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• 1 dolar SUA — 2055 lei
• 1 marcă germană 1 — 1391 lei
• 100 yeni japonezi — 2124 Iei
• 1 liră sterlină — 3164 lei
• 1 franc elveţian — 1680 lei
• 1 franc francez , 407 tei
• 100 lire italiene — 127 tei
-V" Cursuri fie reterinfă ale Băncii Naţionale

a României.

A  în c e p u t d is tr ib u ire a  c

nominative de privatizare

Semne de întrebare nu numai
ale începutului

ta  Hunedoara, ca şi în 
alte oraşe de mărimea sa, 
distribuirea cupoanelor se 
face prin oficiile poştale: 
Iff .poşta mare, în centrul 
.vechi şi Micro VII, la alte 
oficii.

Distribuirea individuală 
a început luni, 21 august, 
la ora 7,30, la centrul de 
la poşta mare. Ieri, în Ju_ 
rul orei 10, toate cele trei 

~ puncte ale centrului urau 
luate cu asalt. «Problemele 
•w ne spune dl Kleolae Fio. 
rin Cheţe, dirigintele ofi_ 
eiulul ■*- ntf Hpseoerta fc 
Orice început. Am avut 
din prima zi 3—4 cazuri 
cupoane ou datele de ideri_ 

titatc completate eronat. 
STot din prima zi a tre. 
Luit să deschidem şi lis. 
ta suplimentară cu omî. 
siuni. Cetăţenii de pe 
Aleea Obor, de exemplu, 
an fost omişi în totalitate, 
strada fiind omisă chiar şi 
'din publicaţiile cu aron. 
darea străzilor pe centre 
âe distribuţie". La oficiul 
9 din Micro VIX, acţiunea, a 
debutat, furtunos, după 
eum ne spune dna Ană 
Bogătan. „Luni seara ne.au 
spart geamurile. Vă ru_ 
gătrt să semnalaţi aseme.

nea lucruri în atenţia po_ 
liţiei, deoarece cupoanele 
pe care îe gestionăm re. 
prezintă valori de sute de 
milioane de lei". v ,
. Prin consiliile locale, se 

distribuie cupoanele no_ 
minative urmaşilor legali 
ai celor decedaţi. 2600 a_ 
semenea cupoane sunt 
completate la Hunedoara 
pe numele unor persoane 
decedate.

distribuit în pri. 
ma zi decât 2—3 cupoane 
-» pe spune, dna Liana 
Viţă, dar nu aici « p ro  
blema. La . noi trebui® să 
vină omul : cu declaraţie 
autentificată la notariat, 
că el este moştenitorul de 
drept al defunctului. Să 
vedeţi la notariat ce este!"

Am văzut, la notariat e 
ca la moară înainte de săr. 
bători. Lume care se 
calcă în picioare, cu o 
mie şl una de treburi, 
printre care şi cu «greri 
de autentificare. Se ob_ 
ţine greu milionul lui 
Văcăroiu!.

•O AGT1UÎ 
INSUFICIEÎ 
PBEGAiSfA 

La centrul de la Sonsi.liîl'lf T/winl'' ITllnivî AQnU

. Dora
Miliai. A ridicat cuponul 
pentru mama decedată. 
„Ce veţi face cu el?" „Nu 
ştiu. II ţin. Poate ml_l 
cere la secţie. Am auzit 
că se cumpără.' Poate gă_ 
sesc şi eu pe cineva să 
mi_l cumpere".

La centrul de la maga_ 
zinul filatelic din Deva 
distribuirea a început în 
după_amiaza zilei de 21 
august. „Nu s_au ivit 
probleme deosebite — ne 
spune dl (Şţfetorghe Po_ 
peseu. I i dele 23 037 cu. 
poane, pe carp fe-’ gestio. 
năm, am distribuit 210 
în prima zi".

La centrul respectiv ve_ 
nise ieri, pe la ora 10,30, 
să se intereseze de cu_ 
ponul dumisale şi dl ing. 
Ioan Sirhion. „Ce veţi face 
cu cuponul" — ÎI întrebăm. 
„Mă mai gândesc. E cam 
greu să te orientezi în 
condiţiile când multe din 
societăţile supuse privatiză_ 
rii accelerate, sunt eu 
profit zero sau cu pier_ 
deri“, „Noi ştim de vreo' 

ION ClOCLEI, 
CORNEL POENAB

(Continuare în pag. a 7_a)
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şi.au ridicat cupoanele.

UNA PE ZI
« Dacă automobilul 

dumneavoastră a sa. 
ferit un accident, iar 
la întrebarea „Unde 
mă afla?" vi se răs- 
punde „La Urgenţă!", 
au yă alarmaţi. tn_ 
seamnă că totul a tre„ 
cut cu bine.

Răspunzând soliei, 
tăjfilor mai multor citi. 
tori statornici ai zîa- 
ruluj „Cuvântul liber" 
Şi graţie receptivităţii 
dovedite; din partea con. 
ducerii S.G. „Crişbus" 
Brad, locuitorii acestui 
oraş îl prinţese la chioş.

ctţrile obişnuite, la ora 
' de deschidere a acesto. 
ra.. Adică,'Ia ora 6,3(1,. 
zilnic, puteţi procura 
cotidianul" „Cuvântul Iţ. 
beir“, în care v6ţî gisl 
cele mai proaspete ştiri, 
note, reportaje ş.a., din 
activitatea cotidiană. 
(AI>. Jf.).

ECOURI ŞI AMINTIRI DE LA 
SĂRBĂTOAREA PĂDURENILOR

„MI. S-A ÎMPLINIT VISUL"
Ştiam de mult timp că Drăgan Mun_ 

tean yisează să aducă sărbătoarea, podu_ 
renilor la el in sat. A confirmat acest 
lucru şi duminică, mărturisind că şi-a 
idorit_6 de la prima ediţie. Iar acum, 
când visul i s.a împlinit, nu-i venea să. 
şi creadă ochilor că sărbătoarea era aie. 
vea, ba chiar i-a depăşit aşteptările prin 
proporţiile sale.

între musafiri s.au regăsit şi persoa. 
ne venite din îndepărtata Australie. 
Auziseră la radio de festival, îl cunoşteau 
pe Drăgan, pentru că i-au fost gâzde a_

1 — — • —:  „ • «  • • n t a l l  r> n  < K O ( J n

toarea. Mare le-a fost uimirea, pentrit 
că n.au mai văzut atâta lume prel ' 
zentă, atâta bogăţie şi varietate de cân. 
tec, de joc şi de costume, atâta revăr. 
sare de patriotism şi bucurie.

; • Dna Marioara Murărescu mărturisea 
publicului că nu s.a îndoit nici o clipă 
de reuşita manifestării; pentru că îl cu
noaşte bine pe Drăgan. Deşi se bucură 
peste tot de succes,, .rămâne acelaşi om 
modest, de mare omenie, care „s.a în_- 
tors acum să.şi plătească datoriile faţă 
de neamul şi maica lui“, de la care a 
învăţat şi cântecul, dar şi- dragostea şi 
resnectul Dentru ai lui.

O IDEE BUNĂ
„Ideea de a face festivalul aici — 

este de părere dl Gru’a Stoia, renumit 
specialist în folclor, membru al juriului — 
e foarte bună. Şi spaţiul e mai adecvat, 
satul fiind un mediu tradiţional. Expo. 
ziţia este un lucru binevenit şi bine. 
gândit, în acest loc unde se păstrează 
tradiţiile. Parcă şi participarea este mai 
mare. Pentru sat se «imte că e sărbă
toare. Alt lucru bun e renovarea cănii, 
riului cultural. Manifestarea trăieşte în 
viaţa ţinutului, nu este formală. Are 
rezonanţă în zonă, un ecou deosebit în 
sufletele localnicilor şi înseamnă că.şi 
găseşte rostul". <

„MARE LUCRU SA ORGANIZEZI 
AŞA CEVA"

Pe taragotistul Pera Bulz l-am în. 
trebat ce părere are despre manifestare 
în calitatea sa de om de cultură. S.a de. 
clarat încântat de varietatea şi autentici
tatea folclorului şi costumaţiei pădureni. 
lor. Ar dori să realizeze şi la' Vaţa aşa 
ceva. Poate Ia anul, când se va inau_ 
gura staţiunea şi va avea spaţiul nece
sar, taraful din Vaţa de Jos va fi în

„A DEPĂŞIT ALTE MANIFESTĂRI
Mariana Anghel îşi ex. nu se poate mai bine, iar omul sfinţeşte locul,

, măsură să organizeze . ,,o sărbătoare la 
fel de frumoasă". Impresionat, chiar sur. 
prins de contribuţia organelor de con. 
ducere, Pera Bulz consideră că e „mare 
lucru să orgmizezi aşa ceva".

„ESTE EXTRAORDINAR"

_ „Cântând alături de această maţe 
valoare a folclorului românesc, pot să vă 
spun că ceea ce a reuşit Drăgan Mun- 

v tean aici mulţi dintre noi şi.ar dori Să 
facă . —: aprecia Mariana Dcac. Este 
extraordinar. Nu cred că ar fi putut să 
fie mai bine, mai frumos şi maF măreţ 
decât a fost. Drăgana reuşit sâ ,ŝ „ 
dească în suflete oamenilor ceea ce noi 
toţi ne-am dori să realizăm. Sigur că 
ii ajută şi potenţialul folcloric al zonei, 
pentru că pe pădureni i_a înzestrat Dum. 
nezeu mai mult decât pe alţii în a. 
ceastă privinţă. De asemenea, aici tră. 
diţiile s.au păstrat mai bine, ca în' alte 
zone. ■ Personal cânt Învârtite, ţarină şi 
jiene. Deşi am învăţât cântece pădure, 
neşti nu le.am cuprins în repertoriul 
meu. Dar niciodată nu este prea târziu. 
Ca amploare, sărbătoarea de la Poieniţa 
Voinii se compară cu cea de la Ţcbea".

prima  ̂ îndoiala ’în pute
rea cuvintelor de a reda 
„adevărata măsură a eve. 
nimentului, din a cărui 
organizare n_a lipsit nici 
cel mai mic , amănunt. 
Trăind în pulsul scenei, 
"ştiu foarte bine cum tre
buie organizat un spec. 
tacol, mal cu,, seamă 6 aşa 
serbare câmpenească. Gred 
ca locul â . fost alea cum

1995 este anul care de 
acum încolo va înscrie 
festivalul în elita mani. 
festăriior de gen. Pot 
spune că a depăşit din 
anumite puncte de vedere 
alte manifestări de tra
diţie unde se ştie ce mai 
trebuie făcut de la airla 
an In organizare şi tot 
nu s.a ajuns la această 
perfecţiune. E drept că

noi avem puterea de a 
aduna oamenii în -jurul 
nostru, dar aici sia văzut 
şi unitatea satului, pu
terea ' înmănuncheată â 4» 
nimilor celor care tră. 
iese într.o comunitate, 
vorbesc aceeaşi limbă, sunt 
împreună la bine şi la 
greu".

(Continuare In pag. a 2-a)
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ECOURI Şl AMINTIRI UE LA SĂRBĂTOAREA PÂQURBULOR
(Urmare dM pâft. I)

; AMINTIRI. 
FRUMOASE

Smulsă cu greu dintre 
admiratorii care_i solicitau 
autografe ori favoarea de 
a se fotografia cu ea — 
dna Ftorica Zaha, cu_ 
noscuta interpretă bihorea
na, şi_a exprimat regre_ 
tul că la Festivalul pâdu. 
i-enilor n_a fost întreaga 
suflare* a ţinutului, „Mă 
bucur totuşi că v_am în
tâlnit pe dv., care consi_ 
der, că sunteţi un bun me
sager pentru a 10 transmL

te putere de muncă şi 
dorinţa de a nu ne uita 
pe noi, interpreţii de mu, 
zică populară"

Plini puma «tetă; 18 
pădurtni, n f impresionată 
de costume, de oameni, 
„De fapt, pentru mine nu 
sunt chiar anonimi, l-am 
văzut la TV, m_am mai 
întâlnit eu ei fn specta
cole. Şl am fost bucu
roasă *să vin, renunţând 
pentru asta la o nunti. 
M_am bucurat insă, pen„ 
tru că am găsit aici ceea 
ce .mă aşteptam să gă
sesc". . Mulţumind or
chestrei „Crai nou** din

0 -\- . ■ r - §>'f b; • *.4
’x'' ■ • :v::kd-• . 
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FLOK1CA ZAHA, In afara scenei, „în civil". 
Fotografii de FAVEL U M
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Aveţi nevoie de hârtie pentru ambalaj, 
pangi din plastic, saci din plastic de calitate 
excepţională, din import si la preţuri miri, 
cum numai găsiţi in altă parte? 
j NU MAI STAŢI PE GÂNDURI I 

S.C. POLIDAVA Ş A.
Vă aşteaptă, zilnic între orele 8,30 şl 16,30, 

tru a vă oferi tonte aceste produse deose- 
de căutate, cât şi altele.

VICTORIA RÂDOANE, premiul special al

Alba.Iulia, în care are 
întotdeauna o bază sigură, 
îndrăgita interpretă a mai 
mărturisit că o leagă de 
judeţul nostru amintiri 
frumoase, A debutat la 
Costcştl, fiind între lau
reaţi prin anii 1878-4979. 
Legăturile de suflet, prin 
colegii de scenă de aici, 
valorile folclorice Itune- 
dorene o fac sâ revină în 
Judeţ cu plăcere.

DOINA ŞI 
SUELETUL

Pâdurenil ştiu să cân_ 
te şl de dor, şi de Jale şi 
de bucurie. Cea mai bună 
dovadă a constituit-o în 
Actuala ediţie a festiva, 
tulul Victoria Rădoan*, din 
Poieniţa Voînii, câştigfitoa_ 
rea premiului special al 
juriului. „Doina asta 
prezentată în concurs, n.n. 
— e foarte veche. O cân
tam când eram fată 
Cu greu «iii învăţat.o de 
la o femeie din sat, care 
o căuta când era la vaci.. 
Am ţinut-o minte . până 
acum. Doină se cântă 
mai greu şl trebuie să ai 
şl sufletul pentru ea. Aş 
mal vrea să vă spun că 
«Şi am învăţat foarte mul
te cântece bătrâneşti de 
la Vateria Muntean, mama 
lui Biăgan, pe care le 
cânt şi acuma cu 
bucurie".

0.38 Ştiri, seriale şi d.a;
. 9.65 Salvarea (s); 16,00 O 
familie foarte drăguţă 
(s/r)i 10,30 Chccrs (slt_ 
com/r); 11,60 Frumos şi 
bogat (s); 1140 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
o fierbinte (cs); 12,38
Duelul familiilor (cs); 
13,30 Springfleld Story (s): 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,05 Pasiunea d  e crima 
(s.p); 16,00 Hona Christcn 
talkshow; 17,00 Hans Mei. 
ser talkshow; 1 8 ,0 0  ioo. 
pardy! (cs); 1840 Intre 
Mi foţi 19.00 Frumos ţi 
begat< (s); 19,45 Şttri, sport, 
meteo; 2040 Exploziv —- 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele fş); 21,15 
Dispariţia lui Vdffiăe 
(t brii Ier SUA, *84); 23,10 
Stern TV.

7,00 Ştiri; 18,00 
dulce casă (sj; 10,38 Film;
12.30 O blondă pentru ta
ta (s); 13,00 Robinsouii (s);
13.30 Casa Vianeilo (s);
1 1 .0 0  Ştiri; 144* Lecţii 
particulare (show); 14,48 
Beautiful (s); 1540 A iu
bi (s); 16,00 Tata şi fe_ 
tiţa (s); 16,30 Tata <s);
17.00 0 * ; 19,00 OK, pro-
ţul o corect (cs); 20,00
Roata norocului ţes); 21,80 
Ştiri; 21,25 Paperissima 
sprint (show); 21,40 Film; 
23.45 Ştiri; 045 N.Y.PJB. 
Rbre W; 145 Ştiri; 1,30 
Target (magazin); 5,38 
Arca luî N&e (docu
mentar).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Brtinch TV' 
(mag, TV); 1848 Gimnas_ 
tică matinală; 11,00 Insn_ 
la fanteziilor (serial);
12.00 Sehwartz la pândă;
13.00 Medicul insulei (s);
14.00 Falcon Crest $);
15.00 Cagney şi Laccy (s. 
p); 16,00 . Star Trek (s);
17.00 Baywatch (serial);
13.00 Să riscăm! (cs); 19,00 
Totul Sau nimic (Cs);
20.00 Ştiri, sport Meteo;
2040 Roata norocului (ţs); 
21,15 Comisarul Rcx (s. 
p.); 2245 Chicago Hepe

. (s); 23,15 Plckel Fences 
(s.p.); 045 Piromanul (f. 
«A, «CA, 1984); 2 4 0  ReL 
luări.

6,30 Ştiri XBC, cu SbM 
Brokaw; 740 Ştiri ITN; 
740 Lumea afacerilor. 
Ştiri; 1040 Comerţ TV; 
1140 Haţa europeană;
15.00 Piaţa americană;
18.00 Azi — Informaţii; 
1946 Buletin bursier;
20.00 Ştiri ITN; 20,30 
Golf. Qpenul ceh; 213  
Dateliae, cit Jaoe Pau. 
ley şi Steme Phillips; 22,30 
WISO — magazin ger_ 
man; 23,30 Sbow.ul te
rii, cu Jay Leu o; 146 Bu_ 
letin bursier; 1.20 Ofer-

. tu pieţei; 146 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Vi_ 
daomodsţ; .240 Drept 
înainte (do); /£30’ ihn_ 
my's (s).

946 Aerobic a Cam
pionatele Franţei ( id u .  
re); 10,30 Nataţie * C.E. 
1995 de la Vlena (rea. 
zilei); 12,00 Atletism « 
IAAF Zi pier Gram) PriX 
II de 1a Linz (r); 1340
Magazinul sporturilor cu 
motor; 15.00 Nataţie a  
C.E. *95 de Ia Vtena (d); 
1640 Magazin olimpic;
17.00 Nataţie •  C.E. ’95 
de la Vipu, Finale înot 
(direct); 1840 Atletism 
•  Linz, Austria (rif 19,30 
Moto # Magazin Grand
Prix; 20,00 Auto a
Magazin Formula 1! 
20,38 Atletism a Jocu- 
rile Copenhaga» fţj); 
2248 Buletin de ştiri 1;
23.00 -Nataţie A, CEL ’9? 
Virila (rez.); 0,30. Moto

OAMENII

DE LA MUNTE

Recunoscând că le plac 
mai ales pădurencele, fraţii 
Petrcuş subliniau că p 
durenîi sunt iabltori şl 
păstrători ai „folclorului şi 
portului, care, sunt BOi» 
moara! neamului * romă* 
nesc. Oamenii de la mun- 
te nu sunt complexaţi, 
n_au problemele celor din 
zonele urbane, nu sunt 
stresaţi". Apreciau că oa
meni la fel de fericiţi se 
mai găsesc în Maramu_ 
reş, tn Oaş, poate şi în 
zonele montane din ţările 
vecine. In străinătate fol-, 
clorul nostru este în
ţeles pentru că el suscită 
curiozitate. Au putut simţi 
acest lucru de «urând pe 
Coasta de Azur, în Franţa, 
„unde, deşi francezii «unt 
ma! reci, s_atf înghesuit 
să ne vadă pentru că le_a 
plăcut felul nostru. de in
terpretare a folclorului 
maramureşean".

impresii consemnate de 
VIORICA ROMAN

MIERCURI, 
23 AUGUSPf

7,00 La prima oră; 
9,20 Serial (r) •  San
ta Barbara; 10,05 Se_ 
rial (r) •  Iubiri a-
mâgitoare; 11,40 Ecran
de vacmsţS; 14,19 TV»
Iaş4 Şi TVR CluJ_N. j 
16,00 Actualităţi 1640 
Magazin sportiv; 17,86 
Autografe muzicale; 
1745 AI& şi Omega; 
1840 Tdedlseul mu
zicii populare; 18,30 
Desene animate; 1940 
Timpul Europei. Ma
gazin de politică ht» 
tcrnaţioiiaiă; 19,30 
Serbii; m Făta şi bă
ieţii; 20,00 Actuali, 
taţi •  Meteo •  Tele_ 
sport; 20.50 Serial • 
Fata lui Mistral;-21,45 
Noi frontiere; 22,25 
Totul despre muzică; 
23,45 întâlnirea de 
Ia miezul nopţii.

7,00 La prim a Oră; 
Ora de metrică; 

1146 Desene anima
te; 12,00 Gong! (r);
13.00 Documentar CFI;
14.00 Actualităţi; 1448 
Ecran de vacanţă; 1546 
Sorir.hd serialelor; 16,04
Desene animate; 1640 
Sortai •  l'asinnl sn. 
crete; 1?«00 Mini - 

,48 Serial o iubiri 
amăgitoare; 20,08 Pre 
Memoria; 20,30 Tu
rist ■ club ;'. i 2240 Se
ria» * Santa Barbar*; 
23,45 Moda pe meri
diane; 8,15 Divertis
ment tnarical. ?

9,00—1340 Reluări; 
14,45 Vid «o text; 1640 
Post meridian; 1640 

locumentea* •  
ştiinţei — ep. 

-«,30 Desene a. 
ntmate; 1040 Linia 
întâi; 20,00 Serial e  
Trăicşte.ţ! visul — ep. 
37 ; 20,50 Mitică; 2140 
Telejnmal (ediţia «n  
22 august); 2146 Re. 
HM •  îngerii hri Oub-- 
«e — ep. 6: 2246 Ate_ 
Ifawt 2346 Staruri 
pentru
2343 Vtdeotext

10,00 Obiectiv (re_
luare}! IA» IMMua
Club (r); U4* Vi-
deoteXt; 1846 Wnrtd_ 
net; »4S Fb* ««fd 
tn concert; 20,06 Ac_ 
tuaiiOtţl TVR; 26,45 
Obiectiv — ştiri *Ocii- 
le; ll.OO Stmda »_  
nereţii; 22,00 FUnt ar
tistic a „Prizonieri" 
(thrftfer, SUA, 1990); 
23,40 Vîrfcotext,

18,06 Vidcotexţ; 1840 
Observator % Antena 
1; 19,00 Foco* e
Ştiri' ■ din actualitatea 
locală; 1943 Fum * 
Îmbrăţişare fatală j 
20.50 Worldnet; 2l,40 
Film e Prindcţl-o pe 
nevasta Iul SundanCe; 
23,18 bacbtdwea pro
gramului. __
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Ieri şi azi in 
Returul preliminar 

din Cupele europene
Ieri seara, când ediţia ziarului nostru era în

chisă, şi-nu disputat returul Universitatea Graiova 
la Dinanio Minsk (în tur scorul la Craioya a fost 
0—0) si credem că studenţii craioveni ar fi avut 
şansa unei victorii în deplasare. Dacă oltenii mai 
manifestau optimism după meciul lor la Braşov 
(seor 1—1), după un joe de mare angajament fizic, 
nu aceeaşi stare de spirit era în- rândurile echipei 
Dinamo şi A suporterilor săi, după jocul (slab) al 
dinamoviştilor ta Piatra Neamţ, unde au şi pierdut 
cu 2—0. în ciuda declaraţiilor optimiste aleluiRemus 
Vlad, e greu de crezut da un aşa reviriment în rân
durile formaţiei Dinam»; care ar avea şi 3 indispo. 
nibili pentru, acest joc. Noi ne-am bucura din tot 
sufletul să fie aşa, să ne calificăm cu cât mai mul
te echipe în etapa următoare din cupele europenei 

Cu un legitim interes aşteptăm să vedem la lu
cru astă seară, pe stadionul din Ghencea (noi ce? 
din provincie, pe mfeul ecran), pe Steaua în com
pania echipei Casino Salzburg in returul prelimi
nariilor. în' etapa din campionat, Casino Salzburg 
ă reuşit acasă doar un egal — 1—1 — în faţa noii 
promovate S.V. Ried, ceea ce i-a surprins neplăcut, 
deopotrivă conducători, antrenori şi pe cei 14 000 de 
suporteri prezenţi în tribună- Adversarii Stelei n~aU ţ  
fost în stare să se impună, practicând în general f 
un joc lipsit de orizont. In schimb, stoliştii (tot în I 
faţa unei noi promovate — Poli Timişoara) au ţ 
zburdat pe teren, au creat faze de fotbal — specta- 1 
cei drept şi cu „concursul" unor apărători timi- f  
şoreni), în care au excelat, mereu, tânărul Lăcătuş, J
Viăduiu... Jîjljtarw sl • <$!&#,.• . şg află într-o
formă bună şi împreună cu „spiriduşuj* widbiu, vă 
face (credem noi) grea viaţa apărătorilor austrieci, 
De fapt, antrenorul Ţiţi DjumitriU, mulţumit 
nă parte de atac, îşi exprima îngrijorarea în legi- 
tură eu nesiguranţa’ apărării, unde,'în unele mor 
mente ale jocurilor de la- Iaşi şi Bucureşti şi 
chiar în tur, cu Casino Salzburg, s-au înregistrat 
câteva neşineronizâri caro pot ii aspru sancţionate 
de adversari. Şi să reeWto9ftei®, partida de astă 
seară cu Casino v» fi foarte grea pentru Stea via. 
Oaspeţii — o ştiu mulţi — joacă mai bine în de
plasare, ca acasă. Spălăm şa nu o facă şi la Bu
cureşti, ■

Joi, Petrolul îşi dispută returul diri prelimina» 
rufe Cupei Cupelor, întâlnind pe Wrexham 
(Ţara Galilor), in tur a fost 0—0 şi ai noştri au 
prima şansă, dovedindu-se mai .buni ca adversarii 
lor şi pe terenul propriu al acestora. Io Steaua şi 
Petrolul ne este nădejdea calificării mai departe 
în cupe! '

SABIN CEKBU

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL ŞI IN DIVIZIA C

Cu ce gânduri şi dorinţe?
Prof. MPRCEĂ SARBV, presei planiţlcara 

dinte al Asociaţiei judeţene de 
fotbal Deva-IIunedoara \

Asociaţţa judeţeană de fotbal, câ ştruc-
tură la'Ţ.R.F,; este datoare să pună în

\
mişc.
iteăze r ....
de activitate.

orgâfelsjpele sale, să materia- 
BUfidt duSpdnct programul său 
iv '

i „ÎUmeâ* fotbalului, dar şi i
I ; şusţimătotî, eStTBoua ediţie
? rtdştf da ’QA_o

\

O ştim cu toţii, cei din 
numeroşii săi 
a campiona

tului de fpţbir ’85—#6’ se desfăşoară 
sub semnul •• imperioaselor schimbări 
şiţuetud9e ce Te vor produce în acti
vitatea eămpetiţională ’96—’97, când se 
va redure Tabstanţial numărul echipe
lor participante la toate diviziile, fp 
aşeşt COfitext, Şi campionatul Diviziei G 
«r- jUdeţ, trefebie să sp ridice la nivelul 
cerut de ROAP, de poile reglementări 
ale F.R.F, Asociaţia judeţeană cu spri
jinul comisiilor de specialitate, al con-

I• V
ale antrenorului, planurile ! 

da pregătire anuală, de etape, ciclul | 
săptămânal şi conspectul zilnic, despre { 
selecţie la copii şi juniori ş.a.

Spaţiul nu-mi permite să mă extind, J 
dar desfăşurarea primei etape, nivelul > 
bun, spectacular şi tehnic la cele mai I 
multe jocuri dintre «chipe bine apre- J 
ciaţe, eu cinci victorii în deplasare ne | 
dau siguranţa Că am pornit pe un drum ‘ 
bun, de pe care nu ne vom abate, ci |  
vom persevera in a promova ce e mai * 
bun Si să înlăturăm ee este negativ. |

GRIGORE M^CAVEI, preşedin- | 
fele Comisiei judeţene de arbitri, j

Este inutil să reamintesc importanţa [ 
calităţii arbitrajelor, » necesităţii creş. |  "• 
terii exigenţei şi corectitudinii ,,eava- * 
lerilor fluierului" în contextul îmbuna- | 
tăţirii şi calităţii disputelor de pe te-

Partida nu s-a' ridicat 
la un nivel tehnic deosebit, 
datorită dorinţei ambelor 
echipe de a.şi adjudeca 
primele puncte puse In 
joq în acest început,, de 
campionat. După numai 
3 minute de când centra
lul Petre Popa (Petroşani) 
a fluierai începerea parti
dei, oaspeţii au şl benefi
ciat de o lovitură liberă 
de la cea 18 nţ. pe care 
Stîrc ş  ©xeeUtat-o puter
nic şi l-a obligat pe Târău 
să boxeze 'In corner. In

Divizia C
MINERUL GIIELARI
— FAVIOR OIIĂŞTIE

- ' ‘

|  ducerilor asociaţiilor, cluburilor şi sec- ren, a sporirii spectaculozităţii întâlni- I • ».ţn o j . ' i .
J ţiilor de fotbal a avut în vedere buna rilor de pe terenurile de fotbal. Fără ‘ do «inour cu nortarul gJT
|  organizare a campionatului Diviziei G, a fi lipsit da modestie, în anul compe- j teâză‘ slab De îmi locul’nor-

4 |  a celui judeţean, seriile Valea MUre- tiţional ’94—’95 s-a înregistrat un salt I ti, eTJL
‘ -  valoric sesteabil de l  !!* «  JWWş reţWfe in

înregistrat un. salt 
mai mulţi oameni *

a celui judeţean, seriile Valea Mure
şului Şi Valea Jiului; a campionatelor 
de juniori şi cădeţi. Dorim ca întrea
ga activitate competiţipnală să fie la ni
velul actualelor cerinţe de creştere a 
calităţii fotbalului practicat în spiritul 
şi litera regulamentului de joc, în de
plină sportivitate, atât pe terenuri, cât listică;
şi în tribune. Cu sprijiniţiBiroului Asociaţiei Ji

Ne-am preocupat şi în bună măsură ţene am organizat în zilele de 12~f3T 
jam reuşit, să inspirăm conducerilor piu- august, pe nişte criterii exigente, tes- 

/iWriJbr răspunderea pentru îmbunată, tarea teofeUgl, fizică şi practică a tu. 
7 / firea orgăfnzSrii acestei ediţii fotbalis- turor arbitri^ ®d Jptul judeţean, nterj  ̂
|  tice şi îmbunătăţirea bazelor materia- rea lor majoritate dovedind că în pe- *

. 11 Ide fotbal din judeţ. conducători, ontre-f
nori şi chiar fotbalişti. Dar ceea ce gân- * 
dim noi pentru nouţ'campionat, ce ne 
cere noul regulament, vom pretinde » 
mult mai mu» du această ediţie fotba- |

25 e rândul lui Cos tea de
' ...  ~ . iplngă
capul o
La, Favior să respingi cu 
capul d minge ce trecuse 
dg portar şf 8* îndrepta 
spre gol. Ultimul minut 
de joc al primei reprize 
îl găseşte pe . J4ă faţă îri 
(faţă eu Târău, dar se gră
beşte şi din 6 m şutează 
puternic, puţin pa lângă
poartă. 

Nu a-

I le, a pregătirii echipelor pentru noul rioada vâîm»t|ei ăU 4̂ ras“ tare la pre. i 
campionat, asigurarea tuturor condiţiilor gătirea fizică, şj .teoretică : din cei * 
ea meciurile să şe desfăşoare în cele 53 de arbîtrE 47 au trecut toate teste-J 
mai , bun» eondiţil şi o atmosferă pro- le. Cu ajutonu membrilor Biroului A.J.F., I 
pice creşterii nivelului spectacular al al observatorilor şi al celorlalţi membri ' 
fotbalului- Cu puţin timp în urmă am din conducerile cluburilor, vom urmă' |  
Organizai, lai Deva o consfătuire cu an- ri cu atenţia comportarea arbitrilor ca- * 
trenorii şi Instructorii sportivi, în gaf» re sunt datori să aplice cu fermitate - i  ţ  
au fosţ prelucrate prevederile noului dar cu dreptate şl cinste — litera re-? * 
regulament dc arbitraj, cu accent pe gulamentului, Rugăm spectatorii, pe 1 
noutăţile gpărute, ia# cunoscuţii antre- toţi acei âpă'-M eis fotbalul, pe Ju. J 
nori Ţiţi Aiexoi (Victoria Călan), cători, să promoveze şi să încurajeze* 
Gheorghe Turtea (Minerul Certej) şi spiritul do fairvplay în tribune şi pe I 

» Mircea Pătreşcu (Corvinul RuneduarS) teren, să geiiSrite ne regularităţile în j 
|  au prezentat aspecte de Ja recentul curs arbitraj, cazurile de încălcare sau tre- | 
J al antrenorilor de fa Bucureşti, modul cerea CU vederea a anumitor fapte de '  
j  în care se ’ întocmesc documentele de necinste, |

I

ii • Note
TINERI 

HGNEDGRENI 
CAMPIONI 

NAŢIONALI 
LA ATLETISM

Sâmbătă şi duminică 
0»mJS6 aug  ̂ fa Cluj-Na- 
petra s-au desfăşurat Cam. 
plonatelc Naţionale de Ju
niori î. După, mm na-a 
relatat dl Ştefan Beregs- 
zaszy, antrenor emerit, 
membru în colectivul co. 
ordonator al loturilor o- 
litapice şi naţionale, doi 
tineri sportivi de la Glu- 
feul sportiv „Siderurgica'1 
Hunedoara au cucerit ti
tlul de campioni naţionali. 
Este vorba despre Ionela 
Bungărdean la 5 000 m, 
care a realizat un nou re
cord al ţării- cu 15 min, 
19 sec şi 51 sutimi şl 
Adrian Tămaş, la , cursa 
de 400 ni plat, cu timpul 
de 49 sec şi 33 sutimi. Fe
licitări tinerilor sportivi şi 
antrenorului Beregşzaszy.

(S.C.)

REZULTATE DIN 
PRIMA ETAPA

A DIV. C — JUNIORI
’ .. ►- !k,.
Minerul Livezeni —■ 

EGCL Călan (oaspeţii nu 
s-au prezentat la joc) ; Me
talul Crişcior — Jiul Pe- 
trifa 3—0; Haber Haţc$ 
'r- Victoria Călan Owf l  
CFR SilUerla — Min. Şţ. 
Vulcan 2—3; Min. Ghelari 
— Favior Orâştie 1—d ; 
Constr. Huned. — Min. A. 
ninoasa 1—4 ; Dacia Orăş- 
tie — Min. Teliuc 0=*-l ; 
Min. Bărbăteni — ASA 
Aurul Brad 2—0.

ETAPĂ JUDEŢEANĂ
LA BOX

în organizarea Comisiei 
judeţene de ^ox şi a AS-
Minexfor Deva, în perioa
da 18—19 august a-c. s-a 
desfăşurat la arena de box 
a A.S. Minexfor: din mu
nicipiul Deva etapa jude
ţeană din cadrul Campio
natului naţional de boş, 
seniori, la care au parti
cipat sportivi din secţiile

de box de la A.S.A. Aurul 
Brad, Minexfor Deva, Con. 
str. Hunedoara, Siderurgica 
Hunedoara, Minerul Vul
can şi Minerul Dîlja.

Câştigători pe categorii 
de greutate care au obţi
nut dreptul de participare 
fa etapa de zonă ce se va 
desfăşura în perîoadş 10— 
18 septembrie la Petroşani 
sunt următorii; ctg. 51 kg
Gabriel Benea, Mipexfor 
Deva; ctg. 51 kg, Florin 
Ioan, Minerul Vulcan ; ctg.

57 kg, Dorin Iacob, Min. 
Dîlja; ctg. -60 kg Şte
fan Zdrângă, Min. Vul
can ; ctg. 63 kg, Milian 
Matei, Min. Dîlja ; ctg. 67 
kg, Adrian Agapi, Minex. 
Deva ; ctg. 71 kg, Felician 
Răduică, Minex. Deva ; ctg. 
75 kg, Victor Gogu, Min. 
Vulcan ; ctg. 81 kg, Sorgi u 
Roman, Mina Dîlja; ctg. 
I la 63,5 kg — Dâscăleseu 
Marius, Constr. Huned.

MIECEA SÎRBU

LUCESCU O IA DE LA CAPĂT
Deci, Duceşcu est» decis să o ia de la capăt cu 

gândul să crească şi să formeze noi jucători de cla
să. Aşa cum a făcut-o, 1a Hunedoara şi fa Dinamo şi 
chiar la Naţională. Concret, la Breseia a şi promo, 
vat 2 noi jucători, tineri, de reală perspectivă (Barnio 
ş! Pieve), „filaţi" deja de renumitele cluburi Miian 
şi Juventus. Mircea LUcescu a renunţat la câţiva ju
cători eu ifose şi este convins că va clădi o nouă e- 
chipă, fiindcă în Seria B, există cele mai propice 
condiţii ca să-şi facă treaba în linişte şi cu profe- 
sidnaiism. PoţSlu noi; românii, pentru selecţionerul 
lordănescu, o vest» bună : Sabău a semnat pentru 3 
ani la Breseia, dar n-ar fi exclus să „urce" spre alte 
echipe de mare echilibru în Italia. Noi sperăm să-I 
revedem cât de curând în formaţia tricolorilor, în 
meciul cu Polonia, sau fa Bucureşti, cu Franţa.

JAKIE IONESCU 
PE VALEA 

MUREŞULUI

După o pauză de un an, 
ex-timişoreanul Ion V. Io. 
nescu, gtât bine Cunos
cut şi de hunedoreni, a 
preluat pe U.TA» »  di
rector tehnic. Experimen. 
tatul antrenor a pornit Ia 
drum animat de dorinţa 
de a face treabă şl » în
ceput cu sugestionarea a- 
ducerii unor jucători care 
să acopere unele „goluri" 
din cele trei compartimen
te ale echipei. Scopul de. 
clarat al arădenilor ? Re
venirea la Divizia Naţio- 
nală.

ŢYSON CU BOXUL, 
MC NEELY CU GURA

După trei ani de închi
soare (unde s-a putut an
trena în continuare, deh, 
închisoare americana), cu
noscutul boxer Mike Tyson 
l-a învins la Las Vegas 
îp 89 de secunde pe gu, 
ralivul şi lăudărosul Mc-

?u acelaşi lucru, se în
tâmplă în min- 58, gând 
Sălăgeşn pun» a minge 
lungă printre apărătorii 
oaspeţilor, 4ui Hriţcu, care 
ajunge primul la ‘minge şl 
de 1a U m şutează pe 
lâoei porterul oaspeţilor, 
teşii $ă*l blocheze, şi 1—0 
pentru Minerul, ce avea 
să fie scorul final al par
tidei. \

Se pare câ odată cu 
preluarea echipei Min. 
Ghefart de antrenorul şt. 
Dubinciuc, jucătorii atl de- 

■ venit atei disciplinaţi.
IOAN SIMION, 

colaborator

Neely, trimiţându-1 de 2 
ori 1a podea I Deşi publi
cul spectator p huiduit 
copios „sfârşitul* aşa 
rapid al întâlnirii, dqr nu 
0 «vut încotro, fiindcă an
trenorul lui McNeely prun. 
caae prosopul 1 Până una, 
alfa, spectatorii au dat 
banii pe un... minut şi ju
mătate de box şi Tyson 
încasează vreo 6 milioane 
de dolari, iar adversarul 
său, 700 000 dolari. Buni 
şi ăia ţ - ■ ' .

AZI, LA HUNEDOARA 
MECI IN CUPA 
ROMĂNIEtLA 

FOTBAL

Azi, de Ia ora 17, Con
structorul Hunedoara (Di
vizia C) işf dispută me
ciul din Cupa României 
fa fotbal, ediţia '95—’96, 
cu puternica formaţie de 
Divizia B, Minerul Uri-, 
căni. Cealaltă echipă hu. 
nedprcapă rămasă în com
petiţie ÂB. Paroşenţ Vul. 
can se deplasează la Mine- 
Ral Rovinari. (S.C.Ji
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ce se cu Legea
CENTRUL Nr. 1 — Magazinul filatelic din B-dul Deccbal,

bl. 16 (parter)

Străzile : "■ . . •• «şf*--':-’ .*• •• *

— Aleea Independenţei' — Ion Luca Caragiale
— Aleea Magnoliei — împăratul Traian

Aleea Parcului — Ion Budai Deleanu
- Aleea Progresului — Ion Buteanu

v  t  Aleea Margaretelor — Ion Slavici
i -  Aleea Militari — Ion Păun Pincio

Aleea Brazilor — Ion Creangă
— Aleea Patriei — Izvorului
— Aleea Transilvaniei — Luncii
—i Aleea Zorilor — Livezilor

» .— Aleea Neptun — Lucian Blaga (fostă 6 Martie)
— Aleea Venus — Mareşal Averescu
— Aleea Trandafirilor — Mureşului

• — Abatorului — Munteniei
— Andrei Mureşanu - — Mihai Eminescu • .
— Ardealului — Matei Corvin
— Alexandru Vlahuţă — Merilor
— Avram Iancu — Maxim Gorki
— Aurel Vlaicu — Nicolae Grigorcscu
— Alunului — Nucilor
— Axente Sever (fostă Al. Sahia) — Octavian Goga (fostă Karl Marx)
— Ana Ipătcscu — Ovid Densusianu
— Barbu Şt. Delavrancea — Orhideelor
— Bulevardul Deccbal — Olarilor
— Bulevardul Libertăţii — Privighetorilor

(fostă V. I. Lenin) — Progresului
— Balata — Piaţa Victoriei
— Bucegi — Plevhei
— Banatului — Poiana Narciselor
— Bucovinei — .Parângului
— Branişte Petru Maior

' — Barbu Lăutaru — Prunilor
— Cetăţii — Piersicilor
— Cuza.Vodă — Primăverii
— Călugăreni — Pinului
— Coziei — Piaţa Unirii
— Cireşilor ‘ — Piscului
— Centuria — Petru Rareş
— Crângului — Râului 1
— Bulevardul 1 Decembrie — Ştefan cel Mare

' (fostă Dr. Petru Groza) — Şt. O. Iosif
— 1 Decembrie 1918 — Şaguna (fostă str. Decebal)

' — Digului — Spitalului "v ' ; 1 - ,
— Dealului — Simion Bărnuţiu
— Dumbrăviţa — Socului
— Dimitric Cantemir — Scoruş
— Dragoş Vodă — Sabin Drăgoi
— Eroilor — Silviu Dragomir (fostă Fr. Engels)
— Elena Văcărescu — Stejarului
— 16 Februarie . — Tribunul Solomon
— Gheorghe Lazşr — Tudor Vladimirescu ~
— George Cpşbuc > — Traian Vuia
— George Enescu — Tăbâcarilor
— Gheorghe Bariţiu — Ulpia
— Griviţa — Viilor
— Horea — Vasile Alecsandri
— Uărăului — Zona Gării-
— Ioan Corvin — Zarandului

Programul de funcţionare:

— zilnic între orele 16—21

— sâmbăta şi duminica între orele 8—20

CENTRUL Nr. 2 — Oficiul poştal din Aleea Păcii nr. 4

Străzile : . .

Aleea Păcii
—v Aleea Constructorilor
— Aleea Viitorului
— Aleea Lalelei
— Atelierelor
— Aleea Muncii
— Aleea Crizantemelor 

(fostă f  Noiembrie)
— Apuseni
— Cernei

— Crinilor
— Duiliu Zamfirescu
— Depozitelor
— Mihail Kogălniceanu
— Mihai Viteazu ,
— Nicolae Iorga 

(fostă Axente Sever)
— Nuferilor
— Portului
— Rândunicii

Programul de funcţionare :

— zilnic între orele 18—21

— sâmbăta si duminica între oreje 8—£6

CENTRUL Nr. 3

Străzile:

Grupul şcolar auto Deva, 

str. 22 Decembrie, nr. 116

** AJeea Violetelor
— Aleea Saturn (fostă Em. Gojdu 

ţi Pescarilor)
— Aleea Moţilor
— Aleea Pescarilor
— Aleea Jupiter
— Aleea Romanilor
— Aleea Plopilor
— Aleea Salcâmilor
— Aleea Panseluţei 

(fostă Dorobanţilor)
r— Ady Endre (fostă Ec. Varga)
— Bartok Bela (fostă Fonoghi) ■
— Castanilor
— Carpaţi
— Calea Rosetti

1

Ciprian Porumbescu
Dorobanţilor
Dacia
22 Decembrie (fostă 23 August) 
Gheorghe Doja 
Inocenţiu Micu Glain 
(fostă Bălcescu Veche)
Liliacului
Mărăşti
Mărăşeşti
Mercur
Minerva
Nicolae Bălcescu 
Pescăruş 
Pietroasa 
Vânătorilor '
Victor Babeş

Programul de funcţionare :

— zilnic între orele 16—21 

—- sâmbăta si duminica între orele 8—20

CENTRUL Nr. 4 

Străzile :

— Str. Bejan, bl. 67
- ’v .*’ .. .. . . . .  ' ii ■■

— Aleea Iasomiei 
; — Aleea Jiului

— Aleea Armatei
— Aleea Crişului
— Aleea Streiului
— Anemonelor
— Bejan

.r^’Cloşca'-■/'
— Crişan .
— Cioclovina
— Florilor

—

1 Mai
Minerului
Orizontului
(fostă Viei şi vinului)
Oituz
Rozelor
Teilor
Titu Maiorescu
Toamnei
Vulcan

:

Programul de funcţionare : >
t

. •

— zilnic între orele 18—21

— sâmbăta şi duminica între orele 8—20

---- ţ----r-. .--- ------ —
. ; ,

1,1,1 TJ " ..!‘......> - • • - ..... ,
CENTRUL Nr. 5 — (Deva 2 — OPRM) — tranzit gară

Are arondate satele :
— Archia şi Sântuhalm, aparţinând mu nicipiului Deva
— comuna Cîrjjiti cu satele : Almaşu Sec. Cîrjiţi. Cozia, Chergheş şi Popeşti
— Banpotoc şi Chimiindia, aparţinând comunei Uărău

Distribuirea se va face la domiciliu, prin factorii poştali.

CENTRUL Nr. 6 — Cristur (oficiul poştal)

Are arondate satele :
— Cristur şi Bîrcea Mică, aparţinând municipiului Deva
— Bîrcea Mare, aparţinând oraşului Sim eria

Distribuirea se va face atât la oficiu, cât şi la domiciliu, prin 
factorii poştali.

Programul de funcţionare :

— zilnic între orele 17—20

sâmbăta si duminica între orele 18- -20

Distribuirea cupoanelor nominative de privatizare va avea loc in perioada 1 AUGUST — 30 SEPTEMBRIE 1995
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i  CUVÂNTUL LIBER

„NE-AM SIMŢII Ci LI F
Sa cântece patriotice ro

mâneşti şi-au deschis evo
luţiile, în cadrul Festiva
lului internaţional de fol
clor „Sarmizegetusa", care 
s-a desfăşurat recent în 
judeţul nostru, reprezen. 
tanţii Ucrainei. Ansamblul 
folcloric „Dragoş Vodă" 
din Semăuţi a fost creat 
în urmă cu 3 ani pe lân
gă Societatea Gulturală 
,;Mihai Eminescu". Mem
brii ansamblului sunt oa
meni din jurul Gernăuţiu- 
lui, în principal din Os- 
triţa (raionul Herţa), din 
Geacor sau din suburbiile 
oraşului. El are în reper
toriul său, pe lângă cân
tece specifice zonei, şi 
creaţii din fondul nostru 
comun de nestemate fol
clorice. Şi dorurile fraţilor 
noştri bucovineni, cântatp 
aici, la noi, au rezonanţe 
şi înţelesuri profunde. Găci 
vorba lor „avem aceleaşi 
dureri, iar ardelenii ne în
ţeleg cel mai bine“.

Dintre cei 68 de mem
bri ai ansamblului, 40 câţi 
au fost prezenţi la festi
va] au prezentat specta
torilor — pe lângă cânte
cele interpretate sub ba
gheta dlUi Toader Mihă- 
eşi, starostele corului, şi 
un obicei de nuntă din 
nordul Bucovinei. Mai pre

cis, momentul pregătirii 
tinerilor pentru a pleca la 
biserică să se cunune, mo
ment în care cer iertare 
părinţilor pentru supără
rile carte le-au făcut de 
când s-au născut. Un tâ
năr spectator, Ia Gosteşti, 
era impresionat că o te. 
meie sărută mâna unui 
bărbat, în acest caz fiind 
vorba (simbolic vorbind), 
despre mireasă şi tatăl 
său. Sunt obiceiuri ’ vechi, 
păstrate în tradiţia popu
lară, alături de colinzi ori 
şezători care, de aseme. 
nea, fac parte din reper
toriul ansamblului „Dragoş 
Vodă*.

Gând şi ultima apariţie 
scenică^se consumase, am 
schimbat câteva impresii 
cu o parte a membrilor 
formaţiei. Dl staroste (di
rijorul) al corului spunea 
că au mai fost în Româ
nia, la alte manifestări 
care au avut loc la Alba 
îulia, Suceava, Braşov, 
Iaşi, Satu Mare, Fundu 
Moldovei. La festivalul 
„Sarmizegetusa" erau pen-. 
tiu prima dată şi se de
clarau foarte, foarte mul
ţumiţi de felul în care au 
fost trataţi, de simpatia cu 
care au fost primiţi. Am no
tat, în rostirea originală, câ

teva impresii. „Nici n-avem' 
cuvinte a spune cât de su
fleteşte ne-au primit, 
Ne-am simţit ca la fraţi 
de sânge. Iar dna Dana 
Hbapteş, care ne.â însoţit 
peste tot,’ a fost pentrui. 
noi ca o mamă, ne-a fă
cut toate voile. Tare mult 
am vrea să-i mulţumim".

Despre participarea la 
festival mai spuneau că, 
lc.a prilejuit apropierea de 
celelalte formaţii, cu care, - 
deşi nu le ştiau limba, au 
reuşit să comunice, serile 
dansând împreună, în sta
ţiunea Geoagiu-Băi. Se pa
re că mai mult's-au legat 
sufleteşte de ansamblul 
din Danemarca, mai aproa
pe, dacă nu ca tradiţie, 
cel puţin ca vârstă.

Fireşte că atunci când 
îi întâlnim pe fraţii noş
tri, care trăiesc în afara 
graniţelor României, îi în
trebăm despre viaţa şl ne
cazurile lor. „Noi suntem 
ca şi imunizaţi la diferi, 
tele urgii care au bătut 
peste Bucovina. Şi la noi 
românii ne privesc cu drag. 
Gu naţiunile băştinaşe 
suntem egali. Avem însă 
şi naţionalişti, veniţi de 
prin Rusia, cărora le e‘ 
dragă Bucovina nu şi bu
covinenii”. I-am mai în

trebat despre drepturile pe 
care le au românii. în Bu
covina. „Avem, avem drep
turi multe şi foarte bune, 
dar numai pe hârtie 
venit răspunsul. Avem noi 
şi probleme, dâr ne îmbăr
bătăm şi, le - întâmpinăm 
cum se cuvine". Am în
ţeles că Ia o aşa sărbătoa
re de suflet românea; nu 
se prea cuvine să vorbim 
de supărări şi probleme. 
Era şi păcat să le stric 
bucuria de a fi fost pre

tutindeni în judeţ întâm
pinaţi cu dragoste, aşa că 
n-am mai insistat.

Impresionaţi de această 
primire, fraţii noştri bu
covineni, care âu relişlt 
cu greu să vină la noi, s-au 
străduit să dea glas me. 
sajului lor. AU dorit ca 
tinerii de aici să afle că 
ei există şi că sunt ro
mâni, după cum mărturi
sea dl Ştefan Broască, zia. * 
rist la „Zorile Bucovinei" 
din Gernăuţi, care însoţea

ansamblul în calitate de 
vicepreşedinte al Societă
ţii Culturale „Mihaî Emi- 
nescu”. Mulţumindu-le or
ganizatorilor „pentru posi
bilitatea pe care ne-au 
dat-o să ne revedem fra* 
ţii", membrii ansamblului 
se pregăteau să se întoar-* 
că acasă, cu satisfacţia 
petrecerii unor zile mintfcţ 
nate şi cu speranţa reîgr?l 
toarcerii.

VIORICA ROMANI

Andrei Socaci (elev) — Obicei popular al românilor din Chişinău. (Foto. ” 
grafie pentru Concursul cu premii, iniţat de ziarul nostru), N

nezesc. (Fotografie pentru Concursul cu premii, ini
ţiat de ziarul nostru).

Paşi uşori, parcă abia 
atingând pământul, trupuri 
zvelte ce se unduiesc în 
ritmul lin al muzicii, miş
cări delicate ale braţelor 
şi mătăsoase fâlfâiri de 
evantaie, care ascund, preţ 
de 6 clipă, un surâs cald 
şi ochii aceia inconfunda- 
bili, migdalaţi şi plini de 
strălucire. E imaginea pe 
care, poate, mulţi dintre 
noi o păstrăm in minte 
după ce dansatoarele gru
pului „Tianjin Folk Ari” 
din -Beijing (Ghina) ne-au 
încântat privirile şi auzul, 
în urma prestaţiilor de pe 
scenele Festivalului inter
naţional de folclor „Sar. 
mizegetusâ", încheiat re
cent. Reprezentant al • li
nei culturi de ‘ ample di
mensiuni, acest grup fol
cloric a avut ca misiune, 
credem noi, mai mult de
cât dansul şi muzica s$u

decât mesajul de prietenie 
al poporului chinez. Din
colo de melodiile exotice, 
de pitorescul şi ineditul 
dansurilor cu evantaie, cu 
umbrele colorate, al dan
sului petalelor, se ascund 
semnificaţii ce poartă în 
ele frânturi de istorie, de 
tradiţie, de filosofic a vie
ţii chinezilor. Un univers 
ce cu greu se lasă desci
frat, dominat emblema
tic — de misterul şi măre
ţia pagodelor, ale Temple
lor Soarelui, ale Cerului 
sau ale înţelepciunii. Un 
univers în legătură cu ca
re încerci sentimentul; că 
nu s-a schimbat şi nu s-a 
deschis niciodată, după 
cum spunea istoricul de 
artă francez Elie Faure. 
Simţim la ei o civilizaţie 
socială perfectă faţă de 
a . noastră şi le admi
răm rezultatele unui efort

moral care a fost la fel 
de mare câ şi al nostru, 
însă continuăm a nu-î în. 
ţelege mai muit decât pe 
furnici sau pe albine, măr
turisea acelaşi istoric frari- 
cez. . ; :

Şi totuşi... Muzica, dan
sul, arta, cultura în gene. 
ral, ar putea fi acele punţi 
care să-i apropie de min
tea şi de sufletul nostru 
pe cei ce vin din părţi ale 
lumii, cu altă civilizaţie, 
cu o altă filosof ie a vieţii; 
dar care, în final, tind 
spre aceleaşi valori mora
le şi spirituale ale vieţii 
umane. -

De altfel, schimbând câ
teva cuvinte cu doi repre
zentanţi chinezi, am înţe
les dorinţa şi satisfacţia 
lor de a cunoaşte oameni 
şi obiceiuri noi şi atât 
de diferite pentru ei. Atât 
directonll ansamblului,

Wang Feng, cât şi unul 
din directorii adjuncţfei 
Zhang Fu Ling, exprimau» 
în numele întregului• grua.; 
sentimentele de mulţumi* 

-re şi dorinţa revenirii M 
t România,? impresia deose» 
bită pe care oamenii 
prin aceste locuri le-au fâ» 
cut-o, prin felul lor cin») 
stit, amabil şi prietenoaţ 
de a fi. Fiecare din cc( 
prezenţi la acest festiva^! 
preciza dl director, a Jfcti 
vut câte ceva de învăţalu) 
ei străduindu-se mai ale# 
să înveţe.. cuvinte şi păţi 
de dans românesc. Şi agi 
mai rugau reprezentanţi 
chinezi ca, prin intorme* 
diul ziarului nostru, " *14 
transmitem sentimentele p  
gândurile lor’ bune. tuMi 
ror celor de-aici, noi teu 
deplinindu.le eu o mas# 
plăcere rugămintea. ţ

GEORGETA BÎRBAL I 
---------------------r— H

Ultimele ' secvenţe “ âle 
celei de. a treia ediţii a 
Festivalului internaţional 
de folclor „Sarmizegetusa” 
s-au .stins cu mai bine de 
o săptămână în urmă. Or
ganizatorii — Inspectora
tul Judeţean pentru Cul
tură, Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare — în
cearcă să-şi revină după 
o astfel de manifestare e- 
puizantă prin amploarea 
problemelor, a grijii per
manente că totul să fie 
bine şi oaspeţii mulţumiţi. 
Era în joc prestigiul ju
deţului nostru şi al ţării.

Acum, când totul s-a

terminat, rămân impresiile 
oaspeţilor, mărturisite şt 
nemărturisite, care s.au 
simţit atât de bine aici. 
Ziarul nostru a consemnat 
la timpul potrivit aceste 
impresii exeelente pentru 
care organizatorii mai sus 
amintiţi merită cele mai 
calde felicitări. Mai ră
mân un gând frumos şi 
sincere mulţumiri pentru 
cei care s.au aflat mereu 
în preajma organizatori-, 
lor — sponsorii celei de 
a treia ediţii a Festivalu
lui „Sarmizegetusa"; pri
măriile municipiilor Deva, 
Hunedoara, Orăştie, oraşu

lui Vulcan, Liga sindica. 
telor miniere Valea Jiu
lui, Sindicatele miniere 
Vulcan ; societăţile comer
ciale I.G.S.H. SA, Impex 
Wicor SRL, Autocom SRL 
Hunedoara ; Mina, Genera 
Gom SRL; Avicola SA 
Mintia, I.R.E., R.A.T.P. 
Deva; S.E.T.P.P.L., R.A.- 
T.P. Orăştie ; Bankd Goop, 
Bank Post, Alin Trans 
Impex SRL Brad; Haler, 
Gardean Oii, „Ţara Haţe
gului", „Decebal” SA Ha
ţeg ; Gonsim SA, Ivoniciu 
„S" SGS Simeria, Agrotur 
Şoimuş, Popescu Marian 
SNG Deva. . • . ■ ;  -
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Aspect din timpul desfăşurării festivalului 
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D r e p t u l  lâ  r e p l i c ă

In articolul „Satele co
munei sunt „şantiere1, ale • 
bunei gospodăriri şi înfru
museţări'1, publicat în zia
rul nostru din 10 august 
1995, primarul comunei 
Topii ţa, dl Aurel Alic, răs. 
punde, printre altele, ’ la 
întrebările reporterului 
nostru : „Avem însă cetă. 
ţeni ca Traian Gherman 
ţii loan Gostian, zis Plă
cintă, care încearcă să în
venineze, să arunce cu no. 
roi în buna lucrare pe ca
re o Iac consilierii şl prl- 

' " Cc scopuri au, ce 
t ? Nu ne dăm

Aceste afirmaţii i-au su. 
pftrat foarte tare pe cei 
pai, care s-au prezentat la 
cudacţie cu două drepturi 
la replică, de mari dimen
siuni, In care resping apre
cierile primarului, ca fiind 
mincinoase, fac un bilanţ 
— negativ — al activită
ţii acestuia tn fruntea ob
ştii, a ameninţă cu che- 
«narea In faţa instanţei de 
Judecată.

tn spiritul echilibrului şi 
Obiectivităţi! ce caracte- 
rizează orientarea ziaru
lui nostru, spicuim din 
«ele două răspunsuri:

„Afirm cu toată tăria 
cuvântului câ nu am fă
cut acest lucru (nu a arun
cat cu noroi — n.n.) şi nici 
nu am de gând să-l fac 
vreodată şl nu pot să în
ţeleg la ce s-a referit şi

cum şi-a permis (primarul 
Aurel Alic — n.n.) să fa
că astfel de afirmaţii ne- 
juste si nefondate şi să-mi 
aducă asemenea jigniri, 
întrucât cu am dat dova
dă de multă seriozitate în 
abordarea- problemelor, de 
fiecare dată, şi mai ales 
în şedinţele publice de 
consiliu la care particip. 
Nu pot să cred că dnii 
consilieri vor pune la în
doială acest adevăr, pu- 
tându-se verifica şi pro
cesele verbale (ale acestor 
şedinţe — n.n). Vă rog să 
verificaţi adevărul in co
muna noastră" (Traian 
Gherman).

„Primarul comunei To- 
pliţa, Aurel Alic, mi-a 
adus jigniţi că aş fi arun
cat cu noroi şi că încurc 
bunul mers aî activităţii 
dluL care este foarte re. 
dusă. tn (dus, m-a insul
tat — cere ce seincndrea- 
ză ia articolul 205 şi tn-a 
calomniat — fapt ce se in. 
cadrează In articolul 206 
din Codul Penal. Eu — 
Gostian loan, cum scrie In 
certificatul meu de naşte
re şi în buletinul de iden
titate, şi nu Plăcintă, cum 
mă calomniază dini — nu 
am avut atitudine contra 
bunului mers, dimpotrivă, 
am contribuit întotdeauna
la bunul mers al comunei 
Pentru jignirile aduse cu 
îl voi da în judecată"; 
(loan Gostian).

I

1

1

I

I ■
1'
1

1

„Urmare la nota publi
cată în ziarul „Cuvântul 
liBer" privind încălca
rea legii circulaţiei de 
către un taximetrist par
ticular, în seara de 12. 
VII.1995, în Deva, vă fa
cem cunoscut că în urma 
Verificărilor s-au sta
bilit următoarele :

Aflat în apropiere, sub. 
ofiţerul de poliţie a sta-

ruiier nu încriminează 
zgomotul produs de acţio
narea sistemului de frâ
nare, ei conducerea cu 
viteză excesivă (limite 
precis stabilite), delict 
ce poate fi constatat nu
mai prin aparatul' radar. 
Ca atare, in cazul în 
disciîţie nu7 există temei 
legal de sancţionare a 
conducătorului auto.

Zbicitul din Ormindea

Primim de la 
Inspectoratul judeţean 

de poliţie
biliţ că este vorba de nu
mitul Boca Gheorghe, 
din Deva, str. Griviţa, bl. 
4>_âp. 18, care conducea 
autoturismul proprieta
te 2-HD-668 şi, ajungând 
în apropierea trecerii de 
pietoni din faţa Spitalu
lui Judeţean Hunedoa- 
ra-Deva, a frânat bntso 
pentru a permite unui 
pieton să traverseze, ac
ţionarea frânelor deter
minând producerea unui 
zgomot strident.

Subofiţerul din cadrul 
petiţiei rutiere a luat 
măsura legali a atenţio
nării şoferului, apreciind 
corect eâ nu a fost încăl
cată ta vreun fel legea 
ori lezată integritatea fi
zică a pietonului. Apre. 
cierile făcute de persoa
ne aflate întâmplător pe 
strada ţin seama exclu
siv de scrâşnetul roţilor 
autoturismului, or Codul

Ii încredinţăm pe ce- 
tăţepu din municipiul re
şedinţă de judeţ că poli
ţia rutieră va acţiona 
permanent pentru dîsci 
plinarea participanţi
lor la trafic, Ctt aplica
rea sancţiunilor prevă
zute expres de legislaţia 
în materie, pe fondul 
unor mutaţii esenţiale de 
ordin obiectiv: creşterea 
parcului auto — atât in 
sectorul public cât şi 
privat — şi, corelativ, a 
.numărului de conducă
tori auto amatori şi pro. 
fesionişti şi nu în ulti
mul rând insuficienţa lo 
curilor de parcare şi a 
unei
ireproşabile".

Răspunsul este' semnat 
de dl lt. colonel Mihai 

_ adjunc
tul şefului Inspectoratu
lui judeţean de . poliţie 
Hunedoara.

.or de parcare şi 
semnalizări rutiere

.Fiecare saţ îşi are, cum 
se 'zice, zăpăcitul lui. Al 
satului Ormindea dih co
muna Bălţa, pe acest post, 
deloc râvnit, se situează 
loan Adâfn, al lui loan, 
Picănel, cum îl poreelesc 
oamenii din localitate. In
dividul are numai 16 ani, 
pe care, am aflat, ii îm
plineşte în aceste zile, dar 
a intrat temeinic în gura 
satului. De ce ? Fiindcă 
are o ocupaţie foarte cu
rioasă, ca să nu o numim 
mai rău; pândeşte oamenii, 
în special vecinii, când 
pleacă de acasă, intră in 
locuinţele lor şţ înhaţă pe 
ce îi cad ochii. ,

Dl Petru Merck a venit 
într.o zi la redacţie şi ne-a 
spus că a fost vizitat, e. 
vident, în lipsa sa de a- 
casă, de două ori de Pi
cănel, Prima dată, acesta 
i-a luat un ceas de mână, 
trei carnete cu certificate 
de proprietate, patru că
măşi, trei perechi de pan- 
talon» şi 15 mii de lei. A 
doua oară, s.a mulţumit 
doar cu-110 0*00 de lei. Vi
zitatorul nostru ne-a spus 
că nu csţe singurul în a- 
ceastă situaţie, ca dumnea
lui au păţit mulţi oameni 
din Ormindea. L-am între
bat pe dl P. Merca:

— Poliţia dih Bălţa ştie 
de faptele vecinului dum. 
neavoastră?

— Sigur că ştie, fiindcă 
/.am reclamat şi, eu .şi alţi

oameni. Dar văd că nu ia 
nici o măsură.

Am telefonat la Poliţia

din Băiţa şi am vorbit cu 
un lucrător ăl postului de 
aici, dare a refuzat să-i o- 
parâ numele in ziar. Re
dăm convorbirea ce am 
avut-o cu dumnealui, pe 
scurt.

— Cunoaştem cazul — 
ne-a spus interlocutorul. 
Ne-au sesizat mai mulţi 
oameni din Ormindea a- 
supra faptelor lui loan 
Adam. Vă spun însă că 
respectivul nu este tocmai 
întreg la cap. Şi acum este 
internat la Spitalul din 
Zam.

— Familia nu i-ar'putea 
struni apucăturile?

— Este o familie destră
mată. Mama a plecat cu 
un alt bărbat, tatăl obiş
nuieşte să bea. Aşa că, 
cine să-l strunească?

— Ce soluţie aţi vedea 
în cazul pe care vi l-am 
prezentat ?

— Cercetările pe care 
le efectuăm sunt în curs 
de desfăşurare. Când le 
vom încheia, vom înainta 
dosarul la Parchetul din 
Brad, care va hotărî. Eu 
văd necesară internarea 
intr-o unitate de reeduca
re a lui foan Adaus.

Să sperăm că aşa vor 
evolua lucrurile şi oame
nii din Ormindea se vor 
linişti, cel puţin pentru 
o vreme, nu se ver mai 
teme ci vor fi vizitaţi, in 
lipsa lor de adasă, de mu
safirul nepoftit şi on mâna 
lungă.

TRAIAN BOND OK

* • •
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Programat turului diviziei A -  seria a ll-a, ediţia 1995-1996
ETAPA t (26 august) Jiul Petroşani — C.FJl, Timişoara C.S.M. Reşiţa — Otimpi» SJf. F.G. Maramureş — U.T, Arad

, Olimpia S. M. — F.C. Bihor .... .... Unirea Dej — Gloria Reşiţa ____... CJF.B. Timişoara — Gaz Metan
Fălticeni — Unirea Dej     Minaur Zlatna — Minerul Motru    AS-A. Te. M. U.T. Aram ___ F.C., Vâlcea •* Minerul MotruFălticeni — Unirea Dej 
Suceava — A.S.A. Tg. M.

Mul Petroşani —. Unirea Al L 
Motru *>— Gaz Metan 
SL Mare — Gloria Reşiţa 

fac.' mkac — U.T.A.
Minaur Zlatna — F.C. Maramureş 
Corviruil Iluont. — C.F.R. Timiş. , 
C.SJ». fieşifa — F U- Vâlcea

ETAPA A II-A (2 septembrie)

Unirea Dej — F.C. Bucovina 
ASJL  Tg. M. — Jiul Petroşani 
Unirea A. I. — Mineral Motru 
Gaz Metan — F.C. Bihor 
Glorie Reşiţa — Minaur Zlatna „„ 
IhTA- — Olimpia S. M.
EC,. Maramureş — Continui 
CF.R ţnnrtşor»ra -  C.S.M. Reşiţa I  
F.C. Vâlcea — Foresta Fălticeni

«TAPA A m-A (9 septembrie)

Foresta — GF.R. Timişoara 
FjO. Bucovina — F.C. Vâlcea 
MM Petroşani — Unirea Dej 
ţnhnfîa S. M. — Gaz Metan 
FjC. Bihor — Minerul Motru 
**»—  Zlatna — U.TA.

— Gloria ReŞ'ta
t — F.C. Maramureş 

Tg. M. — Unirea A. falia

ETAPA A IV-A (1« septembrie)

— Olimpia S. Mi
— A.S.A. Tg. M. 
falia -  F.C. Bihor

— Minaur Zlatna 
Reşiţa -  C m  Reşiţa

U.TA — Corvinul ..— ....
FjC. Maramureş — Foresta —----
-&FJS. Tlm^oara— m .  Bucovina ....
FjC. Vâlcea — Jiul Petroşani „.J_X

ETAPA A V-A (23 septembrie)
Foresta — Gloria Reşiţa 
F.C. Bucovina — F.C. Maramureş

Jiul Petroşani — C.FJL Timişoara 
Olimpia S. M. — F.C. Bihor 
Minaur Zlatna — Mineral Motru 
Corvinul — Gaz Metan 
C m .  Reşiţa — U.T-A. ■
Unirea Bej — Unirea A. falia 
A.SJ4. Tg. M. — F.C. Vâlcea

ETAPA A VT-»1l (36 septembrie)

Minerul Metru — Corvinul
F.C. Bihor — Minaur
Unirea A. I, — Olimpia S. M. , „„
.GăZ Metan — C.SJM. Reşiţa
Gloria Reşiţa — F.C. Bucovina
U.T.A. — Foresta 1
F.C. Maramureş — Jiul Petroşani..
C.F.R. Timi ara — AS.A. Tg. M. 
F.C. Vâlcea — Unirea Dej

ETAPA A VII-A (7 octombrie)

Foresta — Gâz Metan '
FjC. Bucovina — U. T. Arad 
IM  Petroşpnl — Gloria Reşiţa „ 
Mlaaur Zlatna — Olimpia SJVf. „ 
Corvinul — FG.
CS.M. Reşiţa 
Unirea Dej — CJVR.
A.S.A. Tg. M. — FG. Maramureş 
F.C. Vâlcea — Unirea Alba falia

ETAPA A Vin-A (14 octombrie)

CAM. Braiţa — Olimpi» SM- 
Unirea D ĵ — Gloria Reşiţa 
AA-A. Tg. M. — U.T. Arad 
C.F.R. Timişoara -  Unirea A. I. 
F.C. Vâlcea — F.C. Maramureş

ETAPA A X-A (28 octombrie)

Motru — Foresta 
Olimpia S«ML— Corvinul 
F.C. Bihor — CJSM. Reşiţa 
Unirea A. Iulia — Minaur Zlatna 
Gaz Metan — F.C. Bucovina 
Gloria Reşiţa — AS A. Tg. M. 
U.T. Arad — Dai Petroşani 
F.C. Maramureş — Unirea Dej 
C.F.K. Timişoara — F.O. Vâlcea

Minerul Motru — Jiul 
Olimpiii S. M. — Foresta 
F.C. Bihor — FG. Bucovina 
Minaur Zlatna — C.S.M. Reşiţa 
Unirea A  Iulia — Corvlual 
Gaz Metan — AS.A. Tg. Ut 
Gloria ^şifa — FC. Vâlcea 
U.T. Arad — Unirea Dej 
F.C. Maramureş — C.F.R, Timiş,

ETAPA A XI A (4 noiembrie)

Foresta — Minaur Zlatna 
F.C. Bucovina — Olimpia S. M.
Jitii Petroşani — FJC, Bihor 
C-S.M. Reşiţa — Corvinul 
Unirea Dej — Gas Metan /.
A S.A. Tg. M. — Minerul Motru , 
F.C. Maramureş — Unirea A. X. . 
O.F.R. Timişoara — Gtorta Reşiţa 
F.C. Vâlcea — U.T. Arad

ETAPA A XU-A (U noiembrie)

Minerul Motru — Unirea Dej 
Olimpia S. M. — Jiul Petroşani 
F.a Bihor — A.SA. Tg. M, 
Minaur Zlatna — F.C. Bucovina 
Corvinul — Foresta 
Unirea Alba L — C.S.M. Reşiţa 
Ga* Metan — F.C. Vâlcea 
Gloria Reşiţa — F.C. Maramureş 
U.T, Arad — CJP.R. Timişoara

ETÂPA A XI1I-VY (18 noiembrie)

ETAPA A XIV-A (25

Foresta — Unirea Alba Iuiia 
Minerul Motru — C.FJ*. Timiş, 
Olimpia 8. M. — Unirea Dej 
F.C. Bihor — FjC. Vâlcea 
Minaur Zlatna — ASA. Tg. M.

CUSĂI. Reşiţa — F.t ___ ___ .
Gas Metan — F.C. Maraatureş ... 
U.T. Arad — Gloria Reşiţa

ETAPA A XV.A (2 decembrie)

ETAPA A IX-A (21 octombrie)

Foresta — F.C, Bihor 
F.C. Bucovina — Minerul Motru 
Jhii Petroşani — Gas Metan 
Cdrvinul — Minaur Zlatna

Foresta — C.SM. Reşiţa 
F.C. Bucovina — Corvinul 
Jiul Petroşani — Minaur ZIaina 
Unirea Bej — F.G. Bihor 
ASA. Tg. M. — Olimpia S. M. 
Gloria Reşiţa ~  Unirea Aibă falia

H i t n u i i n i r t

F.C. Bucovina — ....
Jiul Petroşani — CJSM. Reşiţa 
Unirea Dej — Minaur Zlatna 
AS.A. Tg. a i  — Cervhwl 
Unirea Alba îutia — U.T. Arad

, ..ş . .  ... .■ . ■ 'jfŞt r id iîv  „ „Mior® ivcşiia **• încian miifi
F.C. Maramureş — Minerul Motru 
C.F.R. Timişoara ■— F.G. Bihor 
F.C Vâlcea — Olimpia S. M.

ETAPA A XVI-A (9 decembrie)

Foresta Fălticeni — Jiul Petroşani ...
FXX Bucovina — Unirea Alba Iulia 
Minerul Motru — Gloria Reşiţa 
Olimpia S. Mare — C.F.R. Timiş.
FC. Bihor — F.C. Maramureş 
Minaur Zlatna — F.C. Vâlcea 
Continui — Unirea Dej 
C.S.M. Reşiţa — A.SA. Tg. M. ”” 
Gaz Metan — U.T. Arad

ETAPA A XVII-A (16 dreembric)

Jiul Petroşani — F.C. Bucovina .. .
Unirea Dej — C.SM. Reşiţa 
A.SA Tg. M. — Fwesfa Fălticeni . , 
Unirea Alba 4  — Gaz Metan 
Gloria Reşiţa — F.C. BU«*r 
U.T. Arad — Minerul Motru
F.G. Maramureş — Olimpia Ş. M, ...
GF.R. Timişoara — Minaur Zlatna — 
FJC. Vâlcea — Gorvtsaf
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i  C U V Â N T U L  L I B E R

A început
distribuirea 

cupoanelor 

nominative de 
privatizare

(Urmare din pag. I)

970“. „Ar fi bine dacă ar 
fi numai atâtea, paf ia 
gândiţi-vă, bilanţul anu
lui 1994 a fost scos cu 
profit aşa şi aşa la multe 
societăţi. Dacă nu arătau 
băncii că au profit, nu 
mai primeau credite pen
tru a putea continua fie 
si acea existenţă econo
mică precară pe care o 
duc. Apoi decapitaiiza- 
reo întreprinderilor a . în
ceput şi continuă din 1990. 
Se vor capitaliza cu cu
poanele noastre?".

S-A NĂSCUT şi piaţa 
neagbA a

CUPOANELOR

Informarea insuficientă 
a multor cetăţeni privind 
ceea ce trebuie să facă cu 
cuponul a deschis încă 
din prima xi de distri
buire câmpul tranzacţiilor 
la negru. Un cupon s_a 
cumpărat astfel, Ia Hu
nedoara, cu 30 - 50 de mii 
de lei, pentru ca să fie: 
Vândut în alte zone (Ti
mişoara, de exemplu) cu 
100—150 de mii de Ici.. 
Faptul că nu există o pre
gătire suficientă a popu
laţiei privind acţiunea de 
privatizare . în- masă ne-a 
fost confirmat de nume-, 
«oşi- intefîWUtori. Pe • O 
stradă din Hunedoara, Eu.

■ genia Cerghizan şi Lă
crămioara Robac ne ofe
reau spre cumpărare cu
poanele pc care le ridica
seră doar în seara  ̂ pre
cedentă.

Pentru a nu cădea in 
păcat, reamintim cetă
ţenilor cape au dreptul ia 
cupon că acesta este no
minativ şi tiu poate fi 
schimbat pe acţiuni decât- 
de către titular, fie la u- 
nităţîle cuprinse în pro
gramul de privatizare, fie 
ulterior, până la 1 fe
bruarie 1996 la unul din
tre FPP_uri, după a_ 
coastă dată, tein Pierzâti- 
du-şi valabilitatea.

mitocanii
IN UNIFORMA

Unul din centrele de 
distribuire a cupoanelor la . 
Deva funcţionează în clă
direa Liceului' Auto. La . 
intrare in clădirea liceu
lui, patru cerberi în uni-- 
f m i gi rdi< ni ■*. publici 
'îşi consumă plictisul, - 
pentru câ centrul se des
chide pentru populaţie 
ai sa ia or 16. tac ’».ăti 
să obţinem câteva relaţii 
in problemă. Chestiunea 11 
enervează la culme pe 
unul dintre purtătorii  ̂de 
uniformă. „Aţi zis că vreţi 
să cereţi relaţii în legă
tură cu liceul, nu cu 
cupoanele. Acum vă arunc 
afară din Clădire!1*. Nu 
nc_a aruncat dar ne_a 
închis violent uşa In nas.

■ Noj spuseserâni destul do
dar că dorim relaţii de
spre distribuirea cupoa
nelor, iar dumnealui ne 
îndrumase către secreta
riatul Heeului. jtfevr<sk.r
estivale ş i . mitocănii ' în - 
uniformă;

Semne de întrebare; Ele 
nu sunt doar ala începutu
lui, dar despre acestea 
vom mai avea prilejul să 
ne pronunţăm.

A N U N f

SOCIETATEA • 
COMERCIALA 

DEVIL S.A. DEVA

angajează de ur
genţă;
• un fochist cazane 

medie presiune. 
Reiaţii suplimen

tare la sediul socie
tăţii din strada Do
robanţilor» nr. 32A, 
te ti f n* 8 2859$

(9338)

S.C. PETROL—DERNA S.A, 
Comuna Derna, judeţul Bihor ' 

produce şi livrează în cantităţi neli
mitate :

1) BITUM special pentru hidroizola- 
ţii, sub formă de calupi ambalat în fo
lie de polietilenă, cu livrare în auto sau 
vagoa/ne C.E.R.

2) ULEIURI MINERALE, utilizate în 
instalaţii frigorifice, instalaţii hidraulice, 
în industria textilă şi mecanica fină.

3) ULEI EMULSIONABIL PE 2, 
utilizat la prelucrarea metalelor, ca deco-

frol în industria materialelor de eomtnte* 
ţii etc.

Uleiurile se livrează cu mijloacele &e 
transport ale beneficiarului sau fa cister» 
ne C.F.R.

Plata se face cu CEC, ordin de plată 
sau numerar.

Informaţii suplimentare la teL 050/ 
137202, interior Derna; fax 059/133079 ,* 
telex 34332.

Vă oferim produse de calitatea cea 
mai bună, deservire ireproşabilă la S. C. 
Petrol—Derna S.A. , (9337)

i-
I%• .

!

I
îl
li

i Oferta specială 
j Cumpăraţi in fat$ cu
i numai 300 000 lei avani
I (oala gama 

MEGAVIStON

Hunedoara Bd.Dacia nr.2t> j
Tel.7 2 3 1 3 9

Numai in perioada 15 Aug.-15J$Opt

GRUPUL SCOLAJt INDUSTRIAL MINIER 
' D E V A '

1; ■
- A. N U N Ţ :h: . -

locurile rămase libere pentru sesiunea 
AU GUST— SEPTEMBRIi 19051
•  UCEU

— curs de zi — electronist automatizări mi
niere —* 7 locuri;

— clasa a IX-a electromecanic de carieră — 
25 locuri;
* LICEU '

— curs SERAL — clasa a IX-a — eontabil- 
statistician' — 2° locuri;

— clasa a X-a — prelucrător prin aşchie», 
re — 30 locuri;

— lăcătuş construcţii .maşini — 30 locuri;
— clasa a Xl-a <— mecanic maşini 

şi utilaje de carieră — 30 locuri;
— electromecanic de mină —- 30 locuri. !

•  pg st l ic e a l a

-— curs de zi — TQPOGRAF MINIER 
30 locuri.

•  ŞCOALA PROFESIONALA
— mecanic maşini şi utilaje de carieră

15 locuri; .
— strungar -|- mecanic de mecanică fină . 

15 locuri;
— lăcătuş universal 15 locuri.
La toate meseriile se primesc băieţi şi fete.

* (471)
•J

I' .»»'
I

: *

1 QUASAR S.A. |
j * Televizoare color j
j * Videoplayere sl recordere i 
j Virili magazinele «Ucis j
j Deva Bd.Decebal RR I
j TeUl 126tt 614983 \

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

A N U N Ţ A
In cursul lunii octombrie 1995, în municipiul DEVA &e va 

da în comunicaţie c e nt r a l a  telefonică automată digitală 
„ALCATEL“ cu acces direct la reţeaua telefonică internaţio
nală.

Tariful lunar de abonament este : .
• persoane fizice ■— 2 560 lei (
• persoane juridice — 36 000 lei 

Tariful de instalare:
• persoane fizice —- 150000 lei
• persoane juridice — 450 000 lei 

Tariful pentru trecerea,, abonaţilor cu cifraţia Glxxxx
62xxxx în centrala telefonică digitală ALCATEL este :

• persoane fizice - — 39 300 lei
• persoane juridice — 157 300 lei

IMPORTANT !
Abonaţii telefonici existenţi care solicită modificarea ser* 

viciului din centrala telefonică automată. în centrala telefonică 
digitală ALCATEL şi solicitanţii de instalări de noi posturi tele
fonice conectate în centrala telefonică digitală ALCATEL sunt 
rugaţi să depună cereri scrise la Oficiul Comercial Tc. Deva, 
până .la data de 30 septembrie 1995. ,

Tarifele menţiortate' sunt valabile începând cu data de’ 
1. III. 1995, aprobate prin H.G. 45/1994, putând fi modificate 

ţ în funcţie de indicele de creştere a preţurilor pe eednomie.
\ . * - ţm$ J

Ş . c .  A U T O C E N T R U M  S .R .L /^
importator direct va oferă: *v. * ■ ţNw»'- 

> en-gros anvelope second hand import Gennanîă}
- gn-gros tenîsi import China %'

■1^- echipament pentru atelier auto. (compresoare, maism pt 
descaltat anvelope etc.) import Italia

cazane de încălzire centrala si boilere import italia:

- corpuri de iluminat si spoturi pţ.tavan fals import itaUa 
Staţie de spălare auto CU perii, import Germania f

- pompe de benzina duble tip A RAL
- presocompactoare ROMAN
pe baza de comanda ferma importa autocisterne,

autospeciale, autocamioane

informaţii tel/fax; 054/616987 zilnic mtre orele 8-17 ' ■4

, s c  devatraoing  *
distribuitor autorizat ARAL va oferă eUzgroş 

-j#%‘ toata gama de lubrifiant» ARALţ k   ̂
Pşutru pfOiîlovarea produselor sale pe piaţa romaneasca 

fîniia ARAL va oferi clienţilor sai fideli facilitaţi deosebite 
IfiiSţmaUi la tel:054/616863 zilnic intre orele 8T-17
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' •  Cu ocazia zilei de 
riaştfre. multă sănătate. te_ 
piclre şi tot ceea ce îţi 
'doreşti în viaţă doamnă 
ÎSoga Maria (Mimi). Estera.

(6562) ;

•  Vând casă, grădină, în
sat Topii ţa (Certej). In_ 
formaţii sat Balata, : nr. 
^  r ; (6436) • .
J •  Vând teren intravilan 

comuna Romos, nr. 71, 
preţ negociabil.

(6038)
: •  ' Vând apartament 3

'eatnere decomandate, etaj 
2, ultracentral. Brad, tel, 
650542. ■•-. -~'.;

- (6037)
. •  Vând apartament 2 

camere, zona Gării, preţ 
44 milioane. Tel. 619123. 
"după ora 20.. '. .

(6035)
•  Cumpăr urgent gar

sonieră, apartament două 
camere, zonă bună, vând 
pian vienez. Tel. 624562.

(6034)
•  Vând dormitor "Solea,

sufragerie, bucătărie albă, 
llogălniceanu, bl; ap. 
t. 616399. .• .

, (6031)
•  Vând teren intravi_ 

lan 3170. mp, şi pădure 
5000 mp, in localitatea Si_ 
meria Veche. Tel. 617327.

(6024)
•  Vând combină sece_ 

rat Claas masa 3 m, Ma_ 
6ey Ferguson masă 2,5* 
d , plug trei brăzdare, 
^preţuri avantajoase. Tel 
661320. 648128.

(6026)
•  Vând urgent casă, 

grajd, teren strictul ne
cesar, drum acces până în 
Itarte. Cioran Ana, Bălţa

Trestia.
' • . (6326)

“ ii Vând remorcă auto 
Iproducţie germariă), mh_ 
Mnă pentru vată din za_ 
Văr, , telefon 627423,

(6041)
: * Vând apartament 4 
paniere, confort I sporit,

Siis, piodificări. Reiaţii 
efpn 625453. ,

. '• Vând Dacia 1100, mo. 
tor 1301, stare bună, re_ 
frizie efectuată. Telefon” 
515193.

(6330)
•  Vând apartament 2 

camere, central. Telefon 
526826.

(6331)
•  Vând Renault 16. In 

formaţii tel. 620332, după 
ora 17.

(6332)
•  Vând apartament 2 

Camere şi maşină de în
gheţată, în stare foarte 
bună, preţ 2400. DM. Deva, 
telefon 626022..
- (6Ş74)

•  Vând apartament 3 
camere central, zona Li
liacului, etaj 2, Deva, tef 
623274/

(6046)
•  Vând talon Lada 

1200; Telefon 611727.
(6049)

•  Vând apartament 2 
camere, Gojdu, telefon 
625233, după ora 16.
' , . .. (6050)

•  Vând Mercedes 240
D, 1974, urgent 623226; 
după ora 1,3. . «

(6561)
• Vând apartament 2 

camere, decomandat, Băl_ 
cescu, Cumpăr garsonieră 
zonă centrală. Deva, tel. 
614322.
i (6551)

•  Vând Ollcit GJub, fa_ 
fericat 1986, preţ 2200 DM, 
stare bună şi fân cosit. 
Telefon 626391.
' -V-.î (6555)

•  Vând Fiat Ritrno Turbo 
Diesel, fabricaţie 1986, 
•Băcia, 94. Tel. 672129.

/ (6327)
•  Vând teren lângă fa

brica de mătase, 714 mp. 
Telefon 612094..

. (6329)
• Vând societate capital 

s străin, scutită impozit,
constituită 1994, Telefon 
612094.

: (6328)
•  Cumpăr frigider ca_ 

paritate mică. Tel. 616915.
v.; ; ..,(6554)

•  Vând apartament 2 
camere, telefon 628629, 
după ora 18.

(6557)
• Vând teren, zona in

dustrială, Simeria, acces 
şosea şi calea ferată. In_

; formaţii telefon 660434,
. după ora' 17.

(6553)
•  Vând;; talon Dacia

1380 şi cazan ţuică 100 
litri. Informaţii telefon
Zam, interior 11, după 
ora 15.

(9341)
•  Vând apartament ultra

central deasupra maga
zinului Flamingo. Relaţii
la telefon 617861, după 
ora 18. (9342)

•  Vănd apartament 2
camere, etaj 4, Gojdu,’
A2, 611864.

(6039)
•  Vând teren intravilan, 

1200 mp, zonă liniştită. De
va, telefon 069/441606.
056/623985.

S (6047)
•  Vând Audi '80, mo

del 1978, motor complet 
1281 cmc, telefon 651709.

(356457)
•  Vând autocamion Sa_ 

viem, stare excepţională, şi
’ motor Cîmpulung, telefon 
650223. . (6458)

•  Vând grădină şi casă 
in Baia de Gris, str. Flo
rilor, 24, preţ - convenabil. 
Inf. telefon 165.
: I v (6460)

• BANCA Agricolă S.A.,
’ Agenţia Hălmagiu, anun

ţă scoaterea la licitaţie a 
imobilului din Tărăţel. — 
Brad, casă, anexe, curte şi 
grădină în suprafaţă de - 
1 ha, proprietatea credito
rului Lazăr Petru,; dosar- 
148/340, din 1993. 'Licitaţia 
va avea loc în data de 24. 
08. 1995, ora 1#, la sediul 
judecătoriei Brad, biroul 
executori judecătoreşti. 
Preţ de strigare — 7 mi
lioane lei.

(6458)
•  Vând . IMS Diesel şi 

drujbă, preţ negociabil. . 
Orăştie, str. 1 Mai, rir. 14, 
după ora 16.

; (5521)
• Vând camion Sayiem 

6,5 tone, stare perfectă de 
funcţiortâre, preţ hegoefifc/ş 
bil .Haţeg, tel. 777245, după 
oi*a 16. - ■ .

' (8750)
•  'Vând apartament trei 

camere, în condiţii avan
tajoase. Inf. la telefon 
054/721787, orele 17—21.

(6162)
•  Vând urgent motor 

ARO, Diesel, Cîmpulung, 
nou. Relaţii tel. 714220.

(6173)
•  Vând microbuz-Mer_ 

cedes 207 Diesel, sau 
schimb cu alt autoturism, 
Cumpăr motor Mercedes 
(benzină), telefon 723080.

(6164)
•  Vând apartament 4 

camere, zona Auto-Moto, 
etaj II. Tel. 721708.

(6166)
• Vând apartament 3 

camere, zona Centrul civic, 
preţ informativ 13 000 000. 
Relaţii tel. 716483, orele 
20—22.

(6159)
•  Vând casă, pământ, 

Nădăştie, Informaţii Hu

nedoara, Mlhai Viteazul, 
13/39. (6157)

•  Vând casă, curţe, gră
dină, grajd. Hunedoara, sat 
Boş, nr. 107.

(6156)
• Vând casă şi anexe,

teren, strada Lătureni, 11. 
Telefon 714626, zilnic 19 
— 23. (6142)

•  Vând dozator TES 
5 capete. Informaţii tel. 
720920. . ■/ v . ,/;/:

(6117)
•  Vând apartament 2 

camere, confort unu, ..spo
rit, vad şi pentru priva
tizare. Telefon 724997.

(6168)
•  Vând Fiat Regata 

Combi Diesel, înmatriculat, 
stare perfectă. Tel. 720677.

(6161)
•  Vând apartament 4' 

camere. -Relaţii tel. 629259, 
zilnic ,orele 10—18.

(9346);/;;
•  Vând bicicletă ru

sească şi Pegas, preţ con
venabil. stare perfectă. Re
laţii telefon 623697.

(355636)

• Schimb apartament 2 
camere Fălticeni cu Deva. 
Tel. 6H788.

(6033)

•  Închiriez spaţiu co
mercial ultracentral, Ha
ţeg, Tudor Vladimirescu, 
nr. 1. . -V ţ:

(6027)
•  Caut garsonieră sau 

apartament cu două ca
mere, pentru închiriere. 
Relaţii la tel. 623027.

(6051)
•  Cedez spaţiu comer

cial, Simeria, tel. 629326, 
zilnic 15—18.

(6333)
• Ofer de închiriat spa

ţiu comercial. Telefon 
616969.

■ (6552)
•  Executăm la coman

dă cabane din lemn semi- 
rotunri, Deva, tel. 615341.

(6325)
•  S.G. Transloc S. A, 

Deva, str. Depozitelor, rir. 
2, telefon 623645’ anga
jează şoferi pentru auto
basculante de 16 tone R. 
19215 şi autotren R 12215 
DFS D +  2010.

(6556)
• S.S. Autocom Deva

SRL Deva, începând cu 22 
august 1995, desfăşoară 
activitate de comerciali
zare. (6569)
•  S.G. Agromec Hunedoa

ra, S.A. anunţă beneficiarii 
; 4® lucrări agricole mecani- 
' zate despre intenţia de mo
dificare a tarifelor de plată 
de lâ data de 23 septem
brie 1995. (6043)

•  S.G. Agromec S.A. 
Simeria anunţă intenţia 
de modificare a tarifelor 
de plată la lucrările agri 
cole mecanizate, înce
pând eu 23 sept. 1995

(6042)

• Societatea GARANT 
CONSULTING Deva, 
telefon 616449, in
termediază vânzarea- 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor.
Cumpărătorii sunt ser
viţi "gratuit ! -
■ "V (5661)

•  Pierdut carnet de şO-
maj, nr. 313551, pe numşle 
Ardean Ana. Se declară 
nul. (6048)

•  Pierdut earn.et şomaj, 
pe numele Cozac Alexan
dru Elec. 11 declar nul.

(5519),
•  Pierdut legitimaţie

veteran, • hr, 451635, . ; pe

numele Stoica Apostol. O 
-dedur nulă. ■ -■ — —

COMEMORĂRI

• La. 3 ani uitarea nu 
ţi_a şters chipul drag şi . 
sufletul , tău bun, dragul * 
nostru' ■ ; ' '
Ing. MOGOSAN REMUS } 

Veşnică pomenire. So-’( 
tia şi fiii cu familiile. ' 

. (5520)

DECESE - ■ ; ■

■ . UI - ’i ./n ii 1 niti- 'r.- . - ■■tona-'.'- " '-T-.... III

; i NOUA GENERAŢIE DE AUTOTURISME

• Condoleanţe şi 
compasiune în mo
mentele de cumpănă 
trăite de colegele 
noastre Maier Valeria, 
la pierderea tatălui şi 
Guleaş Rozalia la pier
derea mamei. Colecti
vul secţiei ■ pediatrie 
Deva.

(6559)

•  Salariaţii Sucur
salei Judeţene Deva 
a Băncii Naţionale a 
României surit'alături 
de colega lor Pânoiu 
Adriana la marea 
durere pricinuită de’ 
moartea tatălui său 

UARALAMBIE 
' BALICI 

Dumnezeu să_l o- 
dihnească în pace!

(6572) •

. •  Colectivul de sa
lariaţi de la S.G. Talc_ 
Dolomită S.A. Hune
doara este alături de • 
dl director, ing. Spătar 
Simion, la. greaua în
cercare pricinuită de 
decesul, mamei sale. 
Sincere condoleanţe 
familiei îfWoliate.

(6169)

•  Familia îndoliată 
mulţumeşte pe această 
cale. tuturor şalăi 
riaţilor' FR.E.. Deva' şi 
S.G. Garmetapîasţ Ş.Â.
Deva pentru . ajutorul 
acordat,atât moral 
cât şl material, «âţfc'fi. 
rudelor şi cunoscuţilor 
care i_au fost ‘ ală
turi la greaua pieri," 
dere pricinuită. de 
decesul Celui ‘ eâre ă 
fost ' '

TEODOR 
Ml/BEŞ AN

V ' (6582)

. PE PlAf A ROMÂNEASCĂ
consum  rBdus -,

r iv a lizân d  cu DACIA

COMPLEX COMERCIAL
Deva - Sâfttuhâlfrt (intefadCtia spre Hunet)0*rifj 

tel / fax 054 s 626 29.4 ; $21 386 '

■ î - i
•  La 21 august a în

cetat din viaţă, după o 
lungă şi grea suferinţă, 
cel care a fost 
IIARALAMBIE BALlCI 

un soţ devotat, tată fără 
egal şi bunic iubitor. 
Gorpul. neînsufleţit se a_ 
flă depus la Casa Mor
tuară Deva. înmormân
tarea azi, 23 august, la 
Cimitirul Bejan — Deva. 
Dumnezeu să_l odihnească! 
Familia îndurerată şi ne
mângâiată.

(6563)

mmm 0  mmm 0  0 mmm.

•  Soţia Ana, fiica Adi, 
ginerele Ionel şi nepoţii 
Dorel şi Dorina, cu su
fletul plin de durere, a_ 
nunţă încetarea fulgeră
toare din viaţă a dragu
lui lor soţ, tată şi bunic 

1IOTT VICTOR 
la vârsta de 77. ani.

îi vom păstra veşnică 
amintire. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace! în
mormântarea va avea loc 
astăzi, 23 august 1995, ora • 
14, la Cimitirul Ortodox 
-- Deva. • .,

“ (6579)
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REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

ŞI LOCATIVĂ 
HUNEDOARA

cu sediul în băut Republicii, nr. 5 . 
Organizează în data de 6 septembrie 

1995, ora 10, concurs pentru, ocupa
rea următoarelor posturi,:

■  maiştri — apă—-canal—termofica-
te — 4 posturi; .

■  ajutor programator — 1 post. 
Condiţii — studii superioare 
Informaţii suplimentare la biroul

personal — tel. 711394.

BANCA „DACIA FELIX<‘ S.A. 
SUCURSALA DEVA

A N U N Ţ A

Vânzarea prin licitaţie publică a urmă
toarelor bunuri imobile:
• apartament cu 3 camere, situat în Deva, 

Gojdu (zona gării), bl. 50, ap. 11; preţ de 
pornire: 21 000 000 lei; "

• casâ, curte şi grădină, situîtă în Orăştie, 
str. 9 Mai, nr. 78; preţ de'pornire: 30 000 000

_ lei;
• apartament cu 2 camere, situat în Deva, 

str. Aleea Patriei, bl. Dl, ap. 38; preţ de 
pornire: 10 000 000 lei;
apartament cu 2 camere, situat în Deva, 
Gojdu, bl. ÂB20, -ap.. 9; preţ de pornire: 
10 odo 000 lei;

• magazie de cereale, arător, fânaţ, situate în 
, Grişcior, nr. 136; preţ. de pornire: 10 000 000

lei; • - ţ ■ * - -
f casă, >anexe gospodăreşti, curte, grădină, 

situate în Cerţeju de Sus, nr. 229; j3rbţ de 
pornire: 23 000 000 lei; ,,

•. casă 3 camere, curte, anexe gospodăreşti, 
situate în Orăştie. str. Progresului, nr. 51; 
preţ de pornire: 10 000.000 lei; - \

• apartament cu 2 camere, situat în Deva, 
Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17; preţ de 
pornire: 5 000 000 lei;

• casă 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, 
-grădină, situată în loc. Ilia, str. Unirii, nr.

11; preţ de pornire: 17 000 000 lei;
• grajd 730 mp, teren, situat în loc. Bretea 

Română; preţ de pornire: 35 000 000 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 25 august

1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, bi
roul executorilor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare la sediul băncii din 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel, 620706, 
sau la biroul executorilor judecătoreşti, tel, 
614332. .
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