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Sportul și cultura au nevoie de susținere financiarâ

Două au fost motivele 
principale pentru care con» 
ducerile Prefecturii, Gon» 
siliului județean șl Primă, 
rieî municipiului Deva 
s...au întâlnit în seara zi» 
lei de luni, 7 iulie a.c., 
cu agenți economici ' din 
municipiu și cu reprezen» 
tanți ai mass — media. In 
esență, este vorba despre 
găsirea modalităților con» 
crete de a susține finan
ciar (cum se întâmplă de 
altfel în întreaga țară și 
în lume, aproape fără ex
cepție) sportul — In speță 
nou promovata echipă de 
fotbal Voga Deva în Di
vizia A (a cărei denumire 
se propune să fie în \iitor 
Cetate), precum și cultura, 
în special fiind vorba de
spre manifestarea „Stelele

Getății", care se dorește 
a deveni tradițională, fiind 
organizată anual, lt Deva, 
la sfârșitul lunii septem
brie. Fără a intra în de
talii, vom prezenta câteva

natul începând peste circa 
o lună de zile), unde e- 
chipa nou promovată va 
trebui să se confrunte șl 
să facă față unor formații 
de tradiție, cu experiență

UN ADEVAR CE TREBUIE SĂ FIE BINE 
ÎNȚELES SI LA DEVA, CĂ PRETUTINDENI 

ÎN TARA SI ÎN LUME

dintre ideile și propunerile 
ce s au detașat în această " 
privință, având în vedere 
că până la modificarea Le
gii sponsorizării este deo.» 
sebit de presant nevoie de 
a pregăti corespunzător, 
sub toate aspectele, debu» 
tul în 'competiția fotba
listică 1997—1998 (campio

chiar în Divizia Națională, 
cum sunt cele din Timi
șoara, Arad, Gluj „Napoca, 
Baia Mare și altele.

Pornindu„se de la ce
rințele minime reale, ne
cesar pentru acoperirea 
nevoilor momentului și în 
perspectivă pe întregul an 
competițional, s-au emis

o serie de ipoteze și s»au 
propus variante care să 
fie analizate și acceptate, 
nu numai de lătre agenții 
economici (prezența lor 
n a fost însă pe măsura 
așteptărilor), ei șl de că
tre sindicate și o parte 
dintre salariațî, ca persoane 
particulare, în ultimă in
stanță.

Gomitetul (ne place sau 
nu această noțiune) de i- 
nițiativă care s-a format, 
a stabilit ca modalitate 1- 
mediată de lucru, în pri
ma fază, încheierea unor 
contracte de sponsorizare, 
după posibilitățile agenți- 
lor economici (peste 7200

NICOLAE T1RCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

Desprinderea unui grup, 
ș>nu unul oarecare, din 
P.D.S.R. la recenta con
ferință națională a parti 
dnlui nu putea să rămână 
pur și simplu un act de 
frondă. Cei ce s au des» 
prins sunt capacități vir. 
tuale, oameni care știu 
să interpreteze fenomenul 
politic, să anticipeze evo
luția unui partid, să ere., 
eze unul pe măsura idei 
lor lor novatoare. Au în 
ceput să o facă.

Luni, 7 iulie, grupul de 
inițiativă pentru crearea 
organizației județene Hu

pragmatismului. La pro» 
granaul și statutul său se 
lucrează în prezent, autorii 
lor principali fiind dnii 
Vicrcl Sălăgean si Mircea 
Coșea.

Afirmația referitoare la 
poziția pe eșichier a vii
torului partid, la centru — 
stânga, a născut oarecari 
nedumeriri în rândul zia- 
riștilor. Grupul desprins 
din P.D.S.R. a afirmat cA 
platforma viitorului partid 
va fi una social — Iibe» 
rală, liberalismul nesitiL. 
ându»se către stânga eși
chierului.

CONFERINȚA DE PRESA

Vacantă...■
In fiecar seara, pe 

terasa și platoul din fața 
Restaurantului „Lido" 
Deva se adună numeroși 
tineri. Prezența și vese
lia lor debordantă este 
imposibil să nu vă a- 
Iragă.

Dacă nu cu multă vre
me în urmă jocul în care 
își dădeau întâlnire erau 
„stâncile" (treptele) din 
fața Gasei de Gultură 
Deva, punctul lor de re
per s-a modificat. Sum 
micul nostru orășel de 
provincie nu ne oferă 
prea multe posibilități 
pentru petrecerea tim
pului liber, acest spațiu 
este binevenit.

Aici își arată măiestria

Vacanță...
împătimiți! patinajului pe 
rotile în fantastice de
monstrații, care atrag 
privirile tuturor. Sân- 
tece, glume, râsete — o 
adevărată atmosferă săr
bătorească, care începe 
o dată cu venirea serii 
și ține până târziu în 
noapte. Forfota se reinsta
lează în ziua următoare 
cu o intensitate și mai 
mare. Totul este parcă 
o explozie de bucurie.

Pentru â simți din 
plin freamătul și fru
musețea acestei vârste, 
pentru a fl copleșiți de 
ea, poposiți câteva clipe 
pe acest miraculos tă
râm al tinereții.

DIANA LUKACSEL

II Noul adjunct al șefului
Inspectoratului Județean i

de Poliție j
Prin ordin al ministrului de interne, &avril Dcjcu, ( 

începând cu data de 01. 07. 1907, domnul It. colonel < 
PETRU COȚOLAN, comandantul Brigăzii de Ordine ) 
Publică, a fost numit în funcția de adjunct al șefului ț 
Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara în < 
locul domnului colonel MIIIAl STOICA ce a fost t 

. promovat în .funcția de Șef al Inspectoratului de Po- \ 
) îilie al Județului Arad. il _________ ?

nedoara a viitorului partid 
politic „Alianța pentru Ro
mânia" a invitat ziariștii 
Ia prima conferință de 
presă. Firesc, toți invitații 
au răspuns prezent. A lip 
sit de la întâlnire „piesa 
de artilerie grea“, prima
rul Hunedoarei, Remus 
Mariș.

In numele grupului de 
inițiativă, dl. dr. Edmund 

. Tecar a informat pe scurt 
I presa asupra primelor mă

suri întreprinse pentru 
organizarea vr.toruiui par
tid și a structurilor sale 
teritoriale. Grupul de 1- 
nițiativă pentru ‘ județul 

i Hunedoara și totodată fon— 
I dator al noului partid in» 
I elude oameni politici din 

toate localitățile urbane ale 
județului.

Partidul, potrivit afirma
ției dlui Edmund Tecar, 
va fi unul de centru — 
stânga, care dorește o 
politică a realității, a

„Vom fi, mai afirma dl. 
Tecar, primul partid care 
ceea ce' promite o să și 
facă". Nu comentăm.

Motivele desprinderii de 
P.D.S.R.-, deși cunoscute, 
au fost și ele întoarse pe 
toate fețele, principalul 
concretizându„se în refu
zul partidului respectiv de 
a se delimita de oameni 
compromiși.

In componenta viitorului 
partid nu vor intra numai 
foști P.D.S.R.-iști. El va 
fi deschis tuturor celor 
ce doresc să adere la pro
gramul său. De altfel, pro
veniența membrilor gru
pului de inițiativă jude
țean este de la mai multe 
partide politice.

In sfârșit, să spunem și 
mai noului partid bun venit 
în peisajul politic al Româ
niei, iar venirea lui să fie 
spre binele acesteia.
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bărbatul roșind... i
ÎDe ce este așa de amar zahărul românesc! I 
IIIII
I II

Pe lângă unele Iftruri 
bune, actuala guvernare, 
sub masca încurajării 
lor-c'irci.țci și prin a» 
ceasta a producătorului 
agricol autohton 
discutabil dacă al 
deziderat are un 
pozitiv — n.n.), a 
și cu măsuri de reducere 
sau chiar de eliminare a 
taxelor 
rie de 
cîal la 
tare.

între 
cilități 
mlntite se regăsește 
zahărul. Gu toate că țara 
noastră dispune de oan- 
diții pentru a exporta 
zahăr, în ultimii ani s_a

(este 
doilea 

efect 
venit

vamale la o se» 
produse, în spe- 
cele agroalimen-

produsele eu fa
de felul celor a- 

Și

importat masiv acest pro
dus, bineînțeles utilizând 
valută, care nu ne-a 
prisosit câtuși de puțin.

Sa să ne dăm mai bine 
seama în ce ape ne scăl
dăm cu zahărul șl să 
știm ce gust amar are, 
este suficient să arătăm 
că în anul trecut cele 
22 de fabrici din Româ
nia au produs numai 180 
mii tone de zahăr, în 
vreme ce acele 9 fabrici 
din Republica Moldova 
(deci pe unde penetrează 
Ia noi zeci și sute de 
mil de tone de zahăr) 
au realizat 250 mii tone. 
Nefiind contingentat (cum 
se procedează în cazul

țărilor din Uniunea E- 
uropeană) și beneficiind 
de scutiri de taîxe va
male datarită unor acor- 

duri interguvernamentale, 
zahărul din Republica 
Moldova, din Ucraina sau 
alte țări vine la prețuri 
de dumping, ceea ce nu 
creează o adevărată con
curență, ci duce la fali- 
mentarea cultivatorului 
român de sfeclă de za. 
hăr și, implicit, a fabri
cilor românești. Acestea 
să fie oare criteriile de 
performanță impuse de 
organismele financiare 
mondiale pentru actuala 
guvernare a țării noas
tre? (N.T.)
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patul germinativ 
cultivat, 
regulile 
roșii, castraveți șl câteî 
și mai câte alte sorti.) 
mente solicitate de con»; 
sumatori. ■

Acționând în acest mod,! 
spunea crainica, respec-j 
tivul producător nu mail 
trebuie să meargă la piață !

In loc să ne arate și 
să ne spună de ce în 
țară rămân zeci și sute 
de mii de ha terenuri a» 
rabile nelucrate de 
de zile, am avut 
priza să asistăm 
într-o emisiune transmi, 
să recent la TVR 1 sun 
tem „învățați" cum 
pot cultiva legume 
terasa blocului, 
fost prezentat, ca 
de urmat în acest 
cazul unui cultivator de 
legume și flori din Ba
cău, care a urcat pe te
rasa blocului nu i 
puțin de două tone de 
pământ, unde a format (Continuare în pag.

ani 
sur- 
cum

se 
pe 

Ne-a 
bun 

sens,

și a 
toatedupă 

legumiculturii,? 
atnaH al

■
I
■
■
■
■
■
■
■
■ 
a 

să cumpere legumele dej!
nra noirriln A nttat ■ *care are nevoie. A uitat ii; 

să ne spună însă dacă 11 
nu cumva cel lăudat pen-Ji 
tru inițiativa cu „gră_i| 
dina suspendată" nu va-!;dina suspendată" nu va-Bj 

mai lorifică și în ce mod arh ,1'. ___ - . ■
a 8-a)! ■

Vedcro' din centrul orașului Hajeg. Foto: ANTON SOCACI



Cine nu și ar dori o 
vacanță la munte sau pe 
litoral? însă, -ine îți poate 
permite să petreacă con. 
cediul în stațiuni? Firma 
de transport SC Coratrans 
SA Deva pune la dispozi- 
ție autobuzele pentru trans • 
portul călătorilor. Cei care 
preferă apa. soarele și 
distracția în aer liber, la 
ștrand pot avea o vară 

Dacă dor’m să călătorim 
cu autobuzele din Deva...
plăcută în stațiunea Geoa. 
giu Băi. Autobuze spre 
această destinație circulă 
pe perioada mai — sep- 
tembrie. zilnic. Ora de 
plecare din stația Deva 
este 8,30. Pentru amatorii 
de istone există alte po
sibilități: Castelul Corvi 
neștilor spre Hunedoara 
unde pleacă zilnic auto, 
buze din jumătate în ju
mătate de oră. iar sâm 
bâta și duminica din oră 
In oră. Prețul unui bilet 
pe ruta Deva — Hune, 
doara este de 2500 lei. 
Tot pe rcest traseu mai 
există și multe microbuze AUCE BRANDISZ

Sportul și cultura au 
nevoie de susținere 

finarciarâ
(Urmare din pag I)

la număr, din care 3500 
operează In municipiul 
Deva) în același timp cât 
mai rapid și concret im. 
punându se, ca. pe lângă 
eforturile financiare pro. 
priu zise, să .ie îemarate 
lucrările de reparații ți 
modernizări la stadum In 
acest scop, unii aeenti e- 
conomici au venit cu o. 
ferte de luat în seamă, 
totodată ei propunând să 
fie repartizate unele o. 
biective pe executanți. are 
au posibilități să centri. 
huie efectiv cu materiale, 
unelte, manoperă, respec. 
tiv meseriași, pent. • a 
schimba tata stadionului, 
care reprezintă o carte 
de vizită destul de șito. 
nată In prezent oentru 
municipiul nostru. Făcând 
un inventar al arțiunilor, 
s.a constatat că este ne. 
voie d° remaniere- înce. 
pând de la vestiare eru. 
pul social și până la tri. 
bună. Evident că nu este 
posibilă ci de conceput 
sustin“v?-’ "t w
cultură de către un singur 
sponsor, oricât de borat 

sau chiar autobuze parti, 
culare care circulă fără 
licență, după cum ne a 
informat domnul Mihai 
Jula, de la SC Coratrans 
SA. Cu toate sesizările la 
primărie și poliție, cei în 
cauză își continuă activi, 
tatea nestingheriți. Pentru 
cei interesați de rutele 
Deva — Brad și Deva — 
Orăștie îi informăm că

spre Brad pleacă zilnic 
autobuze la orele 6,30— 
9.00, 14,00—22,00. Sâmbăta 
și duminica nu circulă 
autobuzul cu plecare spre 
Brad de la ora 6.30. î

Autobuze cu destinația 
Orăștie putem găsi în sta. 1 
ția Deva la orele 9, 11, 
15,30. Costul unui bilet 
Deva — Orăștie este de 
4700 lei, iar până Ia Brad 
plătim 2600 lei. Posibilități 
de transport există dar 
sunt destui nevoiți să re., ' 
nunțe la călătorii, din 
lipsa banilor.

ar fi acesta. De aceea 
se așteaptă să fie conju
gate eforturile a cât mai I 
multor operatori economici | 
și chiar persoane cu ini
țiativă particulară. Așa 
cum există practici și în 
alte județe și municipii, 
este nevoie de diverse 
forme de asociere și de 
abonamente, care să con
stituie niște venituri si. 1 
gure. I

Cum din orice afacere 
se așteaptă și un câștig, 
s a menționat că pentru 
agenții economici se va 
face publicitate, în mod j 
profesional, la manifestă, 
rile ce se organizează, în 
acest sens fiind contactată , 
o firmă de profil specia. | 
lizată. Evident s.a rele, 
vat necesitatea urgentării I 
demersurilor pentru că j 
este nevoie de bani pen- | 
tru pregătirea echipei (și 
de ce nu?) pentru aduce
rea unor noi jucători pen
tru a face față competiției.

Cei doritori și interesați 
în acordarea de sprijin 
sunt rugați săj contacteze 
pe dl. Todoni la tel. 
626002 și 212730, iar după 
ora 16 la 212465.

In expozițiile de arte 
plastice din ultimii ani 
și au aflat locul numeroase 
lucrări ce cuprind o piu. 
ralitate de modalități de 
expresie: panouri decora
tive, imprimeuri, obiecte 
de vestimentație și de tex
tile cu caracter ambiental, 
într.un design deosebit. 
Asemenea lucrări ocupă 
un loc aparte și în actuala 
expoziție de arte plastice 
de la Galeriile Forma din 
Deva. Ele sunt semnate 
de absolvenți și elevi ai 
Liceului de arte „Sigis. 
mund Toduță“ și s au rea. 
Uzat în atelierul textil 
al școlii.

Privitorul este atras de 
panourile decorative, rea
lizate în tehnica imprimă
rii manuale, ca și de cele ce 
pun în valoare noțiunile 
de tridimensionalitate. Aici 
impresionează compoziția 
deschisă „Meșterul Ma. 
nole" în care absolventa 
Simona Cosma a reunit 
adevărate eseuri plastice. 
Compoziția e marcată de 
îmbinarea a două diago
nale, dominate de clopot, 
nița bisericii, care fac 
legătura între chipurile A.. 
nei și al lui Manole. într_o 
atmosferă cromatică a. 
parte. „Simona a folosit 
culorile calde și reci care,
AWA-<-. . .AVAVrAVA,>,.,rA,,,,V1V,7,,,Vr rAV>W,,.W>7.1rA .Y>W17AV,W.'.V.W?,,.-.V. . .
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Revistă de cultură și 
artă, „Provincia" apare 
la Hunedoara, sub egida 
Uniunii Scriitorilor din 
România. Dar este scrisă, 
după cum mărturisește 
fondatorul și redactorul 
său șef, poetul Eugen 
Evu, exclusiv de oameni 
ai condeiului din muni
cipiul de pe Cerna.

Numărul 3/1997, editat 
în condiții grafice deo
sebite, cuprinde în coloa
nele sale multă poezie, 
proză, comentarii, cronici, 
ilustrații cu reproduceri 
după lucrări de grafică

I
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MIERCURI, 9 IULIE

C TVR1 )

* 
I 
*
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6,00 România: ora 6 fix!;
8.35 Un bunic fericit (s); 
9,05 Misterele S.P. (r); 
10,05 Videolexicon; 11,00 
Ce i de făcut? (r); 12,05 
Șeicul (r); 13,05 D.a.; 13,30 
Scena (r); 14,10 Muzica 
pentru toți; 14,35 TVR 
lași; 15,00 TVR Cluj. N.; 
16,00 De la o zi la alta;
16.35 D a.; 17,10 Gesturi 
mici pentru oameni mari; 
17,40 Mag. sportiv; 19,05 
Lupii aerului '$); 20,00 
Jurnal; 21,00 Cronica unei 
iubiri (f. It.); 23,00 Jurnal;
23,30 Universul cunoașterii; 
0,05 Sec. XX; 0,35 Stu . 
dioul șlagărelor. 

prin contrast, susțin ten
siunea temei — precizează 
dna prof. Maria Miertoiu, 
care coordonează atelierul 
textil din liceu. Autoarea 
a insistat asupra marca»

Dornici de
originale forme 

de expresie
jului prin roșu, ca efect 
cromatic suprem al sacri
ficiului. Intrând în spa
țial aș stărui asupra celor 
trei miniaturi textile ale 
lui Dan Peștinaru, lucrări 
în care lemnul și lâna 
se regăsesc într_o combi, 
nație ingenioasă, iar pic
tura în tempera pe lemn, 
efectul special obținut prin 
sculptura lemnului și ele. 
mentele naturale (crengi, 
pale, ou) dau lucrărilor 
„Nașterea1, „Evoluția'1, 
„Orizont" o valoare a-

PROVINCIA"95
și pictură, chiar umor.

Alături de Eugen Evu 
mai semnează Marioara 
Aslău, Lidia Stoian. Ce» 
zara Stolojan, Raisa Bo
iangiu, Ion Urdă, Petru 
Poiană. Dan Vifor Pi- 
chiu, N Soare, pr. Miron 
•Sten coane, loan Barboni, 
Tiberiu Dîscă, Emil Mă . 
rișor.
numim 
scrisă 
kely 
Zoltan

Poezia ultimului 
al revistei este 

de Nicclae Sze- 
Liviu Ot’ileânu, 
Szalky jr., Lucia

C TVR 2 J
7,00 TVM; 8,00 Extra., 

ordinara aventură a elec . 
tricității (do); 9,00 Ora de 
muzică; 10,00 Lumină din 
lumină (r); 11.00 Lumea — 
altfel de cât o știm (do); 
13,05 Savannah (r); 13.55 
Muzică; 14,30 America 
sălbatică (do); 15,00 D.a.; 
16,20 Secretele nisipului 
fs); 17,15 Tribuna partide . 
lor parlamentare; 17,40 
Șeicul (s); 18,30 Em. în Ib. 
maghiară; 20,00 Arte vi„ 
zualc; 20,30 Ziua de mâine; 
21.05 Credo; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,35 Misterele 
S.P (s); 23,25 întâlnire la 
club.

(ANTENA 1]
6,30 Tele — Diniineațc; 

parte. Dan a exersat pic
tura pe lemn șl în atelierul 
prof. Mircea Lac, la Clu. 
bul copiilor. Deși nu se a» 
cordă importanță unor 
obiecte de decorație (perne),

Tldiko Csernik a îmbrăți
șat acele forme și pete 
de culoare care contribuie 
la nota de inedit de inte. 
rior — trei piese diverse 
ca formă, în care tehnica 
de imprimare manuală se 
alătură decorațiilor (șnu
ruri. mărgele, nasturi) alese 
special ca să ajute con
cepția plastică a suprafe
țelor Dar cel mai reușit 
obiect textil din scria ele 
creații din ultimii ani a 
absolvenților atelierului 
textil este al Măriei Turc. 
Un obiect textil spațial,

Amarandei, Flavia B.tr„ 
boni, Alina Todoi’uț, A- 
dina Rus, Olga Ștefan, 
Constantin Gheorghinoiu, 
loan Barboni, Dana loan, 
Ion Urdă, Ovidiu 
Bă.ian, loan Vasiu. Dan 
Pleșa, Viorica H’rta, Ro
bert Petrescu, Laura 
man. care se alătură 
sacratilor Eugen 
ți Valeriu Bârgău. 
reproduse tablouri apar
ținând artiștilor plastici 
Mihai Codrea, Dan Vifor

Cos., 
con- 
Evu

Sunt

9,50 Viața în trei {$}; 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Nash Brid . 
ges (r); 12,10 Sparks (r); 
13,10 Model Academy (s); 
14,00 Știri; 14.20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 UI 
timele 5 minute (s); 16,SO 
Iluzii (s); 17,40 Totul dc„ 
spre Guvern; 19,20 Știri;
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Frații 
(dramă, p. II);

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi. 

neațal; 9,00 Tânăr și ne 
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine -iste șe
ful? (r); 10,30 Forța dra„ 
gostei (r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Acea .
pulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 The Plainsman (•».); 
15,00 Matlock (s); 16.00 
Tânăr și neliniștit (s); 16 45 
Forța dragostei (s); 17,33 

original prin formă, corn, 
poziție, culoare. -Povestea" 
se întâmplă între două 
planuri, centrul de interes 
fiind puternic marcat în
tre acestea, pentru că re
lația cromatică, contras
tantă între alb — roșu — 
verde — galben îți focali
zează privirea".

Un obiect vestimentar 
foarte reușit — combinații 
între catifea și voal, im
primat manual. în culori 
calde de la crem, ocru, 
la cărămiziu, brun — roș
cat, se armonizează cu 
nuanța catifelei — a adus 
în expoziție absolventa Ra
mona Badiu, iar colega sa. 
Carmen Nițu, se remarcii 
prin nota de inedit a e- 
biectulur vestimentar ex
pus: un compleu de inte. 
rior (jachetă — pantalon) 
Este vorba de efectul 
plastic de stampă japo
neză obținut prin aplicarea 
imprimării manpalc, dar 
eu pensulație liberă pi 
material.

Dornici de originale for
me de expresie artistic, 
elevii din atelierul »exti. 
al liceului de artă de., 
vean se pregătesc temei
nic. Se pregătesc de drun 
lung pentru că vor să 
ajungă departe.

LUCIA LICIU

l’lchiu și . Florin Scurtu.
Chiar dacă se Bumește 

„Provincia" (sau poate 
tocmai de aceea» revista 
ca și realizatorii săi 
suferă de complexe, 
este expresia nevoii 
simțite de cei care o 
de a-și afirma identita
tea. de a și face părtași 
concitadniii la neliniștea 
ier creatoare la frumo
sul care să-i înalțe dea. 
supra platitudinii și 
meschinăriei vieții coti
diene.

nu 
Ea 
re
fac I

5

VIORICA ROMAN
I

Război în viitor (s); 18,15 
Spoit la minut; 18.30 Știri;
18,35 Cine este țelul? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20.00 Se 
cretele din lake Success 
(f); 21,50 Știri; 22,00 Foni. 
Bundy (s); 22,30 ' iața ca 
în *tilmc (s); 23,00 Știri;
23.30 Față n față ct» Bic 
Șcrbâncscu;

(DEVĂSAT+)
7,00 Dulce ispită (s); 8,00 

Desene; 8,30 Tavernele 
mii; 9,00 Micile ‘ecții; 9,,40 
Farmacia de gardă; 10,80 
Flash fire (f); 11.30 Mica 
junglă; 12,30 Brigada de 
șoc; 13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită; 18.00 Desene 
animate; 18.30 Omul viu 
(doc.); 19.C0 Micile lecții;
19.30 Farmacia de gardă; 
20.00 Dump -uck în Ve
gas f); 21.30 Mica junglă.
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S-a încheiat o competiție atraot vă

Campionatul de fotbal la S.C. Siderurgica SA Hunedoara I
De mai multi ani, la S.C, Side

rurgica SA Hunedoara se desfășoa
ră Campionatul de fotbal la care 
cant antrenate zeci de echipe, cu 
sute de fotbaliști amatori de cele 
mat diverse meserii, ce au cuprins 
toate secțiile yi uzinele din SC Si
derurgica, care se bucură de mult 
succes intre salar iații societății. In 
anul ampetițional 1996—1997 Liga 
sindicatelor Siderurgica — lider 
dl Petru Vaidoș, Gheorghe Andrei 
— primotceprcședinte și Dorin Re- 
dtnciuc — vicepreședinte. bine 
sprijinită de Clubul sportiv „Si- 
demrgicef* — președinte Ion loni- 
chente ți Vasile Berbecaru — or
ganizator de competiții, Campiona- ' 
tul a fost organizat, după toate ’ 
regulile, ca un campionat jude- 1 
țetm i

Cele 44 de echipe înscrise in a- < 
eeasM ediție — au cuprins aproa
pe 790 de fotbaliști amatori (numai ' 
angaw/ț’1. Formațiile înscrise în 1 
competiție au fost împărțite in două \ 
serii, I și II, prin tragerea la sorți, ț 
fn așa fel ca în scrie să nu fie mai ț 
mult de jumătate plus 1 echipe l 
din aceeași uzină.

Campionatul s-a disputat sistem 
turneu — fiecare cu fiecare, la fi
nalul jocurilor, respectiv după ul- ' 
lima etapă, primele 4 echipe cla- 1 
sate in seria I, împreună cu pri- i 
mele 4 clasate în seria a 11-a, au J 
participat la turneul pentru slabi- ) 
Urea clasamentului final al compe- 1 
tiției. Câștigătoarele primelor trei • 
locuri fiind formațiile care in tur
neul final au acumulat cele mai 
multe puncte.

Așa cum aminteam mai sus, jo
curile s-au disputat după regula
mentul de fotbal, pe terenuri mar
cate, conduse de arbitri din Cole
giul municipal Hunedoara, jucă
torii fiind echipați corespunzător 
jl beneficiind de vestiare, ca la e- 
chipcle divizionare ! Pentru res
pectarea regulamentului de joc, a 
ordinii și disciplinei pe teren și în 
incinta stadionului, s-a înființat o 
comisie formată din 10 membri ca
re se întrunea in fiecare zi de 
miercuri la sediul sindicatului când, 
după caz, se stabileau măsurile 
disciplinare cuventte.

Meciurile din campionat au fost 
urmărite cu viu interes, cu mare 
pasiune de tați saiariații, unele 
formații având adevărate galerii 
ce i-au susținut pe colegii lor până 
în finală! Competiția a constituit 
un atrăgător cadru pentru supor
teri să-și petreacă câteva ore pe 
stadion, în aer liber, după munca 
grea la furnale, oțelării sau lami
noare. S-au aprins și dezvoltat pa
siuni pentru echipa favorită, creând 
o stare de emulație în rândul sa
lariatelor. Cu alte cuvinte, o com
petiție ce se bucură de o largă 
popularitate în S.G. Siderurgica 
S,A Hunedoara.

SABIN CERBU

1 într-una din după-amiezile 
J trecute, în sala mare a can- 
I tinei aparținând Direcției 
j cantinelor S.C. „Siderurgica"
• S.A.. într-un frumos aranja- 
« ment geometric — sub aten- 
1 ta îndrumare a dlui Sterean,

în care mesele aranjate săr
bătorește își așteptau oaspe* 

ț ții Ligii sindicatelor Siderur- 
ț gica și ai Clubului sportiv 
1 Siderurgica: câștigătorii pri- 
■ melor 3 echipe clasate tn 

Campionatul de fotbal, edi- 
ț ția ’96—’97. Erau prezenți, la
• o masă, în mijlocul invita- 
« ților, ing. Gheorghe Pogea. 
I managerul general al S.C. 
I Siderurgica S.A., liderul sin- 
î dicatului Petru Vaidoș și
• prim-vicepreședintele Gh. 
ț Andrei, Dorin Redinciuc,
• vicepreședinte al sindicatu-
• lui, Ion Ionichente, preșe- 
« dintele Clubului Siderurgica 
« și ing. Marcel Jura, director 
1 al uzinei reprezentând echi-

pa campioană câștigătoare a • 
primului loc în clasamentul « 
final — Aglomerator II.

în cuvinte calde, de apre- I 
ciere a muncii ce o desfășoa- i 
ră și sportivii amatori, dar 
și abnegația cu care își a* 
pără culorile echipei și în 
confruntările cu colegii, dar , 
pe terenurile de sport, dl ing. 
Gh. Pogea i-a felicitat căl
duros pe organizatori, pe 
toți participanții la compe
tiție și în mod deosebit, pe 
cei cărora le-a înmânat di
plomele pentru ocuparea pri
melor 3 locuri în clasamentul 
final : I. Aglomerator 2; II. f 
Bluming 1300; III. Laminorul 
de sârmă 2-3, Apoi, mana- j 
gerul general a ținut să“i fe- ♦ 
licite personal pe fiecare fot- • 
balist, reprezentant al sindi- • 
catului și din conducerile « 
secțiilor și uzinelor prezenți . 
în sală, creându-se o ambian- { 
ță tonifiantă, călduroasă.

Comisiile și observatorii}
I♦I

î
I•I 

a avut Iog ♦ 
de fotbal i

i
♦

Ligii Profesioniste de
Fotbai

ANULTX »NR. 19>’

FOTBALUL ATRAGE MEREU PE STADIOANE 
NUMEROȘI SUPORTERI...

♦ După cum s-a mai scris, la București
• Adunarea generală a Ligii Profesioniste 
j care a luat măsuri importante pentru buna desfășura- 
I re a noii ediții a Campionatului de fotbal 1997—1998. ‘
* Printre acestea se numără și alegerea observatorilor, i 
■ț pentru prima jumătate a campionatului, din partea ’ 
« Ligii. A fost luată în discuție fiecare propunere în ♦ 
{parte făcută de consiliu. Iată observatorii care au 1 
I fost aprobați I. Alexandrescu. V Anghel Al. Boc, A. I
* Comșa, R. Câmpeanu, I. Comâniță, N. Culda. N. Do- |
Ibrin, E. Dumitru. C. Dinulescu M Dridea. C. Dră- * 

gușin, Gh N. Gheorghe. I. Ionescu. M Ivănescu, M.C. t 
j Ionescu, N. Lupescu. D. Lăzărescu, I. Langa. M Mo- • 

' aanu. St. Miu. V. Mafteuță. A Niculescu. C. Stroe, 
j I. Sava. I. Urs. H. Dukadam. M. Ionescu >
j Componența celor 5 comisii ale Ligii:

i — Comisia de disciplină: I Alexandrescu, preșe-Ț 
ț dinte; C. Mnnușaride, M. Tonescu. N. Mureșan. Al. ț 
♦ Boc — membri.
« 
i 
1
«

•

* Th. Teodorescu, E. Popescu, G. Mânu. D. Dâriogeanu * 
* — membri.
«

M-

--------- ___(---------------- ■»

— Comisia dc Ape); A. Comșa — președinte; I. j. 
Zahiu, Gh. Grecu — membri.

— Comisia juridici I Urs — președinte: C. Mânu- j 
șaride, I. lovu — membri. f

— Comisia economică: Al. Noapteș — președin- J 
te; S. Barbu. Gh. Cojan — membri. *

— Comisia pentru licențe: V. Anghel — preșe- J 
dinte; I. Savu, Gh. Glisici — membri.

— Comisia de cenzori: M. Badea — președinte; I

1

Mutatii în rândurile
*

jucătorilor, antrenorilor 
și președinților

1
CLASAMENTUL ț

final al campionatului de fotbal

1. Aglomerator U 7 6 10 22—12 19
2. Bluming 1300 7 5 0 2 16— 3 15
3. Laminorul de sârmă 1300 7 4 2 1 24— 8 14
4. Turnare utilaj tehnologic 7 2 2 3 19—24 8
5. Lam. semifabricate II 7 2 14 11—19 7
6. Lam. profile mijlocii 7 13 3 13—16 6
7. Uzina nr. 8 7 12 4 6—16 5
8. Forjă 7 116 10—23 4

REZULTATELE ÎNREGISTRATE
ÎN TURNEUL FINAL DIN EDIȚIA ’96—’97

Uzina nr. 8 — Forjă 1—1 ; Aglomerator 2 — Profile 
mijlocii 3—2; Lam. sârmă — Bluming 1300 1—0; Turnare 
utilaj — Semifabricate 4^-1; Uzina nr. 8 — Aglomerator 
2—4; Forjă — Profile mijlocii 1—2; Lam. sârmă — Tur
nare 1—1; Bluming — Semifabricate 2—0; Uzina 8 — 
Profile 1—1; Aglomerator 2 — Forjă 1—0: Uzina nr. 8 — 
Lam. sârmă 2—1; Aglomerator — Turnare utilaj 3—2; 
Forjă — Bluming 0—3; Profile M. — Semifabricate 2—2 | 
Uzina nr. 8 — Turnare 2—3: Aglomerator — Lam. sârmă 
4—4; Forjă — Semifabricate 1—3; Profile — Bluming 0—2; 
Lam. sârmă — Semifabricate 4—0; Turnare — Bluming 
1—6; Uzina nr. 8 — Semifabricate 0—3; Aglomerator — 
Bluming 1—0; Turnare — Forjă 3—6; ham. sârmă — Pro
file 2—1; țJzina nr. 8 — Bluming 0—3; Aglomerator — 
Semifabricate 6—2; Turnare —I Profile 5—5; Lam. sârmă 
— Forjă 10—1.

Cu puține excepții, scorurile au fost strânse, echilibra
te, ceea ce exprimă o bună pregătire fizică și competitivi
tate la multe dintre echipele participante.

rr 
*4.

• * •

A curs multă cerneală în 
presă privind transferul lui 
Gică Popescu de la' Barce
lona la Galatasaray Istan
bul. Urmează doar parafa
rea tratativelor purtate în
tre cele două cluburi. Es
te una dintre transferările 
de răsunet ale anului. Tra
tative, transferări sunt in
serate zilnic și în campio
natul nostru Intern, Con- 
stantinovlci de la Rapid

a plecat la Heerenveen.
Iată și câteva alte schim

bări- la „U" Cluj, antrenor 
principal este Adrian Coca, 
la CSM Reșița va antrena 
Sdrobis. In locul lui Roș
ea, la Olimpia Satu Mare 
se pare că va sosi antre
norul N. Babeti de la ARO. 
La Electroputere în locul 
președintelui Deseînicu a 
fost numit Mircea Irimes- 
cu.

SIMERIA

Turneu de
Zilele trecute Sindicatul 

mecanicilor de locomotivă 
din Depoul CFR Simeria a 
organizat un atractiv tur
neu de mimfbtbal, în me
moria celui care a fost li
der al Depoului și viceli- 
der al Federației Mecani
cilor de Locomotive din 
România, mecanic-instruc- 
tor But Dorel.

Au participat la acest tur
neu echipele de minifot- 
bal de la depourile CFR 
Brașov, Timișoara, Stme- 
ria și Remiza de locomoti
ve Sighișoara.

Turneul a fost câștigat 
de echipa Depoului CFR 
Brașov după un meci foar
te disputat cu echipa De
poului CFR Timișoara. 
Scor final; 5—4, după exe
cutarea loviturilor de pe
deapsă. După timpul regu
lamentar de joc, scorul 
fiind 2—2.

minifotbal
Premiile au fost înmâna

te de către Claudiu But, 
fiul regretatului dispărut 
dintre noi.

Iată și rezultatele tehnice 
înregistrate pe parcursul 
turneului: Depoul CFR Si
meria — Remiza Sighișoa
ra 2—2; Depoul CFR Ti
mișoara — Depoul Brașov 
3—0- Depoul CFR Brașov 
— Depoul Simeria 6—Oj 
Depoul Timisoara — Remi
za Siehisoara 2—2.

în finală- Depoul Bra
șov — Depoul Timișoara 
5—4 (2—2».

Clasamentul final: 1. De
poul Brașov; 2 Depoul Ti
mișoara; 3. Remiza Sighi
șoara; 4. Depoul Simeria,

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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DURA LEX, SED LEX
Inițiativi legislativi 

hunedoreană
1
J

Parchetul din Petroșani și starea infracțională din Valea Jiului
Convorbirea cu dl loan 

Draia a avut loc chiar în 
ziua dedicată magistralilor 
— 1 iulie. De consemnat că 
omul ce conduce Parche
tul de pe lângă Judecăto
ria Petroșani este un spe
cialist cu multă competen
ță, care stă de vorbă cu 
ziariștii cu multă plăcere. 
Dovadă: imediat ce i-am 
solicitat discuția ce o re
dăm în continuare, a ac
ceptat cu cea mai mare bu
năvoință.

— Die prim-procuror, vă 
propunem să vă referiți mai 
întâi la un fapt mult co
mentat de presă — preci
zăm că în județul nostru 
acest' fenomen nu apare — 
șl anume Căi în vreme ce 
parchetul arestează, instan
țele judecătorești pun în 
libertate pe mulți dintre cei 
cercetați în stare de arest.

— Gând se ia măsura a- 
restării — fie din oficiu, 
fie la propunerea organe
lor de poliție — procuro
rul analizează fapta, dosa
rul șl pe baza probelor, ți
nând seama de pericolul 
social al faptei, de antece
dente. de conduita celui în 
cauză etc. — la măsura a- 
restărli preventive care e 
pusă în aplicare de poli
ție.

— 'Cât poate dura ares
tarea preventivă?

— De la cinci zile la 30. 
După 30 de zile, dacă ur
mărirea penală nu poate fî 
finalizată, se solicită pre
lungirea arestării cu încă 
30 de zile, la instanța de 
judecată competentă să ju
dece cauza.

— Se vorbește mult, de 
asemenea, asupra faptului 
că mari escroci Ce au pă
gubit statul sau oamenii

levizor — pe Miron Gozma 
cu cătușe la mâini, în vre
me ce oameni cercetați 
pentru infracțiuni econo
mice grave zburdă în li
bertate.

— Nu ne putem ghida 
după aprecierea sau păre
rea oricărei persoane în 
legătură cu starea de liber
tate a unei persoane. Gând 
s-a luat măsura arestării

Convorbire cu dl IOAN DRAIA, 
procuror șef al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Petroșani

cu multe miliarde de lei 
sunt liberi, _ în vreme ce 
găinarii mărunți sunt ți
nuți în arest deși nu re
prezintă pericol social. Lu
mea se întreabă cum se 
poate așa ceva?

— Când s-a luat măsura 
arestării celor la care v-ați 
referit — Mureșan. Hossu 
ș.a. — s-au luat în conside
rare niște criterii și peri
culozitatea socială a fapte
lor pentru care sunt cer
cetați. Nu știu ce conside
rente a avut în vedere in
stanța de judecată când 
a dispus punerea lor în li
bertate.

— Valea Jiului, minerii 
în special sunt indignați 
că îl știu — îl văd și la te-

lui Cozma s-a avut în ve
dere pericolul social al fap
telor pentru care a fost 
cercetat și trimis în jude
cată.

— El a fost arestat la 
București.

— Da, de către Parche
tul General.

— Domnule prim-procu- 
ror, fără a vă cere să a- 
pelați la cifre, apreciați 
starea infracțională în Va
lea Jiului. Care sunt prin
cipalele cauze ale acestei 
situații, după opinia dum
neavoastră?

— Nu este cu mult mai 
mare, dar este mare în 
Valea Jiului, față de alte 
zone ale țării. Asta rezul
tă din numărul celor tri

miși în judecată din cau
zele cercetate, gravitatea șl 
participarea la unele in
fracțiuni în grupuri ș.a. In 
Valea Jiului este un amal
gam de persoane venite din 
toată țara să se încadreze, 
dar nu s-au ținut de mun
că și au fost scoși. Trebu
ie să precizez că majorita
tea covârșitoare a mineri
lor sunt oameni cinstiți, co- 
recți, cu respect față de 
lege.

Adevărul este că în Va
lea Jiului se consumă șl 
mult alcool: dar nu mine
rii săvârșesc fapte ce cad 
sub incidența legii. Mine
rii sunt uniți și foarte exi- 
genți cu cei ce nu respec
tă legea și-i elimină din 
rândul lor pe cei ce se do
vedesc necinstiți.

— Die prim-procuror, nu 
sunteți de părere că în Va
lea Jiului sunt foarte mul
te cârciumi?

— Ba da, dar comerțul 
este liberalizat. Primăriile 
însă ar putea interveni la 
limitarea deschiderii de 
cârciumi, când e vorba de 
licitarea unor spații comer
ciale, de repartizarea aces
tora din patrimoniul sta
tului și să se orienteze spre 
cei ce creează societăți cu 
caracter productiv, oferă 
servicii ș.a.

TRAIAN SONDOR

SECHESTRU1ASICURAI9R $1 JUDICIAR
»

Articolul 591 din codul 
de procedură civilă arată 
cum se procedează în ca
zul în care proprietarii, 
principalii chiriași sau a- 
rendașii au de încasat a- 
Tenzi ori chirii neplătite și 
datorate.

Această problemă a fost 
Ia noi ca și inexistentă ca 
urmare a posibilităților de 
exploatare a terenurilor, a- 
rendării locuințelor.

In prezent, reintrând și 
noi în conceptul norma] al 
activităților economice, a- 
cest text redevine actual.* 1

Deci cei care au de în
casat astfel de sume pot, 
printr-o simplă cerere a- 
dresată instanței de jude
cată, să solicite aplicarea 
unui sechestru asupra lu
crurilor și fructelor (pro
duselor) ce se vor afla în 
casa, pe moșia sau pămân
tul închiriat ori arendat.

Se poate cere și seches
trarea averii mișcătoare, ca
re se află în casă.

Instanța de judecată poa
te fixa depunerea unei cau
țiuni pentru a se lua mă

surile solicitate de cel -in
teresat.

Paza bunului sechestrat 
se poate încredința de in
stanță deținătorului bunu
lui sechestrat sau unei‘ter
țe persoane stabilite de 
instanță. Pe toată durata 
procesului, cel care are în
credințat sechestrul va lua 
măsurile de conservare ne
cesare pentru păstrarea bu
nului.

In anumite cazuri, in
stanța poate înființa se
chestru în mâinile datorni
cului chiar dacă nu s-a a-

juns la termen, în situația 
în care:

• datornicul a micșorat 
prin fapta sa asigurările 
promise;

• există pericolul ca da
tornicul să fugă sau să-șl 
micșoreze averea sa.

In cazurile în care da
tornicul va da o garanție 
satisfăcătoare, sechestrul a- 
sigurator se ridică.

Să reținem deci că a- 
ceastă formă de sechestru 
oferă o garanție de luare 
a unor măsuri împotriva U- 
nor datornici de rea cre
dință ori nechibzuiți.

exclusiv de pe urma ve
niturilor pe care le adu
ce industria minieră, a 
avut parte de o viață 
dintre cele mai dure, 
lipsită dintotdeauna de 
condiții decente de 
expusă la tot felul 
privațiuni, la boli, 
cei care au lucrat 
mină, cu o durată 
viață mai mică.

Având în vedere 
blemele complexe pe ca
re le pune restructu
rarea sectorului minier 
în condițiile actuale ale 
economiei de piață, cu 
deosebire în Valea Jiu
lui, unde lucrează peste 
45 000 de salariați, pro
punem următoarea 
(Proiect)

privind unele măsuri pentru stimularea 
dezvoltării economice a Văii Jiului

Art. 1. — Se deduc din 
profitul brut, pe termen 
de 5 ani de la începerea 
investiției, sumele inves
tite în domeniile priori
tare prevăzute în anexa.

Art. 2. — Se scutesc 
de plata impozitului pe 
profit, pe termen de 5 
ani, activitățile creatoare 
de noi locuri de muncă 
în domeniile prioritare, 
realizate prin investiții 
noi sau prin repunerea 
în folosință a unor ca
pacități nefolosite, exis
tente în Valea Jiului.

Art. 3. — Se reduc cu 
50 la sută, pe termen 
de 5 ani, taxele locale 
datorate de societăți 
comerciale, sucursale, fi
liale sau puncte de lu
cru nou create 
lea Jiului în 
prioritare.

Art. 4. — 
dintre salariul 
vechiul loc de 
supus restructurării 
salariul de la noul 
de muncă, se acoperă de 
Ia bugetul de stat, de- 
gresiv, după cum urmea
ză :

— în primul an — 100 
la sută |

— în
80

— în
60

— în

al 
o 

le
la

Domnul senator Con
stantin Blejan a depus 
la Biroul Permanent 
Senatului României 
interesantă inițiativă 
gislativă referitoare 
Valea Jiului.

Valea Jiului este una 
din zonele geografice ale 
României, care a atras 
atenția, făcându-și sim
țită prezența de-a lungul 
timpului, dar mai ales 
în ultimii 7 ani, printr-o 
serie de probleme 
care 
care 
este 
cială.

Populația acestei zo
ne care trăiește aproape

LEGE

Pe 
le-a pus, dintre 
cea mai importantă 
cea economico-so-

în Va- 
domeniile

Diferența 
avut la 

muncă 
ți 

loc

anul al doilea — 
la sută i
anul al treilea — 
la sută;
anul 
40 la 
anul 
20 la

Art. 5. — 
fduncii și Protecției So
ciale va organiza cursuri 
de calificare-recalificare 
în domeniile prioritare, 
cu finanțare de la fon
dul de șomaj.

In

al patrulea 
sută;
al cincilea 
sută.
Ministerul

TENTATIVĂ DE OMOR ACCIDENT CU SFÂRȘIT TRAGIC

trai, 
da 
ta» 
in 
de

pro-

Art. 6. — Băncile eu 
capital de stat vor a- 
corda credite cu dobân
dă subvenționată, pe ter
men mediu și lung, pen
tru Investiții în agricul
tură și industria alimen
tară și turism.

Art. 7. — Se vor va
lorifica, prin vânzare, 
închiriere sau concesio
nare, activele neutiliza
te ale societăților comer
ciale cu capital majori
tar de stat ale 
autonome, 
Uzării de 
economice 
prioritare.

Art. 8. — Agenții eco
nomici care beneficiază 
de prevederile prezen
tei legi sunt obligați să 
funcționeze, după expira
rea perioadei de scutire, 
un termen cel puțin egal 
eu durata scutirii.

Art. 9. — Agenții eco
nomici care beneficiază 
de prevederile prezen
tei legi au obligația 
realizeze obiectivele 
care s-au angajat, 
termenul stabilit în 
contrar, facilitățile 
acordă proporțional 
gradul de realizare 
obiectivelor.

Art. 10. — Investițiile 
în domeniile priorita- 
re care creează cel puțin ' 
30 de locuri de muncă 
VOr fi subvenționate în 
proporție de până la 50 
la sută de 
stat.

Ari. 11. 
Finanțelor 
Muncii și 
ciale vor 
mele metodologice de ** 
plicare a acestei legi.

regiilor 
în scopul rea- 
noi obiective 
în domeniile

să 
la 
în 

caz

cu 
al

la bugetul de

— Ministerul 
și Ministerul 
Protecției So- 
întocmi Nor-

A fost arestat pentru să
vârșirea infracțiunii de ten
tativă de omor Valentin 
Ioan Hoban, de 18 ani, 
din Ghimindia, comuna 
Hărău. Pe 1 iulie, la ora 
10 seara, aflat sub in
fluența alcoolului, l-a lovit

de mai multe ori cu bâta, 
în zona capului, pe Gheor* 
ghe Lăcătuș, din aceeași 
localitate.

Victima este internată 
în spital, iar această In
stituție a anunțat Poliția 
a doua zi.

TÂLHĂRIE
G.B. din Hunedoara, 

maistru militar, se întor
cea către casă. De unde* 
Poate de la crâșmă, poate 
din altă parte. Cert este 
că se afla sub influența 
băuturii alcoolice. Făptui, 
nu l-a scăpat lui Dumitru 
Otvos, de 24 de ani, din 
același -^ras Cunoscând el

labilitatea celor aflați In 
asemenea stare, l-a luat 
„cu împrumut" (fără voia 
acestuia șl sub amenin 
țâre, evident) suma de 
60 000 de lei. „Toaleta" i‘a 
făcut-o Poliția. Parchetul 
va dispune starea în care 
va fi cercetat.

Joi, 3 iulie, pe la ora 
2,30, loan Busica, mecanio 
de locomotivă, la orizon
tul 650 al Minei Lupenl, 
se afla în serviciu, sin
gur pe utilajul respectiv. 
Suferind un traumatism 
craniocerebral, a căzut de 
pe locomotivă, fiind găsit 
de un coleg de muncă. în 
stare de inconștiență.

Transportat la spital, după 
două ore a decedat.

6-a constituit o comisie 
formată din specialiști, de 
la Inspectoratul de Stat 
pentru Protecția Muncii, 
RAH Petroșani și procu
rori de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Petro
șani, care cercetează cau
zele decesului.

re șl'a violat sora, săvâr
șind astfel una dintre cele 
mal grave infracțiuni: viol 
incestuos. Beka mai făcu

se cunoștință cu pușcăria. 
A fost prezentat parche
tului, cu propunere de O* 
Testare.

O OPRIRE DE RUTINA

INCEST
Trecuse de miezul nop

ții de 2 Iulie, când Beka 
Olah, din Hunedoara, 6 
intrat în dormitorul su

rorii 6ale de 20 de ani. A 
Intrat cu gânduri murda
re și instincte animalice 
dezlănțuite. în această sta

6 patrulă mixtă a Po
liției Municipiului Deva 
efectua un control de ru
tină la autovehicule. Pe 
la ora 2 a zilei de 3 iu
lie a oprit și un taxime
tru particular. în el se a- 
flau Radu Marcel Stă* 
nici, de 28 de ani, din Po
dele, muncitor la S_®. „Ni- 
ko Poliservice" SRL Deva 
și Dan Schmidt, din Deva 
— recidivist, fără ocupa
ție. Ei transportau 4 an

velope de diferite tipuri; 
Puteau să fie ale unuia 
dintre ei, dar nu erau. 8e 
vede că polițiștii deveni au 
fler, căci s-a dovedit până 
la urmă că fuseseră sus
trase dintr-o magazie a 
BADPS Deva. Prejudiciul 
a fost recuperat; cei doi 
depuși în arestul Poliției.

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI, 

cu sprijinul 
I.P.J. II'iTx doara

.............................................................. ■—j ■ ...................... . .....
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Pălăria
Accesoriile sunt 

râtoare pentru 
noastră, marcând 
tul „actual" sau

hotă- 
ținuta 

elemen- 
de ele

ganță. Pălăria trebuie po
trivită, asortată și armo
nizată simplu la restul 
ținutei. Accentul va fi pus 
pe sobrietate șl persona
litate.

Alegerea pălăriei 
foarte importantă; 
bine cu capul descoperit 
decât cu o pălărie greșit 
aleasă. Pentru vară vor 
fi alese pălării din pai 
fin, deschise la culoare.

este 
mai

Machiajul 
în zilele 

ealde
Pcntru machiajul pleoa

pelor, vara trebuie să fo
losiți numai tonuri des
chise, cât mai aproape de 
natural: auriu, verde pal, 
albastru deschis. Creați 
o impresie de mărire a 
ochiului cu ajutorul unui 
dermatograf alb. ~ ' 
rimeluri în tonuri 
și gri-albăstrui.

Rujurile vor fi 
in nuanțe pastelate și 
lăcuite. Dacă sunteți bron
zate. folosiți farduri de 
obraz în culoarea teraco
tei. (D.L.)

Folosiți 
de maro

deschise,

I

I

Mame eare plâng de
Obișnuim să 

într-un anume fel 
nimele, mai ales pe cele 
veninoase și greu de ve
rificat. Dar scrisoarea de 
la care pornim în acest 
articol are un mare grad 
de veridicitate. Și nu 
pentru că e scrisă de un 
primar de comună, 
nu vrea să-și spună 
mele, cl pentru că, 
păcate, asemenea 
se întâmplă.

Dar iată ce 
„In duminica nusuuuu, 
am ieșit de la sfânta bi
serică, după slujbă, și 
împreună cu mai mulți 
bărbați ne-am îndreptat 
spre locul unde avea să 
aibă loc, după amiază, ne
deia. Mergând pe drum 
am zărit-o pe nana S., cu 
mâna streașină la ochî. 
Ochii îl jucau în lacrimi. 
La vecini, aproape la fie
care poartă, era 
una sau mai multe 
șinl. De, ziceam noi, 
venit multe neamuri

Ne-am 
drum 
spre

tratăm 
ano-

care 
nu- 
din 

lucruri

ne scrie. 
Rusaliilor

parcată 
ma- 

au 
la

nedeia noastră, 
abătut puțin din 
și ne-am îndreptat 
femeia puțin trecută de 
65 de ani, bolnavă și de 
mai multă vreme văduvă. 
Are un băiat șl o fată. 
Băiatul e doctor, ca și 
soția lui. Fata, învățătoa
re într-un sat vecin, 
este căsătorită încă.

Apropiindu-ne, am

nu
în-

sărbători
♦ • ••*•*•*•*•*•«•

trebat-o, după 
dat 
poartă și 
mâncarea, 
sfioasă: 
ta. Așteptam să 
mei de la oraș. Le-am tri
mis niște lapte $1 ouă cu

ce
binețe, ce face 

dacă e
Ne-a răspuns 

„Mâncarea-i ga- 
vină-al

POVEȘTI 
ADEVĂRATE

i-am 
la 

gata

un băiat din comună 
i-am rugat să vină și 
acasă. Mi*i dor de ei. 
trebuie să repare cocina 
porcului, că s-a rupt și 
nu am unde să țin pur
ceii". I-am întins mâna, 
ne-am luat rămas bun și 
ne-am văzut de drumul 
nostru. Apoi, trecând prin 
sat, am întâlnit-o pe fata 
nanei. Am întrebat-o da
că le-au venit neamuri
le, dacă au reparat cocina. 
Nu veniseră. Așa că 
rugat eu doi vecini 
ajute, lucru pentru 
le mulțumesc mult".

Aceasta este supărarea 
din ziua de Rusalii a ma
mei uitate șl deopotrivă 
a primarului care ne scrie. 
Acesta din urmă mai dă 
curs în scrisoare revoltei 
sale față de „școlații” ca-

Și 
ei 
Și

am
s-o

care

re cu prea mare ușurință 
uită că au o mamă sin
gură, lipsită de alt aju
tor decât al lui Dumne
zeu. Iar dacă unii feciori 
nu deschid cu lunile sau 
cu anii ușa mamelor, dl 
primar le consideră prin
cipale vinovate pe nuro
rile cu școală multă. Așa 
o fi în unele cazuri, dar 
nu în toate. Nu pot fi 
absolviți nici „băieții" de 
vină, după cum nu școa
la multă e cea 
face pe 
spatele 
curând 
în cei
este cea care le dă în via
ță o anumită 
respect față de părinți.

Și mai evidențiază dl 
primar un aspect în scri
soarea sa: nemulțumirea 
șl lipsa de înțelegere a 
celor tineri față de o ma
mă care acceptă să-și u- 
nească singurătatea cu un 
bătrân care s-o ajute și 
căruia sări dea o cană de 
lapte șl o farfurie de za- 
mă caldă. Revoltat, 
încheie scrisoarea 
siderații dure la 
celor ce uită de 
„oameni josnici", 
că cea care le-a dat viață 
nu merită să intre în 
mormânt „cu inima plină 
de durere și de dor".

VIORICA ROMAN

tineri să 
bătrânilor, 

educația 
„7 ani

care îi 
întoarcă 
. Mai 
primită 

de-acasă“

conduită,

îșl 
cu con- 

adresa 
mame, 
pentru

■ • —i
I

IJI
I

♦
I

I « I 4 
iI

In șirag, amintirile
Pun scoica la ureche 

și ascult sunetul valu
rilor izbindu-se de țărm. 
Mi-am amintit azi de a- 
ceste minuscule scoici pe 
care le-am înșirat ți le-am 
prins la încheietura 
mâinii, amintindu-mi un 
tablou al lui Gauguin.

țnl/jMirî j
Privesc cerul —- azi atât 

albastru ți rece — 
pietricelelor 

malul 
încă 

același 
în

de 
prin gaura 
adunate acolo la 
mării, și-mi pot 
imagina că văd 
cer. Ploile căzute 
toamnă ți fulgii ce vor 
cădea iarna peste noi 
nu sunt oare doar stropi 
din valurile mării ?

Da, Marea este încă o 
tentație. Iți vei dori me
reu să mergi la mal. Iar

și iar să-i calci nisipul £ 
plajei cu tălpile goale ți I 
să-i săruți valurile cu* 
trupul. Mereu îți va fiț* 
dor de țipătul pescăruși-L 
lor ți sunetul valurilor I. 
izbindu-se de țărm. Acel îi1 
miros ce doar acolo flT! 
vei întâlni ți Soarele ce? 
doar acolo răsare din o-L 
rizonturl mișcătoare. Li- x 
bertatea ta simțind cuml 
se contopește cu infini-T 
tul albastru, toată ne-f* 
mernicia și toată măre- * 
ția ființei umane într-un L 
singur fir de nisip, în-|| 
tr-un singur strop de apă. I

Pașii noștri îi vor fir 
șters de mii de ori va- P* 
lurile, acum când amin- 
firile se înșiră precum Li 
salba cu scoici de la tn-C 
cheietura mâinilor mele. fi 
ce așteaptă să te rnăn- 
gâze la fel ca atunci, a- 
colo... ji

ine intr-unii 
nisip, in- 
-op de apă. I

INA DELEANU

/

I

—
•eV.
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■44„întâlnirea moțilnr cu istnria XXV Oaspeți la Dupăpiatră

Miile de moți s*au revărsat duminică Ia Dupăpiatră. pentru a pârtiei' 
pa ta manifestările din cadrul celei de a XXV'a ..întâlniri a moților cu 
Istoria'’.

i
*

!
I

Reprezentanți hunedoreni în Parlamentul României și administrația jude* 
țeană — Consiliul Județean șl Prefectură.

civil călare la aplicația militară de
scena.Observator 

la Dupăpiatră.
Cunoscuta solistă de muzica populară Mana 

Tudor, fiică a Apusenilor.

i Slujbă de pomenire pentru Avram Iancu șl ceilalți eroi al Apusenilor. Blindată pe șenile, al cărei echipaj a participat Ia ambuscada de la După* 
piatră. Foto PAVEL LAZ A

il

"7

smu, ■
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS" S.A. HUNEDOARA 

str. Stufit, nr. 2

VINDE LA

în fiecare joi a săptămânii, la ora 10, urmă, 
ț toarele mijloace de

J
i

U

j2

— Autocamion

— Autocamion 
buc.

— Autocamion 
buc.

1

i
I
t

(

I
i 713331.

I1
I l

1

3

transport auto

Saviem R8135 — 1 buc.

Saviem K8135 FBD 7

Saviem R8135 FMH

— Autofurgon comerț R8135 F — 8 buc.

— Autoizotermă R8135 F — 1 buc.

— Autoizotermă R10215 FS — 3 buc.

— Autotractor R10215 FS — 2 buc.

— Autotractor R12215 FS — 1 buc.

— Remorcă basc. 2 RB 5 A — 1 buc.

— Remorcă 7 tone 2 RPF 7 —2 buc.

— Remorcă furgon simplă — 5 buc.

— Remorcă furgon izotermă — 3 buc.

— Semiremorcă 10ATM 2 — 16 tone —

furgon frigo — 16 tone

buc.

— Semiremorcă 
buc.

— Semiremorcă 
1 buc.

port-container AST 1 C

— Semiremorcă
1. buc.

Informații suplimentare la tel. 054-713330;

SRP 10 — 10 tone

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A. 
FILIALA ORĂȘTIE

I
f

1i

i Judecătoriei din Orăștie, birou executor judecă- 
ț toresc, ora 10.

J

II

URMĂTOARELE:

— Autocamion IFA L 60 de 7 tone cu re
morcă. 8,3 tone — an fabricație 1988.

— preț licitație — începe la 50 000 000
iei.

lei.

— Autoizotermă RABA 10215 de 18 tone 
an fabricație 1986.

— preț licitație — începe Ia 50 000 000

— Casă Romos — 186.

— preț pornire — 20 000 000 lei.

Licitația va avea loc în 15. 07. 1997 la sediul

Relații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tele
foanele 647565 sau 647456.

VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE:

2,5 mm; 3,25 mm și 4 mm.

j Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA, 
ț str. 22 Decembrie, Bl. 4, Parter, telefoanele: 
j 620714, 211854 și 626009. (6960)

I « I î
1

t 

î
4

Consitiul Județean 
Hunedoara

l

I 
I 
F 
r 
r 
j

Organizează concurs în data de 24 iulie * 
ț 1997, ora 9,00, pentru ocuparea postului va. * 
1 cant de șef serviciu urbanism, disciplina în > 
* construcții și protecția mediului.

Condiții de participare — studii superioare [ 
I în specialitatea arhitectură.

Relații suplimentare la tel. 211350, int. •' 
1175. I
i------------------------------ 1
1
J PONIA. 
I I 
l 
I« 
«firme interesate în distribuirea de scule elec
trice — rotopercutante, pikamere, polizoare 
! unghiulare, mașini de găurit s.a. în județul

Hunedoara.

Informații: Arad, str. V. Milea, nr. 5. Tel./ 
jfax — 057/255868.
i , ■■ -................

S.C. ELECTROWEST S.R.L. ARAD

<

romcom n r«
r><r, G n W •-U C ZtetjFț

Comercializează 
conducte și fitinguri din PE.^i PVC 

pentru rețele de

APA, CANALIZARE Șl GAZ
la conducte șt 

fitinguri pentru 
canalizare 

pe perioada 7-19 iulie 1997

i

Reprezentant al firmei MAKITA — JA-»
r r 
?♦ p »I» I*♦ I »I
1
I r r »
9

I
I» I» II
T
r 
î I
i
L

CAUTA

S.C. ZOOPROD IMPEX S.A. ARAD

Str. Mestecăniș, nr. 63. tel./fax 057/237888. 
Vinde carne porcine și bovine în carcasă 

în următoarele condiții:
• Vânzare loco expediție la următoarele 

prețuri:
— Carcasă porc — 9000 lei/kg plus TVA. 
— Carcasă bovine — 11000 lei/kg plus

<
<

TVA.
Plata C/V asigurată la livrare sau antici • 

pat.
Comenzile se fac cu cel puțin 24 ore ina. 

inte de execuție.
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3400 Cluj-Napoca, sir. Câmpina nr. 51 
Tel.: 064-415566, Tel /Fax: 064-415499
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CONSIM DEVA
Piața Victoriei. 2/1 (IPH)

VA 9KERA
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MINISTERUL AGRICULTURII *” 
ALIMENTAȚIEI 

DIRECȚIA GENERALA PENTRU 
AGRICULTURA SI ALIMENTAȚIE 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚA’

Scoaterea la concurs a postului vacant
director cu patrimoniu, cadastru, agenți eco„ { 
nomici, dezvoltare rurală și a funcției de exe • J 
cuție aferente. |

Concursul va avea loc la sediul M.A.A. | 
din București. Dosarele pentru concurs se de. 
pun la D.G.A.A. Deva. Tematica pentru con., 
curs și relații suplimentare la compartimentul 
personal, telefon 218555.

i I

SG. „TRANSILVANIA*4 
cu sediul în ARAD. Cal. A. Vlaicu. Bl. Z 26, 

tel./fax : 057-246996 sau 252823
face apel 1a toate societățile comerciale care ' 

colectează hârtie sau cartoane din reciclare și 
societățile comerciale cât și Romsilva care sunt 
autorizate în exploatarea și comercializarea de 
masă lemnoasă (esența rășinoase și plop) să 
facă ofertă societății noastre privind posibili- 
tățile reale de a ne comercializa începând cu 
anul 1998 orice cantitate disponibilă in baza , 
unor contracte ferme. |

Totodată, societățile comerciale care soli- | 
cită hârtie pentru industria tipografică, xerox, , 
scris, igienică, ambalaje etc., cât și cartoane , 
ondulate sau alte tipuri de cartoane, rugăm a 
ne contacta în vederea stabilirii cantităților so
licitate. Prețurile și calitatea hârtiei 
au concurență.

Aceste date sunt necesare 
hârtie care va intra In funcțiune în 
in Arad.

noastre nu

fabricii de., 
anul 1998,
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• curse regulate cu autocare moderne | 
| pentru 9 Germania. Franța, Olanda. Belgia. An- 
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glia. Danemarca, Suedi-, Spania, Italia, 
Austria. Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
9 închirieri de autocare pentru excursii J 

grup, interne și internaționale.in

t

La

Telefon 23 06 90.

MQDEX
CEL MAI MARE -DISTRIBUITOR DE

ÎMBRĂCĂMINTE import din țară

noi găsiți întotdeauna

îmbrăcăminte sortată 
tricouri, bluze, pantaloni, cămăși etc.

îmbrăcăminte nesortată

1N ATENȚIA ATELIERELOR MECANICE, TL. 
POGRAFIILOR:

LAVETE DIN BUMBAC
Cumpărați mai mult și plătiți mai puțin!
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TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURII
Sunați ne acum la tel.: 018 — 623482 sau | 

064 — 193493. j
91

Pentru clienții noștri fideli reduceri până | 
12 la sutăl •

I
I
I
I

Primește oferte pentru lucrări de reparații » 
curente până în data de 12 iulie 1997, •

Relații la sediul primăriei, telefon 735314, |
9

I

Depozit: sat Vlaha, jud. Cluj.

Orar: zilnic 8—20; sâmbătă 8—16.

primaria TOPLIȚA
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\ AN ZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Colegii tipografi dc la SC Polidava SA 
Deva, Imprimeria Gutenberg Deva și Redacția 
ziarului „Cuvântul liber" anunță cu durere 
stingerea prematură din viată a colegului 

OTVOS IOAN (IANCI) 
de 49 ani

Dumnezeu să .1 ierte!

funcții economice Relații 
la tel. 216545. ((6627)

• Inginer licențiat în 
.știința calculatoarelor cu 
cunoștințe de programare 
în Java, C/C -|-4-, Pascal. 
FoXPRO, operare în orice 
SD, pedagogie, contabilitate 
îmi ofer serviciile. Tel. 
671583, după ora 20. (6628)

Consiliul Județean Ilune_ 
doara (6626)

. • • • • •-

1 • Vând apartament două
cam ri situat central. Ka- 
țeg, tel 777421, preț ne
gociabil. (6622)

• V îr.d «partament 2 
.camere decomandate, cen
tral. p<"4 foarte convena
bil. T> 2’0703.

(5994)
• Vând complex co

mercial 84 mp, amenajat, 
pentru orice 
Tel. 627524.

activitate.

(5990)
2 

Dacia 
tel. 226290; 

(0186227)
3 

231940; 
(0186228)

• Vând apartament 
camere (Dacia); 
break (1988), 
227045.

• Vând apartament 
și 2 camere, tel. 
214260.

• Vând apartament 4 
camere zona pieței. Tel. 
615091. după ora 16. (6331)

• Vând centrală termică 
gaz și apartament două 
camere. Tel. 622365. (6332)

• Vând teasc mare pen
tru struguri. Tel. 232540, 
între orele 7—10 si 18—22.

(6333)
• Cumpăr casă în De.

va. Tel. 219209, după ora 
17. (6334)

• Vând urgent combină 
cereale tip Epple Mobil 
950, import, grajd din 
cărămidă eficientă cu 
instalație de apă-șl curent 
electric Ia prețuri 
joase. Tel. 231444.

• Vând Ford 
pentru piese de 
Tel. 232750.

• Vând garsonieră, con
fort I, bloc 33/78, Orăștie. 
Informații Orăștie, str. 
Fundăturii, nr. 28. (5430)

• Vând canapea, măsuță, 
fotolii, bibliotecă, dulap, 
recamier, aragaz cu bute
lie, mașină dc spălat, mă
suță televizor, galerii, bi
rou, diverse, Orăștie. tel. 
641367.

• Vând Moskvici 
1000 DM, multiple 
schimb. Informații

• S0 Garmen & Mi- 
rabela angajează bru
tari și modelatori. In
formații Ia sediul fir
mei, Leșnic, nr. 163. 

(6630)

• Societate corner, 
cială angajează în 
condițiile legii condu
cător auto profesio, 
nist. Informații Ia tel. 
232846 (6625)

LICITAȚII

avanta- 
(6631) 
Fiesta 

schimb.
(6951)

•
• SC „Piscicola" SA 

Zau vinde pește, în 
orice cantitate, în pe
rioada 9, 07. — I. 12. 
1997 la prețuri nego. 
ciabile. Relații supli
mentare la te)/fax nr. 
065/164289. (6635)

• • - • —• — •—

• Vând — schimb casă 
lEcșnic. nr. 5, 4 camere, bu
cătărie. grajd, cu aparta
ment 3—4 camere Deva.

(6630)
• Vând Ford Escort 1,4 

erne, an fabricație 1990, 
neînmatriculat, 77 mii km, 
preț 7200 DM. Tel. 612749. 

(6329) 
mașină de scris 
cabină lemon.

• Vând
mecanică, 
tabilă pentru stuparî. Tel. 
612749. (6330)

• Vând Opel Ascona 1.6,
1984, stare ireproșabilă, 
9 000 000. Tel. 621579, 
616842. (6634)

• Vând urgent garso. 
nieră confort sporit, O.

- - -- - 233079.
(6633) 

18 tn.
IFA 

W 50, izotermă, înmatricu- 
4ată, stare foarte 
piese Mercedes 123. 
231867.

• Vând combină 
tat păioase Epple 
*— Austria șl două 
turisme VW Passat, 
matriculate. Ilia,

căștie. Relații tel.

• Vând Renault 
matriculat, avariat,

matriculate. 
195.

bună,
Tel. 

(6036) 
recol- 
Mobil 
auto, 
neîn.

tel. 
(6638)

î
I

• Primăria comunei Pui 
organizează licitație pu. 
blică în data de 24 iulie 
1997, ora 10, pentru vân
zarea unor spații nefini, 
sate la parter bloc 4, ce
lor ce sunt interesați să 
deschidă bancă, GEQ sau 
LOTO, secții prestări ser
vicii, exclusiv alimentație 
publică. La aceeași dată 
cei interesați să execute 
P.U.G. pentru satul Pui 
vor fi prezenți cu oferte 
până la limita de 10 mili
oane lei. (6632)

ÎNCHIRIERI

(5431) 
1500, 
piese 

770207.
(9392)

• Vând spațiu comercial,
12 mp, 16 milioane, în 
stare de funcționare. Tel- 
054/724045. (6088)

• Vând apartament 2
camere Deva, Gojdu, par- 
.ter, posibilități privatizare, 
45 milioane, negociabil. 
Informații tel. 219306, 
716568. (6089)

• Vând mașină înghe
țată, preț 3000 mărci. In. 
formații la tel. 724820, după 
ora

• Societate comercială 
caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 
depozit en gros. 
Ia tel. 092/294320, 
manent, 054/620880, 
21—23.

mp, pentru 
Relații 

per- 
7-9, 

(6629)

DIVERSE

• Asociața familială 
Blaga Orăștie își începe 
activitatea de comerț a- 
limentar în baza autoriza
ției 13549/1997 emisă de

20.

OFERTE 
DE SERVICII

Consiliul local ăl co. 
munei Bunila primește o. 
ferte pentru reparații cu
rente, la școli șî străzi, 
până la 22. 07. 1997. Re.
lății suplimentare la se. 
diul Primăriei între orele 
8—13. (6087)

• S3 Vinalcool SA Deva 
angajează contabil șef. 
Concursul va avea loc în 
16. 07. 97, ora 10,00. MiJ 
nim 5 ani vechime tn
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tueze operațiuni pe p’oța valutară. Prezenta listă I 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn ■

CURSUL VALUTAR
8 IULIE

• 1 dolar SUA 7114
• 1 marcă germană 4056

100 yeni japonezi 6300
• 1 liră sterlină 11994
• 1 franc elvețian 4869
• 1 franc francez 1203
• 100 lire italiene 416

Ici 
Ici 
lai 
Ici 
Ici 
lei 
lei

Cursurile incluse tn această listă au la bază 
cotațll ale societăților bancare autorizate să efeo-

tranzacții efective de schimb valutar yi înregistrări I 
contabile. »

I
777" ———

• S.C. „CORALIS 
I’RODCOMEX" S.R.L. 
DEVA 
începând cu data 
15 iulie 1997 
toarcle cursuri: 
ratori 
personale; 
computerizat; 
bilitatc asistată 
calculator. Sc 
reazâ diplome 
de Ministerul 
țământului. 
șomeri și elevi 
reduceri de 30 la sută. 
Informații Ia telefon 
625110 sau 231951.

(6618)

organizează 
de 

urmă- 
ope- 

calculatoare 
secretariat 

conta- 
pe 

clibe- 
a vizate 
învă- 

Pentru 
se fac

I I II
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Ce ne mai învață TVR 1
(Urmare <Jtt> pag. I)

putea face acest lucru, 
surplusul de 
Dacă în jurul 
și pe blocuri 
tîVa cu toții 
este lesne . de 
că în scurt timp 
va deveni cu adevărat o 
grădină șl vom bate 
astfel pe piața europeană 
pe vestiții cultivatori 
bulgari. Așa poate îi 
vom ține la respect șl

producție, 
blocurilor 
vom cui- 

legume, 
înțeles 

țara

■
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pe turcii care ne-au in
vadat piețele romanești, 
pe sute de milioane de 
dolari, bineînțeles. Gu 
asemenea emisiuni „edu. 
cative“ privind adevăra
tele minuni în domeniul 
legumiculturii, vom pu. 
tea să băgăm spaimă și 
în vestul european, nu
mai să ajungem să bre
vetăm cu succes metoda 
producerii legumelor pe 
terasele blocurilor, 
serele Ie„am cam pus I 
la pământ. (N.T.) ®I

COMEMORĂRI
• 9 iulie — 9 ani de 

singurătate și tristețe dc 
când ne-a părăsit soția, 
mama, bunica șl străbu
nica

VALERIA GURGU
Nu o vom uita niciodată. 
Soțul. (6639)

DECESE

• S-a stins din 
viață cca care a fost 
fiică, soție și mamă 
iubită

ANA CIOLNA
11 vom păstra o vie 
amintire. înmormân
tarea va avea loc Joi, 

'18 iulie 1997. ora 14, 
la cimitirul din loca
litatea Gărpiniș. (6643)

• Soția Ella, copiii 
Ghiula, Iren, Corina, gine
rele Mate și nepoata An
dreea anunță cu adâncă du
rere încetarea din viață a 
iubitului lor

OTVOS IOAN (IANCI) 
de 49 ani 

înmormântarea — 
ora 15, de la Gapela 
tirului catolic.

Dumnezeu să„l 
nească!

azi, 
ciml-

odili

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

3 - - i
iteți publica anunțuri de mică și mare pu-', 
■' blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-!

iiPentru a economisi timp și bani pu-l

uuuicuce ziui ut nu 
ițiile publicitare din:■»

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI;! 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea,‘ 
Tribunalului județean);
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-ț 
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR-Î; 
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz i 
„Orizont"). î

I î • 
la chioșcul dine.

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

• OR.ĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- Ș 
;!gazinul „Palia". $
3 • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1^
5, (in spațiul secției foto). Telefoane : 770367.5 
j 770735. §
( Agențiile ziarului nostru asigură, la‘ș. 
Ș taxe rezonabile, publicarea cu maximă^ 
$ promptitudine a tuturor anunțurilor dei 
5 mică și mare publicitate; 3
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DIRECȚIA GENERALA DE 
PROTECȚIE SOCIALA A 

HUNEDOARA

Organizează în data de 29.
CONCURS

MUNCA Șl 
JUDEȚULUI

07. 1997

pentru ocuparea următoarelor posturi:

— un inspector de specialitate gradul 
la Oficiul de pensii pentru agricultori. Vechime 
minimă în specialitate — 15 ani.

— un consilier juri’’' gradul III. 
chime in specialitate — 5 ani.

— un asistent social.
— un muncitor III (conducător auto),
B. Vechime în specialitate — 2 ani.
— un paznic I. Vârsta minimă — 21

Stagiu militar satisfăcut.

teg

I

Ve..

ea.

ani.

Informații în legătură cu actele necesare 
pentru înscrierea Ia concurs, tematica și bi
bliografia se pot obține de la biroul salarizare 
și resurse umane.

Societate comercialăi
w
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j depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI,
! 10-15
I ■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 

.Cuvântul 
în Ml- 
BRAD 
(lângă

cu capital privat 
VINDE EN GROS Șl

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. TOLIDAVA 
din Deva, str. 22 Deccnibriv, nr. 257.

telefon 22 59 01
• Apă minerală BIBORȚENI, 1.5 I PET
• Bere

— BEGUN
— SILVA

• Rom — 32 grade
• Hârtie igienică.
Programul de funcționare a magazinului— 

ORELE

S.A.
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î PROPRII de difuzare ale ziarului „< 
I liber" din DEVA (lângă „Comtim" si
* cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia) ; 
J (la sediul S.C. „Mercur"); ORÂȘTIF

„Palia); HAȚEG (secția foto).
SE AFLA IN VÂNZARE :

• Imprimate pentru preschimbarea per- * 
misului de conducere auto.
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale ;
plicuri ■
aceste unități funcționează AGENȚII | 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE ;
* MICA ȘI MARE PUBLICITATE. II
I ,
** » MT » »
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