
UN SENATOR ȚĂRĂNIST ȘI-A ANUNȚAT DEMISIA DIN 
PARLAMENT

Senatorul loan Rău (PNȚCD) și-a anunțat, luni, demisia din Par
lament. Surse PNȚCD au declarat agenției MEDIAFAX că la baza de
ciziei lui Rău ar putea sta numirea sa în fruntea Direcției Sanitare Ju
dețene Hunedoara, județ în care parlamentarul țărănist și-a câștigat 
mandatul. (MEDIAFAX).
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Activitatea
începând cu 1 martie, 

activitatea de gospodărire 
.din cadrul Primăriei Deva 
s-a extins. După reducerea 
din 1993 rămăseseră doar 
55 de oameni. Acum, prin 
reorganizare, sectorul de 
gospodărie municipală nu
mără 127 de persoane și 
include două mari activi
tăți: sere, pepinieră și în
treținere zone verzi; salu
britate și măturat străzi. 
S-a revenit la această or
ganizare din mai multe 
considerente. Și în trecut, 
când cele două activități

Evitarea aglomerației la ghișeele de
preschimbare a

Conform unui Comunicat al Serviciului Poliției Ru
tiere din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului 
Ilunedoara, pentru evitarea aglomerației la ghișeul de 
evidență a conducătorilor auto și pentru încadrarea în 
termenul legal de preschimbare a permiselor de con
ducere, programul cu publicul al acestui ghișeu se mo
difică astfel:

• PRIMIREA DOCUMENTE!,OR necesare preschim
bării și programarea la examen, precum și ELIBERA-

permiselor auto
REA PERMISELOR SUSPENDATE se face în zilele de 
marți, miercuri, joi și vineri între orele 8,00—12,00-,

• ELIBERAREA PERMISELOR NOI se face de luni 
până vineri între orele 14,00—16,00.

Documente în vederea preschimbării permiselor de 
conducere auto se primesc și în zilele de marți și joi 
între orele 17,00—20,00.

La preschimbare se va prezenta o copie xerox după 
permisul de conducere. (S.B.)

de gospodărire renaște cu primăvara
au ființat împreună, au 
dat rezultate bune. Apoi, 
fiind direct subordonate 
primăriei se fac economii 
bănești și crește operați-

GOSPODĂRIREA

vitatea lucrărilor.
Dna Francisca Viorica 

Cristea, inginer tehnolog 
producție zone verzi, pre
ciza că s-a hotărât intro
ducerea unei taxe anuale 

de 5 mii lei pe locuitor 
adult (excepție fac persoa
nele scutite legal de im
pozite sau alte taxe). Mă
sura ,trebuie să intre în

LOCALITĂȚILOR:

vigoare în 27 martie, banii 
astfel obținuți fiind folo
siți pentru cumpărarea de 
material dendrofloricol 
destinat asociațiilor de. lo
catari, pentru dezvoltarea 

V

pepinierei și serelor pro
prii. De asemenea, vor 
servi dotării tehnice cu 
aparatură mecanică de tă 
iat gardul viu, drujbe 
mici pentru tăieri de co
recții la arbori, mașini de 
măturat trotuare, încă o 
stropitoare pentru spălarea 
străzilor și încă un trac- 
tor pentru activitatea de 
salubritate

VIORICA ROMAN

(Continuare in pag a 2-a)

Secțiunea de tineret a 
Asociației Handicapaților 
Neuromotori Hunedoara — 
Deva, a organizat o con
ferință de presă pentru a 
prezenta un set de „pro
puneri privind protecția 
specială a persoanelor cu 
handicap". Propunerile se 
referă în principal la' con
dițiile materiale asigurate 
handicapaților dar și de 
probleme specifice de învă
țământ. legislație, organi
zarea timpului liber. Ma
rius Boldor, președintele 
Secțiunii de tineret, a pre
cizat că scopul conferin
ței de presă a fost de a 
sensibiliza opinia publică 
întrucât azi handicapații 

1 sunt primele victime ale 
programului de reformă,

FLASH!
• ÎNTREBĂRI PENTRU 

PRIMĂRIA DEVA. Postul 
de radio Timișoara (unde 
medii, 630 KIlz) va realiza 
mâine, joi, 20 martie, o 
emisiune în .direct cu re
prezentanții Primăriei din 
Deva. Emisiunea va fi 
difuzată intre orele 9,00 

; și 10,00 și își propune să 
ofere posibilitatea ascultă
torilor să pună întrebări 
în direct primarului muni
cipiului Deva și echipei 
sftle. Pentru cei care do
resc să adreseze întrebări 
la „Ora fierbinte a dimi
neții", telefonul 213435 le 

' stă la dispoziție pe toată 
durata emisiunii. (S.B.)

; • „FRANCOFONIA Șl
| UNIVERSALITATEA LIM

BII FRANCEZE". In a- 
ceastă săptămână, a „Zilelor 
Francofoniei", se desfășoară 
mai multe manifestări cul- 

; turale. în organizarea Pre- 

pentru că nu-i protejează 
o legislație adecvată.

Detalierea problemelor 
care fac obiectul propune
rilor a scos în evidență 
complexitatea nevoilor, dar 
mai ales modul cum bene
ficiază handicapații de 
drepturile legal acordate. 
O parte dintre propuneri 
sunt mai mult sau mai 
puțin realizabile, altele însă 
(exemplu — acordarea u- 
nei cote de „50 1 de ben
zină gratuit pentru gradul 
I și II de invaliditate") 
rămân doar o aspirație de 
viitor.

V IORICA ROMAN

(Continuare in pag a 2-a)

fecturii, Consiliului Jude
țean, Inspectoratului de 
Cultură. Bibliotecii Jude
țene „Ovid Densușianu" și 
Asociației FRADEV, arc 
loc .joi, 20 martie, ora 
17,00, în sala festivă a 
Prefecturii. simpozionul 
„Francofonia și universali
tatea limbii franceze". 
(V.R.)
• AȘTEPTĂRI. Odată 

•cu clarificarea bugetelor 
locale pe acest an, la 
Școala Primară din Geoa- 
giu-Băi se speră ca lucră
rile de reparații ce se im
pun (la acoperiș, instalații 
sanitare) să poată fi rea
lizate cât mai curând. Cu 
atât mai mult cu cât în 
cursul anului trecut școala 
n-a beneficiat de vreun 
fond în acest sens, prio- 
rilate având situațiile mai... 
urgente. (G.B.)

FLASH!

Colaborare
Primăria municipiului de 

pc Cerna și Centrul agricol 
Hunedoara colaborează 
foarte strâns în aplicarea*  
Legii fondului funciar. Ba 
chiar dl. loan Furcă, șeful 
centrului, considera această 
colaborare ca foarte bună, 
în sprijinul celor afirmate 
mai sus stă faptul că a- 
plicarca actului normativ 
de care vorbim înaintează 
în ritm rapid în toate sa
tele ce-aparțin municipiu
lui, apropiindu-se de fina
lizare ța Hășdat, Peștișu 
Mare, ’Răcăștre ș.a. Dar și 
la Hunedoara s-au adunat 
la primărie un mare nu
măr de titluri de proprie
tate neridicate încă de 
noii stfipâni ai pământului.

1

: Privatizați! 
Crișciorului

**«' ț' w
în comuna Crișcior își 

desfășoară activitatea un TRAIAN RONDOR

număr de circa 12 priva
tizați. Cei mai mulți din
tre aceștia — cum ne 
spunea dna Silvia Ștefan, 
contabila primăriei — au 
ca obiect de activitate 
desfacerea de mărfuri. Dar 
cu bune rezultate funcțio
nează moara dlui Lucian 
Bunea precum și brută
riile S.C. „Vica Moni“ 
S.R.L. și S.C. „Sipoș" 
S.R.L. care asigură oame
nilor pâine mereu proas
pătă și gustoasă.

Stânca
Șoseaua națională ce 

leagă localitățile'" Leșnic 
(comuna Vețel) și Brâznic 
(comuna Ilia) prezintă 
multe curbe, dintre care 
cea mai periculoasă este 
cea de la aproximativ ju
mătatea distanței. Aici șo- 

ț șeaua este înclinată înspre 
exterior, iar ’ — din pri
cina unei stânci — vizibi
litatea în față este foarte 

j mică. Cineva . sugera ca 
stânca respectivă ar putea, 
fi dinamitată pentru a so

îmbunătăți condițiile de ' 
circulație mai ales fiindcă 
pe aici trec și autovehicule 
foarte mari, turcești în spe
cial. Ideea nu e rea. Cine 
o pune în practică?

Vitrine și 
prețuri

Am văzut — și în Deva 
și în alte localități ale 
județului — unități comer
ciale cu vitrine bogate în 
mărfuri, aranjate cu gust 
etc. Multe asemenea ma
gazine au expuse în vi
trine, nu numai obiecte, 
ci și prețurile cu care se 
vând acestea. In același 
timp, am întâlnit și -uni
tăți care așază în vitrine 
doar mărfuri, prețuri nu, 
de parcă acestea ar fi 
secrete. Oare ce prevăd 
legile în- vigoare, vizavi 
de aspectul ridicat în a- 
ceste rânduri? Așteptăm 
părerea specialiștilor.
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O meserie ceva mai deosebita este a tehnicianului Daniel Lupaș ce cu o 
îndemânare de artist repara aparate de fotografiat pentru amatori și profesioniști 
— poate singurul din jude) ce practica această meserie cu adevărate taine ale teh
nicii. Daniel Lupaș lucrează la atelierul de ceasornicărie ce aparține de Coope
rativa „Solidaritatea" din municipiul Deva, situat pe bdul Decebal, bl. C — par
ter.

Foto: ANTON SOCACI
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(Urmare din pag. 1)

In această primăvară au 
reușit să deschidă patru 
travei de producție în două 
corpuri de seră (400 mp). 
Iar din 3 martie au în
ceput lucrările de curățire 
generală (măturat și tă
ieri de corecție la arbori 
și arbuști). După ce vor

Activitatea de gospodărire
renaște cu primăvara

fi puse la punct zonele 
ide interes public (piețe, 
i'parcuri) acțiunea se va 
Eontinua între blocuri, dar 

u și pe spațiile verzi a- 
ferente acestora, care tre
buie întreținute de loca
tari. Se intenționează rea
lizarea unor aranjamente 
florale, jardiniere pentru 
balcoane, prezentate într-o 
expoziție, în luna mai, care 
să ilustreze serviciile pe 
care le pot pune la dis
poziția asociațiilor de lo- 
'catari și societăților co
merciale, în ideea amena
jării și reamenajării zone
lor verzi. După 1 iunie 
cei interesați pot solicita 
flori la sere.

Din prirsăvara viitoare, 
dacă vor obține fondurile 
și dotările amintite, vor

^Drepturile handicapaților 
într-o perioadă de 

austeritate

al
se

k
XA. (Urmare din pag. 1)
■________

La întâlnirea cu presa 
au fost invitați și repre
zentanți de la Inspecto- 

i râtul Teritorial de Stat 
i pentru Handicapați Deva, 
'Direcția Muncii și Direcția 
i Sanitară. Dna Doina Flo- 
rea Nelega, inspector șef 
al I.T.S.H., a subliniat că 
problemele handicapați- 
lor sunt dificile și pentru 
că în acest segment 
vieții noastre sociale
răsfrâng disfuncțiile celor
lalte sectoare. Dar preciza 
că în cele 3 luni ale ac
tualei guvernări s-au fă
cut progrese evidente și 
coerente, una din marile 
reușite ale Secretariatului 
de Stat fiind revenirea la 
constituirea la nivel da 
județ a fondurilor pentru 
handicapați. De asemenea, 
s-a remarcat că toate pro
blemele au fost analizate 
și transmise, programele 

’ hunedorene aflându-se pe 
masa de lucru a secreta
riatului.

Pe lângă asigurarea u- 
nor condiții materiale, care 

I deși insuficiente încă au 
înregistrat totuși un salt 

j (ajutoarele sociale majo- 
i rate și periodic indexate) 

putea pune la dispoziția 
solicitanților anual mii de 
arbuști și 100 de mii de 
fire gard viu. Până atunci, 
în acest martie se 
continuă curățarea zo
nelor verzi în Deva. Dau 
o mână de ajutor și lo
cuitorii municipiului din 
zona Carpați, de pe bdul 
Bălcescu, de pe străzile 
împăratul Traian sau Ko- 

gălniceanu. Doar izolat se 
vede această preocupare 
în cartierele Dacia, Go,jdu 
și Micro 15. Sau, în alte 
părți, ca de pildă la blo
cul 4, pe Aleea Armatei, 
de dragul straturilor s-a 
tăiat singurul arbore din 
zonă. Asemenea lucruri 
sunt sancționate cu amenzi 
între 30 000 și 300 000 lei 
plus obligația refacerii zo
nei cu material de talie 
mică sau recuperarea va
lorii materiale, acolo unde 
nu se justifică refacerea. 
Cei care vor să taie co
paci sau pomi fructiferi, 
fără a fi sancționați, au 
nevoie de avizul asociației 
de locatari și al primăriei. 
Tăierile de corecție și le 
pot face locatarii singuri 
sau cerând consultanță Ia 

există preocupări și privind 
procesul de recuperare, 
pentru educare, schimba
rea mentalității, în acest 
scop „Ghidul prin lumea 
persoanelor handicapate", 
realizat de inspectorat, 
constituind o incitare a 
acestor persoane de a nu 
se lăsa învinse, un demers 
în scopul redării demnității 
unor oameni cu disponibili
tăți sufletești deosebite, cu 
înclinații artistice. Au fost 
aduse fn discuție și alte 
aspecte: legea, prost fă
cută, privind gratuitățile 
de transport, biletele de 
tratament, arondarea la 
farmacii (acum toți han- 
dicapații din județ își ridică 
gratuitățile de la o far
macie din Gojdu), stabi
lirea unor criterii viabile 
pentru evaluarea handica
pului, modificări la le
gile speciale nr. 53 și 57 
ș.a.

Că nevoile semenilor 
noștri handicapați sunt 
motivate, societatea o re
cunoaște iar cei îndrituiți 
se străduiesc să găsească 
soluții. Marea noastră pro
blemă, a tuturor, este că 
resursele sunt limitate și 
deci vorba guvernanților 
„toți trebuie să strângem 
cureaua".

^Vrr^^VMWnVrr

telefonul 218665.
Referitor la tăierile de 

corecție ale arborilor tre
buie să se știe că acestea 
se fac după norme foarte 
stricte și ele sunt severe 
acolo unde există rețele 
electrice aeriene sau în 
cazul copacilor bătrâni care 
în oraș (deci nu în pă
dure, unde e alt micro
climat) numai astfel se pot 

! 
i

regenera. Tăieri complete 
se fac în cazul arborilor 
uscați I sau al celor care 
prezintă pericol, cum sunt 
plopii (care după 20 de 
ani putrezesc din interior 
spre exterior și se pot 
prăbuși). Se vor face con
troale și vor fi amendați 
cei care au provocat dis- I 
trugeri pe zone verzi, au 
depus pe ele diverse ma
teriale sau gunoaie, și-au 
parcat ilegal mașinile pe 
acestea.

De această activitate, 
care dă altă față munici
piului, se ocupă mai ales 
femei — 45 la zone verzi 
și 26 la salubrizare. Unele 
au lucrat înainte in uni
tăți agricole și au cunoș
tințe necesare muncii 
prestate. Iar cei care stau 
mai bine cu studiile vor 
fi calificați ca floricultori 
peisagiști. Munca oameni
lor de la zone verzi și 
salubritate nu este com
parabilă cu a celor dintr-o 
bancă, de exemplu, dar 
e la fel de necesară pen
tru o așezare urbană și ea 
trebuie respectată. Iar 
respectul acordat muncii 
unor oameni care trudesc 
să facă orașul mai curat 
și mai frumos vorbește 
despre gradul nostru de 
civilizație.
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6,00 România: ora 6 fix!;
8.30 Cei din Mogador (»);
9,20 Santa Barbara (r); 
10,00 Știri; 10,05 Videole
xicon; 11,05 Muzică ușoară 
românească; 11,30 Prin 
muzee; 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (r); 13,00 
D.a.; 13,30 Gong! (r); 14,00 
Știri; 14,10 Muzica pentru 
tofi; 15,00 TVR Cluj-N.; 
16,00 Ieșirea din cerc; 16,35 
D.a.; 17,00 Știri; 17,10 
Gesturi mici pentru oameni 
mari; 17,40 Mag. sportiv;
18.30 Roata norocului (s); 
19,00 Căsufa cu povești; 
19,05 Reflector; 19,30 Ca
lifornia visează (s); 19,55 
Doar o vorbă...; 20,00 Jur
nal; 21,00 Recital Lauren*  
Jiu Cazan; 21,20 Fotbal;
23.30 Jurnal; 23,45 Patinaj 

\ artistic.
l

Oamenii ucureșciului
prieteni buni cu munca în 
subteran și cu agricultura

Marea majoritate a oa
menilor în putere din sa
tele comunei Bucureșci au 
o dublă ocupație — cei 
ce n-au ajuns în șomaj, 
evident. In primul rând, 
lucrează în exploatările 
miniere din zonă, iar în 
al doilea rând sunt agri
cultori pricepuți și vred
nici crescători de animale. 
In ambele ipostaze se do
vedesc demni de prețuire. 
Treaba asta are avantaje, 
dar și dezavantaje. Printre 
cele dintâi s-ar înscrie fap
tul că familiile realizează
— din minerit și din agri
cultură — venituri mari 
și-și pot construi un trai 
mai bun. Printre dezavan
taje se remarcă faptul că 
bărbații sunt atât munci
tori, cât și țărani, sau nici 
una nici alta, în mod de
plin. Din această cauză 
cele mai multe treburi ale 
gospodăriilor le realizează 
femeile și numai cele grele
— sapa, coasa etc. — îi 
mobilizează și pe bărbați, 
în vreme ce creșterea a- 
nimalelor — în afară de

Acum nu-i mai „râsfață" 
pe săteni

Dacă pe vremuri nu era 
de conceput ca la un ma
gazin sătesc, fie el chiar 
și de talia celui din Boița, 
— unde clădirea mai arată 
încă bine, să nu găsești 
cele de trebuință localni
cilor, inclusiv unelte agri
cole, în prezent nu mai

C TVR 2 ]
6,00 TVM. Telematinal ;

8,30 D.a.; 9,00 Ora de 
muzică; 10,00 Credo (r); 
11,00 Știri; 11,05 Video- 
Satelit; 13,00 Știri; 13,10 
De lingua latina; 13,40 
Din via|a animatelor (do); 
14,10 Acoperă-i fata (rj; 
15,00 D.a.; 15,30 Transio- 
cator (r); 16,00 Ritmuri mu
zicale; 16,20 Top Model 
Is); 17,15 Tribuna partide- 
or parlamentare; 17,40 An

drea Celeste (s); 18,40 Em. 
în Ib. maghiară; 20,00 Jur
nal pentru copiii mei (f); 
22,00 Jurnal; 22,30 Santa 
Barbara (s); 23,15 7 arte 
în 7 zile; 23,40 Fotbal.

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața; 9,00 Tânăr și ne

iarna — cade în răspunde
rea copiilor sau a oame
nilor de vârstă înaintată.

Important de subliniat 
este aspectul că oamenii 
— deoarece pământul ara
bil este puțin, iar supra
fețele de fânețe și pășuni 
sunt mari — se ocupă cu 
foarte multă grijă, ba chiar 
cu dragostp, de creșterea 
animalelor. I.t—.• . . .:
r ’ -?sc ținâ-d seama 
de vechimea acestei îr 
deletniciri pe meleagurile 
unde conviețuiesc. Aproape 
nu este ogradă care să 
nu aibă cel puțin o vacă, 
oi, porci ș.a. și sunt 
foarte multe care au 
cinci — șase și chiar ma; 
multe bovine, oi, porci 
etc. La ora actuală, în 
Bucureșci există circa 1330 
bovine. 1500 oi, 1000 porci. 
In comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut efectivele celor trei 
specii sunt mai mari cu 
26. 30 și respectiv 35 ca
pete.

Ce importanță are creș

miră pe nimeni că, în 
actuala criză financiară, 
în aceste magazine găsești 
o gamă redusă de măr
furi. Aici am văzut cum 
gusturile și cerințele cum
părătorilor sunt „răsfățate" 
doar cu’ forța și posibili

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul de 
urgentă (s); 12.00 Accapulco 
Heat (s); 12,55 Știri; 13,00 
Dulce răzbunare (f.a.J; 14,35 
D.a.; 15,00 Verdict crimă! 
(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Robocop 
(s); 18.15 Sport la minut;
18,30 Știri; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Frumusețe înșelătoare 
(f); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viata ca 
în filme (s); 23,15 Fa|ă-n 
fată eu llie Șerbănescu; 
0,30 Sport la minut.

[ANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30 
Viata în trei (s); 11,10

terea animalelor în viață 
oamenilor? Una foarte
mare și prima dintre a- 
cestea este că le aduo
venituri importante. Lap
tele, brânza, cașul, ouăle 
ș.a. le valorifică — la pre
țuri bune — pe piața Bra
dului și chiar mai departe. 
Mieii, berbecuții în spe
cial, vițeii etc. îi vând ce
lor ce se ocupă cu' apro- j 
vizionarea cu carne a ar | 
rașelor sau cu valorifica- i 
rea superioară a acesteia. [ 
Tot la prețuri bune, evi
dent, negociabile. In 1996, 
ca să luăm doar un exem
plu — s-au obținut aproape 
600 de viței, din care, cum 
subliniam mai sus, numai 
26 au intrat în efectivul 
matcă. Restul au fost vân- 
duți în târguri sau la 
achizitori. Deci, și pe a- 
ceastă cale au intrat în 
casele oamenilor venituri 
importante ceea ce este 
spre binele lor și al lo
calităților unde trăiesc.

TRAIAN BONDOR

tățile gestionarilor, maga
zinele sătești descurcân- 
du-se fiecare cum poate, 
deoarece din partea Fe- 
deralcoop nu mai primesc 
nici un fel de ajutor. Pe 
când oare și o redresare 
a situației? (N.T.)

Iluzii (r); 12,00 Curcanii 
(s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 D.a.; 14,00 
Știri; 14,10 Sirenele (r); 
15,00 Sparks (r); 15,30 Me
dalion; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a.;
18.30 Totul despre Guvern;
19.30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Ani 
întuneca)i (s); 23,10 Milio
narii de la miezul nop|ii; 
0,30 Kassandra (s).

[PEVASAT+J
10.00 Obiectiv (r); 10,15 

„Trei destine" (s/r); 11,15 
Strada tinereții; 12,15 Film 
artistic (r); 13,45 Videotext; 
19,00 Obiectiv; 19,15 „Trei 
destine" (s); 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Top dance; 
22,00 Film; 23,30 Obiectiv 
(r); 23,45 Videotext.

nooooooooi j.................... .■
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ÎNTRE 24 — 28 MARTIE, ÎN SALA
SPORTURILOR DIN DEVA
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Etapa de zonă a 
Campionatului 

național
In

rației Române de Box, 
a Direcției județene pen
tru Tineret și Sport și a 
Comisiei jude,ene de box, 
cu sprijinul sponsorilor 
și al tuturor celor ce în
drăgesc activitatea pugt- 
listică din județul Hune
doara, la Sala sporturi
lor din municipiul Deva 
se va desfășura in pe- 
rioda 24—28 martie eta
pa de zonă din cadrul 
Campionatului național 
de box juniori, la care 
participa peste 200 de 
sportivi d.n 13 județe a- 
le țării, respectiv Mara
mureș, Mureș, Gorj, Sa- 
tu-Mare, Bihor, Sălaj, 
Cluj, Arad, Timiș, Câ 
raș-Scverm, Alba, Bistri
ța și Hunedoara. Jude
țul Hunedoara va fi re- 
prB.: ntat de un număr 
de 20 boxeri, de la clu- 
buri.e Constr..clorul Hu 
nedoara, „Siderurgica" 
Hunedoara, Minerul Dal
ia, Min. Vulcan și Min 
Lupeni, care prin rezul
tatele obținute până in 
prezent 
de a se 
turneul final.

Competiția, 
de importantă 
torul boxuiui 
va fi onorată 
zență de către 
mondial de box profesio
nist ......... ..
cum 
pion 
nici, 
la această 
sport, respectiv 
bilul NICOLAE 
care a cucerd 
olimpică de aur 
rile Olimpice din 
1956, de la Melbourne.

organizarea Fede-

au șanse certe 
califica pentru

dcosebît 
pentru vii- 
românesc, 
prin pre~ 
campionul

MIHAI LEV, pre. 
și de singurul cam. 
olimpic al Romă- 

din toate timpurile 
ramură de 

venera 
LINCA, 
medalia 
la Jocu- 

anul

I
I
kI

de box
ne-a
pre-

I
I 
I
kI

Nicolae Linca, care 
confirmat telefonic 
zența la Deva, In vârstă 
de 67 de ani, originar din 
satul Teișa, comuna Jid- 
vei, județul Alba, a avut 
ca sportiv un palmares 
impresionant, din 306 
meciuri disputate a reu
șit să câștige 288 ți a 
pierdut doar 18, a par
ticipat la două campio. 
nate mondiale, in 1951 
la Berlin și in 1956, la 
Moscova, iar la Olimpia
da de la Melbourne, când 
a cucerit medalia de aur, 
pe lângă incontestabilele 
calități tehnice, tactice și 
fizice dovedite a demon
strat un curaj și o băr
băție demne de toată lau
da. după ce in primul-' 
tur la învins pe Hector 
Hacket, din Insulele Fiji, 
meci in care a suferit o 
fractură la mâna dreap
tă, următoarele 4 me
ciuri le a disputat cu a- 
ceasta gravă accidentare, 
reușind in finală o con
cludentă victorie la punc
te împotriva irlandezu
lui Fried Tied.

Vor mai fi prezenți în 
gaie, in calitate de invi
tați, 
9t 
tanți ai FR de Box, 
cum și o seamă de ; 
sonahtăți marcante 
județul nostru.

Delegatul general 
Comisiei Centrale de 
bitri din cadrul F.R. 
BOX a fost desemnat in 
persoana dlui ȘERBAN 
PIROIU, care va coordo
na activitatea celor 
arbitri judecători.

oficialități județene 
municipale, reprezen- 

pre 
per- 
din

al 
ar
de

12

Prof. MIRCEA SARBU 
inspector, DJTS 

Hunedoara

REZULTATELE ETAPEI : Dunărea Ga
lați — Cetatea Tg. N. 8—0: Gloria Buzău
— Dunărea Călărași 3—1: Precizia Săcele
— Bucovina Suceava 1—0; Steaua Mi- 
zil — Poiana C. 1—3: Foresta — Meta
lul Plopeni 5—0; Ti actorul Bv. — F.C. 
Onești 0—1: Petrolul Momești — Metrom 
Bv. 2—0; Poli Iași — Dacia Brăila 1—0; 
A.S. Ploiești.— Rocar Buc. 1—0;

CLASAMENTUL

1. Foresta Fălt.
2. Dacia Unirea

19
19

14 2
11 5

3 45-11 44
3 31-12 38

3. Precizia Săc. ' 19 11 2 6 32-26 35
4 F.C. Onești 19 10 4 5 21-20 34
5. Petr Moinești 19 10 3 6 30-19 33
6. Gl. Buzău 19 9 3 7 28-24 30
7. Poli lași 19 9 2 8 31-23 29
8. Bucovina 19 8 5 6 22-22 29
9. Poiana C. 19 8 3 8 26-28 27

10. Rocar 19 8 2 9 29-24 26
11. Dun. Galați 19 6 6 7 25-18 24
12. A.S. Ploiești ' 19 7 3 9 24-23 24
13. Dun. Călărași 19 7 3 9 24-23 24
1.4 Tractorul Bv. 19 7 3 9 21-22 24
1S. Metrom Bv. 19 6 4 9 22-19 22
16. Met. Plooeni 19 4 6 9 14-27 18
17. Cetatea Tg N. 19 4 4 11 19-38 16
18. Steaua Mizil 19 1 2 16 7-72 5
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1. rbitrii și observatorii! 
etapei din 23 martie I 

în Divizia C și ’ 
Campionatul județean j 

CASINO ILIA — MINERUL LIVEZENI : arbi- l 
tri; VALENTIN VERDEȘ, Ionel Adam și Constantin ț 
Dineș. Observator : DORU TOMA. 1

CFR MARMOSIM SIMERIA — MINERUL A- 1 
NINOASA : arbitri : ZOLTAN GERGELY. Daniel I 
Ilincea și Cornel Pop. Obs. : MARIAN DlMA. i

MINERUL BĂRBĂTENI — MINERUL TELIUC. î 
arbitri : CLAUDIU SUCIU, Marius Coste și Valen- 
tin lacob. Obs.: MIRCEA PADUREAN.

MINERUL GIIELAR1 — MINERUL ȘT. VUL
CAN : arbitri : TIBERIU NISTOR, Claudiu Durles- 
cu și Si.viu Medrea. Obs.: DORU TARSA.

FAVIOR ORAȘTIE — JIUL PETRILA : arbitri: 
BENIAMIN POPESCU, Aurelian Lagu și Vasile 
Pintilei. Obs.: PETRU SPARIOS.

UTILAJUL PETROȘANI — VICTORIA ’90 CA- ț 
LAN : arbitri: EUGEN BALKO, Valentin Gavrilâ, l 
și Ovid.u Chifor. Obs. ALEXANDRU GROZA.

ASA AURUL BRAD — r--------------- ---------
arbitri : EMIL MUNTEAN, Gabriel Macavei și A- ? 
drian Radu. Obs. : MIRCEA SARBU.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — DACIA 
ORAȘTIE : arbitri : ALIN CIOLEA, Emilian Gheor- 
ghe și Ion Diaconescu. Obs. : VASILE NEMEȘ.

*

*

“ !

METALUL CRIȘCIOR : 1

I* 
i 

Campionatul județean J
i

RETEZATUL IIAȚEG — FORESTA ORAȘTIE : 
arbitri : DANIEL dUDAȘ, Constant n Cristea și 
Remus Azamfirci. Obs.: LAZAR KELEMEN.

UNIREA VE + EL — MEC. SANTANDREI : ar
bitri : TRAIAN MELHA, Damei David și 
dârelu.

IOTBAL START DEVA — SANTOS 
bitri : ADRIAN COSTEA, Danie] Lada 
Brândușa. Obs. . PAVEL MARiNCAU.

AVÂNTUL ZDRAPțl — GLORIA BRETEA RO. : 
arbitri : STAN IIANZ1, Eugen Ambruș și Andrei 
Csiki. Obs. : SEV ER BOGDAN.

GLORIA GEOAG1U 
arbitri : LIVIU 
riu Haidu.

RECOLTA
ERNO

Nicu Pân-

BOZ : ar
și Mircea

MINERUL II GIIELAR :
PRECUPAȘ, Claudiu Petric, Tibe-

„CUPA .
PRIMĂVERII" ’

LA ORIENTAREA ț
SPORTIVA ț

In cadrul acțiunii ? 
„Ziua orientării pentru * 
toți", DJTS Hunedoa- ț 
ra cu sprijinul Corni- . 
siei județene de onen- ’ 
tare a organizat in zi- ț 
lele de 15—16 marne l 
în pădurea Chizid din ’ 
Hunedoara, concursul ) 
de orientare sportivă 1 
„Cupa Primăverii". ia J 
care ău participat elevi * 
din Deva (Palatul Co- i 
piilor și AS Condor) și i 
din Hunedoara (Clu- ’ 
bul elevilor și AS Vom- ț 
ța). Toți participant!! au i 
petrecut clipe frumoa- ? 
se împreuna și au des- 1 
coperit frumusețile și i 
binefacerile naturii. Cei i 
mai ta lenta ți sportivi ' 
au fost răsplătiți cu ț
diplome și premii în i
bani și obiecte de re-
prezentanții DJTS. iar 1 
traseele parcurse de i

1 concurenți au lost asi- 1 
’ gurate de dnii Cristina ’ 
1 Manus și Dohotaru Ga- i 
i briei. Dorim să muițu- i 
i mim SC „Cora trans ’ 
J pentru sprijinul acordat ț 
ț în transportul sporti- 1 
1 vilor deveni. (Florin Fi- ’ 
’ rascu, secretar al AS ' 
t „Condor" Deva). 1

Comportare bună 
a Minerului 

Certej
Duminică, în cadrul e- 

tapei a 21-a, Minerul Cer. 
tej a avut o comportare 
bună in deplasare, la Me
talul Bocșa, cucerind o 
prețioasă victorie cu 2—1. 
Bine conduși de pe tușă 
de antrenorul principal 
Neluțu Petcu, elevii săi au 
înscris imediat după înce
perea meciului, prin Zalo. 
mir (min. 10). Gazdele au 
egalat în mm. 40. prin 
Marinescu dar superiorita
tea tactică și tehnică a 
oaspeților și-a spus ctlvân. 
tul în min. 65 când Drag- 
nea (Certej) a înscris go. 
Iul victoriei.

MINERUL Certej a aii. 
mat formația: Groza, Do
bra, Stroia, Ohâi, Stănilă, 
Ciobanu (Achim), Lavu 
(Șadi), Dragnea, Ov. Ma. 
rin, Zalomir, Sârghie (Ghia. 
ră).

Duminică, în etapa a 22-a 
a Diviziei B, sena a III-a: 
Minerul Certej — Termo 
Tr. S. și Vega Deva — 
Metalul Bocșa. (S.C.)

arbitri : 
Bogdan.

BAC1A — CIF ALIMAN BRAD: 
MAGYARI, loan Clinei ți Radu

Pagină realizată de SABIN CERBU

-fcjDIVIZIA B1

REZULTATELE ETAPEI : Viromet Vic
toria — Le tea Bacău 1—0; Romradiatoa- 
re — Vrancart Adjud 2—1; Minerul Co- 
mănești — Chimica 3—1; Harghita Odor- 
hei — ICIM Bv. 1—0; Unirea Focșani
— Constr. Reghin 1—1; Petrolul Berea
— Nitramoma 0—0; • Metalul Toflea — 
Petrolul Brăila 2—0; Dorna V. Dornei — 
Rafinăria Dărmanești 3—2; CFR Paș
cani și Mecanica Huși au stat.

CLASAMEN1r u l

1. Nitramonia 19 11 4 4 29-17 37
2. Rafinorul 19 10 3 6 34-20 33
3. Chimica 19 10 3 6 25-17 33
4. Petrolul Brăila 19 9 3 7 25-16 30
5. Letea Bacău 19 8 6 5 19-14 30
6. Romradiatoare 18 7 8 3 24-12 29
7. ICIM Bv. 19 8 3 8 24-20 27
8. M. Comânești 19 8 3 8 23-23 27
9. Constr. Reghin 19 8 3 8 20-22 27

10. Viromet Vie. 18 8 1 9 22-20 25
11. Harghita 19 6 6 7 19-20 24
12. V. Dornei 19 8 0 11 21-36 24
13. Met. Toflea 19 7 2 10 23-30 23
14. CFR Pașcani 18 7 2 9 18-27 23
15. Petrolul Berea 19 5 7 7 20-23 22
16. Mecanica Huși 18 6 4 8 18-24 22
17. Vrancart Adj. 19 6 3 10 15-24 21
18. Unirea Focș. 19 4 5 11 14-28 17

ANUL IX • N'L .1847
__________

divizia c IJ
I

J
ț
*

ț
țI

REZULTATELE ETAPEI : Min. Șt. Vulcan — 
Favior Orăștie 2—1; Min. Teliuc — Min. Ghelan 
2—2; Min. Livezeni — CFR Mai moșim Simeria 2—5: 
Dacia Orăștie — Casino Ilia 2—0; Met. Crișcior — 
Constr. Hunedoara 1—2; Victoria Călan — ASA Au
rul Brad 0—2; Jiul Petrila — Utilajul Petroșani
5—1; Min. Aninoasa — Mm.

C L A S A M E
Bărbăteni 0—1. 
N T U L

1. ASA Aurul Brad 18 15 1 2 65— 11 46
2. Constr. Hunedoara 18 13 3 2 59— 19 42
3. Min. Bărbăteni 18 11 2 5 54— 32 35
4. CFR Marmosim Sim. 18 11 1 6 68— 32 34
5. Dacia Orăștie 18 10 3 5 55— 31 33
6. Jiul Petrila 18 9 4 5 43— 30 31
7. Met. Cr.șc.or 18 9 2 7 40— 32 29
8 Min. Ghelari 18 8 2 8 38— 36 26
9. Min. Șt. Vulcan 18 7 3 8 55— 30 24

10. Casino Ilia 18 8 0 10 37— 52 24
11. Min. Aninoasa 18 6 3 9 24— 36 21
12. Victoria Căian 18 6 1 11 BO 41 19
13. Mm. Livezeni 18 5 3 10 SS— 53 18
14. Favior Orășt e 18 4 1 13 23— 51 13
15. Min. Teliuc 18 3 2 13 36— 98 1116. Utilajul Petroșani 18 3 j 15 35—113 9

REZULTATELE ETAPEI : Ș.N. Con
stanța — Gloria Cornești 4—1; Aversa — 
Cimentul Medgidia 1—1; Met. Filipești — 
Electromagnetica 1—0; Petrolistul Bol
dești — Inter Giurgiu 1—1; Acumulato
rul — Chimia — nu s-a disputat, Electri
ca Constanța — Caliatis Mangalia 2—0; 
Faur — FC Atletic 2—0; Navol Oltenița
— Portul C-ța 1—1; Victoria Florești —
Cimentul Fieni 1—1; Flacăra Moreni —
AS Midia 0—1.

CLASAM E N T 1U L
1. Electromag’n. 21 12 3 6 36-22 39
2. AS Midia 21 12 2 7 35-20 38
3. Portul C-ța 21 12 2 7 33-23 38
4. Cimentul Fieni 21 10 7 4 34-15 37
5. Cimentul Medg. 21 11 4 6 25-20 37
6. Faur Buc. 21 10 6 5 34-20 36
7. Flacăra Moreni 21 io 3 8 33-29 33
8. Inter Giurgiu 21 9 4 8 43-34 31
9. Petr. Boldești 21 9 4 8 33-27 31

10. Metalul Filipești 21 9 4 8 27-24 31
11. ȘN Constanța 21 8 5 8 30-25 29
12. Chimia 19 .9 2 8 27-22 29
13. Navol Oltenița 21 8 5 8 31-40 29
14. Vict. Florești 21 8 4 9 20-32 28
15. Caliatis Mangalia 21 8 3 10 33-32 27
16. Atletic 21 8 3 10 25-33 27
17. Gl. Cornești 21 6 4 11 22-35 22
18. Acumulatorul 20 5 4 11 21-38 19
19. Aversa Buc. 21 5 3' 13 22-40 18
20. Electrica C-ța 20 2 2 16 10-43 8

DIVIZIA B4
REZULTATELE ETAPEI ; Electrica Ti

mișoara — Mobila Șimleu 1—0: IS Câm
pia Turzii — Armătura Zalău 2—0; Meta
lurgistul Cugir — FC Bihor 0—3: Sti
cla Turda — Min. Baia Borșa 3—1: Viito
rul Oradea — Astral Deta 3—1: CPL 
Arad — Phoenix Baia Mare 2—1: Meca
nica Mârșa — UM Timișoara 1—1; West 
Petrom Pecica — Min. Ștei C—0: Moto
rul Arad — Șoimii Sibiu 2—0.

CLASAMENTUL

1. UM Timiș. 20 15 1 4 49-19 46
2. IS C. Turzii 20 14 4 2 29-11 46
3. Armătura Z. 20 12 2 6 32-21 38
4. Șoimii Sibiu 19 12 2 5 31-18 38
5 Minerul Ștei 20 11 2 7 40-25 35
6. Electrica Timiș. 20 9 4 7 ?a_26 31
7. Metalur<r. Cugir 20 9 3 8 25-28 30
8 Astral Deta 20 9 2 9 31-28 29
9. Phoenix B.M. 20 8 2 10 42-31 26

10. Minerul Bocșa 20 7 2 11 30-32 23
11. Viitorul Oradea 20 7 2 11 32-35 23
12. FC Bihor 20 6 5 9 21-26 23
13. SA Turda 20 7 2 11 36-47 23
14. W Pecie» 20 6,5> 9 30 53 23
15. Telecom Arad 20 7 4 9 20-27 22
16. Motorul Arad 20 7 4 9 20-27 22
17. Mobila Șimleu 20 7 1 12 22-38 22
18. CPL Arad 20 6 4 10 17-33 22
19. Mecanica Mârșa . 20 5 3 12 21-30 18

,rr.-rri,i.......................... .vtiits ...
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It CUVÂNTUL LIBER

Faptele despțe care ur
mează să scriem își au 
originea cu ani în urmă, 
In 1992. înainte de acel 
an, Vasile Sos și Aurica 
Hulea alcătuiau în Hu
nedoara o familie. Din- 
tr-un motiv sau altul, u- 
nilatea familiei nu s-a mai 
putut menține și a inter
venit divorțul.

Ca în orice familie, în a- 
nii de conviețuire, vreo 30 
la număr, s-au achizițio
nat o seamă 
care 
între 
după 
civil.
tare 
UU ..
uman care aveau să facă 
din viața a doi oameni 
— frați — un chin mar
cat de lungi, obositoare 
și costisiitoare drumuri 
pe la instanțele de jude
cată, De ce doi frați? Pen
tru că _ Vasile Șoș, stând 
foarte rău cu sănătatea, 
în urma unui accident, l-a 
împuternicit pe fratele său 
Aurel să-1 reprezinte la in
stanță.

Un denunț al fostei so
ții făcut la Poliția Hune
doara în aprilie 1992 îl 
acuza pe fostul cumnat că, 
în absența lui, s-a dus la 
domiciliul cândva comun 
soților Șoș Vasile și Au
rica și a luat de acolo o 
serie de bunuri care, în 
urma divorțului, trebuiau 
să intre în partaj. Denun
țul se susținea cu măr
turia numitei Otilia Lup-

de bunuri 
împărțite 

foști soți, 
dreptului

trebuiau 
cei doi 
normele
Aici intervin multe 
morale ale sufletu- 
și comportamentului

Alcătuiau cândva o familie
șa. Luând ca atare decla
rația, Poliția din Hune
doara, fără a mai face 
vreo altă cercetare, 
eliberat fostei soții 
proces verbal în care 
consemnau cele declarate 
de O.L.

Completul de judecată 
de la Judecătoria Hu
nedoara, ncmaiprobând cu 
alți martori, 
ca la împărțirea 
rilor, ceea ce se 
nașe în procesul 
la Poliție că au 
dicate de fratele 
sile Șoș, să-i fie 
acestuia din partea ce i 
se cuvenea. Judecătorul îi 
băga astfel pe frații Șoș 
în mașina de măcinat timp. 
Au urmat apel la Tribu
nalul Hunedoara, recurs la 
Curtea de Apel, avocați 
plătiți cu sacul de bani, 
dar care făceau orice nu
mai să reprezinte intere
sele clienților nu. Și ast
fel, dreptatea fraților Șoș 
nu mal voia să iasă la i- 
veală.

„Chiar dacă am prezen
tat și eu 3 martori, care 
depuneau mărturie 
tele meu nu luase 
fel de bun de la 
liul fostei soții, nu 
crezuți, pentru că 
ra fostei soții a 
meu mințea cu nerușina
re" — ne spunea Aurel 
Șoș.

i-a 
un 
se

hotărăște 
bunu- 

conscm- 
verbal 

fost ri- 
lui Va- 
scăzute

că fra- 
nici un 
domici- 
au fost 
marto- 

fratelui

Toate demersurile juri
dice ale celor doi se îm
piedicau în „făcătura" li
nei judecătoare de la Ju
decătoria Hunedoara, care 
judecase partajul de bu
nuri după reguli numai de 
ea știute. Multe strădanii, 
multe drumuri și mulți 
bani a depus, a făcut și 
a cheltuit Aurel Șoș pâ
nă ce organele de cerce
tare penală i-au luat în 
considerare acuzația 
mărturie mincinoasă 
potriva Otilici Lupșa,

Cercetând temeinic fap
tele, oameni cu simțul o- 
noarei și al datoriei au 
găsit dovezile că martora 
mințise. determinând in
stanța la o hotărâre ne
bazată pe adevăr și drep
tate.

S-a pornit procesul pe
nal pentru mărturie min
cinoasă împotriva Otiliei 
Lupșa. în sfârșit, după 
aproape cinci ani, adevă
rul a putut ieși la iveală. 
Prin sentința penală nr. 
504/1996 martora minci
noasă a fost condamnată 
la doi ani închisoare, cu 
suspendarea executării pe
depsei. Sentința a fost a- 
tacată cu apel la Tribu
nalul Hunedoara. S-a ho-

de 
îm-

târât trimiterea cauzei 
pentru rejudecare de că
tre alt complet la instanța 
de fond, adică Judecătoria 
Hunedoara. Motivația de
ciziei de casare a sentin
ței instanței de fond și 
trimiterea spre rejudecare 
este una care poate părea 
minoră neinițiaților; lipsa 
de procedură. ~ 
știut că lipsa 
ră face nulă 
s< utință.

între timp, 
cauza, Judecătoria Hune
doara a reconfirmat în 
fapt hotărârea inițială. 
Prin sentința penală nr. 
31/1997, dată în ședința 
publică în 15 ianuarie 1997, 
inculpata Otilia Lupșa a 
fost condamnată la 1 an 
și sase luni închisoare 
și plata cheltuielilor . de 
judecată în sumă de 
300 000 de lei. Instanța 
suspendă condiționat exe
cutarea pedepsei, motivat 
de faptul că inculpata es
te mamă a doi minori.

Valoarea bunurilor 
discuție pentru care 
săvârșit infracțiunea 
mărturie' mincinoasă 
ridică la 275 000 de 
în repetatele înfățișări Ia 
instanțele de judecată . ca 
și cu avocații, frații Șoș 
au cheltuit până acum, po
trivit afirmațiilor lui Au
rel, peste două milioane 
de lei.

E bine de 
de procedu- 
de drept o

rejudecând

în 
s-a 
de 
se 

lei. > I

CURIER JURIDIC
Despre domiciliu

Fiecare dintre noi are 
un domiciliu, o adresă un
de își are locuința. Chiar 
dacă ești plecat în alte 
localități, dacă te afli în 
satisfacerea stagiului mi
litar ori locuiești efectiv 
în altă parte, domiciliul 
tău stabil este acolo un
de ai adresa de pe bule
tin.

Această problemă este 
deosebit de importantă în 
cadrul unui proces. Dacă 
vrei să te judeci cu cine
va, ai obligația să indici 
în acțiune domiciliul celui 
pe care îl chemi în jude
cată. Dacă domiciliul nu 
corespunde, citația prin 
care acesta este chemat la 
judecată se reîntoarce cu 
mențiunea „necunoscut", 
ceea ce înseamnă lipsă de 
procedură și implicit 
mânarea cauzei.

Dacă, prin absurd, 
vina factorului poștal 
se face mențiunea că 
în cauză este necunoscut 
la domiciliul indicat. se 
poate întâmpla ca să se 
judece cauza, considerân- 
du-se că el nu vrea să se ’ 
prezinte. Ulterior însă, 
când ia totuși cunoștință 
despre procesul care a a- 
vut loc, el poate oricând 
face o contestație în care 
să arate că s-a judecat 
cauza cu lipsă de proce
dură cu el.

> Acest lucru înseamnă 
rejudecarea cauzei de la 

’ început, iar tot ce s-a rea
lizat este nul. De aceea, 
problema domiciliului este 
foarte importantă.

Dacă totuși, cu toate e- 
forturile, nu reușim să a- 
flăm domiciliul unei per
soane cu care urmează să 
ne judecăm, se arată că 
ea este cu domiciliul ne
cunoscut șl atunci instan
ța dispune citarea prin

a-

din 
nu 
cel

Un trabant „acostează- 
o Dacie

sfârșitul lunii septembrie a anului trecut 
Marin Todoran intenționa să cumpere un 

A apărut și vânzătorul, de la care a îm. 
mașina și a făcut un drum până la Sima 
să aibă însă permis de conducere cores- 
categoriei autoturismului.

Iui
Vasile 
Trabant, 
prumutat 
ria, fără 
punzător

Cu toate că în urmă cu o seară Todoran con. 
sumase cam mult alcool, nu s-a abținut să nu. se 
dreagă barem cu 100 de rom. S-a urcat apoi în 
Trabant și a plecat spre Uroi. Pe drum, la depăși, 
rea unui biciclist Trabantul a 'acrosat o Dacie 1310 
care circula regulamentar din sens invers.

La recoltarea probelor de sânge s-a aflat că To
doran avea o îmbibație alcoolică în sânge de 1,75 
gr la mie.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva l-a 
trimis în judecată pentru infracțiunea de conduce
re pe drumurile publice a unui autovehicul cu permis 
necorespunzător categoriei din care face parte și 
pentru conducere sub influența alcoolului.

Fals intelectual și 
evaziune fiscală

Patronul S.C. „Paula Excom" SRL Deva Au. 
gustin Rădulesc este trimis în judecată de Parche. 
tul de pe lângă Judecătoria Deva pentru săvârșirea 
infracțiunii de fals intelectual și evaziune fiscală.

Rădulesc și-a înființat firma în anul 1992, fiind 
administrator unic. în urma unui control efectuat de 
poliție s-a constatat că acesta nu a înregistrat în 
evidența contabilă facturi și chitanțe în valoare de 
5 146 000 de lei, cu toate că avea această obligație.

Din actul de constatare al Administrației Finan, 
ciare a municipiului Deva rezultă că din luna ia
nuarie 1996 nu a fost achitat nici impozitul de i 
586 644 de lei.

în actele de la dosar, soția învinuitului declară ț 
că i-a cerut soțului să predea actele contabilei, însă i 
acesta a refuzat. Ultima balanță de verificare pen. 

societate a fost întocmită în 31 decembri 
contabila spune că din ianuarie 1996 nu a 

un act pentru a-1 înregistra.
Prins în ofsaid, Rădulesc declară că 

plăti impozitul până la sfârșitul acestei luni.

>

!

presă, adică prin publici
tate într-un ziar de mare 
tiraj și prin afișarea ci
tației la ușa instanței și 
la ușa primăriei

în măsura în care o per
soană chemată în judeca
tă își schimbă domiciliul 
pe parcursul judecății ea 
trebuie 
instanța 
depusă la dosar, în caz 
contrar 
curile de a pierde terme
nele procesuale de decla
rare a recursului ori alte
le.

Părțile pot să-și aleagă 
și un anume domiciliu pe 
durata unui proces, de o- 
bicei la avocat, situație 
despre care se face men
țiune expresă; „cu domi
ciliul ales ia...”

să incunoștințeze 
printr-o cerere

ei revenindu-i ris-

•—♦— «

APELURI RESPINSE

Petru 
i în 

Bîrcea MaI I I I I iI

Centea Vancea 
executa o pedeapsă 
Penitenciarul 
re. Grijulie cu moralul 
soțului, soția 
dorea să-i 
timpul de detenție cu un 
televizor. Dreptul con
damnatului, nimic de 
obiectat. Numai că Flo
rica Centea Vancea nu 
i-a dus soțului întemni
țat un televizor cumpărat 
legal de la magazin, sau 
pe al său de acasă, ci 
unul șterpelit.

Probând temeinio fapte
le, Parchetul de pe lân
gă Judecătoria Petro
șani a adus-o în boxă, 
alături de inculpatul 
principal — cel care fu
rase televizorul pătrun
zând, ca orice hoț, prin 
efracție. In casa unei vă
duve din Lupani —• șl

sa Florica 
îndulcească

Din mapa de decizii a Tribunalului Hunedoara
pe Florica, pentru com
plicitate la furt calificat 
din avutul particular.

Hoțul. Arpad Ilyes a 
fost condamnat la un an 
și șastț luni închisoare, 
la care s-au adăugat, prin 
contopire, 449 de zile, 
dintr-o pedeapsă ante
rioară, de trei ani, de 
care fusese eliberat con
diționat.

De ce a fost inculpată 
și condamnată Florica 
Centea Vancea? Pentru 
că știa cu ce se ocupă 
Ilyes și a apelat la „ser
viciile*  lui. La pedeapsa 
de un an închisoare, s-au 
mai adăugat șl pentru 
ea 296 de zile, dintr-o 
condamnare anterioară, 
pentru care beneficiase

de executarea*  la locul 
de muncă. Florica a a- 
tacat sentința cu apel. 
Tribunalul Hunedoara a 
decis sec: Apelul se res
pinge, cu drept de re
curs.

Nu vrem să anticipăm 
ce va decide instanța de 
recurs, dar nu este ex
clusă o „vizionare în fa
milie" la penitenciar, a 
emisiunilor televiziunii.

APELURI ADMISE
Grigore Balaj, fiul lui 

Grigorie din Deva, pe 
lângă că era recidivist 
In rele, își alesese o „o- 
cupație" pe cât de plâ- 
cută, pe atât de bănoa
să: aceea de „pește".

Pentru ea „beneficiază" 
de masă și cazare la pe
nitenciar, pe timp de 
patru ani, sentință dată 
de Judecătoria Deva 
pentru proxenetism.

Mă rog, peștele ce-a 
căutat a găsit, numai că 
„materia lui de lucru" 
erau tinere între 14 și 
21 de ani, scăpate de 
sub supravegherea pă
rinților și debusolate. Ac
tele la care se pretau e- 
le sub „tutela părinteas
că" (exercitată nu o da
tă cu pumnii) a Iui Gri
gore, fiul lui Grigorie, 
se numește prostituție, în 
termenii Codului Penal. 
Pentru aceasta au fost 
condamnate de instanța 
de fond astfel: Bianca

Moisă, majoră, fără an
tecedente penale — un 
an închisoare: Cosmina 
Loredana T_. Ramona V. 
și Delia Mariana G mi
nore și fără antecedente 
penale, la câte 6 luni în
chisoare și diferite chel
tuieli de judecată. Cele 
patru au atacat sentin
ța cu apel la Tribunalul 
/Hunedoara. solicitând 
beneficiul suspendării e- 
xecutării pedepsei. L-au 
obținut, pentru că, deși 
dură, legea este totuși u- 
mană, cu cei' căzuți în 
păcat. i

L-au obținut condi
ționat de faptul ca timp 
de trei ani, Bianca Moi
să, și timp de un an și 
șase luni, cele trei mi
nore să nu mai săvâr
șească fapte ce contravin 
prevederilor Codului Pe
nal. Le va fi de folos 
„termenul de încercare?"
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IN A DELEANU

accepți

și-a înte- 
cu mulți

I
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nou cu un puternic 
apă, apoi dezin- 

necesară pentru a 
prelua un alt caz.
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Femeia berbec
21 martiemuzicale

4

la care lu-

tace, 
flo-

VARZA, 
în ulei

alăptării), 
efectuează

dar 
sen- 
via- 
îm-

• Prefer să tac, când nu 
înțeleg. (Sofocle).

• Este o mare nenoro
cire să nu ai atâta minte 
pentru a vorbi bine și nici 
atâta judecată pentru a 
tăcea. Iată temeiul orică
rei insolențe. (La Bruyere).

• TAlȚEI CU 
Se călește varza 
și eventual cu o ceapă to
cată mărunt. Se adaugă 
tăițeii fierți și scurși de

Și 
mai 

a-

se adaugă cartofi 
în feliuțe 

ardei, sare, 
fierți și

pe care-1 iubește 
s-o domine 

viril. Nu-i 
adevărat că

Stările emoționale și

I
*

I

Am văzut un film ca
re m-a zguduit. De fapt 
acesta era și scopul fil
mului în care se prezen
tau acele atrocități — la 
adresa ființei umane — 
care se fac prin interme
diul avortului.

Indiferent ce spun. oa
menii de știință ji orica- 

I
*

I
*

I

re au fi glasul Bisericii, 
cum că ființa spirituală, 
sufletul unui om, ar a- 
părea în momentul con
cepției, o dată cu prime
le mișcări ale fătului, a- 
bia la naștere sau după 
aceasta, ceea ce se petre
ce în momentul unui a- 
vort este nu doar ucide-

Satisfacțiile hărnicie
De peste opt luni, la 

Primăria din Rapolt vi- 
ccprimar este o femeie. 
Dna Elena Silvășan. Am 
avut curiozitatea să a- 
flăm câte ceva despre im
plicarea dumneaei în pro
blemele localității, știind 
că este în același timp 
unul dintre cei trei pa
troni ai firmei „Corn- 
pani" S.R.L., societate cu
noscută și în Deva pen
tru „pâinea de Rapolt", 
care se desface în piață.

„Programul- meu zilnic 
de lucru — spunea — este 
de la ora 6 la 18—19. La 
primărie, dialogul cu ce
tățenii este permanent. 
Nu pleacă nimeni fără 
să i se rezolve proble
ma".

In agenda-i de lucru 
sunt bifate ca rezolvate 
pozitiv următoarele : a- 
menajarca unui punct sa
nitar în satul Bobâlna; 
renovarea totală a cămi
nului cultural și școlii 
din același sat, dar și a 
școlilor din Rapolțel și 
Boiu, curățarea albiilor

20 aprilie
re și, pentru că dă mult 
celorlalți, pretinde mult 
de la aceștia. E de o ge
nerozitate deosebită față 
de familie și prieteni și 
dorește să fie mereu în 
centrul atenției. Deschisă, 
fără multe complexe, băr
batul 
trebuie 
să fie 
puțin 
tunci când se realizează a- 
cest tip de înțelegere, ea 
ajunge să-l controleze în- 
tr-o oarecare

Romantică, 
tală, geloasă, 
bule să aibă 
lități pe măsură pentru a 
face cuplu bun cu această 
femeie energică.
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pentru a
Îmbrăca fn

rea acelei ființe care ar I 
putea fi, ci este și ucide
rea unei părți a sufletului 
acelei femei căreia i se 
face intervenția respecti
vă.

Bucăți dintr-o mână ce 
tocmai își formase dege
tele, un picior cât dege
tul unui copil, un minus
cul cap prins intre bra
țele unei pensete, un 
zvâcnet încă în ritmul 
bătăilor inimii, bucăți de 
carne si sânge •truncate 
și locul spălat din nou 
și din 
jet de 
fecția

' putea
Și dacă sufletul celor 

păcătoși se află în Iad si 
sufletul celor cărora li 
s-au iertat păcatele s-au 
înălțat în Rai, unde se 
află ottre sufletul acestor 
nenăscuți încă, unde sunt 
acești îngeri cu aripi 
ciuntite ?

pârâului care traversează 
centrul de comună, igie
nizarea sediului primăriei 
și dotarea încăperilor cu 
mobilier modern, funcțio
nal. Iar în pespectivă a- 
propiată dotarea cu cele 
trebuitoare a unei clădiri, 
la Boiu, pentru asistența 
medicală a sătenilor, lu
crări de renovare a așe
zământului de cultură din 
Rapolțel, introducerea cu
rentului electric la câteva 
case neracordate până a- 
cum la rețea. „Toate a- 
cestea, bineînțeles, nu 
singură, ci cu sprijinul 
consilierilor, al dlui pri
mar Laurian David" — 
a precizat.

La societate — unde 
. exista cu câțiva ani în 

urmă doar brutăria — a- 
cuniulările i-au permis în 
timp dotarea și cu o moa
ră de grâu proprie, unde 
se fac și prestări pentru 
populație.

Fiind născută în loca
litate — „de aici erau 
ambii mei părinți" —, dna 
Silvășan este legată afec

Acest semn simbolizează 
germinația, începutul, iz
vorul, explozia primăverii. 
Femeia Berbec este scundă 
în general, subțire, 
viguroasă. Blândă și 
sibilă, muncește toată 
ța din greu pentru a-și
plini visele. Are o perso
nalitate puternică și este 
plină de ambiții persona
le. ori în ceea ce-i priveș
te familia. E un minunat 
sprijin pentru soțul ei dacă 
acesta este puternic șl știe 
ce vrea. Declanșează prin 
felul de a fi invidii și ge
lozii. Foarte mândră, ele
gantă, frumoasă, deschisă, 
mereu în alertă, este con
știentă de propria-i valoa-

tiv de sat. Aici 
meiat familia, 
ani în urmă, are o gos
podărie frumoasă și bine 
îngrijită, pământ „dat“ și 
la asociație, dar și o su
prafață pe care o culti
vă cu legume, verdețuri, 
porumb. O ajută în tim- 
Dul liber și soțul (salariat 
pentru comuna Rapolt al 
Poliției sanitare), dar și 
băiatul care vine adesea 
din Simeria, unde locuieș
te cu familia, 
ajuta părinții; 
țica, Denisa Claudia, 
simte în largul ei 
sa bunicilor și în 
le lor, cel mai 
copil.

...Este greu să 
că această femeie, tână
ră încă, este bunică, dar 
și mai greu de consimțit 
este că are o energie ine
puizabilă, că este neobo
sită și nu are liniște de
cât atunci când a rezol
vat ceva spre folosul să
tenilor ei, al propriei fa
milii.

spre a-și 
iar nepo- 

se 
în ca- 
brațe- 
fericit

ESTERA SÎNA

măsură, 
temperamen- 
bărbatul tre- 
curaj ți ca-

H

îndrăgita solistă 
muzică populară Ana 
Banciu în mijlocul ad
miratorilor ei.

Foto PAVEL LAZA

Reflecții
f

despre

• Cine tace pare a 
simți. (Boethius).

• Tot ce creează 
Natura-și deschide 
rile ei în cea mai adâncă
tăcere. Numai distrugerea 
vrea gălăgie. Nu e războ
iul cel mai mare zgomot 
pe care-1 face omul pe 
pământ ? (Al. Vlahuță).

• Dacă tăceai, filozof 
rămâneai. (Boethius).

Tânăra Victorița Izmail, surprinsă în timp ce supraveghează banda de 
producție, este o lucrătoa re harnica a SC „Cetate SA Deva.
P ’ Foto: ANTON SOCACI

Admirăm sau chiar in
vidiem perșeanele care 
pot să-și controleze stări
le emoționale. Ne întrebăm 
de ce unii reușesc și alții 
nu, de ce femeile plâng 
ușor, cum e posibil ca fu
ria să ne schimbe până 
la pierderea completă a 
controlului. La unele ase
menea întrebări nu s-au 
găsit încă răspunsuri.

Din constatările specia
liștilor merită reținut felul 
în care stările emoționale 
ne influențează sănătatea.

FURIA, una dintre pri
mele stări emoționale ce 
apare la om, dacă se ma
nifestă frecvent poate du
ce la maladii coronariene, 
atacuri de cord, chiar can
cer sau afectarea sistemu
lui imunitar.

PLÂNSUL poate fi un 
act reflex, la apariția unei 
tritații a 
ihoțional 
furie sau 
mei Ie, se 
mai mult 
organism, 
hormonul

ochiului, sau e- 
(de bucurie, de 
de tristețe). Fe- 

presupune, plâng 
pentru că au în 
în cantități mici, 
prolactină (secre-

Retete
f

• TAlȚEI. Se face un 
aluat din făină, apă căl
duță, puțină sare 
dorește, pentru 
zeama de la un- 
ras pe răzătoarea 
stors prin tifon, 
mântă, se întind 
taie și se usucă, 
prepara astfel :

și, cine 
culoare, 
morcov 
fină și 

Se fră- 
foi, se 
Se pot

fat și în timpul
ZAMBEtUL 

practic un masaj asupra 
unor vase de sânge care 
ajung la creier, suplimen- 
tându-i oxigenarea. Este o 
stare benefică, necesară în 
combaterea stresului și 
constituie cea mai utiliza
tă stare emoțională în 
societate : adulții zâmbesc 
din simpatie, din recunoș
tință pentru apreciere sau 
pentru Iertare, dar și când 
nu știu cum să reacționeze.

RASUL ' contribuie la 
creșterea procentului de 
oxigen în sânge. Este mai 
rar întâlnit față de zâmbet; 
la maturi față de copii. 
Extrem de necesar organis
mului. râsul este o exce
lentă gimnastică statică 
(stimulează funcționarea 
inimii, a mușchilor tutu
ror organelor interne). In 
multe spitale americane 
s-au introdus filme comice 
pe video pentru a face pa- 
cienții să râdă, grăbind 
astfel vindecarea a nume
roase boli. Râsul e benefic 
cu condiția să nu fie în 
exces.

apă. Se adaugă puțin piper*

• BEETHOVEN credea 
că bărbieritul îi înspumea
ză creația ; de aceea umbla 
de multe ori nebărbierit.

• MOZART era inspirat 
de jocul de popice; când 
voia să compună, obișnuia 
să joace popice.

• WAGNER avea obice
iul de a-și mobila camera 
de lucru corespunzător e- 
pocii în care se desfășura 
acțiunea operei 
era.

• HAYDN, 
compune, se 
haine de sărbătoare și pri
vea îndelung un inel cu 
briliante, dăruit de Frede
ric cel Mare.

• CARTOFI CU TAlȚEI. 
Se prăjesc 3—4 cepe în 
ulei; 
fierți și tăiați 
subțiri, boia de 
piper și tăițeii 
scurși de apă.

• TAlTEI DULCI. Fierți, 
se pot amesteca cu nucă, 
cu pesmet rumenit și în
dulcit, cu gem ori cu dul
ceață. (Rețete de la dna 
DIDINA DAESCU, Deva).

• MIERCURL 19 MARTIE»!
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CAP Bretea Mureșană.
Seria furturilor a con

tinuat în luna ianuarie a 
acestui an, cu o „șarjă" de 
3 găini, ce și-au găsit lo
cul în oală, alături de doi 
cârnați de porc. începând 
din 20 ianuarie, hoții au 
furat, noapte de noapte, 
ba câte un sac de porumb, 
ba niște găini, ba niște 
cârnați garnisiți cu o por
ție de cartofi. Păgubași 
s-au declarat și cei care 
s-au trezit dimineața și 
au constatat că le lipsește 
pompa montată la fântâ
nă, motorul electric sau 
moara de măcinat. în to
tal, valoarea bunurilor 
sustrase depășește 5 mi
lioane de lei.

Să mai notăm că Petru 
Sonoc este recidivist și a 
fost condamnat la un an 
de închisoare cu suspen
dare (pentru furt calificat), 
în anul 1994, și că Dan
Traian este cunoscut cu 
antecedente penale. El a 
formulat o cerere de re
vocare a arestării, pe mo
tiv că nu suportă regimul 
de detenție. Deh, îi lip
sește libertateal Până una- 
alta, grupul de hoți va 
trebui să răspundă în fa-> 
ța legij pentru furt cali
ficat și violare de domi
ciliu.

ss» cotidian $ independent
-V* -■JtF

CUVÂNTUL LIBER

Suntem convinși că ci
titorii noștri au observat 
cum că pe mai multe pos
turi TV una dintre pri
mele și cele mai impor
tante firme private din 
România și care are filia
le pe tot cuprinsul țării, 
inclusiv în Deva — este 
vorba de „ANA-ELECTRO- 
NIC". anunță reducerea 
prețurilor la produsele ce 
le comercializează. Deo
camdată cu numai 15 la 
sută și — iarăși numai — 
pe luna martie. Am citit 
anunțuri legate de dimi
nuarea prețurilor de des
facere și în vitrinele — 
a treia oară numai — a 
trei magazine din muni
cipiul reședință de județ.

Faptul menționat mai
I sus — inedit în perioada 

ce a trecut de la eveni- 
' mentele din decembrie 

1989 și care, nu ne îndoim, 
se va extinde după recen
ta explozie a prețurilor — 
merită puțin disecat, ceea 
ce ne propunem în con-

Valoros este motorul și 
bun la gust cârnațul

Un grup de infractori, 
aciuați prin' zona comunei 
liia, au săvârșit 20 de fur
turi in perioada septem
brie 1996, ianuarie 1997. 
Ochii le-au căzut și ini
ma le-a dorit, să aibă de 

| la țigle și motoare electri
ce, până la o găină și o 

I bucată de cârnaț de porc, 
I pentru cele ale traiului 
zi.mc.

Prima acțiune a grupu- 
i.lui format din Dan Tra- 
I ian. Gheorghe Marin Mi- 
I hoc. Dorin Mihoc (minor), 
' Iordan Toader, Petru So- 
; noc și Isteriu Grațian s-a 
consumat într-o seară din 
luna septembrie a anului 
trecut. Atunci au intrat în 
cur.ea SC „Dan Agrcmd" 
SNC Bretea Mureșană, de 
unde au furat 100 de bu
căți de cărămidă, care a 
fost vândută unui cetățean. 
Au urmat, pentru distrac
ție și pentru ale gurii. Î00 
Ide țigle, o găină și trei 
■ litri de vin. Pentru că se 
! apropia Revelionul, gru- 
;pui avea nevoie de mai 
mulți bani. Așa că au tre
cut la o marfă mai valo
roasă. un motor electric 
trifazat și 10 plăci de az
bociment ce își făceau 
veacul, cel puțin până a- 
Itunci, pe acoperișul unuia 
din grajdurile fostului

Falimentul bate la ușa
multor privatizați
tinuarea acestor rânduri. 
Întâi de toate, am ridica 
întrebarea: să fie oare 
scăderea prețurilor rodul 
filantropiei patronilor de 
magazine comerciale, izvo
rât din inima lor largă 
și bună? Cine ar înclina 
să răspundă „da" ii sfă
tuim să arunce cuvântul 
deoparte. De ce? Fiindcă 
adevărul nu este cel de 
mai sus. Care patron ar 
renunța, de bună voie și 
nesilit de nimeni, la o par
te însemnată din profit — 
după care aleargă de-i 
zbârnâie călcâiele? Ade
vărul este acela că rețeaua 
comercială'are atâta mar
fă încât abia o poate du
ce în spinare, iar numă
rul de cumpărători — în 
special de produse indus
triale — este tot mai sub
țire. Îmi spunea o veche 
și bună cunoștință:

— In condițiile actuale, 
când aproape tot salariul
— cine mai are serviciu
— se duce pe mâncare, oa- 
rilenii nu-și permit să cum

pere îmbrăcăminte, în
călțăminte sau bunuri e- 
lectronice. Poartă hainele 
și pantofii ce îi au, chiar 
dacă sunt mai vechi.

Un patron al unui ma
re magazin din Deva — 
nu spunem care, ca să 
nu-i facem antireclamă, se 
destăMuia:

— Am băgat bani grei 
și am adus marfă multă. 
M-am făcut dptor la mai 
multe bănci cu dobânzile 
actuale ucigătoare. De o 
vreme, vânzarea s-a di
minuat foarte mult. Sunt 
zile când venitul unității 
se apropie de zero.

O vânzătoare, tot de la 
un magazin ce desface 
produse industriale, se 
plângea:

— Pe februarie, patro
nul ne-a plătit cu ȘO 000 
de lei. Pe martie cred că 
ne va da mai puțin.

Pe bună dreptate patro
nii și angajații lor sunt 
îngrijorați, ba chiar spe- 
riați. Treceam într-o zi cu 
un prieten prin fața unui

Din nou „Revista Urăst ei“
* I*
*
i

i
*
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Orăștia rămâne in spi
ritualitatea românească ca 
un important cen.ru cul
tural ale cărui porți largi 
s-au deschis o dată cu 
statul dac. Un moment 
important l-a constituit 
apariția Paliei la 1582, a- 
devărat monument de 
limbă și cultură. Tra
diția tipăritului este pu
ternic marcată aici la 
sfârșitul secolului trecut 
și vrima parte a celui în 
care ne aflăm. Una dintre 
publicațiile ce apăreau în 
perioada la care ne refe
rim este „Revista Orăș- 
tiei", fondată în 1895. A- 
pariția ei a fost reluată, 
după 1989, ajungând la 
nr. 5, ca publicație cul
turală a Despărțământului 
„Astra" Orăștie, despăr
țământ aflat sub condu
cerea profesorului Aurel 
Ursu, un om cu totul și 
cu totul deosebit. Ne re
vin în memorie manifes
tările cultural-știin'ifice 
organizate la Orăștie de 
către această insti'utie a- 
flată sub președinția sa.

tn editorialul număru
lui 5 se exprimă bucuria 
reluării apariției „Revis
tei Orăștiei", publicația 
„fiind cea dintâi de pe 
meleagurile hunedorene, 
ce a apărut în limba ro
mână. La vremea respec
tivă, ea nu a avut o via
ță prea lungă, locul ei fiind 

magazin din centrul De
vei ce avea lacăt la ușă.

— Uite încă un patron 
a falimentat, m-a atențio
nat cel de alături.

— In vitrină un afiș a- 
nunță „renovare”.

— Treaba cu renovarea 
este o cacialma. Ai să vezi 
că nu se mai deschide, sau 
își schimbă profilul.

Sincer să fiu, nu-i in
vidiez pe patroni, ba chiar 
îi compătimesc. In situa
ția actuală dumnealor se 
află — cum se zice — între 
ciocan — datoriile către 
bănci — și nicovală — 
scăderea drastică a vân
zărilor. Cum vor ieși din 
această situație — nu știm 
și nu este treaba noastră. 
Lucrul cert este că par
curgem o etapă din care 
vor ieși — prin ce meto
de nu știm — doar co- 
mercianții autentici, cei
lalți se vor îndrepta spre 
falimentul care le’ „rân
jește" multora în față.

TRAIAN BON DOR

iW/AWA
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T ' ' 
luat, de-a lungul vremii, ț 
de zeci de alte periodice ’ 
orăștiene. Dar ea a fost ) 
maiestuosul inceput ! Și l 
tot cu „Revista Orăștiei" ! 
(seria a fl-a/ s-a reluat, i 
in februarie 1990, tradi ia ț 
publicisticii orăștiene". ț 

tn numărul de față, ' 
profesorul Aurel Ursu ț
semnează un articol de i 
suflet despre „Lumina J
Astrei". Distinsul artist 1 
plastic Nicolae Adam ne \ 
readuce in atenție figura . 
omului de excepție care f

generalul de bri- ț 
Viorel Cuqerean, l 
cu puțin timp în > 
in neființă. Unt 

armelor, dar și un \

\ 
ț

*

l

\

* 
l

a fost 
gadă 
trecut, 
urmă, 
om al 
jurist și mai ales un căr
turar 
sorul 
nează 
aflată 
și profiluri șco’are". Ul
tima paaină consemnea
ză o cronică a fantelor de 
cultură petrecuse' in ul
timul 'imn la Orăștie.

In final, se cuvine să 
adresăm cuvinte de apre
ciere pentru cei care o 
redactează (Florin Dră- 
ghici, redactor sef, Ni"O- 
lae Adam. Modali”" Ra
dar, A lexandra Surda, 
Sandu Ca*an),  o tehnore
dactează (Computer Club), 
o tipăresc (Tinooror’a Da
nielle).

MINEL BODEA

de excepție. Profe- 
Petru Paciu sem- 
schița „Revederea", 
în volumul „Schije V

— „Ar trebui să fa
cem un ceai..."

...și ea sare de la lo
cul ei, aduce apă. o pu
ne la fiert. pregătește 
cănile, pune zahăr fie
căruia după preferință, 
toarnă ceaiul și-1 serveș
te.

Clepsidra)
— „Ar trebui să cum

părăm ceva de mâncare..." 
...și cineva fuge până 
în colț la alimentara, 
cumpără câte ceva pen
tru a putea pregăti câte 
un sandvici, mai cumpă
ră și suc. revenind mi
cul dejun este gata.

— „Ar trebui făcută o

Foto: ANTON ȘOCA CIORĂȘTIE — CETATEA
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. Comuna Buceș are |
u» medrc uman '

O bună per.oadă de timp, comuna Buceș nu a a- 
vut medic uman. Pentru localnici a fost foarte greu, ț 
După ani de zi>e, medicul Gheorghe Maici a reve- i 
nit aici, găsmdu-și locul potrivit. Cei trei mii de lo- J 
cuitori ai comunei, care-i poartă un mare respect, ț 
l-au primit cu bucurie și rea.e speranțe. Pentru a- ( 
ceasta faptă bună, oamenii din această parte hune- , 
doreană a Țării Moților mulțumesc Direcției Sanitare 1 
Județene. (Viorel Vulturar, primar). j

• t

schiță..." ••
...altcineva ia un ere- ? 

ion și o foaie, face cu > 
multă atenție schița, o J 
transpune pe calc în tuș Ș 
apoi o anexează la do- / 
sar, ;

— „Ar trebui să facem ? 
un chef, ar trebui rezer- > 
vate niște locuri..."

...emul bun la toate ia \ 
telefonul în mână, vor- Ș 
bește cu câțiva cunoscuți, •; 
toată lumea e de acord, 5 
șeful localului este încân- < 
tat — doar e profitul său. < 
Proiectul (se înfiripă și r 
vine seara mult visată de ' 
toată lumea.

— „Ar trebui să merg <
la chef, dar mi-e asa le- J 
ne..." <

INA DELEANU >

„OMUL ȘFINTEȘTE 
LOCUL

Subfiliala de Cruce Ro
șie ce ființează în oraș, de 
acum bine cunoscută, se 
poa.e mândri cu o activi
tate remarcabilă. Și asta 

' datorită faptului că este 
condusă cu dăruire și com
petență de un cadru sa
nitar, care de mult și-a fă
cut un cult al dragostei 
.față de această nobilă mi- 
I siune. In cauză este vorba 
I de doamna Luța Dan, pre- 
j ședința acestei subfiliale. 
i Pensionarii, șomerii, pre
cum și familiile ci*  mulți 
copii au fost și sunt aju
tați cu medicamente, îm
brăcăminte sau încălțămin
te în mod gratuit. însu

mând o activitate bogată 
pe această linie, organi
zând unele concursuri sa
nitare, consultații sau alte 
nenumărate manifestări cu 
caracter permanent și con- 
ducându-și un colectiv o- 
râșcnesc bine ales, format 
din medici și alte persona
lități de prestigiu, dna Lu
ța Dan se poate identifi
ca cu zicala românească 
„omul sfințește locul".

LOCALURI CU 
ORCHESTRE

De câtăva vreme, în câ
teva localuri din oraș au 
fost angajate'orchestre ca
re atrag un număr mai 
mare de consumatori-me- 
lomani. Astfel, la localul

Mozaic simerian
„Gladiola" concertează or
chestra „Atlantic", la „Bir
tul Zorilor" formația „Ma- 
riș," tar la restaurantul 
„Ursul negru", de luni pâ
nă vineri, cântă formația 
,,Cronos".

ÎMPRUMUTURI PENTRU 
PENSIONARI

In această lună, consi
liul de administrație al 
Casei de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor, cu sediul 
in Piața Unirii, a acordat 
împrumuturi cifrate la pes
te 20 de milioane de lei, 
onorând astfel cererile u

nui număr de 65 de pen
sionari solicitanți.

PREZENTARE 
DE CARTE

Prin strădania doamnei 
Gherghina Arhip, la Bi
blioteca orășenească au a- 
vut loc numeroase manifes
tări cu cartea. O mențio
năm pe cea mai recentă, 
și anume, prezentarea căr
ții „Misiunea Română" — 
Universul de Mafior RA.

LANSARE DE CARTE
Tot la Biblioteca orășe

nească, în prezența unui 

numeros public, a fost lan
sată cariea scriitorului si
merian, Firicel Ciarnău, in
titulată „Numerele vii".

SEARA AMINTIRILOR
Tradiționala „Seară a 

amintirilor”, desfășurată de 
acum ca și dintotdeauna 
pe fondul preferințelor ce
lor de vârsta a treia, a a- 
tras și de astă dată" „a- . 
depții" în același salon co
chet al familiei profesor 

'Benea. S-au derulat un 
număr de patru concur
suri : „Concurs pentru con
trolul memoriei", „Recu
noașteți romanța un 
„Concurs de glume" și u- 
nul de dans. La toate a- 
cestea, câștigătorii au pri
mit numeroase premii de 

excepție, . oferite de soții 
Mana și Octavian Man.

In acordurile orchestrei, 
soliștii vocali Livta Olariu, 
Elisabeta Munteanu, Flo
rin Boldiiar,—Traian Cră- 
ciuneac sau Emil Tarno- 
vețchi au încântat pe cei 
prezenți cu o paletă de 
melodii de diferite genuri. 
Pe alpcuri, cei prezenți au 
colaborat din sală, alături 
de soliștii voca'i și orches
tră, ca un veritabil cor. 
Așa „spectatori" și-ar do
ri multe formații ! Ca in
vitat al serii a fost bine
cunoscutul umorist Mircea 
Păcurar, care a înveselit 
spectatorii ca întotdeauna 
cu momentele vesele pre
zentate

IOSIF MERCEA, 
Simeria
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In biserica noastră creș

tină ortodoxă, obiceiul de 
a pomeni în rugăciun: pe 
cei răposați își are înce
putul chiar din cel dintâi 
veac creștin.

In vederea acestui lucru, 
biserica a orânduit șl a- 
numite zile în care ne 
îndeamnă să ne rugăm 
pentru: părinți, rude, prie
teni, cunoscuți și înde
obște pentru toți cei ră
posați în nădejdea învierii 
și a vieții de veci.

I. In ziua a treia după 
moarte răposatul este o- 
rânduit de Sf. Biserică ca 
să se facă pomenire pentru 
sufletul lui, în amintirea 
învierii de a treia zi a 
lui Hristos. Sf. Macarie 
din Alexandria, bărbat 
foarte iscusit în chestiuni 
duhovnicești, explică a- 
ceasta, potrivit unor des
coperiri ce le-a avut din 
partea lui Dumnezeu, în 
chipul următor: „Când în 
a treia zi se fac în Bise
rică rugăciuni — sufletul 
celui mort în această zi 
primește o ușurare în 
scârba și necazul pe care 
îl simte pentru despărțirea 
lui de trup“.

nei jumătăți sau a unui 
an întreg de la moartea 
răposatului, Sf. Biserică a 
hotărât ca să se facă po
menirea lui, atât pentru 
reîmprospătarea amintirii 
despre el, cât mai cu 
seamă pentru îmbunătă
țirea stării lui de după 
moarte. Căci numai prin 
rugăciuni și săvârșirea 
faptelor bune făcute în 
amintirea celui răposat, 
mai putem noi, cei rămași 
pe pământ, să aducem 
vreo ușurare sau îmbună
tățire a stării celui trecut 
de la noi în viața viitoare.

In afară de zilele orân
duite în chip special pen
tru pomenirea persoanelor 
aproape și scumpe pentru 
amintirea noastră, Sf Bi
serică, ca o mamă iubi
toare, a orânduit și anu
mite zile în care trebuie 
să se pomenească înde
obște toți ortodocșii creș
tini care au răposat “ în 
nădejdea învierii și a vieții 
de veci. Zilele acestea sunt
cunoscute sub denumirea
de „Sâmbetele 

V, Cea dintâi
morților" 

sâmbătă
a morților este sâmbăta 
din săptămâna lăsatului

Pomenirile morților în 
Biserica Ortodoxă 

Română
In ziua a treia Mântui

torul îi poruncește. în a- 
mintirea învierii Lui, să 
se înalțe la ceruri spre a 
i se închina. Iată de ce 
Biserica Ortodoxă a orân
duit facerea pomenilor în 
ziua a treia.

II. Ziua a noua. In ziua 
a noua sufletul celui ră
posat se înalță pentru a 
doua oară la ceruri spre 
a se închina Cerescului 
Judecător. In răstimpul 
dintre ziua a treia și a 
noua. sufletul — după 
învățătura Sf. Macarie — 
este condus spre a vedea 
frumusețea raiului cu lo
cașurile Sfinților. Obser
varea aceasta a frumuse
ților raiului, sufletul îl 
face în timp de 6 zile. La 
vederea fericirii de care 
se bucură sfinții, sufletul 
adesea are remușcări pen
tru faptul că datorită vieții 
sale păcătoase din viața 
pământească este lipsit 
de o fericire așa de mare 
După aceasta el din nou 
este înălțat pentru închi
nare lui Dumnezeu.

III. Ziua a patruzecsa. 
După a doua închinare 
înaintea lui Dumnezeu, 
sufletul timp de 30 de zile 
este condus prin diferite 
părți ale Iadului spre a 
vedea chipurile și sufe
rințele celor păcătoși. La 
împlinirea zilei a 40-a, 
sufletul pentru a treia și 
ultima oară este înfățișat 
înaintea lui Dumne
zeu, atât pentru a 
i se închina -Lui cât și 
pentru primirea unui anu
mit loc, în care se va a- 
fla până la judecata cea 
viitoare. După cum Mân
tuitorul în ziua a 40-a s-a 
înălțat la ceruri, sezând 
de-a dreapta Tatălui, așa 
în aceeași zi Judecătorul 
drept hotărăște și fiecărui 
suflet creștinesc locul, po
trivit cu faptele ce ie a- 
vusese în viață, în care 
va sta până la Judecata 
cea din urmă care va fi 
definitivă. Iată de ce tre
buie înălțate rugăciuni in 
ziua a 40-a pentru sufle
tul celui răposat.

IV. Jumătate de an ți 
un an. La împlinirea u-

sec de carne. In "această 
sâmbătă. biserica pome
nește pe toți cei răposați 
— începând cu Adam și 
terminând cu cei de cu
rând răposați. A doua zi 
se face amintirea judecății 
viitoare. De aceea, în a- 
junul duminicii, ca într-un 
fel de preziua a judecății 
înfricoșătoare, biserica se 
roagă pentru toti cei ră
posați, pentru ca Judecă
torul cel drept să le arate 
mila Sa cea mai mare la 
judecata viitoare (Moșii de 
iarnă).

VI. O altă „Sâmbătă a 
morților1' este orânduită 
în ajunul Duminicii Sfin
tei Treimi. Aceasta în a- 
mintirea faptului că în 
această zi Sfântul Duh s-a 
pogorât pe pământ pentru 
sfințirea și călăuzirea tutu
ror oamenilor către mân
tuirea cea veșnică. De a- 
ceea Sf. Biserică se roagă 
în această Sâmbătă ca 
harul mântuitor al Sfân
tului Duh să curețe pă
catele tuturor celor din 
veac adormiți, părinți și 
frați ai noștri (Sâmbăta 
Rusaliilor sau Moșii de 
vară).

VII. Sâmbetele din cele 
6 săptămâni ale Postului 
Mare. Având în vedere că 
în acest post oficierea li
turghiilor celcr mai îna
inte sfințite nu se face 
pomenirea morților ca în 
restul anului, Sf. biserică 
a orânduit ca pomenirea 
lor să se facă în chip 
deosebit în aceste zile. în 
sâmbetele a doua, a treia 
și a patra din Postul Mare 
se face o pomenire gene
rală. Sâmbăta I este 
închinată pomenirii Sfân
tului Mucenic Teodor Ti- 
ron. In Sâmbăta a V-a se 
face cinstirea deosebită a 
Sfintei Fecioare prin ci
tirea Acatistului Bunei 
Vestiri. Sâmbăta a Vl~a 
este a dreptului Lazăr, cel 
înviat a patra zi din mor
mânt. Sâmbăta a Vira, 
adică în Sfânta și Marea 
Sâmbătă, facem amintirea 
punerii și șederii Domnului 
Iisus în mormânt.

Pr. dr. I.O. RUDEANU

, ,, ........................,.....................
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„AROMA PÂINII"

PENTRU BRUTĂRIA—PATISERIA 
DIN DEVA

ANGAJEAZA

următoarele categorii de personal:
j — brutari—patiseri (cu experiență) 6 
J — personal necalificat 12
| — ingineri (tehnicieni) industrie
* alimentară 4
I
k

I
I 
I
k

I

locuri 
locuri

locuri

Curriculum vitae însoțit de o fotografie 
vor depune zilnic Ia sediul societății 

str. Călugăreni. nr. 
până la data de 21.

se i. pe
14, între orele 14-17, 
III. 1997. (9191)

S.C. „APROTERRA" S.A. SIMERIA

Distribuitor autorizat al ISAMA Sfântu
| Ghcorghe,
kI
kI
kI
kI
kI
I
kI

vinde 
detail 
schimb

la prețul producătorului en gros și 
cutii de viteză AK5; AK6 și piese 
pentru acestea și componente punte

en 
de 
față pentru Saviem si Raba. Tel. 054/660424; 
660966.

CARMETAPLAST DEVA 
Cu adresa nr. 1363 din 10. III.
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1997, j 

k

S.P.I. CARMETAPLAST DEVA S.A. a depus | 
la A.T.P.M. Deva „Documentația în vederea 
autorizării" din punct de vedere al protecției 

I mediului a obiectivului „Cariera Zam".
Orice observații se primesc la A.T.P.M.

| Deva, in termen de 30 de zile de la publi
carea anunțului.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. CHIMICA S.A. ORĂȘTIE 

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10, 
la sediul societății, cu următoarea ordine de

1. Raportul Administratorilor și Cenzo
rilor ;

2. Aprobarea bilanțului contabil pe an 
1996 ;

3. Aprobarea repartizării profitului rea
lizat în 1996 ;

4. Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1997 ;

5. D.verse.
Informații suplimentare la sediul societă-

J ții din Orăștie. str. Codrului, nr.^4, telefoa- 
1 ne 054/641250; 641670 —- interior 136 sau 
ț 140.

MQDEX*
' Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST

VA OFERĂ
• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin

te sortată de cea mai bună calitate (în saci 
transparent de 5-10 kg):

— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre
ninguri,

— pulovăre, geci,
— sacouri. baloane etc.
Toate sortimentele de sezon disponibile 

din stoc !
NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!

• baloți mari, nesortați, presați intre
350—400 kg. ,

AI EGETI CALITATEA !
Mari reduceri de prețuri în luna martie a.c.
Birouri, luni-vineri: 8—18; sâmbătă :

8—14. I
Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 6, tel.. 

064—194030. 193493.
Sunați-ne ! Dacă sună ocupat reveniți I
Depozit. luni—vineri: 8-18; sâmbătă :

8-14 ; jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne și vă ”eți convinge că a me

ritat !
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Informații suplimentare la sediul societății. ■

S.C. SARGETIA FOREST S.A. 
COMUNICAT NR. 1181, DIN 14. III. 1997,

DE CONVOCARE A ADUNĂRII 
GENERALE A ACȚIONARILOR

Comitetul Director al S.C. SARGEȚIA 
FOREST S.A. Deva, cu sediul în Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 30, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J/20/1224/1994, cod fiscal 
6146243, în temeiul art. 79. alin. 1, _____

| gea nr. 31/1990, la cererea acționarului ED & 
F. MAN COMMODITIES ROMANIA SRL BU
CUREȘTI, deținător a 39,99 la sută din ca
pitalul social al societății, in baza contractu
lui de vânzare—cumpărare încheiat cu F.P.S. 
București, convoacă adunarea generală extra
ordinară a acționarilor, la data de 3. IV. 1997, 
ora 10. la sediul S.C. SARGEȚIA FOREST 
S A. Deva, cu următoarea ordine de zi :

1. Modificarea statutului de funcționare a 
societății.

2. Alegerea 
și a comisiei de

Propunerile 
tului constau în

a) Capitalul 
milioane Iei. împărțit in 504.680 
valoarea nominală de 25.000 lei, 
totalitate de acționari, în următoarea struc
tură de actionariat:

— S.C. ED & F.MAN COMMODITIES 
SRL BUCUREȘTI — 201.867 acțiuni, cu o va- 
loare nominală de 25.000 lei. respectiv 
5.016.675 mii lei = 39.99 la sută ;

— FPS BUCUREȘTI — 151.088 acțiuni, 
cu o valoare nominală de 25.000 lei, respectiv 
3.777.200 mii lei = 29.94 la sută ;

— FPP BANAT I — 151.400 acțiuni. cu 
valoarea nominală de 25.000 lei, res; ectiv 
3.785.100 mii lei = 30 Ia sută.

Echipa managerială — 321 acțiuni, cu va
loarea nominală de 25.000 lei, respectiv 8.025 
mii lei = 0.07 la sută.

b) Modificarea atribuțiunilor adunării ge-

din Le-

Consiliului de Administrație 
cenzori.
pentru modificarea statu- 
următoarele :
social este fixat Ia 12.617.0 

acțiuni, cu 
subscrise în

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PANI MEX 

DEVA
Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, tel. 624892.
Puteji avea in fiecare zi produse proaspete, fo

losind in gospodăria dumneavoastră diferitele uti
laje frigorifice oferite de firma noastră.

— Vitrine frigorifice
— Agregate ți compresoare
— Elemente de automatizare
— Freoni p alți aaenti frigorifici.
— Asigurăm montajul ți serviciile pentru toate 

tipurile de instalații frigorifice din intreg judelui Hu
nedoara.

Firma noastră asigură garanfia de un an ți 10 
ani de funcționare.
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I nerale a acționarilor.
c) Modificarea atribuțiunilor Consiliului 

| de Administrație.

i ’

SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE
Strada Pricazului, nr. 16.
Solicităm oferte în vederea aprovizionării 

instituției în conformitate cu O.G. nr. 12/1993 
și H.G nr. 660/1994 pentru următoarele pro- 

j duse:
| — alimente;
| — materiale sanitare;

— medicamente;
— materiale uz gospodăresc;

j — materiale întreținere și reparații;
I — materiale laborator (reactivi);
I — instrumentar medical;
| — alte materiale necesare desfășurării ac-
i tivitătii din cadrul Spitalului până la data de 
(1. IV. 1997.
i Depunerea ofertelor si relații la Serviciul 
î Aprovizionare, telefon 054/642950 — interior 
J 130.
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PIBLICIVAVe
\ VÂNZĂRI — 
/ CUMPĂRĂRI
• Vând radiocasetofon 

.. marca Nova, stereo, tele-
■ vizor alb — negru Snagov

235 și frigider Arctic. In
formații tel. 628536. (GRT) 

■ Vând apartament două 
i camere Miorița, tel. 230506, 
I 226382. (8789)

• Vând tractor U 650, 
remorcă RM 7, tel. 661178, 
661138, după ora 17,00.

(097846)
• Vând tractor U 650, 

remorcă, accesorii. Tel. 
668200, după ora 17,00.

(097846)
• Vând două Dacii, 

1991, 1983, talon Opel Re-
i kord, carte identitate, 1986.

Victor Babeș, 4 A. (097845)
• Vând casă și mașină

. dubă TV 14. Ghelar. 
! 735285. (8798)

• Vând urgent aparta- 
! ment două camere, Gojdu,
■ 55 000 000 negociabil. Tel.
' 211284, 218145. (8804'»

• Vând apartament două 
camere parter, Libertății, 
optim privatizare sau 
schimb cu garsonieră plus 
diferență. Tel. 612941. (8800)

• Vând convenabil re-
• morcă „Padiș 1000“ pentru 

ARO. Deva. tel. 215602.
(8794)

• Vând video recorder 
. multisistem (Turbo) Phi- 
i lips sigilat, preț 2 300 000.

Tel. 629754. (8800)
• SC Comcereal SA vin

de din stoc de la bazele 
de recepție Deva, Dobra,

* Călău și Hațeg Icedin Su
per (crbicide pentru grâu, 
orz și orzoaica) la prețul 
de 54 550 lei/litru, preț

-în care este inclus și TVA. 
^inchiriem spații depozitare 
“pentru diferite produse. In

formații la tel. 054/211335 
și 215322. (8785)

• Vând tractor U 650, 
(992. Relații tel. 218116.

(8787)
• Vând Fiat Ducato

■ transport marfă, benzină,
i 2000 cmc, 1986, preț con- 
; venabil, stare perfectă. 
: Tel. 211997. (8780)
I • Vând camion izoterm
■ 5,5 tonei Informații tel.

621762; 216963. (8778)
• Vând Wartburg cu 

, motor Volkswagen Golf 
I 1300, fabricație 1989, preț 
[ 3200 DM negociabil. Tel.
’216043. (6416)

• Vând moară metalică 
Deva, măcinat boabe și 
coceni. Tel. 623170. (6418)

• Vând Fiat 850 în
circulație cu piese de 
schimb. Informații Dacia, 
bl. 80 G, ap. 71. (6419)

■ Vând teren intravilan 
construcții Bretea Mure- • 
șană. Tel. 229633. (8775)

• Vând frigider stare 
perfectă. Tel. 624461.

(8774)
• Vând și montez par

brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 
nr. 14, tel. 225075; 225077.

(8762)
• SC Alimturn SRL De

va vinde' mașină izotermă 
TV 35; 1,6 tone. Relații Ia 
tel. 215323. (6414)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)
• Vând casă cu anexe 

gospodărești localitatea Bă
lța. Informații Deva, str. 
Horea, 163, tel. 218952.

. (6421)
• Vând cazan încălzire 

și boiler gaz, faruri Opel 
Kadett. Tel. 620748. (6424)

• Vând Dacia 1300 set
francez, stare foarte bună. 
Tel. 612401. (8796)

• Vând convenabil vi
trine frigorifice noi, moară 
pietre grâu, porumb, ro
bot separat unt. 650011.

(8793)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1990. Tel. 614508.
(8792)

• Vând urgent camion 
Saviem. Mercedes 280 în
matriculat. Tel. 661365.

(8791)
• Vând autoturism Mosk-

vici 1500. stare excepțio
nală. Orăștie. tel. 641509, 
647749. (2794)

• Vând apartament 3
camere, îmbunătățiri, po
sibilități privatizare. Orăș
tie, tel. 642269. (8353)

• Vând garsonieră Orăș
tie, Mureșului, bloc 17 /36, 
parter, posibilități privati
zare. Tel. 647052 serviciu, 
647083, acasă. (8354)

• Vând, teren cu pomi
si viță de vie. Orăștie,
Orizontului, 34.' (8355)

• Vând apartament 3
camere, etaj 1, Orăștie,
Mureșului, bloc 4/47. In
formații Geoagiu, tel. 416.

(8356)
• Vând căței, rasa Do

berman, Geoagiu, Calea 
Romanilor, 42. Tel. 280 A.

(8357)
• Vând Citroen BX 19, 

Diesel, înmatriculat, stare 
perfectă. Tel. 651579.

(6643)
• Cooperativa „Drum 

nou“ organizează licitație 
pentru vânzare autoturism 
Dacia break, în fiecare joi, 
ora 10, începând- cu 20 
martie.
716193, 710502. . (9304)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate privată e-
xecută lucrări în domeniul 
blănăriei, confecții haine 
piele și blană, reparații, 
str. Gh. Lazăr, nr. 16. Pro
gram 8—17. (6420)

• Meditez informatică. 
Vând boiler electric și bu
telie aragaz. Tel. 232730.

(6422)

got i di a nț i rid epend e n ț® ț

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

z

• Schimb apartament 3 
camere, două balcoane. 
Gojdu cu două apartamente 
a două camere eventual 
diferență. Tel. 230068.

(8771)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu co
mercial central, 150 mp. 
Relații tel. 213756. (6423)

• Ofer pentru închiriat 
apartament central cu te
lefon, cablu. Tel. 216399.

(8783)

PIERDERI

• Pierdut chitanță va
mală autoturism Volkswa
gen Golf 17—37, nr. iden
tificare 1783466744. Se de
clară nulă. (8782)

• Pierdut carnet artifi
cier nr. 13 /23Q8 din 14. 
01. 1993, pe numele Pu- 
peză Daniel. îl declar nul.

(9203)

DIVERSE

• SC Proline Proiect
SRL Deva a depus la APM 
Deva documentația în ve
derea obținerii autorizației 
de mediu pentru atelierul 
de tâmplărie din aluminiu 
situat în Deva, str. Gri- 
viței, nr. 37. Eventualele 
reclamații se primesc în 
termen ’ de 15 zile la 
APM Deva. (8790)

■ SC Miti.jen Prest SRL 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului pen
tru chioșc, bar și magazin 
în Ilia. Contestații și re
clamații se depun în ter
men de 15 zile la APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25. (8794)

• SC Romat Grup SA 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
sediului, situat în Deva,

str. M. Emincscu, nr. 6. 
Toate sesizările și reclama- 
țiile se primesc pe adresa 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zile de Ia data publi
cării. (8781)

• SC Seb Saky SRL
Deva, Aleea Independenței, 
bl. D 8/34, anunță depu
nerea documentației pen
tru autorizația de mediu 
la APM. Reclamații la 
APM Deva în termen de 
15 zile. (8777)

• SC Aurora SRL Deva
anunță depunerea docu
mentației la APM în ve
derea obținerii autorizației 
de mediu, restaurant Asto
ria. —$8779)

• SC Cristian Sarmis-
mob SRL Sarmizegetusa 
anunță depunerea docu
mentațiilor pentru obține
rea autorizațiilor de me
diu. la secția de îmbute- 
liere băuturi alcoolice, din 
orașul Hațeg, str. Progre
sului. nr. 57 și Brutăria 
din Hațeg, str. Progresu
lui, nr. 55. Eventualele 
sugestii și reclamații se 
pot depune la sediu] APM 
Deva, în termen de 15 
zile. (9304)

• SC Cristal SA Sar- 
mizegetusa anunță depune
rea documentației pentru 
obținerea autorizației de 
mediu Ia secția pentru 
prepararea băuturilor al
coolice din orașul Hațeg, 
str. Progresului, nr. 55. 
Eventualele sugestii și re
clamații se pot depune la 
sediul APM Deva în ter
men de 15 zile. (9305)

COMEMORĂRI

• Pustie este casa, în
durerat este sufletul, triste 
sunt zilele de când în ur
mă cu 6 luni ai plecat 
și nu vrei să te mai în
torci la mine scumpul 
meu soț

IO AN CA 114
- Parastasul va avea loc 

la biserica ortodoxă, comu
na Șoimuș, duminică, 23 
martie 1997. (8773)

DECESE
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CUVÂNTUL LIBER J
.va
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i
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S.C. POLIDAVA S.A.
DEVA

Vă oferă prin depozitul en gros, situat în 
22 Decembrie, nr. 257, 

de produse agroalimen-

Abonament la ziarul 
,,CUVÂNTUL LIBER"
„Cuvântul liber” este cotidianul 

apropiat de dumneavoastră.
, Redacția s-a străduit permanent 
! ziarul Ia un preț cât mai scăzut și 
! rioade de timp a reușit acest lucru. 
; i
Iterca costurilor hârtiei de ziar ! 

.■tipografice, majorarea tarifelor de transport; 
■■și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să;

■ ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de;

ii 
Abonamentul rămâne în continuare calea;! 

de procurare a ziarului <

ABONAMENT LA ZIA !; 
ÎRUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 00« î*  
< DP T F.I/Î TIVA nine f'ivAlo nnctaln !■

Ș

■i

a
■
■
■
a
■

cel mai !a 
să ofere! 

lungi pe-!■
1

Valul de scumpiri din ultima vreme, creș-!

I

I
I

!;Ieî, începând cu 1 aprilie 1997.

cea mai avantajoasă

< COSTUL UNUI■r ______ ______ „_________

și manoperei ■!

ii
■

> DE LEI/LUNA plus

Jde 11 exemplare ț.
^față de cumpărarea cu bucata.
£ NU UIT ATI :
£ MENIUL LA „CUVÂNTUL LIBER", i" 
^dacă nu aveți abonament, solicitați lacto-; 
Srilor poștali să vă facă.

IOARTE IMPORTANT !
fse fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și 
£la factorii poștali — numai cu bani in nume*,  
;> rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- J 
Șment. Relații la telefon 21 30 07. I

RĂMÂNEȚI CU NOI I
^AVAV.V.V/.W.WAWZWW/I

ii ...
J ■ ----

fAM L IX • NR. 1817,

taxele poștale.
Avantajul abonamentului este 

primite gratuit

RE1NNCTȚI VĂ

■i
■

evident, ■ 
pe lună,;

ABONA ;■ 
iar;!

a 
c

Abonamentele;!

ii

■z.-..

——

________

I

• Părinții și bunicii a- 
nunță cu durere în suflete 
dispariția fulgerătoare a 
fiicei și nepoatei dragi și 
scumpe

CLAUDIA IACOBONI
în vârstă de 5 ani

înmormântarea, azi, 19. 
03. 1997, ora 13, în satul 
Fărcădin.

Ai plecat și ne-ai lăsat/ 
Fără a spune un cuvânt/ 
Ne-ai lăsat durere-n su
flet./Numai crucea și-un 
mormânt. (9302)

• Elevii clasei a III-a 
B Hațeg împărtășesc du
rerea colegului lor Cla
ud iu Iacoboni și a familiei 
pricinuită de tragica dis
pariție a surorii sale

CLAUDITA
de 5 ani

din Fărcădin. (9303)

I
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incinta societății, str. 
un bogat sortiment 
tare :

* Zahăr * Orez
• Margarină

| • Hârtie ambalaj (import) • Pungi hârtie •
; Pungi plastic.

Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta. | 
Informații telefon 22 i 7 50, int. 27.

• Ulei • Brânză topită
• Dulciuri • Paste făinoase

i
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DIRECȚIA SANITARA VETERINARA 
HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
226, în data de 3 aprilie 1997 scoate la con- 

* curs următoarele posturi vacante:
— medici veterinari;

— asistent veterinar în cadrul laboratorului; 
Relații suplimentare la sediul unității.

ANUNȚ
Se convoacă Adunarea Generală a Acțio

narilor S.C. FARES S.A. Orăștie în data de 28 
martie 1997, ora 14,00, la sediul societății:

Ordinea de zi:
— raportul Consiliului de Administrație;
— raportul Comisiei de cenzori;
— aprobarea bilanțului pe 1996;
— aprobarea bugetului de venituri și chel

tuieli pe anul 1997.
a

BANKCOOP S.A. HUNEDOARA — DEVA
Vinde la

L — 60 m, preț

sticlă L — 60

500 000
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m, prețI
i*ItaItaI
ItaI taItaItaI*ItaI
ta _ ___________ ____ ______________ w_______ __
| SIREE, PROVENIENȚĂ COVĂSNA.

Plata se poate face și din producția rezul*
I tată la toamnă, sub formă de cartofi de con- 
| sum. (8779) |

22
000 lei.30 to, preț 30 000 

preț 2 000 000 lei. 
preț 5 000 000 Ici. 
dublă tracțiune si ca- 
preț 25 000 000 lei.

imprimantă.

BB, 
sol,

următoarele:
• Solarii tunel 

lei/tunel.
• Sere reci

000 000 lei/seră.
• Cântar bascul
• Remorcă 2 R
• Mașină săpat
• Tractor U 445 cu 

bină, an fabricație 1997,
• Calculator 386 cu

6 000 000 lei.
Licitația are loc in ziua de 21 martie 

la sediul firmei „SOLARIS", situată în 
tandrei, ferma nr. 8, ora 10.

Informații suplimentare 
BANKCOOP Deva, tel. 227951

preț

1997,
Sân

la sediul 
și 226292.

AGENȚIA UNISEM ORÂȘT1E

Str. Gării, nr. 10.
Tel. 642703.
Tel./fax 642200.
Oferă producătorilor agricoli.
• CARTOFI DE SĂMÂNȚĂ, SOIUL DE-
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I ÎN ORICE I 
OCAZIE, •:

| PUBLICITATE
I PRIN ii

CUVÂNTUL 
LIBER

< : «c

,wav,v,w,w.w.w.
■ ■

Tjțl
-—u.

' lude din sfoc 
șl aduce la comandă

usturoi I 
din In.iaci Ruchel I

egalizați la 25 kg, î(
I la prețuri fdrcl concurență! jj 
r ItifornirtlL/ilnie la tel. s| 
| j ('59-156370, orele 8-18 f I 
Ă 1’59-JCI401, orele 18
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• MIERCURI, 19 MARTIE 1997


