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realizarea unei 
confederaţii sindicale sanitare”

i  i

Interviu cu dl. senator RADU CEONTEA 
— Preşedinte al P.U.N.R. (H) — j

— Există motivaţii se- angajate în slujirea cau- 
rioase ale neisaplicărli zei naţionale. Prin opozl- 
U.VJt. intr-o replică fer- ţie trebuie să se îriţelea- 
mă la manifestarea „ştlin- gă lupta de idei şi starea 
ţifică® do la Eger? ■ de -vigilenţă specifică u-

— Televiziunea Romă- nui partid căre s-a năs- 
nă a prezentat „o nouţa- cut in Transilvania, iii 
te" veche: după douăzeci condiţiile dramatice din 
de zile de la consumarea martie 1990, dar care as- 
acelei .manifestări «ştiin- piră să ciştige simpatie ta 
ţîfice" de la Eger, s-a gă- toată ţara, tn' sprijinul de 
sit cu cale prezentarea mult doritei, dar nici 
reportajului înregistrat, plnă azi mulţumitor rea- 
dintr-o iniţiativă particu- lizâtei unităţi naţionale. 
Iară, to Transilvania, — Pornind de la ulti- 
unde se recepţionează 6- mele sondaje de opinie, 
misiunea ŢV Ungare.- Ce ce fac dovada certei $i 
trebuia să facă U.V.R. ? ! considerabilei crederi de 
Să repete ceea ce a a- popularitate a PSU.N.B.. 
finaat încă de la înfiinţa- ce speraţi la viitoarele 
rea sa ?! Să mai repete alegeri ?
— a cita oară —< ceea ce — Popularitatea P.U.N.R. 
n-a fost auzit la timp sau este aproape miraculoa- 
nu s-a vorbit să se audă ?! să. - Noi* nu ne-am putut 
Şi totuşi, U.V.R. s-a pro- întreţine financiar nici 
nunţatl Oricum, poziţia măcar/mijloace modeste 
Ministerului de Externe de propagandă. Nu sîm 
al României a fpst «di- tem un partid sponsori- , 
plomatică" : au $-a luat ,Q zat. ci unul modest coti- 
atitudine oficială, sub zat.. Dificil va fi să-i 
motiv că provoeările si păstrată, dacsă nu să-i 
insultate la adresa Roma- sporim, această - populari- 
niei a-au fost exprima- tate, cîgtigată de cei 
te de la nivel guverna- unsprezece parlamentari 
mental ungar, adică de P.U.N.R., în lupta de idei 
la minister la minister, din Şenat şi din Ariana- 
Se mai .aşteaptă ? rea. Deputaţilor «■» jpre-
„ Impresia că U.V.U. cum şi prin demersurile 
nu efte ajutate-fta), mm- politiee publice, «hiar 
ori, este amar hoteoţată ÎXdaei acţiunile noastre po» 
aici 4fe ,btare Putere. nici iitiee n-au foat * . •
de «mm agerttta. **e te r ~ ~ît n r  prin înting, 
suport real? •• Se pare că demersurile au

— Este o Realitate ! Dar fost- înţelese «te către
*■” * «- conşjatrioţii noştri* de

«ceea am fost situaţi aşa 
de bine ta sondajele de 

De fapt. opinie. Ce sperăm la vii» 
o are gi toacele alegeri? Sperăm să 

•P.U.N:R, fte«lc4 eiie sin-' facă ăi P-UNJt. din vii- 
gurul partid cbaliţie gtfrertrtt
zentat în Parlament fiind, mentală de după alegerile ̂  
au are sediu în Capitala teşisiaţive dta anul 1902. 
ţărjir «a Să1 »Hr mai vbf- OUeitot un singur paftid 
bir» «te lipsa de sedii din va guverna, şi nu mai 

, alte Jafteţe. Dâr rezistăm multe* vreo trel-patru. ă- 
şi astfel. Sperăm să avem tunel nu-i exclus «Să gre- 
destui simpatizanţi la vii- şeiile de acum să se adîn- 
teatele alegeri pentru ca ceaşcă-

După 'cum se ştie, greva: 
medicilor continui, în timp 
ce consiliul-. sindicatului 
„Sanitas" al cadrelor .me
dii a hotărit reluarea lu
crului de către, această ca-, 
tegorie de personal .sani
tar. Aparent, s-ar putea 
vorbi de o ruptură între 
oete dbuă formaţiuni sin
dicale,; dar nu este astfel. 
Zilele trecute, ne-a vizitat 
la redacţie domnul Ioan 
Stan, asistent medical, li
derul judeţean al sindica
tului „Sanitas".

—• Poziţia noastră fată

de greva medicilor — ne 
spunea domnia sa, este u- 
na afectivă. Nu putem 
participa la ea deoarece 
consiliul. nostru a’ decis 
încetarea grevei şi deci 
continuarea ei de către noi 
ar fi ilegală.

încetarea grevei a fost 
posibilă deoarece sindica
tul „Sanitas", spre deose
bire de sindicatul indepen
dent al medicilor, aplică 
în tratativele cu guvernul 
tactica paşilor mărunţi. 
Revendicările noastre au 
fost satisfăcute în cea mai

mare parte, tocmai pentru 
că am, aplicat această tac
tică. Ele S-au ivit în ur
mătorul context: în tim
pul dictaturii s-au acumu
lat o serie de nemulţumiri 
de ordin material şi insa
tisfacţii profesionale lega
te de puţinătatea mijloa
celor financiare alocate 
sectorului de sănătate: a- 
paratură şi instrumentar 
insuficiente, (dedicaţie ne-
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(Continuare ta pag. a 2-a)

Un client, îi repro
şează croitorului ter

menul fixat pentru a-i 

face costumul: ;

— Cum şase sâp- 
tămîni, cinci Dumne

zeu a făcut lumea in 

şase *He?t 

—- Ştiu, Dar iţi piure 

cum a  ieşit?!...
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nici re  căciulile In mîini 
au vom bate la uşi. Ne-ar 
fi necesare tae»_sedii 4b
multe judeţ* 
soarta U.V.1

TJ.B.M.R. să-şi ocupe lo
cui firesc şi decent In 
clasamentul puterii viitoa
re, nu să te cocoţeze pe 
locul II. Nu ne dorim să 
fim aşa de răsfăţaţi pre
cum este U.D.M.R.. fiind
că acest partid are sedii 
galante peste tot Iar în 
Bucureşti , fiinţează în 
somptuoasa casă de oas
peţi a fostului dictator.

— Care sînt raporturi
le P.U.N.R. — partid de 
centră — cu F.S.N. ţ i  cu 
opoziţia ?

— Ca partid de centru,
P.U.N.R. este în opoziţie 
şi cu FJS.N. şi cu opozi- ■ ‘ .
ţia, dar totdeauna. în con- : 1 1
sens cu aceste partide
cînd se dovedesc a fi (Continuare ta pag. a 2-a)

— Ce gîndiţi despre 
înfiinţarea partidului Ro
mânia Mare. ? 0  viitoa
re fuziune vi se .pare po- i 
sibiiă ? ta acest context, 
cum ăji receptat mesajul 
de . adeziune trimis de 
preşedintele Filialei Hu
nedoara a EV Jt, in nu
mele mentbriior săi (sic!), 
către România Mare ? 
(n.r. — întrebare formu
lată înainte de publicarea 
programului şi a platfor
mei partidului R.M. !). -

A consemnai 
NAtAUA VASIU

Legea adunărilor publice
Nu mă pricep ttîtl lai 

organizarea adunărilor pu
blice Şi nici la reprimarea 
lor.’ Ca om de. carte, am 
cunoscut acest mijloc de 
expresie socială «fin scrie- 
rile înţelepţilor, din repor
tajele presei, deşi, au pot 
nega. şi o experienţă di
recte, la care cu toţi am 
fost părtaşi. Din cărţile 
înţelepţilor am aflat des
pre «cele procesând orfice... 
(nu neapărat dionisiace), 
în .care mulţimile intonau 
imnuri cutremurătoare ce 
atingeau cu armonia lor 
marea armonie a univer
sului. Asemenea procesiuni, 
după ette îmi dau seama,

‘ astăzi, nu ,mat pot fj reale, 
cu tokte :vM ..
viste ale spiritului se pot

prbdîîce oriUnte. Dîh *' în
semnările confraţilor ga
zetari am aflat despre fot 
felul de adunări

însem nări din

Parlamentul

Acum, de a  bucată de 
vreme, luăm cunoştinţă de 
un nou tip de adunări pu
blice ŞBgur că astea sînt 
cele ţnsă şi ceia mal. De 

. la tribuna lor îi poţi adre
sa primului ministru ape
lurile ultimative, ou con
vingerea că, tu şi

lo poţi proclama un alt 
parlament al ţării, un par
lament moral, care „ eşfe 
diferit de „parlamentul ru
şinii". De acolo poţi cere 
debarcarea Preşedintelui, 
pentru a chema la tron re
galismul. Poţi pretinde ori
ce, din acest punct de 
vedere nu mai este şi nu 
vai r e .  fi, să sperăm, nici 
o problemă.

însă rilmîne o problemă 
«Iacă de la astfel de adu
nări publice te poţi pre
zenta la Palatul Victoriei 
cu ranga, cum i s-a 
tîmplat unui prieten al 
meu, profesor din Făgăraş,

ion rru

zar mm a ■

fi veţi

(Continuare tn fteg. °a
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'»n f pentru ţară. De aco-

A intrat în fHncţhiflelmodcrna pompă de benzină din Sîntuhalm'—' Deva.
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Q FESTIVAL co kai. in ter 
n a ţio n al . La prima ediţie a
Festivalului şl concursului inter-- 
naţional de interpretare u muzi
cii corale „Emit Monţia", orga
nizat la Lipova şi Arad, corul 
Armonii tinere“ al UMIROM 

S. A. Petroşani, condus de prof. 
Horăţiu Âlexdndrescu, a obţinut 
premiul al lll-ea. Au participat 
formaţii corale din România, 
Iugoslavia şi Ungaria. Juriul a 
decernat o diplomă specială di
rijorului din Valea Jiului, pen
tru activitate artistică deosebită.

O „PRODASu şi POPULAŢIA. 
Miercuri, 3 iillie „Pmdas“ a des
chis la Haţeg un nou magazin da 
desfacere a legumelor şi fructe
lor, magazin construit cu mij
loace proprii. Ce este „Prodas"?!

.O firmă, cşre contribuie la apro
vizionarea populaţiei cu legume- 
frueie şi cm alte produse realiza-, 
te in .sistemele de producţie in 
asociaţie. In luna iunie, aceas
tă firmă a vîndut populaţiei le? 
gume, fructe şi cartofi în sumă 
de 20 milioane lei. ; •rî

O PALTINI ŞI CIREŞI, tn 
această primăvară — mră, pe 
raza de acţiune a Cantonului sil
vic Pestişu Mic s-au plantat maţ 
bine de două hectare cu paltini 
şi cireşi sălbatici. Lemn de esenr.. 
ţă rară, de mare căutare. Peste 
ani...

m a m m m m m M m m m m ă iim

!•;*. © PR&JIREA. De cîteva -săp- 
tămţni bute n-arh mai găsit ca
fea boabe ţjn comerţ. La între
bările pe dare le-am pus unor 
lucrători -jM serviciului comer
cial al S. Cî „Retezatul" S.A, (fos- 
fa I.C.R.A.y ni s-a răsptlhs 'că 
absenţa cdfetei bâabe din ttiaga- 
zitie este Oaiizată'. de cdpaciidteă 
redusă deFprăjite a acesteia. Şi 
că se aşteaptă ■ punerea îh func
ţiune 'a «tei capacităţi mai mari 
de ’prăjiră Intre timp ş-a scum
pit cafeaua aşa fcd se ,pgt consi
dera... prăjiţi şi cumpărătorii' •

• Q C it COSTĂ ? O acţiune g
\ carpului kâ control: ai. Prefecturii 
a : relevat  ̂că în multe unităţi. o 
serie de-produse expuse la vîn- 
zare nu jau etichetat preţul, fapt

ce înlesneşte, în actualele con
diţii, practicarea de suprapreţuri. 
Iată cîteva: bufetul din incinta 
magazinului Mlpia", cofetăria 
„Narcisa“ din Simeria, magazinul 
legume-fructe nr. 11 Băiţa, În
treprinderea mică „Edmond‘t Ha
ţeg, magazinele 87, 42, 71 şi 27 
ale . societăţii comerciale „Coro* 
Hunedoara şi multe altele. Dacă 
preţurile unor produse nu se cu
nosc, -se cunoaşte preţul unor, 
asemenea „neglijenţe": amenzi 
între 7 500 şi 10 000 lei.

. i i  t  REPORTER

■  BILANŢUL PIERDE» 
RILOK ARMATEI .{lifiCţ, 
SLAVE,- Uh bilauţ ptevW 
zori», citat de agenjhi Ta- 
niug, arată că, ta cursul 
ciocnirilor căre au abat loc 
în Slovenia ta aRtatefe jdle, 
şi-an pierdut viaţa t9 sol
daţi. şase ofiţeri şi oa Ci
vil. din cadrul armatei
populare iugoslave. Couut- 
nicâtal afirmă că se depun 
eforturi intense pentfu U 
întocmi o listă a celur 
-decedaţi, răniţi sau dispă
ruţi. '

' f l  OPERAŢIUNI ANH- 
DROG. b  ciusţa unor n» 
peraţiuni, armata cotam» 
Mană a distrus nouă labo
ratoare de cocaină ta  Jun
gla amazoniană din sudul 
ţiţR, au informat surse 
militare citate «ie agenţia 
Reuter. Au fort descoperi
te, de asemenea, diverse 
arme şi cantităţi importan
te de substanţe chimice 
utilizate la obţinerea co
cainei.

•  mm mmurn»mmmmm
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RUPTURI REPETATE
De pe acum  

sâ ne pregătim

(Urmare din na". Ii

— Dacă mesajul trimis 
de preşedintele Filialei 
Hunedoara a U.V.R. a 
fost elaborat si aprobat 
într-un cadra democratic 
si reprezintă punctai ofi
cial de vedere al acestei 
filiale, atunci este corect! 
Dacă nu, atunci domnul 
preşedinte a greşit, fS«3- 
eă a semnat dînsul în 
numele tuturor ! Ce gîn- 
Şdesc despre înfiinţarea 
partidului România Mare? 
Ce am gîndit şi gîîidesc 
flespre celelalte peste o 
sută de partide;.-să- aibă 
putere: şi noroe, cinste şi, 
responsabilitate, pentru a 
seri», noţiunea... Despre 
fuzMtels Aceasta "Se ho. 
tărăşţK in mod democra
ţii de csâtro conducerea 
la-* hiv« naţînfraf a 
F-UJfJl. Ia principiu, 
fcu sîijt pentru formula ca 
jp.U.NfcR. să-şi verifice -O
Iţe,şont prgpriu 5î rişte
propriu — oportunitatea 
existenţei şi a cp

dem măcar acum, după 
ce sîntem relativ cunos
cuţi, dacă electoratul ne 
acordă atenţie sufieieotă 
pentru a exista prin pro
pria noastră identitate. 
Dacă nu. slavă Domnului, 
sîuţ destule alte partide, 
astfel că noi va trebui 
să ieşim din scena poli
tică 1 Eu, cel puţin eu, 
aşa voi face l

— De ce credeţi că 
pastorul TSfeSs Uăszlo 
nu este pus sab urmări
re penală? -:.iy

— Cred că are prea 
multe mijloace de a-i 
şantaja pe cei care ar 
trebui să "hotărască tra
gerea dînşului la răspun
deri* in faţa legii.' 'Am 
iţăntiţaia câ » făcut parM| 
din conspiraţia tentativei 
de tefidare şi-l protejează

' propriile vinovăţii. Este 
asemănător cazul cu «ce
te al unui popa Pe cdre 
dacă au 1-âd -pedepsit u- 
5Q& ia timp» (hal tari» 
îşi dă foc casei. Bănuiesc, 
de asemenea, că, dă,

fără să le fi fost dovedi
te vinovăţiile, dînsul ui I 

-se ; cuvhte să xburde 
peste mări şi ţări, să-şi 
bată Joc de ţara noastră 
şi de poporul român, 
dîndu-şi sutana peste cap. 
Şi mai cred că atunci 
cînd, tlrziu, vom afla ee 
mascarade a« fost la Ti
mişoara, la Bucureşti, Si
biu şi te alte oraşe, •- 
tund ctod ne vor fi secat 
lacrimile şi nu ne vom 
mai putea plinge îneca
ţii noştri morţi zadarnic 
jertfiţi, atunci vom avea, 
între alte clarificări, şi 
imaginea reală a acestui 
personaj butaforic. Alt
fel. psţe «p mare. na* 
tfot, dar m  
ntori, nicidecum t ţ  -îls-a 
noastre. Citeai tefimeaz* 
şi de j» ? tateres#e p »  
iitîee Obscure şî greu ae 
inţetefc şi acceptat pan- 
tru mine, care gjndesc 
simplu, ţărăneşte.

Cotară i se selfcită sama 
de 85080 «tetei -  chei-

nătate — « te  
realitate ? (n.n. 
barca a foto 

înainte ca Chnterritll Si 
ia o dedate tn această 
chestiune)-

— Este cît se poate de 
adevăraţi Dacă Dumne
zeu i-a ajutat Iul SBhtaă 
Oofaru ca prtntr-o pllpare 
de viaţă să se întoarcă 
din drumul morţii, ce te 
va fî hotărît la Ministe
rul Sănătăţii: „Hal să 
ne dea un. premiu acest 
om care, chiar zdrobit de 
brute, s-a năseut a  doua 
oară!“. Aş sugera ca a- 
tunci cînd Ministerul Să- 

dtetăţii ya intra în pose-

HtJWă să ' 
iez* domnului • 

_ tes ţapzlo, ■ 
pensă pentru hulirea 

|jpplţga-

a ad o r i r S % . S

cat în jerseu verde şi 
-  chel-, răstignit pe asfalt. în

,tS£i

publice

ifcaestre şl 
Unul thi-

fm m M
a ăB3ESt& 
s i t o W t  f» bâza opi
niei că te «te trebuie Să 
tyh . i f r s e ş ■ Etepâ 
elite . - 1 văzut dacă,

' in dteatoab ţx* 
la atetetote* adunări ob
şte*» *4i şişul sub puîpa- 
Pă,. cat mahil sau eu sticla 

laţi.-, sub toate for- 
Oespre -acestea exis

tă o formulă drastică: 
„Piei, drace, din biserica 
Oteului 1“ Nu Pred câ noi,, 
în- răvilizaţiţi noastră post- - 
comunistă, -trebuie să. spu
neri» astMA

Dlti toate aceste motive, 
şi «ţin altele -pe eare vreau 
să CB Uit avem nevoie de 
o m im fce  a adunărilor 
publice. Na de o lege pur 
şi Nmplu. Trebuie să ştim 
că avem libertatea adună
rii «a cetăţeni români, dar 
că avem şl cîteva respon- 
sabltltăţi «ieflnite, ca par
ticipanţi la adunări, ca 
organizatori de adunări şi, 
ntf în ultimul rînd, ca ad
ministratori al treburilor 
paB&ee. Care stat aceste 
libertăţi şi responsabili
tăţi se ya vedea prin legea 
aflată acum în dezbatere. 
DacS aş cita Unele, ar în
semna sM&Attliţ pe alte
le. Şl toţi. mv trebui să 
Ştite de,«g, «tar pentru, că

* t ţ  rog .......
citatului. 

Aşa m-âto obişnuit prin 
rigorile profesiei. Să mă 
duc la clasici, înapoi, cum

răspund de 
m să-mi ad-

se spune, pentru a găsi 
măsura adevărata*. Dar 
îa -clasici «m descoperit 
asemenea evaluări decen

al* ;
de crigiae 

limbă satt «  
a« dreteat da a 
k paşnic fi 

oenfermBHte-» legilor «w* 
regulează esmtoB*» m* 
costat iii < ii( mulm a Ir» 
ta astfel de chesUaai; în
tru «ceasta nu este trebuia- 
ţâ de autorizare prealabi
li. înhranlrîfc sub cerul 

siftt permise «tară de 
te Şt săUte pttMlee, f»- 
irile, procesiunile şi 

manifestaţiile, pe căile ş* 
în pieţele publice, sunt 
supuse legilor poliţieneşti". 
Textul se aSă îa artic^ul 
28 din Titlul «  al Cbâsti- 
tuţiei adoptate de parla
mentul României la 29 hâr
tie 1923. la te se vorbeş
te de rem&ai de diferit* 
origini etnice, aşa cum, de
Pildă, „ _ .  ,
vorbeşte te» tAjtpAad. & & 
se admite participarea 
oameni fără arme. lăsfnd 
liberă Interpretarea con- 

' coptului de arme pă sticlă 
incendiară, bfie de rul- 
raenţi, lanţuri}, încă sub 
prezumţia că există astfel 
de arme In mulţime, pre
zumţie pe baza căreia in
tervine dreptul poliţiei de 
a execute manevre de te* 
felul. începlnd cu perche
ziţia corporală, tormta.'.J 
cu cine ştie ce metode 
specifice de convertire. în 
el sînt invocate, apte, a- 
nUmite legi «care regulea

ză exeacitareg acestui 
drept*, (M m  «tete, detet 
reteemen«i41e d» JlWi sus. 
In text avteP precîzarea că 
nrnnifestărito'tetoatoiB $U 
de pe căiţe fRibbce au ua 
regi» supus unul al trei
lea tip de restricţii : te- 
gile poRţieneşa" m  vă 
spun drept, eu 1-aife rmmt 
pe tfeăro! nostru jSKstrp 
de interne, emte«t)tul iu- 
rist Doru Vlorel Drsu, tei - 
arabe eaiie sînt aceste lejâ 
pollţiefteşti. Ea mi-a gpţ. 
puns că cele eu prfvîre te 
mijloacele «te protecţie a 
unei «ase de oameni îm
potriva altei mgse de «te
meni ; cu privire la îm- 
prâştierea rapidă a unei 
mulţimi te caz de incen
diu sau de expftozle; cu 
privire la asigurarea «K- 
lor de afluire şi «MSidre

mmm
mmm

' Hi;.:-"I
t
Icnndăeereş. 

a supus « n i
Mrebtore ' v:l *

p  jh s t.f lttd -; 
«te:.deâ*i«|

. wn -prieten al -meu,' mo
narhist. iml spunea că cea

yw m m  KM%-,
tla din 1923.
«tea eă ma 
o «semes$* ;
PB«te m> am i __ ______
te familie, iar prin 
tuţiă aceea femeile tent 
excluse de la exereiţM 
dreptului de «st. Acum aş 

»dâu£ti:
.Domnule, mi-aş ridica 

te  cap top mitingîştii -post» 
revoluponart, ori asta n-ar 
avea un efect bun în cam
pania electorală de toam
nă". .

De mult timp se tot dis
cută despre diverse modi
ficări ce trebuie aduse des
făşurării Campionatului 
naţional de fotbal. Iată că 
la sfîrşitul lunii trecute, 
Consiliul Federaţiei Româ
ne de fotbal, după ample 
dezbateri t l  discuţii, a  fte 
cut, totuşi, un important 
pas pentru reaşezarea a** 
rectă. a color trei eşaloane 
fotbalistice şi deci, adop
tarea unei m>i formule «  
sistemului cempetiţieKal ce
se apdcă te mmm « -
nă la vm ă , s-« optai pen
tru următoarea variantă :
- — J^ itea  A ta* W totoii- 

pe;
— Divizia B cu 2 serii a 

cîte 18 echipai.
— Divtei* C eu 4  sării ' 

a cit* 20
In ,

ediţia 1991—1992. este «9to» 
sideret «a abid de toaead- 

- ţ‘€ spre noul sistem «mn< 
petiţionte, Atenei, te  Bi- 
viz» A. vor mdtte»' te e- 
chipo, adică cete ee m vw 
află pe tocurile P-d# h  
capi «  adaugă ede teci''

: echipe ciasate pe fxtterâe 
trei somri te SKviata fit te 
nouă sistem nrndnd să re
trogradeze «hn' A, -doar 3 
eclăp*6.

te Divirie B vor 
echipieie retregradato - 
Diviaia A  ţi  cete 
campteatul -1991—Î89 |̂ pe 
loctoto* 3 -d t  ̂ n  cete te r i; 
seră. - 43«ăe 88 
B iror t i împărţite te 
.serii «te «ere P*in«âB 
vor ţPOmtxva te  A iar ri* 
timeto «oufi, din ambrie 
serii, vor retrograda te  O. -

Pentru noi, hunedoreriii, 
carie avem «îa mai pvm 
de 9 echipe ta Divizia ţ ţ  
estiş foarte important mo

dul în care se va promo
va şi retrogradă din al 
trrilea eşalon gl fotbalului: 
cele 4 serii vw fi împăr
ţite după criterii geogra
fice avtad ta componenţa 
lor fiecare eHte te  echipe. 
Aowftea ver cuprinde echi
pele clasate in  B pe locu
rile 13—ti, ţam  formaţii
le clasate pe loturile 1—5 
ale fiecărei serii din cam- 
pkxutad rie toamlţink, rit 
Şi alte 2 formaţii divizio- 
nare C, ce s-au clasat pe 
locul fi, care au obţinut 
cri- tete i s t e  puncta j în 
campionatm •98*^2. Cîş- 
tiffăteftrele ceteT 4 serii 
promovează te  B, - 
. Zteti, «tui:*:<*ul ©chilelor 
di^ztesimt- fit S  şl C se

m  te  m  rit»
adtivează în ' frostote, ■ ta 
394-1 V» aven ioc O însem
nate - a r e  valariee, 
dar şl a ahtttnerilor. Vrînd. 
nevrtad, ecblprie divizio
nare- teSwte să «Bspuwă de 

sporttvţ C€HPesp̂ r>«ţa- 
toave, şl. teri «des. să se 
ptteă pă treabă, ' «Si alte 
«urină* să joaeg fotbet

s r , “i a s
Dotelnul, cete 4  «tî-

■ • \ <de
la cop̂ h-keŝ fe- esurinţîfliir, 
cluburilor: şj seeţfiter de 

îm ă^B  ju-

r&nniSSitS:1‘̂ TâT * ^
ioţurHwde.

. . m
rin ultimă i
-sirea- span«Mfi#L.-ăi^8 '. 
ajute . efocdv ÎBtefiţiftSgS 
rea stăm financiare şţ e- 
«ows^it*? a- ,<to
'fotbal

, S p * r â f R  î n

(Urmare din pag. O lariiflui se

te tej
f  de constituire a corni- '
1 teci de coordonare a ae- {
2 dvitaţii de organizare te l  
^ desfăşurare a licitaţii- I

4 lor* i

corespunzătoare, peste ca
re s-au suprapus şi ne» 
mulţumiri salariate. In de
cembrie trecui am abor
dat în tratativele cu gu
vernul doar nemulţumiră* 
salariate. In iunie «mul a- 
cesta, am abordat modifi
carea grilei salariate a 
personalului medical (ane
xă la hotărirea 307 a gu
vernului) $1 majorârea â- 
locaţiei de la buget pentru 
sectorul de sănătate. Am 
obţinut modificarea grilei 
salariate prin care atît 
medicii cît ?■ personalul 
mediu ajung la un salariu 
mulţumitor în raport cu 
celelalte categorii de sala
riaţi. Alocaţiil e de la ^bu
get pentru sectorul de- să
nătate au crescut la 16,5 
miliarde lei şi astfel ma
jorarea cu 50 1a suta a sa

la în
tregime de te totgeW oe- 
maifiintl nevoie de desSia- 
ţarea locerite» de muncă 
a 350 de persoane din sis
temul jinfeţean «te ştekăta- 

. te. ta totalitate personal 
administrativ şi economia 
. Dintre revendît^riţe pro
movate €a guvern de sin
dicatul «testam a mai ră
mas ta suspensie cota par
te «fin CAS. <mre-i revine 
sectorului sănătate, te ca» 
re  este |n mod iaexpltea- 
bil de numai I.T5 la sută, 
după ce «PUI traont. riad 
nu se intruse te.îflBarăttză» 
-rea: preţurilor,- cr-a.Ae 2Jo

Noi sperăm ta crearea 
la nivel ntefoaei te total 
a unei confederaţii stăriî- 
cate sanitare, ta cadrul 
cârtea problemele sectoru
lui de sănătate să poată fi 
amorsate şi rezolvate In 

' ■ mod unitar.'

62. CU RÂBOAREA TRIX1 MAREA

Suda nu-i mai răspunse. lui Tarantik, pentru 
că în âeel mdment intră grăbit ta încăpere dr. 
Stroulial.

— Pe platou totul e pregătit pentru reconsti
tuire, cum îi spuneţi dumneavoastră. Strouhal vor
bea atît de aihabiî, îneît era «diiar puţin neplăcut.

— N-aş vrea să vă zoresc, domnilor, dar înţe
legeţi că avem program de emisie ta toate cele 
şapte tale «te săptămînii şl nu putem ţine blocat 
platoul «tft de mult.-. Şi ca să transmitem mweu 
cîte an fian, nu mal nterge, ne-ar tea tetespecta- 
ţorîi ta goană. ... , .

»— Mai aveţi puţină răbdare, îl 
Ştiţi, cu răbdarea...

Tarantik tacetă să mai zîmbeascâ. Ştia al cui 
va fi sfîrşitul. * ; ' ‘

«3. ÎŞI CUNOAŞTE FIECARE LOCUL ?

Problema era, prin urmare, rezolvată, misterul 
dezlegat şi făptaşul găsit. Nu făcuse tacă mărturi
siri directe, dar declaraţia plutea ta aer. Coborlră 
cu toţii pe platoul de emisie, Ja parter. Tarantik 
tăcea, reflecta la situaţia lui şi de aceea tresări vio
lent şi speriat cînd Şueta îi atinse «olul.

*— îţi mai aminteşti de prinsoarea noastră, 
domnule Tarantik? Spupeai că-1 vei cunoaşte pe 
asasin cu o jumătate de 
ce spui ?

Tarantik tăcu.
-K — 9  
zise Suda
Adăugă apoi a? un aer iterios: Peşte cîteva 
fi vor cunoaşte toţi pe asasin-

Tarantik nu răspunse nici acum.

oră înaintea noastră... acum

-r- Ştiu chiar şi pentrş 
cauză avea nevoie asasine 
milioane de oameni... dar 
domnule Tarantik, nu-i aşa ‘

Tarantik tăcu şi de astftwmT1
Pe platou, totul era pregătit pentru reconstitui

rea finalâ a cazului. Camerele de luat vederi, apa
ratura de sunet asemănătoare unei splnzurători, de
corul, actorii şi valul tehnic —• totul era la
-locul lui. în acelaşi loc în carp se aflau la fatala 
emisiune. Pentru cele două taftfo&ne de telespecta
tori din faţa micului eman, rula, desigur, încă un 
film, de data asta unul argentinian. Aici Insă, pe 
platou, putea «6 înceapă reluarea eMsiuniî de ieri.

— N-ai să te superi, domnule Tarantik, dacă 
n-o să jucăm toată piesa dumitale ?

(Va urmai

Roman publicat la  Editare Jffnfaers* — 1931
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KOOĂLNICEANU — CENTENAR

„CîntecuJ sau lebădă"

în urma articolului „E~ 
VAMSJEUŞTli: pe cure 
.Sfcom semnat aici tn  nr- 
f&ă cu. două mpt&mîni, 
<tm primit o scrisoare du- 

1 Sf TI {ţf?tţ€l ggj
mă. JVu obişnuiesc s& tmt 
{& considerare anonUtUdO, 

• interesul acestUM 
se pare mai teirg, aşa ei 
am soccm *m  *&4 răte 
pună folosind singura «s- 

----de oa« ~  ■

CONTRAPUNCT

r tw ă m » ...... ......
toarnă metis* meauf, pen
tru ca cititorul să se.' oile 
în deplini cunoştinţă de . 
cauză, putini totodată a- 
îr«p*t exact xţăt&m ţi  
stilul preopinentului meu. 
grmcipata sa calitate e, 

altfel,

. «tomnalt O t e t  R»- - 
A». Dtte* veneaţi Ut sta
dioane, în Deva sau Hu-

wv& m a ş r m  W  &
urnei tmmtmane»*

de Hmp&de t
' "Domnule dragă, fără 

supărare, scrisoarea dv. 
b:0decssă un tţtod de a 
gînrfl iMoler&at_ fb as
cendenţa m ea* familială 
număr şase preoţi oare 
au avut de -suferit pen
tru, Tor ţi Sub
stă pfaîrea ckaanv — cră
iască, f t  sub Cea comv- 
rtisţS. ImtKşi nu şi-m re
negat-o. iar* graţie ier, cu 
am crescut in respectul 
projpnd faţă de tadte cre- 

■ dtnţele. ■ Trt articolulr eu - 
pricina n-teiţ contestat 
valabilitatea credinţei da, 
ci doar Zelul cy'
mesagerii ei se străduţe s 
de iţg w rm te  să agmi 
setem prozeliţi diu smul

-SŢiB H&S~ 
Isus îl

’dter-. 
»  din JSmfn- 

tui Hber* «te vineri, ş t
■S, - - cvMh

A ram , U ristes— a.—■_ am . *. , KC.lAkSAMlrA.-w- •flWWMpţWt1 J9t : .;
TA*.
* Scurt şi limpede, ţţe 
care tăsguud w>( puţi» 
scurt, dar sper d  ţoi alU .

mud pşp&r,
.....

pei -mmm enmatt e m  
sfintele «oaste biserici, 
n-am nev^apentru f  ceas
ta M  râs pe simâiome, 
unde mt-aş aminti cel 
mult de pogprţreq dispă
rutului elicopter _ prezl- 
■dettţsal fi» «met, pe Isus 
*  a m  necontenit aproa
pe Ş*-l> regăsesc mereu 
m , -tot ce- ne înconjoară.

de la ochii copiilor pipi 
la foşnetul pădurilor, tar 
astă îmi aftmge ee să mă 
simt împăcat cu mine Şt 
cu lumea.

Pe de altă parte, im
presia ide intoleranţă sus
citată de mesajul dv. Pine 
ţi din afimtefia e* aş fi 
-scris acel articol „e« duş
mănie". Nu m-aţ fl  mi
rat să-mi atribuiţi un 
sentiment aţii de unt 
dacă susţineam interxfce.- 
fea manifestărilor publica 
de „evanghelizare*. ■' Dar,

■ dimpotrivă, eu pledăm 
- tocmai pentru ' Ubertsies 
de ' esoerâre şi expresie, 
specifică oricărui stat de- ■: 

-moctvtic şidedrcpt.Dnde 
vedeţi idei dmşndMe? 

iCiţiţă .mm tttent^ domm- 
le, ff, în general, fncer- 

; câţi să meditaţii eu. mai 
: rm&tă îngăduinţă asupra
opămrnr oa rn-mt. m

f c secate ironie a existat 
în prtieolM.1 <mm t»i-

t ,  d â r  asta  e ţu  ta -  
a ltceva  ş i n u  tre b u ie  

s-o- purmfi la inimi, cădi 
a?4 xtnt scrStorB: , ea 
littfbă ascuţită dor na 

: duşmănoasă. ■ '  ■■' ’

în  sfirşit, mă avertizaţi 
că da aşeunt sînt aşteptat 
la jwkesmta devină. Dar 
vu asta m-tm cotmsdmţi 

or naţăatte. ftetdidţa 
noastră este că m  rte 
vom ' înfăţişa intr-a ei 
înaintea înfricoşatei jtede- 
căţi. Mtmlut toţi. Chiar 
şi dv., domnule dragă. 
Cu ocazia aceea presupun 
M  m i ama plăcerea să 
vă ornase personal 

Cu aceasta consider din 
parte-mt încheiată taica 
noastră polemică.'Nu hta- 

. ihte-faşă d t 9 Vă -m m -  
mi pentru materialele m - 
eumeitdsre -cu eore v-aţi 
însoţit «esăiuZ. Am ad- 
mirat îndeosebi excelenţa 
comUţiilor grafice M  
care au fost realizate. 
Trebuie- sS recunme, au 
fără .regret. . că noi, atei, 
At Nommîa, nu, dispu
nem, cel puţin deocamda
tă, de memenm mîgaaşe. 
Atît doar că am dej 
atît vîrsta cit şi nivei 
de cuteură u t wmmie 
ar pmm f i  sadm sau — 
cu am  m l puţin ^  emu 
vertVtiţm pase ootorate.

Cu, m x . Aomnute. m  
ne dm Dummemt —  m m

«o te. bum  Şt Sănătate, Ai 
dv. «fecer* dur necamet* 
&bttt - o ■ ^  '-5« asii . riiliiiiiii -..

S-a împlinit un secol de 
la trecerea. în nefiinţa o SJ- 
neia dintre marîîe persona
lităţi ate istoriei noastre 
MihatJ Kţgâfniceanu, îndru
mător cufttirflt si literar, pso- 
zator, memorialist fi ora po
litic, om e» gîndire Bberqla 
şi âteKQcratică. Dupo pu- 

IblicşH-ea 1p Berlin în 1838 a 
„Istoriei Vatahiel, Moldovei 
şi fdîahîtai trOnsdbnabietH", 
Kog f̂aieeanu începe © im
petuoasă activitoţ* cufturol-
literjişâ eu finalitoîe poGti- 
câ : preia „Ală<*a româneas
că" {f$38ţ, în 1840 scoate 
reviste JS ăm a titerarfi" cere 

fa ifeteatuf# 
românâ cSrecSa w^kmată 
şi p o p o k tră j apoi „Arhiva 
rom«f»«!ce" (1841), „Propă
şire#* gM&ţ *s» m*m8 
codireetor «| Teatrul ui hte- 
ţiorterf efin laşi • publică pri
ma prozS „Fik»oFta vis-

s r

A p io *  m m » . i  trist în (ara pîînă de un»or

Adăofvtata cel Vi V iw . -■

M tt-eH R W ti « w i trdind f »  pr eicn tat 
ta ttiBica^i oare se scensperă toate, 
owe-o A pretai tău, ssagorătate ?
CŞatec scatţniti eteviate sfMzarate 
«feb cer aogeat» voi. aripi retezate !
Albe oertUMt de târtiu, vise.
N p tw i că zi ud p e ţărm uri in terzise .
Ca foşnet lin de manuscrise 
Şi gust de lacrimi ucisew 
V-a{l dus pe apa slmbetei la vale, 
Fotiae-trouze imbrăcate-a zale...
In lome»-n care se scumpiră toate. 
C are ţii pretm tău. singurătate?

ROZAUE

Nu se ia.apa. nu w ia Mmina, 
nu se mal întrerupe gazul, 
au M i avem pe cme să dăm vina, 
politichia a schimbet macazul... -

Şi dă du, uâ tt, pe ecranul «ic, 
avem reclame, un avem fistic...
Şi «e ieţîăs că >a promisul rai
in t  dit» belşug potcoave, dar mi-s eaî ?

Circul e-n toi- Este şi 
«seva salam şt-un di am de libertate, 

trăi. iubito, piuă mîhte,
de toate-

■ ■BW.AlA AP.: f -Ala.Ap.ŞI|Ţ-«-».-̂iuF.(up u«» ar-'

-M-mm

Şd»vmWt 
Făcut -
$  doar ta morw*m*il >
Araadui eeawaeut 
Veghează m » M  
In fiecare din noi

Aşa că. noapte hună! Somn uşor! 
Ştiu alţii viaţa noastră s-o trăiască.

IN LfBRARI»

Cîte n» erou nccunoseut,
Dn siad că putem fi '
OrtcmA rhor decep»

 ̂ tară. : .•■■■;. :i
i ţară-
■ ia felul nostru.

Şi toţi la un loc.
Eroi necunocoţi—

GELU NEGREA

' IUUE

Soarele toarnă plumb fn picioare şi pleoape 
Ş*-î simţim aproape, tot mal aproape 
Timp la a© zbate strinsă de cercuri, străpunsă de i
Vântul «scat ridică ertenade pe uliţi. -'
Galbenul preot întinde-a pir Joi peste bune sutana 
Dassesti in cîntpuri, besmetieă fata morgana 
O ploaie tic ropote e tot cc-n u lu ia  al mal vrea 
Dar ploaia, rând vine-i fierbinte şl greu.

(Uţi

ION CIOCEE1

tul ut* dar fî seria studii
lor sociale -  „Dezrobirea 
ţigqntlop 11844 ;̂ deschfeoe 
cursisi -4t Istorîe naţională’ 
la A stenia Mmătîeană cu 
cel^jnd>(Cuvînt îidrwfcwtw";- 
îipărafte îetîrâl vekiin dw 
„Leţopiteţele Tării Moldo
vei" ţlAte). Se consacră *- 
poi fdw^îi României 
aernei

M âf puţin cunoscută ma- 
reitd publiţ. .dar iodrem .A» 
traîftiţfflf* ghiar „Cea mal trai* 
nicg,.operă a sa", 'după cwr>- - 

40 (zăprge Câtmes-
cu tn „Istoria iăeraturtt ro
mâne", este corespondenţa 
Iui O  cores-
pondeefâ vodd p , în aee- 
lafr tîmp, orîgmatâ, începînd 

-ne membrii- tomiiîei ji eon- •

Reîntors în ţară, editează 
revista „Dacia literară" ca
re, aşa după cura enen#s- 
nează artico!ul-progrem, tre
buia sâ devină „un reperto
riu general al liferaHţşH ro
mâneai, în carele, ca într-o 

• oglindă, se vor vedea seră- ' 
torii moldoveni, munteffi. ar
deleni, bănăţeni, bucevineet, 
fieştecaro cu ideile sale, cu . 
limba sa, cu chipul său". De
altfel, şi în corespondenţă 
sa dm această perioadă răz
bat efor ideile despr© unjj-ife 
’Dovotfâ -  scrisoarea *
Ei iade Radule seu în care vor
beşte despre „datetf şi 
strînse cofaborărî cuîturalţ. 
între munteni fi. mplddvhşu - - 
la „Dacia literară", intţ-» 
scriajprtt «fier timpjşA sA*d«- ' 
lor, grhitează id*W A*W 
nătă^rii situaţiei econotuie* r 
0 ţărănimii, odată c» ridi
carea nivelului tehflfo «tfdi- 4 
griojiturir şi mai al*ţ p ra f ,

'SSSFTSJă&R '
MiHail Sturdza, domnul M u t-

&
nitortW dk o -deztţoSŞ

origlRofă, în
•' -ţ

mîî, precum şi o corespon- 
denfă protocoiaro.

Prîfnele scrisori datează 
dtn epocă studălor pertu 

. graniţă ia Lunevilte şt Ber
lin. Qk. aici arăta tţecesfta- 
tea ca teatruţ românesc din 
■ ia 5» să fie încuro^, subli
niind importanţa acestuia în 
dezvoltarea literatei! naţio
nale şi în „năspîndiMO tu- 
miniîor în. poport'. Deaire
FratrtO men̂ ewasoză că VJE o
ţară frumoasă, bogată, civi
lizata, puternică, dar cum nu 

. şunţ francez, eu prefer patria 
med. N-a 5 schimba săraca 
Moldovă nici pentru întîîuf 

"tron din lume". Paralei cu 
etdborarea islâriei sale, Ko- 
găfniceonU cfcpune o muncă 
intensă căutînd să-şi facă 
cunoscută ţara peşte hotare, 
erecţiile ei sptrăuale, cer în d 
să i se trimită din ţară cîn- 
tece, balada, uaderii dom
nitorul» Grigore GfneO, A- 
lexandria, Afghir şr Elena.

nii. măsăstirefti, c • ■ -1  -M 
toţi oamenii se nasc dlfrţ| p  t

Un larg ecou ' î̂rfHţţĝ  
scrisorile tfin ti mp di CNiWtnE- ' 
ei lut Al loon ţm %  şjfef* 
serfe acestuia persani -âo»i 
celqr- apropîoţi li^'aefdliă; 
periepdâ fiind 1
rioavv o vîe|P'.............
După obligarea «tpUcŞtik 
iui Cuzfl, KogStrtiâfonu S

cu. mia* nici un oA eegre*.-

mari fi toate ^nftpfuirăe' 
noceţre s-au dus «fruertai"

, In Cites» rmduri se referă 
Ia refaţăle: sale cu t.€. Bră- 
tiarvu şi C.A. RoseŞLsifipştt 
zentortfi âi partidului liberat 
din Murtfenîq, pe cară rui 
i-a agreat niciodată, pentru 
tutela pe core au. teercet 
să o impună în urma uni
rii. Brătianu Spunea cS „tfn 
an îi vom trată ca oospeţi 
(e vorba de maldaveţrt -  
n.n.) $i după un cm «f vor 
trebui să meorgo cu «şi*.

Impresionantă prin aria 
sa, prin varietatea |ţrohţe#e- 
lor abordate, nici un cer
cetător nu ar putea trece 
peste prodigioasa asfwiţete 
a iui KogălnEceano Şfră a 
nu răsfoi corespondenţa sa, 
oglindă vie o unor vremii 

•de zbucium dar şi de mari 
realizări, de crisfaBzărt te 
fiinţa pOporUfui nostru.

MINEI 8GDEA

(
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l̂uTnalui fericirif
O carte-document extra

ordinara despre o perioa
dă din timpul dictaturii 
comuniste, în care scriitori 
şi oameni de cultură ro
mâni erau -supuşi anatemei 
şi oprobriului public-,rlur- 
naM fericirii" este „Testa
mentul literar” al lui N. 
Steinhardt, evreu de ori
gine, despre care Vagii 
lemtura mpnţioha : «A fast 
deci închis între 1959 şi 
1964 Destui pentru ca pe
rioada de «Jetepţie (poiiti- 
că) să-l transforme eu to
tul. Dintr-un intelectual

puje, mai degrabă agnostic 
şi preocupat de literaturi
le străine, să devină un 
autentic Jromo religiosus” 
şl nu mal puţin impor
tant — să descopere con
stantele unei spiritualităţi 
româneşti pe care, odată 
ieşit din închisoare, le-n 
cinstit cu verbul «i verva 
lui inimitabile». Închisoa
rea a  constituit pentru M. 
steinhardt academie %i al
tar, Să ne mai mirăm că 
mărturia lui se cheamă 
„Jurnalul fericirii* ?

J9

După cum.reiese şi din 
genericul său. ~ manifesta
rea, organizată de filiala 
locală a Uniunii Vatra 
Românească «i Primăria 
comunei Buoeş, cu ^>ri- 
jfeuî Prefecturii Jud«i{.>- 
ne şi a  Inspootoratulul 
pentru Cultură Hunedoa
ra, îşi propune să organi
zeze duminică, pra % « 
generoasă întîlnire a. jo- 
cuitoriiQr Ţării Zarandu- 
lui cu bogata şi nepieri
toarea lor istorie, tocul

€U
ales este Dupăpiatră — 
©heia, unde toarete A- 
vram lancu. în fruntea 
moţilor, a înfruntat ar
matele austro-ungare ve- 
nite fn misiune de pe
depsire.

— Ce va cuprinde ae- 
tuala ediţie a manifestă
rii care a debutat îa a- 
njft. 1972,. domnule pro
fesor Vteel Vulturaru ?

—• Invitaţii noştri, ca
dre universitare, ofiţeri 
ai Ministerului

Naţionale vor vorbi des
pre personalitatea lui A- 
vram lancu, despre stra
tegia şi tactica sa de a- 
părare, despre contribu
ţia moţilor la făurirea 
istoriei naţionale. Vor 
mai avea loc, de aseme
nea, un parastas pentru 
eroi, exerciţii militare, un 
spectacol în aer liber şl 
0 serbare cîmpenaaseă. 
Pe lîngă momentele emo
ţionante de istorie pe 
care le vor trăi. sperăm

U

ca oamenii, in special 
oaspeţii noştri, să Se 
simtă bine. Vreau să pre
cizez că, pe scena amena
jată în aer liber, vor e» 
volua ansamblurile artis
tice din Deva şi Brod, 
fanfara Casei Armadei
Brad, tulnîcăreşele (fin 
Blăjeni, formaţii locme. 
Sperăm ca şi comerţvi 
să fie la înălţime, reroe- 
zentaţ de Societatea „Crt- 
şul“ S. A. Brad.
' M M R BODEA
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•  ... ŞI dacă există unde
va o constelaţie a fericirii, 
doresc ca cea mai -lumi
noasă stea să strălucească 
pentru Laura şi Augustin

, Bojan. „La mulţi an i!"
’ vă urează Mihaela-Maria 
bojan. (2773)

’O VlND înscriere Da
cia 1 300 (1987). Deva. te
lefon 20469, după ora 17.

(2774)
•  VÎND Dacia 1410, 

cinci viteze, nouă. 150 km 
la bord, culoarea „bleu 
Mamaia'’. Informaţii De- 
gra, telefon 22398, după ora 
80. -(2733):
1 •  VlND convenabil 10- 

Şcriere Dacia (februarie 
4989). Deva, Cloşca, nr. 3, 
.Orele 10—19. (2780)

•  G.AP. Aurel Vlaicu
Organizează licitaţie. pea-.. 
|r* inzarea âu fachiri® 
rea construcţiilor zooteh
nice şi pentru vînzarea' uti
lajelor şi obiectelor de in
ventar in fiecare joi, între 
Orele 10—14» pînă Ia li
chidarea patrimoniului. Lis
ta se află afişată la sediul 
OnităţiL Informaţii la te
lefon 41149; (2784)

•  VlND motocicletă MZ
175/ Aurel. Vlaicu, nr, 227, 
Smnson Ene. (2785)

O VÎND GEC auti turism, 
Inscribre -dublă 1989, j' te- 
iţfcm ?173®, di|pă ora 16. 
©evă- : (2783)

O -VlND convenabil în
scrie t - Sada a, riHe I,## 
Deva,-telefon 25730, după 
Ora 16. (2781)

Telecolor, Cmsr 
păr Jfctîrv’o to a t a r  tetevir- 
fniajat sau video opriri- 
ma£$E Deva, J2908

-«. (2788)
A-ytelD - convenabil- 10 ■ 

. famHtl albine, lăzi orizon- 
»!.*>. t>‘, WfOeatle. Hunodoa- 

■ ra, tetofea 12445. ' :
(2777)

• '  VlND Dâcia breafe. De

va, Gojdu, bl. 0  4, se. 3, 
ap. 29. (2776)

•  VlND televizor Dia
mant 210. Orăştie, str. 
Armatei, bl. 2, se. C, ap 
40. (2775)

•  C.A.P. Şoimuş vinde
la licitaţie în dată de 7 
iulie 1991. ora 14, la se
diul unităţii, ' bucătărie 
furajeră cu una moară tip 
MTMP. (2772)

•  VlND■ casă. Şoimuş,
nr. 19 A. (2765)

' . •  VlND bibliotecă eu 
cărţi, Deva, tîftipia»- b t 14, 
ap. 22, sc. 3, (2764)

•  VlND Skoda 1000 MB.
Mintia, î \ S  faa;1?** 
Sav. . • (2771)

•  VlND apartament 4
camere - (Ungă . primărie). ' 
Hunedoara,’5 informaţii te
lefon 16347. (2770)

•  VÎND televizor cotor 
„Toshiba". Hunedoara, bu
levardul 1848, bl. 3, ah. 5.

(2767)
•  VlND colecţie com

pletă „Magazin istoric". 
Deva, telefon J34Ş7,

42759)
•VlND-, înscriere auio- 

turism 1983 şl Dacia 1300» 
fabricaţie 1977. Deva, tele
fon 14304. (2760)

•  \ ' Kij maşină tr i~*m 
scmiautmnată 180 ace. De
va, telefon 18696.

* „ (2762)
•  VlND apartament 2 

camere. Deva, telefon 29080.
(2756)

•  C.A.P. Rapolt vinde 
la licitaţie' In 7 iulie, ora 
10, mijloace fixe, obiecte 
de inventar, şi cai. Lista 
se, află Ia sediul unităţii.

(2789)
•  VlND IM S. M. 461

cu motor Diesel şi cazan 
de ţuică 180 litri. Cobra 
— Cabor. (2753)

•  r î m  ©»da i m  t».
leviabr Sirius. nou, şi Gold
star, sigilat H&ra, fetifon 
21417. (2754)

•  VlND ehioşc dotai 
peniţa alimentaţie putăist. 
monfat în ţ Gepajîftt-îăfe

transportabil, telefon 48107.
(2744)

•  VlND înscriere Da
cia 1300 (ianuarie 1988). 
Deva. telefon 27255.

(1205)

•  AGENŢIA DE TU
RISM MAREŞ TOURS or
ganizează In perioadele 
9—14 şi 16—21 iulie 1991 
excursii în Turcia, în con-, 
diţii avantajoase. Se asi
gură transportul cu auto
car elegant, 2 cazări la 
ducere şl întoarcere eo d - 
nă, pe litoral, uaa căzare 
in Istanbul şi o masă de 
prînz la thtoaeoerea , pe 
Valea Prahovei. Preţ 3500 
lei şi 39 DM. Informaţii la 
telefoanele: Deva — >7s>i 
şi 21034, Cteăştie^— 41644.1

(2787)

•  OFER spre închiriere 
apartainent două camere; 
Deva, telefon 23730. ■■■.*-■ r

(276?)
- •  OFER ■ spaţiu penţru 
activităţi privatizate, ' str. 
Eminescu. Relaţii Deva, te
lefon 23201, orele 19—22.

(2782)
•  SCHIMB apartament

trei camere Alba Iulia, cu 
Deva, Simeria. Telefon 
61701, Simeria. (2761)

j •  SCHIMB garsonieră 
Rîmnicu VOcea cu similar 
sau apartament două ca
mere. Brad. Telefon 956/ 
51361. (2755)

•  SOCIETATEA CO
MERCIALA „NIVES ART" 
SRL BRAŞOV, secţia „Ni- 
ves* Taxi, telefon 921/

. 44864 ■ Braşov şl 6S7/29187 
Hunedoara preia «te firnsâ 
conducători ism%7 m. «iţe- 
turisme proprietate perso
nală pentru ardeii de

îşi mi i w w w .
• avaatslogse de mlaVttmm,

42766)
•  "DOAMNA ?3prefcu E- 

lisabeta din Hunedoara s 
fost autorizată pentru des

facerea băuturilor, sucuri
lor. cafelei, prin actul 
3704/1991, emis de Prefec
tura judeţului Hunedoara.

(2758)
# PRIN autorizaţia

l i  îl! 1991, --
deţufui hunedoara a avi
zat înfiinţarea Asociaţiei 
familiale „Alghi" Hunedoa
ra, avînd ca obiect de acti
vitate comercializarea, in
termedierea mărfurilor ali
mentare, industriale, in
digene şi import, local şl 
ambulant. 42751)

•  TlNAR, şaten, ochi 
Căprui, 1,72/73, doresc cu
noştinţă, Intenţii serioase,
Îwefer tor că -sau şaten 
pre blondă. Vîrsta 21—26. 

Trimiteţi poză, amănunte 
la adresa: Deva, Aleea 
îtreiului. bl. 66, ap. 107, 
Ifurgu Constantin. (2768)

•  O soartă nemiloasă şi 
tragici *. făcut c a 

TAMAŞ roman, 
de 44 ani.

să părăsească această lu
me. In urma Iul rămîn 
Zufletele nemîngîiate ale 
mamei Tina. î Lenuţa, 
copiilor Felician, Lenuţa 
şi Radu.

Cuvintele slnt mult prea 
neputincioase pentru a ax- 
prima durerea noastră Ic 
faţa unui destin atit de 
erud. îi’ menn întm c? va 
avea loc to 5 iulie, la Si- 
mltiru^din Brad. (1206)

•  FOŞTII- colegi de 
muncă de la Societa
tea comercială „Ali
mentara” Deva slnt a- 
lături 4e familia Ba
dea la' greaua taeer- 
care pririauftă de tre
cerea în aefiinţă a 
emâi mure a fost un 
om deosebit, un coleg 
de îiefeleeait

-m m *
MSSL

J.J.P. INTERNATIONAL S R L], *
IMPORT EXPORT * !

BdD»c+b»l MIG-pfltt DEVA - I 
Ttl 9S6 2X337 .

-ROMANIA HOLLANO |

................  i■ ■ ' ; ■ ■ ■ - -:: ■' :-■ ■■ ' - - ._■■■■■■-' - •
ANUNŢA fNCEPEKEA ACTIVITĂŢII COMERCIALE I  

IN DATA DE 1 W4JI5 4881 — J
OFRRA SPRE CONTRACTARE EN GWOS &MJ r  

VÎNZARE EN DEŢAIL: - - ,7,- .• ■ « . - *
•  monitor PHILIPS profestonab aib-aegrU; I

monitor CVG — NA 5439, «Mart !
computer PC — Kioon 80386 16 Mhz, Fiopy t 
U  Mfet, 4 Mg. 40 MOA, VGA; f
telefax PANAŞt '  IC UV130 ; •• !
multiplicator OKftUUMM « » :  • 1
teletoane fără fir ŞANTO şi WtmiHW; 4
berdmflai BOSCH 4 ritm . rit accesorii; |  
aparat «a MtraMafate KATLAM (aati|to|ari: t*

ou rşsmixştmk ,mms mmm&Jstmmţp* |
TARE întreaga gamă a renumitelor predase PHIUPS J 
din Olanda — televizoare, tehnica aBdh*rinsiS, te* |  
cari şl spoturi de maro putere şi consum redus» a p a -  J 
rate de birou, aparate casnice etc. »

Cataloagele de produse se pot consulta la sediul 1 
firmei. ' • *

ASIGURA TRANSPORT CU CAMIONETA de 3 f  
tone. intern şi extern ; *

Livrează la comandă cafea, sucuri, liraonadă, berc, 1 
produse alimentare Importate din Olanda; J

. INTERMEDIAZĂ CONTRACTAREA ŞI EXPS- I 
îMSiSA produselor româneşti |n .ImmrDrlsri din • ' 
Olanda; 1

ANGAJEAZA: *
o personal calificat pentru exploatarea, inireţi- |  

m m t fi 4«pjiaart‘3i «ff^aterelot î *
o personal pentru calificare in domeniul filo- j

grafiei (puMieafii si notorii *
* personal eMfteat m eiecfretetolcă, s»m4rs* 

gurarea activităţilor de service oie 
lor PHILIPS.

Relaţii ia sediul firmei, telefax.956/18053. ^
(8642)

•  -

O.
o
#
o

SOCIETATEA ACROTBANSP<mT S.A. £
m m m m d m A . _■ {

I Vinde prin ticitafie uii|toaoe auto. Lista cu mi|- * 
I toacele auto se găseşte la sediul soeietăţil dla DKVĂ, 1 
l tk .fM n M ,ş r .2 .

Licitaţia se ţine în data da W iulie |9M,-|a sediuli
ietotii. ' J -: ’ ’ *

. ; î . (373)
societăţii.

km sp

)•

r
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O încercare hotârîtă se 

făcu pe plan naţional şi 
internaţional pentru a lip
si suferinde  ̂de
adevărul care este pentru 
.salvăreă lor. Unde oame
nilor ld este oprit accesul 
la adevăr, As către r dom
ni lorii 16r, naţiunea uită • 
pn .Dumpezeu şi asupra 
consecinţelor este daţ a- 
vcrtismeritul în Cartea 
Si'intă, Biijfla, Ps. 9 :17» " 
„Gci răi se intorc în lo
cuinţa Morţilor ca şi toa
te naţiunile care uită pe 
Dumnezeu".

Primul interesat, în a- . 
. eeastâi. agresiune împotri
va intereselor de viaţă ale 
poporului» este duşmanul 
lui - Dumnezeii şi-al omu
lui,. adică Satan, ■“ dumne
zeul acestei lumi (2 Corint 
4:4). "

Sînt 6000 dş aM 'de cînd - 
ţ>umnezău a iîreat pe pă- 
mlnt pe^prima pereriie de 
oainpni e ts  in
Edkm, unde ei trebuiau să 
asculte şi să respecte po
runcile Sale. Creatura spi
rituală. pe care Dumnezeu 
ă pus-o să-l supravegheze 

. şi să-l conducă pe om pe 
I Calea hotârîtă de El In în
chinarea curată adusă Crea- 

l torului lor, se numea Lu- 
I tSfer. Poftind pentru sine 
f închinarea pe care prima 
[ pereche, şi-apoi întreg nea- 
j mul omenesc, trebuia s-o 

aducă lui Dumnezeu şi 
I rîvnind la poziţia de Su- 
j veran al Acestuia, această 
» creatură se răzvrăti şi se 
: răsculă împotriva Creato- 
( rului, devenind astfel ne- 
i legiuită. în această răs- 
» coală,el tţrî cu sine,atît pe 
I prima pereche de oameni 
I cît şi alte creaturi spiri- 
: toateJAiţUnci se ridică in

: univers chestiunea de> dî»> 
cuţie cu privire la st .* -- 

■ mafia acesteia: cinh-esto 
cel suprem: Dumnezeu —

; IEH(WA: sau Satan 7 î ,
Acesta din urmă a declar 
rat că Dumn^eeu nu ppăte 

' avea oantehl' care .$S* rămî- 
nă credincioşi lh ■' probe 
(Iov 4 :12—21). .

Dumngceu a primit pro- 
. votarea şi, a  lăsat pe acest 
nelegiuit. în picioare,' hotă- ■■ 
rînd un timp pentru - re- 
’ >lvar ch< stiunii i., cie- 
ză, .iar pentru aceasta 'Ei a 
ales din toate nritiunila un 
popor pe care L-a trimis

s-ai folosit de trei elemen
te’-t religie, politică şi co- 
mşrţ.

Religia a fost unealta 
tMî>M,hi?-îL5 m  care el, rfiiar 
din Wen. a folosit^ spre 
,! a^ab .i‘ om c? -a Fu*»* 
nezeu şi â-i răpi posibifl- 
'* p-m - -a ieveni 

prin adevâi (loan 8.32) 
Şi astăzi, prin reprezen
tanţii săi, el îşi susţine 
minciuna religioasă că o- 
mul nu moare, pînă clnd 
Dumnezeu â zis: „...vei 

. muri negreşit* (Ecl. 9 :5,10; 
; 3 :19—21 ; Ezech. 18 : 4,20; 
Rom. 5 :12).

»*■* nr, şUf
cat contractul închetet cu 
Dumwieu r#l-n «vuî î«.- 
părăţiel Aue in
pugăriunea .̂Tatifi* nostru",. 
a reeoftaandat : "iiaŞltor, 
spi e mttftuire 1mpâr%uls 
acestei ltMii,: ce na vin de 
la lEHOVA Dumnezeu, ci 
d- sa adversaroMiău (Luca 
4:6). A deWfeait ' astfel 
cee^or al Cuvîitiţţlui Şău. 
învăţînd pe dăntoni „thv$- 
ţături J- datină omenea® 
că”, tradiţii ^ i obiceiuri 
contrare adevărului (Isaia 
29:13).

inchiziţia dintre - anii

instalată in ceruri cu 
Ghristos ca Rege (Luca 21: 
24 ; Ezech. 21: 26,27 ; Apoc. 
11: ir-19).

Venirea a doua a lui 
Christos In Împărăţie în 
1914 este l^a tă  nemijlocit 
de începutul „timpului sfir- 
şitului". Atunci Satan, 
dumnezeul acestei lumi a 
fost aruncat jos (Apoc. 
12:12). Urmarea? Un „vai" 
pentru tot acest pămînt: 
necazuri, asupriri, calami
tăţi, ciocniri între organi
zaţii de muncitori şi con
ducerile- economice, rebe
liuni politice, rivalităţi şi

„ADEVĂRUL FĂCUT DE CUNOSCUT"
In toată lumea ca să-I facă 
cunoscut Numele, Cuvîntul 
fj împărăţia Sa (Exod 5. 
16; Fapte 1:8;  Matei 24: 
14; Rom. 10:18). Acest 
popor este cunoscut azi ca 
„Martorii lui lEHOVA". Ei 
vestesc- adevărul lui Dum
nezeu aşa cum L-a con
semnat iîl in Cuvfntul tiău, 
E bîia *■..« Mint Scriptură, 
fiind liberi de orice partid 
politic, sectă religioasă sau 
alte organizaţiuni lumeşti 
(Isaia 43 :10—12; 62 : 2).

Pentru statornicia lor în 
adevărul lui Dumnezeu şi 
pentru că recunosc pe lE
HOVA şi Christos ca înal
tele Stăpîniri, cărora fie
care suflet creştin trebuie 
să Le fie Supus, ei au fost 
în toate timpurile ţintă de 
atac a lui Satan (Rom. 13: 
1 ; Matei 10 :16). în a- 
ceastă luptă cu scopul de-a 
suprima adevărul lui Dum
nezeu dus de Martorii Săi ‘ 
în lumea întreagă, Satan

Dumnezeu a dat Cuvîn
tul Său nu spre a fi cen
zurat sau interzis, ci spre 
a fi vorbit, pentru a face 
pe alţii liberi; liberi de 
păcat, de teamă, de min
ciună, de religie. Pentru 
aceasta trebuie deci să cu
noască adevărul. „Cuvîn
tul Tău este adevărul* . a 
zis Isus, Fiul lui Dum
nezeu (loan 17:17).

Spre Cuvîntul lui Dum
nezeu şi spre împărăţia Şş 
ax 1 trebuit preoţimea 
„creştinităţii" să-i îndrume 
pe oameni, dar ea şi-a 
rezervat pentru sine drep
tul asupra acestui Cuvlnt, 
afirmînd că numai ea este 
în măsură Să-L interpre
teze, inchizind oamenilor 
ocazia de-a şti aitevărul 
şi punînd asupra lor sar
cini grele (Luca 11:52), ’

Să ■ se observe trecutul 
şi prezentul acelei organi
zaţiuni politico-religioase, 
cu sediul la ■ Vatican şi se

1100—1800, cruciadele, in
tervenţia în scop de a mă
tura democraţiile instalate 
in Spania, Franţa şi Italia, 
acţiunea mitocănească în
treprinsă la aţiţarea reli
giei în America împotriva 
Martorilor lui lEHOVA, 
legătura dintre Vatican şi 
guvernul lui Hitier defi
nitivat in pactul nazi — 
fascisto — Vatican şi baia 
de sfnge a milioane de 
oameni într-un aşa-zis 
„răzbm sfînt", unde reli
gia a binecuvintat tabere
le adverse, pentru ca oa
menii să se bihoare unii 
pe alţii — iată trecutul 
cate lici.smului.

Libertatea, pacea şi feri
cirea sînt legate de lEHO
VA Dumnezeu şi împără
ţia Sa. De Ia 1914, cînd 
domnia de 2520 de ahi a 
naţiunilor păgîne, începută 
în 606 LGhr. la prima ni
micire a Ierusalimului se 
sftaşi, această împărăţie fu

gelozie între sutele de secte 
şi religii, răsturnări de 
guverne, ignoranţă, sărăcie, 
şomaj, cutremure de pă
mînt, accidente şi boală 
sînt rezultatul (Matei 24: 
6-8; Luca 21:25,26).

Cine şi care guvern va 
fi atunci In stare să elibe
reze pămfntul dintr-o ase
menea stare dezastruoasă ? 
Ignorînd calea pregătită de 
Dumnezeu chiâr din Eden, 
prin care oamenii pat să-şi 
rectştlae olagptal vtoţâ 
pierd ii de prima pereche, 
omenirea a căutat ca sin
gură, prin străduinţele oa
menilor imperfecţi să sca
pe de starea condamnată 
în care Luclfer, devenit 
mai tîrziu Satan, balaur şi 
Şarpe o tîrîse (Apoc, 12: 
9). Astfel în cei 6000 de 
ani, Dumnezeu a permis ca 
oamenii să facă încercări 
cu guverne alese de ei, spre 
a ieşi din starea păcătoasă 
In care se află (1 Sam.

<rr
8:6,7). Rezultatul a fost 
’ că şapte mon- 1
diale £ »t. ttfaeŞţ m>*t 

w a realii să tj°,v î  
capăt sttierin^or. necazu
r i  şi morţii (Apoc. 17: 

7,10). ■ -
Acum, la sfîrşitul lumii, 

după toate sem/ieie şi 
evenimentele prezise, î*; 
timp ce 9 opta î*apsir5|ic 
— şi ultima — este ’ Ih 
activitate (Apoc; 17:11), 
se fac planuri, se încheie 
tratate, se ţin conferinţe, 
se fac încercări disperate 
spre a face ceva;,spre bi
nele omului, dâr nu se 
caută adevărul lui Dum
nezeu, care arată cine este 
la rădăcina necazurilor lu
mii (loan 8 :44). astfel în- 
c, i twj.» ices <bo,-
ihte condamnate la eşec 
(Isaia 8 :9,10).

Prin providenţa lui Dum- 
riezeu, Marto ,i ,â. şi-» <j 
reluat din nou predicarea 
mesajului libertăţii prin 
împărăţia Sa. Ei transmit 
avertimestul ai Dum t&trr 
naţiunilor spre a se refu- 
gia stis oc rotirea Sa, 's-.ksSn~ 
tea catastrofei inevitabile 
ce va veni curînd peste
fiămînt şi declară câ nunlai 
mpărăţia Şa 1,'Cin Fiul Său 

* i fi în stare sî, aducă oa 
menilor libmtate, pace. 
fericire (Matei 24:14 ; Isaia 
9:8,7;  Rom i i . 12). Este 
deci de lipsă f  ui grabă 
să căutăm adevărţâ Ouvîh- 
tului Său — Biblia —• şi 
să-l urmăm spre a ne bu
cura pentru totdeauna de 
binecuvîntările împărăţiei 
Sale (Isaia 55).

Credinfa adevărată 
MARTORII LUI lEHOVA 

(2619)

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA: 2 700, Deva. str. 1 Decembrie, or. 891 Telefoane t 112791 12157» 11289. 11827» 25904. Telex: 72288. Fax: 18061 
TIPARUL i Tipografie Deva, str. 28 Decembrie, ar. 257» '"


