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U n iv e r s ita te a  E c o lo g ic ă  -  în  n o u l a n  u n iv e r s ita r
După ce la sfârşitul a- 

nului universitar trecut 
prima promoţie de absol
venţi ai Facultăţii de Ma
nagement in Economia 
«Purismului şi Comerţului 
Internaţional di/i r Deva 
îşi lua un memorabil ră- 
mas.bun, In acest înqeput 
de octombrie, studenţii fa
cultăţii s-au reunit în sala 
mare a Casei de cultură, 
pentru a participa la des
chiderea festivă a anului 
universitar 1995—1996. Mo
ment la care au fost 
prezenţi; alături de stu
denţi şi membri ai corpu
lui profesoral, dl deputat 
Dumitru . Ifnm, dl. Ovi- 
diu Hagea, primarul mu
nicipiului Devă, precum 
şi absolvenţi ai anului V, 
corpul de asistenţi şi pre
paratori al instituţiei.

In cuvântul de deschi
dere rostit de dl. conf. 
dr. Şigismund Duma. pro
rectorul Universităţii, a fost

subliniată semnificaţia a- 
nului 1995 — ca an de 
rezonanţă pentru viaţa 
universităţii, anul primei 
promoţii de absolvenţi, un 
an ai cănii „boboci" «se 
vor constitui în absolvenţii 
anului 2000, şi mai ales, 
anul în care Universitatea 
Ecologică Deva a primit 
autorizaţia de funcţionare, 
intrând astfel şi făcând 
parte din viaţa universi
tară a ţării 

Pe fondul unor secvenţe 
surprinse la festivitatea de 
absolvire a primei pro
moţii, reactualizate acum 
cu ajutorul câtorva moni
toare instalate în sală, cei 
prezenţi au intonat Gau- 
deamus igitur. S-au subli
niat, de asemenea, efortu
rile şi munca' depuse în 
cei cinci ani de existenţă, 
atât din partea studenţilor,” 
cât şi a cadrelor didacticei 
spre a putea crea şi asjr 
gura perspective cât mâi

bune pentru cei care ab
solvesc facultatea. Şi se 
pare că străduinţele au 
fost. într-un fel, răsplătite, 
ţinând cont de „semnalele 
favorabile" venite din 
partea ' absolvenţilor ■ care, 
aproape în totalitate, în 
prezent sunt angajaţi ai 
diverselor firme ori socie
tăţi comerciale.

Luând cuvântul, în ca-' 
litate de invitat, dl. depu
tat Dumitru lfrim a adre. 
sat felicitări pentru mun
ca, strădania şi încăpăţâ
narea celor care au erezut 
că şi la Deva se poate 
asista la o deschidere de 
an universitar. Domnia sa, 
amintindu-şi de anii stu
denţiei, a adresat şi im 
Îrtdenfci studenţilor: „Tră
iţi din plin aceste mo
mente. pentru că aceşti 
ani, petrecuţi pe băncile 
facultăţii, sunt unici".
* Dl. primar Ovidiu Ha
gea îşi exprima, de ase-

Aspect de Ia deschi dorea noului an universitar la Universitatea Ecolo
gică Deva.
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•  Sf, Mc. Icrotciu şi i 
Domni na; ’
. •  Onomastică: Fran-! 
cisc;

•  1929. Se inaugurează !
„Studioul Teatrului Nai | 
ţipnal din Bucureşti'', 
sub directoratul lui Li-] 
viu Rebreanu; ]

•  S-a născut, în 1895. j
poetul rus SERGHEl i 
KSENIN (m. 1925)} !

•  Au murit: în 1880, ]
compozitorul ■ francez « 
J ACQUES ; ' OFFEN- L 
BACII (n. 1812); în 1669, f  
pictorul olandez II.V. % 
REMBRANDT (n. ,
1606); 1 «

•  Soarele răsare la j 
ora 6,16 şi apune la ! 
17,52;

•  Au trecut 276 de j 
zile din an; au rămaşi
89. v;; . - .

I • o  „CONSTELAŢIA 
DRAGONULUI". : A apă... 
rut nr. 8 (an lip al re
vistei . ~ de ■ literatură 
„Constelaţia Dragonului", 
editată de grupul do pu
blicaţii şi editură. „Că
lăuza“. Revista'' reuneşte 
poezie, proză, eseuri, re
cenzii. Dintre [ numele 
prezente îri publicaţia a- 

. minţim: Victor Isac, Li. 
viuîoan Stoiciu, Ioan V. 
Strătescu, Eugen Evu,

. Constantin Stâncii, ioan 
Evu, Dumitru .Dem • Io. 
naşcul Eugen Măicăneanu, 
Nicolae Crepcea, Paulina 
Popa ş.a. De reţinut in
terviurile cu Doina Uri- 
căriu realizat de Mari

ana Păndaru şi cu Du
mitru Dem lonaşcu al 
lui Radii' Frunze ti. (M.B.)

O LIFTURI DE... DE. 
COR. A trecut un an de 
când semnalam, in zia. 
rul nostru că lifturile de 
la blocurile 13—DKL, 
13—DMN, 13—DMI din 
Haţeg nu -urcă şi nu co
boară. Dar tot de atunci 
stau nemişcate. Cum blo
curile numite au opt e. 
taje iar mulţi locatari au 
părul cărunt, credem că 
ar fi cazul ca să fie 
puse la treaba pentru 
care au fost făcute. (N.S.)

■ © DIN „PARADIS", 
LA ÎNCHISOARE. Se 
pare ccT lui Sorin Ni- 
cuţă, de 20 ani, din De. 
va, nti.i • prea plăcea tn

menea, satisfacţia pentru 
autorizarea facultăţii şi, 
conştient de greutăţile date 
de insuficienţa spaţiilor 
necesare procesului de în- 

'văţământ şi cazării, dom
nia sa speră ca noul an 
să înceapă sub auspicii 
bune, care se vor putea 
îmbunătăţi pe parcurs.

Din partea corpului pro
fesoral au luat cuvântul 
dnii prof. dr. Gavril 
Neag, prof. dr. ing. Con
stantin Duniitrescu, conf. 
dr. Iuliu Cutaş. Domniile 
lor s-au referit preponde
rent la activitatea şi mun
ca de zi cu zi pe care 
studenţii trebuie s-o de
pună pentru a avea re
zultate, bizuindu-se . pe 
forţele proprii, concomi
tent cu profesionalismul 
pe care dascălii se anga. 
jează să-l asigure cursu
rilor şi examenelor, ce se 
vor desfăşura. Se expri
ma, de asemenea, temerea 

' eâ această caracteristică de 
diversitate ce dă facultăţii 
personalitate. să nu-şi 
piardă din importanţă. în 
Irteheiere a luat cuvântul 
şi dşoara ec. Bianca Mun
tean, proaspătă absolventă 
a facultăţii, satisfăcută de 
alegerea pe care a făcut-o, 
fără a uita momentele di
ficile prin care a trecut, 
momente învinse până la 
urmă de optimism şi de 
sprijinul celor din jur.

+  '
Odată cu Universitatea 

Ecologică Deva şl-au re
deschis porţile şi alte 2 
instituţii de învăţământ su
perior cu tradiţie în ju
deţul nost»u: Universitatea 
Tehnică din Petroşani şi 
Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara.

GEORGETA BlRLA

localul „Paradis”. Spu- [
nem acest lucru, Intru- |
cât mai deunăzi s.a a- J
pucat acolo de scandal. |
Pentru acest fapt a pri- J 
mit o lună de închisoare | 
contravenţională. Acolo J 
nu va avea nevoie de | 
sabia ninja pe care o J
purta asupra lui. (V.N.) |

0  AMENDĂ. Mai rar, 
dar totuşi, se dă amendă 
şi pentru aşa ceva. Este 
vorba de consumul alco
olului in locuri nepermise. 
Pentru aşa ceva au pri
mit câte 50 000 de le‘t 
amendă Logdesser Morst 
şl Mihai Fecu din Hu
nedoara. (V.N.)

O  d i v e r s i u n e  ;
Parlamentul României a pe care o vom demonta ) 

mai călcat încă o dată în Sn cele ce urmează ’ 
străchini. A făcut-o a- Făcând precizarea pe ) 
doptând conţinutul artico- care a făcut-o. omul eu- i 
lelor 205, 206 ale Codului terii (vedeţi, ezit să-l nu- 1 
penal prin care, pentru mese. altfel mă pasc ri- 1 

■ calomnia prin presă, se gorile lui 206 C.P. eâci ţ 
propun tot felul de a- când este vorba de plătit i 
gravante. Ziarist fiind poliţe cei ce l-au pus pe > 
şi citind noul conţinut note au ţinere de minte) \ 
propus de parlament (da, a dat şi el cu bâta în 4 
cu p. mic !) pentru cele baltă, dezvăluind adevă- 1 
două articole îţi vine râtul caracter de pumn ‘ 
să-ţi mănânci condeiul in gura opiniei publice \ 
ca să te laşi pentru tot- reprezentat de conţinutul 
deauna de păgubosul o- „preferenţial" al celor 
bicei al scrisului. într-o două articole. Dacă ba. 
societate care nu-i nici dea Ion va fi speriat cu 
cal, nici măgar,, adică prevederile celor două 
nici comunistă, nici ca- articole, n-o să mai pună 
pitalistă. - mâna pe condei să se

Că ziariştii simt încă- adreseze vreunui ziar, 
draţi de o majoritate par- atunci când constată că 
lamentară obedientă la- dreptatea şi adevărul sunt 
olaltă cu pungaşii de călcate în picioare în nu. 
rând, nu-i mai surprinde mele legii. Ba nici gura 
pe ziarişti. De la toate n-o s.o mai deschidă că- 
nivelurile de afirmare a tre vreun ziarist. Pentru 
presei independente, a. că democraţia nu este o 
ceastă categorie indezira- strachină în care-şi bagă 
bilă puterii a bătut fără- toată lufnea lingura. în- 
delegile cai artileria grea tăi gustă democraţia cu 
şi nu o dată cei pe care polonicul cei ce stăpânesc 
i-a ţintit tirul de artilerie puterea. Şi mai apoi na. 
sunt coi care au ridicat tul.

în parlament mâna pentru V-am promis însă de- 
înăsprirea pedepselor pen- montarea unei diversi- 
tru calomnia prin presă. uni. Este timpul să mă 

Un potenţat al puterii ţin de cuvânt.
|  se străduia să convingă Modificarea produsă 
i ;; lumea că cele două ârţi- art, 206 al Codului penal 
l cole din Codul penal nu constă în următorul text: I 
J privesc în mod expres „Afirmarea ori imputarea ) 
\ ziariştii ca profesie, ci în public a unei , fapte 4. 
4 orice calomnie săvârşită determinate privitoare la 1 
) prin presă, adică dacă o persoană, care dacă ar 1 
| badea Ion de la Ceru fi adevărată ar expune \ 
1 . Băcăinţi ştie bine că acea persoană la o acţi-‘
1 primarul din comuna lui me penală,., administra- 
t merită. calificat cu un tiyă, sau disciplinară, 
ţ anume adjectiv şi afirmă ori dispreţului public, l 
l aceasta prin intermediul se pedepseşte cu închi- •
/ unei publicaţii, unui post soare de ,1a 3 luni la 2 
1 de radio sau de televi- ani sau amendă.
\ ziune. badea Ion va fi Dacă fapta prevăzută 
t cel acuzat de calomnie! ia alineatul 1 se săvâr- 
i Haida.de f Naiv l-ai .mai şeşte de orice persoană 
\ putut crede„ matale „se- prin presa scrisă, pr.in 
4 renisime" pe' judecătorul mijloace audiovizuale sau 
1 acela care, având de prin alte mijloace, de 

. 1 judecat o asemenea cauză, difuzare, ori in adunări 
ţ va absolvi de vină pu- publice, pedeapsa este 
i blicaţia sau postul care închisoare de lă 6 luni 
> i-a pus spaţiu de expri- Ia 3 ani sau amendă" !
\ mare la dispoziţie Iui Deşteaptă-te române, căci 
i badea Ion. Gura păcăto- ţi se pregăteşte o boţ- 
! sului adevăr grăieşte — niţâ cum nici pe timpul 
I spune o zicală din bă- lui Ceauşescu n-ai cu- 
l trâni. Aşa este, punân- noscut-o ! Diversiunea !
4 du-i în faţă pe ziarişti, ION CIOCLEI
7 (ne) legiuitorii au încercat------------------ ---------
1 să maspheze o di versiune (Continuare în pag. a 2-a)
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• INVITAŢIE I
[ DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE*

I" invită reprezentanţii SOCIETĂŢILOR COMERCIALEI 
cu capital privat şi mixt din judeţ precum şi ai celor S

Icu capital de stat interesate la un dialog privind mo-| 
dul de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/1995 pri.»

ivind protecţia Unor categorii de salariaţi. întâlnirea| 
se organizează în data dc 9 octombrie 1995, oră 11, J 

|  la Casa de Ciţltură din Deva. |

O

Z /_
•  Constatare:
Nu există oameni care să nu facă nimic. 

In cel mai rău caz se prefac...
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4 OCTOMBRIE
1 dolar SUA 
1 marcă germană 

•  100 yeni japonezi ■ ■.

— 2137 lei
— 1496 lei
— 2127 Iei f
— 3397 lei ij
— 1860 lei î>

1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene
Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 

a României.

— 434 lei
— 133 lei
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c w ântui. ubf,r 'I
Fără a aduce elogii 

nemeritate, trebuie. - arătat 
că strădaniile organizatori
lor celei de-a doua ediţii 
a expoziţiei — târg de la 
Baia de Criş, având ca 
generic „Revigorarea rasei 
de bovine Pinzgau“ şi-au 
arătat -din plin roadele. 
Aşa cum s-a remarcat in 
scurtele alocuţiuni rostite 
duminică de către dnil

semenea cu referire spe
cială la revigorarea rasei' 
Pinzgau, am reţinut cale 
spuse de către dl. Stelian 
Dinescu, care s-a Întors 
de curând dintr.o vizită 
In Austria. Există promi
siuni certe ci se va primi 
din această ţară de origine 
a rasei amintite, unde se 
obţin performante supe
rioare, material seminal de

participanţii cu , animale 
la expoziţie au beneficiat 
de sţipiutente acordată de 
către organizatori, constând 
îri bani-şl In tărâţe.

După vizitarea expoziţiei 
şi prezentarea animalelor 
din standuri, deliberările 
făcute de către comisia de 
bonitare i-a desemnat pe 
câştigători, din rândul 
crescătorilor de artimale

ECONOMIA JUDEŢUL!» HUNEDOARA ÎN LUNA AUGUST 1995
fa  procente 

August 1995 faţă de:

» • * • * • * •  » •  * e •  * e

Ediţia a doua a expoziţiei-târg de- la Baia de Criş
Revigorarea rasei de bovine Pinzgau
* « •  • « .* • w

maţe valoare biologică, 
contribuind astfel la ame
liorarea genetică a- rasei 
autohtone. In acelaşi scop 
s-a obţinut şl un credit 
austriac în condiţii avan
tajoase, in vederea procu
rării. de juninci gestante 
din rasa Pinzgau, care 
vor fi importate din A- 
ustria. Există, deci, semne 
Încurajatoare pentru revi
gorarea zootehniei, în mod 
deosebit a rasei Pinzgau, 
care şi In judeţul nostru, 
îndeosebi în zona mon
tană, găseşte condiţii pri
elnice

O subliniere aparte şi 
mulţumiri se cuvin a fi 
aduse sponsorilor din Ju
deţul nostru, care au eon. 
tribuit substanţial la re
uşita raanifestaţfeL de la 
Baia de Criş, asigurând 
astfel condiţii ea organi
zatorii să > poată înmâna 
premii consistente şl di
plome crescătorilor de a- 
nimale. De reţinut că toţi

ÎSar editat de
I  CASA DE PRESA ŞI EDITURA
|  „CUVÂNTUL LIBER" DEVA

!
 societate pe acţiuni cu capital privat 
înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
nr. J/20/618/I991. Cont: 4072613110 ’B.C.R. Deva. 
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I CONSILIUL, DE ADMINISTRAŢIE:
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Romeo Farcaş. primarul 
comunei gazdă a mani
festării, ing. Iustin. Vasiu 
din partea Direcţiei jude, 
ţgne pentru agricultură şl 
alimentaţie şi dl dr. ing. 
Slelian Dinescu, director 
general în Ministerul A. 
gţicuiturii şi Alimentaţiei, 
eft«- îmbucurător că se 
constată o preocupare tot 
mai insistentă a crescăto
rilor de a avea animale 
de rasă în gospodării, cu 
potenţial rîdfeat de pro
ducţie. In acest context 
este de reţinut grija deo
sebită ce se acordă creş
terii numerice a efectivelor 
şi extinderii arealului 
do creştete a bovinelor din 
rasa Pinzgau, prevăzându. 
se posibilitatea — potrivit 
demersurilor făcute de că
tre Ministerul Agricultu
rii şi Alimentaţiei — ca 
în anul viitor să spo
rească alocaţiile bugetare 
aeordate sub formă de 
prime şi subvenţii. De a-

care deţin în gospodării 
personale cele mai valo
roase exemplare.

La categoria vaci cu 
lapte, au fost declaraţi 
câştigători următorii: Glie, 
rasim Cleşia (satul Ribiţa), 
locul I — 360000 de lo; 
Fierea Căsăiean (Caraci), 
locul II — 260000 de lei; 
Ileana Adans (Rişculiţa), 
locul III — 100600 de lei; 
Miila* Crăchro (Rişculiţa) 
menţiune — 75 000 de lei.

La categoria pentru creş
terea de juninci s-a acor
dat un premiu de 100000 
de tei dlui Joaehii» In- 
drieş {Ribiţaţ, iar pentru 
categoria viţele, un pre. 
miu de 75 000 de lei i-a 
revenit dlui Mireea Coste» 
(Ţebea).

Din partea Ministerului 
Agriculturii şl Alimentaţiei 
a fost acordat un premiu 
în valoare totali de 250 000 
de lei dlui Aurel Bulz 
(Lunca), pentru atenţia ce. 

. o acordă creşterii unui nu
măr mare de animale din 
rasa Pinzgau în goepodăria 
personală. .

întregirea',' manifestaţiei î 
şi a sărbătorii ce a avut 
duminică loc la Baiu , d d : 
Criş a fost făcută de că. 
tre formaţii artistice din . 
Brad, .formaţia Univers 
Grup din Deva, precum şi 

■dexcătee cunoscute soliste 
de muzică populară: Ana 
Banciu, Mariana Deac şi 
Lenuţa Evsei.

Invitaţia gazdelor de re
vedere la ediţia din- anul 
următor va găsi, credefii, . 
un ecou tot mai mare In 
rândul crescătorilor de a- 
nlmale şi al specialiştilor 
din agricultură, chiar dacă 
se întâmplă ca Vremea să 
ne mai joace uneori şi . 
feste.

NICOLAE TIRCOB

Producţia Industriala 
! Productivitatea muncii în industrie 
, Numărul salariaţilor din industria 
| Export
i Vânzări de mărfuri cu amănuntul 
! Servicii prestate populaţiei de unităţi 
| cu capital public, cooperatist şi obştesc 
■ Producţia principalelor produse indus.

— huilă neta . 1 ~
— eţel-
— laminate
— ciment ţ v

bere ■ rx; ,,
— carne, tăiată în abatoare
— lapte de consum

106#
107,4
99,4

140#
91,7

102,2
105.9 
96#

253.9 
744

108,3
113#
W#

159#
«2a,4

100#
103,6
96,7

135#
93#

Efectivele de animale la 31. VIU. 1995 
Bovine

■ — la «tpalatie - 
Porcine : .r> '

— ]» populaţie
0*mfix ■ . : .

— la populaţie
Păsări ■ . r

— la papaiaţie
; Veniturile salariate medii m n M e

— brute '

Preţurile de cmuom al populaţiei
— mărfuri altmer
— mărfuri nmlimnoţare
— servicii

1054 107# «07# " 166# |

105,6 « 6 4 160,2 1004 1
119# 103# vtm >80# 9
108,7 #9# 105,1 1004 5
1144

78,6
M it WÂ 96# 3
96# M l# 1104 S

129,7 171,7 1304 83,7 |
1014 M I# : «284 ' «66,7 1
104,6 06.3 68# 654

>00,4 •014 M ^l M l#
100# •01# >04.9 ;V ,'W îV :
1924 •05,7 >15.4 M5#
•034 MO# S il#
99# 100,9 90# «AS#
99# m ă 97# . M 3# -

101# n o ,2 >15.7 . ' 1â&£ ■ -
96# >12# , 1284 ; iiz #

102,7
103#
m #

>414
•134
>28,2

n M
•'zlîftţ*.

|H i >37#
MO# ■ ' >294 ■ 1334
M l# >24# - I3f.a 132# /
102# 137,0 H U 145 xn.WŢfJjSf V

(Urmam tt

s»b care ne-o strecoară' 
legiuitorii stă in aceste 

, 4 cuvinte subliniate — 
fn-adustfil publice".

ţepe alegător 1 Păi cine 
cuvântă, cine întreabă, 
cine acuză de neputbiţi, 
indolenţă, fariseism» mă. 
trapazlâcurt,' beţie în a- 
dunările publice? Zia. 
rişti! 7 Nu, cetăţene, ei 
au ia dispoziţie spaţiul 
tipografic în care să se 
exprime Intr-o asemenea 
greşeală fu adunările pu. 
Mice nu poţi cădea de. 
cit feţ. alegătorule. Tu, 
mâncat pateu ani de zile 
de reţele unei tranziţii 
— către ce ? — Iţi, vel 
vărsa năduful In adună- 

. rite publice — electorale, 
fine minte!, căci acestea 
sunt vizate de protecţia

Codului penal, nu adună
rile de 4—5 de ia poarta 
ta I $1 in asemenea adu. 
nări n-o să „calomniezi1* 
pe «ei o»: n-eu avut pu- 
itowu ct pe «ri- ce au
avut-o şl nu vor s-o scape

|  ' t •

PA In urmă cu circa 
trei ani tot în paginile 
„Cuvântului liber” sem
natarul acestor rânduri 
atrăgea atenţia asupra 
-implicaţiilor pentru zia
rişti a modificărilor a. 
duse In Codul de proce. 
dură penală, modulul <fe 
aplicare a articolelor 205- 
206 din Codul penal şl 
prin care s-a desfiinţat 
orice „filtru** In drumul 
către justiţie al oricărui 
denunţ penal pentru pre
supusa calomnie prin 
presă.

Spuneam atunci că ori
ce individ care se va 
simţi atins fie şi cu o 
floare de către un zia
rist, fi va putea chema 
in judecată pentru • ca
lomnie prin presă.- măi- 
trecut muRtimfl şt dei 
dintre colegii met aveau 
să cunoască „plăcerea* 
d e 'a  sta drepţi tn ţaţa 
judecătorului. Unul â ă .  
tre el fusese chemat fir 
judecată pentru calom
nie de celebrul Jean 
Beniamin. Calomnia 
consta in faptul de a fi 
afirmai «i „eroul* a su- 
ferit 12 condamnări fir 
loc de 11 câte avea Ia 
'activ.. Ceea ce’ ii-a."' fin- 
pteţdieat instanţa să den 
curs cererii de chemare 
In judecată, la aminte ce
tăţene alegător ce vor
beşti în adunările pu
blice, dar mai ales ce 
scrii I

6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Springfield Story 
(s>; 10,05 Santa Barbâra 
(s); 11,00 Frumos şi bo
gat (s); 11,30 Vremea do
rinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (show); 12,30 
Duelul familiilor (show);
13.00 Magazinul amiezii; 
13*30 Fetele de aur (slt. 
com); 14,00 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 15#0 Barbet 
Schafer talkshow; 16,00 
Ilona Christen talkshow; 
17,60 Hans Meiser faik- 
sbew; 18,00 Jeopardy ! 
(oS); 18,30 Intre no* (s);
19.00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 19,45 Ştiri, 
sport, meteo; 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune — Şi — 
rele (s).

CANALE ;S
7,00 Ştiri; 9,45 Show

ul lut M. Costanzo (r);
12,30 jForam (show); 14,00 
Ştiri; 1445 Cotidiene 
(show); 14,46 Beautiful 
(s); 15,15 Casa Gastagna 
(show)* 16,30 Dădaca (s);
17.00 Da».; 19,00 OK; pre
ţul e corect (cs); 20.00
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21.25 Pape-
rissima sprint (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 Show.nl lui; Maurizio 
Costanzo; 240 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Paperissima 
sprint (show/r); 3,30 Cin 
— cin (s); 440 Cei cinci 
de Ia etajul 5 (s); 5,30
Arca. lui Noe (do).

—i3

6,30 Germania azi di- 
mineaţă; 8,30 Brunch TV;
10.00 Cânnon (s.p.);
11.00 Insula fanteziilor
(s); 12,00 Schwartz in
tervine (s.p/r); 13,00 Love 
Beat (s); 14#0 Falcon 
Crest (s); 15,00 Cagney şi 
Lacey (s.p.); 16,00 Star 
Trek (s. SF.); 17#0 Bay- 
watch (s); 18,00 Fam. 
Partridgc (s); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
meteo, sport; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Co
misarul Rex (s.p.); 2245 
Chicago Hope (s); 2345
Picket Fences (s.p.); 045 
La mulţi ani! gr.); 
1,35 Reluări

640 Ştiri NBC. cu Tom 
Brokaw; 7,30 Boţii şl a- 
faceri (do); 10#0 Comerţ 
TV; 11.00 Piaţa euro
peană; 16, 00 Piaţa a-
mericană; 19,00 Şttri ITN, 
buletin bursier; 19,30 Spa
ţiul — o aventură ameri
cană (da); 20*30 Show
Selina Scott; 21,30 Date- 
lfaie, cu Jane Pauley şi 
Stonc Phillips; 23,00
Show.ui serii, cu Jay 
Leno; 0,30 Golf. Volvo 
PGA —* European Masters 
— Irlanda; 1,00 Buletin 
bursier; 1,20 Oferta pie- 
ţei; 1#0 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Real Personal; 
2#0 Show.ui serii, cu; 
Jay Leno; 3,30 Show — 
Selina Scott — interviuri.

9,30 Atletism. CM de 
semimaraton de la Mont- 
beitard (r), 16,30 Tenis. 
WTâ European, lndoars 
Tornament de ia Zurich 
(rex. ieri); 1140 Magazin 
olimpic; 12,00 Mag. spor. 

-turilor cu motor (r); 14#0 
Triatlon. Cupa Mondială 
1TU de la Bahia, Bra
zilia (r); 15,00 Şah. Intel 
World Championships, 
New York (r>; 1540 Ci. 
elişm. CM *95 din Colum
bia — contratimp mase. 
(d); 1840 Tenis. WTA 
European. Indoors Tour- 
nament de Ia Znrich — 
ziua 3 (d); 2940 Buletin 
de ştiri 1; M#0 Ciclism. 
CM Columbia feri.); 2140 
Ciclism. CM Columbia.

7,00 Casa Deschenes (s); 
7#0 Tetedimineaţa; 9,35 
Bibi si prietenii săi (s); 
1045 Mag^bin (mag4; 
16,50 La revedere;
11.15 Ai cincilea post 
.fişai#,: ' . 11,45 Trimfe 
special (r); 13,15 Moda 
(r); 14,05 Luminile Pari
sului (r); 14,30 Seria nea. 
gră (f); 1640 Cega.- (şfiriî 
1745 Mag. culinar; 1740 
Bibi şi prietenii săi ă i
18.15 Fa, Si, l ş  a cin ta; 
18,45 Campionul; 1940 
Jurnal; 20,00 Luminile 
Parisului; 20,30 Juma) 
belgian; 21#0 Să nu vi
săm (mag.); 22#0 «efa. 
seopul (mag.); 23,40 FB- 
cele Iul Ca!eh; 040 Jftş 
măştile (mag.).
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Juniorii Corvinului - o rază de i 
speranţă pentru fotbalul hunedorean !

Diplomă oferită de S.C. Siderurgica S*A. Hune
doara. :.-

Aşa cum am relatat în 
coloanele ziarului nostru, 
juniorii Corvinului Hu
nedoara — ca deţii — au 
cucerit In vara acestui 
an titlul de Campioană 
Haţională a României, e- 
diţia 1994—1995. Dru
mul succesului a fost câş
tigarea • campionatului ju
deţean şi apoi au. urmat 
faza zonală de la Craio
va unde a întrecut pe 
rând formaţiile Gaz Me
tan Mediaş, .CS-M. Re
şiţa, Umv. Craiova şi a 
remizat cu C-SlŞ. Timi- 
şoara şi după aceea falşa 
finală pe ţară, ce a avut 
loc la Vaslţii, reuşind să 
se califice după; confrun
tarea cu PECO Ploieşti, 
C.S.Ş. ţwadea şi Selena 

'Bacău. ' rt-v-’v";:

Spectatorii, iubitorii fot
balului din Hunedoara, 
au avut prilejul sâ-i va- 
da şi să-j aplaude Cu 
căldură pe tinerii cam
pioni hunedoreni, lrr‘ pau
za meciului Corvînul — 
Gaz Metan, când, dl prof. 
Mircea Sârbu preşedin
tele Asociaţiei judeţene 
de fotbal a înmânat ti
nerilor ' fotbalişti hune- 

. doreni şi antrenorului 
Mircea Pătraşcu _ Cupş, 
medaliile şi diplomele de 
campioni. Iată şi lotul 
folosit de Corvînul : Cos- 
min Olteanu '(căpitanul 
echipei). Adrian Pascal, 
Bogdan Pomârleanu, Flo
rin Chirilă, Daniel Schiân, 
Cristian Muth, Remus 
Vălean, Silviu Mă teica,

Claudiu Erdei, Mareei 
Stare, Ioan Pisoiu, Ci- 
prian Ferenţi, Mircea 
Alic, Teodor Ogneanu, 
Ioan Haţegan Ovidiu Bo- 
coş, Remus Florea. Du-

fiă acest succes, 6 jucă- 
ori — I, Pisoiu, R. Vă- 

jeanu, Q. Muth, C. Oltea
nu, M. Stârc şi Chirilă 
au fost chemaţi la Iotul 
naţjonaL

Apreeiind cum se cu
vine frumoasa perfor
manţă a tinerilor fotba
lişti, dl dr ing. SILVIU 
SaMOILESCU, directo
rul general al S.C, Side
rurgica S.A. Hunedoara, 
Ie-a înmânat campioni
lor diplomă unicat, câte 
un buchet de flori şi un 
frumos premiu In bani. 
Intreţinându-se cu sărbă
toriţi», dl Saroftik-scu, un, 
fin cunoscător şi iubitor

al sportului în general, 
felicitându-i pe cam
pioni, şi-a exprimat mân
dria siderurgiştilor pen
tru titlul obţinut şi i-a 
îndemnat să se pregă
tească cu conştiinciozita
te, să fie animaţi de 
dragoste şi ataşament 
faţă de culorile clubu
lui Continui. „Ne aştep
tăm ca cei mâi buni din
tre voi să promoveze Ia 
echipa mare, pentru a 
revigora fotbalul hune
dorean, pentru ca ftdtn 
nou Corvinul şă redevi
nă o echipă competitivă, 
Pe prima scenă fotba
listică a ţării"—  a şpus 
dl director general. în- 
tr-adevăr, juniorii Cor- 
vinului sunt o rază de 
speranţă pentru viitorul 
fotbalului hunedorean.

SABIN CERBU

Lotul campionilor hunedoreni.

ARTEGO TG. JIU — REMIN DEVA 24—21
Sigur, in toate sporturile *e. înregistrează (din 

păcate) erori de arbitraj. In întâlnirea de handbal 
feminin dintre divizionarele B Artego'  BTT Tg. 
Jmt— Remin Devâ Ş-a produs un lanţ de erori de 
arbitraj al brigăzii Mihai Tănăsescu şi Mircea Du
bit din Piteşti, de a căror „prestaţie" fi gazdele erau 
jenate I Dumnealor au dictat 14 minute de elimi- 
nase Împotriva Reminului şi 12 lovituri de la 7 ra.

începutul jocului a fost stăpânit de echipa oas- 
pefe care tn min. 12 conducea eu 5—3, toate cele 
trei goluri ale gazdelor au fost Înscrise din lovituri 
de la 7 m. Treptat, arbitrii reuşesc să stopeze a- 
vântui Reminului şl gazdele să conduc Ia pauză 
cu 12—9.

Cu tot „sprijinul* dat gazdelor de arbitri. In 
repriza a doua, oaspetele echilibrează din nou par
tida şi In «in. 49 scorul era 17—17, apoi un minut 

.mai târziu 18—19 şi in min. 53 (21—20). La scorul 
d e .23—21, Remin a scăpat pe contraatac, dar se ‘ 
ratează şi Artego stabileşte scorul: 24—21, cu care 
se încheie meciul

Au Înscris pentru Remin Deva: Cristina Ro
tar (9); Cristina Morar (4); Anişoara Dop (4); Mo- 
linta Toth (2) şi Simona Bozan (2).

Sâmbătă. 7 octombrie, la ora 11, ta Sala Spor
turilor din Deva va avea loc derby-ul etapei : Ee- 
min — Textila Sebeş.

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

1. Textila Sebeş 4 8 0 i  m — 69 10
B. Remin Deva 4 3 ;:gţ; 1 92— 72 18
3. Artego Tg. Ha ' ::; r; 3 8 t 71— 82 10
4, GS.M. Sebeş 4 2 « B 80— 76 8
5. Itodae Craiova ' S 8 0 8 94—186 *
«. G.H.C. Tg. Mureş 5 I 0 4 79—98 7
7. NHramoni» Făgăraş 4 t O 3 53— 62 8
& Avljiul Tg. Jiu — s-a retras din campionat

REZULTATELE ETAPEI: Mia Ştei — U.M. 
Timişoara 3—2; Metalul Bocşa — Phoenix 3—1; 
C.F.R. Cluj — Furnirul Deta 2—0; Vulturii Lugoj — 
Metalurg. Cbgir 1—2; A'JS, Sigbpt — Olimpia Ga
lanta. AS. Sighet nu s-a prezentat; Motorul Arad 
— Minerul Anina 2—0; Laminorul Zalău — W. Pe
tro m Pecie;) 2—1 Minerul Câvnic — Armătura Za- 
l|u  1—0; Sticla Turda — F.C. Ârad 1—1; Ind. S.C. 
Turzii — Min. Baia Borşa 3—0.

C L A S  A M E N T U L
1. C.F.U.. Cluj 8 6
2. U.M. Timişoara 8 5
3. Telecom Arad 8

8 
8 
8

4, Minerul Baia Borşa
5. Irit*. Sîrmei Cimpia Turzii 

1 6. Minerul Anina
7. Armătura Zalău 8
8. Metalul Bocşa . 8
9. Phoenix Baia Mare 8

10. Metalurg. Cugir 8
11. W. Petrom Pecica 8

20— 4 19
21— 3 17 
19— 3 17
16— 10 15 
12—12 14 
19— 7 13 
10— 5 13 
14—12 13
17— 12 12 
7—16 iJ

16—15 10
12. Sticla Turda 8 3 1 4 13—12 10
13. Minerul Ştei 8 3 1 4 13—16 10
14, Motorul Arad 8 3 1 4 9—18 io
15. Furnirul Deta 8 2 3 3 8— 8 9
16, Minerul Cavnic 8 2 2 4 4—11 8
17. Olimpia Saionta ■ 2 2 3 8—17 8
18. Laminorul Zalău "A' 2 1 5 5—22 7
19. A.S. Sigheţ V'T 1 t 3 4—12 4
20. Vulturii Lugoj 8 1 0 7 6—-26 3

ETAPA VIITOARE (duminică, 8 octombrie): 
G.F.R. Cluj — Vulturii Lugoj; Metalurg. Cugir — 
Motorul Arad; Minerul Anina — Metalul Bocşa; 
Phoenix —- Minerul Cavnic; Armăt. Zalău — A S.. 
Sighet; piimpia Saionta — Lamin. Zalău; W. P. Pe
cica — Minerul Ştei; ţJ.M. Timişoara — Sticla Tur
da; F.0. Arad — Iad. Sîfm. G. TUricii; Minerul B. 
Borşa — Furnirul Deta.

I■■V .
I

\■'4i''
i
i

i■£$ţ
I

S.O.S. PENTRU ECHIPELE DE JUNIONI 
CE TREBUIE SA JOACE LA UHICANI

Sâmbătă, la Uricani, urmau \să se dispute 2 
meciuri de juniori, între echipele Minerul Uri- 
cani şi Vega Deva. Lipsa totală de organizare, 
dezinteresul pentru schimbul de mâine al fotbalu
lui hunedorean şi atitudinea necuviincioasă faţă de 
32 de juniori de la Vega Deva, care au străbătut 
în total 26() km să joace fotbal, se pot atribui 
conducerii Asociaţiei sportive „Minerul" Uricani. 
Probabil,, gazdete, din dorinţa de a-şi proteja te
renul, sâmbătă, 3o septembrie, la jbcurile de ju
niori B l şi B din cadrul etapei a Vi-a, dintre Mi
nerul Uricani şi Vega Deva, programate să se dis
pute Pe terenul A.S. Minerul Uricani, nu au găsit 
„omul* de Ia magazie, aşa că n-a avut cine să tra
seze terenul de joc, să pună plasele In porţi, să dea 
echipamentul de joc echipelor gazdă şi să deschidă 
vestiarele! Tinerii fotbalişti deveni, liră măcar să 
calce pe gazonul stadionului, au făcut drum In- 

; tors |
In această, situaţie. Asociaţia Judeţeană de Fot

bal Hunedoara are datoria să informeze LH. de 
Fotbal cu cele petrecute, pentru a se lua cnvenb ■ 
tete-măsuri şl asemenea abateri să nu mai aibă loc.

Prof. MIRCEA SIRB0, 
preşedinte a! A.J.F. Hunedoara -

IN PLIN CAMPIONAT, 
TRANSFERĂRILE CONTINUA

Deşi campionatul a în- Sportul, cum ăr fi vrut. 1 
cepdt de multişor — in S-au definitivat şi situa- J 
Divfeîa naţională şi Di- ţiile jucătorilor Bătrânu. ;i 
vtzia B s-au disputat de- ce va juca la. Dinamo, S 
-ja câte 8 etape, tranSfe- iar Sburlea la FC. Naţio- • 

-'.rftrilp '̂cohtitroă, -'abia '-ăr' hal,
; cum unele formaţii eom- In Divizia A, Gioabă - 
plotându-şi unele „go- după ce s-a transferat ia<

, luri‘‘. Iată eă după Tu- Farul, dar n-a jucat nici î, 
fan şi Mustacă s-a ib- un mefci, S-a reîntors'Tâ J  
întors la Farul Constanţa vedvea matcă, Jiul Pe-, 
şi va juca " aici, nu la troşani.
: LUPTA STRÂNSA IN DIVIZIA C

De Ia o etapă la alta, cian, Ladislau Vlad, ne-aj 
în Divizia C se modifică anunţat-«dbtiin motive dei 
locurile primelor clasa- sănătate se retrage pen-J 
te. Aqum conduc». Min. tru Un timp din acti-ritaf.' 
Şt. Vulcan, cu 19 puncte, tea sa de director tehnic ! 
urmata în ordine de Au- de la. Victoria Călan, asi-J 
ful Brad (18), Victoria gurind conducerea elu-i 
Călan (18) şi Minerul A- bului, pe toţi jucătorii 2 
ninoasa (17). Până dumi- de stima fi respectul său' 
nică ,când vom consem- faţă de qeea ce s-a făcut! 
na alte schimbări de lo-- pentru revigorarea fot-J 
curi. Cunoscutul tehnl- baiului la Călan.

■■ AAAAVUSe * *-»■ • mj

■G ' r;
-  1

^ D I V I Z I A  € —  i l i H i o r i W

J REZULTATELE ETAPEI A VIU-A, 1
I DIN 1 OCTOMBRIE :

1 Favlor Oră^ie — Min. Ş t Vulcan 8—4;
j Min. Aninoasa — Jiul Petrila 2-—-01 ■

Min. Teliuc — Victoria Călan i - 3 ;
Aurul Brad — Min. Livezeni 3—0; •
Min. Bărbâteni — Iiaber Haţeg 4 -0 ;
Dacia Orăştie — Metalul Crişcior 19—0;
Constr. Hunedoara — C.F.R. Simeria 11—0 ;

| E.G.C.L. Călan — Min. Ghelari 3-0.

I C l  A S A M E N T v i i ■; ; . •> ■

1. Minerul Bărbâteni 8 8 0 9 49— 3 24
2. Victoria Călan 8 7 1 9 25— 4-22
3, Minerul Aninoasa 8 6 2 0 25— 7 20
4. Minerul Livezeni 8 5 1 2 26—12 16
5. Dacia Orăştie , 8 5 9 3 25— 5 15
6. Minerul Şt. Vulcan 8 5 0 3 20—21 15
7. Minerul Teliuc 8 4 3 1 22— 7 14
8. Favlor Orăştie 8 4 1 3 32—14 13
9. Constr. Hunedoara 8 4 1 3 19—14 13

10. AJS.A. Aurul Brad 8 z  ■14—14 10
11. Jiul Petrila ; 8 2 1 5 9—22 7
12..Metalul Crişcior 8 1 3 4 18—25 6
13. Minerul Ghelari 8 1: 2 5 7—23 5
14. .EG.C.L. Câian 8 1 0 7 7—33 3
15. C.F.R. Simeria 8 1 0 7 9—64 3
16. Haber Haţeg ' :8 1 -7 6—41 1

ETAPA VIITOARE (3 septembrie): E.G.C.L.
| Călan — Favlor Orăştie ; Min. Şt. Vulcan — Min. 1
I Aninoasa; Jiul Petrila — Min. Teliuc ; Victoria j
I Călan — Aurul Brad ; Min. Livezeni Min. Băr- '|
i băteni: Haber Haţeg — Dacia Orăştie ; Metalul 1
I Crişcior —* Constr, Hunedoara ; CF.H. Simeria — 1
| Min. Ghplari.

' 1
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Aşa cum mai menţio
nam într-un articol ante
rior, şcolile de pe raza 
comunei Pui necesită 
reparaţii. Acestea nu 

. s-au executat din lipsa 
banilor. După cum ne 
mărturisea dl prof. Venu 
Stanciu, directorul Şco
lii Generale Pui , (şcoală 
coordonatoare), la Cen
trul de execuţie bugeta
ră Haţeg au fost alocaţi 
aproape 18 milioane lei 
pentru reparaţii la şcoli
le de pe raza comunei. 
Odată cu trecerea şco
lilor în '  şubordinea pri
măriilor, de la C.E.B. au 
mai ajuns la Primăria 
Pui doar 1,5 milioane 
lei. In şedinţa Consiliului 
comunal Pui s-a solicitat 
suplimentarea bugetului 
de către Consiliul jude
ţean, pentru efectuarea 
reparaţiilor la construc
ţiile şcolare, ca noul an

Grădiniţa din Barii 
Mare funcţionează la 
parterul unui bloc, in
tr-un apartament de trei 
camere. Spaţiul a fost 
reparat şi zugrăvit. Dar 
existând 60 copii înscrişi, 
Ce frecventează efectiv 
grădiniţa, spaţiul de şco
larizare devine insufi
cient. Din această cauză, 
nu se încadrează în nor
mele de obţinere a auto-, 
rizaţiei sanitare de func- *

ţionare, deşi există apă 
curentă, grup sanitar.™ 
Gredem că trebuie găsi
tă o modalitate de ob
ţinere a unui spaţiu nor
mal pentru o funcţiona
re normală a instituţiei. 
Despre grădiniţă, ca mo
ment preşcolar deosebit 
de important in forma
rea şi educarea copiilor, 
credem că nu mai este 
necesar să vorbim I (MB)

C u lm e a  g h in io n u lu i!
V

de învăţământ să dema
reze în bune condiţiuni. 
Din păcate, nimeni nu 
Şi-a plecat urechea la a- 
ceastă cerere. Şi culmea 

.ghinionului, după cum 
ne spunea dl director 
Vcnu Stanciu, n-am a- 
vut posibilitatea să folo
sim nici cei 1,5 milioa-

fi folosiţi foarte târziu. 
In timp ce şcolile stau 
nereparate la Băieşti, 
Rîu Bărbat, Ponor şa., 
sau chiar să cadă ca în 
cazul Şcolii Primare din 
Fizeşti II I Şi e vorba de 
19 unităţi şcolare în to
tal. Acest lucru l-a con
statat şi brigada de con
trol a Inspectoratului 

ne lei transferaţi de Şcolar Judeţean...
G.E.B. Haţeg din cauză în rest, trebuie men-
că dna contabilă a pri
măriei se află de mult 
timp în concediu medi
cal. Şi în lipsa dânsei... 
Alăturându-ne deznădej
dii directorului de şcoa
lă, tare ne temem ca şi 
aceşti bani să nu „dis
pară", folosindu-se în 
altă parte, sau să poată

ţionat faptul că întreaga 
cantitate de combustibil 
pentru anotimpul frigu
ros a fost asigurată. O 
parte a fost rezolvată pe 
plan local, cu ajutorul 
primăriei, restul cu bani 
alocaţi de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean. Toate 
catedrele din şcolile de 
pe raza comunei sunt

acoperite cu cadre' di
dactice, manualele au fost 
asigurate la timp şi in 
totalitate, implicit la 
clasele I.

Se intenţionează în 
actualul an şcolar inten
sificarea activităţii edu
cative, iar cu ajutorul, 
primăriei se doreşte re
zolvarea transportului 
de dimineaţă al elevilor 
din zona Fizeşti la şcoa
la de centru cu o auto
dubă. Copiii de aici con
tinuă să vină pe jos 7—8 
km pentru a-şi vedea 
împlinită dorinţa de a 
face şcoală. Măsura se 
impune întrucât de aici 
au fost 6 copii neşcola- 
rizaţi, tocmai din cauza 
lipsei transportului spre 
şcoala de centru. Sunt 
lucruri care, credem, 
merită toată atenţia 1

MINEL BODEA Lucrările cu care este ilustrată pagina aparţin 
artistului plastic loan Seu. Foto PAVEL LAZA

Călătorul care este a- 
tras de semeţia munţilor 
Retezatului trebuie să 
străbată mândra Ţară a 
Haţegului. Urcând şosea
ua şerpuită, din dealul 
de la Subcetate el vede 
ca în palmă un ţinut de 
vrajă şi legendă, străjuit 
de munţi falnici, străbă
tut de-a lungul şi de-a 
latul de Râul Mare şi 
Strei, până la Mureş şi 
până la cetăţile 'dacice 
din munţii Orăştiei. Spu
nea Ion Pop-Reteganul 
despre acest ţinut: „Fru
mos este acest colţ, care 
din vechi şi până astăzi 
se cheamă aşa : „Ţara 
Haţegului”. Că deşi e mi
că, Ţara Haţegului întru
neşte in sine tot ce Ar
dealul are mai bun şi 
mâi frumos". Iar N. Ior- 
ga a definit acest spa
ţiu ancestral „locul unde 
s-a hotărât acum 2000 de 
ani care e limba pe care 
o vom vorbi-o, care e su
fletul care se va sălăşlui 
în trupul nostru trainic ”.

Ge întruneşte în sine 
acest ţinut ? Aşa după 
curo Ardealul este ca o 
cetate de apărare şi .Ţară 
Haţegului este ca un cuib 
de vulturi. Transilvania 
este împrejmuită de 
munţi, ale căror trecători 
sau „pasUri“ fac legătura 
pu celelalte provincii ro
mâneşti: Ţara Haţegului 
Comunică cu restul Tran
silvaniei prin nişte ' 
„porţi": pasul Merişor, 
Poarta de Fier a Tran
silvaniei, poarta de 
Subcetate.

privi — geografic, istoric, 
economic, etnografic, al 
culturii populare, toate 
ne oferă puternice teme
iuri în sprijinul ideii, de 
unitate şi continuitate 
neîntreruptă a acestui 
popor care s-a născut şi 
trăieşte pe aceste melea
guri. Aici se află cele 
mai multe aşezări amin-

cnezatul Rau Bărbat, cu 
15 sate, cnezatul Sălaş, 
eu 4 sate, şi cnezatul 
Streisângiorgiu, cu 6 sa
te. Astfel, Ţară Haţegului 
ne apare ca „ţara" cu cea 
mai numeroasă şi den
să uniune de obşti, nu
mărând peste 65 de obşti 
săteşti, care, unite în u- 
niunl de obşti, alcătuiesc 
o unitate administrat!-

hui, un 

Ardeal în miniatură

tite documentar din pri
mele veacuri ale feuda
lismului, cele mai dense 
şi vechi, opunând cea 
mai dârză rezistenţă pă
trunderii feudalismului 
maghiar. Ele sunt grupa
te şi concentrate în cne
zate de sat (obşti) şi cne
zate de obşti teritoriale 
sau uniuni de obşti. Cinci 
uniuni de obşti aminteş
te în acest loc istoricul 
Ştefan Pascu. Acestea
sunt: cnezatul Densuş,

vă, politică şi juridică, 
cu o relativă autonomie. 
Ele s-au unit pe la mij
locul sec. al XlV-lea în
tr-un district al Haţegu
lui, ca district românesc 
(districtus olachalis). Este 
probabil că acest district 
să se fi transformat in 
voievodat, deoarece făcea 
parte din voievodatul lui 
Litovoi.

Cutreierând satele ha- 
ţegane, eonstatăm cu u- 
şurinţă rămăşiţele unor 
construcţii vechi: castele 

Cnejilor şi- biserici

ctitorite de aceştia. în
seşi gospodăriile şi curţi
le locuitorilor satelor păs
trează amprenta veche, 
de pe vremea când ca
pitala Ulpia Sarmizege- 
tusa a fost înălţată. Via
ţa economică înăuntrul 
acestor aşezări decurgea 
lent, uniform, stăpânită 
de stadiul înapoiat al 
tehnicii agricole şi mai 
ales de transformarea' 
masei de locuitori în for
ţă de muncă iobăgească. 
Doar târgurile înviorau 
activitatea economică.

Bogată şi nepreţuită 
este şi plămada de suflet 
al acestor oameni. Ea s-a 
păstrat în tot ceea ce a 
creat cultura populară : 
in portul frumos ce se 
vede zugrăvit în pictura 
bisericilor şi care evocă 
portrete de Pe columna 
traiană; în însăşi pictura 
bisericilor, îrt care scene
le religioase se desfăşoa
ră parcă în spaţiul ro
mânesc, în faptul că a- 
ceste scene au fost lu
ci ate de zugravi de peste 
munţi, dovedind prin a- 
ceasta unitatea şi cre
dinţa de neam, în capite
lurile bisericii din Den
suş, luate de Ia Sarmize- 
getusa, în nestematele 
folclorului, dar mai ales 
în şoapta istoriei care 
la tot pasul ne aminteş
te că aici e locul obâr
şiei noastre şi aici s-a 
hotărât limba şi sufletul 
ce' s-a sălăşluit în trupul 
nostru tainic.

Prof. BENIAMIN BASA

La Căminul cultural 
din Baru Mare stăm de 
vorbă cu dna directoare 
Irina Farcaş : In aceas
tă vară, la căminul cul
tural de centru s-au e- 
fectuat, cu sprijinul Pri
măriei, lucrări de repa
raţii capitale. Acestea 
au vizat acoperişul, ten
cuieli şi zugrăveli exte
rioare şi interioare, vop- 
sitorie... Am cumpărat 
şi montat lustre, perdele 
de pluş. In faţă s-a tur
nat o şapă de beton, 
astfel că instituţia arată 
cu adevărat ca un lăcaş 
de cultură,

.r— De ce credeţi că ar 
mai fi nevoie în momen
tul dă faţă?

/  — Mai avem de repa
rat sobele avându-se în 
vedere că în comună se 
introduce gazul metan şi 
uşile de la intrare. Ma
rea problemă o constituie 
Scaunele, cele vechi, 
montate la podea, s-au 
distrus. Am pus bănci, 
dar> acestea nu aduc cu 
un aşezământ de cultu
ră. Să sperăm că în do
tarea cu scaune ş i, mai 
ales cu aparatură vom 
fi ajutaţi de Inspectora
tul Judeţean pentru Cul
tură.

— Care este situaţia 
celorlalte aţezăminte' de 
cultură de pe raza co
munei ?

— Anul trecut am zu
grăvit căminul cultural 
din Livadia, acum fiind 
in căutarea perdelelor. 
In privinţa scaunelor ? ! 
Ga şi la căiriinul cultural 
de centru I Sperăm că 
anul viitor să facem re
paraţii la Valea Lupului.

— Ce acţiuni găzdu
iesc aşezămintele de cul
tură pe care le coordo
naţi ?

— Se organizează ne- 
dei tradiţionale In toate 
satele — Livadia, Valea 
Lupului, Petros, Bărişor 
şi Baru. Tot aici mai au 
loc nunţi şi discoteci, a- 
cestea din urmă mai a- 
les în vacanţele elevilor, 
ori sâmbăta şi duminica, 
când aceştia sunt acasă. 
Filme nu mai rulează 
de mult, aparatele fiind 
ridicate de întreprinde
rea binematografică ju
deţeană. Cele mai cu
noscute formaţii artistice 
ale noastre sunt căluşe- 
rul mixt şi cele de co
lindători. Să mai amin
tim concursul organizat 
anual cu elevii, de că
tre preotul paroh, cu pri
lejul sărbătorilor de iar
nă, când, de altfelj se 
animă şi viaţa artistică 
a comunei.

MINEL BODEA

W
■Aceasta este părerea 

dnei Aurelia Ungur, di
rigintele Oficiului PTTR 
Baru Mare. „Este vorba, 
bineînţeles, de „Cuvân
tul liber", pentru că e 
al judeţului şi localnicii 
ţin mult să cunoască 
ceea ce se întâmplă în 
imediata lor apropiere. 
Şi un alt lucru bun 
soseşte la timp". In co
mună: se înregistrează 94 
abonamente, cele mai 
multe în satul de centru.

Dna Aurelia Ungur ne-a 
transmis, cu acest prilej, 
şi o dorinţă a oartienilor 
de aici — vânzarea cu 
bucata, Se solicită, cel 
puţin perrtru început, 10 
exemplare zilnic la vân
zare liberă. Dar cumpă
rători ocazionali sunt 
mai mulţi I Problema 
este găsirea unei moda
lităţi de trimitere a zia
relor şi a posibilităţii de 
decontare. (M.B.)
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Cum se vor schimba cupoanele şi certificatele în acţiuni
--------  Norme metodologice /—------^

TEXT PRESCURTAT \
privind procedura de schimb de carnete cu certificate de proprietate şi/sau cu- A 
poane nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu ca- l 
pital de stat care se privatizează pe baza Legii nr. 55/1995, precum şi la Fondu- ) 
rile Proprietăţii Private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi co- |  
merciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului. i......................  îSubtitlurile aparţin redacţiei.

CE SUNT ŞI CUM 
VOR FUNCŢIONA CENTRELE 

DE SUBSCRIERE
Art. 2. In vederea realizării, în con

formitate cu prevederile . Legii nr. 55/ 
1995, a schimbului carnetelor cu certifi
cate de proprietate, carnetelor cu cer- 
tificate de proprietate incomplete şi/sau 
cupoanelor nominative de privatizare, de
numite în continuare „titluri de privati
zare", se organizează centre de subscrie
re, centre computerizate de preluare a 
datelor şi Gentrul de prelucrare compu
terizată din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Privatizare.

Art. 3( 1). Centrele de subscriere vor 
funcţiona în perioada 1.10.1995 — 31.03. 
1996 şi vor fi organizate de instituţiile 
prevăzute la art. 18 din Legea nr. 55/ 
1995, respectiv Fondurile Proprietăţii 
Private, Casa de Economii şi Consemna- 
ţiuni, Regia Autonomă Poşta Română, 
societăţile bancare cu capital de' stat şi 
societăţile de asigurări cu capital de stat.

(2) Centrele de subscriere vor fi do
tate cu echipament de verificare a au
tenticităţii titlurilor, de privatizare.

Art. 4 (1) Instituţiile prevăzute la art. 
18 din Legea nr. 55/1995 vor comunica 
Agenţiei Naţionale pentru; Privatizare, 
în termen de 5 zile de la intrarea în vi
goare a prezentelor .norme, centrele de 
subscriere, nominalizate după modelul 
din anexa nr. 1 şi vor aduce la cunoş
tinţa cetăţenilor repartizarea teritorială 
la aceste centre.

Depunerea opţiunilor.

Art. 9. Cetăţenii români care, potrivit 
legii, sunt îndreptăţiţi să utilizeze titlu
rile de privatizare, pot opta pentru a de
veni acţionari.

' a) la societăţile comerciale prevă
zute în lista aprobată prin Hotărârea Gu
vernului nr. 626/1995 şi Hotărârea Guver
nului nr. 732/1995, în condiţiile regle
mentate de prezentele norme ;

b) la Fondurile Proprietăţii Private 
care s"e vor transforma în societăţi de in
vestiţii financiare conform art. 19, alin.
(2), din Legea nr. 55/1995 ;

c) la societăţile comerciale necuprinse 
in lisţa aprobată prin Hotărârea Guver
nului nr. 626/1995 şi Hotărârea Guvernu
lui ar, 732/1995 în conformitate cu pre
vederii». art. 5 din Legea nr. 55/1995 şi 
cu^sffcctarea Legii nr. 77/1994.

Art. -Ş0 (») Exprimarea opţiunilor de 
la art. 3, lit. a) se va face prin comple
tarea , formularului prezentat în anexa 
nr. 2 fă prezentele norme, care va fi de
pus, împreună cu titlurile de privatizare, 
la centrele de subscriere. . . . - .

(2) Cuponul nominativ, de privatizare 
poate fi depus pentru o singură societa
te comercială, afară de cazul când per
soanele fizice utilizează astfel de titluri 
ob.ţinute prin succesiune legală', în orice 
situaţie, cuponul nominativ de privatizare 
dă dreptul la dobândirea de acţiuni la o 
singură societate comercială.

(3) Carnetele întregi cu certificate de 
proprietate pot fi depuse pentru dobân
direa de acţiuni la una' sau mai multe 
societăţi comerciale cuprinse în lista a- 
probată prin Hotărârea Guvernului nr. 
626/1995 si Hotărârea Guvernului nr. 
732/1995.

(4) Prin carnet întreg se înţelege nu
mai cazul în care cele cinci certificate 
de proprietate au înscrisă aceeaşi serie.

(5) Opţiunile pentru dobândirea de ac
ţiuni la societăţile comerciale in condi
ţiile menţionate de art. 9, lit. a) de mai 
sus, pot fi depuse la centrele de sub
scriere, începând cu data de 1.10.1995, 
până la data de 31.12.1995 inclusiv.

Art. 11 (1) Exprimarea opţiunilor de 
la art. 9, lit. b) la uriul din Fondurile 
Proprietăţii Private, care se vor trans
forma în societăţi de investiţii financia
re, conform art. 19, alin. 2 din Legea nr, 
55/1995, se poate face până la data de 
31.03.1996. Cetăţenii îndreptăţiţi pot uti
liza în acest scop cupoane nominative de 
privatizare, carnete cu certificate de pro
prietate întregi şi/sau carnete cu certifi
cate de proprietate incomplete, la valoa
rea de 5 000 lei pentru un certificat de 
proprietate, indiferent de Fondul Pro
prietăţii Private care l-a emis.

(2) In acest caz se va completa ace
laşi tip de formular prevăzut la arte 
!• (1), menţionându-se însă, în rubrica 
corespunzătoare, numărul Fondului Pro
prietăţii Privaţe pentru care se face op
ţiunea, respectiv Fondul Proprietăţii Pri
vate I Banat-Crişana, Fondul Proprietă
ţii Private» II Moldova, Fondul Proprie
tăţii Private III Transilvania, Fondul 
Proprietăţii Private IV Muntenia, Fondul 
Proprietăţii Private V Oltenia.

Art. 12. Exprimarea opţiunilor pentru 
societăţile comerciale prevăzute la art 5 
din Legea nr. 55/1995 pentru o cotă de 
30 % diu capitalul social al fiecăreia se 
poate realiza de către cei îndreptăţiţi,

■ prin depunerea' de carnete cu certificate 
' de proprietate şi/sau cupon nominativ de 
privatizare la sediul Fondului Proprietă
ţii Private la care este arondată societa
tea comercială respectivă.

Art. 13. Depunerea cererii de schimb 
şi a titlurilor de privatizare la centrele 
de subscriere şe poate face:

a) personal;

b) prin intermediul persoanelor fizice 
mandatate în acest scop, în conformitate 
cu prevederile art. 4, alin. 3 din Legeia 
nr. 55/1995 şi a normelor speciale emise 
in acest scop ;

c) prin intermediul instituţiilor pre
văzute la art. 18 din Legea nr. 55/1995.

Art. 14. La centrele de subscriere se 
va pune la dispoziţia cetăţenilor lista so
cietăţilor comerciale supuse privatizării 
în masă şi se vor afişa modele de com
pletare a formularelor necesare subscrie
rii.‘Formularele se completează cu litere 
mari de tipar, cu cerneală sau pix, fără 
ştersături sau modificări.

Art. 15. (1) Centrele de subscriere 
primesc de la cetăţenii îndreptăţiţi:

•  cererea de schimb (anexa nr. 2 — 
a şi b);

•  titlurile de privatizare, semnate) 
personal de titular, succesor sau tutore 
etc.;

•  documentele justificative, cerute 
prin normele de mandatare;

•  alte documente justificative privind 
identitatea cetăţeanului.

(2) Cetăţenii care depun numai car-» 
nete cu certificate de proprietate sau care 
exercită calitatea de tutore şi/sau cura
tor sunt obligaţi ca la subscriere să pre
zinte actul de identitate având înscris 
codul numeric personal.

(3) Personalul acestor centre are obli
gaţia să verifice;

a) identitatea fiecărui solicitant şi, du
pă caz, codul numeric personal, actul de 
mandatare şi/sau certificatul de moşte
nitor ;

b) corectitudinea completării cererii de 
schimb ;

c) autenticitatea titlurilor de privati
zare ;

d) declaraţia dată- pe propria răspun
dere, în cazul In care persoana prezintă 
cupon nominativ de privatizare dobân
di* p in succesi r e (anexa E «fin noi ei- 
speciale de mandatare emise în acest 
scop);

e) corespondenţa dintre datele com
pletate in cererea de schimb, actul de 
identitate, documentele însoţitoare şi cu
ponul nominativ de privatizare.

(4) După verificare, personalul centre
lor de subscriere semnează, ştampilează 
cererea de schimb cu ştampila care iden
tifică unitatea şi eliberează cetăţeanului 
recipisa detaşabilă completată şi ştampi
lată, prevăzută în anexa nr. 2 la prezen
tele norme, care constituie dovada depu
nerii cererii de schimb şi a titlurilor dei 
privatizare.

COMISIONUL 
ŞI MARIMEA LUI

Art. 21 (1) Instituţiile desemnate po
trivit art. 18 din Legea nr. 55/1995, abili
tate de Agenţia Naţională pentru Priva
tizare să efectueze operaţiunile de pri
mire a cererilor de schimb, percep un 
comision de maximum două miimi din 
valoarea unică de schimb a titlurilor de 
privatizare prezentate pentru schimbul 
contra acţiuni.

(2) Comisionul de maximum • două 
miimi din valoarea unică de schimb a 
carnetelor cu certificate . de proprietate 
şi a cupoanelor nominative de privatizare 
pentru schimbul de acţiuni nu se va per
cepe pensionarilor pentru o valoare sub
scrisă de maximum 1 milion lei. Pentru 
titlurile de privatizare subscrise supli
mentar se va percepe comisionul de ma- 
xihium două miimi prevăzut de lege.

(3) Comisionul nu va fi perceput nici 
pensionarilor succesori care «depun supli
mentar carnete cu certificate de proprie
tate şi cupoane nominative de privatizare 
dobândite prin succesiune, pentru- © vă- . 
/oare subscrisă de maximum..‘.I milion» 
iei, reprezentând echivalentul valoric al 
unui cupon nominativ de privatizare şl 
al unui carnet cu certificate de proprie
tate, în această situaţie prezentându-se 
certificatul de moştenitor, în copie şi ori
ginal sau declaraţia pe proprie răspun
dere (conform Anexei B din normele spe
ciale de mandatare emise în acest scop), 
din care să rezulte calitatea de succesor 
legal -şi, după caz, actul de mandatarei 
între persoanele cu vocaţie succesorală — 
succesitine deschisă sau între succesorii 
legali. După verificare", copia se reţine, 
iar originalul se restituie.

(4) Calitatea de pensionar se dove
deşte prin prezentarea talonului de pen
sie.

Art. 22. Prevederile art. 21, alin. (2) 
se aplică şi în cazul minorilor succesori 
asupra cărora s-a instituit tutela sau cu- 
ratela. La depunerea titlurilor de privati
zare, tutorele sau curatorul va prezenta 
actul prin care s-a instituit tutela saui 
curatela, precum şi o copie de pe aces
tea, care se anexează cererii de depunere.

ALOCAREA ACŢIUNILOR

Art. 23. Opţiunile primite de la cen
trele computerizare de preluare a date
lor vor fi centralizate de către Agenţia 
Naţională pentru Privatizare pe societăţi 
comerciale până la data de 20.01.1996.

Art. 24. Alocarea acţiunilor societăţi
lor comerciale în funcţie de numărul şi 
valoarea titlurilor de privatizare depuse 
de către cetăţeni se va face' de către A- 
genţia Naţională pentru Privatizare, sub 
supravegherea unei comisii formate din 
reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pen
tru Privatizare, Fondul Proprietăţii de 
Stat, Fondurilor Proprietăţii Private, Mi
nisterul Finanţelor, Ministerului de In
terne şi Departamentului Administraţiei 
Publice Locale din cadrul Guvernului, 
desemnaţi în acest scop de instituţiile 
respective.

Art. 25. Alocarea acţiunilor se va face 
avându-se în vedere că un cupon nomi
nativ de privatizare este echivalent cu) 
39 de carnete cu certificate de proprie
tate, a 25 000 lei fiecare. Valoarea nomi-/ 
nală a unei acţiuni este, de asemenea, de 
25 000 lei.

calcul 
la data

Numărul acţiunilor luate în
este cel aferent capitalului social___
de 31.12.1995, transferabil cu titlu gratuit/ 
în limita nivelului prevăzut în lista MN 
Pietăţilor comerciale aprobată prin 
târârea Guvernului nr. 626/1995 şi Hotă-! 
rârea Guvernului nr. 732/1995.

Art. .26. (1) In funcţie de opţiunile
depuse de cetăţeni pentru o societatel 
comercială, se va proceda astfel : <

(1.1) In cazul în care opţiunile ciţ 
titluri de privatizare pentru o societatel 
comercială se situează până la limita pre-j 
văzută în lista societăţilor comerciale an 
probată prin Hotărârea Guvernului n*j 
626/1995 şi Hotărârea Guvernului nr. 73?| 
1995, numărul acţiunilor alocate va fi ei 
gal cu numărul de titluri, în echivalenţi 
carnete cu certificate de proprietate, deJ 
puse de fiecare cetăţean. In cazul în cârti 
opţiunile se situează sub limita de capi* 
tal social transferabil cu titlu gratuit! 
legal prevăzut, alocarea»' acţiunilor se wj 
face în limita cererilor depuse; pentrd 
partea de capital social netransferat gran 
tuit se aplică prevederile art. 7, alin. 4 
din Legea 55/1995.

(1.2) In cazul în care cererile dş 
schimb v depăşesc echivalentul capitalw 
lui social transferabil cu titlu gratuit; 
se Va proceda astfel :

(1.2.1) —■ se stabileşte numărul titluţ 
rilor de privatizare în echivalent cânte' ’ 
cu certificate de proprietate corespunz 
tor cotei maxime de capital social ce pc_ 
te îi transfc ai grai lit; acest sumar vflw 
egal cu numărul acţiunilor aferent captiM 
talului social ce se poate transfera er&i 
tuit;

(1.2.2) — se faţe raportul dintre acgţsti 
număr, letermina't m  mai sus, şi numâ- 
rul titlurilor. de privatîzâre cu care -iMj 
optat, exprimat de asemenea în 
lent 'dCTO; carnete ru cK-rtifi dc 
prietate; rezultatul acestui rapetet,
'. \ subunitar, «.<- denumeşti In
nuare „indice dc 3-rca-t»" ; *

(1.2.3) — se înmulţeşte numărul fţtlat
ril r ru „a e s-a -.i'ta* de că tifle fieearâ 
cetăţean, exprimate în echivalent carnete 
cu certificate de proprietate, cu indicefe 
de alocare, realitatea obţinut reprezen-i 
itând _ numărul ite acţiuni ce revine Ut 
-ir* ţie de titlurili de privaţiz e cu re 
s-a participat ' r t

(2) In cazul în care vor rezulta fracj 
ţiuni de acţiuni, pentru alocarea unul 
număr întreg de acţiuni se va considera 
că valoarea nominală a acesteia este deţ 
1000 lei, în loc de 25 0*0 lei, prin creş
terea corespunzătoare a numărului de| 
acţiuni'astfel încât, pe total, valoarea ca
pitalului social să nu fie afectată.

Art. 27 (1) Rezultatele alocării pe fle
care societate comercială vor fi listate 
şi publicate în Monitorul Oficial ăl Ro
mâniei.

(2) Agenţia Naţională pentru Privatizare 
va transmite societăţilor comerciale în 
cauză lista nominală a acţionarilor, re
zultată în urma alocării.

(3) Societăţile comerciale au obligaţia 
ea în termen de 60 de zile de la închi
derea perioadei de depunere, în confor
mitate cu art. 15 din Legea nr. 55/1995, 
să emită şi să elibereze îri mod gratuit! 
Certificate de acţionar, care sunt nomi
native, potrivit modelului din anexa ns. 
4 la prezentele norme;

(4) Certificatele de acţionar, dobândi
te ca urmare a procedurii de alocare, se. 
vor elibera de către societăţile comercia
le, exclusiv pe numele titularilor de ti
tluri de privatizare şi se vor preda per
sonal acestora, cu excepţia cazurilor sta
bilite de normele speciale de mandatare 
a persoanelor fizice, stabilite prin hotă
râre de guvern, conform prevederilor arte 
4, alin. (3), din Legea nr. 55/1995.
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REGIMUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI 
UNITĂŢILOR

Majoritatea opiniilor con* 
trare includerii patrimo
niului cooperaţiei în cate
goria avutului obştesc pun 
accent pe provenienţa ca
pitalului sau pe aspectul 
privat al proprietăţii, fă
ră să observe Că aceste 
aspecte ţiu au relevanţă, 
nefiind incluse între cri
teriile delimitării stabilite 
In art. 145 Cod penai. 

Definiţia dată termenu
lui „obştesc'. In Codul pe
nal, intr-un subcapitol ce 
defineşte. InţeleşuJ unor 
termeni sau1 expresii, nu 
are conţinut neconstituţio
nal, întrucât Constituţia 
n« interzice organizare^ 
proprietăţii private Intr-o 
anumită structură regle
mentată de lege. Aceasta 
este apărată preferenţial 

legislaţia penală nu
mai din cauza utHităfii şi 

. a  vulnerabilit|^ii accentua
ta, fără Să existe corelaţii 
cu provenienţa capitalului, 
toenefteigriL profitului sau 

. f*l«l deţinut de stat. 
Patrimoniul unităţilor 

cooperatiste întruneşte cori- = 
■ diţţilc enumerate in art.
; K4S Cod penal, fiind cea 
,tnai exemplificaţi vă formă 

a „avutului obştesc", an
terioară orânduirii socia- 
Uste Şi fără substrat poli- 

* tic. însăşi definirea unor 
- forme ale cooperaţiei se

axează pe sublinierea „ca
racterului obştesc" şi pe 
protejarea Intereselor eco
nomice, sociale şi Cultu
rale ale membrilor coope
ratori sau ale unor cate
gorii de persoane, de ge. 
nul handicapaţilor, ori pe 
desfăşurarea activităţilor 
utile pentru alte persoane, 
prin activitatea producti
vă, comercială, turistică, 
prestatoare de servicii etc. 
Utilitatea socială este deci 
incontestabilă, caracterizân- 
du-se prin dublu rol, cu 
referire la propriii membri 

.şi la beneficiarii activită
ţilor desfăşurate de aceş
tia, Aşppctele sunt simila
re în privinţa organizării 
legale', întrucât legile ca
dru stabilesc interferenţa 
cy numeroase alte preve
deri, ' dintre care pot fi 
exemplificate cele referi
toare la rcglementarea mo
dalităţii şi momentului ob
ţinerii personalităţii juri
dice de către .fiecare coope
rativă şl uniune sau înre
gistrata la registrul po- 
merţuluU> a organizaţiilor 
cooperatiste prestatoare de 
activităţi1 comerciale.

Aspectul referitor la vul
nerabilitatea patrimoniului 
cooperaţiei, ■ este notoriu, 
prin prisma caracteristici
lor proprietăţii ibdivize şl 
ş posibilităţlior de admi

nistrare, gestionare sau pa. 
ză de către personalul în
cadrat, fără calitate de 
membru cooperator.

Prin prisma acestor ca
racteristici, este evidentă 
posibilitatea şi utilitatea 
integrării patrimoniului co
operaţiei în categoria „a- 
vutului obştesc* la care 
face referire legislaţia pe
nală.

In mod subsidiar se mai 
poate invoca frecvenţa ri
dicată a infracţiunilor din 
acest domeniu, cuantumul 
măre al prejudiciilor şi in
terferenţa Indirectă cu fon. 
durile financiare publice, 
prin ajutorul acordat de 
stat sub formă de credite, 
atribuiri de terenuri, în
chirieri său transmiteri de 
imobile, .impozitare prefe
renţială şi acceptarea Unui 
sistem propriu de recupe
rare a creanţelor.

însuşi regimul juridic al 
âhor categorii de bunuri 
este în curs de reglemen. 
tare, fiind relevantă situa
ţia sediilor cooperativelor 
de consum $1 unităţilor co
merciale construite prin 
aportul direct al statului 
şi obştii, revendicate în 
prezent de către primării 
pe considerentul utilităţii 
publice.

Numai interpretarea ero
nată a unor prevederi le.

gale creează aparenţa apă
rării inegale a proprietă
ţii private, întrucât pre
vederile finale ale art. 145 
Cod penal permit înca
drarea în categoria avu
tului obştesc a tuturor u- 
nităţilor cooperatise, socie
tăţilor comerciale, asocia
ţiilor, fundaţiilor şl altor 
organizaţii constituite leu 
gal şi utile sub aspect so
cial, indiferent de natura 
sau provenienţa capitalu
lui. Fenomenul de egali
zare se poate realiză deci 
la nivelul eficienţei legis
laţiei penale. în conformi
tate cu practica mondială 
de sancţionare a infracţiu
nilor grave şi prevederile 
proiectului legii de modi
ficare a Codului penal, ca
re are tendinţa de a men. 
ţine pedepsele la actualul 
cuantum sau de a le ma
jora. Printr-o atitudine con
trară se încalcă principiile 
specifice dreptului penal 

ş i se genereâză consecinţe 
nefaste pentru patrimoniile 
altor categorii de organi
zaţii.

ALEXANDRU lOTOVltL 
prim procuror adjunct, 
TIBERIUMEDEANU, 
procuror criminalist, 

-Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara

„Asigurăm paza 
bunurilor, desfăşurăm 

activităţi specifice 
detectivilor particulari*

j -
., Era sâmbătă. Zi liberă. 
L-am întâlnit pe ,dl Octa- 
vian Stângă, directorul 
S.C. „Pază şi detectivi .-par
ticulari" SRL Deva. L-am 
întrebat:

— Nu aveţi sâmbătă li-_ 
beră ?

— Ce vă spune dv. nu
mele firmei noastre ? Cum. 
poţi avea liber la pază, 
la detectivi particulari ? 
Zi şi noapte la datorie i

— Daca tot am intrat In 
vorbă,, să spunem cititori
lor noştri ce este, de fapt, 
S.C. „fază şl detectivi par
ticulari- SHL Deva?
,, — Avem formaţii in toa
te municipiile şi oraşele 
din judeţ. Prin angajaţii 
de pază: şi detectivii eco
nomici particulari asigu
răm paza şi supravegherea 
societăţilor comerciam, re
giilor autonome, institu- 
ţiilor, magazinelor, protec
ţia persganeipr particu
lare, a domlciiiilor, înso
ţirea şl protecţia unor • 
transporturi de valoare, a 
oricărei unităţi privatiza
te etc.

»• Aşa, la înţelegere ?
— Nu. Totul pe bază 

fde contract ferm încheiat 
între noi şi agenţii econm 
mici. regiile autonome, pa- 
troni etc.

— Dar cu persoanele 
particulare, care cer spri
jin detectivilor particu
lari, cum se procedează ? 
Eu, de pildă, cum pot so-

- licita sprijinul' unui detec
tiv particular?

— Depinde ce problemă, 
ce situaţie aveţi. Un de- 
tec tiv al nostru, ca să vă 
dau uix. exempiu recent, a 
găsit în Moldova, departe, 
o mamă, dacă se poate 
numi aşa, pare îşi aban
donase fetiţa imediat după 
ce o născuse într-o gară 
din judeţul nostru. Bine
înţeles, a trebuit timp, 
multă muncă, profesiona
lism, dibăcie, tact-

—• Aveţi lucrători CB ex
perienţa, care ştiu cuta să 
se ocupe, cum să soluţio
neze asemenea treburi, u- 
n ele mai mult decât sen
sibile ?

— Subliniez: cea mai 
importantă treabă a noas
tră este paza. -Dar : rezol
văm şi aite treburi chiar 
mai sensibile. Lucrători de 
profesie avem, aiţii se for
mează. Cititorii ziarului 
dv. trebuie să ştie ca noi 
continuăm, in mare par
te, activitatea fostului corp 
de pază, dar avem şi lu
crători experimentaţi in 
alte domenii. La orice oră 
din zi şi noapte, oricine are 
nevcyie de noi se poate a- 
dresa la telefonul 054/ 
61661?, sau direct la se
diul nostru din Deva, stra
da, A. Şaguna, nr. 1, pe 
colţ. îi aşteptăm şi ii în
credinţăm ■ că suntem nu
mai în slujba dumnealor.

GH. I. NEGREA

ABATERI

Cum au constatat In- 
işpecţori Pe ta OSPC Hune- 
Aoara-Deva, produsele eo- 
mercializate de SG Prad 
Corn Aurora, restaurant 
Astoria -  şi anume pra- 
date de panificaţie In va- 
tdăre de #  069 lei, şi bere - 
MHvo (valoare» #4090 lej) 
«O erau certificate 'din 
punct de vedere- calitativ, 
Erau achiziţionate dc Ia 
Filiala din Simeria a SO 
ftaşel SA. Oradea şi, res- 
pec-tiv, SC Monden Exim 
BB L-Deva.
- Aceleaşi abateri au fost 
semnalate la SC Roriiag 
Corn SRL Deva. Aici se 
Comercializau băuturi ră
coritoare (aduse de ia SC 
Trop.cana SRL Bucureşti), 
bere Haţegana, de lâ 'SG 
JRoco SRL Deva, şi vodcă 
Sfrang, achteiţionată de lâ 
SC VioIi Com SRL Deva. ' 

in ambele situaţii, «gen
ţii economiei -gu fost. sanc
ţionaţi contravenţional.

- : IN PERICOL — .̂ 7
VIAŢA ŞISANATATEA 

CONSUMATORILOR

Iha data controlului, s-au 
constatat nereguli şi in 
«ebţprul preştaţiilor pe ser
vicii. Astfel, la barul Ca- 
slno al SC Scmorăm Im-

pex SRL Haţeg nu exis
tau substanţe dezinfectan
te pentru veselă, unita
tea fiind necorespunzâtoa- 
re «te punct de vedere 
igienico-sah.'ar.

In situaţie identică se 
aflau şi SC Ai izona Exim 
SRL Haţeg (bufet), SG 
«Abis Coma!" SRL Călan, 
SC Gerardi Impex SRL 
Sîritămăria Orlea.

S-AU RIDICAT 
AUTORIZAŢIILE 

DE. FUNCŢIONASE

Controale efectuate la
mâi multe societăţi comer
ciale; în colaborare cu 
Inspectoratul de Poliţie 
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă, au scos în relief 
o seamă de nereguli pri
vind condiţiile igienico- 
sa ni ţa re.

Snack barul Cooperati
vei „Straja* Lupenl nu 
era dotat eu grup sani
tar, lipsea apa caldă, iar 
personalul nu avea efec
tuate examenele medica
le ia zi. La SC Onix To
tal Prodex SRL Deva — 
Mini Pati bar LT, vitrine
le frigorifice erau defecte, 
iar personalul angajat au 
avea nici aici efectuate e- 
xameneie medicale.
• Local necorespunzător,

pereţi cu igrasie, grup sa
nitar impropriu şi lipsa 
ape| calde — s-au consta
tat la barul «fin satul Cio- 
peia al SC Dobri Alim- 
com Sintămăria Ortea, iar 
la SC Gecom Aleom SRL 
Orăşţie — Rock Cafe s-a 
constatat depăşirea limi
tei maxime admise a zgo
motului şi, deci, perturba
rea liniştii locatarilor din 
apartamentele «toate dea? 
supra localului

La restaurantul „Cor- 
vinul“ din Hunedoara al 
societăţii cu acelaşi numai 
lipseau Urile şi ferestrele, 
pereţii erau degradaţi, ba
rul nu avea apă potabilă 
curem®’ race ri caldă iar 
bucătăria era murdară, 
grupurile sanitare dete
riorate, anexe şi magazii 
necorespunzătoare; Unita
tea nu dispunea .de sis
teme de încălzire, iar ilu
minatul artificial era de
ficitar.

Abateri suficienţe, spre 
a fi ridicate autorizaţiile 
de funcţionare ale unită
ţilor mai sus amintite. Dar 
şi invitaţie la reflecţii. Ci
ne Vrea să se ocupe de a- 
limentaţie publică, s-o fa
că cu respect pentru se
meni. cu grijă pentru să
nătatea celui care-i calcă 
pragul. (LS.)

Din dosarele poliţiei i

STUPID ŞI TRAGIC

Pe cât de stupid, pe 
atât de tragic a fast .ac
cidentul petrecut pe dru
mul judeţean 685, între 
Sintămăria Orlea şi itiu 
de Mori.

Cu o autobasculantă 
circula pe drum Troian 
Păgân, şofer ta SC „Con
strucţia* SA. Dar nu 
Oricum, ci Pe axul dru
mului. (Rit sens opus şi 
tot Se axul drumului 
circula Samuel Alb. din 
Ohaba Slbişel, cu auto
turismul 2-HD-6095. Cum 
trici uhu! nu a tete axul 
dramului, a urmat coli
ziunea, In urma căreia

. conducătorul autoturis
mului a decedat.

cu maşina
CE O FI AVUT 7

Multe maţ poate face 
emul când este beat I Te 
şl cruceşti când auzi de 
ce este în stare. Ca Eleo- 
dbr Grif din Petroşani, 
d« exemplu. Deci, Eleo- 
dor se Îmbată. Sparge 
geamul «te la holul hote
lului „Voiic Tulipan" 
SiU,, sustrage o scrumie
ră metalică, iese şi în
cepe să Se „bâtă" cu ca
roseria unui microbuz 
parcat în apropiere. Pe 
lângă faptul că a fost a- 
restat, a mai trebuit să

scoată din buzunar a- 
proape 100.000 de lei şl 
să plătească pagubele,

MEKCEDESUL, 
MILIOANELE DE LEI 

ŞI VALUTA

La Turdaş, SC „Meri
dian Aleom* SRL îl are 
aaministrator pe Ţiti 
Meşteleagă, un individ 

. cunoscut .cu antecedente.. 
penate. Acest lucru nu 
l-a împiedicat însă să 
gajeze de don» ori cu un 
autoturism Mercedes pen
tru a obţine credite ban
care. Intr-o prim%̂  fază 
a obţinut IH M 9 de 
lei, iar iuaî apoi 4000 de 
mărci germane. ..

INFORMAŢII o NOTE o OPINII
PENTRU CREŞTEREA 

NATALITĂŢII LA BOVINE

In comuna Pul $-a rezolvat — prin e- 
forturile depuse de Central agricol din 
localitate şi în special al ,dnei mg. Eivira 
Marian — dirijarea natalităţii la bovine. 
S-a reuşit acest lucru prin amenajarea 
de centre pentru insămânţarea artificia
lă în Pui, Galaţi, Hobiţa şi Şerel, la 
care sunt arondate şi celelalte sate. în 
localităţile mai îndepărtate se vor de
plasa periodic operatorii insămânţători. 
Se aşteaptă, deci, ca natalitatea la bovine 
să crească In viitor.

TELEFOANE FARA TON,
DAR CU TOANE

La Balşa sunt instalate 42 de aparate 
telefonice, la instituţiile comunei şi la 
case particulare. Telefoanele sunt legate 
la o centrală antică şi de demult, ce 
funcţionează cu foarte multe... toanei 
Când ţi-e lumea mai dragă sau al ne

voie să vorbeşti urgent cu cineva, tele
foanele sunt surde şi mute. Situaţia a 
fost ades reclamată la „Romtelecom", au 
venit nişte meseriaşi Ia faţa locului, dar 
şi după ce au plecat situaţia a rămas 
aceeaşi. ■ - ■'

ŞANDRAMAUA

In chiar centrul comunei Baru, tn a- 
propierea staţiei de autobuz, se află un 
fel de coşmelie din metal şi lemn, unde 
se vând biscuiţi, dulciuri, ţigări, dar şi 
mari cantităţi de alcool servite în pa
hare soioase, se nici măcar lumină elec
trică hu are. Amenajarea — dacă nu e 
prea pretenţios s-o numim aşa — apar
ţine dlul Petru Murg din Vulcan. Priva- 
tizare-privâtizare, dar nici chiar aşa, 
O asemenea treabă face privatizarea de 
râs, o compromite. Factorii locali ce pă
rere au de asemenea unităţi la limita de 
jos a esteticului şi curăţeniei?

; m tAIAN  BONDOR
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•  WASHINGTON. Noul
preşedinte în exerciţiu al 
Consiliului Permanent al 
Organiaaţiel Statelor Ame. 
rlcane (OSA). doamna Car. 
mo» Moreno (Mexic), „re
gretă profund*4 -eea de a 
doua experienţă nucleară 
franceză In Pacificul de 
Sud, ; ̂ ‘ V,'i ,

Intr-o declaraţie făcută 
presei la Washington, unde 
să află sediul OSA, doam
na Moreno a reiterat â- 
pehd Organizaţiei la „o 
încetare definitivă*4 # ex
perienţelor nucleare fran
ceze. ;

La 14 septembrie, Con. 
silful Permanent al OSA 
a estimat că reluarea ex
perienţelor nucleare de 
către franţa prezintă " «o 
ameninţare potenţială pen
tru sănătatea fi securita- 

, tea ţârâitorilor din ţările 
riverane (la Pacific), pen. 
tr» resursele fi mediul 
lor**. - . ■

•  VARŞOVIA. Comisia 
electorală a respins can. 
didatura lui Boleslaw Tej. 
koUrski (ultranaţionalist 
antisemit) pentru alegerile 
prezidenţiale de la 8 no-

Potrivit preţedintelui Co. 
misiei, Wojciech Laczkow- 
eki. între cele peste 10090$; 
ti» semnături de alegători, 
pe care le-a depus acesta, 
o parte aparţin la per
soane „decedate** sau „in
existente", Anumite ' file 
din listă par să fie „mul- 
tiptieate prin fntoeiipiere**.

demisia electorală a 
Înregistrat 17 candidaţi 
la preşedinţie, liderul *X- 
coHiOriîst Atefesander Kwâs- 
niewski, preşedintele Loch 
Walesg şi preşedintele 
Băncii Centrale,- Hanna 
Cronkiewicz-Waltz, sunt 
cei ma» bine plasaţi în 
preferinţele alegătorilor.

•  ANKARA. Şaptezeci 
şi una de persoane şi-au 
pierdut vtaţâ şi alte 212 
au fost rănite în cursul 
seismului care a afectat 
duminică seara regiunea 
Dajrâ din vestul Turciei, 
potrivit unui nou bilanţ 
dat publicităţii de guver
natorul di» Afyon, Vahia 
Gur. de. care depinde ad
ministrativ Dinar. Prece. 
denttd,. bilanţ se referea ia . 
57 de morţi fi 242 răniţi.

PĂDURARII LA 

DATOR»

Ocolul Silvic GeoagiU 
se întinde fi Pe hotarul 
comunei Baişa. Dl. ing, 
Mihaii Aliopescu. şeful 
ocolului, a pus şi pune 
mult suflet !n acţiunea de 
finalizare a prevederilor 
Legii 18/1991, cu privire 
la împărţirea pădurilor 
celor ce au dreptul asupra 
lor. La Baişa am văzut 
la datorie Ce dnii Ioan 
Rob — brigadier, Romul 
Qprişa şi Iile Morariu --»> 
pădurari. Zilnic, pe orice 
vreme, bat pădurile pen. 
t ru a  da sătenilor partea 
ce li se* cuvine. (Gh. l.N.)

•  LUXEMBURG. Uniunea 
Europeană a decis să des. 
chidâ un dialog cu Cuba 
pentru a se ajunge la for
mularea cadrului viitoare
lor relaţii cu Havana, 
a anunţat luni seara şeful 
diplomaţiei spaniole. Ja. 
vier Solana, in urma unei 
reuniuni a miniştrilor afa
cerilor externe din cele 15 
ţări membre, desfăşurată 
la Luxemburg.

„Acest dialog ar fi pri
lejul unui schimb de ve. 
deri complet fi aprofundat 
asupra reformelor în cur» 
şi a altor reforme necesare  ̂
In special asupra dezvol- 
tării societăţii civile, ga- 
ranţiilor pentru respectarea 
drepturilor omului şi li
bertăţilor fundamentale şl 
lărgirea sferei iniţiativei 
private", potrivit declara, 
ţiei adoptate de cei 15.

Intr-un prim moment, 
discuţiile ej^ioraţorij vot 
fi întreprinse de ţrojka e- 
uropeanâ, respectiv secre
tarii dp stat ai afacerile» 
externe francez. spaniol 
şi italian.

Pentru vizita la Havana, 
nu a fost stabilită nici « 
dată, a subliniat Sslana.

Potrivit rezultatelor a. 
ceşti», discuţii preliminare. 
Consiliul de. Miniştri tu 
«dor 15 va decide dacă 
este oportun sau tiu să se 
deschidă negocieri In ve
derea Încheierii unui acord 

' de ..cooperare economică fţ 
comercial* eu Cuba.

' , . '  ....;. j..y~.; :<tf- '.j ;. • ; ••

a WASHINGTON. Pre. 
şedinţele Bill Q in ton şt 
preşedintele chinez Jiang 
Zemin sa vor întâlni ta 
24 octombrie ia Nete 
York. a anunţat secretarei 
de stat amertean, Warren 
Christopher. Purtătorul de 
cuvânt al Casei Albe a- 
firmase cu puţin timp mai 
devreme că această intftţ- 
nire ar urma şă; aibă loc 
la 23 sau 24 octombrie.
. Potrivit, lui Christopher, 

China a estimat că p sim
plă întâlnire — spre deo
sebire de o vizită de dat 
— este „ceea ce convine 
pentru moment".

Faptul că reuniunea are 
loc este ma) important ca 
diferitele consideraţii de . 
ordin protocolar, a conti
nuat secretarul de ‘ stat 
american menţionând că 
rămân totuşi anumite 
puncte de rezolvat.

Warren Christopher a 
precteat că a declarat o. 
teologului său chinez, Qian 
Qichen, că Statele Unite 
Vor reduce vizitele oficiale 
ale Talwanului, dar că nu 
le vor interzice. „Am făcut 
să se înţeleagă bine că le 
vom examina caz cu caz**, 
a explicat el.

O vizită efectuată în 
iunie în Statele Unite de 
către preşedintele taiwa- 
nez Lee Teng-Hu a provo
cat o foarte gravă criză 
în relaţiile dintre Washing
ton fl Beijing, Autorită
ţile americane au subliniat 
că nu a fost vorba decât 
de o vizită „particulară*4 
ţi „oficioasă".

Warren Christopher a 
Srătat, de asemenea, că 
B.P. Chineză a asigurat 
Statele Unite că nu va 
continua proiectul de fur
nizare de reactoare nucle
are Iranului.

•  MOSCOVA. Preşedin 
lele Borls Elţîn a revenit 
luni, la Moscova, după trei 
Săptămâni de vacanţă pe
trecute In staţiunea Steel, 
la Marea Neagră, infor
mează agenţiile ITAR- 
TaSS fi Reuter. Surse 
demne de încredere de la 
Kremlin au lăsat să se in 
teleagă că- liderul rus nu 
intenţionează să-şi reia. 
Imediat, activitatea, ci va 
petrece câteva zile la re
şedinţa sa din împrejuri
mile capitalei.

imediat după aterizare» 
pe aeroportul Vnukovo—2, 
şeful statului a avut un 
prim schimb de opinii cu 
premierul Viktor Cemo. 
mârdin, discuţiile referln- 
du-«e, după cum scrie 
ITAfl-TASS fără alte a. 
mânunte, la unele chesti
uni de importanţă majoră. 
Marţi va avea loc tradi
ţionala întrevedere a pre. 
şedîntelul Elţîn mi - şeful 
executivului rus, care vă 
prezenta rezultatele depla
sării sale la Seul.

, ti BELGRAD. Preşedin
tele Serbiei, Siobodart Mi- 
loşcvicl, s-a întâlnit, luni. 
eu preşedintele fostei re
publici iugoslave a Mace
doniei. Kiro Gligorov, a- 
flat In prima sa vizită la 
Belgrad de la izbucnirea 
războiului în spaţiul fostei

Iugoslavii — transmite a- 
genţia Reuter.

Potrivit unui scurt co
municat al Preşedinţiei 
sârbe, reluat de agenţia 
citată, Întrevederea urma 
să fie consacrată exami. 
nării situaţiei politice din 
regiune şl relaţiilor bila. 
terale. Pe de altă parte, 
agenţia independentă iu
goslavă Beta menţiona, în- 
tr-tin comentariu, că nu 
este exclusă, cu ocazia 
convorbirilor actuale, a- 
doptarea unei decizii pri. 
vlnd recunoaşterea recipro
că între Skoplie fl noua 
Federaţie iugoslavă (Ser
bia şi Muntenegru).

ti MOSCOVA. Rusia „re. 
gretâ profund** noul. test 
nuclear efectuat de Franţa, 
ce complică discuţiile tn 
(tors de derulare privind 
interzicerea acestor activi
tăţi, se arată Intr-un co
municat al MAE rus dat 
publicităţii de agenţia 
ETAR-TASS.

„Astfel de acţiuni nu 
contribuie ta o .consolidare 
•  regimului de neprolife. 
tiare a armamentelor de 
distragere In masă fi su 
facilitează instaurarea ţi
nui climat favorabil defi
nitivării acordului cu pri
vire la interzicerea totală 
a experienţelor nucleare, 
complicând şi mai mult 
situaţia internaţională", se 
arată ia- comunicat.

Contactate de agenţia 
France Pretse. surse ale 
Ministerului rus al Ener. 
giei Atomioe an apreciat că 
testul francez „are ceva 
ofensator" pentru Rusia, 
„în spatele nostru se per
fecţionează armamentul 
nuclear, tn timp ce nouă 
pi se cere să respectăm 
moratoriul*4 ce Interzice 
aceste practici, a spus 
purtătorul de cuvânt al 
Ministerului, Aleksei Kau, 
rov. îh opinia sa» „Rusia 
are. şi ea. nevoie" de re
luarea acestor experienţe, 
în special in ideea perfec
ţionării sistemului de se
curitate a armelor sale. 
Moscova, a adăugat Kau- 
rov, s-a abţinut să facă 
acest lucru, „pentru că aşa 
a decis preşedintele Elţîn 
şi pentru că noi înţelegem 
ostilitatea opiniei publice 
internaţionale**.
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|  •  GATER G.V. 56, depozitat în Tem
|  la S.C. Comlemn S.A. Deva.

Preţ —  45 000 000 lei. 
•  RENAULT ESPACE; li

;  Preţ 20 000 000 lei.
|  Licitaţia are loc în dată de 6. X. 1995, 
j  la seditt?  Judecătoriei Deva*
* .   ■ ■ -• ’ • ■■* - —~ - r--TT-nTrTTTH" liji

! AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
|  „CUVÂNTUL LIBER* W

"te. : •' '■ :■ 1 ' • ■■ Lv\
I  Pentru a economisi timp: 4  bani, put 
'  teţi publica anunţuri de mieS ţl 
j  ?1 v -te în ziarul nostru, 
j  (iile de publicitate din t

l •  DEVA —  la SEDIUL REDACŢIEI 
\ din str. J Decembrie, nr. 3$ fl*
|  Tribunalului fudeţr n); —  la 
l CENTRUL MUNICIPIULUI

jSomtim* ; —  la ______
1 TIERUL MICRO 15 (staţia 
|  „Orizont").

!  •  HUNEDOARA, pe băut Dacia fteL
j  716926).
! •  BRAD, strada Repuh&dl ffa fe
|  65m si ta sediul S.C. „MERCUR*:
{ •  ORĂSTIE, la chioşcul de Ungă m *
!  gazlnul „Palia*,

|  •  BAfEG, pe str. Progresului, ne, î
j  (In spaţiul secţiei foto). Telefoane % TI0 3 6 7 , 
j  770736.
1 Agenţiile ziarului nostru asigură, ta 
{  taxe rezonabile, publicarea tu
î n w w enfi+atAlm* ee tettaime*+ toekI promptitudine a tuturor anunţurilor 
l mied ţi mare publicitate,
ţ* M M a t l M i  mm n m m , m m ,  m m »  m m , m m  m m m , mm

t f l l  FOTO S  PRtNT

Expediaţi talonul pe adresa ^adio Deva**, str L.Blaga. rtr, 10

ÎN BOAR PI SECUNDE
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VÂNZ ARI-CUMPĂR ARI

* Vindem maşină de în
gheţată producţie italiană, 
inp Prigomat cu fierbător 
de lapte, cu ladă f rigori- 
fifeă, pentru pr zentare t •• 
cuvă de inox, 20 buc., se. 
părător pentru smântână 
315 1 pe oră, maşină pen
tru preparat unt Elba 8Q, 
producţie 30 kg pe • oră, 
linie de pasteurizare, 400 
I .pe oră. Vindem 1FA ca
mion cu prelată tip L 60, 
1218. 180 cai putere, an 
fabricaţie 1989, capacitate 
de 6300" kg şi - remorcă 
capacitate 5800 kg, înma
triculat 1985, preţ 30 000 000, 
negociabil. Informaţii
625288. (357147)

« Vând teasc ' pentru 
struguri, preţ foarte avan
tajos. tel. 72J778. (7311)
;s# Vând chioşc de alumi

niu. elaxat, de 3/4, asigur 
n&mtarea şi piese - Citroen 
eSK, . 19 Diesel, 1984. Tel. 
713344. (7309)

0 Vindem In condiţii a- 
vantajoase apartament . 3. 
camere. Inf. tel 654/721787,

(7307)
0  Vând Fortfjfesco’rt 1,6 

Djesel, impecabil 6000 
Uţărcl, maşină' spălaţ vase 
Anglia, urt milion lei. Tel. 
717423, după ora 20. (7303) 

0  Vând teren casă. gră
dină i ha, fii î<i-
formaţii tel. 615423, şi eroi- 
tgfria Jurca. Brad. (356493)

0 Banca Agricolă 
Hălmagiu anunţă a 

; treia licitaţie . pentru 
-V imobilul din Tărăţel, 

Brad ,r"  ri atea lui 
' Lazăr Petru. Gasă, 
anexe, curte, şi gră
dină un hectar. Preţ 

î de strigare 2 milioane 
d lei. Imitaţia Va aveC 

toc în data de joi, 5 
octombrie, -la Judecă- t 

- toria Brad, Biroul e- 
xeputori judecătoreşti.

. (6495)

' 0 Vând apartament două 
camere, zonă centrală, con
venabilă Deva. Tel. 612568. 
î ‘ (6800)

0 Vârîd grădiriă 1200 
mp,' str, Moţilor, Brad, 
hr. 38, tei. 624343, după 
ora 17. (6786)

0  Vând apartament con-. 
*• rtabil ’ came re ’ »> *1
zona Avram Iancu, Deva. 
7?el. 216863. (6781)

0 Vând pământ arabi! 
la Leşnic. Deva. tel. 623122.

(6790)
0 Cumpăr apartament 

I—2 camere. Deva, tel. 
615737. (6795)

0 Vând casă. anexe, 
grădină, sat Bretea Strei, 
nr. 9, judeţul Hunedoara, - 
preţ negociabil. (6797) 

0 Vând apartament două 
camere ultracentral Deva, 
tel. 616308. (7699)

0 Vând ladă frigorifică 
cu capac, parchet fag, 8,32 
mp, 3 ani vechime. Sime- 
rîa, iei. 600508. (7601)

0 Vând teren intravilan 
, în .Deva, str. Coziei, zonă 
construibilă cu disponibili
tăţi Ia ’ gâze,1" apă. canali
zare. Informaţii tel. 671634, 
după ora 18. (7602) .

0 Vând urgent piese 
Dacia 13Ş£T *mot<?r,’ cutie. 
Tel. 629960, 618407. (9986)

0 Pentru părinţi ocupaţi 
ajut la lecţii şcolar mic 
(inclusiv limba engleză). 
Tel. 628879. (6784)

0  S.C. ..Ilvdtrans** S.A. - 
, llia, şoseaua naţională, nr, 

168. tel. 201, anunţă scoa
terea la concurs a postu
lui de contabil şef în data 
de 17 octombrie ~ 1995.
Informaţii se pot obţine 
la sediul societăţii. (7614)

_ 0 . închiriez o . cameră,
apartament ultracentral. In- 

■ formaţii azi între orele 
16—20 la tel. 628297.

(7700) ';
0 Pierdut legitimaţie de . 

serviciu, Dănilă Marin, 
eliberată de termocentrala 
Mintia. Se declară nulă.

(7701)
0 Pierdut jachetă vişinie 

pe Valea Arsului. Rog gă
sitorul s-o predea la Bi
serica Crişcior. (6491) 

0 Asociaţia familială 
„Carmen*? din Hunedoara, 
anunţă practicarea unui 

• adaos com'ercial între 0— 
400 la sută. ■ (7310)

0 S.C. Prest Iulian Corn 
Ş.R.L. Brad anunţă - prac-' 
ticarca unui adaos comer
cial între 0—150 la sută, 
începând cu 1 octombrie 
1995, (356492)

COMEMORAŞI

0  A trecut un an 
de la moartea fulge
rătoare care l-a luat 
dintre noi- pe scum
pul: şl iubitul nostru 
soţ, tată, , ginere şi 
cumnat

ŞUI AHA
» constantin 

sebAstian 
Amintirea ta rămâne 
veşnic vie în inimile 
noastre. Nu te vom 
uita niciodată. . Soţia 
Laura, fiica Alexân. 
dra. socrii şi cumna. 
tul.

0  Se împlineşte un an 
de la pierderea fulgeră
toare a celui care a fost 
un bun fiu, frate, tată şi
nepot

ŞUFANA
CONSTANTIN
SEBASTIAN

Nu te vom uita niciodată. 
Mama, fratele,- prinţesa ta 
Alexandra şi bunicii.

\. S
i

OCOLUL SILVIC DEVA 
Achiziţionează de la populaţie :
•  MĂCEŞE — la preţul de 300
•  PÂDUCEL — la preţul de 400 
Zilnic între orele 8—10 si 12-‘-15.

I
.V'

I
lei/kg; j 
lei/kg.; 
(CEC) j

ontser XEROX
; Distribuitor 

Aulorii.il ,

Noi nu avem nevoi® 
de reclamă

DECESE

# Fraţii, cumn iţii şi ne
poţii deplâng: moartea 
fulgerătoare a dragului lor 

BORZ ŞTEFAN .
.Dumnezeu să-l • odih

ne i in pac ! (0215 1 /
» S ţi vlar î. fi) a Car

men şi ginerele. Dan, a- 
nunţă cu deosebită durere 
încetarea din viaţă, după 
o -grea suferinţă, a celui 
care a fost ...

BORZ ŞTEFAN 
în vârstă de 51 ani. . în
mormântarea va avea loc 
miercuri, 4 octombrie, ora 
14, la cimitirul din str. 
Eminescu. i
• Dumnezeu să te odih

nească în pace.
Dacă sufletul meu Doam. 

ne/ Prea devreme tu l-ai 
vrut/ Mângâie tu Doamne 
Sfinte/ Pe cei care m-au 
pierdut. (357150)

0  , Soţia Luci anutiţă 
cu nemărginită durere 
încetarea fulgerătoare 
din viaţă a dragului 

GEORGE EMILIAN 
IGNA

în vârstă de 56 de ani.
Sicriul cu corpul ne

însufleţit este depus 
la capela de pe stra
da M.' Eminescu din 
Deva.
. înmormântarea, joi, 

5 octombrie 1995, ora 
13, la Cimitirul orto
dox de pe ' aceeaşi 
stradă. »

Nu te voi uita 
niciodată! (7626)

0 Gigi, Daciana, A- 
lex, Ramona — fii şi 
Antonela — noră de
plâng moartea neaştep
tată a tatălui şi so
crului

GIGI IGNA
. pe care l-au iubit a- 
tât de mult.

Te vom păstra veş
tile în' amintire scum
pul nostru. (7626)

0 Finii Nicoleta şi 
Dorn Iovănesc anunţă 
cu durere în .suflet, 

" trecerea" in veşnicie â 
celui care a fost. 

ţ CftGI IGNA
Un om de aleasă 

■ nobleţe sufletească.
îţi vom păstra' ne- 

ştearsă abun ti rea.
* ’ * ' (7626)

•  h iroul I» ine * > ira 
anunţă cu regret în

cetarea fulgerătoare din 
viaţă a colegului, avo
cat

IGNA GEORGE 
'  EMILIAN

înmormântarea, jo-i, 5 
octombrie 1995, ora 
14, de la Casa mor
tuară Deva. Sincere 
condoleanţe familiei. 
Baroul Hunedoara,

(7617)

0 Familiile Bră- 
deart, Rovinaru. Glon- 
da şi Micu exprimă 
condoleanţe întregii 
familii Igna prin tre
cerea în nefiinţă a 
celui care a fost 
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (7620)

' — M l . . . ...„  ) IM

0 Colectivul de ca
dre de la Poliţia Mu
nicipiului Deva este 
alături de întreaga 
familie Igna în greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul celui care' a 
fost
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
Fie-i ţărâna uşoară.

(7620)

t  Biroul senatorial 
Deva profund /mişcat 
de fulgerătoarea tre
cere.. în nefiinţă a ce- , 
lui care a fost un. 
desăvârşit coleg şi 
prieten, •
av, IGNA EMILIAN
transmite sincere con
doleanţe întregii fa- 
miiii", fiind totodată 
alături de ei. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace. Senator avo
cat Muntean Octavian.

(7615)

0 Mulţumim rude
lor, prietenilor, cole
gilor, vecinilor, celor 
care ne-au fost ală
turi la marea durere 
pricinuită de decesul 
scumpului nostru soţ, 
tată şi bunic 

PETRU ROVINAR 
din Vălişoara. Nu te 
vom uita niciodată. . 
Dumnezeu să te odih
nească în pace. Fa
milia îndoliată. (7604)

0  Cu lacrimi în ochi 
soţul Dorel anunţă 
dispariţia fulgeră
toare din viaţă la nu
mai 28 ani, a iubitei 
şi dragei lui soţii 

ANGELA GAŞPAR 
înmormântarea are 
loc azi, 4 octombrie 
1995, ora 13, în satul 
Topliţa — Certej. Nu 
te voi uita niciodată 
suflet drag şi bun. 
D imneze u să +c odih
nească în pace.

(7616)

0  Gu adâncă durere 
în -suflete regretăm 
trecerea în eternitate 
la numai 28 de ani 
a celei care a fost 
ANGELA GAŞPAR 

o bună colegă şi prie
tenă deosebită. Nu te 
vom ; uita ' . niciodată. 
Fie-ţi ţărâna uşoară. 
Colegii de la Mate» 
S A, Deva. (7616)

* Salariaţii din ca
drul Cepromin Deva 
sunt jr, uri „e ca
le a î Jo: 6 ~ „> S", gre. - 
ua *-*■*» ăere ţ ~U irtuitfi 
de trecerea în ne
fiinţă . a mamei . sale’ 
!-i sincere

condoleanţe familiei 
îndoliate. ' (7608)

0  Gu ti u:â durer * 
în suflet'familia în
dure "(i., soţul Nd'u, 
fiul Mircea,” fiicele 
Erzsi şi Mopica a- 
nunţă trecerea fulge
rătoare în nefiinţă" a 
scumpei lor soţie, ma
mă şi bănică 

BUBA
născută FARKAS 

ERZSEBET-AMALIA
Amintirea ta dragă 
va- fi veşnic în ini
mile noastre. Dormi 
în pace suflet bun. 
Odihneşte-te în pace. 
înmormântarea va a- 
vea loc joi, 5 octom
brie la ora 14, la ci
mitirul romano-catolic 
Deva. (7608)

0- Familia îndoliată 
anunţă eu durere dis
pariţia din viaţă a 
scumpului lor soţ şi 
tată

ALBA IOAN
în vârstă de 49 ani. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus pe bdul 
Decebâl, bl. B, se. B, 
et. 1, ap. 19. înmor
mântarea vă avea loo 
joi, 5 octombrie 1995, 
ora 14, în comuna Ve- 
ţel. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace, 

(7612)
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REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ SI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA

A N  u  m  Ţ

Organizarea licitaţiei direct̂  in ziua de 23 
octombrie 1995, ora 8, Ia sediul regiei, pentru 
închirierea spaţiului comercial, situat în Hune
doara, str. Bogdan Vodă, nr. 5, având profilul 
de activitate: producţie, prestări servicii, depo
zit en gros.

Suprafaţa totală a spaţiului este de -97,95
mp.

In caz de neadjudecare, licitaţia se va re
peta în fiecare zi de joi, ora 8.

Relaţii suplimentare şe pot obţine la sediul 
R.A.M.G.C.L. Hunedoara, bdul Republicii, nr. 
5, tel. 711554 sau 712007.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„METALOTERM“ S.R.L. CĂLAN

T#: A T N I U 'M 'T \
închiderea activităţilor la Baza de agrement 

şi recuperare băile „Aquâe“ Călan» începând 
cu data de 5 octombrie 1995, pentru executare 
lucrări de modernizare. . (7784)

S.C. CERNAFRUCT S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în str. Carpaţi nr. 92, 

Organizează concurs în data de 16 oct. 
1995, ora 10, în vederea ocupării următoarelor 
posturi:

•  CONTABIL ŞEF condiţii, studii su
perioare sau medii şl vechime min. 5 ani;

•  ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL
— condiţii, studii medii r4 vechime 5 mâi

•  JURISCONSULT — condiţii, studii de 
specialitate, vechime min. 3 ani;

t  GESTIONARI pentru zona Haţeg — 
condiţii, studii medii şi min. .3 ani vechime în 
comerţ' (2 gestionari);

•  PAZNICI pentru. Hunedoara şi Haţeg
— condiţii, vârsta max. 35 ani şi studii medii
(2 paznici ... ' ....

REGENT Intepnfttlonal
va prezintă . :

THOMSON  In orasrd iivc !

2»Lîderul mondial în producţia de 
tuburi pentru televizoare color 
3,Deţine doua mărci amCricaneîRCA 

si General Electric şî patru europene 
Thomson, TelefunkSnj Normende si 
Saba şi 10% din producţie mondiala 
de televizoare colon 
ANr.l pe piaţa americana de T V si 
victeo si nr.l! fn Europa la TV

Va oferim ulevlzoaro 'color dlag 51cmj 
cu tolotaxt fi produse audio prin 
magazinul QUASAf^ din B-dul 
Decebai bl R.parter Tei.611261 
PRODUSELE SE POT ACblIZmONA

m u s a i
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