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DUpă' 1980. privatizarea 

capitalului ,a mijloacelor 
de producţie a cunoscut 
cele mai diverse forme 
de manifestare. Nu ne vom 
referi1 la tajâiiea prin câre 
bunuri "de zeci de miii’

. oane ale Întregii societăţi 
au -trecut-fn posesia unui 
pumn de învârtiţi ai re
voluţiei. Rândurile acestea 
sunt destinate proprietari
lor de capital privat care 
au investit cinstit într-o 
afacere, din care au drep- 
t ui-'moral nealterat 'să se 
bucure de rodul ei 
proălful şi de • • respectul 

•nostru.
Societatea Comercială’ 

“  Societate pe 
acţinni, situată in satul 
Sârbi, al comunei ftia, re
uneşte cinoi acţionări — 
persoane fiii ce sau socie
tăţi. cpmenSiale. A început 
cumpărând câteva imo
bile ale •fermei aooteiwice 
de ■ la fosta CAP, precum 
şi 'terenul aferent. Cu cre
dite financiare pentru ga
rantarea cărora acţionarii 
şi-au pus gaj casele şi 
tot felul de alte bunuri,

pe care banca le-a ac
ceptat, au. început lucră, 

orile de amenajare pentru 
transformarea clădirilor, la 
început în secţie de pre
parare; şi îmbuteliere a 
răcoritoarelor. Astăzi la 
Sîrtai- se află foarte a- 
proape de punctul de 
start o fabrică de - bere, 
ce Se . va • alătura celei 
de răcoritoare. . -

Omul cu care discutăm 
, câteva; detalii ale acestei 
-promiţătoare societăţi co- 
•inerciale. este mecanicul 
şef al ci, dl Constantin 
Tuţiose.

„Deocamdaţă, Spune dom- 
; ni a- sâ,. fabricăm "sucuri 

din concentrate de porto
cale şi de kiwi, pe care. 
le achiziţionăm pe. bază 
de con tra t, de lâ RIO 
Timişoara. Nu putem să 
ne plângem că afacerea 
nu este profitabilă. Piâţă 
de. desfacere ţţe-am creat, 
marca* fabricii o onorăfn. 
De ce nu ar merge trea
ba? Noi avem poştbiţlta. 
te să facerii şi transpor
tai la beneficiar al mărfii.

Proiectul nostru de dez
voltare este de fabrică de
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1 dolar SI1 A 
1 mâfcă germană

ia» yeni japonezi ......."
1 lira Sterlină , .
1 frăne elveţian 
1 franc frâlwz 

100* lire italiene

— 2108 lei jj
— 1419 leii
— 2039 lei!
— 3259 lei i
—  1746 l e i ! 

— 412 l e i !  

¥ '-'tel Iei;'

Cursuri de referinţă ple Băncii t NafiOnat* 
a României.

| > 1 ^

| Ieri, la' orele prânzu. 1 
; lui. In 1* *bţa r  ; centrală * 
i dia QttAe^Mhi fObor) J 
J s-au înrqgistrut urmă. J 
j tbarrefe prieţuri: fasole »
I uscaţi m o * a s m  m /  l

kfcr fasole verde .. * ■ |  
i M»» dfe~ lei/fcg; gdgo- J 

ţa r i ~  -W89—1200 de *
| lef/lfe ; : easbeiVeţi r  I 
! iWtf ' ldWfcs; - mere * 
l 6ăăr5dW9 dâ lă/kg; ar- |  

capiu
, 1000 dă 4eS/kg; Ceapă 1 
1 «8b- dc feijfcg; cartofi * 
i — 700-.Î50 de lei/kg; |
I făină de mălai — 600 I
• de ld/kg; făină albă — J. 
j «00 .de lel/kg; lapte — |
• «ţip de lei litrul; şmân- v 
Mână (Q,t?0 grame) — I 
î ISf» de lei; roşii -1 î 
|  700—800 de J«i/kg. (C.P.) }

i P ţ ţ i B

O  o p in ii  c u l t u -
IIALE. A apărut nr., 6
al publicai iei „Opinii 
culturale“ editat de S.C. 
T and V „Corvin Măga- 
2fn‘r ". S.N.C. Deva. !în  

' cuprinsul publicaţiei sunt 
inserate recenzii, pagini 
di* Dicţionarul persona- 
■litbf ilor hunedorene, poc. 
zii ,debuturi,- calendarul 
sărbătorilor literare, o 
poştă a redacţiei' etc. 
(M.B.)

© OMENIE. Emoţio
nată până la lacrimi, dna 

, Ileana Safta, din Abrud, 
ne.a spusi „Călătoream 
eu autobuzul firmei „Co. 
ratrans" - —* - Deva de- la 
Abrud . la Hunedoara,' la

bere şi răcoritoare. Cu U- 
tilajele pentru fabrica de 
bere am făcut probele 
la rece şi, în cel mult o 
lună şi jumătate, vom 
începe să fabricăm berea. 
Şi va fi bună. Afacerea 
trebuie să meargă, nu pu
tem da înapoi”.

Dacă aţi fost atent ţa 
vocabularul acestui om, 
el trădează o implicare 
organică în’ afacere, ca şi 
când ar fi vorba de ca
pitalul său! Ei? bine, dl 
Tudose nu este acţionar 
la S.G. „Traum” S.A., ci 
numai salariat! Şi lată, 
astfel,-privatizarea a năs
cut o nouă categorie de 
salariat, acela care pune 
la Inimi, treburile firmei 
unde lucrează, ştiind _ că 
numai astfel munca sa va 

' căpăta o valoare tot mai 
rţutre,, exprimată In nive
lul salariului său. Ga el' 
gândesc Stelian Bulgăr, 
Marihelâ " Gft>s, " ţstMga» 
Blaga, Mihai Ursa, Do- 
ghto Papa, ."Dori»’ Pşfeu, 
Nieotee Băluţoiu şl mţdţi 
alţii, ’

{Societatea Comercială 
„Flăniirel Turist Com" 
S.R.L,. are pr$U de ali
mentaţie publică şi hote. 
ller. Societatea s-a consti
tuit cu capitalul adminis
tratorului său, dl Mircea 
Bota.

— Cum merg treburile, 
dle Bota?

— Merg. Mutăm gre
utatea de pe un - Umăr 
pe altul. Cheltuielile sunt 
mari. Concurenţa la acti
vitatea* de alimentaţie pu- 

" Mică este şi ca mâVe şi

ION CIOCl.KI,
DUMITRU GUEONEA

- fCoBriRMare in pag, a S-a)

piîţ.m m . care muncesc 
aici. -ată cu bagaje
mi-am uitat în autobuz 
poşeta cu o mare „ sumă 
de barţi. Am rămas cu 
gândul că n-am să.i mal 
văd. Dan a doua zi, dl 
Viorel Păcurar, şoferul 

„autobuzului, mi-a dat 
poşeta cu absolut tot ce ~ 
aveam în ea. Mare om 
de omenie! (N.P.)

© INVITAŢIE. Din 
discuţia ca dl Alexandru 
Alba, secretarul Consiliu
lui. local lila, am reţi
nut că şi . aici se află 

. circa 150 de titluri de 
proprietate ■: asupra pă. 
mântulţd'-care .ti aşteaptă 
de multă vreme pe cei 
ce- şi.au primit terenul 
la care-.au avui dreptul 
conform LegU fondului 
funciar. Cetăţenii r'espec.
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•  Sf. M. Mc. Eustaţic 
şl Teopista cu cei doi 
fit ai lor: Agapie şi 
Tcopist;

•  Onomastică: «Frie- 
deric; ,

•  1459. Printr-Un 
hrisov emis dc Vlad 
Ţepeş este menţionată 
pentru prima dată „Ce
tatea' Bucureşti”;

•  S-a născut, In 
1924, scriitorul DUMI
TRU MIRCEA;

•  Soarele răsâre Ia 
ora 7, şi apane la 19,18;

zile
103.

-*-**-

dc
MS

Interviu cu df TIBEBIU HĂBŞAN, 
prim-procuror, Parchetul dc pe lângă , 

Judecătoria Hunedoara
; ad,&r—-r—— —■

— Despre furturile de 
la S.C. ,,Siderurgica*4 S.Â. 
Hunedoara noi am mai 
discutat dle prim-procuwr. 
Ciiieva din conducerea so
cietăţii s-â cam supărat 
Ia un momelii dat " când 
am afirmat că de acolo se 
fură ca-n codru. Poate 
n-o fi chiar aşa, dar nici 
departe nu suntem. Toc
mai ' acest lucru ne.a adus 
din nou Ia dumneavoastră. 
Care este situaţia acum ?

— Treaba cU furatul ca 
în codru vă ' aparţine. A- 
devărul este că fenome
nul marilor sustrageri a 
apărut la „Siderurgica** în 
Urmă cu doi ani. Acestea 
vizează” atât instalaţiile In 
funcţiune, cât şi piesele 
de schimb, cu consecinţe 
deosebite. Spun acest 
lucru, întrucât, pagubele 
create prin infracţiuni sunt 
de ordinul a sute de mi
lioane .de lei ! Se fură de 
la fier vechi, la metale 
nobile şi piese din maga
z i e  unităţilor. O mare 
parte din infracţiuni sunt 
comise de grupuri de in
fractori, care îşi organi
zează întreaga activitate, 
iar cu .ajutorul unor perl 
soane din interior pătrund 
în incintă cu mijloace 
de transport proprii şi 
se pun pe treabă,

— Care sunt cauzele a-

— fn ''primul rând este 
lipsa tlC 'responsabilitate a 
unora din societate*; Mă 
refer la cei care lucrează 7 
la ţţSidferurgicâ”, 1 fură 
si li ajută şi pe alţii din 
•afară să fure. Ar mai fi 
apoi suprafaţa' foarte mare : 
a fostului combinat,' unde . 
se pătrunde uşor şi do
rinţa de a agonisi pe orice 
cale bani necinstiţi

*—• Dle prim-procuror, 
dar nu de mult aici s-a 
înfiinţat un birou de po
liţie platformă: Se simte 
acest lucru?

— Desigur, O dovedeşte 
şi numărul tot mai .mare 
de infracţiuni descoperite'.

—  Vorbeaţi de responsa
bilitatea civică a celor din 
combinat.

— După fjărerea mea, 
vina este mai mare pen
tru cei cart supt angajaţi 
şi fură. Fracţie fură din 
propriile lor bunuri,, ' din 
munca lor şi «a altora. Iar 
consecinţele se răsfrâng 
asupra tuturor. Eu cred 
că fiecare angajat - este 
obligat să păzească aceste 
bunuri, de la director, la 
femeia de serviciu,’ nu ntl-

A consemnai
, VAUENTiN NEAGU

(Continnare în pag. a 7-a)

tivi sunt invitaţi şă-şi 
, ridice documentul t.e le ■■ 
-atestă ctflUatea- ”de stă. 
pân al pământului. (Tr.B.)

© BUCURIE DE 
SCURTA DURATĂ. In 
cartierul Aurel Vlaicu 
al oraşului Haţeg s.au 
instalat, de curând, stâlpi 
şi s-au niontat becuri pe 
unele străzi. Bucuria lo
catarilor a.fost mare, căci. 
nu mai 'erau nevoiţi ca 
în- tintpul nopţii să -or- 
becăiască: într-o beznă
deplină atunci,când mer- ' 
geau prin cartier. Dar. 
din păcate, bucuria "s-a 
stins repede ca şi becu
rile montate. (N.S.)

© SPĂRGĂTORI 
PRINŞI. " Primim de - ta 
dl Dumitru Bedescu, şe
ful Formaţiei din Brad 
a S.C. '„Pază şi Detectivi

ParticulariS.R fL, _ De- 
Mit; „Ngastew oifasţ spart 
’ohtoşeut firm ei „Mătd. 
dor“r. ̂ ' din Oraşul nou 
Brad: Au fost furate can.

‘ tităţi' însemnate de cio
colată, cafea, alune, ' ţi
gări, gumă etc. Doi lu
crători ai formaţiei noas
tre, Constantin Addm 
şi iovu Ioanf au fost pe- 
fază. Cu sprijinul po- 

. Uţiştilor, cei doi spargă, 
tdri — Florin Borat şi 
loan Savu —; au fost
depistaţi, pagubele recit, 
perate“. '

. Noi ce să-adăugăm? 
Felicitări pentru prompti- 

\ tudine în acţiune şi prin- 
darea hoţilor! (Gh. I.N.)

să-ţi dai tata după 
Ion? Parcă eraţi‘duş
mani de moarte,

—  Tocmai de-aia!
■■*'■* ' V. ,f - ‘ - ' - *

S.o albă pe nevastă- 
meii de Soacrăl-
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Scrisori comentate
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; Ne bucură 4 .  primim zilnic Ia redacţie scrisori 
d# la cititori fi colaboratori, prin câre fetreţSMem o 
s îâ n s i, ' ţi  fructuoasă legătură cu luate a, «antena la 
curent ctt aproape toate evenimentele, manifestările, 
întâmplările oe se petrec Ir» perimetrul judeţului, 
pentru ca apoi să le oferim operativ, nealterate; con
sumatorului de presă»

Cititorul nostru este astăzi tot mai avizai fi mai 
însetat de informaţie. Totodată, el ţin® să-l informeze 
şi, pe alţii cu noutăţile din preajma sa, De aceea, 
mulţi ne scriu despre o sumedenie de probleme, din 
numea şi viaţa tor, adesea ne fac observaţii critica 
asupra unor erori Pe care şi nO* le mai comitem, n® 
propun soluţii itt diferite chestiuni care nu le a u t  
pe plac. . ,

Noi le înregistrăm cu sinceritate şi responsabili
tate pe toate şi încercăm să corectăm eventuale gre
şeli, să punem în lumină adevărul aşa cum i 
frumos şi sănătos, « ist sau dureros, rupt dii 
ten ţa noastră diurnă.

triviri. |n  tetima vreme, 
cum poate ţ | i  constatat, 
ne-am corectat in bună 
parte aceste greşeli. Nu 
garantăm însă că nu vqr 
mai apărea, având * In 
vedere Să înseşi progra
mele publicate ■ în re , 
vista „Panoramic TV“ 
suferă pe parcursul u- 
nef săptămâni, anumite 
modificări, care n» «  
mâi comunică, precum 
altădată, presei tocate. 
Cine să mai aibă şl «- 
coastă grijă ?

OBSESIA- MINTIA ,

Ne serie din nou i i  
Marin . Marinescu, din 
Deva, despre aceleaşi 
probleme referitoare la 
salariile mari şi multi
tudinea de avantaje ale 
salariaţilor de îa Filială 
Kiectrdcerttrâle 'Sfinţia *—'

NEPOTRIVIRI TV

Bl Ion Zşmfireseu, 
pensionar din Bune-, 

ţ doara, ne-a trimis două 
1 depeşe, In care ne aten- 
l ţkmează asupra unor t- 
J nadvertenţe din progra- 
i mele de televiziune, pe 
1 rime le publicăm zilnic, 
} îndeosebi privlhd anU- S mite transmisiuni spor- 

ffee. Şt pune aîaturi câ
teva emisiuni di® progra
mul publicat de noi şi 
«fin ‘ programul apărut în 
fevlsta ..Naţiunea*', „scoa
tă  de " colegul: - meu , .  d e : 
facultate losif Consta n-

SDrăgan“, cu avantaj 
aţîuheâ".

Aveţi drpptate, dle 
lor» Zatnfireseu. Din 
graba şi neatenţia unor 
colegi de-ai noştri, au 
apărut asemenea nepo.

DeVa — pe care, se vede 
treaba, le cunoaşte foarte 
bine —, despre faptul că 
unii angajaţi de aici nu 
prea muncesc, că fură 
diferite bunuri din în
treprindere. că alţii au 
societăţi comerciale ori 
lucrează, după orele de 

ca taximetriştt 
îarf, pfâtind im

pozite modice etc.
Poate In unele pri* 

vinţe aveţi dreptate, d le  
Marin Marinescu. însă 
pentru salariile en.|r- 
geticienilor mai mari 
decât ale altor categorii 

- profesionale, ' ş i : •:. pentru. 
acele mult® sporuri pe 
car# le  invocaţi dv, nu 
sunt de vină angajaţii de 
aici, ci guvernanţii care 
au adoptat asemenea mă
suri Deşi. ca să Jude- ~i
căra şl ..'j0n;S||? i • 08

rid© e nergetlc linilor, 
petroliştilor, mineriter, 
bancarilor etc. sunt prea 
mari, ei acelea ate etNw 
mal multe categorii pro. 
festoaale sunt prea miei. 
Aici ; sunt adevăratele -  
greşeli ale guvernului.
. Câţ priveşte . ceMglte 

acuze aduse unor sala
rii! ţi de la FE Mintia — 
Deva trebuie tă  te  pro. 
baţi cu argumente, eu 
doVezi şi să le  aduceţi 
la cunoştinţa organelor 
îndrituite s8 te cercetez* 
şi sâ ia măsuri. Alt. 
minieri pe ce bază . să 
vă creadă cineva?

DUMITRI' GUFONKA

Ziar edita t de ‘ s
CASA DE PRESĂ $IEDH URĂ 

..CUVÂNTUL UBER'DEVA  
soaetâte pe âcttunt cv'capităiprwat 

înmatriculată ia Registrul Commtuîui Deva. cu 
rit J/20/B1&n99l Cont- 4072013110 B.C.B. Deva. 
Cod risca!. 2116627

CONSILIUL DE AOMtWSTBATlE 
Qtmmm Qiwante oreseâmte {redactor «ei).

: viceotesedintefteaacioi getadiunctl. 
«jmatri set I

I
t N  o m c B

o c a z i e

PUBLtCfTATEâ
m

„CUVÂNTUt
m r

■ în
S P R I J I N U L
AG EN TtW »
E C O N O M I C I

(Unaaet dte «şg. I)

trebuie sâ-1 facem faţă.
ţm  Realizaţi cel pei 

un venit din care să asi
guraţi pentru dv şf per
sonal salarii corespuns*, 
toaieî , .

. — Aţâţ realizăm noi, 
dar repet, cheltuielile sunt 
foarte mari. Spaţiul  nu

de subliniat în acest caz: 
se trăieşte mâl dificil din 
activitatea eemerctejâ, pen
tru  eă la  acoasta privati- 
zarea ' a' desfiinţat prima 
eară monopolul de servi
ciu.

mai deitttilt, o moară de 
mar® capacitate pentru

se m m  în  
faţă

de muncă.
Cum aţi încheiat fi» 

nanclar anul trecut?
— Bine; Noi suportăm 

efectele financiare ale U- 
mari investiţii făcută 

de societate, In moară de 
la Deva,.. şi totuşi, câşti
gurile oamenilor au cres
cut. Nu se aşteptau ca la

tn mat ipostaze

este al nostru c i . a l . coo
peraţiei. .

S.C. „Famiret TVSrist 
C3om“ funcţionează tn zpa- 
ţ8 pe care te foloseşte pe 
bază de contrari de coo
peram. E tot t»  tel de 
locaţie de gestiune, for
mulă de „privatizate*', prin 
care unii se ateg e » ; 
şf alţii cu banii. W» 
efit viitor va avtea «  
va avea dar, deocamdată, 
în materie de spaţii rim- 
strulte pentru comerţ şi 
prestări, Cele două ;st|ffle- 
tUri piramidale ale işţ*" 
zisei proprietăţi de grup 

Centrococ^j eu s^ d iv i . 
zăunile sale — federal. 
Oocîpurile şl tiCBCOM eu 
ale sale pupile —- ateomtl-

*  »

porumb eu degerminare. 
Aparţine ca patrimoniu 
S .a  jEetateri S-A. -« n  
Deva. Societatea contează 
ca privatizată. Intr-o for
mă mixtă, cu capital pri
vat fi de stei, ceva care 
aduce a metoda MEBO. 
dar nu este uşa cern  Cert 
este Că salariaţii sunt ac
ţionari, iar fiecare „ce
lulă" a societăţii funcţio
nează pe principiile eco
nomiei private, i a  fel fi 
moara de pomrrib deger- 
mi nat de la Ilia. Despre 
felul etnii funcţionează a- 
ceasta, discutăm cu dl 
Lucian Sucita şeful fili
alei.

—  Funcţionarea, timp 
de ţto an fn condiţiile

sfârşitul aaptei trecut şă j 
primească divîdepd^ 4ut ; 
au prirmt HOS d e - lei j 
pentru O acţiune, ,
' Iată încă o iposţaaă a j  
privatizării. în ©a*p pa- i 
mea® au numai de. câp*- | 
gat. Gmnerdi d e  pormab \ 
rezultaţi - ’ pr°dW «Ml- "
plementar mălaiului gri. 
sat so si un produs -.'.101 
multe eaHtăţi şi 
nutritivă ridicată, 
încăt au devenit 
marfă de « z p ri.

- Am alăturat ia  
rile de faţă trei 
a le privatizării.
clar că ori în care ____

.. ele :'.*-ur manifest* ; — 
unei® fited perfeetibfla —*

. privatizarea este calea d p  
' urmat. '

R A D I O - D E U f t  m  8 î f , 3  M H z

- ■Aslţiufâ sjşWir puftifritat 
p» posturile da radio privat* 
’dfn urmate a r«l« şravşr 
|« C U R iS tt 
CONSTANTA

TAL OM

OAHCE MUSiC TOP ŢEN

Ite'I
I
i
i

TIMIŞOARA ' 1
ClUJ-MAPOCA J ■
ORADEA ::Ş<- -.
BUZĂU £ . ?
URZtCENt ■ B ... ....1  - . s
SLOBOZIA -  . -• f "'Hş .
tntormalii (ăleîefotv ’------- — r  ţ i

60 4164

fiifppd iati tâ lo m if p e  a d re s a i  "'R adia D ev a”. s i r .  t .B la g a .  tir . 10

0mr 0)mş eetetv m*

m â s

6,30 $Hfi, seriale şf d.a.; 
9̂ )5 Springfield StorJ (s|j 
10,05 Santa Barbara (si; 
11,00 Frumos şi bogat (sj; 
11-30 Vremea dorinţei (sjf: 
l î ,00 Preţui e  fierbinte 
(show); 12,30 Duelu) fa
miliilor (sfaiow); 13,00 Ma- 
Iftei tel «Âtesdl; f®;3d: F*. 
fete de ster (rite*teâ); 14,00 
Pasiunea ei «  ̂ crima 
(s.p.j; 15,0(1 Barbet Scha. 
fer talkshow; 16,00 llona 
Christen taîksbow; 17,00 
Batet Mătoer talkshow; 
MM» feeptedri tes); 18,3» 
între noi (s); 19,00 ©
familie foarte drăguţă 
(s/r); 19,45 ŞflW, sport; 
metee; 20,10 Exploziv — 
ntegaşdnî 20,40 Vremuri 
bune — şi •— rele (s); 
21.15 Forţa destinului.

7,00 Ştirii 9,45 Show-ul 
toi M. Cestanzo (r); 12^0 
O blondă pentru tata (s); 
13,60 Robinsonii (s): M*30 
Casa Vianello $4,00 
Ştiri; Cotidiene
(Aow); 44,40 Beaetifîil 
(s): 1640 A iubf ţs); 16^0 
T ataşi ietiţa (sj; X<40 
Dădaca (s); H M  Desene 
animate; 19̂ 00 OK, pre
ţul e corect fes); 20.00 
Roata norocului (CS}{ 2L00 
Ştiri; 21 m  Paperissima 
Sprint (Show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 6,15 Show ul 
lui M. Costanzo; 2,30 Co- 
tidiene teto>te/r); 2,41 fa -  
Peririfana sprint (rh 3.30 

Cin-cin (s); 4,30 Cel cinci, 
(s).

rpţf

6,3o Germania azi di
mineaţă; «J0 Bruivă TV 
(mag. TV); fo.te Cmrmm 
(s.ph U M  Intefe - CMk- 
teziiloe <sB l 2^ 0 ScbwiSrtz 
intervine (*, pftfi tSM  
Medîcttl insulei «); 
I4,8t Pafcon Oresf te); 
m m  Cagney şi Laccy 
(s.p»); Ute» Star Trek 
(s. SF)î 17,00 Başwakh 
(s); 18,00 Să riscăm (cs); 
19,00 ' Teiul sau nimic 
(cs); m m  Steri, 
spori; 20,3# 
efetoi (cs); 21,15 Clanul 
Artea Tas* (f. TV p. IU); 
233Î5 Piricet Feiices 
tetol; 0̂ A5 Zona vtolen- 

■ ţ e j ' ( f a j ,  |;35f Reluări.

Ă W & r s s ;
7.30 Boţii şi Ma- 
ceri (de); 40,00 Co
merţ TV; n,80 F%fa eu
ropeană; 15,00 K t e a -  
mericana; BM>0 ' WtA 
ÎTN, buletin bnrifer;
19.30 Omul car® Colo
rează stririe fă», «tro- 
togto); 2040 SB0W «e- 
Dna brattî U m .  Brie. 
Bne. cu Jtone Iteutop şi 
Stonfe FhteSP»; «240 
Show-ul Mrii, cu 4ay 
tsteo; 9rn  Grife Volvo 
VGA — 
fers; 2^0 
»l«ri t M • pv nim  JK»“ ';.V “V|ŞTB*

CU

■ -Tr̂ jînrfjr r i

m S c
Srn  ShdOr-ort m ă , Ci 
dap Le»®; 3,S0 Show Se. 
lina Scote — interviuri.

9,S0 Aerobic. CE ■ din 
Bulgaria (rK ŢO^O Atle- 
titeto Mag, lunii sept. 
*09; 11,3» Culturism CE 
riît- Turcia; 1240 Mag. 
spurtwitor cu - motor;, 
14.00 Aventură (r);: 15,00 
Şah. CM da la  -New 
feric (r); 16^0 Călărie. 
Gup». Mtmdtoto; «6^0 Ci
clism. Turui Spaniei *95, 
ot, l? t N ari Arau — Luz 
Ardidem IM® SdU na
utic. CM d e . la ItO0Ue- 
brune, Franţa (sel^; 19,00 
Sur Ung, PBA Teur; 19,30 
Moto. Me ,.zln B rand 
Prlx; io.flO Auta. Maga
zia Formula i ;  2049 Bu
letin de ştiri U *f,00 
Tractor ' Pulling. Cupă 
Europei din Olanda.

' - J
revedere (mag,); I U I  
Fa, SI, LO, a  (teri» tete» 
11,» Trtoiîs temâri teB 
13,W Moda te): U m  fe*> 
miaHe... p b  t e N  Nefă» 
inii» Artgetera mr); MMto 
Deocoperireu^tetegdl lfe*0 
C asa. ţsIr*  m m  
Bibi şl Prietenii rid (Bs 
1849 Şan» cănteeef0fî 
j^k* Camptottiri terii 
1940 Furnal; 80A» U -  
mhdle Parisului; M B  
Jurnal teveţlan; • 2140
sa nu visăm (*nag.); «MB
Telescop Guşte r.
Fortul Stoyard (cs); 9M 
Tafete (mag ).
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DUPĂ MECIUL 
CORVINULUI 

CU UTA
Aşa cum relatam şi 

tn ziarul de ieri, Cor
vinul *- în ciuda ieşi
rii Mn formă a 2 S 4e- 
câtori —-, pr intr-o taa- 
bilixuc şupe *«a «i ;u- 
t*. de «t> ciul ca d a r ia  
Reşiţa -  c reuşit #& se 
dsseurae bine m faţa 
«râdem kc eue, * rim » 
au adus ceva îmbunâ- 
a u r ,  io ulu < i» aate 
că primul gol a căzut 
repede (fnin. 4), hune- 
dorenii n-au dezarmat 
şi prin Ga bor, Tetdea- 
nu şi An iţa au orgapl- r 
iat de e ncur uni 
poarta adversă. Au că
zut prea uşor golurile 
ce au urmat ale gazde
lor şi pe forului - unor 
greşeli In apărare, dar 
îndeosebi ale tânărOlut , 
portar, scorul fiind mult j 
p ita  mare faţă de ceea j 
ce s-a jucat pe teren. .

De altfel, după maci, I 
profesorul Ion V. m*~ I 
nescu avea să remarce ] 
c»i assai ,pe*ei d« recunos . 
cută că huncciorenii eu | 
j uoat frumos, că se nu 
mâţă printre cele mai , 
bum rmaţi ale w- 1 
< hm a II-a ' £gis j 
br< azs *ai La iţiva 1 
«, , Kt, î n n .<’ ăi *> * j  ; 
mare de greşeli indi- ] 
viduait ma ues la . .
sele decisive. Cu un f 
pertor mai experimen- ţ 
tat şi 2-3 jucători. Cor- , 
vinul poate să atace un 1 
lac pe podium. De fapt, ! 
conducerea clubului j 
caută cu înfrigurare să 1 
rezolve până la sfârşi- j 
tul săptămânii proble- 
- \ 'i  portarulu l’teb* 4 \ 
neapărat, altfel sambă- ; 
iă ne «gazează" şi me- t 
tonul o o Mt lias - 1

. S. CERBU ;

FEMININ

In etapa frecată Remin 
Deva a jucat la Nit-ramo- 
nia Făgăraş, unde fetele 
s.au Întrecut pe sine şl au 
câştigat cu 18—21 <8 —11), 
după un joc spectaculos, 
de excepţie, în care for
maţia aliniată de profeso
rul Ion Mâtăsaru a res
pectat cu stricteţe tactica 
de joc preconizată atât In 
apărare, cât şl în atac. Cu

Nitramonia 
Făgăraş ■ Remin 

Deva’ 18-21
toate încercările celor doi 
arbitri din Craiova de, a 
sprijini echipa gazdă să 
treacă de Remin, unde nu 
a putut estompa avântul 
oaspetelor ce şi-au do
rit victoria şi au obţinut-o, 
dominând mereu, de la în
ceput până in final.

Realizatoarele celor 21 de 
goluri sun t: Meii uda Toth 
(7), Anişoara Dop (5), Crss- 
tiaa Morar (4), Ioana Va* 
rodi (3), Sîmona Bozan 
(2). Remin Deva se află 
pe locul 1—2, la egalitate 
cu Textila Sebeş, cu câte 
6 puncte. Echipa a fost în
soţită şi din partea spon
sorului E.M. Veţel (dl ing. 
Gh. Crişan). In rândurile 
formaţiei se simte un re
viriment, fetele fiind de
cise să ridice calitatea jo
cului şi să atragă mai 
mulţi spectatori şi .susţi
nători la meciurile de a- 
casă. ■ Chiar sâmbătă, 23 
septembrie, Remin îşi dis
pută meciul sin  din etapă 
a IV-a. cn echipa „RODAE** 
Craiova, Începând de ta 
ora IA.

P E T R O Ş A N I

Etapă de zonă în 
Campionatul Naţional

Boxde
•  PATRU ZILE DE <h- 

THECEBI VIU D ISPU I ¥TE
•  AU PARTICIPAT 

SPORTIVI DIN MUNICI
PIUL BUCUREŞTI SI 11 
JUDEŢE DIN ŢARA

•  TREI BOXERI DIN 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

i CALIFICAŢI LA TURNEUL 
FINAL

in  organizarea F.R. de Box a 
Direcţiei Judeţene a  Tineretului 
şi Sportului Hunedoara şi a Sin- 
dleatului liber de ia E.M. Dîlja, 
în perioada 18—14 ; septembrie .
1995, s-a desfăşurat la Casa de 
cultură din Petroşani etapa de 
zonă din' cadrul Campionatului 
Naţional de Box seniori, Ia care 

\ au participat 76 de campioni ju- 
1 deţeni din judeţele Mehedinţi,

. /'Gorj, Argeş, Vîleea, Arad, Sibiu,
) Olt, Alba, Dolj, Timiş, Huncdoa.
) ra şi municipiul Bucureşti.
1 După 4 zile de întreceri viu 
f disputate şi de un bun nivel teh- 
J nic şi spectacular, apreciate de 
\ numerosul public prezent la gă- 
l le, au obţinut dreptul de a pâr
li tieipa la finala pe ţară, în ordt- 
I nea categoriilor de gteutau ur- 
! naturii spot ivi: 
i La ctg, 48 fcg. Florin Hîrcea 
’<— ţSŞ Olimpia f ilăraşi şi "C-tin 
} Pondîchi — Chimia Rm. Vîleea ;
\ Cţg. 51 kg. Alexandru Marian

Divizia A seria  I
Rezultatele etapei a IV-a : Constant — 

Vt>Tii 2 F.C. âi-'-f1 FF — Portul 
ţa  1—1; Rocar — Gloria Buzău 3—0; 

dunărea — Metro® 1—#; Metalul Plo
ui Poiana Câmpina 2—1; Tractorul 

Jv. — Electroputere 1—0; Dacia Piteşti
— Oţelul Târgovi.şte 2—2; Dacia Un.
Brăila — F.C. Uneşti 2—0; Cetatea Tg. 
N> — AHO Câmpulung M. 0—0.

C L A S A  M E N T U L

I» ’K&vfa.iteH
2, Sacasr Buc.
3k Bţeiu i Tirgovişte 
l  I W ma Câmpina
SţJRffe Oneşti

tsS* -
k  Oartbi 1 -ifb-m -

' Şt/ iliitrUH» Braşafr
t p H b a  O Îb a ^  

k& T m ti: Be&mv 
ÎL  ţirfu tu l Hlopeai
12. ihKMa. c-ta 

BttrSa m tm i  
14. eeămîm Tg. N.
$% we, am.iw
16. C atom ţ G alaţ î
17. B m h  MGzU
l i  JUtO Cîmpuîung

4 3 0 
4 2 9 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 

.. 4 2 9 
4 2 »  2 
4 2 9  2 
4  1 2  1 
4 1 2  1 
4' 1 -1 2 
4 1 1 2  

. 9 1 2 2  
4 1 1 2  
4 I I  2 
4  1 '9:-3 

■ 4 9 3 1

4—2 9 
m -%  9  
/M..1 t

f - i

4 -  5
5— 3 
S -5
5—T
'«Ml 
a*-f

M *€  *  
.5-4 4
3— 4 4 
1M4 .< 
2 -4  «
4— #  3
*—a *

fS ta w  (sâmMiâ. 23 septem tul^; 
FU. Oneşti — Metahd Plopeni; Hectro- 
pMtaee — Dada Brăila; iCetcatn Braşov 
— Oţelul Tlrgovişte; Portul — Dunărea 
' (Sori* Bana — VXX VBBMJWi 

ABO Cîmpulung — Rocar; Constant — 
Piteşti; Steaua Mizii — Tractorul; Poiana 

- îetatoa Tr;. Neamţ. • ’

D ivizia B
sarla  I

REZULTATELE ETAPEI : Chimica 
Tirnaveni —: Acord Focşani 3—&; Kafi- 
'».v ti D mâneşti - Mureşul Xophţa
1— 0; Romgal Romam» — Retr. Brăila S—2; 
Harginta ^  t net — Zwab n  Şiret - - J ,  
C.F.U. Fortus Iaşi — Petrolul Moineşti
2— 1; F.C. Sf. Gheorghe — Mia, Comă- 
es î— Pe o V a  «  , M line ‘>

vineşti 4—1; Min. V. Dornei — Letea Ba- 
câu 1—0; Unirea Fpqţaoi — ■Şp- Munteip. 
Vaslui 4—â; C.F.R. Paşcani — Vrancart 
Adjud 5—0.

C L A S A M M M T U  L
L Petrolul B n 8s  
t, flX
i. rnimm. S#*4nnffe 

: 4. Petrolul Beţia . - . 
5. Chîmsca B a i » .
4- SC,
7. MM- CouâneMl 

.« . CJ*4L. PUCESMi 
9. CMrcn PeeyMă 

19. Bxt̂ bS K'hibt’wx 
12. Mimkmi 

-12. '  
tX  &&jmâ
14-15. Sp. Mum Vwltti 

CJF.R. Fortnş 
H  MM V. B m n  
17. RoCtnom Dftnn.
Bk «terefBl lb»Ş |a
29 Asmi.
V  P riitu l ****11—j.

KfjyRA

C S «  1 11— 3 
5 4 1 1  13— 4 
5 4 11  12— 5 
# -:* !>  11— * 
S 3 t I 8— 4 
* S » 1  9— 7 
5 2  1 2  5— 9 
« 3 8 3- ■ & - «  
* 3 5 »  S 
C 3 9 3 
i'.S.L:#

Mi 
3 
3 
3 
3
3
4

-

5 2 
5 2 
5 2 
5 2

■ f e . t

7— 9 
f — 9 
5—M 
4—13

6 * t l
1—12

9 2 9 
5 2 0 4 
5 9 9  5
Chimica — CFR 

Aoord — B onom i; Mureşul — ' 
PetrMrt SsfiBa —• Harghita Od.; 

Zamhnil — CTH Bu9w; Petmlul lfei- 
neşti — ®f. GiKOlgle; Mht. -PBSiafeTi-iS|ţl — 
Petrolul B< rea; Metanii i ln  V Dor- 
nei; iA’tea Bacău — Unirea Focşani; Sp, 
Vaăldi r* Vratmârf M jâd ., '

D ivizia B seria  a 11-a
REZULTATELE ETAPEI : ■ Cimentul 

Fieni — Danubiana 0—3; FI. Moreni — 
Conprcf C-ţa J--3, Accjuila Giurgiu - 
Faur ? 1; Agrariana Srarsişiea -- Gi 
Corneşti 1—3; Asţra Ploieşti — Petrolul 
Teleajen 1—0; Cimentul Medg. — Petro- 
M  R. de Jos 8—9; F.C. Chimi -  
Iîstui Boldeşti 3—1; AS. Midia — Calla- 
tSs Mang. î—0; Constr. Feroviar — A- 
versa 1—0; Juventus Colentina — Elec
tromagnetica I 0.

C L A S  A M E N  T U L
1 15— 8 13
2 17—10 12 
2 7— .7 12 
2 10—12 12 
l  7— 5 U

11— 6 19
11— M 10 
9— 5 10 
8— 7 10

- 7— ,j IS
9

1. Gloria CMsoeşdi ' . ' 5 4 1
. 2. Damibtanâ " ' « 4 O
1  Constr. Feroviar 6 4 0 

'4. Jmeiăiii CdentiM 4 4 0 
'5. PeltMul R. de Jos 5 3 2 
5. Aversa Boc. ' $ 3  1

: t. Fău - Bucureşli ' 4  3  1
8. A.S. Midia « 3 1
9. Pt. Moreni 5 3 1

10. Cimenta! Medg. ~ 6 3 1 
l î .  Acqnlîa dufg îa
12. Chimia :B«K:. .
13. Petrohd Teleajen 

: 14. Astra W sîcjti
15. Fdrdoi Boldeşti 
1$. Catlatts Mang.
17, Cimentai Fieni '
18. Conjirrf C-ţa 
19.. Agrariana Braniştea 
-29, EJeetrntaagnetka -

Etapa vîîtoare
vontus; Danubiană —- FI. Moreni,— Con- 
pref — Acquila; Faur — Agrariana; GI. 
Corneşti — Astra; Petrolul Teleajen — 
Cimentul; Petrolul R. de Jos — FJC. Chi- 
ffln, B M i M  Boit -  Petroefc. r*î 
fMlatts 1% — . 'r ,A  . Pe oviar; 4»-» s* 
—4 EJectromagnetica.

« 3 9 3  14— 7 
6 3 0 3 7— 5 
6 3 0 3

3
4 
4 
4 
4 
4

5 3 0
6 2 0 
6-2 
6 2
« 1 
$ 1 
6 1

8— 9
-7—9:
8—12
3 — «0
6— 13
4— 7
7— 14 
6— 9

Cimentul — Ju-

DIVIZIA C -  Juniori

REZULTATELE ETAPEI A V-A : Jiul 
Petrila — E.G.C.L. Călan 2—0; Victoria 
Călan — Min. Şt. Vulcan 6—0; Min. 
Lîvezeni — Favior Orăştie 4—1; Haber 
Iiaţeg — Min. Aninoasa 1—2; Metalul 
Crişeior — Min, Teliuc 1—1; CPJi. Si- 
me - Aurul Br. «j. ;~h Gheiari
— Min. Bărbăteni 0—4; Constr, Huned.
— Dacia Orăştie 1—0.

C L A S A M E.N T U L

— CSŞ Olimpia Călăraşi şi Ml- ■ 
hăiţă Mutu — Rapid Bucureşti ;

Ctg. 54 kg. Crinu Olteanu — 
Dacia Piteşti şi Marinei Tuşinea. 
nu — Box Club Alba Inlia ;

Ctg. 57 kg. Daniel MUmitres- . 
cu - - ru w  Bucureşti %; Gabriel { 
Ţyreitu — Steaua Bucureşti ; «

Cţg* 50 kg. Cristian tordathe j
-  > f>.,err tt'V > M xandru ţ
Dima — Me alurgrituî Sadu ; *

t % 635 kg. ' irian 3ht tghe
— Rapid Buc. şi Milian Matei — 1
Minerul Dîlja ; i
, Ctg; 67 kg. Râul Szekeiy — 1 

U.M. Timişoara şi_ Alexandru * 
Andrei — Rapid Buc. ; ’

Ctg. 71 fcg. Robert Ilerghele-1 
gin — Box Mercur Buc. şi E -j 
dnard_Copoţ — U.M. Timişoara ; I 

Ctg. 75 kg. Victor Gogu — . 
Minerul Vulcan şi Costîcă Gre- * 
cu — Metrorex Buc. ; ţ

Ctg. 81 kg. Sergiu Roman — i 
Minerul Dîlja şi C-tin Armega J
— Drobeta T. Severin ; \

Ctg. 91 kg. Daniel I.ingurici i
— Pandurii Tg. Ţiu şi Ion Mi- ?
hai — Midia Năvodari ; 1

Ctg. -j*- 91 Ad. G her-y
ghe — Rapid Buc. şi Valentin 
Sâvescu — Minerul Motru.

Mult succes celor trei repre
zentanţi ai judeţului Hunedoa
ra şi antrenorilor ce îi pregătesc 
în obţinerea unor rezultate pe 
măsură tradiţiei boxului hune- 
dorean, la finala ĵ e ţară.

Prof. M1RCEA SÎRBU

1. Min. Bărbăteni 5 5 0 0 22— 1 15
2  Victoria Călan 5 5 9 9 21— 2 15
3. Min, Aninoasa 5 5 0 9 29— 4 15
4. Min. Livezeni 5 4 0 1 21— 5" 12
S. Minerul Teliuc 5 3 2 9 12— 3 i i
6. I^vior Orăştie 5 3 1 1 24— 7 19
7. Min. Şt. Vulcan S î  -J % 9
8. Dacia Orăştie 5 2 0 3 9— 4 6
9. Constr. Huned. 5 2 0 3 4—10, 6

10. Metalul Crişeior 5 1 2 2 6— 9 5
11. Mm. Gheiari 5 1 13 6—15 4
12. Jiul Petrila 5 1 1  3 ’ 5̂ *16,,- 4
13. Aurul Bead 5 1 0  4 5—10 3
14. CF.R. Simeria 5 1 9  4 6—26 3
15. Haber Haţeg 5 0 1 4 4—27 1
15 E.G.C.L. Călan 5 0 0 5 1—26 0

ETAF a ' ITOAî E (23, sep embri ' 
Min. Şt. Vulcan —. Jiul Petrila (arbiţr; 
Pindărelu, David şi Melha — Orăştie); 
Favior Orăştie — Victoria Călan (Hritac, 
Radu şi Palko — Deva); Min. Aninoa
s a — Min. Livezent (Gergeiy, CdbZartl şi 
Mândru — Huned.) ; Min. Teliuc — Hă- 
ber Haţeg (Dănilâ, Popa şi TSrok — Hd j;  
A.S.A. Aurul Brad — Met. Crişeior (Hanzi, 
Csiki şi Peţric — Deva); Min. Bărbăteni
— C.F.R. Simeria (Macavei, ClrstoiU şi 
Lucaci — Deva); Dacia Orăştie — Mtn, 
Gheiari (Popa P., Criste C. şi Cirstea J.
— Petroşani); E.G.C.L. Călan — Constr. • 
Huned. (Lixandru, Dudaş sl Gheorghe E- 
milian — Petroşani).

AZI, ETAPA IN CUPA EOMANiKI

CONSTRUCTORUL — CORVINUL

Azi, începând de la ora 15.00, Pe sta
dionul gazdelor — Constructorul (Wvizii 
C) întâlneşte, în Cupa României la fot
bal, pe Corvinul Hunedoara. (S.C.)

D ivizia  B
saria a  IV-a

REZULTATE IJ! ' ETAPEI: ' Metalurg. 
Cugir — Min. Anina 1—1; Vulturii Lăgoj
— Phoenix B. M. 0—2; Motoan Arad — 
Armat. Zalău 0—1; Metalul Bocşa — O- 
limpia Salonta 6—2; Minerul Cavnic —; 
W.P. Pecica 2—0;-AA. Sighet — UM.T. 
9—0; Lamin. Zalău — F.C. Arad 0—5: 
Min. Ştei — Min. B. Borşa 3—0; Sticla ’ 
Turda — Furnirul Deta 1—0; C.F.R. Cluj
— Ind. S. C. Turzii 6—0.

C L A S A M E N T U L

L UAL Timiş. 6 4 2 9 1&— 9 14
2. F.C. Arad 6 4 11  14— 2 13
3. C.F.R. Cluj 6 4 1 1  14— 4 13
4. Mia. ». Borşa 6 4 9 2 14— 6 12
%, M îtcmî Aîdn» t î  1 0  «2— 4 W
6. Metalul Bocş» 6 3 1 2 88— 7 18
7. Armătura Zalău . 5 3 1 2 6— 3
8. lud. Sârmei - . 5 3  1 2. -5— 9 19
9. Phoenix B. Mare 6 3 9 2  11— 6 9

» ,  SticM Tei.J-* 6 3 9 S H — # 9
11. Furnirul I>eta 6 2 2 2 5— 3 8
12. Metalurg. Cugir . 6 2 2 2 S—11 8
13. Minuni Ştei 6 2 1 3  0 —19 7
l i  W. P. Pecica 6 2  1 3 12—13 7
15. Moteml Arad - ' « 2 1 3 6—13 - t
15. SiSwrtîl €.ir-*ic 6 * 2 3  S—49 9
17. Olimpia Salonta 6 1 2 3 7—17 5
16. AS. Sighet 6 I 1 4 4— 9 4
19. Lamin. Zalău 6 1 1 4 3—47 4
20. Vulturii Lugoj 6 1 9 5 4—18 3

ETAPA VIITOARE: Metalurgistul — 
C.F.R. O u j; Min. Anina — Vat&lrit Lu
goj; Phoenix — Motorul Arad; Armătura
— Met. Bocşa;. Olimpia Salonta — Min.
Cavnic; W.P. I^ectca — A.S. U Jt.
T im iş.: — Min,: Ştei; Min. 8 . Borşa 
Sticla; Furnirul — Ind. Sârmei
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Regimul juridic al patrimoniului 
unităţilor cooperatiste (1)

Perioada postrevoluţio
nară a marcat apariţia u- 
nor noi reglementări lega
le pentru cooperaţia meş
teşugărească şi cooperaţia 
de consuni, din care re
zultă că acestea .sunt so
cietăţi economice, consti
tuite pe baza consimţă
mântului persoanelor ca
re devin membri, în sco
pul desfăşurării activităţii 
îît comun, - cu mijloace de 
producţie proprietate co
lectivă sau închiriate. O- 
biecţul ţie activitate. eşte 
foarte diversificat, extift- 
4ându-se de la activităţi 
productive şi prestatoare 
de serviţii, '. până ; la ap- 
ţiuni culturai-educative, 

.sportive şi recreative sau 
organizarea pregătirii pro
fesionale pentru propriii 
membrj. Sub aspect patri
monial se permite organi
zarea! societăţilor mixte 
în ţară sau în străinătate 

.şi înfiinţarea unor orga
nisme specializate,"cu per
sonalitate juridică, în con- 
formitate cu hotărârile 
membrilor cooperatori.

în Constituţia României 
din decembrie 1991, pro
prietatea cooperatistă nu 

.inai este reglementată dis
tinct, stabilindu-se că pro
prietatea este „publică" 
sau „privată1*, astfel încât, 
sub aspect civil, patrimo
niul organizaţiilor coope
ratiste se încadrează în 
categoria proprietăţii pri
vate, având drept titular 
persoana juridică apărută 
în momentul înfiinţării 
cooperativei respective.

Uneori, „proprietatea coo
peratistă" reglementată în 
vechea Constituţie s-a con
fundat cu noţiunea „avut 
obştesc" specifică dreptu
lui penal, motivându-se 
că acesta din urmă a dis
părut din cauza eliminării 
dintre formele proprietă
ţii prevăzute în actuala 
Constituţie. Ca urmare, 
termenul „obştesc" a fost 
înlocuit cu termenul „pu
blic", exprimându-se însă 
uneori opinia că are a- 
ceeaşi sferă de cuprinde
re, inclusiv asupra patri
moniului organizaţiilor cul
turale, fundaţiilor, ■ culte
lor religioase, ; sindicate
lor, societăţilor mixte, a- 
sociaţiilor de locatari, coo
perativelor : meşteşugăreşti 
şi de consum etc.

Aceeaşi eroare a deter
minat republicarea Codu
lui penal în diferite va
riante, înlocuindu-se ter
menul „obştesc" prin „pu
blic" în toate textele său 
numai în unele texte.

Parlamentul nu a operat 
insă modificarea prevede, 
rilor Codului penal refe
ritoare la avutul obştesc, 
deşi a efectuat patru 
schimbări importante ale 
legislaţiei penale.

Ca urmare a confuziilor 
dintre noţiunile „proprie
tate publică" şi „avut ob
ştesc", s-a creat aparenţa 
că patrimoniul coopera
ţiei nu mai poate fi in- 

. clus în sfera celor prote
jate eficient de prevede
rile legislaţiei penale, în

trucât nu mai face parte 
din „avutul public", redus 
la sfera „proprietăţii pu
blice" definită de Consti
tuţie.

Curtea Constituţională. a 
accentuat confuzia prin 
decizii contradictorii, din- 
tre care ultima a scos de 
sub incidenţa legislaţiei pe
nale eficiente chiar bunuri 
din categoria proprietăţii 
publice, de genul: celor a- 
flâte în patrimoniul regii
lor autonome.

Din acel moment, prac
tică judiciară a -tratat în 
mod diversificat infrac
ţiunile vizând patrimo
niul cooperaţiei, semna- 
lându-se orientări' diver
gente în cadrul tuturor or
ganismelor judiciare. în 
trucât delapidarea, abu
zul contra avutului obştesc 
şi neglijenţa în serviciu nu 
aveau corespondent în ca
pitolul corespunzător in
fracţiunilor contra avutu
lui privat, s-a exprimat 
opinia că au fost dezincri- 
minate prin Decizia Ple
nului Curţii Constituţio
nale nr. 1/1993, astfel că 
atl existat propuneri de 
scoatere de sub urmărire 
penală. în unele cauze 
aflate pe rolul instanţei 
s-au pus concluzii de achi
tare din aceleaşi conside
rente, fiind atacate cu a- 
pel soluţii date în sens 
contrar. Alte instanţe au 
înlocuit Infracţiunea de 
delapidare cu infracţiunea 
de furt în paguba avutu
lui privat, deşi inculpaţii

aveau în mod incontesta
bil calitatea -de gestionari. 
Alteori s-a apreciat că 
actele de delapidare pot 
fi încadrate numai la in
fracţiunea de gestiune 
frauduloasă, deşi aceasta 
din urmă presupune nu
mai existenţa unui raport 
de natură civilă. Soluţiile, 
de acest gen s-au pronun
ţat şi în cauze cu preju
dicii foarte mari, produ
se înainte de apariţia noii 
Constituţii, ceea ce presu
pune posibilitatea reju- 
decării cauzelor vechi.

în  alte căuZe, inculpaţii 
au solicitat schimbarea 
încadrării juridice din in
fracţiunea de delapidare 
în aceea de abuz de încre
dere, însă instanţele nu au 
împărtăşit această opinie, 
ignorând prevederile De
ciziei Plenului Curţii Con
stituţionale.

în cazul infracţiunilor 
care au corespondent în 
capitolul referitor la avu
tul privat, s-a considerat 
uneori că sunt aplicabile 
numai acestea din urmă, 
sancţionate cu pedepse 
până la doi ani în majo
ritatea cazurilor, indife
rent de cuantumul preju
diciului. Soluţii de acest 
gen au fost pronunţate atât 
de primele instanţe, cât şi 
de tribunale.

ALEXANDRU IOTOVICI, 
prim procuror adjunct, 
TIBERIU MEDEANU, 
procuror criminalist, 

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara

Acolo se va deschide 

încă un butic?

Din partea

Invitaţie la faţa

locului

locuitorilor 
cartierului „Gojdu" din 
Deva venim cu o plânge
re. Până nu de, mult, pe 
bulevardul „Decebal". lân
gă librăria „Dehsusianu”, 
funcţiona un centru de 
primire a hainelor pentru 
şpălat, călcat sau curăţat. 
Conducerea Cooperativei 
-„Progresul" (sau cum se 
numeşte acum) a desfiin
ţat acest centru, motivul 
fiind necunoscut. Pentru 
astfel de servicii trebuie 
să mergem pe strada Li
bertăţii, lângă piaţă.' Oare 
nu se gândesc mai marii 
urbei, Primăria şi condu
cerile cooperativelor meş
teşugăreşti din Deva cât 
de mult ni s-a îngreunat 
in acest fel situaţia, fiind 
nevoite să umblăm pe dru
muri cu hainele în spate ? 
. Solicităm sprijin pentru 
rezolvarea acestei proble
me, respectiv redeschide
rea centrului. Sau acolo 
ne vom pomeni cu încă 
un butic ? Că aşa-i la noi... 
(Cu mulţumiri, X. Gruia).

Domnule primar al ora
şului Simeria, vă rugăm să 
faceţi o plimbare pe jos, 
pe terminalul străzii Tei
lor şi în continuare pe 
Geo'rgp Coşbuc, dar când 
plouă. Ştiţi că acea por
ţiune din strada Coşbuc 
nu este canalizată „ofi
cial" ci ad-hoc ? Vin ploi
le şi vor fi inundate mul
te case. Vă aşteptăm să 
veniţi să vedeţi personal 
situaţia. Am foSt inundaţi 
de „mama natură" prin 
1970—1975; acum vom de
veni decântoare ale stră

zilor Teilor, A. Vlaicu şi 
Biscaria. (In numele celor 
în cauză, cu stimă, Victo
ria Korosy).

Mare scandal

pentru câteva nuci

dus să-şi adune nucile de 
sub nucul proprietate per
sonală. In acest timp, ă 
venit vecina, Mâria Dără- 
banţ, şi â făcut scandal 
cum că nucul îi aparţine. 
S-a dus apoi în curtea ei, 
şi-a luat soţul şi nora, au 
pus mâna pe topor, furcă 
şi' pietre şi a'u venit peste 
familia Herdea Aurel, in- 
vitându-1 la bătaie că de 
ce a luat nucile care, chi
purile, -îi aparţin.' A tre
buit să anunţăm poliţia şi 
a 'venit vechiul proprietar, 
care a confirmat că a vân
dut casa cu nuc cu tot fa
miliei Herdea.

V-am semnalat acest 
caz deoarece a fost deran
jată toată strada Vlaicu 
la o oră matinală. Ne în
trebăm, în acelaşi timp, 
oare poate fi încălcată li
niştea şi ordinea unui ce
tăţean - în propria sa casă 
şi curte ? (Bazil Herdea— 
Deva).

cei implicaţi în lucrările 
de săpaturi şi instalaţii 
de conducte din cartierul 
Viii©. Noi, cât şi Poliţia 
Deva, cine anume sustra
ge bordurile şi pietrele de 
pavaj scoase temporar. Ne 
daţi şi numele ^harnicu
lui şi curajosului - gospo- 
d ^ ,  chiar şi strada şi nr. 
unde surit depozitate; Aţi 
uitat -iasă, r să vă semriâţi 
şi să vă daţi adresa.

Suntem sesizaţi de dna 
Luţica Stremtici din Dă* 
va, Aleea' Arfnatel, bloc. 8, 
seara I, ap. 2#ţ că un ve-* 
cin de la etajul I sfidea
ză orice norme de convie
ţuire în . acelaşi imobil, 
prin faptul că „a amena
ja t în -apropierea blocu
lui tot felul de coteţe unde 
adună resturi de grăsimi 
animale şi borhoturi, din 
care face probabil. săpu
nuri . şi, respectiv, ; alcool, 
de unde se degajă miro
suri insuportabile şi că 
nimeni nu ia măsuri".

Ne-am deplasat la faţa 
locului. Intr-adevăr, Ia 
câţiva metri de locuinţe, 
în spatele blocului 8, este 
improvizat un fel de adă
post respingător. Sunt a- 
dunate acolo- unele peste

ori, mai ales seara, intră 
în ' locuinţe; Vă închipuiţi 
Sohsdcinţele I Nici '- somn 
liniştit nu mai avem. <So- 
cbşul cântă şi ne trezeşte 
noaptea, găinile rie surzesc 
prin cotcoăăcit, nu mai 
poţi asculta un radio sau 
un televizor. în  plus, ne 
surit distruse zonele verzi 
şi micile straturi de zarza- 
.vaturi. Vă rugăm să luaţi 
măsurile legale de protec
ţie a mediului şi, implicit, 
a sănătăţii oamenilor din 
această•*,parte a oraşului".

Adresa mai. este semnată 
de către .şeful de scară, de 
deţinătorul cărţii- de imo
bil cât ,şi de preşedintele 
şi . administratorul Aso
ciaţiei de locatari nr. 24. 
Cu toate acestea, nimic 
nu s-â schimbat, ba, mai

altele scânduri, cartoane, 
alte vechituri aruncate 
Ca din pod. Dar situaţia 
este relatată mai exact de 
către cei care suportă a- 
oeste neglijenţe de luni de 
zile (sau chiar ani), mai 
exact de locatarii din a- 
partamentele 20, 9, 59, 1, 
64, 65, 52 etc., care sem
nează şi o adresă înregis
trată la Inspectoratul de 
Poliţie Sanitară şi Medi
cină Preventivă a judeţu
lui: Hunedoara, la nr. 3198/ 
3.05.1995, formulată în fe
lul următor: „în spatele 
blocului (nr. 8 din Aleea 
Armatei), s-au construit 
din materiale vechi pişte 
„şandramale" in care.sunt 
adăpostite "diferite obiec
te. Tot ' in„ şandrama, dl 
Bordea Chiriac, proprie
tarul şi constructorul a- 
eestui „edificiu", a deschis 
şi o „ferrnă avicolă", pro- 
curându-şi... câteva găini 
şi un cocoş. Fecalele de la 
aceste păsări, precum şi 
resturile din hrana lor, 
formează un adevărat cuib 
de infecţii pentru noi, lo
catarii, care avem apar
tamentele cu faţa !spre a- 
cest „peisaj" hidos. Din 

"cauza rdîiilui de muşte ca
re se alimentează dio a- 
oeşte surse, nu putem des
chide un geam pentru a 
fie aerisi locuinţele. La 
acestea se adaugă şoarecii 
şi şobolanii care de multe

mult, din recenta * sesiza
re reiese că, acele coteţe 
sunt întrebuinţată şî pen
tru  alte mici îrideletirieîri. 
Există ■ suspiciunea că pro
prietarul „şandramalei" ar 
avea relaţii pe undevă, de 
vreMe ce continuă- să sfi
deze reacţia colocatarilor 
iri legătură cu „întreprin
derea" d-sale. Poate pu
blicarea acestor - rânduri 
va avea ecoul scontat în 
sensul că di B.C. va re 
nunţa la acele adunături 
şi se va conforma reguli
lor de "convieţuire in bloc. 
Efortul de a întreprinde 
ceva jitii s-ar putea mate
rializa altfel. Şi anume, 
în transformarea spaţiu
lui îheonjurâtor în grădini 
cu flori şi pomi fructiferi 
care să purifice atmosfe
ra, ori în amenajarea1 u- 
niir locuri de joacă pen
tru cei mici, ceea ce ar 
aduce mulţumire tuturor 
şi s-ar evita astfel1 neînţe
legerile, certurile, recla- 
maţiile. Ce poate fi mai 
frumos într-o mică colec
tivitate decât respectul re
ciproc, buna convieţuire? 
Dar atunci când cei mulţi 
te arată cu degetul,1 ceva 
înseamnă că nu-i corect; 
că trebuie să te confor
mezi părerii majorităţii. 
Nu să Continui sădL sfi
dezi. . ' " ..1

ESTEBA SlNA
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Posta rubricii
In dimineaţa zilei de 11 

septembrie a.c., in jurul 
orei 6,35, dna Lenuţa Her
dea, din Deva, strada Au
rel Vlaicu, nr. 142, s-a

Am înţeles, stimate dle 
anonim din Deva, că aţi 
dori ca prin publicarea 
rândurilor dv. să afle toţi

Exerciţii pentru pregătirea de specia litate a pompierilor militari din cadrul 
Grupului judeţean do pompieri Deva. Foto PAVEL LAZA
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ANTUL LIBER

REPEl i  .m m n n a
REPERE SP|RlţBAţC ’

L a  în c e p u t a
bile, cu multă muzicalita
te şi ilustrate cu persona
je plăcute copilului. Multe 
dintre personaje apropiin- 
du-1 pe copil de lumea 
Sfântă la care n-a avut 
acces înainte de '89. Apoi, 
printre atâtea tristeţi ine
rente zilelor noastre, con
sideraţi, aceste cărţi o sin
ceră 'invitaţie la copilărie. 
Voi aminti unele dintre 
cărţile apărute : „RUGA 
MÂNTUITORULUI" (Edi. 
tura „Călăuza", Deva, 1991); 
„CU MÂINILE ÎN FLĂ
CĂRI" (Editura „Călăuza", 

"Deva, 1998); „SE APROPIE

ca toate aceste cuvinte să
rutate de ingeri să pătrun. 
dă în sufletele cititorilor, 
şi în acest sens,- daţi-mi 
voie să fiu optimistă : tot 
mai mulţi încep să audă 
clopotul din noaptea în 
vierii!

— A ţi ' participat nu o 
dată la întâlnirea- cu pu
blicul, cu prilejul prezen
tării cărţilor: dumneavoas
tră. Vă spune ceva anume 
dialogul cu " publicul ?

— Fiecare privire, este 
un univers.- Fiecare gest 
un . poem nescris.. In ne
număratele meie întâlniri'

— Păşind cu : discreţie, 
mult bun simţ, uneori cu 
0 doză de timiditate, în 
aria vastă a scrisului, Pau- 
lina Popa s-a afirmat, deo
potrivă, ca un ilustrator 
fin de carte. . Dar, să le 
luăm pe rând. La început 
a fost poezia sau desenul ?

. — La început a fost . de
senul. Şi desenul era la 
mama mea (şi în broderii
le pe , care le executa cu

i'O măiestrie _rar întâlnită).
, "Apoi, aşezat cu multă 

blândeţe în mâinile mele. 
iată, s-a făcut. Cuvânt 
Daţi-mi voie, în acest sens 
o revenire asupra debutu
lui meu literar, care se în
tâmplă în 1970, în „Crişâ- 
na“, cu poemul „Jocul 
desenului meu". Şi de a- 

‘ lunci, iată-mă desenând 
mereu. „Crinul de foc în.

- tre coloane" — nu este, a- 
eesta un desen în care 
nuntesc albastre cuvinte ?

— Au trecut câţiva ani
şi iată-vă posesoarea unui 
număr de cărţi de poezie 
dedicată mai ales tinerilor 
(copiilor). Ce v-a îndemnat 
să vă apropiaţi de aceşti 
cititori ? -*

— După cum aţi remar
cat, în creaţia/mea pred®-, 
mină cartea pentru copii. 
Trăind în mijlocui lor',' âm 
simţit că aceste flori ale 
iubirii noastre — capiii ■— 
sunt avizi de frumos şi

- nou, de multă -puritate, de 
aceea ara încercat să le 
ofer o serie • de . cărţi -cu

• versuri sau pauză • aceesi- •

Interviu cu'scriitoarea PAULINĂ POPA

CRĂCIUNUL- (Editura 
„Traian Do'rz", Sinteria,"
1993); „CARTEA CU. IE
PURAŞI" (Editura „Ion 
Creangă '‘/'Bucureşti, 1994); 
„CAlt i EA ÎNGERAŞILOR" 
(Editura „Triumph", Hu
nedoara, 1994); „AVEN-

- TURILE LUI PRINŢ" (E- 
ditura „Concordia", Deva, 
1995);; „'O VARA VESELA" 
(Editura„Concordia", De
va, 1995); „UN DAR PEN
TRU MAMA" (Editura:.„A- 
nretist" ’92“, £• Bucureşti, 
1995); „FRUCTE ŞI FLORI"

. (Editura „Corvin". Deva, 
1995), ■ / '/ /> / / ;  y

— Dincolo de o astfel de 
poezie, creaţia dumnea
voastră. conţine certe in
fluenţe religioase însoţite 
de multă puritate. Astfel 
de motive nu vă restrâng 
Cumva aria cititorilor sau», 
dimpotrivă ?

— Creaţiile la care vă
, referiţi nu sunt altceva
decât psalmi rostiţi (une
ori strigaţi) în tăcere, rugi- 
„plânse-n pronaos";.. Nu 
mi-am pus problema a- 
riei mai restrânse a ’ citi
torilor. După 6 perioadă 
destul de îndelungată de 
secetă spirituală, cred că 
cititorul este avid chiar 
de o «asemenea literatură, 
care să-i mângâie sufletul,

- să-l apropie:de Dumnezeu. 
Doresc, însă,- cu ardoare.

m.-* •

- cu publicul, am avut in 
faţă o imensitate de' uni
versuri. Şi ■ pentru că ma-' 
joritatea cititorilor ' mei 
sunt copii, să nu mă între
baţi ce am văzut. în ochii 
lo r ! Vorbind, însă, despre

- Un dialog şi ce anume îmi 
spune el: Iubesc lacrima 
ce curge înăuntru şi strigă
tul care «e surpă întru 
sine, dar, ce ne-ar folosi 
toate acestea -ttacă rtU ar 
fi- Cineva acolo In Ceruri 
să le asculte ? Asemeni 
dialogul: „Căci sUnt de,

• alungat peste vreme/ Cei 
ce nu-şi citesc propriul 
vers,/ Cei ce nu işi urlă 
propriile poeme 1“ („Pro
priul vers").

—  Acum doi ani, dacă 
nu mă înşel, aţi obţinut,, un 
premiu important pentru 
cea mai bună ‘ilustrare de 
carte. Desenele dvoastră 
sunt Intr-adevăr relevan
te. Când v-aţi. recunoscut 
astfel de Calităţi de crea
tor plastic?'

— Copil fiind,- am pre
ferat mai mult prezenţa 
şi liniştea*. îharilor; a ier- 
bii, murmurul- pădurilor. 
Părinţii, mei locuiau chiar 
la o margine- de pădure. 
Copilăria şi-a, lăsat o pu
ternică amprentă asupra 
formării mele ulterioare. 
Revenind-la întrebarea dv, 
amintesc că „Trofeul mi-

•  • •

cului cititor." a însemnat 
pentru mine un prilej de 
nespusă bucurie. După cum 
am mai afirmat, eu am 
desenat din copilărie. Am 
avut şansa- de a avea un 
bun dascăl (mama), şi-un 
foarte exigent profesor de 
desen, care în rare cazuri 
îmi nota un desen eu no
ta 9.

— Ilustraţi doar cărţile
- proprii -sau şi ale altora, 

apropiindu-vă astfel de un 
anumit profesionism ? ,

— Ajutată de bunul 
Dumnezeu, îmi voi ilustra 
întotdeauna pÂîp«-iile cărţi. 
Am ilustrat şi alte cărţi: 
Vladimir Pop Mărcanu — 
„Un surâs din ţâra copi-, 
iăriei", editura „Concor
dia"; Hbria Zilieru — 
„Muzeul dragostei", editu
ra „Helicon", precum şi 
altele, care vor apărea la 
editura „Helicon" Timi
şoara. Mafea> mea iubire 
este şi va rămâne poemul, 
consideraţi, deci, grafica ; 
un poem desenat, fără a

' vorbi de profesionism.
yy ;-rri Lâ ce lucraţi în mo-
- meatul de faţă, cu ce vo

lume dc versuri vă veţi 
prezenta la întâlnirea cu 
cititorii ?

— In momentul de faţă 
am sub tipar : „Nunta cu
vintelor" poemă (Editu
ra „Helicon",- Timişoara); 
„Cuvinte sărutate de în
geri" -— poeme (Editura 
„Buna Vestire" Beiuş); 
„Lângă Tine, Doamne" , — 
poezii pentru copii; (Editu
ra „Buna Vestire" • Beiuş); 
„Printre stele*, „Maria la 
bunici" — cărţi de colo
rat (Editura „Ametist — 
92“ Bucureşti). Cea mai 
recentă apariţie este car-

- tea „Fructe şi flori" — o
carte care permite evalua
rea cunoştinţelor despre 
natură, in grădiniţe şi cla
sele mici, o carte I» lim
bă română, engleză şi ma
ghiară. Probabil că. cea 
mai apropiată întâlnire cu 
cititorii va fi cu ocazia lan
sării * cărţii /Lângă ’ Tihe, 
Doamne". '■

Interviu consemnat de 
MINEL BODEA
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Nu. P oezia  nu a  fost 
uitată

Intr-o lume bântuită de avatarurile economiei 
de piaţă, de zbaterile şi zbuciumul cotidian, persoa
ne sensibile îşi găsesc totuşi liniştea şi echilibrul în 
creaţia literară lirică. Semnalăm pe această cale a- 
pariţia în librăriile din judeţul Hunedoara a volu
mului de versuri „O POEZIE PENTRU FIECARE”, 
carte de debut a doamnei Victoria PopeseU. Lucra
rea prezintă rodul frământărilor de o viaţă a crea
toarei. Adorabila creaţie de gânduri şi trăiri interi
oare, construită cu o nemărginită sensibilitate şi acu
rateţe, ni se prezintă ca o veritabilă'oglindă a su
fletului autoarei, fiecare dintre noi putândii-se re
găsi în aceste minunate tălmăciri. Desfăşurate pe a 
tematică fără graniţe, de la poienile- cu fiori ,ia infi
nitul luciului marin şi de la liniştea -satului patriar
hal la zbuciumul oraşelor de astăzi, versurile poe
ziilor înşirate pb albul celor peste 3ţ» de pagini re
prezintă o victorie a firescului, a linie|ye^SŢce din 
poezia românească asuprâ formelor jndescifrabae 
lirica modernă şi se adresează masfei largi de" Uiţi— 
tari. Parafrazând titlul volumului, am putea .spune j 
iată o carte pentru fiecare. ’(MIHAI BlC AZt’A&U) f

Protopopul tasile nuMan
S-a născut la 6 martie 1855 în Zlatria, caţ fttt ă t^ îi  

preotului-protopop ortodox din localitate, "GebigfaR 
Damlan (fost, tribun in  oastea lui Avram lamcwj şi 
al soţiei sale Ana. Apreciat de către forurile biseri
ceşti superioare, urcă repede trei trepte ierarhice i 
in iulie 1884 este hirotonit diacon, in auguste preot, 
iar în septembrie acelaşi an este instituit protopop 
al Iractului Zarand (Brad), demnitate în care se vâ j  
menţine până la moarte. între anii 1884—11)91‘estie f : 
director al Gimnaziului ortodox român din Brad. A V 
fost preşedinte al fondului şcolar, preşedinte ăl re- S 
uniunii învăţătorilor din districtul' Zarand, membru I  
în reprezentanţa comunală $i în congregaţia corni- S 
ta tensă;. asesor consistorial al Mitropoliei O rtodoxei 
â Ardealulul-Sibiu. Şi-a închinat toată Viaţa luptei * 
pentru drepturile şi aspirafhle poporului său, a re- ă- 
m&nilor din Transilvania. De nomele Iul se i§âg#** 
reorganizarea secţiei locale a „As trei r şi lupta pentru- j» 
completarea gimnaziului ca .să devină liceu, 
construirea unui local corespunzător. Activează in- 
tens In; cadrul Partidului Naţional Român, fliw# â- Bl 
dept al activismului. Intre 1905—1918 desfăşoară ac- 
tivitate ca deputat în parlamentul de la Budapesta. |. .

In 1905 a fost ales deputat de către cercul electo- J ' 
ral dictai Baia de Gris, după b luptă de 36 ore. StS- |  
pânirea maghiară a încercat, fără succes, să-şi im- I  
pună candidatul, pe Hollaki, trudindu-se in zadar î  
să corupă pe români, care, hotărâţi şi cu dârzenie, ţ i  
şi-au ţaîeşr omul . să-i reprezinte --  prdtopcţiUIf* - 
Vasile Damian, care şi-â îndeplinit cu cinste misiu- »; 
nea până la sfârşit, nodezminţinclu-le încrederea. *

El luptă pentru un învăţământ în limba română, |  > 
luptă impotriva încercărilor de deznaţionalizare, cere * 
o repartiţie justă a alocaţiilor bugetare pentru şce- |  
Iile confesionale. Un rol important a  avut şi în pre- I 
gătirea evenimentelor Unirii din î9Kfrr A prezidat a- £ 
durmrVa de la Brad, îh care trebui® s f  aleagă |  
cei cinci- delegaţi la Mărea/Adunare Naţională de la * 
Alba Iulia. El;■ a participat câ 'm em hţu-ideidr^t/fiind I  
ales în Marele Sfat Naţional Român. „ • «

A murit în 10 iunie 1919. Este înmormântat4 &» I  
cimitirul ortodox din Brad, unde a fost prohodit dă • 
20 de preoţi în frunte cu protopopul Hăltnagiului. ' |

BĂRBI) ROVENT*. r i 4 I  
avocat pensionar — Brad j»

fea"4

) Biblioteca comunală din 
T Brănjşca are un nou se- 
-̂ /dju in incinta Primăriei. 

I ' ActuaYmente / dispune de 
■ 7 o sală. de lectură/ o sală 
ţ cu acces liber la raft şi 
1 un depozit de carte. Se 
I cuvine să menţionăm că 
i Biblioteca din Brănişca 
y • est<T una dintre institu- 
1 ţiile cu o activitate sus.
/ ţinută la nivelul .judeţu- 
V iui. Posedă un număr de 

I I 745 volume, dar şi un 
mare număr de cititori 
— 548, raportaţi la po
pulaţia nu prea nume-

! roasă â comunei.
- Cu prilejui inaugurării 

- noului spaţiu - de cultură, : 
V Biblioteca comunală, cvj. 
i sprijinul Consiliului

\
cal, a organizat o

lo-
masă

rotundă pe temă „Şt, O. 
losif — 120 de ani de la 
naştere “, istanifesţarea s-a 
organizat cu concursul e- 
levilor' şcolii generale din 
Idealitate şi a l celor al 
flaţi în vâcanţâ la bu
nici, ce învaţă la Arad, 
Deva ş^., care, cu; acest' 
prilej, au organizat şi, un 
izbutit program artistic. 
Şi, pentru ca' satisfacţia 
să fie deplină, fiecărui 
participant- i s-a acordat 
câte o atenţie constând în 
dulciuri, şi cărţi. Mani
festarea a fost sponsori
zată de primarul comunei, 
d l Cornel Corneanu, . du
pă cum ne-â’ mărturisit 
dna Terezia Gismaş.

ŞAPTE SCRISORI INEDITE DESPRE DENSUSIEN1

(M. BODEA).

Cel mai mic dintre co
piii* 'preotului Vizânte Pop 
din Densuş s-a născut la 
18 aprilie 1846. Â studiat 
la Haţeg, Blaj şi Sibiu, 
devenind avocat. Termi
nând cursurile , universita
re, in anul 1869, ocupă pos
tul de notar suprem al Fă
găraşului. Susţine exame
nul de stat pentru avoca
tură in iunie 1870 la Si
biu. în febriiarie 1873 îşi 
deschide un birou de avo
catura la Braşov, dar după 
numai câţiva ani, în apri
lie 1877, trece în România 
La vârsta de 20 de ani 
debutează Sn revista Fa. 
milia cu poeziile „Zâna 
mea“ şi „Melancolia", însă 
consacrarea sa va fi în do. 
meniul istoriei.

Apreciindu-i activitatea

în acest domeniu, Societa
tea, Academică îi încredin
ţează, misiunea de a cer
ceta în arhivele din Un
garia şi Transilvania şi a 
culege informaţii referitoa
re la istoria românilor. Re
zultatul cercetării este pre. 
zeiitat Societăţii Academi
ce  sub titlul „Cercetări is
torice în arhivele şi biblio
tecile Ungariei şi Transil
vaniei". Munca depusă, 
precum şi seriozitatea cer
cetării, determină alegerea 
Să ca membru corespon
dent ăl Academiei, 

în anul 1884, la o sută 
de ani de la Răscoala lui 
Horea, Cloşca şi Crişan, 
Nicolae Densusiânu tipărea 
monografia „Revoluţiunea 
lui Horia în Transilvania 
şi Ungaria", ce proclama

„pentru întâia oară în fa
ţa Europei romanitatea a- 
cestei ţări, română încă 
din cele mai vechi tim
puri istorice". Nicolae Ior- 
ga considera că Nicolae 
Densusiânu i-a închinat lui 
Horia o monografie extra
ordinar de bine informa
tă, care va rămâne şi ar. 
merita să fie retipărită.

Cartea a fost interzisă 
în Ungaria şi Transilva
nia şi atacată violent de 
cel mai înfocat roeslerian 
al vremii, P. Hunfalvy. In 
urma protestului său către 
Ministerul de Externe aus- 
tro-ungar, i s-a permis ac
cesul şi în imperiul dua
list. începând din 1885, Ni
colae. Densusiânu va lucra 
la opera sa monumentală 
„Dacia preistorică". N-a a

vut şansa să-şi vadă tipă
rită opera, încetând din 
viaţă la 25 martie 1911. 
Fotografia inedită îl pre
zintă pe marele istoric în 
jurul vârstei de 30 de ani.

Prp f I n  '  r i n  M ’ LAZ AR

Anui VII •  Nr. 1472 Miercuri, 20 septembrie 1995



Sfintele slujbe au fost oficiate de un sobor alcă
tuit m n  50 de preoţi, în frunte cu Preasfinţia Sa, 
Vtmotei Seviciu, episcopul Aradului, Hălmaspului şi 
Hunedoarei. -  ■ ■ '  ■ b * . : . . - .  '  - b . . /

Ou această bande s-a săvârşit Sfinţirea apei, 
Sfântul Musiu şi Sfânta Liturghie, De asemenea, a 
fost hirotonisit preotul Parohiei nr, 5 din Deva, Petru

Mănăstirea Prislop — Hramul cu ocazia Sfintei Cruci

Hram la
Prislop

Eveniment deosebit de important în viaţă Bise
ricii ortodoxe, Ziua Sfintei. Cruci — 14 septembrie 
SUC. — % fost marcată la Mănăstirea Prislop pnntr-un 
hrean — cel mai mare, de altfel din judeţ — la care 
au participat câteva m ă de credincioşi.

Dt ce drepturi beneficiază 
văduvele veteranilor 

de râzboi ?
din renta de decorare. 
Fiind văduvă de veteran 
de război, sunteţi excep
tată de la plata impozitu
lui Pe clădiri şi Pe pămân
tul deţinut ia proprietate.

Pentru clarificarea do
cumentelor privind drep
turile băneşti, dnă Ştefa
ni a Volungan, vă rugăm 
să vă adresaţi Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de 
Hăzboî IIunedoara-Deva, 
cu sediul la Ctenţrtil ...84Ui- 
ţar Judeţean, dm Deva, 
Piaţa Unirii nr. 6 (C.P.)

M a fe n f itd ta  Xam, dna 
i Voluagan ne so- 

’US precizăm d e  Ec 
drepturi sociale şi băneşti 

dumneaei fi- 
de veteran de

r l  tliei
- IţUbririt Legii nr.

de 
fle 1/2
u ţa -

fuj doiwd-it, huiud» de
rfîf) biletele de 
CFK sau auto. 

Daci. soţul a fost decorat 
-i-eUH» este şi cazul dv. —- 
bpncCiclaţi de 50 ta sută
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DIN TATARAŞTI
•  Aniversarea unui se

col de viaţă o Cine este 
venerabilul ojn dip mij
locul ogrăzii o Întâmplări 
din primul război mon
dial •  400 de km pe jos 
9  La Alba lulia, la mă
reaţa unire •  Cum a  a- 
juns un român ungur o 
ŞefUl orătăniilor din 
curte •  Versuri neauzite 
încă •  Mulţi ani, moş 
Saladie 1

La mijlocul lui august 
a.c„ intr-o casă situată 
pe Valea Ţj^milor din ‘ 
satul Xăiărâşti, comuna 
Burjuc, s-au adunat trei 
generaţii de oameni să-l 
sărbătorească pe dl Sala
die îgreţ, cape, Împlini*, 
cu o zi înainte 100 de 
ani de când a deschis 
ochii în această lume. Au 
venit să-l sărute pe o- 
brajii încă netezi pe cel 
ce a bătut un secol pe 
muchie şi a  trăit în spi
ritul muncii, ăl. cinstei şi 
dreptăţii- Am test fi nes, 
recent, in gospodăria de. 
pe Valea Ţiganilor. în- 
tr-o zi foarte frumoasă a 
acestei toamne, i-am gă
sit pe moş Saladie in 
mijlocul ogrăzii, şezând 
pe trunchiul unui copac. 
Tăia jn  bucăţi mere şi 
pere adunate de sub po
mii din grădina din spa
tele- casei, Le tăia mă- 
runt-marunt, ca să le 
poată înghiţi orătăniile 
de care era plină curtea. 
Este sănătos, se simte 
bine, vede cu un ochi 
doar încât poate vârî 
aţa în ac şi aude destul 
de bine. îi  place să stea 
de vorbă cu oamenii, sâ 
povestească din lunga 
sa viaţă, a citit şi citeşte

• m a  m a a m a a m m a a a

„M ISTREŢII 
B IPE Z I" î

De câteva săptămâni, 
la Crişeior '  tot mai 
multe familii, care au 
grădini sau terenuri 
cu produse agricole (po
rumb, sfeclă, cartofi 
etc.) sunt victime ale 
hoţilor.

Noaptea, în special, 
indivizi fără căpătâi 
intră în grădinile oa
menilor, de unde plea
că eu sacii doldora, Be 
obicei, boţii se organi
zează în grupuri de 
două-trei persoane, pen. 
tru a-i intimida pe e- 
ventualii gospodari ca
re S deseâpferă.

Cazul ne-a fost sem
nalat de câteva familii 
din Crişeior, ce . ng-aut 
solicitat confidenţiali
tate asupra numelui.

» • • « »  mm •  mmm mm

încă mult. îşi aduce bi
ne aminte de întâmplări 
şi .fapte, iar într.-Q sută 
de ani a trecut prin mul
te asemenea. A fost in
fanterist în armata aus- 
tro-ungarâ, fiind recru
tat cu câţiva ani mai 
repede decât trebuia. A 
făcut, ca simplu soldat, 
primul război mondial, a 
luptat cu ruşii şi cu „ta-

consăteni, s-a dus la mă
reaţa adunare .de la 1 
Decembrie 1918 , -de . ia 
Alba lulia, unde — îşi 
aduce bine aminte — aii 
venit oameni din toată 
Transilvania, care eu tre
nul, care cu căruţele sau 
cu care trase de boi, ca
re pe jos. Erau cu toţii 
veseli şi moş Saladie s-a 
bucurat foarte tare când

U N  OM, UN SECOL DE VIAŢA

lienii“ pe foarte multe 
fronturi, nici nu le mai 
ştie pe toate câte. ‘A tras 
cu arma ? Desigur, dar 
„în turt*ă“ cum zice, a- 
dică nu intr-un om anu- 
me. Prunul mort pe care 
l-a văzut era un ra i că
zut tetr-o mirişte»

Se alta pe front Când 
inamicul a aruncat din 
avion fluturaşi în  care 
seria sâ piece sotdaţii a-' 
casă, întrucât împăratul 
a murit. Atunci toţi sol
daţii au aruncat armeie 
şi s-au împrăştiat care 
încotro. A venit pe jos
cale de 400 de km. Când 
a ajuns la Zam, aici era 
„răzmeriţă". Adică unii 
au spart magazine. Moş 
Saladie n-a luat parte la 
ea. A venit din război cu 
două medalii, pe care 
ie-a dat celor două fete 
să se joace cu ele, aşa 
că s-au prăpădit Intr-un 
loc, pe unul din fron
turi, l-a lovit un glonte 
în genunchiul stâng, dar 
se pare că venea de de
parte, aşa că nu i-a ră

cnit.
.împreună cu mai mulţi

a  auzit că Ardealul s-a 
Unit cu ţara, împlinin- 
du-se idealul de veacuri 
al românilor din această 
parte a Komâniei.

Moş Saiactie s-a năs
cut acum IOT de ani şi 
mai bine, în Tataraşti, 
nu în casa unae stă a- 
cum, ci . !ntr-una de- 
peste vale, care nu mai 
este. A fost ai şaptetea 
dintre cei V fraţi şi su

rori, dintre care nu mai 
trăieşte nici umil; A fost 
bolnav de câteva ori, 
dar s-a ■ făcut bine. N-a 
cumpărat niciodată tu
tun şi a aprins foarte 
rar o ţigară. A băut al- 

'  cool, dar numai la oca
zii, n-a făcut exces. N-a 
plecat niciodată din Tâ- 
tărăştî şî nici n-a avut 
acest gând, deşi a lucrat 
la calea ferată, la con
struirea drumului ce tre
ce prin sat. îşi aduce a- 

; minte : i; V;' o . ;:':V :■
— Când am venit din 

primul război mondial,- 
satul avea un primar 
ungur, care m-a făcut şi 
pe mine ungur. Mama a 
umblat multă vreme ca

să mă facă din nou ceea 
ce sunt, adică român. '
. Nu este bolnav, deşi îl 

mai supără din când’ In 
când câte o mână sau 
un picior, din cauza reu- 
mei. Mănâncă şi doarme 
bine, în ultimă vreme 
insă evită grăsimile —■ 
cum ne spunea dna Vio-, 
rîca Mariş, una din cele 
două' fete ale sale. Are 
4 nepoţi • şi tot 4 străne
poţi, care îl caută ade
sea şi cărora le spune 
basme frumoase şi toar
te vechi, fn ultima vre
me, nu mai iese din 
curte» dar se mişcă me
reu prin ogradă.’ Dum
nealui este, de altfel. Un 
fel <te stăpân al ogrăzii, • 
are grijă de orătănii, le 
hrăneşte, le închide sca

f a  Şi ie  dă drumul dimi
neaţă. . Mai - încearcă — 
ne apunea dl Bemus Ma
riş, ginerele *— să taie 
câte-ub'-temn, deşi nu-i 
cete nimeni acest toeru.

iii vreme ce povesteam 
cu dumnealui,- moş Sala
die şi-a luat pâiaria de 
pe cap — se făcuse foar
te cald. Avea părui, scurt, 
dar nu alb ca neaua, 
cum ne-am fi aşteptat, 
ci sur. înainte de a ne 
desparţi, venerabilul cen
tenar a ţinut sâ ne spu
nă câteva versuri pe ca
re le-am notat : „Păţit-. 
am şi rău şi bine/ N.am 
ştiut cine mă ţine/ Dar 
acuma, mâ ţin e ţi/ Cu 
trei ;părţi - trăiesc mai 
rău", li dorim lui moş 
Saladie,' din Tătărâşti, 
să-l ţină Dumnezeu încă 
mulţi, mulţi ani i

TKAIAN BONDOE

Imagine din Simeria.

Ocolul silvic Brad are 
In grijă pădurile de pe 

ftibiţa, 
de Jos, Buceş, 

r,®Btzeştii 
Sb , Bucsirejeî şi. bi

cele din hota- 
■mmkăpiuiui Bradr 

tacă  Legii rar. 18, 
MW. te fiecare co- 

M a  constituit co- 
locaSe pentru îm- 

pătaÎMalM şi a 
condu. 

[m  d e  primari, s-a avut 
Sp. p ă jă  -ca te  esdmA a- 

să îîe  bri
gadieri, şefi de districte 
silvice, pădurari, ijupă 
sptteîfieul fiecărei tstnu- 
ne.

•— Am  colabora# şl co.
I' tetarăm ' bine itai •

Sătenii îndraptâţiţi îşi

primari, cu eonaîsiile lo
cale, în general, ©dl mai 
bine <cu Consiliul local 
Buceş, unde am l&eheîat 
acţiunea de împărţire a 
pădurilor — preciza dl 
ing. Teodor Mmtin, şe
ful Ocolului silvie Brad. 
Sătenii au primit toate 
cete U92 de bertâre, fie
care cât a  avut dreptul, 
bineînţeles.

-‘-  Aceasta a  fast po
sibil —• a  tetaverait dl 
Viorel ,1 orza, prima ral co
munei Buceş, deoarece

dnii îng. Marinei Bat, şe
ful districtului şi ioan
Bota, pădurar, au  fost
tot tknptfl cu raid, ne-au 
ajutat permanent.

— Acţiunea de redare 
a  pădurilor .sătenilor ca. 
re ' au ‘dreptei .este spre 
finalizare la Bucureşci 
ftehuician silvic loan 
Gagul fiuncoiu de Jos 
(brigadier Darnic ian Be
ne a, pădurari Teodor şi 
Daniel Jarj, tată şt fia), 
iiibiţa (brigadier ioan 
Ancheş, găekarati Gtoeot- 
giie lugn şi Gheorgte fta-

su), Blăjeni (brigadier Tro
ian Andraş, pădurar tam  
Mărcuş) — a  contimiat 
(B Adrian fimicean, Ing. 
principal ia Ocolul sil
vic Brad. .îlăl greu. merg 
lucrurile ţa  consiliile lo
cale Crişeior. Bulzeştii de 
Sus şi Brad. Ewwătorii 
raofiri sunt zi -de zS ia  
datorie, .dar teme tm â  Ma 
regulă pe la consiliile lo
cale, fn coordonarea co. 
misiiicff ce an te răspUB- 
dere împărţirea pădurilor 
te  Săteni,

. —itettă situaţi* de la

Crişeior se poate expli
că prin absenţa prima
rului (implicat într.un 
proces ce nu.şi mâl gă
seşte rezolvarea 1). la  coa- 
sîlîîle JPcaîe' Brad şi Btd- 
zeştii de Bus nn înţele
gem ce maţi greutăţi pţjt 
f i In acţiunea de redare 
a pădurilor sâtenifbr ca
re ţoi dreptul. Culmea, 
când ne-am documentat 
noi. la Bulzeşti, acţiunea 
abia începuse i 

Btiittaţi domni primari, 
nu vâ spunem o noutate: 
iama este aici. Or, săte* 
nil nu pot fără foc te  
sobă. Cu lemne din pă 
durile Iot î fia care legea 
te dă dreptul I *

Gfi. I. NEGBEA

Foto: PA VEL LAZA 
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SALA DE

BODY-BULDING

•La parterul blocului 
19 C, din cartierul Au
rel Vlaicu, al oraşului 
Haţeg. 5.C. „Verena şi 
Anita presă* SJBJL. a  
deschis « sală de Body- 
Buldiag, singura sala 
de acest gen din jude
ţul Hunedoara. Ea este 
dotată cu aparatură ul
tramodernă. Toţi cei 
care fia la săaătatea 
lor şi la păstrarea vi
gorii fizice ra« vor la- 
târsă» să tremei Dragul 
acestei săli fiiJS.) ■
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(Urmare din pag. t»

mai cei din pază. Puţini 
se gândesc că prin aceste 
furturi repetate, sunt puse 
ir» pericol şi se opresc 
instalaţii complexe, re 
pune în pericol însăşi 
existenţa ŞC. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara! Si 
acest lucru, totrucât pier
derile sunt foarte mari, 
de Sute de milioane de Iei, 
după ctlrn spuneam.

— Ce ar trebui făcut 
pentru stoparea acestui 
fenomen?

„■■■ '■*— Pornind de la condu
cerea societăţii, de îa sin
dicat^ este absolut nece
sară formarea unei opinii 
intransigente faţă de &- 
ceste furtari. Trebuie şti
ut «â ele vizează bunul 
meri «1 unităţii şi Căşti- .

• gurile; oamenilor. N\j tre
buie; să se treacă cu ne-, 
păsare pe lângă in frac
ţ i i  ne. Furturile, dri de ce 
iffttttril «unt «le, trebuie 
cunoscuta de oameni şi 
cdmbătute. . Este necesar 
ca oaiaenff să cunoască 
corect şi concret coase» 
căiţele „muncii" hoţilor. 
I *  „Siderurgica" sunt 
foarte mulţi oameni de 
bană credinţă, oameni cu 
zeci de ani xeehinîe şi cu 
respocsabiiitate. * Indtfe- . 
r*nt de funcţiei ei trebuie 
să fie primii care să lupte 
împotrivă furturilor.

— Se vorbeşte mult fn 
ultimele zile de implicarea 
mai multor persoane Intr- 
un furt mai de amploare.

— In ultima perioadă, 
de Ia „Siderurgica" avem 
in lucru mai multe do
sare, eu persoane cercetate 
în stare de libertate sau 
atestate.' ki mod deosebit 
să desprinde dosătul ’ CU ‘ 
2? de > inculpaţi arestaţi

; pitea în prezetlt, Este o 
cauză complexă, cu un 

> prejudiciu de t e i  bine 
■; do W0OO ooo da ■ lei. Nu. ’
1 mărul perstwneldr impU- 
: cât* este insă măi marc.

Este posibil aşadar ca şl 
prejudiciul să Crească,

— Mal exact, despre ce 
este vorba dle prim-pro
curor ?

-rr Poarte pe scurt, cei 
arestaţi au ftirat practic 
din „Siderurgica" tot ce 
au putut. între cei 27 de 
arestaţi sunt angajaţi al 
firmei care, pentru stime 
derizorii primite de îa 
diferiţi indivizi, au sustras 
sau facilitat sustragerea 
de bunuri vândute apoi 
la preţuri mult mal mari 
în diferite locuri Aia ţară 
ori chiar în străinătate. 
Practic era o întreagă ti. 
Berăr unii. furau, aiţh 
transportau, alţi* viadoa».* 
Numitorul comun al afa
cerii era prezswţa ţigâni- 
Ipri Aceştia preluau bu. 
nurfie furate, apei Ie re
vindeau cu câştiguri foarte 
mari. Oe exemplu, ’fegS- 
tura eu ţiganii de ta Stre- 
ftaia - a făcut-o ; ' Nicolae 
•Cotoi, finişator la  blu- 
miug: Mihai Taaasie şi 
Mihai Ioan. tată şi fiu, 
vendâu lă ÎTurieddârâ cu 
fexi după marfă. Luau în 
general feroaliaje. Apoi, 
pânzele rectilinii mecanice 
construite din aliaje spe
ciale erau revândute ţi. 
ganilor din jurtfl fine», 
reştiubui din care se fă 
cea» cuţite ţi săbii niaja. 
Dar de la  Hunedoara se f 
„aprovizionau"' ş | ţigănii 
de la Orăştie şi t Tîrgu 
diu, precum şl alţi afa- / 
corişti veroşi din ţară. 
Dar, după cum am mai 
spus, cercetările sunt în 
eUrs. -
. v> în această situaţie, 
care este poziţia parebe-
t m m i  r " u .  ' ■ t

— Not,«ri organ de ur* ; 
mărire’ penală, vom eon- 1 
ttnua să manifestăm ier» '

M M b  toţtrM^uuriayrăs.' * 
jşşşidere a  eeior care fură 
~ŞV diteug ‘ bunuri la „Si- f 
demigicsP, care aduc a- < 
Ungere tomului mers al .

a însăşi exis. ' 
ei. ‘ . '

AOSNŢHLS DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

ţ
V
I

■ \ 
v

Pentru a economisi timp şi baiu. pu- $
teţi publica anunţuri de mică şl mare pu- ţ 
blîcîtăte in ziarul nostru, apelând ta agen- ţ

i !

S.C. CAS1AL S.A. 

CHIŞCĂDAGA

VINDE LA

I

l•te •:

I’.’V ■

t
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I

ţiile de publicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim* ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stafia de autobuz

O r iz o n t* ) .

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
71692$).

t !
i

Iu. -
I

* i■4 .
I

t

; BRAD, strada 
650968), la sediul S.C.

Republicii
„MERCUR*.

(tel

•  Motoare auto uzate tip Roba 
2156 HMN).

; Tom de participare Im îmtdţie £$4e l 
de 15 000 lei, iar garanţia de rmrticipare !  

este de 10 la sută din preţul de parSUdr; t  
pare. ‘ . - „ t e

■ I
Acestea se vor depune de catrOţatt- ţ  

citanţi la casieria societăţii, până lă dălăî 
licitaţiei. : •

Licitaţia va avea loc kt sediul- şecte-jl 
ăţii în ziua de 26. 09. 1995, ora | f

ih .* o s w m & J i
•  ORÂŞTIE, la chioşcul de lângă ma

gazinul „Palia*.

•  HAŢEG, pe sir. Progresului, nr. 1\
fin spaţiul secţieî foto). Tetefmne ; T70Ţ67. ţ 
7 7 0 * 3 5 .  •' . * |

i Agenţiile ziarului npstm a&gErâ; Ut 
taxe rezonabile, ppbUm^a cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor' de 
mică şi mare publicitate.
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I

I S.P.I. CARMETAPLAST DEVA SJLte- .

I

Informaţii la teh ; Ob^misimdfk 
613141, 617484. 617483, im: 154, 248?v l i

I

iote mim

S.C. „CENERAL SIMPREST" S.A.

SIMER1Â

Wkmsmw»
populaţia ţi agenţii economiei din 

| Sfmeria că joi, 21. 09. 199S, între orele 
i 8—18, se va sista furnizarea apei potabile 
I pentru lucrările de spălare a rezervorului.

Ii

%

•  3 tratameptişti tratamente terpwee, I1 
categ. 4—6. ■ ; ■ • I

■ > ■ v 4> 4 . j
Personalul angajat befiefieiazâ de •

permise CFR pentru ei şi familie, preewnţ 
şi abonamente gratuite auto sau CFR ăefa |  
loml de muncă la domiciliu pe o distanţă * 
de 50 km.
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« * *
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s-a» d< 
marţi lucrările noi* se. 
rittni jubiliare a OrgHni- 
Zaţiri, mondiale, sub sem. 
M  deaideratcVor generale 
Privind sporirea rolului şl 
eficienţei ONU in soiaţio- 
parca problemelor apărute 
dup» încheierea răzbelului 
Vece, in premovarea păcii 
ţi securităţii interaaţionaie 
»— trenssait agenţiile Ec-
ăter şi, ■***-'■’
- Num sesiune a Adu. 
nării Gmetfătt a ONU v» 
fi demlitată/ tocmai de 
ăeeea. dU reuniunea spe
cială, progrămată pentru 
22—24 octombrie, Coasa* 
erată marcării împlinirii 
primilor 50 dc ani Ato 
Viaţa organizaţiei, fu care 
şi-au anunţat participa, 
fea aproximativ 150 de şefi 
te  stat şi de guvern, de 
p» toate continentele, Hltr-

un evţdent gest de sălidu- 
ritate eu ţeturiie fontum-
lui mondial," dar » : de 
prospectare comună a 
căilor şl metodelor tte 
acţiune viitoare.

Pe lângă preşedintele

ţin, liderii celor dăuâ 
: pratageniste ale iestului 
. echilibru ; mendial,. la. re-1 
uniune» MociSlă de la 
NaţhmUe vuite, «««1 «I- 

. teptaţi să participe. Intre 
alţii, şefii, t e  stat ai Fran
ţei, Chinei, Africii de Sud 
şi Egiptului, premierii Ma
rii Britanii, Spaniei şî Ja- 

. popiei, suveranii Bdaroeu- 
lui şi Iordaniei, liderul 
cubanez, Fidel Cmtr te  şl 
marea majorUate a con
ducătorilor Isdiao-ameri
can*, diverse alte persona- 

. ittăţi marcante din in* 
treaga lume,

■ «  MdSCOVA. Uu fost
„general KCB, Oleg Kalu- 
gM a,disldenţa S e r ie i

gom*0 ^^turi poeţii
Rimrna Karabev» Şi- -An
drei Dementievj au creat

- - ? ■; . . "3  V- ,-.V : ' \

jKBşcareă Fbderal — De. 
mmiME.-rawrtol: prezent» 
o listă proprie Ia utege- 
rtle legislative rase dto 
17 decembrie, a anunţat, 
larii, postul de radio Eho 
Moibţvî, «Nat t e  teance 
rresse. Potrivit acestei 

, sânte, t e t e ': foraoapime - 
cute eendusă do Oleg. Ko- 
rikov, tm nveuBoscut până 
în prezent pe scenă po
litică rusă.

. - Oeneralffl Katogim», m  
vârstă de St de uni. s-a 
făcut cunoscut mal ales 
prin faptul de a fi coor
donat. între 1*73—1**0, 
activitatea dc cotttraspio. 
naj din eadru] KGB.uiui, 
flind unul din primii res-, 
ponsabili ah serviciHor se- 
Crete sovietice care au 
denunţat practicile folosite 
in departamentul său. In 
«90, el a’.
din tIRSS, pjrintr-un de- 
erft ai fostului preşedinte 
Sovietic Mihall Gorbadov,

' «pentru denigrarea dem
nităţii” şi onoarci servicii» 
for securităţii statului**.

^  . Irinp- „
sul special ât Rompres,

fon Befdeanu, transmite: 
fn ultima perioadă, «ml» 
siunile m limba română 
ale postohri <te ' - Badto
Cernăuţi s-au redus con- 
sfeferaBil. Afa se face Vă, 
In procent, programul sM. 
nic db difuzare In limba 
r i ş t e  a  reanmn la doar 
aş de minute. Nn sunt 
exceptate t e l  ̂ rifate ’ t e  
sfârşit de săptămână, deşi, 

.odinioară, pentru emisi- 
unite te  sâmbătă ţi du
minică, se acordau câte 
45 <te minute.

Sin această cauză, au 
dispărut câteva emisiuni 
mult îndrăgite t e  năruită 
torii din regiune,' - printre 
câte, eUitstenca ; literâră 
„Orizonturi" şi eca Inti
tulată „Tezaur folcloric”.

După cum reiese dintr-o 
convorbire avută de co- 
respondentiU Rompres cu 
publicistul Ilie T. Zegrea, 
redactor 1» Secţia română 
a acestui post dc radio, 
oficialităţile ucrainene mo
tivează respectiva măsură, 
prin considerente finan
ciare. Alîrma|îa 'niT se

suspae. potrivit ioteriocu- 
torulof, deoarece, fmfepând 
din primăvară, I* Cer. 
nâufi şi'» tncepnt activi
t a te  Încă un post -.te '(•* 
dioţ Radi» BtKovbia, care 
emite 24 t e  ore din 24 
şi pente care, bineînţeles, 
s-au găsit banii necesari.

Be ce atunci acest nou 
post te  radio n-ar oferi, 
în compensaţie, câteva, One 
şi pentru ascultătorii de 
limb» română? Mat' ritos 
că, in actuala regiune Cer. 
năuţi, populaţia româ
nească reprezintă, numeric 
Vortond, a doua etnie după 
cea. aţraiopană. Nici e- 
misiunile televiziunii io- 
caie nu suntmaj generoase 
cu rămân ii. Dimpotrivă,
îşi toate acestea în con
diţiile în ţarc presa scrisă 
(de limba română} abia 
dacă mai există.

Periodicul „Plai romă- 
, nesc" «I Societăţii cuitO- 

rale „Mihai Endneseu", 
spre, exemplu, din lipsă 
de fonduri, şi-ă restrâns 
drastic numărul de apa- 

“• rtţH” doar* d*raâ -din apri
lie până pcum. Dc aseme- 

'"riî*a, -zttiraf ;:Zoritv H»e»-

virief* nu mal 
cât l ă  t e *  4»
şi sâmbătă. Cute 
această gazetă se 
sabonNneo
rţgtoaato, ţa  se .
rezervată, dac- im clm r 
strălUă’ do inte 
doleanţele comun

lugaţi ; Ia toate *> 
ceste  b t ţ r t e i a  pătnim  ’ 
derR de ca te  .roUtăteasiB 
in Hbrăriîle cemăttţeno şt 
imposlWMtatca de ab*  ̂
nare fa presa editată m  
România şi RepnbHeg Mol
dova, «a şi imptebllîtatdâ 
de recepţia nare a «tottfi 
anilor TV d*n RmnânRf. • 
şl veţi avea. « t fd , O f- 1 
nsagitto dramatică, a- cete  
ce înseamnă, prad 
larea minorităţii româneşti 
din Nordul Bucovinei te  
patria sa de origină, dă 
lintea, cuHura şţ 
ţit« din România.' -

■pornim
TRAW5M
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4 La trei anişori, bu
nicii din Hărţăgani urează 
„Ha mulţi ani !“ nepoatei 
Anca Oaiana Ivan, din 
Deva. (7499)

VAN ZA filCU M PARA Rl

•  Vând moară cu pietre
pentru eerearle. Deva, tel. 
624769. (357125)

•  Vând teren intravilan 
'eu  apă, gaz,. Deva, str.
Getâţii, nr. 17 A. Infor
maţii tel. “612182. (7486)

•  Vând.şpârtament două
camere D eva, Micro 15, 
bl. 68; ap. 3.' (7485)

•  Vând apartament trei 
catnere decomandate. îm
bunătăţiri. tel. 611981.

■ '. „ (7484)
•  Cumpăr garaj,; zonă

centrală şi autocamionctă 
Dacia, >lâ04 papuc. ;Tet 
6fi>30'i, <629315. (6100)

m: Vând 2362 mp teren 
Intravilan,' plus construc
ţie Dsva, tei. 619389, orele 
ii£uţ»; ", (7473)
; «  Venei 1 spaţiu central; 
.str, ldj>erţăţii, bl. " C, par- 
’feE •tel's6i4211' opelo 19— 
20. (7481)

•  Vând Dacia 1109. preţ 
negdt'fivbil, Ael ’ 015509. *
. • (7480)

** Vând urgent Qltcit 
t$Ş9, 50 OM km, bine în
treţinut şi Renault Maşter 
D i e s e l , t r a f i c ,  peinţru 
marfă,' 2500 «Sic, fabrica
ţie 1988. |2O000 km. tniral 
tii ţară 40 septembrie. Tel. 
«12585., . ^ .(7482)
. -âRs- VImd casă, depen
dinţe, grâdină. <• Călanu 
M k, i®;(Călan »ăi). (7394) 

% Vând casă, grădină, 18 
" ari, Pricaz, nt\ 92. (7491) 

sau. schimb a- 
#4rta*ient .4 camere eu 2. 

,.«2EINT, -  “ • - (7492)
.# , Vând .pământ lângă 

-şosâiiuaFjte^orială. paralel 
cu Sla^ti|!iea Calaţi Băi, 
posibilitate privatizare, apă, 
ggz.-Ioformaţii ia Călanu 
« C , nr, 48, familia Dorn 
Gfeorgpscu. .- (7393)
• -V4md două injgetbare 

adtomate’cit fotoceluiă pon- 
tşa î n d a p ţ  centrală, con. 
şt)m l-Jgiiferă. Informaţii 
tel. '• (7489)

' • . .  ;,NSik1 • magnetofon 
Kashfert'i. televizor Sport, 
pfist' tctefpnic, Informaţii 
639397 orefe 15—19. 

-♦-WuMţDatiji 1300. preţ.
Sălci va. : corn. 

Zam. tei. .178 Butaş. (7659) 
\găn4 . parbrize noi 

Dftcl*'£3p0, , ja  preţuri a- 
""-"■îfiali, i ţei. 623413; j i 

(7657)

Bălceşcu, bl. 12, ap. ; Iţ 
posibilităţi privatizare.

;• (7495)
•  Vând societate co

mercială, sunaţi la tel. 
615091. (7497)

•  Vând urgent casă S.i-
meriâ, fel. 660874. 17502)

0  Vând convenabil ladă 
frigorifică, congelator 'mic, 
televizor Sport. maşină 
cusut electrică, presă de 
călcat rufe, maşină spălat 
automată, maşină de tuns 
gazon, talon Mercedes 
200—240 Diesel tip 115, 
Mercedes 310 Diesel, tel. 
612463. (7513)

•  Societatea GARANT 
CONSULTING Deva, 
tel. 054-616449. inter
mediază vânzarea — 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor.

CUMI’ARATOftH 
SUNT SIRVIfl 

GRATUIT I

_*" .(7500)
r». Vând . pământ .intra 

vilan şi arabil, comuna 
RjU, tel, 730tî63, după 
oi;a.2ft, ' • ' (7487)

;j».-i'ăpd apartament, două 
eşnvaţu Hunedoara, etajul
2.. muitîpic îmbunătăţiri.
015275.. .. (7656)

.•  • V&qtl selector, cereale
tip ,SU '‘4,, capacitate 4 
tone/oră, fel. 617236. (7654)

, •  Vând aparat pop corn 
ameiţjcân. informaţii . fel. 
611621. . ‘ -  (7508)

Vând garsonieră ul
tracentral Deva, str. Li
bertăţii, J. Tnfortdaţii tel, 
611753. (7492)- - f. '** ■, ' - '

•  Vând minibuz Fiat
Dueato D, Alpha Romeo 
75. Inferihgţij fel. 62828?. 
dujiă .orşj 14. (7389)

■ji  V“âni| Datâa 1310, an 
1084, nrfnmatricui^ă. tel. 
S25319 " (7496) *

•  Vând apartament două 
camere decomandate. Deva,

ÂÂw! VM #  Nr. 1472

•  Cumpăr betonieră mo.
nofazică, motor 1,8, in
formaţii tel. -C4729i> fami, 
lia Rof, (5584)

•  Vând Dacia 1310 Un
garia, an 1982. stare bună. 
Tel. 642937. ’ (5585)

•  Vând casă. grădină, 
sură, dependinfe, Orăştie, 
tel. 641771, I.ădar Vasile. .

. ...... , (5586)
•  Vând .apartament 2 

camere, pivniţă, bloc 4, 
tel. 647159, după ora 15.

, (5587)
; '  #  Vând casă, . grădină, 

anexe, garaj, apă şi gaz. 
Tel. 721455. - ; y (7224)

• VânA garaj,', in. 
tcle cantinei reştatifănt.

, Informaţii HuncAotafe, G. 
Coşbuc. nv. 9. (7226)

•  V&nd apartament 4 
camere, hăul M, yifeazul, 
sa,u schimb cu apartament 
2—3 carnete. Tel.'.' 714739.

■; (7227)
OEERTE DE SSStV'ICU
•  Căutăm asistentă cu

noscătoare de limba ger
mană sau engleză, cu ac
tivitate în bloc operator 
chirurgie, pentru con
tract pe minimum 1 an : 
în Germania. Maximă se
riozitate Hunedoara, ta i; ' 
054/722917. (7228) 1

»; Salariu lunar deosebit, 
eventual locuinţă pentru 
specialist agricol- (de pre
ferat posesor a^tp), pentru ' 
administrarea â 7 -8  ha, de 
teren - agricol în. comuna 
Rui, judeţul Hunedoara. 
Relaţii Ia tel, 0173224059, 
01/3237893, 054/730063 * 0547, 
723208. (7204)».,
. « Caut guvernantă copii, 
vârsta minim 40 ani. prey ţ 
ferabîl ‘educatoare %au cu- ■- 

. născătoare limba germană.1 
' YnfdWraţil tel.. 63i#l9r după . 
■ ora 16. (74S3A
;; i #- Bărrtit - văduv. • peja- ’ 

sionar, situaţie biină, c a u t; 
dpamnă peptrut,.. nienai. - 
Mintia, 72. ' ,(7387)

•  Consiliul local al, co
munei Sălaşu de Sps or- , 
ganianază concurs in dată 
de 28. 09. 1995; ora II, 
in vederea ocupării po&tu-, 
(ui de Casier. ; : (7868)

PIEKUEKI
«  Pierdut carnet şomaj 

pe numele Bambu Iosif. 
îi dfclar nul. (5583)

DIVERSE
•  SC Transilvania Trust 

CATV SRL din Hune
doara anunţă intenţia de 
mărire a numărului de 
canale precum- şi majora
rea abonamentului lunar 
la 3000 lei, începând cu 
data de 20 octombrie 1995.

(7229)
•  SC Balota SNC Hu

nedoara anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial, la toate mărfurile, 
începând cu data de 1 
septembrie 1995. (7225)
. •  SG Import Export 
Leo SRL Deva anunţă 
majorarea adaosului co
mercial începând cu data 
de 21 septembrie 1995, 
de la .30 la sută la 100

. la sută. . y (7658}
•  SC Transcom Service .

Mobil SRL Brad anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial până 
Ja 100 la sută» , (7391)

-  ÎNCHIRIERI
•  închiriez 'garsonieră

pentru două fete tel. 
617969. . 1 " (7385)

•  Cedez spaţiu comer
cial Soneria. Informăţîi 
zilnic 45—18, tel. 629326.

(7660)
•  închiriez spaţiu ex

cepţional pentru depozit 
sau producţie cu supra
faţa de 260 mp. informa
ţii tel. 660936. (7489)

închiriez utilaje de 
alimentaţie publică, str. 
Mâţei Corvin 7, tel. 615040.

, ,;£?6K»;V
închiriez spaţiu co

mercial depozit en gros, 
Horea. 50, tel. 615487.

; , (7385) v

•  Schimb apartament eu 
drniă caxnefe cu a^ţvta- 
mfnl 3 camere plus dife
renţă. tel. -feisass. * (7390)

COMEMORĂRI

•  Azi, 20 septembrie,
se , împlineşfe; un ad 4e la 
plecarea dintre noi a -celui 
pare a fost un bun soţ. 
tată şi fiu • . - ’

OLIVIU BUNTA 
Dumnezeu sâ-1 odihnească. -

7 ." ' . ~ ' •• (7488)'

•  Nu te vom uita 
niciodată nepreţuitul 
nostru soţ, tată şi
fiţi . -“■»
LIVIU-IOAN OPREA

Pentru noi vei ră
mâne o stea veşnic 
strălucitoare. Come
morarea a şase săp
tămâni de la plecarea 
în ; eternitate, joi, 21, 
septembrie 1995, ora 
15, la cimitirul din 
Zdrapţi. (6478)

a b o n a m e n t u l

DECESE

•  Cu adâncă du
rere anunţăm înceta
rea dîh viaţă a scum
pei noastre mame şi 
bunici - r «■

" SINGUUEANU 
TRANDAFIRA 

înhumarea are loc 
în zloa- de 20.' 09. 1995, 
ora 14, la Clmttiru 
Sf. Nicolae, Hune
doara. Familia»' îndu
rerată. (7232)

•  Un pios omagiu 
pentru cel care a fost

GELTNER "1 
I.ROPOLD.

1 un. om de o rafă- fru
museţe  ̂ sufletească. 
Toţi cei - care ■■ v'-am 
cunoscut nu - , vom, 
uife niciodată bună
tatea dvoastrâ. Do
rina. (7515)

•  Fiul Dâvid a- 
nunţă cu riemărguiită 
durere Încetarea din 
viaţă, după o scurtă 
şi grea suferinţă, a 
cehii care a  fbst im 
deosebit tată şi un om 
adevărat

Dispariţia sa mi-a 
lăsat. In suflet un gol 
de neînlocuit.. înhu
marea Va avea loc 
a?î, 20 septembrie, ora 
14, la cimitirul evre
iesc, Deva. '  *

Dormi în pace, su
flet blând. ,(7515)

TRANSPORT AVANTAJOS

: / n  atenţia celor care au de (ranspQr-
ţat diferite mărfuri, produse, ohfectq 
in volum, 'de până Ja de tone —  într
una din localităţile de pe traseul &evd 
Bacău (Sibiu — Făgăraş -r  IBrdşov —  Sf, 
pheofgfte ~  Oneşti —  Bacăujf azi, 20 
septembrie 199̂ 5, se poi 'aâresa redacţiei 
jnamiui nostru la fel.,: 0U275, 61 î 269.

l i

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- 

râ si tuai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe hu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de da chioşc* care ar 
costa 4000 —  4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie. > ,

Ziarul apare zilnic în 6 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
octombrie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii septembrie. ~ >
-wmmmrn .—■■ mtmm •

CENTRUL DE CONSULTANTĂ INSTRUIRE 
ŞI INGINERIE SOFTWARE 

„CONSOFT — COMPUTER*4 S.RX. SIBIU
Anunţă deschiderea în Deva, începând cu 

1. 10. 1995, A CURSULUI POSTUCEAL . DE 
SPECIALIZARE IN INFORMATICA, C« dtt- 
rata de pregătire de I  an şcolar.

Informaţii şl înscrieri în  DEVA, str.. j u 
nilor, nr* 13, telefon 613678. . > (50#)
------ —.............. .................................  ......................  "*

SOC. COM. METRO MOBILA S.R.h.
DEVA

Cu sediul tn Deva, str. Sîntuhalm, 
nr. 21 A.

ii

V

~ ţgfew. I,w. r mm Ş*r9$**M
.. -  y . ■ u - -git-- - ■ r f l

mm

VOIAJOR pe circtdt intern 
şi străinătate . »  ,

Condiţii: ' «
—  Studii — liceul. V
—- Permis de conducere. ţ

JReiaţii stiplirmentare ̂  
telefon 626338. ; ‘

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
JUDEŢEAN M x 

ISTRULUI COMERŢULUI 
Reaminteşte comercianţilor înraatricttteţi 

in  Şuddţul HuneiM&iu OB^GAŢÎA^ preschim
bării certificatelor de îflînâtricuîare până Ja '3§ 
decembrie l##ă, - , ’̂ i  .

.Acţiunea se desfâşnaTă la sediu} Camerei 
şi al Oficiului Registrului Comerţului in fie
care din zilele de marţi si vifieTh' intţe OM« 
8—13. * “ (409)

A ÎNCEPUT PRIVATIZAREA în m asă

LUA TI- CUPONUL i

Ă i  •  PREZENTAŢI-VA CV ACTELE NECESARE LA CEN
TRELE DE DISTRIBUIRE DIN MUNICIPII Şl '6RXŞE ! „  >

># ; ULTIMA ZI DE RIDICA RE A CUPOANELOR — 3& 
SEPTEMBRIE 1995. " ' . v  >6

v ' * % -  NU INTÂR2JAŢI! i :  ^

M m
Un sector deofebit de 

important în  oriee so
cietate dezvoltată este 
acela al asisUfărifer. Ni
mic nu mişcă In viaţa 
economica sau socială â 
fefspectivelor ţări cfecât 
prin suj3<atul de garaşAie 
a ţ poliţei de- asigurare. 

După .1989, sectorul a- 
; sigmărilor tinde şi în 
România să" ocupe un tot 
mai important, tronson 
de piaţă. Deşi cu 'gre
utate în unele cazuri, 
majoritatea cetăţenilor în 
cep să înţeleagă eficienţa

& necesitatea protecţiei 
.urilor şl ’ activităţilor 
pe care ie exercită prin. 

tr-o poliţă de asiSOrure. 
Numărul firmelor de a-

stgurare a crescut co
respunzător oii dertnţele 
astfri încât pdt să  pană 
la 1 dispoziţia clie^iidn
ploduse de asigu ra# ',
dintre cel(» mai' avanta
joase. 11 -
’ _ la tă , că în aeest con
text" o ’-noui firm ă/de »- 
■sigurări îş i dpsehide' su
cursală in judeţul Hu
nedoara. Este vt*>ba de 
ARDAF — S.Q. A)si«»** 
rare — Reasigurare, „Da
cia •Felix“ Gluj-Napbca. 
Inaugurarea sediului. . va 
avea loc joi, 21 ■ septem
brie 4995. ■>-' V ; ", .
- Adresa noului secRu. 
esfei Deva, str. Or»gqş ■ 
Vodă, nr. 18. ,
AfM AN SAliACRM* 1

«• /ăr.c-.v- ■ ► R  Mferouri, 20 septembrie lt)95


