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Printre „ultimii 
^nelneuu ai examenelor

Zi de iurtie. Curtea Fa. 
Sultăţii de Inginerie djta 

‘ ŢŞb£Ş; .apwgtpe. 
De aici aii poţi 

jt-ţi dai seatna dacă din.' 
iMjto de zidurile clădirii 
’ facultăţii 6  să  .întâlneşti 
: atmosfera mai m ult -sau  

puţfoă tensionată Spe, 
examenelor. înăun

tru domneşte aceeaşi li-r 
-înşelătoare. Trecând

i
; ! i a m f i t e a t r u : . ş i  sur. - 
'  prinzând cu prfvtret'Câţiva,
- ̂ studenţi aplecaţi deasupra 

' j foilour de "i»Srtie se  con- 
Ifirm ăfaprtu l că, totuşi, at 
J SSP. se desfăşoară un e- 
“. «Mlfin,'" '-'. t;
ţ  L.O., student în anul I 
. la  profilul „UtOâj tbhno- 
‘ logic". h$ lămureşte că e,
' .Vorba de examenul de' 
j Geometrie descriptivă al 

anului I ,. examen la care 
l - a l , nu s% dlaî ;pr«rzentat. 
î' C on sid eri ca  examenele 
1 din acest an sunt foarte

dificile?'* „Nu, mai de
grabă cred că nu sunt des
tul de bine., pregătit, că 
p^tm învăţat suficient în 
timpul anului". Cu toate 
că nu e singura încercare 
ratată, el speră să încheie 
cu bine sesiunea de- vară. .

Cătălin Prudeanu este 
student în acelaşi an şi se 
află într_o situaţie, simi
lară. cu gea a colegului 
s^u. La precizarea acestu
ia aflăm că. 'de-îapt, Stăm 
de vorbă cu un vicecam* 
pion european la karate. 
Cătălin fiind legitimat la 
A.Ş. „ConstructoruT‘ Hu
nedoara, tunând la" soco
teală faptul că el urmează 
în acest timp şi Faculta
tea de. Educaţie Fizică şi 

"Sport âlil Cluj-Napoca;-ni 
se pare firesc ca princi
pala problemă să o consti-

GEOB&BţTA RlRL A
••1 M* ■' Wă ’"T. .

(CoiiiinliDrc în pag. a 2-a)
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• •  Cuv. Atanasie de la' 
: Aton; Ciiv. Lampadle; '

» Onomatiscă: Apolo-' 
«ia; ■ ■ ■;

' ' ;  *  328 Inaugurarea . po
dului construit peste Du-' 

" 'năre, între Sucidava (Ce- 
lei) şi Oescus (Glighen —

- Bulgaria);
î-v o S-a născut. în 1880, ac_ 
i": torul CONSTANTIN T A- 
."JăASE (m. 1945); 
oi--K%:--Soife^;'ras^r la ora 

-5.37 şi apune la -21.03; 
tŢ •  Au trecut 185 de. zile 
«; -din 4p» * au rămas > 180. ,
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PAGMINI NAŢIONALE
CHEIA SUCCESULUI DUMNEAVOASTRĂ 

ÎN AFACERI
— Doriţi ca firma dumneavoastră să fie cunos. 

cută în ţară şi străinătate? ,
— /Doriţi o relaţie rapidă cu potenţialii parte

neri de afaceri ?
— Doriţi să crească urgent profitul firmei dum

neavoastră ? T
— Doriţi să aveţi permanent pe masa de lucru 

ghidul la ţ i al celor mai dinamici agenţi econo
mici dih ţară ?

AGENŢIA NAŢIONALA DE P R E S A
„bomphks*'

va vine în sprijin, prin editarea anuală a ca
talogului

„PAGINI NAŢIONALE"
cea mai completă lucrare de specialitate reali

zată in România.
, ' Agenţii economici, instituţiile publice şi orga. 
nfaaţiile democratice Care încă' nu au încheiat con
tract pentru înscrierea în ediţia 1996 a anuarului 
„Pagini Naţionale" sunt invitaţi la sediul biroului 
judeţean „Rompres” — Hotel „Dccebal”, canfefa 12, 
Deva — str. 1 Decembrie, nr. 37 A, zilnic, între 
orele 11—14.

E suficient să sunaţi la- telefonul 61 35 00 şi ia 
solicitarea dumneavoastră, un agent al Agenţiei 
„Rompres" se va d etaşa  la sediul firmei pentru 
Încheierea contractului.

•-fftâWri' '^*efi^6Beââ',i80-g0»w'dB'*'î<Bt tş«mă ce se 
Hi: funcţie de spaţiul tipografic solicitat) 

firma dumneavoastră poate fi înscrişi" ' în anuar, 
sumă ce include şi un exemplar gratuit-al catalo
gului, ediţia 1996. _____ . ■■ ■ _______ "

C U R S U L  V A L U T A R

5 IULIE 1995

1 dolar SUa  
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 frâne francez ,

100 lire italienb

Cărnuri de referinţă ale 
Romfitiit. ' - îf ■ ■ v '

— 1980 ici I
— 1435 ici *
— 2338 le i |
— 3166 lei |
— 1729 Ici I
— 409 Iei I
—  122 iei |

Viespea ungară şt cei
români

Băncii Naftonaie

MIERCURI, 5 IULIE

In centrul, nordul şi ves
tul ţării, vremea _ va de- 
veni instabilă şi se vor 
semnala frecvent averse 
de ploaie. Temperaturile 
maxime vor fi' mai scă
zute decât în  ziua pre
cedentă, îneadrându.se în 
tre 22 si 30 grade _ G, 
iar cele minime între 12 
şi 20 grade C.

. Când îl vezi pe dl 
Gcza- Jeszenszky. fost 
ministru de extertfe' >al 

Ungariei, actualmente par
lamentar ungar în Adu
narea Parlamentară de 
la Strasbourg. nti-1 bă- 
jiuieşti de-atâta venin. 
Deşi despre români ■ el 
a ayut de când ‘ îl ştim 
vorbe de ocară, nu_l cre
deam în stare să debiteze 
atâtea minciuni într-un 
singur discurs. Şi totuşi, 
recent la Straşbourj’ la 
sesiunea Adunării Parla
mentare Europene, vies
pea din el a vărsat atâta 
.venin asupra românilor 
şi a României încât şi 
până şi Horthy s-a ră
sucit în momânt. Intre 
altele, dl. Jeszenszky a 
spus că' în România se 
duce o politică edneertată 
de discriminare a ma
ghiarilor care (fiţi. atenţi) 
„au devenit minoritari în 
Transilvania printr-o 
schimbare de frontieră" şi

docurrient — recomanda 
re privind ' lupta împo
triva rasismului, xeno
fobiei, antisemitismului şi 
intolerantei â unor tri
miteri ia mult .-'contro
versata Reroinăndare 
'1201. Mai precis, noi|n 
recomandare adoptată 
splicită Consiliului de Mi
niştri al Consiliului'E- 
uropefşşă eeâră statelor 
semnatare să includă în 
legislaţia internă şi să 
pună. în practică drepturi, 
pentru minorităţi. în con
formitate cu Recomanda
rea 1201.

Să ne urmărească pe 
noi românii cu atâta in- 
verşunare, Un ghinion 
-numit Recomandarea 
1201 ?. Trebuie şă spu
nem că nu ne urmăreşte 
nici un ghinion. Ghin»- 
nul ni-1 ’ facem noi sin
guri, trimiţând in diferite 
organisme europene sa ne 
reprezinte; nişte oameni 
neaveniţi, puşi pe căpă-

COM ENTARII
că „cetăţenii, acestei etnii 
nu mai au nici un vii- 
•tor, situaţia agravându-se 
de pe o zi pe alta". Că 

,.ei sunt victime ale discri
minărilor şi companiilor, 
de p re s ă ra re  incită 
populaţia 'majoritară îm
potriva câtorva' cetăţeni". 
Că, „în regiunile unde 
maghiarii formează ma
joritatea sunt concentrate 

: trupe ale armatei româna. 
şţ se ridică ndmcmasc 
cazărmi". Că...

Dar n-are rost s;1 în
şirăm aici atâtea nea
devăruri. Ştim că min- 
Cftina artU picioare poarte 
şi credem că adevărul 
va reuşi, până , !a jurmâ. 
să iasă .la suprafaţa. " Şl 
chiar ar fi putui ieşi 
foarte repede Ia supra
faţă dacă parlamentarii 
rorââni în. Adunarea de 
ig Strasbourg. ar fi fpst 
prezenţi în  sala unde s-a 
rostii discursul veninos, 
dacă ei nu s-ar fi .aflat 
la un prânz copios * pe • 
care l-au ofgr.it colegilor 
italieni, pentru a-1 discul
pa pe magnificul Adrian 
Severin carp semnase un 
document prin care se 
solicita transformarea Ve
neţiei şl Genovex în ‘o- 
raşe-sfat. Veniţi în sală 
cu o jumătate de- oră 
întârziere, parlamentarii 
români n-âu mai putut 
da replica ce i s-ar fi 
cuvenit fostului ministru 
de -externe al Ungariei şi 
n-au mai putut împiedică 
n ici. includerea într-un

tuială, pe care prea puţin 
îi interesează ce se pre
găteşte . României chiar
şi- în acest înalt forum 
european — Adupârea.de 
ia -Straabourg, DOaf .ejpfi 
se întorc in ţară ştiu să 
fie intransigenţi, să .-se 
bată cu pumnul în piept. 
Când sunt Ja Strasbourg 
dimpotrivă arată cu nişte- 
moiăi, oameni gu 'reâc-J 
ţie întârziata. ^Pe pţîm; 
plan ei pun afacerile 
Ce.au făcut domnii Pîo- 
rin Râd ui eseu_Ro t i că. Va-1 
lentin Gabriclcscu, Ion 
Mocioi, Adriarv. . Moţiu, 
Adrîart1 rSe«e«in, Adrian 
Păun eseu, Gheorghfe 
Frunda care se aflau a-!* 
tunel Ia' 'Stfâsbourg.i laJI 
aflarea • discursului dl ui 
Jeszenszky 7 Niinjc. Smiu 
scobit în dinţi' şi au stat 
liniştiţi -în fotolii jşă-şi 
facă siesta. Abia după 
două zile’ au reacţionat, 
în ultima şedinţă â /sesi-J  
unii, când în sală; nu se f  
mai afla aproape nimeni 
şi când şi cei care , nu ţ  
plecaseră încă şi-au ma_ ■ [ 
nifestat plictiseala pentru ’ j 
că Vu se discuta ia o -^  
biecţ, ci se dădea-replică 
la un document deja a. 
d optat. Cât dfeSpre con
ţinutul discursurilor ce- 
Wr patru parlamentari 
români care au vorbii la ' 
spartul târgului. mai 
bine ne abţinem, |

Cu astfel' dc^ trimişi să; 
nu ne mire dacă; vom a-1 
vea şi alte... gliinioane. !

' ţfib» p a v e l  ;

REPBEZEHTANTA HUNEBOABâ
T i  o x a r a  tfiB  m ţn e  i i  l a  c ţw u id â :

Vilrin* I f i ţ w H » »  «>f .tftUk si **r*ic*>i*. i i
iuîăpuri si U x i  f r t ţ j « r i f k « .

k « t« r t  r * c i r i t .* r e .  b*re. v *  
■ta s  rai 4* ra şă rta tă  
« t a s w i  ş a s t »  ( h * m m  
K f i r K N r t
( ■ ş t r a r e  ş t m  s i  Iwm caaaşWt* şaacb-kar 
yaraâ CMnfilrt* i r  esritte  s? M i ik i l t r i

ktftj» «îtţiîssţriaî# i r  «arm*4td<H"ir, «* $%
pTom%K~ / â h a r o â s v .

. « r a b i l i r r  w r - r f ţ Ur r t i iw rM i,  s e in  fir rar 
ROTARI COMPLETE BARURI. HOTTLURi, RfSTAURARTt

1 ■ PLATA; Ş i ÎN RATE I ^  '
f l t M i M n ,  i t r .  H. B itcefim  » r . I ... T tl/ffix .
( P a l K l l . t c  cu f J a U - c .r a .  1B) 4  . .  P 5 4 / 7 14 6 5 9

- i «

- •  Admiterea în l i 
cee. Azi, 5 iulie, încep 
admiterile în licee. Pri
ma probă este sUsţiriută 
la limba română. Joi. 
,este zi liberă pentru cei 
mai mulţi candidaţi, sus- 
ţinându-se proba Ja limba 
maternă. Lucrarea la 

matematică este programa
tă pentru vineri. Le do
rim candidaţilor succes: 
Baftă ! (V.R.)

•  Recital de chitară. 
Ieri s-au deschis lă Hu
nedoara „Zilele chitarei 

” clasice", manifestare or
ganizată de S .0 . X.S.S.H, 
S.A; ş i " Sindicatul ’ inde
pendent : . Constructorul

I.O.S. ■■ Hunedoara. Pri
ma zl a fost marcată de 
recitalul de chitară cla
sică al artistului Cornel 
Voicescu (Sinaia) susţi
nut în ambianţa Câsfe- 
lului Corvineştilor. (M.B.) 

/ •
■ •  Acte noţarlalc. Do
câteva zile, mâi • precis 
din ultima decadă a lu
nii iunie, la Haţeg se 
asigură . servicii .nota
riale. Zilnic, uri lucrător 
de la Notariatul de stat 
Hunedoara se deplasează 
l-a Haţeg unde - asigură 
întocmirea diverselor 
acte, ceea ce înseamnă 
o mare înlesnire pentru 
locuitorii din zonă, care 
nu ' mai sunt nevoiţi să 
se deplaseze până la 
Hunedoara pentru a ob
ţine acteţe . de "care au 
trebuinţă. (N.S.)

\  •  Spectacol . . _
în cadrul relaţiilor de 
colaborare dintre Aso
ciaţia Handicapaţilor Ne- 
uromotori dîh judeţul 
nostru şi Asociaţia „Ro
mânim fără cârje" din 
Frgnţa se1 va organiza un 
spectacol umanitar. _ Un 
grup de tineri francezi 
va prezenta un spectacol 
de marionete. Alături de 
ei vor evolua tineri de 
la Clubul Elevilor Deva 
şi artişti amatori din 
cadrul A.H.N. Specta
colul umanitar, găzcuiit 
de Câsa de Cultură De
va, vineri 7 iulie, ora 
18.30, ara ii|trare gra
tuită pentru toţi dorito
rii. (V.R.) .

i



I Concursuri cu premii j P ăm ân tu l, în tâi d e  to a te , dar al 
c e le la lte  p ro b le m a  a le  c o m u n e i

O O

I
fft perioada lunilor iulie—august—*cg 

f 1995, redacţia ziarulut „GUVANTUtiLfBE»4 DEVAj 
[organizează tfe» toadursuri cn premii, !n domenii I 
< importante pentru publicistica actuală, respectiv:
| FOTO — DESEN -  CARICATURA.

Poate participa la concurs orice creator ama. 
tor in domeniile respective. "

Tematica este la alegere, din muncă şi din via
ţă, din realitatea zilelor noastre,

I  Lucrările (în număr nelimitat ,dar nu fiai puţin 
de cinci Pe /lună), realizate în aib-nergu, cu clari-

I tate şi contrast (îndeosebi fotografiile), pot fi pfc. 
rentate direct la sediul redacţiei noastre, din Deva.

( strada 1 Decembrie, nr, 35, sau trimise prin poştă, 
cu menţiunea „PENTRU CONCURS".

|  Cele mai reuşite dintre ele vor fi publicate în
( coloanele ziarului şi vor face obiectul propunerii 

pentru premiere.

. Iată premiile po care Ie voin. acordă (pentru fie. 
(care gen de creaţie),

V. V I.', . -. . N
•  LOCUL I ; 100 000 DE LEI ;

•  LOCUL AL II.L£A: 80 000 DE LEI;

LOCUL. AL 11I-LEA: 60 000 DE LEI.

DO atsemeftea, votn. acorda eâte două menţiuni, 
In Sufită de 80080 de .lei, v

Autorii celor mal bune erdfiii vor fi cooptaţi 
li»  (dădui colaboratorilor permanenţi ai «firului 

■nostru. . .

. fii luci ceva r ii rtigăm Pe partid* 
h «  că, la prima trimitere, ta tte vx 

PttrsottUe: numele, v i  
VttUţă&i adresa, numărul deaşteptăm!

într-un articol "apărut în 
ziarul nostru din 15 iunie 
a.c., comuna Zam era «- 
numerată printre localită
ţile în care aplicarea Legii 
fondului funciar, se află 
intr-im stadiu avansat. La 
faţa locului ne-am con
vins că această apreciere' 
corespunde întru totul Ade
vărului. în  discuţia ea am 
avut-o recent, 41 Nicolae 
Munteatiu. primarul loca
lităţii, na spuma:

— Măsurarea terenului 
s.a încheiat în satele Po- 
joga şi Săleiva şi *e a- 
propie de sfârşit în satul 
de reşedinţă a  comunei. 
Acum se .luereăză tp «01 
de al patrulea sat ca a 
fost colectivizat —■ în Cer. 
bia. S.au înmânat, p&nă 
acum. 417 titluri 4e pro
prietate şi un număr Im
portant din astfel de acte 
se află la completare. Aş 
vrea să remarc' hărnicia şi 
seriozitatea cu care a mun
cit comisia comunală ţi 
cele de pe sate/ mim ca 
depusă de dl Adrian Fren- 
ţiu de la OJCiD.T,/finva.

— în ce stadiu se află 
împărţirea .pădurii 7

— S_a finalizat la Tă-
mâseştj, Cerbia şi Pogă- 
neşti şi este avansată ts  
celelalte. ■;

— Apreciaţi activitatea 
comisiei comunale — ţi  
pe bună dreptate — dar 
preşedjftţele acesteia este

. prknaţui, ’ :/ /
— Aşa este. Nu' vreaU 

■să fiu considerat lipsit 
de modestie. dar hl-am Un-

, '/ /iV iijmiljijm In er'nâţŞr'jîifr

pl|cat in buna desfăşurare 
a Legii 18. Am fost de 

- faţă \a toate măsurătorile 
şi astrel am vegheat să se 
facă o treabă corectă, iar 
multe dintre nentotfţttmiril» 
ivit® te-am soluţionat şre 
loc. •

— Am văzut' in faţa 
primăriei un tractora

— Est® ai meu ţ i îi 
losese la câmp, dar şi la 
deplasarea pe teren.

—> COmuna are 13 sate 
Aţi fost în toate de când 
sunteţi primar ? ,
■ ■  — - Riofinţeles .-ţi' încă 
de mai multe ori în fie
care. Primarul nu trebuie 
să -Stea lâ primărie, ci In 
mijlocul Qamepiţor Căci 
problemele, cele mai multe, 
se rezolvă la faţa locului.

-»  Dle primar, ocupân-
du-vă de pământ, aţi ne
glijat celelalte atribuţii ale 
primăriei ?

— Nu, nici pomeneală, 
Şedinţele de consiliu le-am 
ţinut la fimp şl âm asigu
rat cortdlţll pentru bunav 
desfăşurare a acestora.. 
Ne-am ocupat, de ăsţme- 
nea. de buna gospodărire 
a localităţilor. Am turnat 
o jumătate de kilometrii de 
asfalt, s-au amenajat jpai - 
curîle, zonele verzi, iiţein- 
tele unităţilor economice 
şi de Interes public.

Afn continuat documen-, 
tarta mustră în  comuna 
Zum stând de vorba ţi d i 
dl Aurel Sferîogea, vice. 
prlpiarul comunei L_am 
întrebat pe intertecatoir.i

— Cum colaborează pri
măria cu consiliul locul ?

— Bine,1 Primarul este • 
Independent eu suni roera- 
bru al P.N.Ţ.C.D., com ite
rii fao parte din partitei 
de guvernământ, din Par
tidul Democrat sau din 
Convenţia Democratici. 
Când ne întrunim in M. 
difiţe însă nimeni jiu t e »  * 
nici un tel de politică. Am 
iniţiat proiecte de hotă
râri care au întrunit chiar 
unanimitatea de voturi.

r» UnanimHdte ? Se poate 
aşa ceva iii democraţie 7

tu Bcfee-Să nu se poatifr 
Dacă actul respectiv este 
bine gândit Şi bine argu
mentat, dacă vizează bu
nul mteţ.Jd treburilor din 
localitate dfe ce să hUvfie 
toţi consilierii de acord cu 
el f  fie fir începutul actua- 
lei te^riaturi ,w-ftn» i
nici un proiect de hotă, 
râre care să fie respins.
- — în şedinţa de ‘ con

siliu cum 6unt discurile ?
— La obiect, în general, 

competente, is te  adevărat 
că sunt şi consilieri Care 
vorbesc de parcă ei aU fă
cut’ gaura la macaroană. 
Dezbaterile sunt, este tot 
mai vizibil acest lucru, vii. 
bogate, »e fece un real 
schimb de idei, Un lucrttesta 
insă clar: Noi românii încă 
nu ştim ce este aceea de
mocraţie. Căci '«efeaite s i  
învaţă in timp, nu se clă
deşte peste noapte Cred 
însă c i  noi suntem pe dru
mul cel btte In privinţa 
învăţării democraţiei.

fiONDfiR,
K  n e g r e a  -

- ,  i;
„CUVÂNTUL UGER" DEVA 

soptQ tm  p e  âcţiurv Cu c&ptratpmat 
«imâtrieutate ta Registrul Comerţului Deva, pu 

Cont: 40*26131 ifi B-C.adev*. 
Cod hacat-2116627

CONSILIUL 06 ADMINISTRAŢIE 
f  Dumitru CheoneSL preăedinie (reoâcfot şeffc 
* TibwnuiBtrate ^tcepr esedmteţteaacîof $eî a<3|uhctj. 
I vtegtt Cnfârv cootami sai Mbtei Sodea. (ficoiae

I 
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Printre, „ultima mohican" ai examenelor

întreaga răsp u n d ere  pen tru  con ţin u tu l 
articolelor o  peartâ autorii a cesto ra  A d fest  
redacţiei' Deva, 2700. str i  Oecemorta. nr 3 l  
fugitu l Hunedoara. Telefoane 6 i  1275.612157  
611269,625904 fax 618061

Ţipatulesecutat laS.C...Polidava" S.A Deva
> W e a  M  WI Ml M  M  mm mm <S

' ' îUteaare.'viia 'fcw. »)
II» O l inii!

tuie ' timpul.' ,.fntr_adevăr, 
mâi ales in această pe- 

. rioadă^ cel mai greu e şâ 
împart timpul eficient peh- 
ţru nreăTe activitate; dar, 
păipft la urifti. le îm pac  
cumva pe toate". Proba
bil că, am adăuga noi, 
pasiunea puntea sport com
pensează şi alte neajun
suri. fii încă una ,.stu- 
Aenţeasseă**: în timp .fee 
la FEFS Cătălin fi-A  pr|L, 
movat toate estemenele, la 
Facultatea de Ingineri ţ  el ; 
mai are ea ,.bobitâ“ pe 
toamnă un V.P. ia.;. Edu
caţie fizică I
, M A  ar fi putut fi sta., 
dent în anul II dar, din

motive personale, spre 
sfârşitei omului trecut el 
a renunţat la şcoală. Re
venind din toamnă la 

- dursurl. Îşi susţine în pre
zent examenele alături de 
c o lţ i i  din annl î, ' „ ţ |  
s-au părut mai uşoare 

examenele, trecând a doua 
oară prin aceeaşi mate
rie ?‘‘ „în ce mă priveşte, 
era loc şi de moi bine**. 
„Crezi qă îţi vdr rămâne 
restanţe şi pe toamnă ?“ 
„Nu Ştiu încă, dar dacă 
Va fi aşa mă voi pregăti 

. mai serios".
Ne apropiem de un stu

dent (tot anul I), pe al 
c&âui ehip nu se poate citi 
nimic „Cum a fost exa
menul ?‘‘ Relaxant". „Dar 
până acum care ţi a-a pă

rut cel mâi grâu ?" „Cel 
de Analiză matematică". 
„Ai învăţat mai muiţ în 
timpul anului sau în se- 
riune 7” „Am intensificat 
studiul mai ales ţn timpul 
sesiunii**. „Cum ţi se par 
profesorii la notare ?" „în 
ansamblu, destul de exi
genţi. „Ai vreun' examen 
picaL?" „încă nu**. Hjţnţru. 
Dan Uincea activitatea 
şcolară se completeâilă e- 
fictent cu ceer sportivă, mal 
exact eu cea 4e  arbitru de 
fotbal, care dă şi alte di
mensiuni predqiqpărilo# sale..

Indiferent de problemele 
fiecăruia, examenele îşi 
urm&aeă careva stabilit, aş
teptând să fi® trecut* a i  
bine de câtlhai mtilfi stu
denţi.

:m vi
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' IULEE

i
7,00 TVM — T ele- 

matinal; 8,30 La pri. 
ma oră; 9/20 Santa
Barbara (s/r); Ift05 
Aur şi neroi W b l  
XASS Desene animate;
11A5 Ecran de verânţă: 
Tânărul Tiartt (f. 

,SUA); 13.10 ipoj 9 -  
ttdifîi; 14,10 TVR laşi 
f i TVR CI«j-N.; IteM 
Univers venezuelean; 
1A|0 AJfif .fi Omega—j 
||A 3  Volei Trofeul 
Tomis: România — I- 
talia (sci); 16,30 Car.

mul fi».); 19,0® Timptll 
Europei; 19^0 Califor
nia vişeacăţs); 
Actualităţi, 
sport; 20,50 fir.
^ ep. 57); 21,45 

atterei 2225 
deepre mmdeftp 
Conftuoaţe; 23,45
tUşdreafte l f  ă W W ;
nopţii; t m  l t r e f i A

t■‘«a*
1̂ 99 Seriale, desene a- 

nlmate; MS Ambulanţa 
(s); 10,00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 10,30 Cheers 
(siteom/r); 11,00 Trtmtes
fi bogat (s); 11,38 Vre
mea dorinţei (s); 12.00
Preţul e fierbinte (es); 
12,30 Dttelul familiilor 
(di); 13,00 Magazinul t f -  
tatezii; 13.30 Springfifeld. 
Sfoiy (s); 14,15 Sfiita 
Iterbara <s. SUA. 1901); 
15,05 Tenis. Wlmbfoioa 
1995 (di*, 19,45 ŞtîrL
sport, meteo; 20.18 Bx- 
Pleeiv: magazin; ' 28,40= 
Vremuri teme şi rele 
(s); 21,15 Lacrimile unui 
învingător (d ra m ă G er 
mania 1894) cu Fabian 

\Horloff.

7^0 Ştiri; 9.45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 
Stiow-nl Ini M. Castan»» 
fi); 1240 O htendi pentru
tete' fi); ■ HM» '■ Forum 
(mag.); 14.00 Ştiri: 11,25 
Cotidiene; 14,40 teeautiful 
(s); 15,15 A Iubi (s) fii 
Bric Braeden; 16,80 Tata 
f i  «fetite (s); Î6.30 Tata 
fi); 47Ăo Desene animate; 
19,00 OK, preţul e Corect 
(căi; 20,00 Roata norocit- 
lui (es); 2L00 Ştiri; 21^5 
Paperfisima (show) cu 
Gabibbo, Miriana Trevl. 
«ur, 21.40 Discul veşU 
(vardi 23.45 Ştiri; 0,15 

I. Castanm
2,30 Cotidiene (r); 
Reluări.

2.45

6,30 Germodia azi di
mineaţă: 8.30 Brunch 
TV finagazin T

Şchwarts i»
IL80. RRpP 
12,30 Vecii

1400 Ftecon Crest 
1409 Cagney, fi  
(s^ fi T |W  Star

rlsctenîtcş); 1840 Ştiri; 
19,80 T etfi -sfii Irimic 
fi*)î 30,08 Ştiri, fport. 
meteo (cs);-21.15 Corni-

■m m  fm  m  # .is  chi.
te*»- B ol* fcj; >3.1* P ic, 
M t r m m  m m  \  «.*5
Vânători apoteftptifi l i  
(f.a. Ralia, 1990).

430 Stiri NBC; t m  
m m  m i  i 742 t e m a
S i irilte, dH j
Comerţ TV; 11.00 îfcffl» 
banilor. — piaţa eârop.; 
15,00. Roata banilor — 
piaţa americ.; 18,30 Pul
sul afacerilor azi; 19,06 
Azi — informaţii; 22,28 
Ştiri ITN; 20,30 GfiL 

ttewtefitnteoppfc' V fi-

reah « m o  x * m k L  .m
Jane Paiileyj 22,30 WISO
—  magazin german, _ cu 
Michşel funghipt; 2 4 »  
Show-ul sâni, ctt , W  
Leno: 0.30 Real SUfiMIMd
— talkshow; 1^0 ŞtlrBe 
nopţii N â k; m 'O e s tiL

Leno.

11 'i'1 "**

■ 9A» A tletism . t M I .

ife |u  .Furt» vi; 1 0 .»  
SpM turi extrem e (tnreg.); 
n .30  Ciclism . T t t t f  m o *  
ţei 1995 (rez. de îeri); 
12,30 M agazin olim pic; 
13D0 Mag. sporturilor fit* 
motor; 15,86 Snooker. 
Liga Bure». 1985 S. Ite- 
Vîs <•> Kmi «tehert» fi); 
K B  . - t a t e »  Turei 
Fraâtei te. tsl. t f  fUrem  
-â  L e B U fte fii); *M 2

Prim » . »  Auto* M ^ a -
zin FnrmUla 1; «436 Wm-
iftiif  a -

Taftigiiiiui "lh.* * - -

7.06 La prima «R«; 
9^0 Ora de < MW ; 
IPAg biag. prstettetei - 
ţe» r (Crth li,'- "  * 
12,06 Gong! fi); 0 M  
Armonii corale; 13^2 
Panorâiaic w m şm n i 
ii.16 Bcnm de reremhi’ 
15,10 Sfertalol • *il . 
for ; JM T E a. *, m »  
m  boţâiu ptân* m
n m  MteM-ce; MM» 
Aur şi noroi fii; W f*  
Rm. în 1b. maghiarii f 
26,00 Pre Memoria; 
2Q-30 Turist club; 21A0 
TVM — Moreger; 21,30 
Ttedtţte n m  Moda 

pe meridiane fik^; «240 
Muzici; 22250 Santa 
Barbara fi); 2335 Un 
secol «te cinema: , X  
Georgrecu; 045 lttt- 
n*,»ri muzicale. -

9.60 Reluarea 
siunli din seara 
cedente; 16.00 „.Pori 
meridian; 17JO S m rii 
1842 Bocuatoutor ;  
18,40 Demne animate 
— JPopeye” — « •  56; 
19,10 U n ia întâi; 20,00 
to m  şerifi: „Tră_ 
leşte .ţi visul** — «P.
» ;  2040 dbar o vorbă 
Sări» m ai spun...; 21,00 
T elejurnal (em. <8n 4  
07); 21,30 Film  serial.* 
„Vecinii": -  ep, 39î 
2420 Civica; 22,30 A- 
tfiier — cm. da Anca 
Fusariu; 2Î.25 Staruri 
pentre totdeaunaţ} 6,00 
VidefiezL

DKVASAT PLUS

' 1040 Reluarea emi
siunii 'din seara pre- 
ceientâ; 18,60 World- 
net; 1430 Denate» a . 

■ n b ttfie: „Thnber-
tentel* «fi. i i  Ş94)o 
PHm şerifi: ' „Twin
Poate* 20,00
Anteahteţl TV»; 2l.oo 
Actualitatea in direct 
(realizator fo te  Cea-
m m m ii 2245 Piim 
ariiţtlc: .„Pa^sfod lo l 

■ csua,
WOih; 8C00 ViAretext
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'llfăr«ţia manifestării' de duminică, 2 iulie 1995, de 
la Dupăpiatră, ne-a determinat să-i acordăm un spa
ţiu mai gen etos, să reflectăm la întreaga dimensiune 
lecţiile de istorie ţl patriotism, de cultură şi de rall- 
gle, de politică şi de arta militară pe care câţiva 
mii de oa^neni 4tn toată Tara Moţilor, dar şi din 
multe alte orAţa aţe ţării,

deprofm o- 
pentru fle - 

iaăţg»r t*  Istoria**, fia la

l«at pulsul manifestării d e  
efil »« până i« final, pentru
t n u l n e 'la te  «grandoarea

silă un soare puternic,

Vraf. VIOKBL VVUTV- 
i Această a 23-a „In- 

V lN re •  uuaţilac cu isto
ria* a reunit şi azi Iunie 
Huită, lum e bună, lume 
aJeitsă, cu sutiet de ro- 
tu&n şi cu adâncă Simţire 

de
istorie ţ i de fierbinte pa
triotism. Ş i ea  toţii, moţ 

român OU român, 
frate «-au bucu-

victoria Tancului 
vrăjmaşufUi ma- 

Hatvany. întâlnirea 
aşi a  lori un buh pri- 

unire a tuturor ro- 
tndilerent de dpi 

politică, pentru câ 
prima dată noi suntem 
români şi apoi aparţinem 
anumitor formaţiuni po, 
îftîfce. Marele diplomat Ni- 
colae Titulescu spunea 
a şa : „Partidul meu se 
daeamă România", Şi pen
tru că..au ffost 1« Dupăpia- 
tdf M ip ţm -:  personalităţi 
pMlftee, ie-am rugat să 
*feâ mai mult pentru a- 
ceastă Ţară aM oţilpr, 
poate' cel mai ’ curând .să 
declare oraşul Brad drept 
municipiu, ceea ce Came
ra. Deputaţilor'* a adoptat 
cu câteva zile Iii urmă. Şi 
încă o bucurie recentă 
au trăit moţii de la Du- 
pftpiatnă, refijfietiv, că sa
tul lor îşi va «edobândi, 
după 40 de ani. statutul 
de comună. Ne-am bucu
rai, ca i.itot,<Aauna, de 
căldurii dc sttr şl de căl
dura oamenilor, dare s-au
S t la noi ca ia ei a- 

ne-am bucurat că 
aici nu s-a făcut politică, 

' ■ deoarece a existat un sin*
: «h- partid, partidul Ro

mânilor. Şi le-anj, mai spus 
prezenţi că atâta 
cât există mo| şl 

——-e, cât exista Ţebea, 
Dupăpiatrâ ^1 Găina, Ro- 
Mânia nu va pieri, chiar 
dacă upil neprieteni maP 
umblă cu creionul pe har
ta -ţării noastre.

v m  IOAN SICOR, in
spector şef a! Inspectora
tului pentru culturii al 
judeţului Hunedoara, pre
şedintele Filialei Deva a 
Seeletâtu „Avram lancu*: 
„întâlnirea de îa După
piatră este una dintre ma
nifestările de mare am
ploare organizate |h jude
ţul nostru; îâ care insti
tuţia pe care o  reprezint 
— ;?a şi Ctotrui Creaţiei 
Populare din judeţ, de 
altfel — îşi, aduce an de 
an o importantă contri
buţie. Şi nu numai cultu
rală, c l^ A flş ter ia lâ . I» 
acest an, - yi^^reună cu 
Viorel Vulturar, om cu 
multă energie Şi capacita
te organizatorică, şi cu 
Nicolae Jurca, preşedin
tele „Federalcoop" Hune. 
doara şi preşedinte exe
cutiv al Filialei Deva a 
Societăţii „Avram I*ncu“# 
am format o echipă şi 
rte-am ocupat cât am pu
tut mai mult şi -mai, bine 
de organizarea manifes
tării. Sigur,, insă, că 
mulţi, mulţi alţii ne-au a- 
jutat. Şi, <Un câte ţje' dăm 
seama acum, spre finalul 
ei, se pare că a reuşit pe 
deplin4'. : ’ ' .

NICOLAE VESA, D«- 
păpiatră: „Am 66 de am 
şi mă mândresc că satul 
meu a devenit un simbol

al isteriei românilor, unde 
Avram lancu a câştigat o 
bătălie memorabilă pen
tru apărarea gliei stră
bune. De ia  prima ediţie, 
de acum 23 de ani, vin 
m  regularitate alei, la a- 
ceastă sărbătorire a moţi
lor, pe care o respect pen. 
tru că aduce cinstii» mo
şilor şi strămoşilor noştri. 
Dacă este nevoie, Îmi dau 
viaţa pentru ca atol să .na 
calce pictor de străin din 
afara ţârii mole. Noi nu 
râvnim la pământul ni- 
Wămfi f i  nici nu dăm voi» 
cuiva »ă caice ea gâ$d 
râu în patria noastră şi pe 
pământul strămoşesc. Aşa 
cum mă vedeţi, data va 
fi nevoie, pun mâna pe 
a«nâ şl apăr acest pă
mânt până la ultima pi- 

. cătură de sânge*.
. GHEOBGHE BERCA, 
Primarul w u M M i i  Pe* 
focşani: „Pornind de la 
durerile de secole ala aces
tui colţ de ţară, al mult 
râvnitului Ardeal, este de 
apreciat momentul de 
«Zj. de la Dupăpiatrâ, un
de personalităţi de tipul 
domnului Gneorghe Tu
nar au reuşit să-şi rupă din 
timpul liber pentru a cin
sti memoria eelâr care. au 
căzut pentru apărarea pă
mântului românesc. Ma
nifestări de acest gen sunt 
strict necesare pentru a 
continua romanitatea , pe 
răceşte locuri",

PETRU ŞTEOLEA. ge- 
m m .  f * .N J ţ  : Şi înainte 
do a fi parlamentar ve
neam  la Dupăpiatrâ, in ca
litate de moţ şi de român, 
deoarece misiunea atepar. 
iamefijfor , este vremânjcă, 
de scurtă durată. Totuşi, 
pot să spun câ după trei 
ani de când sunt deputat, 
am făcut câte ceva bun 
în interesul şi ajutorul oa
menilor din judeţul nos
tru. Şi aş da exemplul cel 
mai recent, şi anume, ini, 
ţiereâ~ şi susţinerea în 
Camera Deputaţilor a pro
punerii legislative privind 
declararea ca municipiu a 
Oraşului Brad. Misiunea 
mea s-a încheiat, după 
cum  se ştie, Camera De- 
putaţiloţ a adoptat acest 
proiect de lege, urmând-â 
fi dezbătut şi la Senât. Sper 
să freacă şi moţii zărăn- 
cteni să-şi ocupe breşa pe'-' 
care-l merită între muni- 

' cipiile ţării. ■

NICOLAE JURCA, pre- 
tedintele „Fwleraleoop- ffi»- 
fsedoarv, p re şed in te le  e-
xecutiv al filialei Deva a 
Societăţii Ayram lancu din 
România ; ţn calitate de 
coordonator al manifes
tării, eu nu pot să apre
ciez nivelul ei de reuşită, 
însă din discuţiile cu 
mUîţi oaspeţi prezenţi azi 
la Dupăpiatră arta Înţeles 
că, Intr-adevăr, a - ieşit 
toarte bine. Dacă este aşa, 
dacă fiecare participant 
şi-a putut încărca bate
riile cu românism şi pa
triotism, dacă Cf! ce au 
venit azi aici s-au simţit 
fia la ei acasă, desîgdr că 
este şl p mtru mine o «iul*; 
ţumire. Ăsta înseamnă că 
puternicul sentiment pa
triotic ne untfte pe toţi 
şi ne aduce la acelaşi nu
mitor al bunelor intenţii 

AVRAM CRĂCIUN, 80 
de ani, veteran de război-/ 
„Mie ml-i drag să vin. 
Cum să nu vin, că stau 
aci aproape, te Stăpija? 
Din ’72 am fost an de an,; /  
$i cât oi putea mai vin".
Şl o face pe picioarele şire
le, fără baston. Octogena
rul care a  luptat pe fron
turile ditt Crimeea şi Cau.
(Sgz particip* la  ̂sărbătoa
re» moţilor cU respectul 
fostului ostaş pentru fap-
tete Ijuvniltti si cn mândria

A

î» Jara Moţilor 
glăsuleşte istoria

Cel ec-şi poartă paşii pe cărările ce străbat* Ţara 
Moţilor nu poate trece prin acest ţinut fără a se 
simţi tulburat şl stăpânit de sentimente contradicto
rii. Căci, pe de o parte, susurul apelor şi măreţia 
munţilor îl elibcreazâ şi 11 înalţă. Pe de altă p;ufe, 
geamătul înăbuşit al brazilor fi reaminteşte câ s t r 
igate locuri sfinţite de sângele românilor ce-au luptat 
pentru păstrarea libertăţii şi neatârnarea neamului, 
for când, astăzi, mulţime de români se adună spre 
a-şi cinsti eroii şi a le binecuvânta memoria, atunci 
sentimentul este copleşi tor,iar trăirea a  unică.

Şub semnul acestei stări s-o desfăşurat şi „întâl
nirea moţilor cu istoria44.; cefe» avut toc duminică. In 
satul Dupăpiatrâ, zbuciumat h» de lupte purtate de 
înaintaşii noştri, conduşi pu iscufinţâ §1 dibăcie de 
neînfricatul Avram lancu, Dincolo de pee» pg ş-a 
spus sau nu s-a spus la tribun* oficială, de even
tualele accente politice sap naţionaliste, existenţi In 
discursurjlt prezentate,1 rămâne faptul flft participan
ţ i i  la această sărbătoare de suflet au avut, v m » r  
pentru câteva clipe, conştitoţa depline» tte*; aparte
nenţe fa flinta naţională, ca henefieiâri ai ţjator Idea
luri scump plătite «e-a hihguî vremii. Versul şi P e 
tecul, care i-av stat moţului în permanenţă alături, 
au constituit şi de astă dată o stmueltoarie podoabă 
â ntenifestăriL cu profund® rezon»»tg^'.|p su%tul # -  
cultatbrnbrr“©e altfel; prombva'rea şi eU!tivâ?ea t» -  
lorilor naţionale s-a confundat, de bele mal m ute  
ori. eu insuşi feiul de viaţă al cţtor-de-aiw, - f

Cri pe vă Smţi prea grea povara prezentului pe 
umerii săi va putea trece prin Ţară Moţilor âa să 
afte că cri l»rti de preţ bun clşiigstţ a fost şt conti
nuă să. fie libertatea şi unitatea:, neamului wmâneK-

Dragau Muntean, Mariana Deac şi Ioan Bocşa, interpretând cântece "pa- 
triotiee. Foto FAVEL LAZA

Dogoi'itcw a fost soare
le, fierbinţi sentimentele 
cărora le-au dat glas ar- 
âfctiişi pe care le-au tră
it miile de moţi, de ro- 
jra"= veniţi la Dupăpia- 
trâ-Cbeia. Onoarea des
chiderii spectacolului a 
revenit ansamblului fol
cloric „Doina Crişului44, 
al Casei de Cultură Brad. 
Dansatorii, foarte t'jneri 
^majoritatea fiind elevi 
de liceu, media de 

a formaţiei este 
ani), cu o execuţie 

«  eleganţă deosebi- 
Mt o m  trinarca rineva 
«fin public, au prezentat 
dansuri di»* mai multe 
zone folclorice. Au dovedit 
virtuozitate şi talent. Con-. 

‘ ' m usicili «

lu i

AU alternat cu awa 
îndrăgite, oferite de

. h & â fr i im fm  #vs«b
Maria Tuder, Lidiâ Ba- 
nea, Cîprlan Roman şi 
dŢaian Latâr, - 

|ntâii5 »inaţj cu drag de 
ce» prezpnţi, Mariana 
©eâc, Dtăgan Muntean şi 
Ioan Bocşa le-au dăruit 
cântecele lor. Au ridieftt 
în * picioare asistonfa cu 
cântecele patriotice atât 
de cunsseute 'şi de iuia- 
te în acest colţ de ţară. 
Ea fel de todrăgiA Ma* 
riana Anghel şi ■ Viorel 
Coştirv au fost ftllelUfte 
apteudăţi. AH venit să 
adUfiă salutul lor Şolişm 
Marîa Dâp de fo Cluj, 
Florica Jdureşan şl Flo
rin Şandrv (taragot) tfin 
Arad- Ca gazde a k  ma- 

fnUttfeeit&g
w  veeN;# * iB u « f • 

aa exprimat fnbşajul far 
de adâncâ rifnfire rotnl-

'uK ^unbluI tşiolofle
,, .vşgin .  ...v . r e b

al Crilbi de; : 
Cultură Deva mi ersedem- 
că 'mal are nevoie de 
prezentare. Prin calităţi
le sale tea făcut de mult. 
cunoscut şi recunoscut . 
fol numai fo judeţ ş l în. 

ci şi dinoefo de
tăriile acesteia. Ală

turi de dansatori, Sh pro
gramul ansamblului cie-. 
rit* amintită şi evriuţia 
Auri Baneiu, apredată 
interpretă. Gonduoerea 
muzicală, a fost remna- 
tă ' cte îonel Stoica şl co
regrafia de regretatei Ti- 
tus Burduoea şl Elis 
Ur»u. ;V. ■: •

Spectocolul artistic s-â 
i ' ţinută şi 

■iotteă, a bu
şi nchll 

In . 
S<h

nâriâaNa «ponta»«unui a
I ş i t  iMfâgntft • f y  direcţia

j te i ia ^ k a x n a.

m # m  de

Cu sufletul şi cântecele
TEN: ^Sunt bucuros că 
am participat ia  toate, 
ediţiile, aşa încât uni-am 
pptut « » tu ra  anumite
gândiri pentru acţiunile 
ce Vor urm a in judeţ şi 
mal ates pentru oele de 
suflet s f i t  Pădurenilor,

- dl» 19re20 august.; Aici, 
la Dupăpiatră, toată ltt- 
m eâ. vfoe eu sufletele 
deschişe - să asculte c*n- 
tecrie româfiilor adevă
raţi, Ca de fiecare, dală 
şi acum bucuria a fost 
maximă,, Audienţa deo
sebite pe care o avem 
în acest mteheat la pu- 
â|Se fi flatofate picăturii 
de suflet românesc din 
cântecele noastre. Cel 

în Ardealul nostru 
aceste cântece «unt 

acum mai mult 
ca oricând şl trioul DrS- 

-Furdui-Bocşa ne stră» 
u alături de alte co

lege ş t  «oifegi, să le dăm 
glas hu doar de .dragul 
apiaturior, «I al istorii 
ş l  4'm respect pentru tot 
«Bea ce este adevărat pe

unul dintre cântecele in
terpretate) la prieteni. 
Cred că via a treia oară , 
aid. Nu m-am aşteptat 
>să aibă asemenea pro
porţii, E o treabă faină 
că s-au adunat atâţia ro
mâni fără să-i convoace 
nimeni. Cred că au venit ' 
să «e- vodete te foţâr să 
ne putem teta cu drag 
ţinui la altui. Eu mă bu
cur că am venit şi sper 
că şi alţii44. Aceasta, a 
fost declaraţia de suflet 
a atât de îndrăgitului 
cântăreţ, de care cu greu 
te poţi apropia în afara 
scenei, fiind asaltat de 
ntetoeroateîe admiratoa
re dornîee de autografe.

■  MAMJBtA AN. 
GHEL: „La Dupăpiatră 
vin pentru a nu ştiu câta 
oară. S e  fificaro dată, 
de «ritmde, aş fi, trebuie-' 
să păşesc în  aoeastă va- 
teă îecărcată de Istorie. 
Via şi eu -ca şi eplegii

' t e  ‘

zezi ce s-a petrecut aic». 
Aprotme câ nu ai repli
că la bneuria pe care ţi-o 
dau spectatorii, localni
cii, care-.şi ounasc atât 
,de bine istoria. Cu ade
vărat vii aici «a te bi- 
serieă44.

i  .Ato
(aluzie la

cu sufletul 
şi eân teorie, apropiate j- 
«Itofior româmlor prin 
tente tor patfiiottoă. fie 
fierere dadă aria- atât de 
nmoţtepaat, încât abia 
jteste pâtova zile. reafi-

înaintea inuaWEMte sce
nă, era viziefi wHţionat. 
Cu toate că slujeşte sce
na şi cântecul popular 
românesc de jJS de ani. 
Este de attfcl] starea ori
cărui interpret carf-şi 
iubeşte publlctâ, II ,pes-v 
pectâ şi Au srea 9â-l dez
amăgească. Jar Viorel 
Costin, primit cu vii a- 
plauze, 8 fost şl de astă 
dată la iaSd$Jnea «şlep-, 
fărifor admiratorilor săi. 
în ceea ce priveşte sen
timentele trezite de par- 
ticiparea la această ma- 
«ifoteâre, mărturisea eă 
„munţii spnî Ct>i care-i 
apropie p>e cei din nord 
de «asţ», l i  rfoc sâ fie la 
fel, «â. pripite la fri cu
ret de *feF\ fii sărbătoa
rea fo sine fi (test fina de
' '  ‘ * as-



CUVÂNTUL LiBEH

Situat îfitr-un bun vad, 
fie strada Libertăţii, nr. 
2, spâţiu! care' găzriuieşje 
permanenta „expoziţie cu 
vânş'are'Y aparţinând S.G. 
„Elis" S.A. Hunedoara, a- 
trage trecătorul prin re
dările şi design-ul exteri
or. Interiorul însă — cu 
toată strădania dlor care 
vând. aici — nu prea în
cântă ochiul celor către 
intră. Sunt oferite produ
se de mică industrie 

''respectiv săpun de casă, 
praf de/ curăţat „Cineiş“, 
plite şi grătare din fontă, 
lână, naftalină. „Sunt pro-

PRIN MAGAZINE DIN HUNEDOARA

„ V i n d e ţ r

cosmeticele, sucuri ş.a. — 
îndât greu se poate cine
va orienta ' in găsirea u- 
nui anume produs — îşi 
întâmpină cumpărătorii 

, , . . . . . .  , magazinul „Supermarket".
duse ale societăţii de ca-  ̂Casiera, câreia-i cerem să. 
re aparţinem, din Hune- ne pună în legătură cu .
doară '— spunea dna Ma- 
ria Mărilă. Se vând cam 
lent“.

Deschis de curând, ma
gazinul societăţii „Combat" 
S.R.L., din aceeaşi- zonă, 
pune în vânzare paste fă
inoase, dulciuri, făină' al
bă şi de mălai, orez, su
curi, detergenţi. „Se 
vând ?-“i încercăm uri dia
log. cu dra Nicoleta Ma- 
teaş, constatând că nu prea 
sunt solicitanţi. „Da, dar 
mai încet" — aprecia tâ
năra vânzătoare.

Cu .o aglomerare, de

responsabila unităţii, ne 
priveşte „de sus", absentă, 
de parcă i-am fi cerut im- 
'posiibilul. Nici responsa
bila nu se arată prea 
dispusă să ne .dea vreo re
laţie. Y-Y-'.'/V

In schimb, la autoservi
rea 24 a S.C. „Mercur 

. Corvinex**, vânzătoarele 
sunt amabile, modeste, 
mărfurile* aranjate. în or
dine. „După posibilităţile 
noastre, este un magazin 
bun” — aprecia dna Va- 
silica Pîrvu. La preţurile

noi, preferă să cumpere 
de aici tocmai pentru a- 
titudinea pe care o ' afi
şăm. Suntem atenţi cu ei, 
Ie vorbim frumos, că şi 
aşa viaţa-i plină de ne
cazuri". ■

Puţini sunt : cei care 
cumpără în acest sezon 
blănuri. La magazinul de 
profil al societăţii orăştie- 
ne „Favior", dna Lăcrăr 
mioara Cojoeariu aşteaptă^ 
cu răbdare clientela. Câte 
o persoană «'are mai intră, 
la mări intervale de timp, 
se interesează de preţuri, 
de modele sau mărimi. 
Informaţiile sunt date cu 
bunăvoinţă.

De când s-a completat 
fondul de marfă şi cu al
te articole, /merge bine şi 
magazinul confecţii, : nr. 2, 
al S.C. „Cora". Am aflat___ de acum, omul «cumpără _  ___ „___ _ ___ ___

«s-SfUri alimentaro, • dul*. mai puţin. Dar noi depin- aceasta de ia dna Sinica
’ciurj,. ingrediente,, dar şi den? de clienţi. Unii vin la Pppescu, care răspunde de

«•WWii'.VV.-.VA-. W W .'W ^V A V W W V .V A W .V W V V V V .V V rt'A V A SW ZrtV ZC

activitatea unităţii. Dum
neaei ne-a mai spus: 
'„Dialogul eu cumpărătorii 
tsp-’ poartă în termeni de 
.respect din ambele părţi. 
Eu lucrez de 34 de ani în 
comerţ şi numai în ma
gazine de confecţii. ’ Anr 
încărcat — şi am reuşit 
— să „modelez" şi mai ti
nerele colege, astfel -încât 
să primească clienţii cu 
rrfodestie şi solicitudine^ 
să le dea informaţiile so
licitate cu promptitudine. 
Doar astfel ne câştigăm 
şi ne permanentizăm clien- , 
tela". Să au învăţat ceva 
din experienţa dnei Po
pescu, am văzut din ati
tudinea dnelor Malea Edith 
şi Aurica Nicoraş, care au 
avut multă bunăvoinţă fa- • 
ţă în faţă cu câteva tine
re ceva mai pretenţioase.' - 

Gestionarul magazinului 
de: menaj, nr. 10 (al ace
leiaşi societăţi), dl Gheorghe 
Roşea' este de părere că 
„întotdeauna a fost con
curenţă, magazine de me- ■■ 
naj au existat multe şi 
jnainte", argiunentând ast
fel că rezultatele bune ale 
unui magazin sunt efectul 
strădaniei pentru aprovi
zionare şi servire. Volu
mul vânzărilor lunare este 

care reflectă cu- '

I

Ce) mai mare
- ' 1 • --
-distribuitor 

en gros din 

ţară de ; «

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA
IMPORT VEST , /

,vă oferă: ;  t i j
ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA * ^
— ofertă bogată ta sortimente de sezdn |  

BALOŢI MAIÎI NESORTAŢI cu greutatea In- |!■
I  tre 350—400 kg.

1i  l  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA 
: | . — colecttgrc originală In pungi între 5-15 kg i
■  —• cantitatea minimă de vânzare 100 kg. I
1 1  ÎMBRĂCĂMINTE NOUA DIN CHINA I

De la neua brutărie din Xam pleacă spre consumatori o pâine albă, 
.proaspătă, bună; ' ’ - !

Y PAVEL LAZA.

noaşterea meseriei de co
merciant a personalului 
acestui magazin.

☆
Gum am văzut, în cele 

mai multe unităţi comer
cianţii - cu experienţă îşi 
respectă munca, sunt a-' 
mabili cu potenţialii cum
părători, chiar dacă n-au 
întotdeauna disponibilitatea 
sufletească, să fie astfel. 
S-â instalat în general un 
fel de acşeptare a. situa
ţiei, adică & aşteptării cli
enţilor care intră cam rar, 
iar când se întâmplă sâ in
tre o fac din curiozitate, 
ori cu gândul că „poate 
la salar..."; Despre cei de
veniţi comercianţi doar de 
prea marele drag al câş
tigului ce să rşaj spunem ? 
Aceştia parcă au intrat 
într-un turn de fildeş, unde 
nimeni n-are acces, iar 
dacă cineva pune p  între
bare este măsurat de sus 
până jos, spre a sq con
vinge dacă merită oari nu 
să i se dea atenţie.

ESTElîASlNA

I 
1
I' *
I
I  iun î-v ineri: 8—16),
■  Orar depozit: satul Vlaha, intre luni-sâm 
I bâtă, 9—16.
I

— treninguri şi bluze diri bumbac 
r -  bluze mătase. 1
La preţuri accesibile. I

N O  U ! N O U /  N O U !  2
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari: |

peste 5 tone r— 3000 lei + TVA/kg. I  
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iulio Ma-S 

niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 |

I
I
I
I

I
li  
I 

I

A  N  U N Ţ - j m §  I
REGIONALA DE DISTRIBUŢIE 

A GAZULUI METAN DEVA■r.''' o  ■■ '■' f y

I ponsumatorii de gaze din municipiul* 
Hunedaara^şi oraşul Călan că pentru ne- ■  
plata facturilor de către asociaţiile de lo -l 

I catari, începând cu 6 iulie a.c. va s i s t a |  j furnizarea gazului metan. ■

r
i 
i

i  

i 
i

La Clubul Elevilor din Hunedoara
p i  DESENE PE 

ASFALT» z

In organizarea Clubu
lui Copiilor şi Elevilor din 
Hunedoara, pe aleile din 
jjpul Clubului „Şiderur- 
■gWmr, s *  desfăşurat un 
inedtt concurs de desene 
m -  «aa't,; ia care au par
ticipat fete şi băieţi din 
grădiniţele municipiului. 
In urma unei „întreceri 
disputate", pe fondul ta
lentului nativ al majorită
ţii participanţilor, locul I 
â fost câştigat, nu fără e- 
moţii, de către ANCA 
PANDIA- '(Grădiniţa rir>' 5), 
1,0 REN A VLAD (Gră; 
diniţa P.P., nr. 1) şi ŞTE- 
FANIA CRAKTU.Ş (Gră
diniţa P.P., nr. 1, „Side
rurgica").

ORIENTARE
TURISTICĂ

: Zona de ‘agrement Cin- 
eiş a găzduit etapa jude
ţeană d e„ orientare turis
tică care s-a desfăşurat 
îritr-o . lăudabilă organiza- . 
re, semnată de' Clubul Co
piilor şi Elevilor din Hu
nedoara. Maj bine • pregă
tiţi, reprezentanţii Clubului

Copiilor şi Elevilor din Hu
nedoara au obţinut locul I  
şi dreptul de participare 
in etapa naţională a res
pectivei întreceri. Iată şi 
Câştigătorii primului 10c : 
DORINA GRUIA, BEA- 
THICE GRUIA, ALINA 
MO I,DOVEAN U (Hunedoa

ra ) ,  CLAUDIA PRICOPIE 
(Deva), BOGDAN NISTOR, 
RADU COVALIU, CĂTĂ
LIN SPINACHE şi ALIN 
IVAŞCU (Hunedoara), ca -' 
re în luna august îşi vor 
etala calităţile sportive fa 
Poiana ’ Pinului din. Buzău.

SESIUNTS^DE 
. COMUNICĂRI :
. ş t iin ţ if ic e

Sfârşitul de an şcolar ■ ar 
coincis cu desfăşurarea u- 
nei sesiuni de comunicări 
ştiinţifice rezervată elevi
lor membri ai cercurilor 
din cadrul Clubului Ele
vilor. In . urma - prezentă
rii lucrărilor, s-au, detaşat 
pe primul - loc DAN CHE
TE şi MlRCEA MARTI- 
NESC (Cercul de carting), 
cu lucrarea „Presă pariuri- : 
lă pentru ' depresat ; că- 
măşi-cilindri" ; CODRUTA 
BUDRIŞ (Cercul „Atelie

rul fanteziei"); având lu
crarea „Carpetă persană 
diri resturi textile" ; A- 
DRIAN STOICA (Cercul 
de aeromodele), cu lucra
rea ‘„Aeromodei cu radio- 
comandă —; DALIUS 02" ; 
ALINA STANCIU (Cercul 
de arheologie-folclor), cu 
lucrarea „Colinda cincişa- 
riă — mesaj pentru fru
mosul şi adevărul Strămo
şilor noştri". De succes; 
s-au bucurat şi lucrările 

• „Dezvoltarea fizică corec
tă şi armonioasă, parte 
constitutivă a stării de 
sănătate" (Cercul de acti
vităţi sportive)' şi „Funcţi
onarea aparatului circula
tor şi digestiv" (Cercul de 
electrotehnică), realizate de 
OLGUŢA INCLANZAN, 
■respectiv SORIN PRUNA 
şi DANIEL ŢRUŢÂ.

- , EDUCAŢIE .
■ RUTIERĂ

■i Mergându*sd:S pe linia' 
formării şi corisotidării la 
elevi a 'unor" 'deprinderi 
de comportament corect,' 
civilizat* şţ preventiv pe 
drumurile publice, Inspec
toratul , Şcolar Judeţean 
Hunedoara- a

prin Clubul Copiilor şi-. 
Elevilor Hunedoara, etapa 
judeţeană a concursului 
„EDUCAŢIA RUTIERA — 
EDUCAŢIA PENTRU VIA
ŢA". Locul întâi, cu drept 
de participare la fază na
ţională, a fost qclipat, nu 
fără emoţii, de către e- 
ehipajul Şcolii Generale 
Nr. 1 Hunedoara.

INVITAŢIE
In perioada 4—6 august 

1995, taraful şi soliştii de 
muzică populară de lâ 
Clubul Copiilor şi Elevi
lor Hunedoara vor parti
cipa, urmarea unei . invi
taţii, la FESTIVALUL IN
TERNATIONAL DE FOL
CLOR MUZICAL-INSTRU- 
MENTAL „HORA", rezer
vat : copiilor , şi. tinerilor 
între 7—16 ani, care se va 
desfăşura la Bucureşti şi 
va avea drept scop rele
varea valorilor etnofolclo- 
rice ale melosului popu
lar, interpretat la diferite 
instrumente muzicale tra
diţionale, specifice tuturor 
arealelor geografice din 
lume. Preşedintele comite
tului de organizare este 
prof. dr. EMILIA COSII*

. ..... :.

BINGO-HAWAI \
COMPLEX „UNIQN“ HUNEDOARA |

ANGAJEAZĂ I
•  25 fete *. |
•  15 băieţi • . i ' '  ; I

Dumneavoastră -sunteţi : S
— tineri între. 19— 25 ani I

■ — dornici să fapeţi carieră f
— fără cazier , I
— dornici să lucraţi-în echipă *

NOI VA'OFERIM  [
— salarizare în raport cu perfor-1

menţele personale |
— posibilităţi de promovare în ca- *

drul firmei ■
— climat de lucru agreabil |

Selecţia va avea loc sâmbătă, 8 iulie*
■  1995, la Complexul „Union“, Hunedoara 
isato de recepţie, ora 10. 1
1 Relaţii la telefon 715920. (4686) |

I
l

I
I
t
I
I
I

I I
II AGENŢIA UNISEM ORĂŞTIE

|  Str. Gării, nr. 10, tel. 642703, telefaxI 
1 6 4 2 2 0 0 j 
j  '  A N G A JE A Z Ă , I
■  •  1 lucrător comercial ' |
I Condiţii : Absolvent liceu, preferabil^
|  liceu agricol, sex masculin, vârsta până laa
■  30 ani. Domiciliul Municipiul Orăştie sau i
I împrejurimi, posesor carnet de conducere I  
le a t . B. | .
|  Interviuri după data de 12. 07, 1995, j-
| î n  fiecare zi* la ora 9, la sediul unităţii. I :

I1̂ Se vor premrită copii dupâ diplome 0  c -J i  
ventualele. caracterizări.' (408f  |  |

Anul VII •  Nr. 1417
* Miercuri, 5 iiiUe 1995
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REPERE SPIR IT U A

I Mir cea Ocoş este maestru
|  coregraf la Centrul Jude- 
» ţean Hunedoara al Crea- 
|  ţiei Populare, unul din- 
* tre cei, mai apreciaţi 
(  din  ţară. Prin rezultate,
J performanţele obţinute,

( numele său se alătură 
unor cuno&cuţi core- 

2- grafi ca: - Ion Macrea 
I , {ansamblul folcloric „Ju- 
J nii Sibiului“), Cornel 
I Botoş (ansamblul „Cu- 
» ■ nuna de pe Someş" Bis- 
I  triţa  - Năsiud), ■ Aurel 
* Ciornei (coregraf la 
|  Centrul Judeţean al 
J Creaţiei Populare Su- 
I ceava), Veliscu ' Boldea 
I (ansamblul „Semeni-, 
j cui" Reşiţa), Emilian 
|  Dumitru (Centrul Ju-

CINE ESTE MIRCEA OCOŞ ? I

deţean al Creaţiei Popu
lare Timiş) ş a. Ceea ce 
l-a impus a fost activi
tatea de Cercetare şi re- 
vitalizare a folclorului 
hunedorean, specific di

verselor vetre, adţtce- I 
rea acestuia în  . scenă ‘ 
spre a fi  mai bine cu- |  
noşcut. începuturile car I  
rierei sale ? Inceputu- |  
rile au fost fireşti. Mir- I 

-cea Ocoş rcmarcându-se J 
ca interpret la un an- |  
samblu folcloric din ora- » 
şui Hunedoara, în. anii |  
’59—:'69, de unde a tre- , 
cut la ' ansamblul folclo- |  
rlc profesionist „Ciocăr- JJ 
lia" din Bucureşti, A  i 
urmat scena Teaţguluî î 
de Estradă şi Revistă |  
Deva. Şi . apoi munca de * 
coregraf, la Casa de Cui- |  
tură din Hunedoara, de * 
unde, acum 17 ani, a pe- I 
nit la Centrul Judeţean * 
al Creaţiei Populare. |

CUM L-A CUNOSCUT REPORTERUL PE INTERPRETUL 
ŞI COREGRAFUL DEVEÂN ?

Era în anii ’69—’70 
când MirCea Ocoş apă
rea pe scena actualului 
Teatru de Revistă din 
Deva, evoluând * intr-o 
impresionantă formaţie 
de dansuri (oameni în 
vârstă) din Sîntandrei, 
Atunci aveam prilejul să. 
văd cum se joacă o „Li
nă" intr-o interpretare 
autentică, specifică ve
trei saţului,. Aparte erau 
dezinvoltura, uşurinţa, 
plăcerea cu care se miş- 
ehu în scenă nişte in
terpreţi „de greutate", la 
propriu şi la figurat, tră

s ă tu r i  dublate de ele
ganţă şi sobrietate. Am  
înţeles atunci de ce jo 
cul se numeşte „Lină", 
pentru că sugera scurge
rea... lină a Mureşului. 
A  surprins costumaţia 

bărbaţii cu pantaloni 
bufanţi, puţin căzuţi; 
peste Cizme ş i veste de 
catifea îmbrăcate ' peste 
cămăşi albe de o lucră*, 
tură meşteşugită; femei
le cu fuste plisate cu
sute din 7 m  de mate
rial de barşon şi blu- 
zuri peste cămăşi. Jucau 
soţ cu soţie, perechea

cea mai -tânără, fiind al-i 
cătuită din Mircea şi ] 

. Sidonia Ocoş (frate şi | 
soră). Mai târziu l-am I 
întâlnit pe Mircea Ocoş ■ 
fi soţia sa, Doina, evo-1 
luând intr-o piesă de | 
teatru („Măria" de Ho-i 

; ria Lovinescu). Cu for- 1 
maţia de dansuri d in ' 
Sîntandrei şi mai apoi ( 
cu ansamblul folclori > 
din Hunedoara, con - ' 
graful începător Mircea \ 
Ocoş a obţinut medu- 
liile de aur la Concursul 
naţional a l  formaţiilor ' 
artistice dc amatori din • 
anul 1961.

— Aşadar, dle Mircea
Ocoş, cum v-a primit fol
clorul hunedorean, core
graf fiind ? *

— Ne cunoaştem' de 
mult, din casa părinteas
că. întâlnirea „oficială" a 
-fost, ■ cred, una firească. 
Fusesem |nsă avertizat do 
preâ niu^ţi - „specialişti" 
din judeţ» şi din afara lui

. cum că Hunedoara hiper- 
industrializată, mai ales 
după 'ce s-a -despărţit de  ̂
Alba, ar fj lipsită de fol
clor autentic, puternic- 
consolidat in >timp. Ca fiu 
al satului, care cunoşteam 
prea bine ce zestre are 
Sîntandrei ul. şi, extrapo- ; 
lând judeţul, am început 
o muncă tenace de cerce
tare. a folclorului ' hunedo-'

- rean, La vremea , aceea;

pul satului era altul ! Şi 
oamenii, . la fe l! Ei cre- 

"deau cu sinceritate în pu
terile magice ale obiceiu
rilor şi datinilor, în. des
tin. •

— Ce colective folclo
rice . aţi ajutat să se im
pună ?

— Itând pe rând au fost 
revitalizate, aduse în a- 
tenţie: dansurile pădu- 
reneşti din Eeregi, de1 la 
Muncel, obiceiuri din Po
ieniţa Voinii, Meria, ma
siva formaţie de dansuri 
de la Ruda, în care era 
angrenat aproape tot sa
tul. Mai apoifb dansurile

" de femei de la Ociu, Bro- 
tuna, Crişan, „Nunta" de • 
la Prăvăleai, dubaşii din 
Dealu "Mare, dansurile 
moţeşti din Blăjehi, Bu-

ÎN SLUJBA 
FOLCLORULUI

Un grup de căluşeri d in  Boiu, conduşi de Ar- 
tenie Hotnorodean.

coregrain din judeţ se 
puteau număra pe dege
tele de la o mână. Unul 
singur era la Centrul 
Judeţean al Creaţiei .Popu
lare. Ceilalţi se ocupau 
de . formaţiile lor. Cerce
tarea folclorului, pentru 
mine, atunci, nu presu
punea , numai urmărirea 
horelor satului, sau a in
tra în casa omului şi, la 
un pahar cu vinars, săjl 
pui să-ţi cânte ori să-ţi 
arate; o figură de dans. 
Eu- mi-am propus să ur
măresc firescul compor
tării omului • în propria 
gospodărie, pe câmp, când 

• îş i: deapănă şi pregăteşte 
obiceiurile, cât se impli
că comunitatea, ce în
seamnă obiceiul pentru 
grup şi individ, care sunt 

.efectele sale. formative, 
educative, cum este păs
trat în toată autenticita
tea şi splendoarea sa, cum 
se recreează folclorul în 
funcţie* de specificul uriet 
zone, al unei localităţi, ce 
variante se impun ? Mi-am 

, dat seama atunci că tim-

cureşci, Zdrapţi, ţ Mihăi- 
leni, obiceiul de la După- 

- piatră-Stănija. Din zona 
Orăştiei m-a impresionat 
fantastic „Nunta ale la 
Costeşti", perlă a folclo
rului . hunedorean, . - dan- 
şurile bătrâneşti de la 
Boiu cp nea Arteţiie Ho- 
morodean. Dar şi /.dansu
rile de ,1a Peşteana, Pău- 
cineşti (cu patru genera
ţii), Ohaba Ponor ; întâl
nirea renumitelor fete-de 
obicei al „Cerbului" din 
Sarmizegetusa, Ciula ‘ Mi
că, Coroieşti, Peşteana, 
precum şi întâlnirea cete
lor de dubaşi de p e  Vă-' 
lea Mureşului. In - munca 
mea am fost sprijinit, ,de 
învăţătorii satelor, de • di
rectorii căminelor , cultu
rale, de conducătorii de 
formaţii.

—■_ Un capitol - aparte 
în activitatea dv. îl con

stitu ie . afirmarea ■? jocului 
şi obiceiului căluşCresc.

Am cunoscut .obiceiul 
căluşeresc - tocă de la^pri- 
ma ediţie a Festivalului 
„Căluşerul transilvănean",

fiind prezent în juriu. 
Practic, cu . formaţiile am -. 

..lucrat de la  ediţia a 11-a, 
acum manifestarea aflân- - 
du-se la cea de a .găa  e- - 
diţie. Cii instructor al 
Centrului Judeţean" de 
îndrumare; am dorit ca 
Hunedoara să albă' o par- 

■ ticiparc relevantă, - masi
vă, la fiecare ediţie. Con
curenţa cu formaţii simi- , 
larc din ţâră stimulea
ză'! CâluŞgrul devenise un ... 
fenomen care ttfebuia cer
cetat . atent şi aprofundat, 
în funcţie de specificul,
fiecărei localităţi. S-a a- 
juns ca la un moment dat 
să exiâţe 45 de cete că- 
luşereşti, în fiecare evo
luând de la două la pa- 
tru-cinci generaţii. Este 
cazul comunelor Orăşti- 
oara de Sus, Mărtineşti, 
Boşbrod, Beriu, Rapoltu 
Mare, Romos, Turdaş, 
Balşa. Formaţiile ‘ s-âu 
dezvoltat, în timp, in ju
rul unor 'dansatori' de ex
cepţie, ăl vătafilor care 
au ■ contribuit la îmbogă
ţirea materialului folclo

r ic  prin figuri noi, pon
turi care le poartă nume
le, dovadă a respectului 
cd li s-a ' âcdrdat.

— Ce: posibilităţi :de 
acţiune are în perioada 
de după revoluţia- din ’89 
un coregraf al Centrului 
df îndrumare ?

— Constatăm o „răcea
lă" evidentă, care se am
plifică, din păcate, răcea
lă  ce vine din partea . . 
multor directori de că
mine culturale, care nici 
măcar n u ' încearcă . să 
creadă în misiunea lor de 
păstrare şi consolidare a 
fjloijuiui folcloric 'lofiâl. 
Căci satul este principă-

, lui’ depozitar al tradiţii
lor şi datinilor ! Intre 
generaţii nu mai există 
comunicare. Tinerii ,n u  
mai deprind sensul obi
ceiurilor, nu le practică, 
nu măi îmbracă costu
mul popular. In viaţa spi
rituală a satului au apă
ru t elemente' ; perturba
toare (muzica ţigăneasco- 
sârbească de la ho re . şi 
nedei, unde sunt angaja

te, pe bani grei,. orchestre 
care au deprins folclorul 
muzical după 'ureche, so
lişti de duzină, .ce nu au 
nimic-de-a face ou folelp-î 
rul /autentic); ‘ ‘

— Consideraţi că lip
să manifestărilor compe- 
•tiţionale dăuriează par», 
ticipârii şi afirinărîi fol
clorului „coregrafic local?
- — .Şi -.de la - noi, dar şi 
a Celui din ' întreaga' ţară. 
A - folelorului.^ln igeneral j 
Interpretul - care-* urcă - in 
scenă nu are acum cu 
cine - să se compare, spre 
a-şi corecta lipsurile. Pre
domină manifestârife de 
amploare, festlvişte, cape 
uniformizează • ' evoluţiile, 
pierzându-se în Jeiul a- 
cesta controlul ... autenti
cului. Formaţiile aduc în 
scenă aceleaşi dansuri, . a- 
celeaşi figuri, învăţate 
cândva. în felul - acesta, 
coregraful’ eştfetobligat s ă ' 
sfe retragă. Poate nici nu 
va mai fr nevoie de el. 
Dovadă că tiu se întâm
plă aproape nimic în via- ’ 
ţa  folclorică a satului e 
faptul că nu- sunt soliei-1! 
tat -/ niciunde să contri; 
bui la afirmarea unei for
maţii coregrafice. Munca 
de ' cercetare,- practic, a 
încetat! Mă deranjează 
câteva ansambluri „par
ticulare", conduse de foşti 
dansatori care nu au cer
cetat nimic la viaţa lor. 
In scenă sunt acum a-

învăAitul miresei în „Nimfe" de Ia Cos teşii.

celeaşi dansuri montate 
de mine !

Am avut prilejul să fac 
o comparaţie : în .. timpul 
(30 apfilte — 5 mai a.c.) 
desfăşurării cursurilor la 
care au participat core
grafi olandezi, englezi, 
germani, belgieni, discre
panţa fantastică dintre 
aceştia şi instructorii noş
tri. Teamă mi-e că vom 
ajunge acolo încât să fa
cem cunoştinţă cu fol
clorul românesc doar de 
pe casetele străinilor !

— Ca profesionist, ca 
fiu al unei familii respec
tate a satului Sîntandrei, 
aţi văzut vreun rost al

’ acelei _ manifestări, ; acum 
hulite," numită „Cântarea 
României"? ;

— Am făcut parte din 
mai multe jurii judeţene 
şi naţionale în „Cântarea 
României". In ceea ce pri
veşte folclorul, condiţia de 
bază impusă de întrecere 
ora promovarea acelor co-' 
lective artistice care adu-; 
ceau autenticul, duceau' 
peste generaţii obiceiuri 
şi datini. Acum de ce nu 
mai organizăm o întrecere 
care să răspundă unui a- 
seroenea deziderat ? Nu 
ş tiu !

MINEL liODE.V

Ansamblul folcloric *Getjisa“ la Saint Nicofes du Petcue (Franţa)..
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Vreau să subliniez un 
de la bun început i 
rândflrUi de faţă

atei cea mai - mica 
nţie de a da „indica» 

preţioase", de care
_  *  m t  «beneficiat" î»b 
« S t fMpti, «d* nicidecum 
stepuri bunilor mei colegi, 
Voi intra direct Sa subiect 
li «si Spune că şl pe raţa 
«Se «cdivitate !■; Parchetu
lui de Pa Sugă Judecăto
ria Hunedoara, pe care-1 

feoocteaul infnjc-' 
ţtoiwd este o spunop 
pU părere de tău — în as* 
cantiune. |n  perioada cale 
a trecut din acest an. faţă 
da cca corespunzătoare a 
anului trecut, ,âl» înregis
trat cU peste o suta de 
«Lăsare în plus. Dintre a* 
liste* , măi bî«e de 30 la  
sută au fost trimise in
stanţelor judecătoreşti, cu 
cei mai mulţi inculpaţi In 
stare'. de arest.
' «§> getifiri de infracţiuni, 

loc M Situează 
din avutul pu- 

In cazul nostru cele 
si -şl’ noapte de 

|1  „Siderurgica11 Ş.A.
«smedoara, I.C.sSb,; SMM 
«te Urmează tâlhăriile, 
fiffeStâri corporale grave, 
«bdadasurilc de \  familie, 
Step a t a n i  r®â credinţă Şk

Un evantai larg probatoriu
a

pensiilor .pentru copii, in
fracţiunile ia legea circu
laţiei, la aplicarea şi res- 

. pectatea prevederilor Le
gii fbndulul funciar şl în 
privinţa pământului şi la 
păduri,' coriturbărl In po
sesie, gestiune frauduloa
să (un fel de noutate în 
domeniu), calomnii ctc.

Este regretabil, dar mai 
cu seamă alarmant, ca 
tftulte dintre aceste infrac
ţiuni sunt opera minorilor 
şl & tinerilor, ca dovadă 
că de editarea unora din
tre aceştia nu se ocupă cu 
destulă răspundere fami
lia* şcoala, autoritatea 
tutelară, îlî pasul tinerilor 
angajaţi, coasfliile .de .ad
ministraţie ide agenţilor e- 
conomici respectivi etc.

Debite infracţiunile gra- 
Vp comise în grupuri de 
mtoorî-ttoerî am fnal scris 
lp atorul „Ornantul tibet”. 
«  fost o vreme când fe
nomenul «cunoscut o oa
recare scădere, aemp ca 
şi prezentarea, populari
zarea prin presă ara Uri 
efect benefic in stăvilirea 
acestui fenomen, cu Conse
cinţe deosebit de grave 
pentru prezentul şi viito
rul societăţii noastre.

Se cuvine ţnifi o dată 
subliniat că îă origlheâ 
celor mai multe dintre a- 
ceste infracţiuni m /  fiflă 
consumul de atatf»-în e * -• 
ces, şituaţijL materiale pre- 
-care dtt». lipsă Ul̂ M IOe de 
muncă, şomaj, UţttUl-dsş. 
organizate etc. Nouă, însă,

ca apărători ar dreptăţii, 
ne revine marea răspun
dere de a realiza la fie
care caz un documentat 
Şantaj de probatoriu, da 
a administra toate probele 
cu putinţă pentru a nu 
greşi cât de puţin. Dova- 
%  -Vinovăţiei % tace orga
nul de urmărire penală» 
pentru că fiecare infrac
tor să-şi primească pedeap
sa ce i Se cuvine numai 
şi absolut in litera şl spi
ritul fe tii.'
■ ' în  faza de urmărire pe
nală, îh faza de judecată, 
chiar tn cea de exteutară 
a pedepsei, vimwetului 
trebuie să 1 se aducă ar
gumentele doveditoare oa
re să nu mai poată fi tăgă
duite. Omul vinovat să 
fie pustei faţa faptului îm
plinit, când recunoaşte că 
legea şi-a spus, şi-a dove
dit adevărul, dreptatea. 
BbSr legea guvernează 
intr-un stat de drept, cat» 
şste ge cale de afirmare 
Şi lifhjăinire şi Vin ţara 
Uoastră.

TinpBlL' HORIA 
j; HARŞAN,

Pritn-procuror, 
Parchetul de pe lângă 

f Judecătoria Hunedoara

m

lestamentol
• Testamentul este Un act încheiat de o persoană si 

prin câm  Jşi HUÎhîfestă anumite dorinţe privind îm
părţirea bunurilor sale după deces. El este un act de 
voinţă, adică nu se poate face sub ameninţare ori prin 
inducere In eroare, cele întocmite în astfel de con
diţii putftnd fi anulate.

Testamentul poate fi olograf, adică scris, semnat 
şl datat de cei tn cauză, ori încheiat ta notariat. Se 
preferă testamentul încheiat în faţa notarului.

Testamentul ponte fi ou «tiu universal sau eu titlu 
particular, in  sensul că poţi lăsa cuiva Ura» averea 
ta, sau numai un anume bun (de exemplu, maşina).

în  cazurile In care testatorul, adică cel care &ee 
are copii, nu îi poate înlătura de la raoş- 
|  procedează astfel, copiii pot să-l atace 

Ulterior decesului şi să ceară reducerea testamentului.
■ Testamentul poate fi" revocat de .cel eare l-a ■ întoe- 

» r «  s t  ffe  nevoie de indicarea motivelor ce 
*<i*AetermInat la \c e s t  lucru. ,

•  •  • * • • • • •  mm mmmm •  mmmm mm mmm mmm»
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Intr-o zi, S.I., In vârstă tn aceeaşi seară, s-a*  
de 38 ani, a mers la Io- reîntors la tocul crimei, *

Cruzime
cufnţa tutei' femei în însoţit de fin şi

p i  w v w w vwwvwwW rf iV w m V r tVw w rA V  w o d K o v w v v w w « v jV '.v s v

vârstă de 8 i de ani. Gând au «ăutat bani, bani mulţi î  
»*«.•*»-k» uşa, sperau ei. Au găsit însă*

o sumă mică: 30 «TO l e i *  
un nimic dacă te fâ n -?  
deşti la preţuri, fer va-J  
loarea lor reală. jj

Condamnat de ifivtari-ţ 
ţă ia  3$ ani închisoare,® 
S.I.a oerut reducem  p e-*

>. aceasta: i-a deschis 
a  a lovi t-o puternic cu 

v®  pumnul în faţă, după 
•  care a strâns^» cu mâi

nile de gât, până ce a- 
fteasta a decedat. _ 

Desigur, crane se în
tâmplă, dar aceasta, prin

■« • *
» » < » • ■  ♦  » •  * fi * 9
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Petru M. locukşte de ţ  
mulţi ani în oraş, are 1 
Soţie şi un copil pe- i 
«ori, Petru M, vine a- 1 
casă băut, iar acolo, mai 
completează... plinul.'In 

■ asemenea-stare, nu ad
mite să fie contrazis* 

â deranjat. Cam aşa s-ari 
—‘recut faptele şi pe 7 

i, când soţia se plân-

#  Bomânul din Franţa se pune pe treabă •  
Promisiuni W  intrare în Italia, Franţa, Germa
nia, oriunde 1 #  Relaţii la Ambasrida României 
dl« Budapesta •  „Speol^ii" români, tot mai in
teresaţi de; peşterile slovene •  Mai bine de 100 
de ţkanl pleacă la „congres" •  Aria de acţiune 
—* On^itie, Hunedoara, Pîncota, Arad, Câmpia 
«urrii, Vîişe ra •  Carabinierii italieni pun punct 
„TOngrosului* ţiganilor •  Preţul fericirii de din- 
■tmib  ceci de mii de mărei, milioane de lei, bl-
Jntmli şl nlon«®l din aur •  Recordul In materie 
« r  ttn ţigan din Viîşoara-Cluj: S 225 mărci şi

O să vwloţî. treburile 
mjrtt foarte , complicate. 
CMrioai de âeeeă* ne^ean 
propus ca, încă de la to- 
jfiBput, să încercăm a Ie 
itmpwei cm  de cât. fată 
fie ce, & ’să pornim câm

P s ^ ie tu l  da pe 
Hune-

şi-a kuhetăt urm*. 
.păWtoă . pe 

oare a fost 
şi trimis în jude-

..... Iigrac^uniia
infiuenţâ şl 

regimului 
!■ şi muniţiilor,

Ctoe esto Fiorian Ghişa?
' W m m ă â  te aprilie 1954. 
■ p  j a i t  a i l  »  .sto.bll«şte 
m  Frttfia, tmă ito r e n » -  
« ■  cetăţenia reraftnâ fn

are posibilitatea să călăto
rească în alte state, fără 
viză.

începând cu I99i, JS»- 
* ■ mefeiântui di* localitatea 

Moutin,. regiunea Allier, 
din Franţa, începe „afa
ceri" In Eomfetia. Mai e- 
xact, favorizează plecarea 
spre Franţa a « tor  P©r- 
soatte. In sp e c ii  din O- 
râştle, ■ unde locuia fără 
forme legale la concubina 
sa, l iv ia  Giurgiu. Intr-o 
primă perioadă, th drumu
rile lui este înso ţi t de pu
ţine persoane, de obicei 
cunosetUL TVeptat, Insă, 
când A văzut că treaba 
merge, «•* angajat să trans
porte către Vest grupuri 

■ mari 'de eetâţ«fi, cri mai 
multe autovehicule. Nu 
p e ? m  frumoşi, desigur.

Aşa că m  M  cri inte
resaţi pare^dg şi -p r im u s  

.mari m ate de bani in «su

lul* şi lei, alte valori, mai 
alei bijuterii din aur. Dru* 
mul este scump — s u s ţ i i  
r i — pentru «ă daeumea- 
teîe necesare trebuie ob
ţinute de la Ambasada Ro- . 
mâniei la Budspcifia, unde 
are reiaţii. ' v , - 

Principală dificultate in 
deplasările făcute * constă 
in treeerea un.
gaao-riovene. Aici re efec
tua fin contrei riguros şt 
nu se permitea trecerea 
cetăţenfior cu care Ghi
şa avea tangentă. Mai 
mult, deşi I» m od  forma! 
nu era necesară viza prea* 
fedrilă, autorităţile slovene 
nu permiteau intrarea In 
priit a categoriilor de cetă
ţeni «mre nu justificau in
terese legitime şi mijloace 
substanţiale de şubidstenţă.

Di bine, pentru a con
tracara acest ăspeetj Gbi- 
şa a apelai ia funcţionarii
...... Roariteiei difi

pe care îi cu
noştea, bbţin&nd diferite 
documente pentru justifi
carea intrării grupurilor 
stde în Slovenia, Clienţii 
erau astfel fie speologi. fiş  
participanţi la diferite con
gres® ale ţlganUor. .

Din Slovenia, trecerea 
. erelor spre statele 

" occideifirie se ' realiza « -  
şor, întrucât această ţară 
era considBazrii.' „sigură** 
având teiite  sâmar 
troiat spre Italia. ■ , 

(Va urma)

VALENTIN NEACETU

- * ■
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^  c^pfi ia el, r̂ dmŢaBâ
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cruzimea cu care a fost a
remisă, depăşeşte rnuite ^ . ° p S u*lî

Scopul acestei crime: o a solicitat Insă mărirea •  
butelie de-aragaz, pe Ca- pedepsei, faţă de viblen- J

^ ' uti r r iT iiiîitiiiftii
A n u l VH *  N r. 1 4 1 7  ------ --------

fea  că nu se mai ajuo* 
ge cu banii, că nu ar* 
cu ce «impara nici 
tphrikriî,'' fifci îftibrâcâ- 
mlnto copilului 
■ fntâră{«, soţril î-â 
strigat:

— ta c ţ  ori te .ţa! I
Cum femeia nu a tă

cui, el s-a ţinut ae eii- 
v&nt şi i-â dat o Iovi-4  
tură d l cuţit Lovitură 
grea, dare i-a p f t  viaţa 
In peficol, noroc cu nte- 
dirii fiăfe m  telvft-o.- 
f. Acum, /-fwriatvi işi 
priveşte « B a  #  «opuui 
din boxa arestâtâor. m- 

• P o f e î t e . soţiei d e a4  
ifB» ao leot Htă *• 
I f e î  te«teti«a « -crimă 
se petfepeeşfe as^m i

! Despre revizuire
( Revizuirea esle o cale eXtiteadâ^it*, o instituţie 

juridică foarte clară; precis delimitată în  lege. Poţi 
■  solicita revizuirea unei hotărâri' judecătoreşti, numai 

Jgdaeâ sunt îndeplinite anumite cerinţe, expres prevă- 
jzu te  to arficolul 322 din codul de procedură civilă 
■  Se arată că revizuirea se poate cere dacă dispozitivul 

' l  hotărârii cuprinde dispoziţii 'contradictorii, dacă 
in u  s-au pronunţat asupra unui lucru cerut, dacă, 
Jdfipâ darea teth ârii, au aparul înscrisuri, acte noi 
■ c e  se aflau In posesia părţii adverse. - 
I  In principiu, termenul de formulare tt cererii de 
Şrevizuire este de o  lună de la data când cel intere-
I sat a luat cunoştinţă de un motiv din ceie menţio

nate. : ■■■■■■
I Aşa fiind, bite bine să se reţină că pentru a se 
îformula o cerere de revizuire .trebuie bir» finalizate 
«motivele şi dacă «Le se înscriu în  pre|%derile îegsde.

-  A.
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liRu a! pHBM!
Nîcu St. este un ©m 

gfiinionist. Păi, spuneţi şi 
dvs., dacă nu este aşa.

Intr-o noapte, venind 
ititraa icăsi, l-a ieşit în 
Cale o maşină, care stă
tea aşa, Singurică lângă 
trotuar. Amtcăndu-şi ei 
«minte că a dofia zi este 
târg d e . piese auto, .«-a 
apucat de treabă. I-a scos 
farurile, noi nouţeţ, şi 
pentru că tot începuse 
treaba a seos şt lămpsto 
m  m m m - f b  taSsură *e 
i» m m m , h  d « fe a . mai 
fwcata şi la ..băga . aab-o 
m m m  r n d m ^  adăpost.

- fi.

I

A dat o fugă până a- t 
casă, de unde a luat două • 
sacoşe, ca să aibă îri ce ţ 
pune pteseîe, să le trans- . 
porte cu grijă. »

în  drum, s-a mai oprit ' 
două minute, că atâta j 
i«a trebuit» Şi a  ^ r t  un |  
geam de la o alimentară, j 
de unde a luat trei sti- I 
d e  de băfitup* modest, .  
Le-a pus In sffaţde unui |  
boschet şi a fugit să-şi J 
ia piesete do sub maşina > 
unde ie lăsase. . I

Atei S nmT  suapriză I J 
* ■ i-â întrebat de (

mmm
*  W k S X  5 ilU i. 19»5
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Bilateralul România • Germania a
noastre

■-? Sâmbătă şi duminică 
ş_au desfăşurat la Deva, 
în Sala de antrenament ai 
Centrului Olimpic, intre- 

, cerile meciului bilateral de 
gimnastică în care s_au 
întâlnit formaţiile Româ
niei şi Germaniei. A 
fost un test bun de ve
rificare a stadiului de 
pregătire pentru apro

p iatele Campionate5 Na
ţionale ale maeştrilor, la 
care vor participa gim
nastele noastre, «oncvirs 
care va desemna şi lotul 
ce va participa la Cam
pionatele Mondiale de 
1% .Sabae din Japonia.

Antrenorii lotului can. 
tonat ,}a Deva au folosit 
fti' concursul eu formaţia 
similară a Germania Un 
număr de şapte sportivei 
Ana Marfa Blcan, Nadia

•’ fnneli - I riMiniT ■■■'SwSâ 'Sjl - VY.. :*zW**ş?̂*'
Andreea Cucovoaa. Si- 
mona Amlnar, Cina Qo. 
gean şi Lavinia MHoşo* 
viei. Cu o singură . ea- 
tare în tot concursul 
ţGina Gogean Ia para
tele), exerciţii liber alese 
— selecţionata României 
s-a impus n#t, câştigând 
detaşat concursul cu un 
total de 992,375 puncte, 
în timp co adversarele au 
acurablat 353,925 puncte.

* <ip* di*;Tia»r m

Di. remarcat faptul că bri
găzile de arbitre care au 
oficiat in cadrul „bilate
ralului" România —• Ger
mania au fost coordo
nate de către -v teputatm 
arbitră internaţională,, 
prof. Maria SinHonesCu, 
şi au fost nevoite sâ â- 
corde câteva note.,, no
tabile. Pentru exerciţiul de 
la sol, Davini%Jvliloşovlei 
a fost răsplătită cu 9,950' 
iar Gina Gogean pentru 
evoUiţî» de ia sărituri 
9,923. De altfel, Gina, 
excepţie făcând evoluţia 
de la paralele — Unde a 
ratat la uji element m»u 
introdus (deci are cir
cumstanţe atenuante), a 
fost notată ta exerciţiile 
liber alese cu 9,«0O la 
bârnă şl soi iar la „Im
puse" s-a clşgat pripia 
cu un tetei. de 39J25 
puncte şi o notă de 9JI00 
la sărituri.

Lavinia Miloşovicl a . 
trăit sâmbătă un moment 
emoţionant pe care orga
nizatorii acestui concurs 
de gimnastică nu şau  
trecut eu vederea: njiil- 
tipla noastră campioană a 

.absolvit ciăsa a 5£3l-e a 
Liceului cu program de 
educai 
Deva.

ului cu program de 
:aţie fizică şi speri 
a. «iâwnenul de -ba.

calaureat a fost trecut 
cu brio — o medie gene
rală de 8,21. Pentru a- 

■ cest lucru cei dragi.au reli- 
citat-p, i-au oferit flori 
şi nu au uitat să 0  u- 
reze succes la examenele 

. din acest a.n — Campio
natele Mondiale de la 
Sabae şi apoi cel de ia 
Academia de educaţie fi
zică şi sport dift Bucu
reşti.

Dacă In concursul pe 
echipe România s-a im
pus, acelaşi lutru 1-ana- 
constatat şi la individual, 
Clasamentul final arătând 
astfel: 1. Lavinia Milo- 
şovigi 78,800 puncte; 
2. Gina Gogean — 78,a5(b 
puncte; 3—3 Nadla Hâ- 
ţegan, Slmona Amlnar, 
Andreea Caeovean, toate 
cu 78,150 puncte; 8. Kafc. 
leen Star* (Germania) 
77,050 puncte.

j ţn  final ara consem
nat şi câteva declaraţii: 
Nicolae Vieru (preşedin
tele F.R. — Gimnastică). 
„A test un concurs, util. 
câştigat pe merit de te- 

. tete noastre, cana sunt, ne 
vede. In mare formă «i 
ne dau speranţe pentru 
ediţia din acest an a C.M. 
şi pentru J.O. de anul 
viitor. Urmează concursul

de la Constanţa (n.r. Cam
pionatele Naţionale aie 
maeştrilor), după care 
vom cunoaşte lotul cu 
care vom merge la Mon
diale'1. ’ -

Prof. Norbert Kuhn — 
antrenorul echipei Ger. 
maniei ne-a declara 
„Mă bucur pentru: fap
tul că sunt din nou la 
Deva, pentru faptul eh 
am evoluat te sala» "de 
pregătire a lotului Ro
mâniei. Noi am încercat 
să lansăm patru tinere 
gimnaste cu care vom 
participa la C.M. Şuţţi 
tinere de perspectivă, dâr 
gimnastele dus, sunt to
tuşi cele mai bune. Vă 
urez succes la Sabae".

Prof. Qctavian Belu, 
„Urt concurs bun, te care 
am reuşit sâ rulăm şapte 
fete, încercând să vedjgm 
care este. concret — sta
rea de fapt la fiecare a- 
parat. Avem şi elemente 
noi pe care fetele le-au 
«Reputat cu s^uranţS. 
Mal avem de lucru, ur
mează Constanţa şl apoi 

■ un cantonament te 
Franţa.- Sper ca până 1» 
ora mondialelor totul să 
fie bine".

NICOLAE GAVKEA

OEER7A SCECIAtA B f

IMPOftTAfOR DIIIECT I

Vinde en gros si «i deloi |  
MOCHETA. LINOLEUM I

■  îAZO N ARTIFICIAL PENTRU TERASE j  

|  JALUZELE PLASTIC ORIZONTALE j

|  cele mai bgne prelua (negpunbile) '  . I
In cerere, produsele pot li montale de personalul calificai a: socieloli |

|  T e l /F ax:0 1 /  3 3 7 .I 3 .3 7 ; 0 I /  3 2 2 .6 2 .B Q  |

I
t  

I
| ' Organizează în fiecare joi, îiieepâqd 
j  cu 20. 07. 1995'.

S.C. B.A.D.P.S. S.A. DEVA 
Stv. E. Gojdu, nr. 79.%
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pentru vânzare de mijloace fixe pe cate- 
gorii, după cum urmează :

•  autoutilitară ARO 242;
•  autocamion 17 to;
•  autoîîicărc&tor tip IFRON;
•  automacara TELEMACH;
•  aUtoremorcher tip TATRA S13;
•  remorci cisternă; —
•  alte mijloace fixe.
Liota nominală eu netezite de

a licitaţiei şi condiţiile de participare 
licitaţie se află  Je sediulunittyii, compar
timent tehşdc.

juniorii hunedoreni confirmă iI '
-% '

I
J LA TURNEUL
* INTERNATIONAL DE LA  

RENNES

O EXCELENTĂ IMPRESIE Cadeţii Caminului 
LĂSATĂ DE MICII în tu n d  f im l
, FOTBALIŞTI pe ţară

L-am întâlnit, la Deva, pe unul din- — Dl® Noghi, antrenorul formaţiei de 
tre antrenorii de la copii şi juniorii copii a  Coyvinului Hunedoara, ne-âţi 
Corviaiiliii, fostul fotbalist al Hunedoa- vorbit numai la superlativ despre co*p- 
rei.. Nicolae Jureaş, care ne-a relatat portarii micilor fotbalişti te Franţa şi 
«fosjme participarea ia un tufneu inter- «forturfle Ce le-aţi făcut pentru orgh_ 
naţional în Franţa, la Repnes, ia care nizarea turneului. Cum a fost in «fura 
au fost prezente 12 echiţ£, printre care gazonului 7
şi din Belgia, Franţa, Cehia. Slovacia, — Fără Să exagerez cu nimic, a fost 
Polonia. Iată şi formaţia de bază foto- extraordinar 1 Spectatorii (foarte nume- 
sltâ de copiii Corvlnului, născuţi te  &» roşi în tribune, la toate, meciurile) (ţar 
nul 1981: Toraa (Dumbrăveanu) T o m - şi organizatorii au fost plăcut surprinşi 
ioagă. Duduia, "Ordean, Boldisar, Ci- de tehnicitatea viitorilor fotbalişti J o -  

doip. Moancăşi, Calistru, Radu Naghl — mâni, de cursivitatea fazelor şi ef^ienţa 
căpitanul echipei. Catrinoiu, Mieloşoni.? joculu^ d# sportivitatea lor pe ter*m 
Au mai jucat: Mariş, Vlangăr, Edi. Fur- dar şi '«ont^rţarea manierata, ©vdlzştă.
maţla hunedoreanâ a ocupat locui doi- m orf j f  „p^f , SW ^  ami- ’ 
la acest turneu şl a primit 2 cupe foarte "  cazaţi şi la diferite

! & m̂ . r a ° S a * r 4  ° s t  « ^ • s s s c z t r & z x s ?

i

simpatizată, disciplinată şi ordonată 
'echipă â turneului, gazdele oferindu-le şi 
un sejur de 3 zile la Lemas. Tinerii 
fotbalişti au obţinut cinci victorii şi un, 
singur egal şi o înfrângere finală. Radu 
Naghi (2), Calistru (5), Duduia, Moanoăş*. 
Boldizar şi Ordean au rşarcat te goluri 
in acest turneu.

„Doresc sâ mulţumesc şi pe această 
cale conducerii clubului nostru pentru

din veşt E| bine, aproape toţi „chiriaşii 
s-au descurcat în franceză ! De fapt 
translatoarea totului a fost o etevă de 
15 an i Rămonâ Jureaş care pe lângă 
franceză *tă bine ş| cu engleza. Copiii 
au fost îndrăgiţi nu numai că ştiau bi
nişor franceza, .dar .mai ales pentru 
comportarea lor' respectuoasă, atentă 
faţă de tq|i din "juri S$- nu credeţi-că 
exagerez dar la plecare multe gagde 
plângeau pur şi simplu, când s-au 4es-

condiţiile de pregătire ce ni le asigură, părţit de copiii roinâni. Şl nu aş vrea
colegilor mei Octavian Cojocaru şi I. 

I Bucur care au pregătit câţiva copii ce 
* fac parte acum din echipă, diui Naghi, 

-1 care ne-a sponsorizat turneul, ne-a dotat

să indiei fără să subliniez 'comportarea 
excelentă a  gazdelor noastre »— Mggpi-. 
zatorit 'turneului, care a fo*l amplu 
mediaăizat, alţi rost primiţi Ja

lotul cu întregul echipament IrtaltC ş i , prgnărfe. şpectatorit au umpiat la
•ţinută,.fiind în rând cu ceje mai bine 
şi frumos echipate formaţii «e copil fon-; 
ceastâ frumoasă întâlnire fotbalistica" - i
ne-a declarat antrenorul N. Jureaş. .

SABIN CERBU
, . .•>« Tftjt-F-4. *■' ■>* v*. - JF rx -•
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toate ' medurîîe atmosfera, n»  
ca laV joc?|uile seniorilor. Vă daţi ̂ egma 
da atenţia ce se bucură viitorii fotba
lişti. Crea că a fost un turneu de ne
uitat penţfU micii fotbalişti, din care au 
avut ;jnuţ|e de învăţat. <8.f?.)

Aşa cum ne-^ obişnuit 
da o bună bucată de Vre
me tânărul antrenor 
Mirefe Pătraşcu Im- 
preună cu echipa şa de 
cădeţi s-a întors Victorios 
şi de la etapa de zonă 
ce a avut loc la Cra- 
iova ce s-a desfăşurat, 
timp de trei zile. ~ Aici, 
ţinerii jucători hunedo- 
reoi, născuţi după I au- 

-.««st 't9?8ţ an avut ţi 
de această dală o—com
portare de excepţie, ob
ţinând, In serie, numai 
victorii: Coţvîmil Gaz 
Metan Mediaş 2—0; Cor- 
vteul — C.S.M. Reşiţa 
2—0; C.SJS. Banatul Ti
mişoara Corrinul 1—2; 
6.SJS. Craiova ~  Corvi- 
nul 2—5!

In urma .acestor vic
torii cu rezultate îfitr- 
aflevăr de excepţie, ca
deţii Corvinului Hune
doara s-aii calificat ta 
Turneul final pe tată 
ce va avea tec între 
3t0—13 îuţfo,. te Vastei. 
Mult succes tineri fot
balişti a i Gorvirmtei > 
(S.6.).................

ANUNŢ
\  FIRMĂ M IXTĂ ROMANO-GERMANĂ  
j CU PROFIL FARMACEUTIC
|  - Angajează agenţi comerciali în ora-
m şui Hunedoara.
|  — studii superioare• I
•  — vârstă max. 35 de ani; |
I — posesor auto şi permis?
* ' ' — domiciliu Stabil in localitatea men-
I ţiow tă .
I  CV la CP 22—-314 —  Bucureşti.

DEPOZIT EN G 8d$

1

I
1
I

I

mm

i
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I•  Zahât —  1127 lei
•  Ulei —  862 lei ’
•  Gris — 660 lei
•  Orez — 1093 lei
Preţurile nu includ T.V.A. -

- Sediul depozitului : Voicu Cneaxu, I 
I  nr. 14, Hunedoara (la ieşirea din Hune-1 
ydoara către Teliuc). - f46S0JÎ

J FIRMA IMPORTATOARE DE j 
I PRODUSE ALIMENTARE DIN IT A U  A |  
|  cu exclusivitate în România, *
|  •  Căutăm agenţi serioş/l de distribu- 1

( ţie,, numai persoane juridice, pentru tfie td i 
ţara. , ; . I

i  Se achită 50 la sută gămălie pentru 
Idepozitul de marfă.
j  Telefon 01 —  3225320 —  3225244 — 
p i  12387 (9,00— 19,00).

A nul V TI m  N r. 1417
'* mat,
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i» Un călduros I-a 
mulţi ani din partea 
soţiei şi a fiilor Ioana 
şi Dragomir -pentru 
domnul Gherman Ioan 
■J'.n Deva (4440)
" " ’  ̂*■-**•■■ ;#W*w *w»—

VÂNZĂRI — 

CUMPĂRĂRI,

•  Vând baracă metalică 
demonta bilă 6/5 m, corn-

; presor 380 V şi benzină, co- *
- tarc-ă metalică porumb,
motor tăiat lemne Dentz. 
Simeria. tel. 660335. după 
ora ta *- (4444)

•  Vând pui Koker Spa. 
'nici, tricolor, pedigree, pă. 

s rinţi campioni, Simeria, tel.
660551 (4448)

•  \ ârul cort mare,
laţii tei. 614282, între o. 
rele 16—22. (4450)

•  Vând apartament Goj- 
U‘ «  ' j  eeom nda -

îmbunătăţit, două balcoane, 
beci,, teţefon. Informaţii 

“ tel. 618571 ’ " (4451)

' •'■Vând Dacia 1310 stare 
,» perfectă, tei. 621492, după 
•ora 16. v (4452)

4 •  ‘Vând (schimb) aparta-
•• ment 4 camere central cu 
v doua camere central plus 
v diferenţă. Tel. .617628.
î5--, "V ' , (4456)

•  Vând Fiat Uno Die
sel, 1907.. 3500 DM, ioc 
casă -1 livadă,. Cozia, tel. 
612212. ' (445?)

î •  Casă. de^ vânzare ' > în 
Hunedoara;'Tel. 728087.

. _ -. (4459)_ ,

- •  Vând Volvo 340 alb, 
tel. 615521. orele 14—15 
(luni — vineri).' (4408)

•  Vând apartament două
camere Gojdu etaj 4 —•
10 500 000 şi ©00 mp. intra
vilan. 612548: (4454)

•  Vând combină Claas
Europa şi tocătoare Dl A- 
ţad. cu .trei motoare elec
trice, stare funcţionare. Tel. 
364 Gurasada. (4461)

•  Vând garsonieră De
va. str. /-amfirescu, bl.
Q 4, ap. 1. - - (4463)

•  Vând (schimb) cu a-
partament casă mare, gră
dină mare, curte mare, 
în Săuieşti (se instalează 
ga2 metan). Vând combină 
frigorifică, uşi şi ferestre 
noi. Tel. 613665. (4635)
• •  Vând casă mare, curte . 

si gradină In Veţel. Tel. 
665148.' (4638)

•  Cumpăr garsonieră în 
Hunedoara, tel. 7IW68. zil-

(4466)

•  Vând Dacia 1300 (Un
garia) neînmatriculată, 
stare perfectă, preţ eon- 

' venabil. Simeria, 661582,
seara. - (4469)
. - •  Vând camion bascu
lant 5 tone SRB cu mo
tor Saviem, stare , bună, 
preţ convenabil. Informaţii 
620341. (4470)

•  Vând garnitură mo
bilă sufragerie, lemn sculp
tat.. Informaţii la -tel. 
617109. - * (9625)

•  Vând casă patru ca- 
înere, bucătărie, hol, curte, 
garaj, grădină, Alba lulia,

nic între 8*—16.

zonă centrală, bdul Inco- 
- narii. 2 X  tel 311215 

(4471)

•  Vând aparianM ni două
camere cu multiple îm
bunătăţiri u • 6 1.112

: •, u - ■ c  : (4642);

•  Vând urgent şi nei
gociabil ' tractor U—650.
Tel, 628429. (4644)

•  Vând avantajos com
bină audio Samsung cu 
:ompact dl c, tel. 617694 
între 18—20. (4644)

•  Vând urgent aparta
ment două camere bdul 
Bălcescu, tel. 626644. (4494)

•  Vând’ chioşc ţip că=
bănută sî maşină pop-corn. 
Tel. 622441. (4487)

•  Vând Opel Kadett 1,3,
stare excepţională, neîn
matriculat. Tel. 612904.

. '  _ . ’ ■ , (4488)

1 •  Vând Dacia 1310, 'fa 
bricaţie 1986. 2600. mărci,

• negociabil. Tel. 642427.
(9627)

•  Vând dubă LT 2ÎT 
. VW. Informaţii foto O-

răştie, sau tel.. 642659.
(9629)

•  Vând urgent Dacia 
J, tal ri< ţi< 1 )0?. preţ

‘ - 99 mărci? neg labil. Tei 
641725. (9631)

•  Vând Dacia 1300, cu 
casetofon, provenienţă Un
garia, 1981. Tel. 647455.

(9633)

•  S.C. Ccrnafruct S.A. 
Hunedoara, str. Carpaţi, 
nr. 92, ■ vinde din stoc âr. 
mătoarelc ambalaje : saci 
iută — • 380 lei, saci iută 
reformă » 100 Îşi, ■ lăzi 
citrice 1/24 — 2 000 iei, 
sticle citrice J/4 — 30 lei, 
boxpaleţi- lemn — 499 lei, 
lăzi MAT, 1/18 — 600 lei. 
lăzi .MAT 1/10 — 500 lei. 
lăzi pentru ouă — 95 lei, 
lăzi diferite —■ 400 Ici.

. Preţurile nu includ TVA. 
Relaţii la tel, 054/715482.

‘ * >(1729) .

•  Vând urgent Renault
25, V 6. Turbo, şi Mi
crobuz VW Diesel. Infor
maţii .tel. 724942. (1757) :

•  Vând Mercedes 308
Diesel. 84, motor în ' ro
daj, după OK, în circula
ţie, negociabil. Tel. 054/ 
713487. . (1756).

•  SC- Turicom 2000 SRL
Hunedoara ;anunţă scoa
terea la vânzare (închiri
ere) a spaţiultli comercial 
din Hunedoara, bdul Dacia, 
4—5, relaţii 054/724282. 
71345a, zilnic *—20. (1754)’

•  Cumpăr motor Re
nault. 18, relaţii la tel,1 
714131. (1753)'

•  Vând 'garsonieră, con-'
fort I, mobilată, lângă 
Flacăra, bloc Al, etaj V. ; 
Informaţii la tel., 724161 
sau 718480.' (1747)

•  Vând Trabant 601 S, 
stare foarte bună, înma
triculat, plus motor, plus 
piese, televizor alb-negru, v 
Diamant, 210 V, pătuţ de 
copil, ăîn lemn. Tel. 724321. ’

(1749)

•  Vând urgent-casă, Ca
rul DavilîKjM, Hune
doara. :. (1750)

•  Vând teren intravilan,
Cristur 1500 mp,- VW Pas- 
sat, neînmataiculat, fabr. 
’81. Tel. 729212. * (1751)

•  SC  Cernafruct - SA 
Hunedoara, str. Carpaţi,

92, organizează în 12. 07.
'95, ora 10, la sediul so
cietăţii, l i C n  (ŢIE DES
CHIS \  Ia itru sele ţ ona- 
rea ofertelor în vederea -în
chirierii de ■ contracte ' de

VSOCIERE IN *PARTI_ 
CIPAŢIUNE“, cu agenţi e- 
conon •- in veder -  exer 
citării obiectului de activi
tate " sp iţî le com reia! 
situate în Hunedoara, Ha
ţeg, Călan. Taxa de parti
cipare în sumă de 59 000. 
lei se va depune la “ ca
sieria societăţii, până la 
dat a. .licitaţiei Relaţii su
plimentare la sediul socie
tăţii, sau la tel. 054/715482.

(1758)

SCt I «BURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
trei? camere, cu îmbună
tăţiri cu apartament 2 ca
mere, : în zonă centrală. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 716967, între orele 13—. 
16. (1755)

- PIERDERI

•  Pierdut. legitimaţie, 
carnet ve terari pe numele 
Mihăilă Ileana. Le declar 
jiule.

•  1 ■ a u  le t m * ; t 
tetan pe numele Stoicoi 
Gberasc. O declar nulă.

* ÎNCHIRIERI

•  Cauţ urgent, de, în
chiriat garsonieră - nemo- 
bilată,: exclus Micro. Tel. 
614415. (4453)

•  Caut- garsonieră pentru
închiriat, tel. 616766,^(4465)

DIVERSE

•  SG Georgiana E- 
xiin SRL Deva - ■ anunţă 
ir cftţi i de rna > are 
preţur î >r 1? c r se şi 
preparate din carne.' 
începând cu data de 
5 august 1995.

•  SC Com Tur SRL Hu_
n lot 3 uiyn înoer ând 
cu data de 1 iulie 1995, 
majorarea adaosului co
mercial en gros 1— 100 la 
Sută, ey «amănuntul - 300 
la sută. (4467)

•  SC Gesim Prodimpex
SRL angajează 3 oşeătari, 
doi barmani, cu caiincare. 
Irrfo maţ , 'd i- I alo nr. 
1, (4636)

OFERTE DE 
SERVICII

. •  Societate mixtă ro- 
niano-amcri< '<> speciali
zată’ în studii'de marketing 

•$i sondaje de opinie ca- ■ 
ută OPERAfGRI tif  SON
DAJE rin judeţ.. Condiţii: 
vâ 3.1 . —50, telef t ; 
maşină personalăţ ’Xr,
< 11 stal îr judeţ, dispo 
nibilitate pentru deplasări 
in judeţ. Trimiteţi până 
la data de 1 august „Gurri- 
culum Vitac1* şi două poze 
tip buletin, pe adresa: 
C.P. 54-—41 Bucureşti, cu 

. menţiunea „Pentru OPE
RATORI".

•  SG Transcolet SRL
OrăŞtie anunţă intenţia de 
u îjor r • pr< t irilor 
deşeuri refolosibile, ta. 
rife pent ii ti - ■>' port rr ai fă 
şi persoane începând cu 
data de 5. 08. 1995. Cu 
aceeaşi ’ dată anunţă co
lectarea deşeurilor din 
hârtie. '  (96320)

•  Angajez dansatoare 
pentru program cabaret. 
Informaţii tel.* 642279.

(9630)

•  Unităţile de desfacere
,cy arfiăhuntul, de alimen
taţie pubîicâ şj en gr- > in 
ca^lryl Coopd Cohsufn DeV • 
va, ’mcepând cu de
15 iulie 1995 voi practica 
u Triătoarele ţot« ue adaos
f dnerefal corterţ eăpgros 
maxim 20 la sută comerţcu
<< tâni i t i ! - -  st âxim 76 Iâ 

sută; , ;me t «du entaţie
"i . - 200 la

sută, (4445)
•  SG ă-rtizanala SRL

Deva anunţă intenţia de 
practicare a unui adaos 
comercial între 0 — .109 la 
sută, începând cu data de 
1, 08. 1995. • (4464)

•  UJCG Hu ie. loara — 
Deva cu sediul în Deva, 
strada 1 Decembrie, nr.. 14, 
scoate la licitaţie în vede- 
rea nchirlerii spâţî în 
suprafaţă de aproximativ 
70 mp. '

•Detalii la sediul UJGG 
Deva, tel. 616336 sau "611221.
. Licitaţia va fi organi
zată în data de 17' iulie 
1995, ora 10. la sediul 
UJCG Hunedoara — Deva, 
str. 1 Decembrie/ nr. 14.

(4496)

COMEMORĂRI

- •  La împlinirea a şase 
luni de la dispariţia ful- 
gerăt arc a bunului nostru 
prieten

dr. MATEI CICERONE
îi aducem un pios oma- 

;giu. Familia Farcaş Mircea.»
(4637)

D E C E S E

•'. Suntem alături de - dl . 
dir. Moldovan Sorin- în 
aceste clipe grele cauzate 
de moartea tatălui său.

MURB8AN PORATIU
Napotratis SRL. (354053)

AGENŢIILE ' m  PU BLICITĂŢI

_ la chioşcul din CAR  
15 (staţia de autobuz

- •  Colegii de la--Vama 
Sima a su s- al «h/i s 
de Moldovan - Sorin 

ân încercarea grea pri- 
cinţ^tă » e moartea ta- . 
ţâlui său.. Dumnezeţi 
să-l odihnească în 
pa :e i ţ443 '}

•  Colectivul SG Hor- 
tina SA. Devâ este 
alături de Georgeta 
Mihăilă la durerea pri
cinuită de decesul ma
mei. Sincere condo
leanţe. Dumnezeu s_o 
odihnească ! . - (4473)

•  Familia îndoliată 
mulţumeşte tuturor ce
lor care l-au condus- 
pe ultimul drum pe 
cel care a fost'

c. ec. IOAN DEAG ''■.-v ; : f' . ■;? ta
Mulţu nes te >îegiIor
de * la Comat Deva 
pentru "sprijinul acor_ 
dat, (4480)

•  Soţia Maria cu 
■ ?'3.,ita.a'Ca du
re e anunţă ’ de)c ■■ 
n-ie iii că i tins 

‘ fulgerător din viaţă

NELU m u n ţ e a n  

65 de ani

din Orăştioara de Sus.
A  fost.un pm deo

sebit, iar cei ce l-au 
cunoscut jucând. că-, 
luşerul l_au cunoscut 
ca1 fiind cel mai mare- 
şi cel mai cuipsecnde -; 
om. •

înmormântarea mier
curi, ora 13.

Dumnezeu să-1 o_ . 
dihnească., (4501)

1*
|  ;,CVVAN*?m MBMR*

I '  --- j  ' * '  • • ■: _
- _■ Pentru a economisi timp şi bani, pu-

|  te |i publica anunţuri de mică şi mare pip- 
I  blkâtate în ziarul nostrus apelând la agen- 
* ţiile de publicitate din :
I  ' •  DEVA  ~  ta SEDIUL REDACŢIEI 
J din str. 1 Decembrie, nr. 35 (In clădirea 
I Tribunalului judeţean) ;  — Za chioşcul din 
j  CENTRUL MUNICIPIULUI, Ungă maga 
■  zinul „Corntbn" ; —  In. r'hinanul din CAR- 
} TIERUL MICRO 
A  „Orizont").
|  • 0  HUNEDOARA, pe bdul Dacfc (tel
i  716926).
■  #  BRAD, strada Republicii
* 650968), la sediul S.C. „MERCUR".
I  •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- 
|  gazinul „Palia".
|  •  HAŢEG, pe str. Progresului, mr. 1
|  (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770357, 
j  770735.
I  Agenţiile ziarului nostru asigură, la
1 taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
* promptitudine a tuturor anunţurilor de 
|  mică şi mare publicitate.

(fel. j  

ra a -l

S.C. METALOTEX S.A. 
D E V A

ANGAJEAZĂ

I I
I (cu probă de lucru şi pe bază de 
j-confmcf civil)

] •  croitorese cu experienţă, pentru 
lucrări de export. ;

Relaţii la tel. 611854, 626009 sau la 
|  Sediul societăţii, Deva, bdul 22 Decembrie, 
■  bl. 4, parter. , *.
I  ' S.C. ORCONSŢRUCŢIA S.R .L .'
|  Str. Luncii, nr. 3, Orăstie. telefoane: 

J647074, 647519, 642500.

|  •  produce şi livrează ţigle (Un mortar
■  de ciment colorai la preţul de 430 lei! 
\buc. (inclusiv TVA). La mp intră 14 bu- 
I  câţi. . (354687)

I I I iI

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
SANITARĂ ŞI MEDICINĂ

. , p r e v e n t i v ă  De v a  -

Achiziţionează pe baza ofer elor pn* 
mite în termen 20 zile d? la datd'pu- 
blicârii următoarele repere :

' •  Casă de bani fmieă). ■ ■
, •  Centrală telefonică „Panpsănic"
K X — ŢD.1252 BX 8/ 6

•  Calculator electronic de tip  AT 486
DX2. • '
‘ Dacia 1300.

: •  Staţie, portabilă emisie-recepţie.
•  Staţie mobilă emisie-‘recepţie..’
•  Luxmetru. .
•  Sonometru. '/

. •  Aparat spccol. - - .
■ •  Etuvă. - • - .: ■

•  Pupinel ’ '
; ’ •  Auioclav. _ . ' .  ■ _

: tfepunerea ofertelor ,s§ fnşe la 
LP.S.M.P Deva. str. M. Emimscu, 'kr. 99 
sau fa x  : 625225. ' - '■
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