
P E N TR U
Căldură mare. Gjriji cut v r e r ^  ;; declaraţiilor 

multe. Lumea în _yacăn- şi eă trebuie, să se re-' 
i ţ i i .P a r la m e n ta r i]  în maree fapiel«f, Insă fap- 
campânie electorală. Se te ioe . Face în conti- 
fac şi se desfac alianţe;. nuare • doar . declinaţii. 
Se cizelează programe Eu rămân surprins, că, 
Rentru fericirea naţiu_ dumnealui fiind rectorul 
nii. Se gândesc măsuri rectorilor din România, 
şi acţiuni pentru alegeri- nu a avut şi nu are nici 
le de anul viitor. Se a- o poziţie faţă de Legea 
nunţă candidaturile pen_ învăţământului. Această 
tru funcţia de preşedin* dovedeşte f}e că, este 
ţe ăl ţă rii Câteva nu- străin de -conţinutul a- 
rne vehiculate deja' de cestei legi, fie că . n-o 
presă : liberalul Radu pricepe, că nu-i intu_ 
Câmpean», scriitorul Paul ieste consecinţele; ceea 
Goma, preşedintele CDR ce este mai grav**,
— Emil COnstantineScu, L_am întrebat pe dl 
liderul PAC -- Nicoiae Ghcorghe Funar dacă 
Manolescu, liderul PRM PUNR va avea un cart-
— Corneliu Vădim Tudor. didat la preşedinţie, cine
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Protejând consumatorii şi 
solicitanţii de servicii

âîai direct sau mai pe va fi acesta şi când vă 
şoptite, râvnesc la înalta ieşi la încălzire, ea să 
funcţie şi fostul prim vorbim în termenii dom» 
ministru Petre Rbman şi niei sale. „Dâ, In mod. 
primarul municipiului sigiir va avea, îhCa.nu 
C^uj-Napoca — Gheorghe ştim: cihe va fi, eu Săli 
Funar şi,- cu siguranţă, altul, iar la încălzire vom 
vor apărea şi alte, multe teşi la timpul potrivit, pen- 
glte nume. » tru a fi în formă maximă

'Unii deja vorbesc de la ceasul competiţiei şi 
certitudini. Este suficient pentru a câştiga". Aţi gtii- 
ca dl îon Uiescu să can_ âît candidatul PUNR ?! 
Rideze, şi victoria îi este ^rieum, în cursa pre- 
asigurată, spuh PDSR- zidenţială de anul virtor
işti!, deşi dl preşedinte «Ţ. 
i a cam mustroluiLben Lupta vil fi, cu
tru corupţie si l^ghe e" siguranţă, dură. De fi**, 
în adoptarea ' anumitor : e.a a început. Cam să ne 

“ r  , gândim bine, ce sunt cam_
Jegl care-i avantajează pe panii£  repetate ' de 
parlamentari, *pe guvar. denigrare a dlui Ion 
nanţi, pe lideri de parti- j liescu _  -prin" ipresă şi 
de; pe ocupanţii unor |n-in scrisori ce sunt 
totoln ale puterii. Baca acuzaţiile reciproce re- 
d! Ion Iliescu nu candi- ,^ tate intr„ dnii Emil*

, In urma controalelor ?* 
fectuate de inspectori ai 
Q.J.P.G, Hunedoara —* De
va la mai multe socie
tăţi comerciale din Judeţ 
care produc, comercialii, 
zează sad oferă servicii, 
cât şi la Instituţii, s-au 
constatat o sade-,-de aba. 
teri care au get&riniriat 
fuarea pe loc . de măsuri, 
t i  foncţie de .gravitatea 
celor constatate. - <

S_AU RIDICAT 
AUTORIZAŢIILE 

DE FUNCŢIONARE...

lor şi au * fost retrase de 
pe piaţă. Nereguli grave 
s-au constatat şi* la S. 0. 
Ardeleana S.A. Deva unde 
costiţa afumată achiziţio
nată de lâ S®. Retezatu 
S.A. avea depăşit ter
menul de valabilitate. S-au 
aplicat sancţiuni contra
venţionale.

„PRIN C*.ATESTAT* 
CAUTATKA t 4

muţ de canalizare, lipseau 
Obiecte sanitare. Defec
ţiuni majore la hidroizo- 
laţie ca şl la Instalaţia 
sanitară-şi la sistemul de 
canalizare, mobilier dete
riorat şi geamuri lipsă 
au .fost semnalate şl la 
Şcoală Generală 5 din 
BuneitL ’
• Magazinul AB® al S.0. 
„Penimar" S.A, Deva func
ţiona ilegal Sntr_un ga
raj. Nu avea 'autorizaţii 
— sanitară şl sanitar-ve- 
teririarS — de funcţio
nare. S-a constatat tot-, 
Odată că persoane servite 
IrivAmjtate au tulburat li_ 
ntŞtSa. Neregulile • ştii. a- 
ţraa deci suspendarea ac
tivităţii unităţii şi sâncţio.

&  ffiraye"ltaa,a'

Va. in gHefe da 
curi (J6 iulie), foi 
vineri (20) şi luni 
ttftre®rai*1t3—15 
tăiirh4aaWm>entai

La o asemenea între_ 
bare n-âu avut* cum să 

.răspundă nici S.C. Terra 
GoRi S.R.L. Deva, cârd co
mercializa margarină ,,Lin- 
co‘* aprovizionată prin 
S.G. Mellţaft Prod Impex 
S.R.L. Deva, şi nici S. G. 
Dura Silvia Prod S.R.L. 
LodeşU (Gomuna Orăştloa
ra), care comercializa pro
duse zaharoase achiziţio
nate de la. Coşlnos

, Cotnpany S.R.L. Cbişihău* 
Gris --- deoarece nici una 

. nu poseda documente de 
atestare a «diţăţii pentru 
produsele resffeetive.

-S-ţi Oprit temporar co_ 
mereializarea şi: la urmă- 

. toarelc societăţi cu răs _ 
pundere limitată. La 
„Rextorom" din Deva care 
vindea mititei într-un 
punct de desfacere ambu
lant din Piaţa Gefttraiâ. 
depozitaţi necorespdnzâtor, 
respectiv fără gheaţă. Lap
tele prâf cu arome de 
banane şl zmeură comer
cializat de Ş. 0. Al Imens 
22 din Deva nu avea 
traducerea lh limba româ
nă a câtorva elemente de 
WentSfţcăre şi â modiifui 
de preparare. Aceeaşisi- 
tuaţie s-a semnalat la

TFrmţa). {V. H.%

; •  PIESE AUTO. Zi
lele trecute, pe. str.- 
Sisp&rem Trăita dinv 
Deva, s-a deschis un 
nou mşgpân —• .Silvia

mito. In ugem. 
-p e a lr t ; *u -arism^nmm.

# PBSGARî? Suiţi- 
.vatorii de legume pe 
terenurile di» lunca 
Mureşului, începând- de' 

-la Geoagiu şl până 
la Dobra, se plâng de 
unele apucături ale 

pescarilor care, dacă nd 
grea le surâd® noro
cul la peşte, pleacă cu- 
bagajele' pflne cau. le- 
gsâpe. HU poâle ti 
dâre stârpită această 
i racticâ? (N. T.p

La S,e. „Octan Petro- 
cora" S.R.L. — bar Deva, 
.pentru că a &&&&« 
btectul de activitate

lui de profere la' per«S- 
naiul nng^at sun dls-

In autorizaţia de func
ţionare emis^de Primăria 
Hunedoara, -S, S. Mercur 
Corvinex S.A;x, flunedoari‘ 
ke prevedg comercializa
rea de produse alimen
ta*# preaîtobalate, Gu toa
te acestea  ̂ comercializa 
zahăr,- gtls şi orez vra*, 
aehidpStato da la S. G. 
Retezattd&A.Deva. La 
S. S. Rdmcip S.fUt,. Orăş- 
tie grişul, or«al şi maşta* 
rul comercializate aveau 
termenele de valabilitate 
expirate. La ambele so
cietăţi. s-a oprit definitiv 
comercializârea produse-

S.R.L. eălan (bufetul din
satul Strei) pentru neres- 
pectarea Ordinului Mlnls- 
ţeruhd Sănătăţii «25/94, 
privind desfacerea bău
turilor alcoolice la pahar, 
respectiv Inexistenţa u i 
mii grup sanitar ,, -separat 
pentru consumatori.

Cu: prilejul controlului 
la Şcoala Generală Nr. 
tf Petrila a-au constatat de
fecţiuni la acoperiş şt gar
dul împrejmuitor; curtea 
interioară nu era ame
najată corespunzător, e- 
xisfau defecţiuni la siste-

PMatinuarc în pag, a S-a)
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CUnsuri ăe ţefăiiafS ale BăitcU Naţionale 
. a  Romiatet

26 IULIE
•  St Sfinţit Ermolae; 

Cav. Paraschevi;
, •" Onomastică: Ana;
' O 1476. Âre loc bălă _ 

li», condusă de Ştefan 
cel Mare; -de-10 Valea 
A ibS-Războiehl.îm . 
petriyft-tuirâbr; : - 

'* Au trecut 298 zile 
din’ an; au rămas 159.

Avram tancu.

M Ă



eu preocupările.. umărul, 

prtehdţjfa MB» atejte®

o insistenţă „demnă de o 
cauză mai bună“, «BMP'' 
gând j3ână Ia obs«(ifei să 
mă pcup de protecţia Sta
diului înconjurător', Ut 
centrul atenţiei aflânteBL 
se Streiul, Lucrul «t'f|mt 
posibil datorită ţteWMfe* 
rii celor care făceau zia
ru l ju d e ţe a n  ra ri Cu
vântul liber"), gata la

p ă r e r i 1® memferâ tjestbfefe al .
ţ m r  uani patiid, eculagis^  ̂ a.. 

a vorbi despre poluarea de obicei am fost rapid -Mite 
mediufaţ fefsemna a viza.., - anunţat că în dimUMO|fe. ftiîăi

7,00 La prima o râ j 
945 Serial (r) •  San
ta  Barbara; 10,05 So-
«fcfJBLiLite *  no-

bată pentru a schimba

•• - -• V- - t* ** ■■•■
Lucrările isi artoara 

un mers Blestemat; dbpâ 
un ihtervai* de liniate ve_ 
neau iar pe
Strei, se făcea un pio de 
agitaţie, se dădeau even- 
tual amenzi simbolice; păsare, i obrăznicie 
s-au poiftit şi oişte pmt. mai ştiu eu ea. povestea 
eese, dar totul se oprea continuă. în, acalaşpmod; w. 
In . cete din urmă! . IU' : «M i aici a  deosebire; 
se părea că sunt ridicoli „căina, latră, caravana 
am »  timp cât „bat trecu* tşi zic, meditând ^  
toaei ia ureeba» sunte- ^ « ^ ,  « 1  care fee p i  
l u t ~  curile; eşti adteă lăsat fi,

După 1989, explozia de să to t vorbeşt? fit zadm ee 
formaţiuni ecologiste «  până Hi piere cfiuful de- pei 
«fet «peranţfe m_am fia. orice I RLâ* ff exclus că reg 
(treptat perrtru scurt timp aceasta să focă- parte din 
spre una din ele, dar modul de trai mioritic ;

venit iar peşti morţi 
» « a » _  ă to '.s ta i p * |  
(feri «fecf itiai este* e 
să proteste^, dacă <

6,30 Germania ari di
mineaţă; 8,30 |n m d t  t f

6,3» Ştiri NBC, ca Tom 
soita w ; 7,00 Ştiri ITIf ; 
30 Lumea < afacerilor •  
BBrf; ItROO CdfeerfTVî

6,35 Ştîrf, seriale şf 
desene animate; 9,05 Şe» 
rial •  Salvarea; 10,09 
O familie foarte drâ&fl$X 
(sIr); 10,30 Cheers <s/r); 
11,00 Frumos şi bogat 
(s); 1140 /Vremea dorin
ţei (s); 12,00 Preţui e
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor <cs); 14,15 
Sânta Barbară fs>; 15i05 
Pasiunea ei e crima (s. 
p.); 17,0» Hmu MriMr
talkshow; 1«.«0 * » -
pardy! felii nuMHi feftre 
noi (*b, Xâ^O Frumos şi

Cramă. M c  (rţţ ifiOtt Ma- 
gazioul internaţional al 
sportarilar cu motor (r);

15,00 Roata banilor — 
piaţa europeană - şl amt» 
ricana: HMlftAsi •  In- 

«M ftiteti^

GoS o  jfndersete 
CMnUâng — runda , 1 ; 
2140 Datdine, ctt Jane 
P£tofey şi Stone PWHipsi

ziua

bogat tgfţ Ţm m W e
Sport » Meteo; 2Q40 
plozi» — magizie; 2 
Vremuri bune şi rele' 
2145 C riam die Bevi
HUlşJdramă. SUA, l
fe'Mflfc "* *'

f i

La dispensări# medical 
din Bani ara întâlnit doi 
oameni necăjiţi, dnit dr. 
Florin PSteu, coordenator 
«spfesat, fi S«*reu» Fo. 
pfscUi vicepri matul co
munei, -J

să nu fî necă
jit?-*- ne-a... întrebat di 
viceprtmar. Nutsjai noi 
ştim du câtă tem ă, cât 
rie-am zbătut până am reu
şit să procurăm Un aparat 
dentar nou, modera; mar
ca „X7nit“. Seda»" aâbs, 
l*am montat aici, dar nu 
avem medic stomatolog. 
Nici jnăcar ‘câteva: ere pe 
săptămână, nu ntfL.au în
ţeles conducerea Spiţa* 
iului din Haţeg şi Direc
ţia sanitară să ne detaşez» 
un medic stomatolog. Mai 
zilele trecute- fără „să. în„ 
trebe pe nirWerâ* au venit, 
au demontat aparatul, l-au

urcat într-o maşină *i au
Be *tee c# te

dispensarul din Densuş, dar 
se  pare eS la an medic

«cura când a_ 
vem promisiuni ferme că 
v& vwd la Bara dd me
dic stomatolog — conti
nua dl «te. Fiorin Pătru. 
Uitoţi-vă; vine la cabine, 
toi gol-

Interesant. Oare ce vor 
spune sătenii din Bara,' 
petre»; Lrvadia, Valea 
Lupului când vor afla 
despre îs previi aceasta ? 
Mai cu seamă cei du du
reri de dinţi şi de mă
sele. Dacă durerile lor 
n_au a vot tămăduire de 
multă vreme, când era 
gata, gata să scape, n-a 
îqs* să fie. lncu»cate-s 
treburile stomatologice, 
doamne ! (GH. A. N.f.

P l e n a r a  C o m i t e t e  l u i  J u d e ţ e a n  '  

H u n e d o a r a  a l  P S M

In ziua de 23 iulie â.c. a avut tec, la Deva, Ple
nara Comitetului Judeţean Hunedoara: al P.&M., la care 
au particlpat membri, simpatizanţi şi invitaţi din mu
nicipii, oraş» şi comune. , . ’ -  ■

Cei prezenţi au ascultat raportul privind sarcinile 
ce revin «r^hiaaţiei judeţ**» a PBLM fiu spiritul docu. 
mentrior adoptate de Plenara Comitete tui Naţional- 
informări în legătură cu activitatea organeior PB.M. din 
mediul .rural, preocuparea comitetului judeţean şi biroului 
său g^recutiv pentru înfăptuirea obiectivelor în perioada 
dintre ultimele două plenare.

Pe marginea documentelor prezentate au luat auvân- 
tul mrmeroşf vorbitori care au evidenţiat o gamă largă 
de probleme „şi aspecte cuprinse în materialele pre
zentate şi dirr activitatea, organizaţiilor din care fac 
parte. .

Supuse votului, atât documentele respective, cât şl 
propunerile şi soiicitările.de sprijin mai substanţial din 
partea organului judeţean ales au fost aprobate fn 
unanimitate. (I- S.J.

)  r  ---------------------- * 1 £ 2 £ X
J CA SA DE PRESA $t£D hU H Ă
J  „CUVÂNTUL LIBER" DEVA

f i  societate p e acţiuru cu capitaipnvat
f  înmatriculată la RegrsîrtiJ ComerţuK» Deva, cu 
:| nr 4«Q«ia/t»1 Cont 40726131tB8.C.R. Dev»
|  Cod bscatr 2116827

’P COWSlLWL de administraţie
Dumitru Gheonea preşedime ţteoacic» şelj.

vtceof esecbnte (redacuDr $ef adjunct), 
contând set. Murei Bnciea. Nieoiae

Twwafe ;
în tre a g a  ră s p u n d e re  p en tru  contenutal 

■  ariicoleiâr o  poarta autorii ace s to ra  Adresa 
1 redacţiei D eva 2706; str 4 Decembrie, nr 35. 

|ttlefu!H unedoara. Tetetoana if\2V & . 612157 
61T269.625904 fa x  618061

ţipând executat la S.C. ..Polidava ' &A Deva
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(1ternare dai. pag. 1)

produsele eu hrană pentru 
sugari vândute df ferma, 
cia Parângul din. Petro.
f ă, achiziţionate de la 

C. Burate rm Halding 
S.R.L. Deva.

La &C. Elion Gaja Corn 
&R.L. Petecă produsele 
de panificaţie re aflau 
deftoahate direşi; pe pa
viment, ignorândo-se o 
elementară regulă da igie
nă Afpgaaj sitaatie s-a 
găsi* ş^fă &C. Deveghe 
fibtenm din Petroşanii Punc
tul dedesfacerg «Ba a . 

localitate, aparţi- 
îuper Market De

va, vindea * eu» ai căror 
calitate au ere atestată de 
atei an fel de act (achi. 
ziţionate de 1» „Avicola" 
Iscroni). Î“'.;V;

OAB BUNLBU45 
MEA 14 MENTA UE ?

Calitatea prodmulni cum-

d +  i e r v i c i i
păcat • intereseazâ fe pri
mul rând po cel care - 
cumpără. "Din păcate, na 
şi\ pe toţi cer' cate* vâtuf 
ori sunt doar intermediari. 
Astfel detergenţii import 
U a ^  conţercializaţi ’ «te 
S. C. Venus S.A. Deva — 
achiziţionaţi de la socigtsţ.^ 
tea Boia Soa Cam tape* 
&RJL din Tâc^ăăCUreş — ' 
nu avgau documento în- . 
săritoare de atestare m 
calităţii. Tot astfel se 
prezentau şi unele arti
cole sportive ote sezon vân
dute de Mt. C, Turnare 
Spart Core achizi-
ţrânute de la societatea 
Sport Inter ©»m S.R.L 
Bucureşti.

Sfe erau însoţite* ăe ce», 
ti ficatc dc garanţie şi nici 
ăe elemente de identifica
re traduse bl H«ba re-
mână 'articole comercia.

Corneli (aduse cfe la "3.©. 
Auto « te  Sebeş)  ̂ acumula
tori Banan (<fc la1 Heb» 
Autotehnie Lugoj);

Cei cate solicitau, bate
rii aut» 1» societatea 
Fetcom Service S.RL. De_ 
va n-aveau «a—  să ' se 
convingă de calitatea -a- 
cestora, deoarece no e_ 
xistaw documente de ates
tare «  caUtăţit. Acestea 
fuseseră achiziţionate de - 
la ât. C. Comat &A, Deva. 
Fără taloane cu instruc
ţiuni de întreţinere erau 
ri ţeritorae Op mătase 
comereialiaate «te Sucursala 
te i  Deva a & © Riki Ti
mişoara, provenite de la so- 
eietatea Occident S.RX. 
Timişoara. Agenţi» eco
nomiei au fost sancţionaţi 
contravenţional. ®S.)*

H â ta r e d *  »Mafcă>i
10,05 Wtjppsiii satelit; 
AM* f e r e »  ii ateste 1 j 
12J6 Grec! (D- te3K>

14.00 Actualităţi;
Berea de vacanţă: 
Seriah* sestetetor |
bMte Btetnre antenate 1 
«Mi Serial •  m  lo. 
goţii B teg; tUB Se- 
««* •  Mm A  serei 1, 
IdJgBtoMtoneieMBt.
ba muglriarăg MţOO 
F»» memorie: bl,30 
Turte* « fik : ga 00 
Moda pe meridiane» 
2%W Steri» Barbara 
Bl: «4* Materii şl

AtePlmiiiteiviiJ îiMtefteBi
Anul V n  •  Nr. 1432

««MiWBMpiliIŞBteatePtei
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: La  Deva, -pregătirile aM 
tim p ăfi m&m«orii Sapei
fwfl) şl Htcafate v ...
- ren*w$at la  miei a n  Jucătoţ, dar mici mi 
au căutat mai incolori. Har să â s  mai

Iar
Acu iataaerrU .

a Săratei şi te  
loatf

cută o pne^Sre -mmaţiojHfi, „pedalând" 
fte inlaaiătăţirea ■*—|*Î M

de acomoda» a
ee  aSbqpl pe cărările cetăţi din 

-umbra ană «preşte ra
zele soarelui arzător, urcuşul este greu.

De ieri, îfitregdl lot se aîlS In pre
gătiri la Geoagiu-Băi, până !n data de 
4 august. 9 ies, se vor lecărca cu adie?

de grea pentru a prinde un loc intre 
{MfenNte 5 ectepe clasate în Divizia B.

lae Stanca, preşedinte de onoare al so- 
«felăţii jtM & m - m n io a  SBedoni, p »

«Janneaftor M  
încredere Sa p r e r ia  

îşi ^regSBp «de la  gru
pate d e  « p i i  p te ă  ia  juniori. Şi după 
comportarea «xwhplară tfin campionatul 
te c u t, se 0  tei girul acestei echipe o- 
amţgene. unită ş i -  valoroasă. Conduce
rea. antrenorii sunt conştienţi că altele 
■srant datele prebiemei în ««itonfl eam- 
liionat : 'Componenţa seriei a  IH-a este 
midi mai puternică (cu osie 4 fcn»a- 
iţii dhi Valea dudui), lupte .acerbă pen
tru  supravieţuire ş.a. Ceri; este eă eelfi- 
Şd, antrenorii trag tare Jieniru a  prin
d e  un loc bun in clasamentul '®3-~’96-

I  rw şrtâ jsrezM ţă a 

l i  £ .1 . de atletism
Stadionul^„Naţional41 din Capitală a găzduit în

trecerile « ari mai puternice eorapetiţîi inverne pen- 
tru serdori, Canţpionatek. Waţionaae — un Ultim şi 
util test de verificare înainte d e  CM. de la Girte- 
boişg. A  fost o -ediţie rduşîtă, la care-tîil sîârŞftş'am 
reuşit să li urmărim pe eei mai buni sportivi ro
mâni. '-Performanţele înregistrate 0 ,  acrie cronhme- 
l»rinr sau de «geta... „urigaşă” conriltuie «n  su- 
teect de analiză In cadrul F.R. de Atletism, biroul 
«itecuiBv din -cadrai acestei instituţii având de lu
cra în aceste Zile. "Oare rine va pleca îa Mondialele 
din Suedia, la Europenele din Ungaria ? Vom auzi 
curând. Cert .este că şi 'In acest, an, sportivi îşgiti.- 
maţi Sa -CS. Siderurgica Hunedoara (pentru eei rare 
mu gria, fost .Metalul) *-aa prezentat -ca favoriţi 
Sa «orie puri», reuşind câteva fltlari, ş i -  recorduri.

RAZVAH steNJSŞlCU — « ţe  a r i i  campion naţio
nal de seniori Ia săritura cu prăjina. ..#1 a fost în- 

' cu 4,g9 m  şi existe'şanse ca eî să urce In

i — - « - »  ; _____ t r . r n
i  ţm ţmm

Bucurâ promovării glmersttitî Cer
tei Ineet, îaw t, u  ritos şi locul ci a 
test luat, atet i a  rândurile BaadBwrU 
cât ş ir ie p HteaaagBnrp sie atenr pnfttesi 
ce au pus amărui te  .ş mmoam rn, tee «ri
da -liteM^NH/riMeaHl tec, -ase să poată 
te  ia te  te te  etegunţrier Oteieiei m  81- 

■0 * . 9 B m m  <3ertef »b ptias* « peri
oadă teorie « ra. t e t e  „bombă* a  tei* 
tertea cs£«a»Bft netei te „pstosalee- 

mult* eritipe Mm :X B te r iu T |l  t e  1 
~M0fe''gn* prii- ' 

A promovat te ş i  
t e  ipri-

foasajaţiei, n r ir in  u-
supliaientar 
ă n
nui ader
rile jU căteĂ te *  dc^gostri fi 
lui faţă d e  cedările riubUM ş i apedta- 
tori.

Fotbal ştii sie ia  Gertej *e aKă în 
plină peifoate -de psegătire cu total for
m at , din 8®tean, Mî^jearu şi lancu A r 
ţari), SicjB  ̂ -Sftraia, Lavti, Benar, -feit- 

, n o t e i  (neitee de da Daria Qrăştsri, «Cio-
-  dan- i

daşi, -©6asjs®|, JtefcadJe îreSăcaut dapă 
aoâdriat). Mazilu (OsKâa A tea Sute^ Pop 
(Unirea A.I.), Xiroofţe (Mia.' TcliUQ), Za. 
loiBîr (Min. tirieani), «âspopoescu # lî-  
naur Zlătna), Mureşan (Aurul ®rad), 
"Văcaru, Manriachc (Hd.) — mijlopaşi, 
Ungureanu, Sktorak, Bozan, Bariu (re
venit de Sa Daria Orăştic. Dar mu e  încă i 
târziu de unele modificări im iot.
- Ş i. M ineral' Qertej' îşi m ută: tabăra 
pregătirilor peotru câteva zOe ia  fSeoa- 
giu-Băi, după ee a  susţinut -şi d o te  me
ciuri de prestare cu lotul ISEFA ’97, 
la  Simeria şd la  TeHuc.

an •pmrtuftpm smortm re- 
ţm zm tă a i: film e le
Deva, Hunedoara, Orăştic ■ 

•te Petroşani. Concursul a 
fost organizat de AfVPS  
Hunedoara şi s  desemnat 
participanţii care vor re- 
prezenta judeţul nostru la 
etapa de zonă, la Reşiţa.

Totta a  fncepjtt ca un 
moment de reculegere în 

M emoria cdlui oare *  Jost
m m m .  m s m ,  m uia- . 
pfa campion ncţlonM, par
ticipant la '

P eaaa î s t a ţ o e r

teon-
dial, MapĂrPt prematur 

'Ca am gest de
eselul 

băţ
de «atee» teS®pteroZui 
«eeriri ed^ri. A jrit uneal
ta  cea « t e  iubită st iui

Jn arma desfăşurăm  în
trecerilor, tdasamentul f i 
nea arată astfe l: seniori 
— 1. 9tşgm ’&eotşgescu 
(Pctrpşm4% % Vmecisc 
Landrfas (Deva). 3. Adrian 
Sebeţten iUunedoera). 4. 
Aurel Boşta YHoshjŞ. Seni- 

X Jbw m ita  Drago- 
Z. Silvia <%ubotea fam - 

flnneăoam)., io# ca- 
peştera elaşw de

COf»«.- 3. Dămtţ Trufaş 
{Deva). 2. Ciaudiu Toma 
■{Hunedoara^. 3. Alexandru
ft/vw d ... • - ‘̂Ş’' • 7S-

© competiţie reuşită, la 
m m  m  asistat m ulţi spec
tatori m m  iau eătaudat 
efortmrUe ■ mmmakuţilor. 
Sperăm .că AJPPS va or
ganiza ş« alte concursuri 
Me acest gen, deoarece do
ritori sunt pretutindeni în

îţlCWLAf’ EAVKEA . ■

BEBEREOWI —- a încheiat vîetories 
0*6 m , cucerind deci şi *1 mednlîa de  aty 

«m. . ’
M ® wm . '.'Wer.; teerft, cu fiecare 

concurs, noi -saCigfadţii şf ce ns.-., rmorduri. tn  
concursul de îa  «Ucurerii, dl a « e u ş a te  ocupe 
.«d f  V  nridgHedte aur la  *0» .-mp — «iad dednr*t 
cfmpism  naţional de tineret, timpâfl itwagistrat (Pod 
21,43 fa doar 5 şţrtimi de recordul naţional de se
niori. Hecordul .«aţional % --test sAefâDt Insă cu 4gta- 
feta de 4 x 140 -m ^  ştafetă cat» ne va reprezenta 
ţara la  Campionalrie Europene sie juniori d in <Un- 
,gariA. Timpul înregistrat de eeastfi electronic a fost 
de dâ.72 -— «ou record naţional.

MAfflMETA ILCU — încă nereiâeutâ dapă un 
accident suferit în primăvară, a concurat -aii in£tl- J 
traţii la caleaneu şi a închetet acest «mcars pe 16- 
chî II — cu -o -săritură măsurând «,47 m.

®AN M0SEA a obţjnut o medalie de argint, 
locifl H în cadrul probei de 4te mp. IO- 

CAftABAŞ — a confirmat din «ou investiţia 
făcută de conducerea ciubului hunedorean şi a  cu
cerit medalia de bronz la 40o mp — (47.39), )a doar 
4 sattmî de seetmte — âe oxdt0A  său Dan Jâonea.

Antwîioral ştefan Berecsawy — «ate mulţumit 
de rezriltate, rilter- dacă p ra tite  de ştafetă (teta te i  
temeri t e — inimă, băieţii noştri fiind urmăriţi de 
ghinioane. în pnwte de 4 x 160 pa, dwlfişute!» în 

tpFînaa zi a  -itetetar' vîntreeera a -fost .depăşit spaţial 
de şchicab, în , deafăşararea -ştafetei ~  scbimb®l 
-3/4 —, timpul fiind unul case ar fi d®8 lu Wi 06u 
record ns#©nai. Apoi, la 4 x 400 m —- ^hiâiw ul l-a 
urmat pe tonică Cârăbaş, care lu preluarea' basto
nului de şfeţfet% m executat. uncle..,mişcări echilibris- 

.tee.’Misî să -scape... „obiectul muncii”, şi-n final s-ş 
clasai pe locul III. îsIXlOXAK^G A VîtE A

C wiortăre ca reputatul reporter tOcsiae Secoşan AWH LEGĂTURA CU RAM  TJHŞWRA
, n ic o -
şeful DU 

Ae tu  cunos- 
şi,~ ascultat ui post- 

de Radio Timişoara şi in 
■■ţfmefml. swdste», este st» 

împătimit al sportului, li
nul ‘dintuş ori îcone .mă- 

. nânmâ fotbal -pe -pâine*, itsi 
om de sport, . făcăndu-se 
<bine apreciat prin trans
m isiile m ie intr-acu deplin 
m ărit de faur-plem, unul 
mMme «te nud apreciaţi 
t e i dmratedi ai pcstuiui no- 

bucureşti, 
t calea un

da prim ele ore ale, 
ii  ,sw  le. onete târ

âtă Ale serilor, i>eşti ş i în- 
ţm m oţii ^cmîâe“ dăm, mag- . 
rifîofi Urne m sportului, 
măr ş i tronmdsmmi în  di- 

d e  ăa aede sm â fier- 
de fotbal.

Din ,4337, sdnd sa ubsal- 
fsit, Academia de gtMmţe e- 
« rmmI z  Mm ‘Bucureşti, a 
tnam t în  clom omul -eomer- 
Şotxu până in  1930. De la 

' - - ‘ până m  pre-
«  fast ttn neobosit 

Ml posturilor 
Stadie Bum rsşu şi T4- 

Clţm r ,4a -începu- - 
primiilui an, după Re- 

s£nd m.dU) TirrH- 
Jeaxa -a jFpri reînfiinţat 
(după 5 ani ăe suprimare, 

.imânte de M ty, M. Sectei 
s-a -angajat ha Radi» 

va  na - 
, supor

ţi Wldîori i i  sporttt-

n teiif n--Mor ̂  “ ?»'-

lui să-l cunoască măi b i
ne, m  afle câteva crâm
peie d in  activitatea sa ide 
reporter Im radio şi păreri 
despre universul fotbalului 
Dam adresat câteva între
bări, la care ne-a răspuns

% 0 d f ^ p % a ţ t  'fctte ^
noscute. >■

%  V5 rugăm ,să faceţi

debutul dv la radio ?
- ~-Eunt timişarean şi Jn 
1SS7 Câni am terminat fa- 
«Mttatoa la' Bucuroşii, s-a 
ammţat tea concurs pentru 
ocuparea uwji post de 
craipic raportor la redşţC- 
ţto «îort * RadiotoJeviZid- 
nii 'din Capitală. Asn par-

- tăcţpat alăîuri de .:60 de 
fwetendeBţi |i după iâ-

. tona probe teoretice suc- 
• cesm*, .incifflsiv aM de zai- 
,cnteM, ana iaşii eâjţifiăhas;, ' 
dar, imediat am plecat ia  
«raaată, Jar -după stagii}» 
în decembrie IS68, a fast 
prima .mea te  t e  muncă 
4» comerţ şi imediat aeî 
inaeput cobfbcearea cu Au
dio  Timişoara. Spre sur
prinderea mea, -în primă
vara Im ’M  mi *-a tate- 
foisat de la  Bacareşli ssă 
mă prezint pentru încă o 
■p rM . Pâaa 1* teasă-m *- 
•dwveait a  ®  -o şaasă dte- 
■aîăădk; doţSg cum tinii $şi 
reamintesc, pe «danci ■ ■.«•' 
partWă se 1«ca 3n ca#3ta- 
îă  în  te sriă te re  şl uMtea 
;-ţratCto ă forifisa se  tra te - ■

mitea la radio, m ,  aflam 
phiar io Mraul sporţ, de 
la radio #  Cbiţiflescu a 
râ^iuns la  teltemţ, ă  steum- 
bat câteva priviri- cu re
gretaţii Mureşan f i  Mi- 
noiu, ca' ceilalţi crainici — 
N,.- aiWro,- m. Voieilă şl 
înfig v*cs> dai reporteri 
prezenţi'acolo şi îl aud pe 
Ghiţulescu (privindu-mă) 
şpunâad: .gata am «ăsiţ 
t e B p r .  d e  se  întâmpla
se *7 f t . drdfemffla ce tre- 
.îmia să teecttete drmasmi- 
tea s-a teaioîite^it, toţi 
ceilalţi Dinfl te ja  reparti
zaţi te -tetă o  reaprvă. ©eei, 
a  stăbdit Gi^iflescu, mâi- 
ne, tdfâma ju-
mătate de ură a  meciului 
Steaua — Universitatea 
©caiova 3 A ia lueercât eu 
tei ex^ic eă nu «urii pre
gătit, d a r-  a  doua z i, la 
M  maotie 196®, am «trans
mis primul meu meci în 
direct, de  pe prima scenă 
Jtefcalisfică a ţării. Bine- 
teţetes «ă n-am prea dor- 
znit tei m da  josspte pre- 
«e^gătoase acestei partide,
micam -fâc«t o seamă do 
notiţe. Aşa «ou ajuns crai- 
«tete ladiouluî Bucureşti 

-peşti*, pariate de vest m  
ţării (TiBaişsara, Arad, O- 
-xadua,, Betela. Hunedoara 
şi ztnttte tete mraşe din 

:«rantete»nW.
•A -*mâd «Roetedă, mun-, 

şur ăm-nmAio '<e$ăe de echi- 
de 

între

•tedaefB, seeţii Şi reporteri, 
mereu în hnrta eu crono- 

Cum

Odată angajat la Ra
dio Timişoara, «  bine 
ştiţi, nu tn-am ocupat nu
mai de sp o rt în  cadrul 
zedaepeî de actualităţi, di
vizia noastră de ' sport e 
numai o părticitâ.dm  an- 
gresiâ|tfl Teflaeţaior din 
uadtio. A fost nevoie de 
tineri, at®t- pm ţra setua- 
Htăţi, cât şj pentru . sport 
te am organfeat hu  mai 
puţin  de 3 concursuri pen- 
tru  fâneri amatori -de a  f i  

. «ettaBfKteMri. te unii . din
tre te  ajung chiar anga- 
jaţii radtoalui. Ultimul 
-rneen^Su -«ste -din _ ..

'  ” '  - Gavrea

teşea.
9  m &  wmaa&frt de 
tetea lor *  cea a  lui Oclu- 
tea* Manei u — care « te

d e  îa

msm? Oteihu Etate #care 
g m 'M ă trn d U 'm jtW m

m. âutMB,- <3ar nord te dte'-- 
. «s .sa rămas — Jafeasn 8e- 
tâdBteaâî, ««dta Mica. 
iTireăn ■•0 - 0  precizez <câ 
îmi place • să lucrez foarte 
deschis cu tinerii, obişnu- 
Hţted să Ce corecţi, or- 

ţi, tîrtând foarte mult

la -puriefetalitâte te «xac- 
titate. toi noi, când se 
dă ©ra msacrtâ, atunci ascul
tătorii noştri sunt pe pţ>st, 
nu avem nici cum, nici ce 
motiva ® «bscmţâ sau' al
tă. Când un colaborator, 
un coleg mai tânăr se re- 
mazeâ ti «trîmg mâna, sau 
dacă greşeşte, a  ciojenesc. 
Cât f l^ r e  -existenţa spi- 
rîtului <1e colaborare şi de 
apreciere Sntre -reporteri şi 
redacţie, e tear, că şi în 
munca noastră unii fără 
âlţE nu pot.’ Oricât am - 
fi de dotaţi spiritual, nu 
putem să ne exprimăm, 
0  ne spanmn punctul d e .

dacă
nu merge, «a-şi 

«--jeriA.- Identic ap 
jmne problema cu muzi- 
calul. Pe spaţiile lor de 
—„_i_, ixitâmplă o su- 

iie de ' fevenimente 
de actualrtaie, de sport şi 
.atant-i, cu «tetem|âmlsîttril 
Sor putem să te jr&sşem* 
3—4 minute din emisie să 

cu o şths, ® .veste 
proaspătă", de .mate to- 
■ieres pentru .asc^gisirf»

‘■ ■Jă dxs a» 
itei -te'-- 
•pe rida»

— In feraSCSa
a campionatului, cu 9 me
ciuri, când nu ai prea mul- 

’ te ,«dluri'', spaţii m ă &&&> 
în «uni sic, trebuie să

•concteribezi mult, nu ai 
itiiMP sâ prezinţi statistici, 
date biografice, palmares, 
te să te rezumi Ia oe se 
întâmplă pe teren în mo
mentul preluării legăturii,, 
să -da! rapid, şi concis Ce 
s-a întâmplat deosebit în 
vreme ce se transmitea pe 
alt ^adion. Sigur, c i ex
perienţa te tejută mult. Şi 
mie nîi-au plăcut crainicii 

- care sintetizau .«geortajul 
transmiterii unui meci de 
fotbal şi. când eram în fa
ţa  *mai r aparat de radio 
„priveam" meciul prin 
vorbele lor, având parcă 
nevoie să-rai localizeze 
partea ide teren pe care se 
desfăşoară • acţiunea, dis
tanţa de poartă A celui ca-. 
re a ratat *tc. fa  eu pre- 
£er să redau mai exact 
fazele —- dote goşste unora 
m& le place — 4ar cei mai 
23îulţ-î 3̂K3jjer*a. Dacă
mingea nu «,*» joc, P°t 
reiata şi despre alte lu- 
emri ce’ «-am «teâanplat în- 
tee tknp,' <căad »-ăm fost 
to -emisiupe. -Când nu sunt 
te emisie memorez (pen- 
tra a putea reda ascultă- 
lorilor) faztete eete mâi im- 

la ce-
f  j p  âtnaă «aa©i, « te  alte în- 

«teplări importagte. .

(Va urma) .
.'ÎS*'.' 

fCERBU
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Din gama
turilor de care se bucură 
orice cetăţean, drepturi a<- 
părate de lege, fac parte 
şi cele privitoare la viaţa 
sa sexuală, viaţa sa inti-, 
mă Orice om,' bărbat sau 

•femeie, nu poate întreţine 
relaţii sexuale cu altcineva 
decât cu consimţământul 
acelei persoane.

Viaţa de zi cu, zi ne a- 
rată însă că indivizi cer
taţi cu morala şi lipsiţi de 
respect faţă:, de realităţile 
sociale şi mai ales faţă de 
femeie, întreţin raporturi 
sexuale prin constrângere 
ori profitând de imposibi
litatea unor femei de a 
se apăra ori de a-şi -expri
ma voinţa. ,

Cea mai gravă dintre 
infracţiunile privitoare la 
viaţa sexuală esţg violul 
şi el constă în fapta celui 
care întreţine un ' raport 
sexual cu o . femeie, in 
condiţiile arătate în alineai 
tul anterior.

In anumite cazuri, pe
deapsa este mai gravă, mai 
aspră, şi anume :

— când victima nu îm
plinise 44 a n i: -

— când fapta a fost să
vârşită de două sau mai 
multe persoane ;

r când . victima se afla 
sub ' îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau în tra
tamentul, făptuitorului;

— când s-a cauzat victi
mei o vătămare gravă a 
sănătăţii ori;, integrităţii 
corporale,- , * ■

Dacă fapta a avut ca ur
mare moartea sau sinuci
derea victimei, pedeapsa 
jx>aîe ajunge Kt 15 ani în
chisoare. :i . -

Infracţiunea de viol este 
deosebit de gravă, prin 
implicaţiile, sale de ordin 
moral Şi social. Tinerii —r 
pentru că ei sunt de regu
lă generală ce‘i care comit 
asemenea i infracţiuni — 
trebuie să-şi formeze o 
concepţie potrivit căreia 
femeia să se. bucure de res
pect, de ocrotire, de apă
rare. Desigur, există şi o 
mare diferenţă socială : 
lipsa caselor de toleran
ţă. Crearea lor ar înlătu
ra multe din cauzele de 
viol şi ar elibera una cftn 
cauzele -importante pen
tru care. mulţi tineri ajung 
să execute pedepse priva
tive de libertate: puşcă
rie ! '

Sperăm că înfr-un viitor 
apropiat . (poate ‘chiar a-

auri), aceasta mare aen. 
cienţă să fie remediată, 
aşa cum este rezolvată 
problema în toată lumea.

Dar, oricum, violul ră
mâne o infracţiune gravă 

- şi familiile, prietenii tre
buie să sprijine lupta îm
potriva unor asemenea 

' fapte.
Nu o dată* am avut oca

zia să discut cu tineri tri- 
' mişi în judecată, în stare 
de, arest; pentru săvârşirea 
unui viol. Durerea, sufe
rinţa, familiile distruse, 
cheltuielile mari ce se fac, 
timpul lung,, foarte- lung 
în care se trec ani frumoşi 
în condiţii de puşcărie, 
toate la un loc sunt moti
ve care nu justifică câtuşi 
de-;puţih cele câteva clipe 
de plăcere, ■

Bărbăţia se poate de
monstra cu totul altfel. Poţi 
Cuceri inima unei fete' cu* 
vorbe frumoase, cu gesturi 

^delicate, cu tandreţe şi du.

cu o minoră având vârsta 
de 14—18 ani, dar de că
tre tutore sau curator,- de 
supraveghetor, îngrijitor, 
medic curant, profesor sau 
educator, fapta se pedep
seşte cu închisoare.

Aceste fapte constituie 
infracţiunea de raporturi 
sexuale cu o minoră, pre
văzută la articolul 198 din 
Godul penal.

O altă infracţiune este 
seducţia, prevăzută la ar
ticolul 199 şi care constă 
in fapta celui care, prin 
promisiuni formale de că
sătorie, determină o per
soană de- sex feminin, mai 
mică de 18 ani, să aibă cu 
el raport sexual.

Codul nostru pdnal sanc
ţionează şi infracţiunile de 
relaţii sexuale între per
soane de acelaşi sex, cu
noscute sub denuţiyrea de 
homosexualitate. Privită 
multă vreme ca o deviere 
de comportament condam
nabilă, o anomalie si deci

CURIER JURIDIC
pă aceea poate veni şi a- 
propierea atât de dorită. 

Şi, şă nu uităm, mulţi
mea de fete schilodite su
fleteşte, care poate că nici
odată nu se vor putea 
apropia de un bărbat, fără 
resentimentul acelui mo-, 
ment când au fost victima 
unor animale dezlănţuite. 
Cine are dreptul să aducă 
o asemenea suferinţă, să 
răpească unei feţe bucuria 
de;viaţă ? -Tu

şi, aş mai spune ceva. 
Băieţii care comit astfel de 
fapte, poate că au şi ei 
surori, vor avea soţii; vor 
avea . poate fete, care cum 
oare ar privi o asemenea 
faptă? T

Totul se reduce la o cli
pă de lipsă de raţiune I 

Măsuri speciale de apă
rare a sănătăţii rasei, a in
dividului, a dezvoltării sa
le normale sub aspect fi
zic şi Onorai au determirfat 
ca fapta persoanelor ce în
treţin raporturi sexuale 
cu o minoră, cu o persoa
nă de sex feminin, care 
nu a împlinit vârsta de 14 
ani, chiar dacă fapta s-a 
petrecut cu voia acesteia; 
se constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare.

Şi în cazul în care se 
întreţin raporturi sexuale

interzisă prin lege, astăzi 
problema homosexualităţii 
se află într-o fază de in 
staurare a unei noi con
cepţii privind persoanele 
ce înţeleg să întreţină a. 
sernenea raporturi.

Pe de altă parte, cerce
tările efectuate la nivel 
ştiinţific tind să acredite
ze ideea unor înclinaţii 
congenitale, -înnăscute, ca 
urmare a unui proces de 
determinare tardivă a se
xului fătului. Toate sunt 
probleme de studii geneti
ce şi de concepţii sociale 
noi, ’largi, la care viitorul 
îşi va spune cuvântul.

Legea penală mai pe
depseşte şi săvârşirea ac
telor de perversiune se
xuală, adică acele rapor
turi sexuale care au loc 
între parteneri de Sex di
ferit, dar care prin modul 
lor de realizare se abat 
de la caracterul conside
rat normal al actului' se
xual.

Condiţia prevăzută de 
lege este însă că fapta 
constituie infracţiune nu
mai dacă a produs scan
dal public. Şi este şi nor
mal să fie aşa, într-o so
cietate democrată în care 
organele de poliţie, par
chetul nu au acces' în ca

drul vieţii private a indi
vidului. , ~

coruperea . unor 
(fi, faptă ce are impli

caţii de ordin moral, este 
condamnabilă.

De altfel, legea mai pe
depseşte şi actele cu ca-

* ractor obscen săvârşite a- 
supra unui minor sau în 
prezenţa acestuia. Trebuie 
înţeles faptul, că formarea

. viitorului cetăţean, a mi
norului de astăzi, este im
portantă pentru el, pentru 
familia lui, dar şi pentru 
societate. Nimănui nu-i 
poate fi indiferent felul 
în care creşte şi se for
mează un minor,' şl , din 
punct de vedere sexual. Şi 
aşa, problematica sexuală, 
ţinută mulţi ani la noi sub 
o falsă discreţie, creează 
numeroase tentaţii pentru 
Copii,

De aceea, este interzis 
prin lege a pune minorul 
în faţa unor acte de na
tură sexuală, a fi martor 

‘ la comiterea lor, a I se 
crea o curiozitate în plus. 

v O infracţiune gravă este 
Incestul, care constă în 
raporturi sexuale între 
rude în linie, directă sau 
între fraţi şi surori. Nu 
de puţine ori aflăm că un 
părinte a întreţinut ori 
chiar întreţine asemenea 
relaţii cu fiica lui.

. Astfel' de fapte, care 
sunt de rteconceput pentru 
omul normal, se petrec In 
fantilii unde băutura este • 
un fapt cotidian, unde băr- 

- ‘hatul vine acasă perma-' 
nent sub influenţa alcpd-i 
hflui şi cărei; daţprită ' p- 

( cestei stări, nu maif face 
j deosebirea între soţie, “ 6 
*• femeie oarecare sau însăşi 

fiica lui.' Iar îh multe ca
ruri se creează adevărate 
legături între părinte şi' 
fiică, legături de durează 
ani şi duc la o degradare 
morală tot mai accentua
tă. Acelaşi lucru este va
labil şi pentru fraţii care

• întreţin asemenea relaţii 
cu surorile.

Toate acestea sunt fapte 
carve murdăresc cadrul fii 
resc al relaţiilor sexuale 
ce gu loc între oahieni.

••— ’ n ? ' —g c a »  - -Hm • . '„■»* n»

1 In jumătatea de an pe 
care o încheiem, fenome
nul infracţional s-a stabi
lizat oarecum pe raza de 
răspundere a - Parchetului 
de pe lângă Judecătoria 
Hunedoara. Stabilizare !n 
ce sens? în primul rând 
prin reducerea numărului 
de tâlhării, al furturilor 
din avutul particular — 
nu din cel public! — al 
violurilor şi al faptelor 
rele săvârşite de minori 
şi tineri.

Este şi un merit al pro-' 
curorilor din parchetul pe 
care-1 conduc, mai cu sea- 
mă al celor tineri, de ce 
să n-o recunoaştem, care 
au adus un suflu nou, de • 
bună înţelegere şi aplica
re a literei legii, -• .. „

Gum la of a de .bilanţ

JSM

semestrial in ierarhia naaăC 
trfi organizatorică ne van 
confrunta cu păreri p n  
şi contra, ţin să sublinia* 
pentru concetăţenii A b 
Hunedoara' şi Gâlan, pem. 
tru consătenii din 'tM tf 
raza de activitate a Pa»; 
chefului, că procurorii rea-; 
pectă cinstea, omenia :d'0 
demnitatea dumnealor 5M 
apară. Infractorii însă W> 
buie urmăriţi. Anul acesta 
am trimis în judecată 0Q 
peste 150 de infractori aud 
mulţi faţă de jumătatea 
anului trecut, iar valoarea 
delapidărilor a depăşit t$ 
milioane lei. : • : ;

TIBERIU H. IlAItŞAB, 
Prim-procoror, 

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara

P e  t o a t e  c a i l e - "

ml
De la  începutul anului 

şi până acum, în Valea
Jiului am soluţionat foar
te multe cazuri, Asupra 
câtorva mă opresc, spre a 
le comenta.
■A Elih cele, 172 de dosare 
spluţionaţe, .cele mai muî- .

foşt cu furiâri din 
âvătur public, ' înşelăciuni 
îh gâstiune, mâi cu seamă 
în ' daună actului- pajrti-.j, 
cular.. Am trimis-in jude- 
câtă iî7 InfractofŞ in sta
re oe arest; fbulţii' dintre 
aceştia, tineri'!' şi -, mihori, 
constituiţi în grupuri. Ei. 
au acţionat mai cu seamă 
noaptea, îh cartierele de 
locuinţe din LUpeni, Uri- 
cani, VUlcart̂  Petriîa,/. JPfe- 
troşani, în parcări, la u- 
nele blocuri de locuinţe, 
unităţi comerciale, • chiar 
cu atacuri la indivizi, la 
cei aflaţi în stare avansa
tă de beţie.

Ceea Ce am subliniat eu 
aş vrea să se înţeleagă şi 
sub forma unui apel, a u-v

nui avertisment pentru le-; 
cuitorii paşnici ai Văii Jiu
lui. Să nu se lase ademe
niţi, înşelaţi, mituiţi de 
tot felul de inşi de rea 
credinţă, . cate suni dispuşi 
să trăiască fără--să- ştie 
ce-i sudoarea; în mină, pe 
şantiere, îh celelalte uni- 
tăţi economice din Valea 
Jiului. Şi mai este un fe
nomen asupra t căruia aş 
vnea să. stârjii; chiar, şl nu
mai în . câteva cuvinte i 
în localităţile Văti Jiului 
au poposit 'tot Aahth de târ
goveţi, bişniţari -eie. Feno
menul âste,, eumşseuţ, dă» 
destul de greu de stăpânit 
Ce înşeămhâ aceasta ? Şă 
oamenii, cinstiţi trebuie să 
facă un front comun îm
potriva celor*- care neso
cotesc legilc -umaniei, ale 
cinstei şi drojjţâlii. .

io an  « a m a ,
Prim.mau »  Or, 

Parchetul 4k Pe lângi 
Judecătoria Petroşani

»eăa Vedere din intersecţia bulevardului Libertăţii cu strada |  Decembrie. 
* Foto PAVEL LAZA

| C U M  A
, O să zâmbiţi, desigur, 
dacă veţi citi aceste rân
duri. Şi pe bună drepta
te I Păi cum să nu zâm
beşti când auzi. că un 
turc îndrăgostit de far
mecele prostituatelor ro
mânce rămâne în câteva 
minute fără bunuri în 
Valoare de mai bine de 

.3 0OOOflo de lei? Dar, 
iată pe'scurt, cum a pă
ţit-o turcul Yorulmaz 
Halii. ■ ' ' ’

Ne aflăm la locuinţa 
Ecaterinei Sohenckr, din 
sătul Tîmpa. Seâra. Se 
află aici şi Maria An
ghel. ' Ambele obişnuiesc 
ca, în schimbul unor fo
loase materiale; să Între
ţină relaţii sexuale qu 
diferiţi cetăţeni turci. •••
' Şi in seara cu pricina 
aici ajung doi asemenea 
clienţi.; Unul 'dintre ei 
este Halii. Hotărăsc b că 
ar fi mal bine să meargă 

• r  la motelul „Pescăruş", si. 
1 tuat pş raza localităţii 

Simeria Veche. Aşa - şi 
fac, iar aici se pun pe 
treabă. Beau vârtos până 
pe la ora două din noap-

-O  T U R C U L !
te. Se pare că este ora 
inspiraţiilor pCntru Ma
ria şi Câţi.

Ideea este simplă. în
trucât Halii a plecat în- 

. tr-o cameră cu altă fe
meie, iar celălalt turc a 
adormit — de ce -sâ nd 
se aleagă şi ele cu ceva ? 
Da, dar nu-i chiar aşa 
uşor! Aveau ele cheile 
de la cabina TIR-ului, 
sustrase din buzunarul 
hainei turcului, dâr prin 
zonă mai exista şl Iile 
Dan Sima, angajat . cil 
atribuţii de pază la mo
tel. Nu-i nimic, omul este 
de acord cu acţiunea lor 
nocturnă. . >;

Şi se. pun doamnele pe 
treabă. GiiSfdte cuvinte, 
fură bani, ţigări, băuturi 
şi alte bunuri în valoa
re de 3 316 000 de lei ! O 
parte dintre ele vor .fi 
lăsate paznicului pentru 
„serviciile prestate", al-' 
tele abandonate în came
ră de Maria Anghel (îşi 
mai lasă şi buletinul de 
identitate I ?), iar Găti 
dispare, heftind găsită.

Gerce tarile aveau

şcoată la iveală şi alte 
lucruri mai ‘ puţin orto
doxe. Pe scurt: Maria 
Anghel, din Alba IuUa, 
de 24; de ani, fără stu
dii, necăsătorită, cu doi 
copii minori — se pros
titua de mai bine de doi 
ani. Poliţia a mai amen
dat-o ' din câpd în cănâ 
pentru această treabă.

S-a mai stabilit că ea 
îl cunoscuse cu cătăva 
vreme In tirmă .pe .Adrian 
Urzica, din Simeriâ, un 
recidivist de 24 de arii, 
care Închiria apartamen
tul său prostituatelor. 
Bănuiţi în ce, scop.; .!• ' 

In judecată au ajuns, 
trimişi de Parchetul de 
pe lângă Judecătoria D§* 
va, Marja Anghel, pen
tru furt califica» din •- 
vut privat şi prostituţie} 
Ilie Dan Sima, pentrâ 

. tăinuire şi Adrian Ghear- 
ghe Urzica — proxene-
tism. .....

Şi uite aşa a 
turcuL Dar nu ni

să yAL&ITTN'NEACyil
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Casa de cultură 
Hunedoara

•  -

r

«
•  , Caga. de cultură din Hunedoara este instituţia g 

» 0 care, ani buni la rând, a ieşit în faţă cu manifestări %
•  şi formaţii artistice, care au impresionat prih călită• •
■  tea actului artistic promovat, dar mai ales prin, pu-%
•  terea de inovaţie, una de excepţie, care a atras a- •
U precierile specialiştilor. In cazul instituţiei artîintite, 4
•  w  se poate face niciodată deosebirea între profesio-O
•  nişti sau amatori, de multe ori „amatorii" hunedo- •
•  reni fiind cu multe capete. peste ceea ce făceau pro- •

. ® fesioniştii. Impresionantă a fost ingeniozitatea montări- *
•  lor scenice. Să ne amintim doar de montarea unei.®
? dramatizări după „Meşterul Manole", de recitalurile •
•  de versuri din creaţia clasică, de teatrul pentru co- *
•p ii, formaţiile de dans modern şi clasic, de celebrul J  
!  grup vocal-instrumental „Canon", cenaclul literar !
g pentru tineret, actorii ■ care azi joacă „pe cunoscute >
Z scene naţionale. Din ’90 încoace, Casa de Cultură ^ 
g  aduce în scenă un ansamblu. folcloric care, de cu- g. . 
g  rând, s-a întors de la un festival folcloric interna- g

/ g ţîgnal din Ungaria şi, in curând, va. pleca' intr-un g > 
g turneu de spectacole tn Franţa. In pagina de faţă g 

. g  vom fixa succint câteva repere ale unei activităţi §
0  complexe .desfăşurate de una dintre cele mai cunos-ş
•  cute instituţii de cultură din ţară. 0  ;

' % > 9999 9 9 9 9 9 9 9  9

„Salonul- artelor1*, ma
nifestare complexă, conce
pută^ şi realizată de scri
itorul Eugen Evu’ (poet 
remarcabil, care continuă 
sâ lucreze* efectiv în cul
tura hunedoreană, respec
tiv la Gasa- da Gultură 
din Hunedoara), este ex
presia unei modalităţi de 
comunicare cu publicul. 
Microgrupul participant 
la salon, care nu depă-' 
şeşte de obicei 70—80 de 
persoane, apreciază o ast
fel d e . manifestare, pen
tru caracterul său direct 
de comunicare, diversita
tea şi interesul stârnit 
de fiecare ediţie. Unii o« 
numesc „revistă vorbită" 
şi, undeva, o astfel de 
caracterizare nu este de- 

»parte de adevăr. „Salo
nul artelor" se deschide 
cu un editorial, un eseu 
prezentat de scriitorul 
Eugen Evu. în sală se 
conturează rapid o at
mosferă de comunicare 
perfectă între realizatori 
şi public (de cele mai; 
multe ori acelaşi, ceea 
ce este Un lucru pozitiv).

La aceasta contribuie cu
vântul, culoarea (pe pa
nourile ce se întind de-a 
lungul pereţilor se află 
de fiecare dată etalate 
lucrări de artă plastică 
semnate de un singur 
creator), dar şi alte ex
ponate materiale, în func-

„Salonul
artelor“

ţie de tematica salonu
lui. De un deosebit in
teres s-a bucurat întâl
nirea cu un grup de speo- 
logi de la clubul „Pro- 
teus“, care au adus inte
resante mostre speo-arheo- 
logice, imagini (foto şi 
video)* din peşterile cer
cetatei ■■■■■

Cele tnai reuşite ediţii * 
alb „Salonului artelor"'• 
sunt cele din preajma 
sărbătorilor religioase şi

naţionale, sau cele dedi
cate aniversării unor scri
itori de seamă ai litera
turii noastre sau străine. 
Prin intermediul salonu
lui comunică şi membrii 
cenaclului literar „Lu- 
cian Blatga'ţ cărora le 
sunt dedicat* medalioane 
şi recitaluri de poezie.

Uneori, realizatorii „Sa
lonului artelor" '  adoptă 
formule itinerahte, mai 
ales pşptru deplasările în 
satele din jurul Hune
doarei. Formula de spec
tacole este evidentă, cu 
acest prilej fiind prezent 
umorul (monoloage, epi
grame), muzica, mai ' a- 
les chitară clasică, ver
sul etc. Aici sunt pre
zenţi şi o parte dintre 
actorii „Trupei Pavel Cri- 
şan“. Dintre invitaţi se 
remarcă doi profesori de 
română — oameni remar
cabili — Marioara Aslău j 
şi Petre Mîhal, prilej cu 
care aceştia urmăresc * e- 
levii t dotaţi în evoluţia 
lor extrâşcolară. Aşadar, 
o manifestare aparte pen
tru un public aparte!

*

Casa de cultură din Hunedoara 
activităţii culturale desfăşurate.

— o instituţie apreciată pentru calitatea 
Foto PAVEL LAZA

Actori în scenă
Aminteam mai sus de acea extraordi

nară montare scenică a „Meşterului Ma
nole", cu care Casa de Cultură Hunedoa
ra a luat locul I pe ţară. Dar'şi alte 
montări au fost pe măsură. După o ac
tivitate intensă, încărcată de succes, de 
obicei, trupele de teatru de amatori se 
desfiinţează, apărând un recul nefiresc şi 
inexplicabil. Ei bine, formaţia de teatru 
hunedoreană nu s-a desfiinţat. Au plecat 
doar unii interpreţi la ăl te rosturi, dar 
au venit alţii, la fel de talentaţi. Acum 
este cunoscută sub denumirea „Trupa 
Pavel Crişan", in memoria unui mare 
sufletist — • regizor, actor şi scenarist — 
care s-a ocupat atât de formaţia de tea- w 
ţru mare c«  şi de cea pentru copii. In' 
amintirea acestui - om, în fiecare an se. 
organizează „Ziua teatrului Pavel Gri- 
şan“, prilej de prezentare a unui specta
col in premieră.

Ultima piesă montată a fost „Tache, 
Iapke şi Cadâr”,. de Victor Ion Popa,-care 
a avut- succes la publicul mai ales tânăr, 
dar şi lâ alte categorii.

Acun), trupa: intenţionează să joace 0 
piesă de Eugen Ionescu — „Cântăreaţa 
cheală1*. O 'astfel de piesă poate fi juca- 
tă numai de actori foarte buni. Şi „Trupa 
Pavel Crişan* nu duce lipsă de aşa ceva, 
deşi greutăţile Iff care îşi desfăşoară ac
tivitatea actorii amatori sunt foarte mari, 
mai ales după revoluţie, când patronul 
admite foarte greu să plece un om cu o 
oră mai devreme de la slujbă, -

Spre satisfacţia lor, actorii trupei au 
participat şi la realizarea spectacolelor 
„Cu mască şi fără mască*, extrem de
gustate. Omul de bază rămâne actorul 
Ion Mermezam Alţii mai pleacă. Vortaa 
unui hâtru: „in fiecare toamnă numărăm 
alţi boboci".

Trupei mari i se alătură formaţia de 
teatru pentru copii „Sfâriează", alcătui
tă âin educatoare de grădiniţă, cu fru
moase calităţi scenice. La început piese
le montate erau cu păpuşi, acum, se face 
teatm pe viu cu măşti, lumea animale
lor fiind , iubită de copii şi nu numâi de 
ei. Este expresia marii dragoste â Oame
nilor de la Casa de cultură pentru copiii» 
Hunedoarei şi din împrejurimile oraşu
lui. Copiii se pare pă au rămas cei miai 
fideli spectatori. . Piesele montate sunt 
jucate în două stagiuni i— de primăvară

f“ ~
1
I m Grupul vocal-iriştrumental „Canon", după o

I" evoluţie de excepţie de-a lungul multor ani, după în
registrări la Radio şi TV, s-a desfiinţat, membrii săi 

f  .tişipindu-se în „cele patru vânturi". Â rămas o 
1 amintire de neuitat în sufletul miilor de tineri, foşti 

şi actuali! Z-x ■
Trupa de dans modern „Instinct" a ocupat to- 

_ cui al doilea la festivalul ,,Cristal de Armindeni", de 
I  Za Lonea. Este instruită, de dna, Dana Mureşan.

I m. „Diverţis", alcătuită din liceeni, „Underskin" 
sunt două ■ formaţii muzicale. Se pregătesc pentru un

I spectacol de anvergură, ce va avea, loc în septembrie 
anul curent. Solişti : Biancq Toma şi Miky Szekely

I ţchitara.clasică). • . ’
i ; •  Casa de cultură Hunedoara primeşte un spri-

I jin permanent, deşi perioada este grea, din partea 
Primăriei municipale, a dlui primar Remus -Mariş. 

I  Să fie de luare aminte şi pentru alţii! ’
, -■ , V,:' '.j

ana“-
ansamblu

de valoare

jucate m aoua siagiuiu ae urmmvctrct , v - «• 
şi de toampă. Intre acestea se. remarcă ^  ^
piesele din serialul „Zozo*, dramatizări Fortn»Ka r &
din teatrul universal: ^Muzicanţii din 
Bremen", „Albă că zăpada şi cei şapte 
pitici", „Iedul cu trei ţapi*. Ultima pre
mieră —- „Hăiisel şi Gretel", iar tri lu
cru se află „Turtiţa".

Fără îndoială, abordarea teatrului pen
tru copii, a unor dramatizări proprii pre
supune o bună cunoaştere a psihologiei 
celor mici. Din evoluţiile scenice nu pşt 
lipsi momentele muzicale, coregrafice, u- 
morjstiee—

Este o formaţie mai 
nouă. Oamenii săi sunt în
să valoroşi, ei venind la 
Gasa de cultură întrucât 
au găsit un mediu priel
nic de a lucra. Taraful 
este condus de binecunos
cutul violonist -Voicu Stă- 
nescu, un profesionist ai 
scenei. Am văzut, de cu
rând, evolqând acest taraf 
la FestivalUl inter jude
ţean al formaţiilor instru
mentale de la Brad şi tre
buie să . recunoaştem că 
interpretarea’ sa a fost re
marcabilă. Iată Şi numele 
câtorva instrumentişti de 
valoare: Petrică Lupaş,

Işiâ. Formaţia de 
dansuri populare a ânsanţ- 
blUlui 'este pregătită de 
Văsile Enea. . „. . r

Itecenţ," aftsajntelul fol
cloric ;,Haţegâna“ s-a în
tors din Ungaria, unde - a

participat la Festivalul fol
cloric internaţional „Scoica 
de aur" de la Sziofok, un
de a ocupat locul al ^oi- 
leîh în întrecere, după . ita
lieni. Au mai participat 
la festival ansambluri fol
clorice din Grecia, Turcia, 
Camerun, Austria, Ungaria 
ş.a.

I n . programul ansamblu
lui jjunedorean au figurat 

. cântece şi dansuri , popu
lare pădureneşti, hunedore- 

î ne, dar şi din alte. curios- 
. cute ..zone folclorice ale
tării, „ i . ţiipd , uii inerituc« 
mesager al . creaţiei popu- 
.lare româneşti. ■ ' ?

... In {rerioada .. J5..augi)§ţs4. 
, —r 1 Septembrie a.p„ 
ţegana"- partipipă.. lâ uh 
turneu de spectacole.în-ner- , 
dul'Franţei, desemnată fiind 
de Ministerul Culturii. Sâ 
sperăm că şi aici preşta? 
ţia sa va fi lâ înălţime,!

|  Genactul poartă acest 
j nume încă de pe vre. 
I mea când marele Btags 
, nu era preţuit pe mi- 
|  sură şi a fost destinat 
J dintru început tinerilor,

r Este un laborator 8» 
creaţie, de şlefuire a 
J. talentelor. Căci unul 

I dintre rosturile creaţiei 
. este acela de a fi coinH- 
|  nicâtă, iar creatorul să 
J accepte părerile altora.

IO altă modalitate de co
municare este mai apoi 

î întâlnirea cu publicul,
I directă sau R*iii inter

mediul unei publicaţii. 
, O astfel de revistă a 
» cenaclului a fost „Kilo. 
1 metrul 0“, dar care, 
* din lipsa banilor, s.a 
|  oprit la primul număr. 
|  Nu ştim dacă Vreun 
- sponsor generos va PU- 
. tea ajuta' cândva edita- 
* rea in continuare â pfr.
{ riodicului.

I -........ : - :

Condeiul
literar-
„Lucian

f  ; In cenaclu activează 
. poeţi tineri, cum amln- 
I team, talentaţi, între 
* care pot fi amintiţi O-

»'  vidiu Băjan, remarcat 
pentru ' harul său, I se 

 ̂alătură Petru Poiană,
I Marius Ovidiu Zotciu,
* deosebit; de dotaţi. Ma,. 
J joriiatea membrilor ce-

I aaciuiui sunt elevi de 
liceu; Intre aceştia: Bo- 

J bert Petrescu, Ileana 
I-Dineu, Crinela Goian,
» Ildieo Mal ea. Alin Făt,
I Dan Pteşa ş.a. Mai ales 
; pentru debutanţi, cena-
t eiul este' extraordinara 

aici formându-se, cize- 
2 ttndu.se creatori. Este 
I un lucru recunoscut de 
'  ei înşişi. Aceştia bene- 
I ficiază d» îndrumarea 
, scriitorului Eugen Evu 
I care, cu o sută zece mii 
J de lei pe luni, rămâne 
■ să lucreze in continua- 
I re la. casa. de culturi 
'  („ultimul ipohtcan", cum 
|  este denumit), în timp' 
» ce alţi colegi ai săi au 
1 plecat.demult lasalarii 

ij mai bune. E bine ci

Imai sunt- şi- romantici.
care, ■ dincolo.. de sa^ri- 

2 fieiile personale, rămân

t

Pagină realizată de 
MiNEl OODE A

. wsarea şii pipenţl" actu- 
«ţul*

I te ori, membrii cernu 
cţuiui sau pi altor for- 

artistice, mărtu- 
că fără mentorul 

■ lor nu ar m»l trece nigî 
I ei PiagJd aţeziinântu- 
Ihti dc ruitură. Şi Je dătn 
|  crezare, eu gândul «3
* întotdeauna o persana» 
|  litate a'concentrat aten-
* ţia grupului !

. ___
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sem din cealaltă epocă is- nul altuia, că viaţa de fa 
lorică, mă agşq/t» tHe-or tară se feţiprincle cel n #  
«I prin ftom şţ, to p i ce ito*  in  qfcmi&B itnele so- 

«xeaoâ bârne jrislirea ftetoştl $  c i  Marini #  «*-
te  tibraziit inaS. s o r t i t  at, irite W  a r «ferit în nwoft 
mă apucă de. amândouă să provoace vreo spărtură 
braţele, apel ui# Iseodeş- în aeeastil armonie, 
te cu surâzătoare şi afa- * - O fi, nu zic — se 
blift condescendenţă: face el că-mi dă tirepta-

— ®9t tei ţa*S aăvămas ? te . —. dar trista f$i lijweş-
fntrebarea aceasta, mai te perspectiva, 

spartană -şl nate îrmcă Ba, dimpotrivă — îl în- 
decât o ' cărămidă ' venită ' trerup — aici m  mi re  
tei cap, eoanmoni pe neaş- deschide mai lasg# şi sau 
teptate ,te  antede* tnaa o generoasă ca oriande. 
sumedenie t o  gânduri ca- După care încep să-i a-

Cu o_§rie de răspândi- '  transilvăneni de 1 
• Jar§â p e  tot cuprinsul locul secolului «.

noi, i . mstenăi-
efe sptVitepus, ■& « s t a '  Şl 
la Viena, dar mai . ales 
In sudul şi esbfl Călca
ţilor, sp reeare  gravitea-

vietăţile «Btenale for. 
mează o «tevsmtă reţea

vestice '.ale Transilvaniei, 
în  1867 scoate cel de al, 
riotiea volum, intitulat

■ t o a t e i  t o  1* deviza 
„Mult e dulce şl frumoa- 
:*& .limb» ee vşrU m “, la

culturii nâîSurraae, ?nde- 
părtpu în ttiod permanent

CULTURA ROMÂNA ÎN

„Societatea de lecimsă 
„fen y <ptiiu“ d  dantedi 
studioase de la Institutul 
teBfegîpşpedagogicV ca 
foaia 'te ^Progresul", tea 
Timişoara îşi desfăşoară

ţigări, cafea, 
articole de 
te r ia tn to l*

revoluţie vii toa
ca.’
; «

... }M
ehtunea această nouă 

etapă „revoluţie naţio
nală”, eâfe eta în  Ucelaşi 
tiirp socială şi riempofa- 
tfeâ.'Drnfesce pe care îl 
preconiza e l pentru reali
zarea aceStii! ideal era 
„unirea znor«S'‘ în  cane 

sâ , simtă 
s-o doreas

că'*. Aceeaşi Idee o axpri-

o poa- 
bine 

condiţie 
c a ş i  cel d e  la oraş 

şi « fi d e  tet s a t  să  se poa- 
tâ epri l a  m m  adică în 

sitnt câ 
s-âu eliberat de tirania 
gripteri mnâre. ridlM. ba- 
ntil şi averile nu vor a- 
dune niciodată bucurie Şi 
Saifte tetops* -M nu vor 
crea valorîvtedio "unţle a- 
cestga au lipsit înainte. 
m m  peste noapte; îţi 
“  “ i ai un sentiatent 
vag şi iluzoriu de siguean- 
ţă, dor nu îţi conferă iniei

4
i
i
\

1
îyjm.I■%
I
«
■% ■i

ipublică, i©- 
fHănii ti%nsiîvănerii -şi 

ingni .şi-au tnaiti- 
şpiritiiil de luptă 

........m m  p ă să r ii  naţio
nale, în prirmil rând pe' 
terenul consolidării idao- 

Era încă 
te teiintea m- 
discursul Iţii 

Bărnuţiu, ţinut cu prile
jul istoricei Adunări de 
ia  Btej, din taai l^îg, in  
care acesta- îndemna „la 
cultură naţională' cu pu
teri unite", considerând 
că: „cultura fiecărei po
por, «stări e  măsura fe
ricirii şi securităţa M “.

tea baza mişcării cul
tural-naţionale a  români
lor stă îmbinarea luptei 
sociale, dusă de- secole, 
cu ideile avansate ale

...Ĵ aaaaiaT̂ 3_ ■ ■: - -v • în :■.
^toosul.-Sui*piexî.ibellus 
tfalaohornm, . in  opera 
jŞcolti Ardelene, în  ideo- 
isg r i revoluţiei din 1848.
“  ' .... icele

aces- 
âaţiile 

JR Ca 
î a le  vit;- 

«şezumîn-
_________   aseprezîn.
tft «tertsul 4e  «ccatalizare 

! te» taaawirc a  v alorilor .

p un  t e a ^ S r i S i a l i t â ţ i -  
- tor d e  comunicai* a  fetei- 
to r  de iprogres, -de con- 
•ervw e şi dezvottare a

lai. *  SiW*e3 P°POrU‘ 
.S ie un trenează In ju

ru l ideii naţionale,, pe 
«alea culturii, toate pă. 
tocile isaGtetâtii,. -. .‘având - 
« a ' ctesp vast de acţiune 
ş i  pătând să depăşeasci 
cu «ssurinţă graniţele po- 
m o e  Sie veendi. ’ ,

l a  «ad»ul -aeeatar ase- 
vecniMte, poporul -apăsat 
•găseşte an  jetogiu, înva
ţă  patriotismul, işi - rec»- 

în for- 
: constituie 

ă nâţid. 
snaselor. 

de  toesă, reoep- 
« v to tee  cteţă d e  valorile 
trecutdÎTfi fnâe iBn socie
tăţile literare şi eultura-

tă trepat, cu asemui de 
% .eoMerva dracliţiile Ae
limbă şî* âe cultufă. De 
pi O r a d e a S a t u  Mare, 
până la -Br^ev .şi -Sibiu, 
din Timişoara în Mara
mureş şi ş^ste Car păţi, 
în oraşele -Suceava şi Si, 
-ret, românii dm terito
riile stăi»ânite de hab-- 
sburgi îşi creează aşeză
minte
care, trepte^ devin foca
re de caîturâ şri mici for
tăreţe ale renaşterii na
ţionale.

fteîn iMtoatecfile lor, 
societăţile de lectură pan 
la înrtemârji «terilor; şi 
.publicului c6îp -de 
dezvoltă deprinderea pen-.. ■ . '*?*** •»»*««•— 1 -i>‘■ Trnv STtraim lîmT3ii
raturii române, creează 
interesul perfcw studie
rea opeselot clasice ■ ’uBe 
culturii româneşti şi dau 
imboldul oţganizârii vie- 
ţ&” ctffltitrale -.a ■ m asei» . 
prin cursuri de alfabe. 
tizare, reprezentaţii tea
trale etc.

Dorinţa pentru înfiin
ţarea societăţilor litera
re  c  jjenessiă în Trsnsil-

; vania. PTritessa-ul de lim. 
b a  -română Petru Bran, 
de la lfe*®l din i^tmar* 
■ejmumă ad—asiâ • sta re de 
luta-uri te  apelul pe ca- 
re-î face t e  1880, spu- 
nând: „Pop®rul rămân nu 
doreşte astăzi nimfe mai 
fierbinte decât institute 
literare naţionale, care 
sunt fectuwa de *căpete- 
liieM  culturii -adevărate".

'd n a  dtiSre cete dintâi. •
- societăţi de lectură apa

re la Oradea, în ffiSl, sub 
«unsrie de ^Societeatea li
terară a  'junimii aramâne 
studioase te  Arademia de 
d rep tu ri^  ariiigimnaziul 
din Oradea Mare“. Sub 
conducerea - profesorilor 
Alexandra Jtemwa ş i lus. 
tin Popim, sEssetatea îşi 
fixează ca stsp  -perfec
ţionarea tenM  ş i  âitera- 
tarii .naţionale prin lec
turi gi dişertaţii literare, 
prin editarea de almana
huri. Primul teftont *  e 
antologie a poeziei ro
mâneşti, intfhflat Ver.

în «ă- j

viei, t e im i  PBţcarin ®a. J 
Da Carsmmb® ia sfiteţfi 1 
din 1H3 Jammieam  jro- '

itatea cer-1  
i; română*, * 

care, din i873, adună te  î 
jurm său cărturari, me. I 
ru tofU şi ţărani din păr- '  
ţile vâstice ale Banata- I 
lui, creând o trupă d e " 

_ __ 1

Sf:.
F A ^ tX  LAZ \

ca

Gred că pe miflfi'îi vn 
intriga titlul. Şi pe bună 

•Ce poate ii mu- 
m i -în *  cău- 

• : ta  caişte fedârţ, -efend ' to

/ d ă r i
■saltă viaţa culturală a * 

fl cewstiftiae J 
. literară a jutii- 2 

anii studioase de te  „<3im- a 
fundaţwnal1;, c u -1 

sub ftiimâe de ţ  
„Vtetus Mamamo Jftedi-1 
rasa". In atawnated m.-*2 
cietăţu „Muza s»jaeşanâ‘!, -j 
sute publicate mancraa. „ 
se dte lucrările citite in  '1 
şedinţele saîe literare, J 
printre care şi unele dan ţ  
primele scrieri ale lui i  
George Coşbuc. i

Praf. ION FRAUDA *

M
' A A a a L a a A t t  .-aateMMti- n a  A n  # 3 « r ^  m i

E chiar uşor şi simplu 
- to ii  tu a p u d  tigâri. ln -  
teresaut este eşm  ce des
coperi dacă nu te  mtfl- 
.ţamesti să-l iei de la pri
mul .vânzător ambulant. 
Să zicem ;ca din  motive 
de bani vrei să-l tei mai 
ieftin, sau Măcar aşa, *âe 
„dragur preţurilor eşti 
curios să vezi între de 
Mnwte mai osortează efe 
la acest banat produs. ■
.4?»,-tocă'.atoţi. .timpul'

■şi cariozitatea s-o îaeeţi, 
vep avea ne descoperi.-Ca 
şpoabil-teaseu — «teada 
22 Jdetambric «lin Deva, 
de la  intersecţia cu tedul 
Bâteeseu până la  piaţa 
centrală. Feţi vedea că 
preţul unui „Kim"„ de 
pildă, poate fi 1 wO' —
1 500 — 1390 — 2 ftSB, dar 
şî 2208 M , sau chiar mai 
ştult. Depinde dacă-1 iei

de la ‘taraba (scaun sau 
alt suport), de pe trotuar 
•sap dintr-un batic ori 
aawtoin mm adâtfeti.

EtesondI -sunt Impotri- 
«a Jumatoîai şi «u do
resc să  tec reclamă. ţ i^ -  
xiler, mai ulm  că fumă
torii ştiu  5ŞÎ t o i e '  le  gă
sesc pe cete mai îeftirte. 
’M-am folosit de pretex
tul oăutărîi tarni pactesţ 
de fţgări -pentru a  vetoa 

preţurilor, la acest 
smnat articol dife

renţele fiind până ia  «- 
promse 1000 de tei, pe 

' distanţe relativ mici. A- 
ttotoS- ce ■ ăa 'nfei zici de 
alte obiecte, cu costuri 
şi vtilori t e  întreteuireţa- 

’ re m ult mai ridicate ?
’ fei fără să-mi fi propus 

ataest lucru, dăutlmd ţp- 
• gări, am găsit t i  alte as- 
.peete ale economiei noas
tre de piaţă. Mal exact 
«pus. un aspri# #e p » -  
ţă  -pe trirttrarel din farţa 
JSioriţei" tmde re  vin
deau do-a valma flori de  
grădină, ceapă, ■zarzava
turi,'fructe‘(de către pro-' 
ducători -indtviduaîî)

:xce 
as.

pretai de bazar na lasă
•  Impresie fă c u tă  teecă- 
toeeem. Oa sâ nu jmai 
vorbim de tiârriile şi am
balajele ce d o r e a ţ i  zo- 
nele verzi p a r i  către Li
brăria „®ensusiana“ .

Am fbst întotdeauna 
mândre de ai«şul t e  ca
re  locuiesc si m-am bu- 
eu rat când asm auzit cu
vinte de feudă din par
tea unor striHni. De ce 

"nu am îape raaî rmilt noi, 
devenii, spre a-1 p s t r a  
carat şi fără alte ,jame- 
najâri"' ctmKrtSale? Căci 
despre -preţuri-ce să mai 
speS ? Sure atât -de libe- 
raliziite ş i  de pipărate că 
celor u rii fmilţî le  ridi
că tensiunea arterială.

VKÎRICA B8MAN

;; r - iiswtfl w  i m s W Mipbcwjri, 2$ iulie 1993
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i fifflBRAGÂMLNTS b a l o t a i a 
t IMPORT VEST
f vă «ferifa
m  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA 
î t— ofertă bogată in sortimente de sezon 
•fa BALOŢI MARI NESORTAŢI eu greutatea In- 
i tee 359—4W  kg.
V  filffiRĂCAJWHNTE NESORTATA 
; — colectare originală fn pungi intre 3-15 kg

-  — cantitatea minimă de vânzare l60 kg.
•  Îmbrăcăminte noua pin  c h in a

treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase. *
La preţuri accesibile.

N O U I N O U /  N O U !
Preţuri foarte avantajoase ia cantităţi ouaţi:
— pesta $ tone — 3505 tei + TVA/lfe 
Adresa birourilor: Clui-N;, s ir  fulitr 89*

aitl, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 1534®* 194*35 
(Iffiîi-v in erii8 —T6)-

Orar depozit: -ntnl VTtIi i  îiitii luni i ţ i i  I 
bată, 9—16. - ■ i

— . ia I-»
numit pe ta r i  4 b  n tad - 
palttsă* smgteători, ge_ 
netalai M M . Batsiăov, 
(ăsă a ra n  şei a> securi
tăţii din Kremlin, in 
fruntea Serviciului Pede- 
ral de Securitate (fSB.

a_t descuraja pe sârbii 
bosniaci, cam as putea 
atee» personali# FOIt- 
PRONU. Aceast* concern- 
trace de forţe survine in 
vreme ce- sârbii îyi in_ 
twmifleâ ofensiva iuiim— 
triva M dnw te  mumUmama 
Zepa ţf Bffiacî. ^

— Raportorul spectttl ai 
Comisiei O.N.U. pentru.

•  BELGRAD. Preşedin. 
te  Serbiei. Staftodan. Mi

wk O iH**»te«eru cu mi
nistrul rus de externe, 
Andrei Kozirev, aflat în

— Ministrul ruş de es* 
terne, Andrei Kozârev, ar 
sosit Ia Belgrad, pentru 
a-1 determina pe preşedin
tei» sftcfc Stebodan Mfc. 
loşevici, să facă uz da 
influenţa sa pe lângă sâr_

evitării amplificării con
flictul ui armaţrl' Preşedin- 
tvfn'atortr a  dezavuat ame— 
niOţAP* «I «oţiutete tei- 
luare |a cam a recurs

XEROX
Bha#uitor
Auiofi4.1I

omser

No» nu avem nevoie 
► de reclamă -

Arabia Saudită a che- ostilităţilor in Bosnilt
iuuiiibteţ- U a â a s ia a  «* o comiiţie 

9—t »  o tegiteimăni» pB 
* * * * * “•

AGENŢIA DEVA, str. D. Zamfirescu, 
bi. O, ap. 4. tel./fax 054-636321 

Oferi cltenţilor săi posibilitatea încheierii 
unei game largi de asigurări, ia tarife de primă 
negociabile, cu posibilitatea plăţii acestora fa 
rate. , • i

Diversificându-şi activitatea, societatea 
noastră 1» propunerea agerelor economii» o-! 
facă. tuturor celor interesaţi posibilitatea inebe* 
ier» «nor noi categorii «fa asigurare : j

•  asigurarea de accidente a angajaţilor ; j
•  asigurarea de avarii a utilajelor e a »  sa;

folosesc fa afara drumurilor publice (inclusiv 
utilajele agricole); ' • j

•  arigurarea complexă auto CASCO a auto*]
turismelor DAEWO; \

•  asigurarea echipamentului electronic m .a;
tehnicii de calmii; j

•  asigurarea bunurilor pe timpul iraospei-
t s U î  W y : y ^ ‘. (yx; / l ;  'y\\

•: alte categorii de asigurări. (41f>

este implicat 
ventuală boi 
maţului Pale.

tesţmunii de la i 
consacrate Bosniei —* 
«ovina şi discuţii* ia 
R j s , f a a y ates, di»
I  CtalOTwfei Atlan- DEVA» I#  inlie 1995

Primar, Secretar,
bigr HAGEA Jr. IULIAN AVRAM

portavionul •' ’>î iflnfok fiu 
Theqdore Roosevclt, având 
la bofrd 200 do piloţi par
ticipanţi la operaţiunea precizat
N.A.T.O. „DCny fligHt", de avute 
interdicţie a survolării ,,cooteh»UU»a>
temtoriuiu* besotec. fă Q m r .

suspendarea, până astifa •  "feTAD. Arabia Saudită 
dimineaţă1, a reuniunii sale a cerut, luni, ţârilor mut

McCurrjL « 
Im: aspeitelc 
f u  «flat 
• tr e  NATO S  C IUG. S A. HUNEDOARA ■

cu sediul fa Hunedoara, str. Feştiş* nr. 1 
OMGAâBEZEA ZĂ CONCURS»* M5 SSABCfTS 

. W W f  OCUPAREA POSTURILOR BEI

.. •  MA NAGBREiinptrrtaTrtetor divergenţe 
dintre S.U.A- «t aUăţifi Ier 
europeni in privinţa sis- Legea 66/1995 st fa Nomade IVIetadniagke tu 

y 1994» publicate fa Monitorul Qfiefah parte; 
r, nr. 54/02, 03. 1994.

Bommnntitţla de prezentare a societăţi 
poate H consultată .la sediul aeesteite Candi 
daţiţ vor depune oferte fa pBc Indfa» $1 rigBat 
uu îndeplinirea condiţiilor legale, până la ma 
ximum 36 zile de fa data ultimei publicări

Bosnia.
ABONAMENTUL

MOARUL-
„CUVÂNTUL LIBER**

Abemmentuî este eeiea cea mai sigu
ri f i  mai avantajoasă de procurare a
M f W t  M l f i e  U0&HU QOOm&mvTlwmm*
pe fanta august este de 2000 lei, 
pus teşele poştale. Faţă de eumpăsa- 
ree zfâtddt o z&xrului de la chioşc, care ar 
ecekt t « » —  S150M, prim aboammnţ

de un interlocutor anonim, 
în numele mişcării de

mas, opusă procesului de
•  toncte stradale (conform avizului de ur-

banism); *’
•  pubele depozitare gunoi 119 1 şi 83 L 
# '  coşuri stradale pentru gunoi jtip A  şi B;

•  pluguri WP — 3} WV — ft prăsitori ma. 
miile şl grape cu colţi;

•  caroserii pentru autocamioane de 5, 8, 10
t  st teaued l ante f c l k

•  alte btmurl de uz euteie fmaâteme, btefare, 
- cazase» caM feA  .

Relaţfi h» sedhdum tâg , U W W  
827765/82?«6«î fab» 8fM»î fe* «B/823523.

- : VQMfa SLA. OBâSHS - 
Str. Gheorgbe Lazăr, n*. 2» t*l-054/641807, 

telefijkx 056/190176. |
^Anunţă flpuţparea următoarelor posturi va-

•  un consilier juridic 
t e  d a t mscţaaţi eo ţtoK tlf
(fa. c in c i m  . . . .«  în  a . . .

contabilitate; manag^nent — W rW tfag,
ihfaâWaţif jup teen tare  I? Sedkd unifâţii 

T  telefon 64174% m W  f  2



- ANIVERSARI
•  „La mulţi ani" din 

partea soţiei Mărioara şi 
a copiilor Lili şi. Gheor_ 
ghe, pentru Bune'a Roman, 
din Balşa.

/ţ (5465)

/VÂNZĂRI — 
•CUMPĂRĂRI
•  Vând apartament trei

camere. Zamfirescu. Deva, 
tel. 621725. . ; (5116)

•  Vând rochie da m!-.
reasă, mărimea 42—44. De
va, Gojdu. bl. A 4, ap. 5. 
Tel. 613581. .
i •  Vând roş ou aragaz 4 
ochiuri, nou, preţ 130 080 
lei, gresie model, tip par
chet (5,5 mp). Tel. 615729. 

j ' •  Cumpăr, apartament 
j două camere (Dacia '  sau 
f Micro 15), tel. 626301 .
' | - < - .(5851)
U "# vând ARO 320 D 
platformă, an fabricaţie 

'4490. Telefon «47455.
C;, ; .... .45466),

•  Vând maşină de în- 
. gheţatâ; 250(1 DM (nego
ciabil). Tel. 647524.

' . (5467)
,*r Vând 5000 mp teren 

‘ intravilan, Gcăştie. Tele_ 
fân 627575, (4978)
■ Vând apartamşnt 2 
camere, str. Libertăţii, bl. 
638 32, ap. 18. Informaţii

‘ Brad, bl. CX 32, âp. 18.
' (9236)

•  Vând • urgent Dacia
* 130.0; an fabricaţie 1981, 

Informaţii tel. 65Î844.
, (9238)
•  Vând Fiat Crotna Tur

bo Diesel, înmatriculat, a_ 
variat, 3500 DM (nego_

- eiabil). Tel. 651077. \
■’ (9237)
’ •  Vând urgent -casă,
„Grjşcipr, sţr. Subpletroa- 
Sa 14. famiiia l'ne Cate- 
rina. . (9239)

- fimafia
■ 0  Vând casă ctt etaj,
■pentru două familii la  
cheie, zona Chizid. Tel. 
718101. ’ (4986)

•  Vând pompe- duble 
carburanţi, electronice şi

.paeeanice, Ford Fiesta 
, 4984, Audi 80, 1979 (pen_ 

tru piese). Tel. 733632. =
(4984)

m m m •  m m *  * •  • • *  •
•  EN GROS ţigări, 

cafea,.., dulciuri. .bău
turi prin depozitul din 
bdul Traian, nr. 6, _ 
dădirea Automobil 
CIulTRomân - A.C.R. 
Hunedoara. .. ■ A *

l  .149631 . .
t v v v  * • •  •  •  •  vţ» i

•  Vând apartament, ear_ 
tier Dada, b t  4; se. - 2, 
â t a j -2 ap. J4,«. -OeVa Al 
Plopilor; nr. 7.
. - . ’ . ■ 45863).;

, •  Vând apartament 2 
camere, part» , ’ mobilat,

, zonă Mioriţa, -> primim 
autotuşjsmei r^gim .con
signaţie fnmaţricolate şi 
neînmatriculate. Relaţii —: 
Deva, telefon 62533|V^ -

* •  Vând fiorlhitdf ne*. *
gru Solka, sufragerie Bâ- 
lea, bucătărie albă. Tel. 
616399. (5163)

•  Vând apartament 2 
camere, dependinţe, .piv
niţă şi garaj. - Deva, sţr. 
Horea, preţ 16 000 000, ne_ 
gociabil. informaţii tele
fon 628872. ,

• *  Vând apartament 2 
camere, decomândftte, fa
ianţat, tapetat, telefon,

, satelit, -balcon închis,, beci, 
625275. ‘' (5156)

•  Vând- urgent autoi 
utiliteră ' J^ n a u lf  4 /F  6, 
flOO ctac, benzină, rulotă

’ epmertţ^lă înmâheşscă, ne_ 
! înmatrieţdâtă, chioşc metal 

Tic comercial 30 mp, 2 
încăperi, Tel. 613487.

. (5153) /
•  Cumpăr talon cu

• carte identitate pentru
Mercedes 123120. Telefon 
,617531. (5150)"

•  Vând casă, gaz, apă,
. grădină,. anexe. Deva ştr.
Eroilor, nr. 5, tel. 612805.

(5149)
•  Vând atelier electro

mecanici cu dotare ; tehni
că în domeniu. Telefon 
614463;- ~ - (5148)

•  Cumpăr apartament 2 
’ camere,-exclus Dacia şi
. Mişro 15. • Tel*. 614655.

: , .  . (5158) ;
•  Vând magnetofon Ma-

jak 203, motoretă Şimpson. 
Hunedoara, str. Sevferim 
nr. 35. * (5146)

p  Vând batoză ,.Semă-
• putoarea" . fabricaţie 1992,

£ât Bretelinî corn. Veţel, 
nr. 16. '  (5143)

•  Vând sau închiriez 
pentru depozit mărfuri 
casă Deva, telefon 622619.

(5141)
, •  VâUd pui câini Cio
bănesc mioritic (2 luni, un 
an). Telefon 623827.

" .. (5140)
•  Vând, garsonieră, De-

Va. -bl. 7-,* ap. 39, cartier 
Dada. . . _  (5139).

•  Vând motocoşitoare 
Carpatina, - betonieră şi 
diferite, scule pentru- săpat 
şi forat fântâni largi. In
formaţii Lâpugîu de Sus, 
nr. 96.

(5138)

•  SOCIETATEA GA
RANT DONSULTINCf; 
tel. 616449, Deva, in
termediază vânzarea 
— cumpărarea — îri-

. cbirierea apartamente-' 
lor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt' 
serviţi gratuit, '* ,
’ . (4761)

•  De vânzare apar> 
tamerft cu două ca
mere, încălzire gaz, 
pentru' î^diu firmă 
Sau cabinet medical, 
dotări deosebite.

Informaţii la tel. 
618436, după ora 16.

. • Ă { - : (5i63)

.... ' •  Vâijd autoturisme D a,: Doradi, . reprezentată de 
cia l3l0," an fabricaţie Moldovan Ioan* Dorfep, cu 
1982 1985. Relaţii tel, sediul în Veţel/8l, cu o-
6227J6. ‘ \ i%2Q& b iec t. de activitate: cp-

•  Vând urgent aparta- mtrcializare produse ne_
ment 4 camere, , central. . alimentare. .
Trtcfon 618031. •' ' ' * •» . (5159)......?•'.; ••' >;• â̂:.-'v'

- >?-'' —- «- V" ' 1

PIERDERI•  Vând apartament 
ultracentral,, doilâ efeme
re, mobilat, Său schimb 
cu casă. Deva,' bdul De- 
cebat, bl. 16, ap. .49.

; ' •  închiriez .spaţiu co
mercial 112 mp* zonă cm»- 
tţală. Relaţii zilula, HbL 
nedoara, tel. 054/724282, 
o.tile 8—I7. (4982)

•  Subînchiriez spaţiu 
comercial (116 mp), tn 
funcţiune odată cu vânza. 
rea mijloacelor fixe afla- 

, te în dotare. Informaţii 
telefdn 626$5&, c r u p ă '" ^  
21. 1 ’. (5162)'

OFERTE DE 
SERVICIIW,„.. V; ."-Ă

"• Angajăm tâmplari, ti- 
nefi pentru caliÎEicare ea 
tâmplari. Informaţii tel. 
716927. ' (4987)

•  Pierdut lanţ aur,, va
loare sentimentală, găsi-

(5197) . ţorului recompensă foar
te bună. Telefon 613874.

(5194)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 2 

camere, parter, cu etaj j 
sau' Ii, Brad, tel.’ 651311.

. (5i74)

•  Sub povara aceleiaşi 
sfâşietoare suferinţe, a- 
mintini eă se Împlineşte 
un an de la incredibila 
dispariţie a mult iubitu
lui nostru soţ, ţaţă " şi

bunic

' s .c :-„Condor* s .â, deva
Organigează în ziua de 9 august 1995,

w

lunui spaţivţ de 216,12 
mp, la etajul IV —ţ Căminul'!, ‘Aleea Cri- 
nîlor, Deva. , .

Informaţii supUmeniare la  telefon 
611960, interior 131, 143. ' /

i-

FILÎALA CONTRÂNS1MEX 
D E  V A

«. cai vasile roatiş vechime în specialitate 5 ani.
Comemorarea, sâmbătă : ' ■ *' i - Z— »«. __ i i ă __••

•  Vând'teren intravi-- 
lan Crtsfui*, .18 ari. Tele- 
fon 671613, informaţii ZiK *

• nic. - . '  (5349) f
•  Vând garsonieră, 'De- * 

vă, Gojdu, bl. O l ,  etaj 2
’ ap: 81,^608 DM (nego_!
- eiabil). - v  (5173)

•  Vând urgent combină
, Class Matador tractată, •
* măs'a ‘ t9Q, stare funcţfo- 

nare.' Rapolt, 669279. •"*
-  Ă A -  : ]•  Vând pui Dalmagan..
» Tei; 625492,' dujaă ora 20. *

, . , _  (5177)
« Vând Renault 25 .din * 

19Ş8, s e ; lOii^folctllgază, 
fără vamă plătiţi, preţ 5600' 
OM,, negociabil. Telefon r 
624612. =• * , ; ■  - (5187) ;

- , »  .Vând clţioşc .metalic.; 
sliuat In Deva, piaţa ,Be-

; jan. InfoM afii la- - teie_ ' 
fon 623817. . 1 *

’ (5186)
•  Vând. apartament 2 

camere, Gojdu-, Telefon 
615407, după' ora 16.

• 'v  .. >: - ; ,;.ţ: v  (5180) ;
- *  Vând tractor U 650, 
remorcă, 6,3 fone, casă, ■
curte, gradină in sat Lun- 
ca-tBgiţa.. Informaţii To- 
jpliţă nr. 22 (Certej) sau 
Deva, telefon 623437.'

( 5176) -

•  S.G. Nagy & Atta- 
ra (benzinărie) anga
jează electromecanic. 
Informaţii . la tel. 
616700 său - lâ benzi

n ă r ie . V (5104)

DIVERSE
•  începând, eu data de 

1 septembrie 1995, S. 0. 
Darina Impex Ţur SRJ: 
din Hunedoara^ va practi
ca un- adaos comOVcial de 
la 0—200 la 'sută.

- i (4985)
•  B.C. DAÂ IMPE38 SRh 

din HAŢEG- anunţă in
tenţia de mţqorafe a. tari
fului pentru copierea la 
xerox, ja  2C(• leift>agînS.

•  S.#. Agroserv I 8.4, 
Deva (fosta ferma t)  1 ă_ 
nunţă iiKenţia constituirii 
asociaţiei săîariaţilor şl 
niembrilpAconduceril, con
form I«gii 77/94, în vede
rea privatizării. Solicităm 
pe cep interesaţi, conform 
Legii 77/1994, cap, I, art..
3, să' ia  legătură cu con_
ducerea . I
S.A. Deva, st£ Bălata, nr,
4, telefon 619309." Aduna
rea ffenerală constituti- ;? 
yă, ace loc sâmbătă, .12 au_ 
gust 1995, . brâ 10, .la  se, 
«uP societăţii. Consiliul

.de adirîiriistraţie. '
(5155)

Comemorarea, sâmbâtă, 
29 iulie 1995, Biserica 
Popa* Şapcă, 'Hunedoara. * 
Familia. (4988)

Informaţii suplimentare la telefon 
627826. '■ ' ; ‘

0 Se împlineşte un 
âa de când prietenul 
nostru ' ■ •; '. ■
~SA|IDU SXICLAKU 
a încetat- ,din viată, 
într-un . tragic aof- 
dent rutier. Eşti veş
nic în inimile noastre. 
Marian .Diacoitu. '

'   ̂ (5170)

■0 Acolo-n ceruri, 
unde eşti, rioi ne ru
găm lâ Dumnezeu. 
să te odihnească şi 

'  să-ţi iertd-v greşelile

■O  veşnică amintire. 
Geta şi'.familia Pe- 
trescu.

<5!7<» ;

DECESE

ijME-
DIATE LEI EA «ASA 
»E AMA MET SIMHEBIA.
Ţel. 681721., - v

* -V.v - V ({*®
. •  Mâyer ifeiseh trâris_ 
portă’ pe’ţsoane in Gernja- 
oia, .cu autocare confor
tabile. yiza de tranzit. 
Austria • gratis. iPelefon 
614338. J&ffă) i

•  Cu auteizaţia nri 
10624, din 23 Iunie 1995, 
eliberată de Conşiliul du_ 
deţean Hunedoara,’ a luat 

asoeiâţia familială

•  Colectivul fijpitalu- 
' lui Psihiatrie Zâm este 

alăfuridecolega lor 
, dr. .Ileana ..Criştuţ, ,1a' 
'* durirba prfânintă de 

moartea tataTui eC - 
prof. v. ; r

. ! IOI» SAVC/ESCif ;

;• Dumnezeii 
Aindrfiţ xyţpd^eahţe f a - , 
mîliei îndoliate! .

"  / (5182) •

* Ci^ebtivul. ŞfcoUi 
bfmale!' . pSabin Drâ; 

goi'* Deva aduce i un 
ultim omagiu : - 
. prof. ,. .

'. ION SAVtLESCL\ *
li A'om păstra/ o veş, 

, nieă aipintire. , ^  ‘
(5856)

Organizarea în data de 3 aupwtţ 1995, 
ora 10* la sediul FOlatei -&eUa, titr. jŞjn. 
Oojdui, nr. 73, a concursului pentru ocu
parea unui post de:

•  CONTABIL . ;
Condiţii : studii medii economice şi

«  A. .ACTIVITATEA5

' >;

că din cauza temperaturilor ridicate, eon- , f 
sumai de apă potabilă este foarte mare, de
păşind în anumite perioade eaparffortea sursei.

Iu această situaţie suntem nevoiţi să sfc» 
tăm furnizarea <ţ»ei intre orele 23—4, pentru 
acumulare in fezetvoaie atunci eând s|t«^ria o

I

de Itforiî, pentru 
•  tâmplari; 

lăcătuşi;

S.A. "• • •. ' ' . , -o •' • • ' . . '
urgent:

r textile), cu pw^ă 
de mcpffirt; ■ ,

vânzător.
Relaţii la tel.: 411854, «26009,sau la se

diul. societăţii Deva, bdiil 22 Decembrie, bl. 4, J 
parter* .
" ■ i i i  uăi.iiii.u iun ■uişiit.jip— ..

fiinţă asociaţia familială mmmwmmmm

FIRMA „SINGHIDUNUM COMPANY“

' Str. Negoi, nr. 16, A..P* 4. 1000, Timişoara. 
Caută agenţi comerciali pentru oomercialt- 

zarea celui mai calitativ condiment. V ş :
Gândiţii: muncă de teren. ., ........ ,
Posibilităţi de câsţig nelimitat. *■ '
Relaţii la folefon: 056/i84072. ^

D$
. ;£VVANTUL> LIBER* 

ţpidirn a economisi timp şi bani, pţi-t 
feţi publica anunţuri de mică şl mare ptt-

agen-b lie ita te
ţiile de publicUate din i  
< *DEVA-~la$EDIUb 
iiş̂  str, 1 Decembrie, nr. 35 {in 
*-ibungluUil judeţean)i£±ia

:

K'la tediul S.C. \,MEî

^ t Ă d i e b m ţ i m ^ ^ l a
Ti&tuL. .Micro îs

HUNEDOARA, pe bdul Dada 
716926).
- -  0~BRAB, " strada Republicii 
650961

+ 6HĂŞŢIE,la 
gaziiwl ,&ălia*.' ...
.. . . 9  E tA fE G , pe ,s ţT . P p p ^ e m î}^  n r . 5  
(în spăţiul secţiei foîo), Tei^6me TY03€t, 
770735; ;/■■ />•’. : ,(j
' ■ \  Agenţiile ziarului nostru* â^gira, îa

md-

p-

ţ I.
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mied şi marc publicitate^

m
V

..............  Uiiue.
dă.Mfercuri. 26 iuBe 1005


