei* lor, 
sunt acceptabile. (A. S.).

r

•  28 IUNIE •
-  •  Aducerea moaştelor •
2  St. Chir şi loan ; St •  
p Mc. Papla; *
p O Onomastică; Hor. •  
§ tenzia ; *
m O S-A, NASCUT, ia — 
t  »I9, la Febrila. scrii, f
•  tertll t  D. SfRBU (m. J
•  1999), una dintre cele î  
fi met dramatice şi ten- »
•  «ionate conştiinţe scrii.

•  ora $43 şi apune _
i j ţ g t  j
*  •  Au trecut 178 de g 
Sjdte dta aa; m  rămas m

JpSTĂ ' > «

m m w m ţ

■ şApglAAflflAftflAftAAftftAftrtAP'’'

rea unei

slavte MIERCURI, 28 IU
NIE Cu excepţia re
giunilor estice, unde 
va Continua să plodi 
Pe «rit extinse, se va 
produce o diminuare a 
instabilităţi! atmosfe
rice. Vremea rămâ
ne Insă răcoroasă, mi 
ntmcle fiind cuprinse 
între 18 şl 18 grade C, 
iar maximele Intra 18 
Şt 26 gradă €, uşor măi 
ridicate tn regiunile sa. 
ilc*. -

(Urmare din pag. 1)

ranţa că adresanţii seri. 
sorii — oameni cu înalte 
funcţii şl responsabilităţi 
-4  vor lua măsuri.

Speranţe deşarte. Hurii 
false. Nu numai că 
n-au mişcat un deget, 
dar nu au dat măcar un 
răspuns Hi semnalele 
disperate ale oamenilor, 
ale presei. Uitare, Indi
ferenţă, reg voinţă ?! S *  
sesizat, apte lauda sa, 
doar Oficiul pentru pro. 
tacţia consumatorului, a 
întreprins un control, a 
adoptat . mS*uri ! pe 'linia: 
d« oarapetenţft.pe dfcra 

. o afe, o vreme lucru
rile s-au calmat, pentru 
a fi reluate curând cu şi 
nud mare intensitate, 
Nopţile de sâmbătă, 24 şi 
duminică, 25 Iunie ax. 
au fost nopţi de coşmar 
pentru locatarii efiri ve
cinătatea acestui necon
trolat cuib de distracţii 
nocturne . Sesizat, ca şi 
la alte rânduri, ofiţerul, 
de serviciu al poliţiei 
municipale a aruncat 
pisica în curtea primă
riei locale, care a eli
berat autorizaţia de 
funcţionare pentru o *- 
setnenea activitate în 
centrul dens populat ai 
oraşului, dedinându-şi 
(poliţia) orice prerogati
vă de veghe la ordinea 
şi liniştea publică —-

■ V rK  S
altminteri, una din mi
siunile sale de bază.

Nu negăm dorinţa de 
distracţie a tinerilor în 
asemenea spaţii nocturne, 
nici pe aceea a unor 
patroni de a-şi ajusta 
veniturile din astfel de 
activităţi. Insă nu prin 
încălcarea legilor, nu prin 
atentat Constant Şi bru
tal la liniştea publică, 
la odihna oamenilor, la 
pacea socială a obştii. 
Iar pentru înscrierea in 
aceste coordonate civi
lizate, omeneşti, există 
legi, reguli, nora», pra- * 
ciut) şi instituţii abili

tate să te aplice.
La ele facem din nou 

un.' apel, ta aceste « .  
ganlsme, pentru a-şi în
deplini atribuţiunile, în 
spiritul legilor statului 
de drept, cu sublinierea 
■că la comanda celor două 
poliţii — judeţeană Hu
nedoara şi municipală 
Beva — Se află oameni 
integri, specialişti în 
profesie, capabili de 
înfăptuirea misiunilor ce 
le revin. Sunt necesare 
însă acţiuni dinamice, 
concrete, curajoase. Şi 
încă o trimitere, * la A- 
genţia 'protecţiei mediu
lui Deva — condusă, de 
asemenea- de cadre va
loroase şi oneste — de a 
Controla dacă n„u se 
depăşeşte „norma" de 
decibeli aprobată pen
tru anumite activităţi. 
Din nou, speranţe...

MIEHCBW,
28 IUKÎE

i n
7,00 TVM •  Tele- 

mâtinal; 8,30 La pri.v 
ma oră; 9,20 Serial (r) 
'• Santa Barbara; 
10,05 Serial (r) * Aur 
şi ■noroi; 10,55 De

lte; 11,40 
n ou ţă  •  

CUşi t e  filme cu 
'ftţr i.ta e  Şi alţi ma
eştri ai artelor mar. 
Prim —Hogele boxer"; 
14JW Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 15,05 TVR 
auj-Nâpoca ;C *«.00 
Actualităţi; 16,10 Ma
gazin sportiv; ILOO 
Festivalul naţional 
studenţesc de muzică 
rock, Craiova, 199$ (se. 
leeţiuni); 17,15 Alfa şl 
Omega; 18,00 De la 
lume adenate; . 18,30 
Desene animata; $9,30 
Serial o CaUfarata vi
sează ; 20,00 Actualităţi 
o Meteo •  Tclesport; 
20^0 Serial •  Dr. 
Quina (ep. $6); 21.45 
Noi frontiere: 22,25 
Totul despre muzică

JrM  La prima ori; 
9.20 Ora dr MMfcăt
10 fti panoramie eu
ropean ; tu n  Dese. 
ne antante; 12,00 
Gongî fr); 12A9 Ar- 
mopii corale; 13,00 
Documentar'; 143)9 Ac. 
MtAU0Sţn 14,10 Btran 
dă nmanţă; i5,io Mo. 
zaic; I6d>0 Desant a. 
nimate; 18,38 SeriM •  
fi* begnţH Plâng (e®. 
213); llAO Serial o 
Aur şi noroi (ep. 85); 
tLM Emiuune In ţim. 
In maghiară; tofio 
Pleiade — Repere is
torice ; 21,00 TVM « 
Mesager; 21.30 Tra.
«tiţii; 2Z#0 Seriâl e 
Santa Barbara (ep. 
«3); 23.45 Moda pe 
meridiane; 005 Di
vertisment muzical.

ino»«5

W

00N

«
W
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6,35 Ştiri, seriale şl 
desene anim.; 9,05 Sal
varea (s. SUA); 10,00 O 
familie * foarte drăguţă 
(s/r); 10,30 Cheers (sit. 
com/r); 11,00 Frunte» şl 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
o fierbinte (csţ; tăjo 
Duelul familiilor (cs); 
13,35 Sprlngfield Story 
(s); 14,00 Tenis. Wtmbleu. 
don ’95 (d); 19,45 Ştiri, 
sport, meteo; 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune — şi — 
rele (s); tU S Alarmă la 
staţia 2 (dramă, German 
nia 1993); 23,10 Stern TV 
— magazin; 1^0 Cheers
(sîi. com.j; 1,68 O Tarm- 
lte, foarte drăguţă (rit 
3,20 Pasiunea ei e crima

7,88 Şfiri: 9,4$ GWdul 
Parlamentului; tDjOO 
Show.ul tei Maur ido
Costanzo (rit 1 2 4 0  O 
blondă pentru -tata (fi); 
12,45 Forum (mag.)rl4,00 
Ştiri: 14,2$ Cotidiene; 
14,40 Beautiiul (s); 15,10 
Complot In fiimille (cs); 
16-25 Scene de 1a o nunti 
(show); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 OM, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00/Ştiri; 
21,2$ Circulă zvonul 
(show); 21,40 Tata se 
îneaari (s); 23,4$ Ştiri: 
2.30 Cotidiene <r)( g^5
Circulă iVeătii (r); 3,00
Flecare volum (r).

G-30 Germania azi dl» 
mincaţâ; 8,30 Bruncb T f  
(mag, TV); 10,30 Gim
nastica matinală; u,M 
Sectorul lui Woiff (s.p̂ t
12.00 Kllpp ldapp Club;
124» Vecinii (fi); 13,00
Soarele Californiei (s);
14.00 Faicon Crest (*);
15.00 Cagney şi Lacey 
(t.p.); 18,88 -Stor Trek 
ta, SF); 17,98 Baywatd» 
(s): „în deplasare"; 18,00 
Să riscăm! (cs)ţ 19,00 Ta» 
tul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20,38 
Roata ndroculoi (cs); 21,1$
Ssvarcroi ta); 22, 15 chi- 
tSgS  îîope ta)S 6^6 Tata 
vede roşu (La. SUA, 
197$); 2,15 Reluări.

848 Ştiri NBC, cu Testa 
‘ ‘ î Td» Ştiri IW ;

.tymmw-t 10,00 Comerţ 
ItM  Roata banilor; 1M0 
Roata bmOBt 
europeană şl 
1940 Ari — iatermaţil
19.38 Buletin teirsterţ 
20,88 Ştiri Ittf f
Golf Volvo PGA — Ope- 
n.tit francez; 2 U t  Da. 
tataie, cu Jaue Pautayşi
Stane Phmips; 224o
WISO — mngmlw ger. 
mân; 848 Beai Perso
nal (show); I4fft Buletin 
bursier; li?0 Oferta pie

ii; 1,30 Ştirile nopţii 
C; MO Vldcomoda;

2.38 »f*Pt înainte (do).

&

Dansuri sportive; 
Sporturi extreme de 

Newport, Wtade I s . :

5̂ r® JSP6
m  Alena; 1$A8 Snooker
•  U fa Baropenaâ *95;
1848 Magazinul tatarna. 
ţtenat al sporturilor eu 
motor; 1748 Fotbal •  
Capu Mnndial *9$ : Olan. 
da — Brasilia (înreg.); 
184* Sporturi extreme; 
1948 Moto- : fg) ■* -
Ckmkâ Prlac; tM t
leita dc ştiri t ;  21,80 
Atletism * LAAF Grund 
Prix II de la Helsinki, 
Ffntauda (<f): 848 Auto
•  Magazia Formala 4  f 
lj88 Baschet •  CJB. mas. 
raita de ta Atena (re*.);. 
2,00 Buletin de Ştiri t

9,09 Desene anima
te (r); 9,38 Film do
cumentar (r); 10, 00
MafaMa (r); 1140 Se
rial (r) •  F.B.I. j
«40 Serial * CHIPS *' 
(r); 12.40 Film artistic 
•  Baden (rR 1445 
Video text; 16,00 Post

De. 
1840 

tar *
în cău. 

19,00 
„Ta. 

Se-

să-ţi
21, 00

iMpn-'clin :
. , , J8 Şerial •
:««*e(b*8; 22,20

— ; 2245 Chestiu- 
mu citai ; 23M Sta
ruri jMHtni totdeauna;
8.00 Vktaetext

DRVASAT PLUS 1

' 10.80 Obiectiv (r)}, 
*840 De, re medica 
toi 1*4$ Film •  Apar. 
taman t«I <r>: 13.00
VMeutagf; *>48 World, 
net; 19,88 Mala Street 
dara; 20,80 Actualităţi 
TVR ; 28,45 Clip DS;
21.00 Actualitatea fn 
dirpet; 22,15 Film
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. Aşa după cum s-a anunţat,
• luni, 26 iunie, a avut loc prima 
! etapă din faza judeţeană a 
! Ww®emiit& de fotbal pentru eo- 
, gii. organizat de Compania Co- 
’ ca-Cola Timişoara, coordonator 
; special dl Romulus Tănăsescu,

sprijinită In judeţul nostru de 
j Asociaţia Judeţeană de fotbal
* — preşedinte prof. Mircea Sîr- 
l ba  Deşi timpul nu a fost priel- 
1 nic, meciurile din prima etapă 
| au demonstrat că atât conduce- 
! irite cluburilor înscrise cât şl

micii fotbalişti acordă o mare 
atenţie .bunei desfăşurări a a- 

. ceste! incitante şi apreciate 
, competiţii, pregătindu-se cum 

să cuvine .pentru partidele din. 
faza judeţeană.

Iată şi rezultatele înregistra
te în meciurile de luni: Mure- 

u şui Deva — Aurul Brad 6—jO; 
F.C. Aliman Brad — F.C. Start 

Deva 3—!; Jiul Petroşani — 
Minerul . Lupeni (nu ne-a par
venit rezultatul).

Mureşul Deva (antrenor Gheor- 
ghe Ţur.Iea) a dominat clar par
tida, echipa gazdă bucurându- 
se de bune condiţii de pregă
tire, cu câteva viitoare speran
ţe de c)as& s-a dovedit a fi mai

PRIMELE REZULTATE 
ÎN FAZA JUDEŢEANĂ- 

A TURNEULUI DE 
FOTBAL PENTRU COPII

omogenă şi a învins1 la un scor 
categoric pe Aurul' Brad (care 
ar merita mai multă atenţie din 
partea factorilor locali), este 
antrenată de Li viu lezan.şi Flo
rin Gavrilă. Pentru Mureşul' 
Deva, au înscris Atbu Cristten 
2 goluri, Adrian Oaucea (1), 
Valentin Lipitor (2), Alin Sa* 
ro! (IX _ <

Meciul dintre G.F. Ahman 
Brad, antrenori Gh. Golcea şi 
Vasile Dan şi F.G. Start ’91 De
va, antrenori D. Cojocaru şi 
Iosif Molnar, a fost foarte dis
putat — o spune şl scorul în
registrat — între două formaţii 
de la cluburi cu iz de profesio
nalism, ce dau mare atenţie 
pregătirii -după toate regulile a 
viitorilor fotbalişti. Pentru . în
vingători au înscris Cipriaa Si* 
raion 3 goluri (I) şi Darius 
Pipoş. s

Aşa cum s-a discutat şi la şe
dinţa tehnică şi la conferinţa 
de presă organizată la Asocia
ţia judeţeană de fotbal, la care 
âă luat parte toţi antrenorii e- 
chipelor înscrise Tâ acest tur
neu, antrenorii sau • cineva de - 
la cluburile respective sunt ru
gaţi să informeze redacţia (tel. 
611275) său A.J F. Deva despre 
rezultatul şi numele tinerilor 
fotbalişti care au marcat golu
rile.

Azi se dispută meciurile ce
lei de-a doua etapei F.C. Start 
*51 Deva — Mareşal Deva (se 
joacă la Simeria); Aurul Brad 
— C3V Aliman Brad şi Victo
ria ’90 Călău — fiul Petroşani.

SABIN CERBli

În meci de Jjaraj

C.F.R. Simeria -  
Recolta Rapolt 2 - 0

Deosebit de important, 
meciul de fotbal desfăşu
rat duminică, 25 iunie .a.c., 
după-amiază, pe stadionul 
CFR Simeria, dintre Re
colta Rapolt şi echipa lo- 

. cală — prin miza sa, un 
loc in Divizia G —, a fost 
tranşat de către CFR Si
meria, după 120 de minu
te de joc (prelungiri), prin 
golurile marcate de către 
Francisc Biri, în minutele 
94 şi 119.

Anterior meciului f cu 
CFR Simeria (ocupanta ul
timului loc în Divizia C), 
Recolta Rapolt care evo- 
luează in Campionatul ju
deţean, seria Valea Mure- 

- şuiul, a trecut de Utilajul 
Petroşani, cu 7—5, după e- 
xec ut irea lovitu îlor de a 
11 m, dar a cedat In pre
lungiri, când experienţa 
cwrv-i j-ionai i -i echipei 
din Simeria şi-a spus cu
vântul nu numai prin coif- 
strUcţia jocului, dar şi prin 
ocaziile create la poarta 
oaspeţilor, care au trecut 
cu emoţii de fazele «in rai- 
nutele 40, 41, 42, 57, 62 şi 
83, când atacanţii CFR-UÎui 
au fost la un pas de gol, 
/  • , .

însă excelenta formă a por
tarului, din Rapolt a făcut 
ca tabela de marcaj să ră
mână neschimbată, 0—9, 
după .90 de minute de joc.

In replică, echipa din 
Rapolt a impus un ritm 
susţinut, cu faze frumoase, 
dar fără" mari probleme 
pentru Miturile echipei fe
roviarilor simerieni.

Pe parcursul celor 12i 
de minute de joc, echipa 
din Rapolt a fost sancţio
nată cu şase cartonaşe gal
bene, iar CFR Simeria  ̂cu 
cinci cartonaşe galbene.

* Formaţiile aliniate la 
start au fost: Recolta Ra
polt ■*-vBenţa, Hâda Do 
rin, Parvaş, Stănilâ, Cio
can, Albu, Moldovan, Lu~ 
ca, Hada Mihail, Beanca, 
Sas, CFR Simeria — Sava, 
Ursa Slrm B săn e 
fmin. 73 Trufaş), Biri Zoi- 
tan. Popov i, Mlădiu Jţ>. 
ier, Biri Francisc, Urzică, 
Toth (min. 66 Pitariu).

A afbitrat la centru 
Hanzi Ştan ajutat ia linie 
de Ctendiu Sticiu ş i Olau-
diu Petric (Deva).

CORNEL POENAR

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ 
DE FOTBAL

A N U N Ţ A :

In ziua de 3 august 1995, ora 9,00, 
conform Statutului Asociaţiei Judeţene 
de Fotbal, va avea loc adunarea gene
rală extraordinară, ctt participarea tu
turor membrilor Â.J.F., cu următoarea 
ordine de zi: v

1. Alegerea vicepreşedinţilor (sau vi
cepreşedintelui) A.J.F.

Cei care doresc sâ candideze, con
form statutului, sunt rugaţi să-şi de
pună candidaturile şi programul cu 15 
zile înainte de data alegerilor, ota 13.

Totodată, rugăm asociaţiile şi sec
ţiile de fotbal ca până la data de 15 
iulie a.c., să comunice numele delega
tului cu drept de vot la secretariatul 
A.JF. pentru înregistrare.

Cu această ocazie se va difuza pro
gramul ediţiei Campionatului de fotbal 

ţ preţ î şi site materiale te 
**•*« ie campionatul Diviziei C i .• 
Campionatului Judeţean, seriile Valea 
Mtireşului şi Val a Jiului 
Şedinţa se va desfăşura în sala Liceii- 

lui „Decebal* din Deva. (Prof. MlRCEA 
SARBU, r*>eşe t-nt,. 1 V ASILE \ rMBŞ, 
J2 reta i

I
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CURSURI INTENSIVE 
DE TENIS

Pentru toţi cei care doresc să înve
ţe tainele neasemuitului „sport alb" — 
tenisul, ţineri sau. mai vârstnici, la 
Deva, pe Stadionul „Cetate“ se orga
nizează zilnic cursuri intensive de te
nis, ce au loc între orele 9—11. Infor
mai > uplinit itan 1, s-,: anul 612750

(S.c.)

7*'
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Tinere speranţe 
hunedorene

I

Asociaţia dc karate tra
diţional din România are 
mai multe filiale în toa
tă ţara şi bineînţeles şi 
ia . judeţul Hunedoara. 
Clubul „Vodan" Deva ca
re îşi desfăşoară activi
tatea în Incinta Clubului 

; spoAiv şcolar Deva este 
condus de dl Alexandrii 
Nistor (t Dan).
... Dl Alexandru Nistqr 
a început practicarea a- 
cestei arte. marţiale în a. 
PuL în oraşul Sla
tina, judeţul Olt, cu dl 
Dan Ştuparu şi dl Ben- 
dea Marius. După revolu
ţia din decembrie a ob
ţinut atestatul de instruc
tor naţional,, iar din lu
na mai 1995J posedă şi 
atestatul de antrenor, 
fiind antrenor al Clubu
rilor din Deva, Brad şi 
Ilia.

De la început, aCtivita. 
tea cluburilor a fost pro. 
miţătoare, dar cum în 
sport rezultatele apar mai 
târziu, -cluburile au a- 
vut m î puţine satisfacţii 
deoarece şi condiţiile au 
fost şi sunt destul de gre
le şi concurenţa este des
tul de mare, sportivii hu- 
nedorenl ocupând mai 
multe Jocuri fruntaşe la 
fazele zonale la cupele 
organizate de alte du
huri şl chiar la unele 
oompetiţii naţionale. Si- 
gur, la competiţiile de an. 
vergur* rezultatele au fost

mai slabe. Se pare testă 
că începând din acest- an, 
rezultatele au început să 
apară şl să ' demonstreze 

, şi valoarea unor compo
nenţi ai cluburilor hune
dorene.
•La Campionatul naţio

nal de copii; cădeţi şi. ju
niori 'de pfldâ, desfăşurat 
la Cluj-Napoca în perioa
da 6—-11 iunie a.c., Ma
rius Biji a obţinut Me
dalia de aur la kumite,

«—»—«—*-*—*—*—*—*—*>—»-

KARATE
la categoria de vârstă 16 
—18 ani, iar echipa de 
kumite 16—18 ani, for
mată din Marius Biji, clu
bul „Vodan* Deva, Her- 
man Bria, „Jodan" Brad, 
a obţinut medalia de ar
gint în proba de kumi
te şi tot la această pro
bă, Marius Biji a obţi
nut. medalia de bronz.

Rezultate destul de pro
miţătoare a avut şi grupa 
de copii care reprezintă 
Şl speranţele duburikxr 
hunedorene: Andrei Kb- 
but, - „Vodan" Deva, lo
cul pateu, kata Ind. (lt 
—ÎS ani% Horia Străuţ, 
care ă avut o comportare 

frumoasă, câli41eându-«e 
pe torta! patru, dar nu

mai neşansa , aL ţEpcut să 
. fie î«vin*s te femifte^ă»; 
Ţciicş Căfln, dc Ja 'Clu
bul „Vodan0 Deva, a -6-
eupat locul cinci kato indţ 
cat. 10—12 ani. Teuca La- 
vinia, kata ind, s-a cla
sat pe locul şapte, cat 
13—15 ani, Rusu Loreda- 
na, clubul „Vodan* Brad, 
locul cinci, kata ind (10 
—12 ani), lostn Monica, 

>’ clubul „voiîauf" Brad, lo
cul şasp. kata ind (16—12 

'  ani), Hermao Zoltan, „Vo- 
dan“ Brad, locul: şapte, 
kata ind (13—15 ani).

Rezultate meritorii au 
înregistrat şi Şflviâ Istra- 
•te, Cătălin Pruteanu, So
rina Steavu, Alina Cu- 
peţ, Alex. Ardelean de 
la Constructorul' Hune
doara, Cr. Schlunsky, Cor
nel Ilea, Andrei Co&uţ 
de la Deva. ■
, Aceste rezultate nu ar 

fi putut fi obţinute fără 
ajutorul unor oameni de 
suflet, care au avut. bu
năvoinţă de a ajuta fi
nanciar lotul de perfor
manţă al cluburilor, cum 
sunt: SAPRUG SA De
va, Cofetăria „Arta1* Com 
SRL, Alin- Trans Impex 
SRL Brad. Dar cel mai 
mare 'merit il are condu, 
cerea CSS Devâ; în per-' 
soana dnilor Recţaru Dorin 
şi .Matei Partenie care au 
asigurat sala de antrena
ment din spatele Liceu
lui Auto Deva. Pe aceas
tă cale, duitatrile. tine
rii sportup^ac apel şi la 
alţi spşghori pentru a 
sprijini Şi pe cel oare
practică karatele. v

e. Sandu

I }
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Nimeni nu-şi
-. “  J-â intrarea In sala
de şedinţe am citit lista 
afişată. Erau trecute 13 
dosare la rând, pentru ju? 
docare: /majorări rentă; 
plângeri la Legea 18 din 
1891, revendicări, ieşiri, 
din indiviziune, pretenţii, 
divorţuri. Vă rugăm să 
precizaţi, stimate dl pre. 
şedinţe, sunt multe dosa
re, sunt puţine, sunt gre
le? '
, — Aţi nimerit într-o zi 

măi uşoară. Avem zile cu 
30, 40, chiar în jur de 

. 581 de dosare pe rol. Pen- 
,■ tru mâine, de pildă, a- 
; vem jpfe rolul judecăţii 34 
de cauze. Mă întrebaţi 

' dacă sunt grele. Orice 
. câUză este grea, presupu
nă . q mare răspundere, 
începând cu cei care in
strumentează cazul, până 
dosarul ajunge la jude
cătorie. Aici, cea mai ma
re răspundere revine com
pletului de judecată, pre
şedintelui acestuia, în ve
derea soluţionării cauzei 
în spiritul şi litera legii, 
pentru a face sâ triumfe 
supremaţia legilor statu
lui de drept in orice cau
ză.

Convorbire cu dl NAPOLEON FLpREA, 
• preşedintele Judecătoriei Orăştie

. — Sunteţi preşedintele/
Judecătoriei Orăştie de 

la înfiinţarea ei, din toam
na anului trecut. Aţi În
ceput activitatea pe un 
„teren viran", să zic a- 
şa. Dar perioadă de aco
modare nu cred că v-aţi 
putut îngădui.

; Nu ne îngăduie via
ţa în desfăşurarea ei, e- 
venimentele care au loc 
şi, ca să fiu mai concret, 
abaterile ,de la lege, în
călcările, nesocotirea ei. 
O dovedesc şi cele peste 
600 de dosare-intrate în 
scurta perioadă de când 
fiinţăm ca instanţă jude- : 
cătorească.

— Reuşiţi să daţi solu
ţii în toate cazurile ?

— Avem aproape 400 
de dosare soluţionate, ce
lelalte fiind pe rol. Nd-am 
organizat în aşa fel că să 
putem lucra In zile pli
ne: funi — cauze civile 
la unic, marţi şi miercuri

- — complete de judecată 
în cauze civile mai deo-

-Sefeltef jdi — cauze pe
nale, cu arestaţi, după 

. caz, vineri — primiri în 
audienţă, clarificarea ui 
nor probleme ce impun 
cercetări, audieri, i acte' 
doveditoare, mărturii su- . 
plimentare etc., totul pen
tru, a putea stabili adevă
rul, pentru ca nimeni-să 
nu fie pedepsit fără vi
nă, dar nici un vinovat 

. să nu scape de pedeapsa 
dreaptă', , după fapta să- 

\ vârşită.
— Dacă ar fi să faceţi 

o ierarhizare a cauzelor 
care fac obiectul dosare
lor, cum ar arăta ?

— Predomină abaterile, 
greşelile grave ia apli
carea prevederilor Legii 
fondului funciar, stabili
rea dreptului de proprie
tate, împărţirea , bunuri
lor, neplata cil rea.cre-

. dinţa â pensiilor pentru 
copii, pensii stăbilite'prin 
hotărâri - rămase definiti
ve, furturi din avutul pu- 

, blic şi particular, divorţ

juri, insulte, loviri etc.
— O cazuistică 'vastă, 

complexă, grea. Ne gân-. 
ditn/că pentru o bună ju
decare, spre stabilirea 
dreptăţii şi adevărului, 
este imperios necesar să 
râdiueraţi, să colaboraţi 
ţi ctt alte organisme abi
litate în cunoaşterea, a- 
plicarea şi respectarea le
gilor.

— Fără îndoială. A- 
vem in procurorii de la 
Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Orăştie, în 
poliţie, în autorităţile lo. 
cale, în executorii  ̂jude
cătoreşti şi avocaţi un a- 
ijutor de mare nădejde în 
aplicarea legii, în toate 
cazurile supuse nouă spre 
bună şi corectă- judecare. 
Principiul nostru sacru, 
rostit cu mâna pe Biblie 
şi pe crucea lj»i Isus Hriş- 
tos, teste să veghem cu 
sfinţenie pentru ca supre
maţia legii şă triumfe î'n 
soluţionarea fiecărui: do
sar, in fiecare cauză ' su
pusă justiţiei.

Convorbire .consemnată de 
Gh J. NEGREA

vwwîwr/zvvtfwvwvwiwwwvyvyivreryv^vvvvw..
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Viaţa de familie, relaţii- 
I f  tbtttţe soţi, copii şi re-, 
latei lor cu părinţa- • am 
Pj Mt că se bucură de o 
SWtfc de prevederi ale le
gii ‘civile* dar există şi ca
zuri în care s-a apreciat 
că se impun şi unele mă
suri cu caracter penal. ;

Printre «ceste măsuri, pu
tem menţiona:
' X  bigamia, adică fapta 
cehii care deşi căsătorit 
(iar căsătoria nu a foit des. 
făcută prin divorţ ori .prin 
decesul soţului) contractea- 
PivÂ-jtwuă căsătorie. Fapta 

to*fcof*ră cu uşurinţă, 
itfPîţSd Ottre a comiş-o poa
te #  COhdâmnat ia o pe- 
drtgpS până la trei ,ani 
incwttlare. Implicaţiile de 
ordif»; dfvil sunt însă com
plicate. Astfel, această a 
doua îăsătorie se anulea
ză, copiii, dacă sunt, au o 
situaţie încurcată, chiar da
că au fost recunoscuţi, şi 
cel mai grav este executa, 
ţea unei pedepse cu închi
soare. Şi toate, acestea pen
tru că nu s-a introdus o 
acţiune de divorţ, după 
care jtotul era simplu, nor
mal

— adulterul, care este e 
infracţiune mai rar întâl
nită pe rolul instanţelor 
de judecată, dar frecventă 
în viaţa de toate zilele. 
Constă în fapta celui care, 
deşi căsătorit şi fiind în 
relaţii normale cu soţul, 
întreţine relaţii extracon- 
jugale;

— abandonul de -familie, 
prevăzut de articolul 305 
din codul penal, care Cste 
o infracţiune gravă şi pe 
care" mulţi soţi (in special 
bărbaţi) o comit cu Uşurin
ţă, fie din neştiinţă, fie cu . 
vădită rea credinţă. Ea , 
constă' în fapta celui care, 
deşi este obligat la plata 
unei pensii de întreţinere 
faţă de Un copil, nu îşi res.

ţia — de, regulă- generală 
mama copilului — nu face* 
plângere penală, faptul în 
stog este ruşinos şi denotă 
o lipsă de sentimente u- 
mane. Ca să-ţi laşi copilul 
expus mizeriei fizice şl 
^morale, să te dezinteresezi 
de cel căruia tu i-ai dat 
viaţă eşte o faptă pe care 
orice om de bună-credin- 
ţă o condamnă.

CURIER JURIDIC

pectă această obligaţie, nu 
plăteşte pensia şi nu con
tribuie în nici un alt fel 
lâ asigurarea nevoilor co
pilului său minor.

Aceeaşi infracţiune o co- - 
mite cel care părăseşte, a. 
lungă sâu lasă fără ajutor 
un copil, expunându-1 prin 
aceasta la. suferinţe fizice 
şi morale.

Săvârşirea faptelor ce 
constituie infracţiunea de 
abandon de familie este 
condamnabilă mai ales din 
punct de vedere moral. Iri. 
diferent de ce spune legea 
penală, indiferent dacă so-

De aceea, împotriva ce
lor care nu-şi respectă o- 
bligaţiile de familie, ar
trebui să existe o opinie 
publjcă generală. Spun toa
te acestea mai ales cu 
gândul la acele femei ca-" 
re pornesc la drum cu a- 
semenca bărbaţi şi nu se 
gândesc ce li se va întâm
pla şi lor, mâine.

Relele tratamente aplica
te minorului înseamnă pu
nerea în primejdie gravă, 
prin măsuri sau tratamen. 
te de orice fel, a dezvol
tării fizice, intelectuale sau 
morale a minorului de că-

, tre părinţi jiau de orice 
jtertoană cârâia minorul i-a 
fosf încredinţat spre creş-■
tere şi educare* *
- Infracţiunea de reje tra
tamente aplicate minorului 
se pedepseşte cu închisoare 
până la cinci ani, dar ea 
are grave implicaţii , de 
ordin moral. Copiii pe ca
re îi vedem pe drumuri, 
neglijaţi de familie, fără 
ca cineva să se ocupe de ci, 
supuşi mizeriei morale -şi 
crescând ca un viitor po- 
tenţial de .infractori, aceşti 
popii ar trebui să aibă o 
altă soartă, iar cer'care ti 
au în grijă ar trebui traşi 
Ia râspteidpre.

O altă faptă care cau
zează prejudicii relaţiilor 
de familie este nerespecta- 
rea rhăsurilor privind în
credinţarea minorului. Re
ţinerea de către un-părin
te a copilului minor fără 
consimţământul , celuilalt 

: părinte se / pedepseşte cu 
închisoare, dacă creşterea 
Sau educarea ar fi primej
duite. • ‘ / -

La fel de gravă este şi 
fapta părintelui care-1 im. 
piedică în mod repetat pe 
celălalt părinte să aibă le- 
gâturi personale cu mino- ’ 
rul, in condiţiile stabilite 
de instanţa de judecată.

în problemele de fami
lie, legea penală prevede 
că împăcarea părinţilor du
ce la stingerea cauzei chiar 
-«tocă s-a pornit acţiunea 
penală. ' ■/; /. ' 7

INFORMAŢII •  NOTE
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Castraveţii in dizgraţie ?
Un semnal venit de la 

un'specialistîn agricultu
ră ne-a atras atenţia în 
mod cu totul deosebit 
Este vorba despre dispa
riţia de pe pieţele hune- 
dorene ă ‘producţiei de 
castraveţi realizată pe 
plan local. Poate acum 
piaţa, nu este saturată, dar
nici nu*duce lipsă de a-
cest produs. ' Obiectivi 
fiind, dacă în anul tre
cut mâneam varza cu 600 
-—-800 lei/kg, acum pre?, 
ţUl ei este de 306—400 lei{ 
kg, ceeâ ’ ce înseamnă că’ 
la acest produs cererea.' 
este acoperită.

Ou castravetele este 
însă o altă poveste. S-ar 
putea să' existe şi aici, o 
ofertă dublă ' sau triplă, 
ceea ce automat ar în
semna o reducere a pre- 
(ului. -Lucrurile nu stau 
însă aşa, deoarece. piaţa 
oraşelor hunedorene O ţin 
arădenii sau oltenii. Sjg' 
pricep ei mai bine la le
gume ? Nu le contest a- 
cest merit, dar nici nu' 
se poate ignora produc
ţia locală, care acoperea

in .mare parte cererea 
consum. A da vina pe 
ploile acide, său pe alte 
cauze îrtelppujte, înseam
nă, a face 'o mare greşea
lă. ' ' '

Scăderea drastică a* 
producţiei — ne spunea 
specialistul —• consider câ 
are drept cauză neimpli- 
earea tefanic£ suficientă 
a celor ce trebuie să se 
ocupe de producţie. Este 
vorba în special de apli
carea tratamentelor fi- 
tosanitarâ necesare. ($a 
toate că se dau o serie 
de avertizări pentru com
baterea bolilor şi dăună
torilor/ acestea nu ajung 
Ia cultivatorul obişnuit, 
Care nu ştie când şi cu 
ce ’ trebuie să . facă' stro
pirile impoţriva bolilor 
şi, dăunătorilor.' Bine ar 
fi ,■ ca acest semnal să fie 
recepţionat .cum se cu
vine, in egală; măsură, de 
către cultivatori şi de cei 
care au obligaţia profe
sională să se ocupe de 
sprijinul producătorilor a- 
gricoli în realizarea unor 
producţii mulţumitoare la 
•fiecare cultură:

;A-

Revistele de literatură
■i-a?\ * ■'

Procufărea .revistelor rţe /ăpoţ* să .«w mai Wăr-: 
'literatură 'a.'devenit o b.m -despre ţiarababura 
problemă:. depsebită nu actuălâ din i&f'uzare, e- 
nuniai în municipiul De- sistând dese,situaţii când 
va, îrt special după de- un anumit număr dihtr-o 
gringoţada. intervenită în publicaţie* de - interes ie 
difuzarea presei după găsagţe ia anume
W89- ̂ Referindu-ne la “Un chioşc," iar a;Jpi aştepţi'to- 

.cadeopwet, cel de la Dă- ' darnic' şi alte^numere în- r 
va, undfe cititorul aViţb» tî«U6âf-'ace&#Sbrit tfiri- 
ştiâ că găseşte tot 6e-i Tt_
interesează Ja. chioşcul M  j^anrr M a'^ irn rm ilângă Liceul Decebal, a- R»âmf luwsul--general -din
cum eşîe un mare semn  ̂ .PÎIa'
de întrebai# de ce acest dezn,mte cu «**
chioşc (util şi ‘elevilor — te”'- Puate- totuşi, se va 
n.n.) nu râai funcţtoilea- gări- ° soluţie convenaW- 
ză de foairte multă Vrâ-'. la. "profitebilâ şi «e :ce . 
me. Poate se va găsi* un de înlăturare *a ne-
răspuns pe care mulţi ci- muiţtrmiriior ivite în le. 
titori de presă îl aşteap.. gărorfi /U subiectul a- 
tă. bordat.

Drumul cu gropi de... încercare
Pentru şoferii care n-au nicipiut Poate câ nici ei 

mqi circulat de multă nu aii mai trecut de mul- 
vrajae sprâ Cabana Be- tă vrenie pe aici, altlel 
jap din municipiul Deva, nepulâod să rămână in- 
este un adevSVat risc să sensibili la sesizările tu- l .j  
se încumete1 acum să-şi riştiior spre ..această zo- 

‘ .nă. ■
Ar fi cazul ca acest 

semnal să ajungă la fac
torii de decizie care pot 
şi; trebuie să intervină 
pentru a înlătura neplă-

teL-,

încerce suspensito maşi
nilor pe acest drum. Cau- 

. za ? ;

. Gropile provocate în 
©sfâlt nu mai sunt lua
te in seamă de ani de zi- -cerile provocate automo-
le dă către cei ce trebu
ie să” gospodărească mu-

biliştilor ce se deplasează 
în zona.

Dezinsecţii, deratizări
Este bine ştiut ,că aso

ciaţiile de locatari au pre
văzut în statutul lor şi o- 
bligaţia de a efectua de 
două ori pe an dezinsec
ţii şi deratizări la blocu
rile de locuinţe- Gâte ă- 
sociaţii respectă această o- 
bligaţie ? Foarte puţine, 
deşt din buzunarele loca
tarilor sunt suportate Şi a*
ceste cheltui^ Neîndepli- 
nindu-şi aeeastl obligaţie 
au lăsat şl lasă" cale libe
ră ţânţarilor, tuturor cate
goriilor d« goange, şoare
cilor, şobolanilor, altor vie
ţuitoare periculoase pentru

viaţa ■ şi sănătatea oame
nilor, mai cu seamă a co
piilor. Exemple ? La blo
curi din Deva, Hunedoa
ra, Haţeg, Călan, Brad, tu 
localităţile Văii Jiului... A- 
rătaţi-ne un bloc în cai® 
să nu mişune ţânţari, goan
ge, şoareci. Poate în apar
tamentele preşedinţilor a- 
sociaţiilqr de locatari ari 
In cele ale imputemiciţil*» 
care adună lunar banlfru- ! 
moşi din buzunarele loca
tarilor pentru te miri ce 
lucrări, niciodată efectua*, j 
te... i

GH. I. NEGREA
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MARI A TUDOR

V «Alţi avut iniţiativa 
i ergaftizării acestui fes- 
i tival-concura datorită 
J faptalui c i Felie ian
V Fărcaşiu a reprezentat 
t un vârf in ierarhia in- 
, terpreţitor cântecului 
T popular românesc. In 
|  particular, păstrez o  
i plăcută amintire lui
V Felician Fărcaşiu pen- 
\  ttu c i  e l a fost cel care 
» a spus „da"*, atunci c ftd

tu-am dus Iar; orchestra 
' de la Caransebeş. FUM
V solistă începătoare, ca 
, profesionistă la Caran- 
’ sebeş. am fost la fel
* « ia r  na fost fetele care 
( *-au prezentat aici ‘‘la, 
' Concurs, dar îmi pă-e

* foârtri rău c i de ‘ la 
i Btârf n-au foist concu- 
. rente**. '

Fotografii de FA VEL LAZ A

ediţia a  ll-af Brad, 24-25 iunie 1995
i*rtWW«r .V. .V .vr. . i". ■. i f . i.-. . -Vi. . ,-i,. . .  r.wiAVWASV,

Marioara  
Murârescu:
„Este un lucru deose

bit că la foarte puţin 
timp ne întâlnim din noii 
la Brad,' după ce in mar
tie am participat la fes
tivalul tarafurilor, un 
festivai-concurs deosebit.',
Iată că oamenii de 
aici, care au ştiut dintot- 
deauna care este preţul 
comorilor, au organizat"
-un nou festivai-concurs, 
prin aceasta dorind să 
ne reamintească de acel 
mare interpret al folclo
rului românesc, care a 
fost Felician Fărcaşiu şi 
dorind să găsească noi 
talente care să Slujească 
folclorul, cântecul popu
lar românesc”.

:î?

Fremiul I : 
ROMAN CIPRIAN

Preniiul II : 
BABA MARINELA

Marele premiu: 
BUTILĂ BONZAR MARIA

Fremiul III: 
ZAHARIA GABRIELA 

SEBESTEYN

Premiul special : - 
PALCU GHEORGIIE

Laureaţii festivalului.
Premiul special s 

PISTOL PETRU EUGEN
Premiul speriat:

Marele premiu: BUTILA BONZAR MARIA, judeţul 
" '• Mureş t ' ■ ’ ’v  . 1 ' * ,

Premiul I : ROMAN CIPRIAN, Casa de Cultură Brad,
. elev la Şcoala Narmadă. „Sabin Drăgoi“ Deva} 

Premiul H : BABA MARINELA, Şard, judeţul Alba} 
Premiul III: ZAHARIA GABRIELA SEBESTEYN, jude- 

ful Caraş-Severii*}
Premii A ■

— PALCU GHEORGHE; Cortstatya ; L
— PISTOL PB Tm m G E N , Oiăştie ;
— BAHRIN CONSTANTIN. Iaşi..

i
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MARIOARA' MIMĂRESOU, Televiziunea ROmârm, 
preşedinte} - ■ -

NICOLAE HERLEA, Artist al Poporului}, •*
T RAI AN MIRICIOIU, Ministerul Culturii}
IO AN SICOE, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţu

lui Hunedoara; . .
GELU STAN, Radio Timişoara} / v
VASILB MOLODEŢ, Centrul Judeţean de'îndrumare a  

Creaţiei Populare,
EMIL MARGINEANU, profesor — Brad.

«

«
«
«
€

♦  
«  
• - 
«

Direcţia Judeţeană de Telecomu
nicaţii (dir. Ovidiu Muntean»), 
Banca' „Dacia Felii*”, Sucursala 
Deva (dir. Lucia Lucaciu), Sargeţia 
Forest S.A, Deva (dir. gen. Sabin

« 

- •
Faur), „Tracy”, „Naghi şi Zsok" •

" V  -■ .;?■
»

*

•. 

i

i 

i

■
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Deva, „Credit Bank”, Sucursala De
va (dir. Emil Munteanu), „Metal- 
expres” Deva, filiala Brad (ing. E-

«
«
«

mii Savu), Societatea Culturală A
„Avram lancu”, filiala Deva fpre- 
şed. Nicoiae Jurcă), Primăria Brad, 
Unitatea Militară Brad, patronii 
Nuţa Păiuşan, Fckete Mircea, 
Geauşu, Gotnoiu, Liceul „Avram 
lancu” şi Restaurantul „Central" 
Brad.

«
• ’

«

Cea de-a doua ediţie a Feştivalului- 
concurs „Felician. Fărcaşiu” s-a dovedit 
a fi un everiiment de "marcă, aşa cum 
aprecia marea doamnă a folclorului ro- 

'mânese, Marioara Murârescu, cunoscu
tă de toţi din programele Televiziunii 
Române, preşedinta juriului:

— „A fost o participare deosebită, 
am remarcat calitatea concurenţilor, fe
lul în care s-au prezentat pe scenă, ţi- 

J nuta lor distinsă, costumele lor frumoa- 
j se, acestea conferiijd o netă realmente 

excepţională pentru calitatea festivalu
lui. Faptul că nici un concurent care a 
urcat pe scenă nu' a fost,- aşa cum se 
spune câteodată, nechemat, veţi putea

i i să-l constataţi şi dumneavoastră în e- 
misiunile pe care, sperăm, le veţi ur
mări în programele de radio şi de te
leviziune. Mulţumilh încă o dată for
maţiei conduse de Ionel Coza, tuturor 
celor care au contribuit la realizarea 
acestui festival, publicului din Brad, 
care rămâne de neuitat pentru orice 
om care urcă aici, pe scenă”.

Un eveniment de marcă
Organizat de Consiliul Local Brad 

(primar ing. Nicoiae Moga) şi de Casa 
de Cultură. Brad (director prof. Bianca 
Leueian), din iniţiativa cunoscutei in
terprete a Cântecului popular, Măria 
Tudor, cu sprijinul forurilor culturale 
judeţene, Festivalul-copcurs „Felician 
Fărcaşiu” a cunoscut, ţa cea de-a doua 

'ediţie, o participare deosebită, fiind 
prezenţf la preselecţie 48 concurenţi din 
18 judeţe ale ţării. Au intrat în concurs 
38 de concurenţi,' în două spectacole, 
care s-au desfăşurat sâmbătă seara. In
terpreţi cunoscuţi ai cântecului popular 
hunedorean — Drăgan Muntean şi 
Mariana Anghel — au prezentat concu
renţilor şi publicului recitaluri, demon
strând înaltele virtuţi interpretative ce 
le posedă.

In deschiderea  ̂galei laureaţilor de 
duminică, au prezentat recitaluri, înde

lung aplaudate, laureate ale primei e- 
diţii a Festivalului-.concurs „Felician 
Fărcaşiu” — Ileana Rus, din Qrăştie şi 
Maria Dan, de la Clnj — câţ şi cunos
cuta solistă • Lenuţa Evsei, de la Brad.

Spectacolul laureaţilor a demonstrai 
izvoarele de nesecat ale folclorului ro
mânesc din toate ţinuturile ţării, cali
tatea deosebită a pregătirii concurenţi
lor şi mai ales realitatea că, în timp ce 
multe ţări şi-au pierdut folclorul' origi
nal şi încearcă să-l reconstituie, la noi 
folclorul trăieşte şi se manifestă în] 
toată originalitatea şi splendoarea s®. 
Iar pentru brădeni trebuie să constituie 
un motiv de mândrie -'că încă înainte 
de a deveni municipiu oraşul are ma
nifestări culturale de ţinută, cum nu au 
alte „case mai mari”, că ambiţia ridi
cării în rang a urbei nu este numâi una 
administrativă, ci şi o aspiraţie pc li
nia emancipării vieţii spirituale.

Pagină realizată de
TIBERIU ISTRATE
’A '/.V .V .'v .v .W A V /l
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Ineditul unei mani
festări artistice trebuie 
căutat şi în modul ori
ginal de organizare a 
acesteia şi chiar de pre
zentare. Aşa gândeam, 
urmărind expoziţia de 
artă plastică din holul 
liceului de Artă Deva, 
când dl profesor Nicoiae 
Icobescu, directorul 11- 
ceului, îmi spune; „La 
noi, expoziţiile sunt per
manenta. Săptămânal se 
organizează expoziţii per
sonale sau de grup ale 
elevilor, de la clasa 1 la 
•  Xll-a. Dacă «n avea 
mijloace materiale (un 
Video, de pildă), am 4- 
mortaliza asemenea ex- 
poziţii, iar, peste ani, 
ne-ar prinde bine la cla
să t“. „Găsim In această 
expoziţie lucrări Intere
sante, care atestă pregă
tirea de specialitate din 
şcoală — precizează dl 
prof. Tiron Budiu, direc
tor de studii. In cele trei 
ateliere, Ale secţiei de 
artă plastică — pAfică, 
textile, ceramică —» toa
te Încadrate cu profesori 
de specialitate, elevii Îşi 
însuşesc adevărate me
serii. Pentru lucrările 
realizate, la absolvire 

' primesc atestate, care îe 
permit să-şi practice me- 
seriaV . ,

Expoziţia din. holul li
ceului am regăsit-o, du- 
Pă numai O zi, Organi
zată admirabil la Gale
ria mică a Fondului Plas
tic din Deva. îşi merita 
aoest loc I Aid re va 
constitui intr-un moment 
de referinţă. pentru şcoa
la hunedoreană, pentru
spiritualitatea ejt pentru 
biterul eL Vizitatorul 
este tentat să pătrundă 
te Interiorul galeriei de 
îndată ce zăreşte tabloul

de absolvire-expus In vi
trină acesteia. Unicat şl 
el ! Motto-ul, parafraza
re a ane» sintagme brân- 
cuşiene, îndeamnă la re
flecţie: „„.căci nu dese
năm aripi, ci zboruri*.

Aşadar, .zboruri Exact 
ce sugerează exponatele 
resflzate de elevi ki a- 
telierele de profil ale 
liceului. Ltţsrări unicat. 
Lucrări f  reprezeaţative 
pentru vocaţia de artist* 
pentru dorinţa de fcnpli- 
nire, de perfecţionare. 
„Lucrările de diplomă

«este, de fapt, lucrarea 
definitivă. Pentru prima 
Oară au executat obiecte 
vestimentare  ̂ realizate în 
tehnici imprimării ma
nuale prin vopsire cu co
loranţi textili, prin fier
bere*.

Panourile decorative 
„Germinaţie*, „Spaţiu 
mioritic*, „Evoluţie pic
turală*. „Spaţiu plastic*, 
„Copacul* impresionea
ză prin idee şi realizare. 
„Panoul este o altă mo
dalitate de prezentare a 
diferitelor idei plastice

EXPOZIŢIA DE ARTA PLASTICA
■ -.A

sunt structurate pe eta
pe — ne spune dna Ma
na Miertoiu, prtofesop 
de artă decorativă, spe
cialitatea imprimeuri. 
Prima etapă — documen
tarea — este redată sub 
formă de schiţe, mici 
sttefli-In creion, tuş, tem
pera şi exerciţii plastice 
de creativitate şi inven
tivitate. Urmează, după 
cum vedeţi, faza de pro
iect, ăntelucrarea defini
tivă, o transpunere bidi
mensională, folosihd teh
nici adecvate hârtiei, iar 
unde este vorba de obiect 
vestimentar silueta uma
nă e prezentată cu su
pradimensionare. -Din 
punct de vedere tehnic, 
elevele au sugerat efec
tele coloristice obţinute 
pe materialul * textil. U- 
nele redau aspectul pic
tural, altele efeetiît de
corativ, Etapă a ,ÎII-a

adaogă dna profesor. 
Aid se exploatează fie 
universul vegetal şî mi
neral, fie o idee filozo
fică. El poate înloc ui un 
tablou, poate decora un 
spaţiu Ulterior*.
- Grafica este prezentă 
prin lucrări ce răspund 
unor acute probleme ale 
contemporaneităţii, dar 
şi prin ilustraţii de car
te eşenţializate f i  - ima
gini de excepţie. „Lucră
rile au fost axate, con
form programei, pe gra
fica publicitară, copertă 
de carte, flia teaţfi şMr-

Mireandra J Andreescu- 
Paşca, profesor de spe
cialitate. Am avut o gru
pă foarte bună, cu po
tenţial de creativitate, a- 
limentat de fantezie, gru
pă cţmoscâtoare a ele
mentelor de limbaj plas
tic, L ucrărisunt _pri- 
ginall -̂ Ptefi. de fin te-

’ Vt% -• JJfc; •

zie, bine realizate.. Afi
şul are cu preponderenţa 
temă socială. Elevii s-atf 
implicat social, şi-au spus 
punctele de vedere la 
probleme acute ale socie
tăţii — stresul, supraaglo
merarea, poluarea, SIDA, 
anul toleranţei ’95. Fen 
tru că graficianul este o- 
bligat să vorbească oa
menilor, spre a-i educa 
estetic şi moral. El are 
o responsabilitate, nu 
poate îtfera ascuns. (Tre
buie S& Se implice reai, 
constructiv*.
• Da, Lucian Davidoni, 
Ciprian Şabău, C-tin Ar- 
dean, Laura Ploscar, 
Nicu Dănăilă s-au im
plicat real, constructiv, 
tăicrârild lor pun între
bări, răspund. Cole
gele de îa „textile* Dia- 
na Dau, Lidia 'Nistor, 
Delia Făîeran, Monica 
Costa, Nicoleta Onofrei, 
Adina Balog, Cristina 
Târna?, Elena Romoşan, 
Mihaeia Popa au un alt 
mod de implicare în arta 
asumată drept crez al 
muncii pentru azi, pen
tru mâine, Ca şi colegii 
de îa „ceramică* (atelier- 
In care au lucrâtsub în
drumarea prof. Kovacs 
Ernest) —■ Kinga, Marius, 
Corina, Andreea, Ella, 
Cristina, Robert, ' Elza, 
Adrian, Alină, Amelin- 
da~

Da. Expoziţia e  
zbor. Aripi te l 
spre împlinire, 
ţâre. „Pentru că, 
gm de 
cum spune; 
toiu — aji 
termină o 
*al-spiri 
noi valoW 
amfiteatrul

?ji

‘ * - -  ̂ > • V

Oameni purtaţi pe
drumuri

MWVWWWWWWVWWWWWVMVWWWrtWVWyVWWV,

99A
rom ânilor veniţi...

■ Trei oameni, foşti lu
crători la „Casial* Chişcâ- 
daga-Deva, ne bat ,1a uşă 
de mai multe Juni de zi
le; Ioan Oprişan, Constan
tin Zogorean, Eugenia. Zo- 
gorean. Trei' oameni, t»  
singur necaz: Firma re
fuză să-fe plătească al 
13-lea salariu, deşi au lu- 
crat anul 1931 integral. 
Fără abateri, fără nici un 
fel de reproşuri. Aii în
trebat la dl director, la 
dl contabil şef, la dl ju
rist al firmei. Xi 8-au ex
plicat tot telul de legi, li 
s-a spus că sunt îndrep
tăţiţi etc., et«vdar banii 
— al 13-lea salariu pe 
1904 — nu U se dă. Ne 
roagă să intervenim şi 
noi la conducerea „Ca- 
siai*. Am făcut-o. Aştep
tăm al... 13*lea salariul 
Nu noi. Cei trei oameni 
purtaţi pe drumuri...

„Agrosem* Simeria a 
scos îa licitaţie un spa
ţiu pentru o viitoare uni
tate comercială. A câştigat 
Un domn. Pe locul dai a 
fost dl Radu Istrate. Câş
tigătorul licitaţiei a renun
ţat» Legea zice că ori câş
tigă cei de pe locul doi, 
ort se repetă licitaţia. Nu 

.una, nici 
care ere- 

■fijL treilea.
" mtXntrea- 
cu putinţă. 

IfyCXteducereă 
cum 

asemenea,

nu a 
. t e  tocmai 

morod, comu- 
-JOe ce la re- 
1-am întrebat.

ou bucurie

Nimic nu este mai pre
sus şi mai înălţător decât 
iar şti să-ţi preţuieşti eroii 
fieamului. Cu aceste alese 
simţiri româneşti aii w»
oit din toată. Transilvania 
reprezentanţi de seamă 

. ;ai istoriei, culturii, cadre 
didactice, poeţi jşi pictori, 
.studenţi, elevi, '  veterani 
;de război ia sărbătoarea 
ce a avut loc la Roşia 

r Montană, dirt Munţii Â- 
j puseni, cu prilejul . acor- 
i dării numelui de SiffifcX) 
Balint şcolii generale din 

j localitate. Pentru români,
| numele preotului Simian 
Balint, din Roşia Monta
nă, precum şi al celorlalţi 
Colaboratori apropiaţi ai 

"lui Avram lancu —- Niep- 
iae Vlăduţiu, Vasile Mol- 
dovan, Simion Grbza, Ioan 

1 Gomboş, Ioan Fodoreanu 
—- reprezintă nume de re
ferinţă pentru bogata Şi 
Zbuciumata istorie a ,Ţâ- 

ţrti Moţilor, a Ţării de 
Piatră, cum o numea scrii
torul Geo Bogza.

Simioa Balint s-a rtăs- 
;«ut în 1810, în comuna 
Copand, de lângăx Turda. 
A decedat în 1880, la Ro-_ 
şla Montană, unde a func-

ţionat ca protopop. La 
. mormântul iui Simion Ba
lint s-a ridicat parastasul 
de pomenire la împlini
rea a 115 ani de la moar
tea sa, parastas oficiat de 
un sobor de preoţi.

Acest eveniment a fost 
onorat cu prezenţa de 
înalte personalităţi, pre- 

>• cum acad. Ştefan Pasca, 
Preşedinte de Onoare al 
Societăţii „Avram lăncii* 
din România, eonf. univ. 
dr. Ioan Teodor Stan, pre
şedintele Societăţii „Avram 
lancu* din CIuj-Napoca, 
Avram Crăclim, prefec
tul judeţului Arad etc.

După un cuprinzător 
discurs, ţinuţ la mormân
tul preotului Simion Ba
lint, de către di eonf. univ. 
dr. Ioan Teodor Stan, ca
re a evocat viaţa şi vite
jiile lui Simion Balint, ale 
acestui viteaz conducător 
şi prieten apropiat al lui 
Avrgm lancu, s-a dat ci
tire actului de constitui
re, în comuna Roşia Mon
tană, a subfilialei Simion 
Balint a Societăţii „Avram 
lancu* din România, pro
punere primită cu. bucu
rie de toţi cei prezenţi.

De lai cimitir, întreaga 
, asistenţă- s-a deplasat la 

şcoala generală, , unde a 
fost sfinţită şi dezvelită 
placa tfin marmură albă, 
cu deniimirea de onoare 
acordată* şcolii generale 
din comună Roşia Mon
tană : „Simion Balint".

Onoarea (dezvelirii plă
cii i-a revenit academi
cianului Ştefan Pascu.

S-a vizitat apoi o fru
moasă expoziţie de pietu- 
ră |a  ulei, deschisă în in-‘ 
ciftta şcolii, a pictorultii 
Virgil Vasinca, născut în 
comuna Roşia Montană. A 
urmat un simpozion lite-» 
rar-artistic, susţinut • de 
cadrele didactice şi elevii 
şcolii generale din locali
tate.' La simpozion au luat 
cuvântul acad. Ştefan 
Pascu, poetul Ştefart Buc
şe, prefectul de Arad, A- 
vram Crăciun* inspectorul 
general şcolar Oliviu lacob, 
alţi invitaţi. Vorbitorii au 
elogiat în cuvintele lor ac
tivitatea cadrelor didac
tice ale 'şcolii, hărnicia şi 
.cinstea locuitorilor aces
tei comune.

EMANUIL CIOFLICA,
i;. .; Deva

„Pentru că la comisia loca- 
viă pentru aplicarea Legii 
' fondului. fteteiar no mă 

ascultă, nu mă primeşte 
nimeni, au rezolvă nimic*. 
Aşa o fi, stimate dle pre
şedinte, primar Ing. Cor- 
neâ Igna. Asceftaţi-l şl pe 
nenea losif Zapoteanu. Să 
nu mal bată drumurile 
până la Deva. Rezolvarea 
tegi «coteţ ia faţa locului, 
-te «âmafoA ■■ *

SUfetibdă, pensionată 
de I^H , dna Am Bsnea 
a depus o plângme la Po- 
Uţia municipiului Hune
doara, In ziua de 11 apri
lie a.c., plângere — spu
nea dumneaei — luată de 
dl pli. major Mărgineanu. 
„Dar plângerea nu se mai 
găseşte niciunde. Dar a- 
tunci cum să se rezolve 
ceva ?“, ne-a întrebat dum
neaei în audienţă la redac
ţie. Noi ce să zicem? 
Poate ne va răspunde co
mandantul Poliţiei muni
cipiului Hunedoara. Pen
tru că este o lege: orice 
reclamaţie, plângere, scri
soare, sesizare ete. se pri
meşte, se înregistrează, se 
cercetează, se . rezolvă, in  
litera legii, repetăm. La 
Poliţia, Hunedoarei nu se 
ştie acest Otic amănunt?

Mulţi cititori au fos* la 
redacţie in audienţă, în 
ultima vreme,. Bine pri- 
miţ% ascultaţi, . ca îfttot-- 
deauna. Cu maximă prtxnp- 
fitu ie am fim* legătura 
CT̂ CBt̂ obhga^ aă t̂e ŝaţis-

tte rete Indrqpt&ţite,, lega
te. In ceea re ne. priveşte, 
stimaţi cititori* vă aştep- 

. jţăm M „Cuvântul liber*. 
Întotdeauna cm uşile des
chise, spre dialog şl bună 
rezolvare. .

/ ţf-.i «*:'»■»i
GH. I. NEGREA

•  •  m m m  mm  m-m mmm  
9 - 9

f Poştaşii mereu j
* - pe drunuri

«

Pădureancă din Feregi, Fofo: SîMO GEZA

•:# « m ♦  » • 9 • m • 9 * m

•  «
•  Pateu factori poştali •
•  servesc zi de zi - oame- C
•  nii din cele opt sate •
•  ale comunei Cerbâl.*
•  Dna Cosana Luţchi •  
5 la Cer băi şi Ulm, Au-* 
Ş gustin Lăscuş — Ară- Z 
p nieş şi Socet, Siminic Z 
m Uragan — Poiâna Bă-, 
p chiţeiii şi Poieniţa To-
P mii, Miron Bistrian — g 
p Merişoru de Munte şi p 
P Feregi, Pe lângă seri- ţ
•  sori, telegrame, citaţii, •
•  somaţii, încasarea ta- <
•  xelor la TV etc„ ei duc*
•  zilnic celor 121 de a-* 
I  bona ţi din comună co- * 
9 tidianul .̂ Cuvântul li- J 
^ ber“. 14  se cuvin laude ţ
•  pentru promptitudinea 4
•  cu care îi servesc pe fi
•  săteni, dar f i  ' pentru fi
•  faptul că numărul aho- fi
•  naţilor ia „Cuvântul li- J 
J  ber" este In creştere. *

J  (Gh. I. N.) J
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FATA INSTANŢEI
(Urmare (Un W

foarte apropiaţi emană o 
uitătură neagră, prea, «  
înfîoară. îi privea pe cei 
din jur de parcă ar vrea 
să.i străpungă. Are o vo
ce relativ normală ca 
tUnbru, dar tăioasă, ce în
gheaţă parcă. Vorbeşte 
cursiv, Insă In vocea M 
se simte (► undă de in
fatuare, de superioritate şi 
se uită ia ceilalţi oameni 
de 'sus. La proces «*a 
purtat cu dezinvoltură, lâr 
când i S-S dat cuvântul a 
copiat gesturile iui Mu- 
ssolini, atunci când a- 
cesta vorbea fasciilor ita
liene, cu gesturi menite a 
impresiona.

Recapitulare

Ziarul nostru a scris 
despre cele cinei crime 
săvârşite de Jian Benia. 
min, la vremea respec
tivă, dar socotim nece
sar sâ revenim pentru*a 
le împrospăta te mintea

Inziua de 6 martie a.c.f 
cu o armă de tunătoare 
hiat* de la Gheotglte Pop, 
din Sârbi, Jian Beniamîn 
s-â deplasat cu un taxi 
intr-un sat de tea#Aterud. 
Acolo La împuşcat pe 
unerasim maxim stcoe *— 
unul din cumnaţi «— şi

t ldan Tutouţ, un vecin 
acestuia. Ai doilea 

cumnat, Nicolae Sfeoe, «
' at cu fuga, întors te 

l-a reîn-

î-a cerut sâ-i mai 
arma- Acesta a f lo ta t 
J, B. L* împuşcat şt pe 
şt. $-a deplasat «pe» la

din Deva 
tonte La tras un glonte în 
cap Emiliei Deac, uci
gând.©. Apoi s-a plasat 
în apropiam blocului 
unde locuia Constantin 
Sorin Faur şi, când a- 
cesta a ieşit, a tras hŞ 
el mai multe cartuşe o- 
morându-L După cea de 
« clocea crimâ s-a pre
dat ia Poliţia judeţului.

Acestea sunt, pe scurt, 
laptele. -Odioase, sânge, 
roase. J. B. a fost arestat, 
cercetat şi trimis la Insti
tutul Mina Minovici din 
Capitală, unde • specialiş
tii l-au considerat res. 
ponsabil pentru faptele 

■ comise. ■ j v>:. vv j  : "

Vorbeşte
ucigaşul

' ;Cupă prezentarea‘- re
chizitoriului i s-a dat 
cuvântul criminalului, In. 
trio atitudine teatrală, a 
lâ Mussolini, «Um ziceam, 
cu gesturi largi, J. a  a 
vorbit preţ de mai multe 
ore. Cităm din spusele 
sate. e Recunosc, eu i-am 
omorât pe cei cinci şi 
nu-toi râm tău de Şe-am 
făcut fiindcă meritau sâ 
«»»**. #  Nu-RU pasă nici 
de suferinţele \ cauzale ur
aţilor. « Este simplu 
râ tot «a udei «n om sau 
mai mulţi •  Am vnft s.o 
rfipesc pe Dedea (soţia) 
•ţa «MS sas procedă, cu 
Atdo Moto. •  Un mort

s s r z  s a r - i
-__M l  de nimeni. ..«*
Am pus «  nuntă fhtrerâft 
la pământ, te urmă m  - 
«ml mulţi ani. *  Am îu*t 
o puşcă — deşi aveam

pistol — fiindcă pocneşte 
mal tara şi ţinteşte mai 
bine. •  Am avut peste 
100 de ani de condamnare, 
din care am executat 17> 
iar te închisoare âm în, 
văţat multe. •  Din cei 
doi de lângă Abrud, a curs 
atâta sânge câ s-a format 
un lac de trei degete, e 
Creierii femeii m-au stro
pit pe haine. •  Mteuiesc 
«rthele *de foc ca un 
specialist de înaltă-clasă. 
•  Dacă mai aveam car
tuşe, poate, mai ucideam 
câţiva. 0  Din faptele mele 
aş vrea să înţeleagă toţi 

jcă nu trebuie sâ se a, 
mestece în familiile al
tora. •  In final, aş vrea 
să fac o declaraţie, care 
rog să fie consemnată, O 
să prinsese închisoare p© 
viaţă, ştiu. Dar -după 15 
arii o să ies din puşcărie 
■— c-aşa-i în denţ°craţiâ. 
Când voi fi din nou li
ber o să fac o faptă cum 
n-a mai făcut nimeni pe 
faţa pământului.

completului
de Judecată

S-a trecut apoi la ascul
tarea martorilor. După ce 
cel de al patrulea din cei 
38 de 'martori şi-a făcut 
depoziţia, Jian Beniamin a 
«oifeitat cuvântul şi a ce- 
rut recuzarea Completu- 
teri do Huteiart, Dacă a. 

cerere fi va fi fi
şau nu, râm ve

de»' la H brii# fi-e- când 
Ioc a doua tnfă-

de presă
(Urmare din pag. 1)

Jm

germani, englezi, vacan
ţe de drumeţie. , Ev1

Al /treilea aspect: edu
carea torţei de muncă din 
turism, te cere . ce . pri
veşte. calitatea serviciu
lui turistic. Fiecare per. 
toană care vizitează jude
ţul trebuie privită şi tra
tată ca un ambasador ai 
ţârii sale, care, la întoar
cerea acasă, va face o 
propagandă favorabilă sau 
nefavorabilă, după cum 
a fost trâtât. în Hampshire 
acest lucru ne.a luat 50 
de fini.

Ol ALAN LLOYD:
2. Turistul trebuie pri

vit ca un prieten, iar 
turismtJl ca O activitate 
care trebuie condusă. 
Dumneavoastră aveţi a. 
vantajul de a putea înlă
tura mâi* repede piedi
cii», Învăţând ‘din expe
rienţa altora. Trebuie să 
învăţăm inclusiv să fini 
prietenoşi cu frumuseţile 
ţârii, atunci când orga. 
nizăm activităţi p<mtru 
turism.

m m

Sociatatea amirchli Tari Hftkttkii" SJL Halea
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Şi de fc
bărbăte#!
art.-Ohhte,

c u  plata  în  raţe
I  ■ •  «articole de folosinţă îndelungată:
|  bilă, frigidere, televizoare, 50 LA SUTĂ DIN 
■  PREŢUL bE VAN2ARE CONSTITUIND PRI- 
I MA RATĂ, Diferenţa poate fi achitată In două- 
I  trei rate (ca giranţi).
|  : I N V I T A
I pe cel care an de vândut articole specifi- 
|  ce regimului de CONSIGNAŢIE să se adre- 
I  atom cu incradere magazinului de confecţii Oi, 
I  situat In Plata Unirii. Acelaşi magazin este 

profilat pe desfacerea confecţiilor 'peatru băr
baţi şi femei, având un aport substanţial In 
cifra de afaceri a aoctetăţiL. Magosktul — c* 
spuneaţi! gestionar Ştefan lanen — este

at cu articole vestimentare, aduse 
k  fabricile de profil fin  

Satu-Mare, «a; 
şi mărimi diferite 

cu articole de lenjerie fină. ,
CU UN BOGAT SORTIMENT DE 

MĂRFURI ALIMENTARE este apreririonafâ 
autoservirea nr. 51 (gestionari dna Sofiei W- 
coni si dl Gheorghe Birrgan), "respectiv cu 
brânzeturi, unt, margarina de diferite tipuri, 
mezeluri, pateuri, pui şi găini* conserve, de- 
legume, gemuri. Raionul de dulciuri etalea
ză spre vânzare ciocolată, bomboane, napoli
tane, biscuiţi, cafea, cacaay siropuri si sucuri 
răcoritoare — toate servite în condiţii de igie
nă pretinse de cumpărător.

Acelaşi magazin vinde, prin - raionul spe
cializat* pâinii mereu proaspătă,

1 •  Recent, CAFE-BARUL „FLORA" a
1 fpst dotat cu mai multe jocuri de divertis- 
1 ment, eât şi cu mobilier* modem. Motive de 
1 atracţie sunt şi combina muzicală $1 televizo-
* nil color, Ia care pot fi audiate cele mai me-
• mm mmm rnn̂ mm mm mm, in ....................... im»iaw naato

şi, respectiv- vizionate clipuri, 
de divertisment fii perma

nenţă unitatea este aprovizionată cu cafea ness 
şl naturală „Jacobs", la filtra, ca ţigări şi 
băuturi de tete» tipurile, cu dulciuri.

•  Un magazitt In căra mărfurile au viteză 
de circulaţie este şi „cel de METALO-CHl- 
MfCE, cunoscut sub numele de „Gospodarul" 
(gestionar dna Georgeta Drăgoi). . Deplasarea 
frecventă â responsabilei la furnizori asigu
r i aprovizionarea magazinului, * deci a clienţi
lor, cd numeroase obiecte de uz casnic şi 
gospodăresc, şampoane pentru veselă, deter- 
genţL vopsele pentru lemn şi zugrăveli, udel- 
fe agricole şi fierărie.

cea m ai bu n a  îngheţata din
Haţeg se pdate servi Ia COFETĂRIA 

„VIOLETĂ" din Plata Unirii, noul agregat de 
a fost dotată unitatea creând

I ■;t

i

distribuitor 

en gros din 

ţaţă de '
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

‘ IMPORT VEST

, vă oferă: 
m ÎMBRĂCĂMINTE SORTAŢA

— ofertă bogată In sortimente de sezon 
■  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea In-1

I tre 350—4*19 kg.
! ■  Îmbrăcăminte nesortată
j ' — colectare originală în pungi Intre 5-15 kg |
» — cantitatea minimă de vânzare 100 kg.
[ m îmbrăcăminte nouă  d in  china
j — treninguri şi blaze din bumbac
I — bluze mătase.
| La preţuri accesibile, '
j N O U !  N O U /  N O U  !
I Preţuri foarte avantajoase Ia cantităti mari: 
î — peste 5 ţone — 3000 lei + TVA/
| Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu 
i niu, nr. 0. Telefon/Fax: 064 — 193493,
I Jani-vineri: 8—16).
j Orar depozit: satul Vlaha, intre luni-săm-

I
bătă, 9—16.

I•fi •‘
lfiIfi}- . t'■ 'fi>lI

DEPOZIT EN GROS
Str, Depozitelor, nr. 17, telefon 62î&5;$

VA OFERĂ : j j î

0  Zahăr 1150
' O Ulei $ 71

© Gris m
© Orez preambalat 075
© Alte produse alimentare. . .
Preţurile nu includ TVA.

!1r

MAGAZINUL „ROMARTA** o f e r ă
color in
ridate'"
de calitate bună, Ia preţuri accesibile. 

•  Prin

obiecte de decoraţiuni inte- 
3 le, mochete, covoare, metraje 

Hjnă, la preţuri a< 
APROVIZIONARE BOGATA ŞI 

se . remarcă şi 
alimentar nr. 106, cel 

de la auto-moto, ca şi de la restaurantul „Da
cia", unitate situată în strada Tudor Vladi- 
mirescu. '

©̂ -r*
COMERCIALA „ţara

HAŢEGULUI" SJL
Vă invită, drâgi cumpărători din Haţeg şi 

din oricare localitate din judeţ şi din ţară, 
să vizitaţi magazinele de desfacere a mărfuri
lor industriale şl alimentare, precym şi cele 
de alimentaţie publică, asignrândo-vă c i nu 
veţi pleca fără a cumpăra oWectul sau produ
sul căutat, că vă veţi petrece clipe de destin
dere şi reconfortare în cele destinate acestui
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S.C. REFRACTARA S.A.
BARV MARŞ

Str. Dr. Ştefan Gârbea, nr. 314. 

angajează:
•  CONTABIL ŞEF
•  ŞEF BIROU CONTABILITATE 
Condiţii:
— Studii superioare economice■
— Vechime minimă 3 ani;
— Vârstă maximă 40 ani.
Concursul va avea loc în data de î 
1995. v (397\ iulie
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REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE \ 
COMUNALA ŞI LOCATIV A | 

D E V A  / j

cu şediul în Deva, str. Libertăţii, nr. 6 : 
ORGANIZEAZĂ

în data de 14. VII. 1995, ora 12, la ! 
sediul Regiei I
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în scopul închirierii spaţiului cu su- j 
praf aţa de 38 mp, din str, 1 Decembrie, * 
nr, 20, Deva (cu acces din str. Octavian I 
Goga), cu destinaţia de j

„DEPOZIT EN GROSu. '
Documentaţia se ridică 'şi taxa de I 

participare se achite până cel târziu la j 
dată de 12. VII. 1995, ora 12, la BL -
ROUL ADMINISTRARE CLĂDIRI. I

r ^ m rnrn r
AnnJ V II Nr- tdto

m Miercuri, 28 iunie 19^
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VÂNZÂR-1 — « 
CUMPĂRĂRI

• Brutăria Basel, fosta 
■'braserie: Astori'a. livrează
cu comandă şi vinde non- 
stop pâine şi specialităţi. 
Executa specialităţi pen
tru înmormântări, pa
raşi as.\ Tel. 620854, 618499.

(4271)
• Vând chioşc aluminiu.

3 /4 , n o u , căptuşit cu-scân
dura, in oraşul Lupeni, 
preţ C 000 000- negociabil. 
Informaţii ‘ tel. 560509; 
560711. (4303)

•  Vând casă, grădină 
" (schimb cu apartament),

zonă excelentă--- privatiza
re şoseaua naţională De
va — Brad. Tel. 611810.

(101337)
•  Vând avantajos piese 

Dacia 1300 (dezmembrare).
- Str Oitu/ nr. 6. Telefon 
626347 (151334)

•  Vând urgent , Dacia 
1310 TX, 1983, neînmatri-

. culată, sau cu talon. Tel. 
1128881. (151335)

•  Vând Dacia 1310 TL55, 
fabricaţie 1988, din- Un
garia, înscrisă. Tel. 672355.

, (.4327)
•  Vând Mitsubishi Die

sel, 1988, VW camionetă 
1988 TD, Renault 21 GTS, 
1986. vitrină frigorifică 
tip Marsh , 300 i. 450 1. 
Tel 641518 — 64)088.

(4324)
•  vând Urgeat casă 

două corpuri, spaţiu pen
tru privatizare 70 mp, 
teren 120# mp şi alte bu
nuri, preţ convenaWL De
va, str. Hdria, nr. 243.

(4323)
• Vând casă eu spaţiu 

comercial amenajat. Haţeg, 
telefon 770816.

(4322)
• Vând casă, Simeria, 

str: lîisraria, nr. 124.
(4321)

• C umpăr apartament 3 
4 camere, suprafaţă

minimă 70 mp. Tel., 626964, 
zilnic după ora 20.

■d/vy;-: .3,.: . (43201
•  ■■■ Casă 'de vânzare. 

Orăştie, str. Libertăţii, nr. 
13, telefon 642613.

\ (4319).
• V'âncl Dacia. 1300 (a- 

varriatâ). Tel. 625101.
(4318)

•  Vând tractor 650 V,
stare foarte bună. • Tele
fon 627423. (4317)

« Vând Dada break 
1989, motor cositoare nou, 
cântar nou, tâmplărie uşi, 
ferestre noi, ladă frigorifi
că, , Telefon 613665.

(4316)
•  Vând casă Orăştie, 

central, apă, gaz, canal. 
Informaţii ,615685.

(4315)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, • 
ultracentral. Tel. 611563.

(4314)
•  Vând urgent casă,

anexe, Bretea Română, 
sătul Plopi, nr. 79. Tel. 
628476; (4312)

•  Vând lemn brad (bile 
manele), ferestre tref bu
căţi, ţiglp, betonieră 1601. 
Informaţii tel. 618518.

(4311)
•  . Vând apartament 4 , 

camere, parter, Gojdu, 
telefon 622176.

(4308)
•  Vând trei grajduri ale 

fostului CAP Leşnic, cu 
un perimetru de 8000 mp, 
in localitatea Leşnic şi 
drum de acces la DN 7. 
Caut profesor de limba 
engleză pentru începători. 
Zilnic între 7-—10, 21—23, 
telefon 620198. ~

(4309)

.; V f» Vând Dacia 1310, din 
" i 992- 70!: 61*20$ “-ia. 614502.'

(4310)
•  Vând trei parei 80 

. jjsg si 'motog tăiat lem
ne TN 8/10 CP 'cu trac
ţiune proprie, Deva, stf. 
Oltuz, nr. 10, tel. 628927.

..■■■■ * (4305)
•  Vând apartament 2’ 

camere str.. Minerului, 
bl 23, telefon (528422.

. • (530)
k/ # Vând Skoda -S 100 şi 
'camion SR 114. Telefon 

‘ 627577. (4301)
•  Vând apartament 2 

camere, confort I, sporit, 
zona pieţei, etaj 2, tel. 
612176. după ora 16. A.

(4300).. .
•  Vând apartament 4

camere, zonă centrală. 
Vând-- ăutotuflsm Tatbofo 
Tel. 618031. (4146) .

Vând tergQ Dev^ zo
na Cetăţii, telefon 613572,. 
prele 7- -9 ; 11—-17 ; 20-
.22. ■ (1923)

■ •  Vând vilă nefinfeată,
grădină. Deva, Matei Cor- 
vin, 13. (4181)

•  Cumpăr cântar ■■ 500- 
1000 Xg. Tel. 626149.
- - (4277)

•  Vând apartament 4
camere, central sau schimb 
cu apartament 2 camere, 
central,- plus diferenţă. 
Tel. 617628. (4331)

•  Vând. casă, cii . gră
dină şi dependinţe. Oraş. 
tie, telefon 642341., -

/  (9013)
•  ASOCIAŢIA Silvan a

Beriu scoate la licitaţie
• un saivan oi şi magazie,
în 29. 06.1995. In caz de 
ncadjudecare, In fiecare 
foi. a săptămânii, până lâ 

tepuizmrel ' ' (8616)
•  Vând Dacia, fubri- 

.. caţie 1901, 'mo’tor i'4oo,
; 6 viteze. 2900 - bM, ■ me-
fon 642427. > (9£I7)

•  Vând ' apartament 2
camere, Orăştie, Mureşu
lui, 15/35. Informării 1 iii, 
nea. '(9(518)

v •  Vând apartament trei 
camere, Orăştie, Pricazu. 
Iui, bloc 52/40. Preţ Con
venabil. - (9619)

•  Vând convenabil a-
partament două .camere, 
stare bună. Preţ negocia
bil. Informaţii telefon 
717772., • ' (1709)

•  Vând autobuz ' RD 
111 (fîâba), ■ fnotocisternă 
12000 litri (Rabâ). Tel. 
545373 — 545219.

(1713)
•  Vând casă cu gaz, 

garaj, grădină. Hunedoa
ra. str. Buituri, nr. 61.

(1714)

•  S.G. Bălota Hu
nedoara vinde en gros 
biscuiţi Eugenia (cre
mă cacao) — 94 lei; 
Abis (cremă cireşe) — 
98 lei ; paste extra 250 
grame — 420, 300 gra
me — 422, preţurile 
includ TVA. Informa- „ 
ţii telefon 716596.

t (1673)

•  Vând Renault 18, mo.
tot defect, plus talon. Re
laţii telefon 714131. - ?
- ; ■' (1716) -

•  Cumpăr VW- Golf,
,1600, avariat; “sau talon 
•cu numere noi. Telefon 
718686, după ora 16. ;

(1715)
• Vând piese schimb 

Opel Ascona. Tel. 715953.
(1718)

•  SANATORIUL DE 
Pneumoftiziologie Brad a- 
nunţă organizarea de o- 
fertare de preţ pentru 
proiectarea reparaţiei ca
pitale la sanatoriul de 
pneumoftiziologie Brad, în 
data de 27.0711995, ora 
10. ' Entitatea achizitoare şi 
organizatoare — Sanato-

riui de pneumoftiziologie 
Brad, strada Măgură, nr. 
25i tel-, 651050. Condiţii 
de participare : orice a- 
gent -economic autorizat 
în dptaeniul , prdiectârii. 
Documentele pentru ofer- 
tarea de preţ se pot pro
cura de la sediul organi
zatorului, începând cu data 
dş 27.06. 199o. Ofertele 
se depun până la data de 
26.07.1993, ora 14. Am
plasamentul Se poate vizi
ta oricând. A

(609214)
Vând Dacia; 1310, fa

bricaţie ’87, ARO Diesel 
camionetă, microbuz Mit
subishi — 9 persoane,
chioşc alimentar, vad deo
sebit. Tel. 718583, după- 
-ora 21. , (1719)

1 •  Vând microbuz Mer
cedes 207 Diesel, şl Da
cia 1300. Tei. 723986.

(1720)
1 •  Vând urgent caînip - : 

netă TV 14 si garaj. Tel. 
721667, după’ ora 16.

(1708)
•  S.C. Sth SRL vinde 

en gros «Om şi vodcă 
Adriana, 840 lei, cu TVA. 
Telefon 71714*

(1726)
•  Vând cameră video 

PâH&sonic, stereo, monitor 
color, bandă 16 nun. Hu-

' nedoara, teî 712895.
(1703) ,

OFERTE DE 
’ SERVICII
• ÎNCEPÂND cu data 

' de 21.06.1995, funcţionea-
,'ză.în Hunedoara, strada , 

Viorele 9/1, S.G, Diaconii 
•' PreSt Serv. SRL, avftnd 
ca obiect de acţijdtate 
Şcoala de
■ 1

• r .  i •

•  Ofer pervicii de con
tabilitate pentru firme 
paHîctilăre. Teî. 716*64.

• -.(1717) ,

v..v.yiW
r* r  i -* * a

a v . :i4
mele Moldovan Ladislau 
Emil. Se declară nlili, f  f

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, eliberată de Fi
liala Electrocentrale De
va, pe numele' Creangă 
lancu. Se declară nulă.

(4616)

DIVERSE
•  S.G. Vera Com Impex ' 

SRL anunţă majorarea a- 
daosUlui comercial la măr
furi industriale până lâ :' 
300 la sută.

(4614)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere, Bucureşti, Piaţa 
Uaftovd, pil apartamente

' şan 3 camere, Deva,. ex-^- 
dos Micro 15. Telefon 
616962. - . ţfth ) \
SsT-'“ • - •' - • •

v ÎNCHIRIERI
•  Ofer de închiriat in 

Deva apartament ultra
central mobilat, telefon 
etaj I, chiria anticipat. 
Tel. 617824.

u J4334)
•  Caut de închinat af 

partâmait (ne) mobilat. 
Teî. 613790, după ora 16.

(4339)
« Caut închiriat apar- 

tament 2—3 eamere, ex
clus Dacia, Micro. Plata 
în valiftă. Teî. 628881. 1

(151336) "

comemorări

i S.C. CARTEL SMiL. CLUJ N - \
ŞANTIER DEVA \

Strada Depozitelor, nr. 5 
"Angajează pentru lucrări de con

strucţii: i
. •  zidari \
•  dulgheri ,. i

: £ g £  (4 6 6 #

•  EXECUTAM LU
CRĂRI de construc
ţii, tencuieli, zidărie, 
faianţă, gresie, zugră
veli., vopsitorie, par
chet, acoperişuri, tâm-, 
plărie, dulgherîe, insta
laţii sanitare, arhertâ- 
j&r; interioare. In- t 
form'aţii tel. 626644 şi , 
627872.

. (4328)

ăln/H 
,.Neamţ“ Si® Mmnţă 
eă In 28 iunie 1995 se , 
Jmpfihesc 6 luni de Dr*' 
dispariţia fulgerătoa
re într.Un tragic ac. 
Cidenţ a celei care a 
fbst. minunata noastră

uita

* soră. cumnată şi
legi. ; t:

NUŢESCU
VERONICA

. Nu te vo m
niciodată!

(4341)

D E C E S E

- PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie de 

călătorie, eliberată • de 
IJTH Deva, pe numele 
Drăgan Gheorghe. Se de
clară ntiTă.

•  Pierdut legitimaţie ve
teran 451258/0328, pe nu-
V/AV.VMVJV.V,

•  Golectivul SDN Deva 
este alături de cole
ga lor Maria Lăpu- 
gean, în aceste îno- 
mente grele pricinuite 
de moartea scurftpei 
sale mante, după o 
lungă şi grea sufe
rinţă.

• (4329)

S.C.: PRODSERCOM ' S.ft'.L. . DEVÂ 

■Str: A. Şaguna, nr. 2.

Cafea■ Amigo 100 gr — 4500 leiiJ, 
[cutia’- Iacobs -A- 5900 lei/pachet; Wiener 

-  3990 lei/pachet; Vodcă Rasputin — jj 

\\4500 lei/sticla; ţigări LM — 870 lei/pa-\\ 
cheiul; Assos 820 lei; Kent — 1760 lei; 
pungi'plastic 170 lei; cafea Brasero .110 
gr — 5000 lei. Preţurile includ TVA. Tel. 
611548,

GRUPUL ŞCOLAR
INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII 

MONTAJ
, str. Minerului, nr. 30 — DEVA 

(lângă Liceul „Traian“) ~
A N U N  Ţ Â

Planul de şcolarizare pentru anul 
şcolar 1995—19:96

î. LICEU INDUSTRIAL — curs de zi
•  1 clasă a IX-a — 30 elevi — Meca

nic exploatări şi reparaţii maşini1 
şi utilaje în construcţii -

•  1 clasă <t IX-a -r  30 elevi — Desen 
tehnic pentru c-ţii, arhitectură, 
urbanism şi amenajarea teritoriu
lui

II. LICEU INDUSTRIAL — curs seral
•  1 clasă a Xl-a — 30 elevi — Insta

latori tefihico-sanitare şi de gaze.
Iu. şcoala Profesională —

curs de zi
•  1 clasă anul I — 30 elevi — Ttni-
• ckigiu vopsitor auto

, •  1 clasă anul I — 30 elevi — Maşi
nist mecanic pentru rrtâ ni şi uti- 

. laje \n construcţii
“ -• 1/2 clasă anul I — 15 elevi — 

Instalatori pentru instalaţii teh- 
nico-sanitafe şi de gaze

•  1/2 clasă anul I —. 15 elevi — 
Constructori structuri — zidari, 
dulgheri

•  1 clasă anul 1 — 30 elevi — Con
structori finisori ■ ‘‘

IV. ŞCOALA POSTLICEALĂ — curs

30 elevi — TeU- 
şi_ măsurători în

1 clasă anul I -  
nician devize 
construcţii.

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
D E V A

cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 
Organizează în data de 12. VII. 1995, 

ora 9, : 1

, mm mm?
pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Inspector pentru protecţia nucleară

~(gradul III/1), inginer său fizician, ab
solvent al unui curs de specihtigare apro
bat de C.N.C.A.N. . \ '

2. Inginer de mediu gr. III/1.
. 3. Inginer agronom gr. I I /1.
4. Inginer construcţii hidrotehnice gr. 

III/1 (absolvent al unui curs de specia
lizare în informatică):

5. Informatician- gr. 111/1. i
6. Inginer minier gr. III/1, cu locul de 

muncă în Valea Jiului.'
Informaţii privind condiţiile de parti

cipare la sediul unităţii — tel. 615445 ; 
612914. . \  \

Dosarele de concurs se depun până 
în data de 10. VIL 1995:

f i
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