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Memorandumul româ

nilor transilvăneni, din 
anul 189'!. precum și ac
țiunile lor din perioada 
procesului intentat frun
tașilor Partidului Națio
nal Român, se Înscriu ca 
o etapă distinctă în is
toria mișcării naționale a 
românilor subjugați din 
monarhia dualistă austro- 
ungară. Acestea au fost 
cele mai mari și mai în
semnate acțiuni din pe
rioada de după revoluția 
de la 1818 și pînă în 
preajma destrămării A- 
ustro-Ungarieî.

In etapa cunoscută în 
istorie ea „perioada mc- 
inorandistă'*,  in ciuda 
marilor greutăți și pie
dici intimpinate din par
tea administrației străi
ne. românii subjug di au 
reușit să ridice sus stea
gul luptei de eliberare, 
să activeze inasc din <-c 
in ce mai mari de ro
mâni, să insufle încrede
re acestora în lupta pen
tru afirmarea naționali

tății. pentru cucerirea de 
drepturi democratice. Ma
rele merit al acțiunilor 
din jeeastâ perioadă con
stă și in faptul că pro
blema românească din 
monarhia bicefală a fost 
ridicată la rangul de pro
blemă europeană. în sus

rică și in viața soclal-c- 
conomică a țării. în par
tea de concluzii care in
vocă aceste argumente 
logica este perfectă. „E 
adevăr neîndoios că mun
cesc pămîntul acesta și 
jertfesc din roadele mun
cii lor, plătind tot*  felul

por deosebit, care are as
pirațiile sale culturale. 
E adevăr deosebit prin 
luptele care le-au purtat în 
timpul secolelor trecute 
fără de răgaz și prin si
lințele ce și-au dat să-și 
creeze o clasă conducă
toare, că ci au conștiința

Românii hunedoreni în sprijinul 
Memorandumului din 1892 (I)

ținerea și rezolvarea ei 
căutîndu-se sprijin dez
interesat la țări, partide 
sau personalități care, ; i 
numele principiilor uma
nitare. luau apărarea na
ționalităților oprimate.

După cum se știe, prin 
ideile Memorandumului 
se pretindeau. în esență, 
drepturi pe seama popo
rului român, echivalente 
cu importanta sa nume

de dări pentru susținerea 
statului. E adevăr neîn
doios că dau, ca oșteni, 
jertfă de sînge pentru 
susținerea statului. E n- 
devăr neîndoios dovedit 
prin miile de școli, pe 
care le-au înființat și le 
susțin din propriile mij
loace. că ei au conștiin
ță națională și nu vor să 
fie luati drept niște Indi
vizi. ci se impun ca po

despre importanța lor et
nică, geografică și politi
că, își cunosc drepturile 
și țin să fie tratați întru 
toate deopotrivă cu po
porul maghiar".

Avînd caracter politic 
precumpănitor. Memo
randumul urmărea atin
gerea scopului prin sur
parea temeliilor constitu
ționale ale monarhici 
dualiste, statornicită de o

dietă cu caracter feudal, 
fără participarea româ
nilor în proporție cores
punzătoare cu numărul și 
însemnătatea lor. Astfel, 
criticînd legea electorală. 
Memorandumul dovedeș
te că majoritatea româ
nilor sînt împiedicați de 
la exercitarea dreptului 
de vot, pentru că legea 
electorală prevedea un 
sens mai ridicat pentru 
Transilvania. Dispoziții
le sale privitoare la te
ritoriile locuite de români 
prevedeau 50 000—00 000 
de locuitori la un depu
tat, pe cînd în teritorii
le secuiești acest număr 
scădea la aproape jumă
tate, iar arondarea cercu
rilor electorale era cu 
totul nedreaptă. în mo
dul acesta, după aproape 
o jumătate de veac de 
la eliberarea din șerbie.

Prof. ION FRĂȚII A

(Continuare îi» pag. a 2-a)
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In pe; i'Nida I ’ — 17 ■•- 
priiiv, s a deplasat la 
lUar-cIlcs, l-a sediul Pi 
ț -i Comune (Comisia pen
tru ■ 'omunitatia Europen
ei.; C E F I,

UNIROM- i 
•a discuta 
integru • -• 
p . ducătorilor 
• iii» România ui 
o- Economici de 
vederea

, nețuri
f \I!:< iMSIDER — 

nan r j pi -ducătorilor 
ot_! din siderurgia 
na — este o 
net uvemament -â. 
înființa’ a 

lorilor dc oțel 
organismele

f inane k.r-o.nncnre și 
itice din țarii, •’•îl și 
colaborai- ti uite u- 

ale producătorilor 
<lg oloi din alte țâri și, 
mai ales, cu f'.E.E. Din 
•jc-legațic a făcut parte dl 
<lr ing. Sibiu Samoiles- 
::u — director general la 
..Siderurgica11. președin
tele UVIROMSIDF.R, <11 
;ng. Florentin Sandu — 
director general al „Si- 
dex" Galați — vicepreșe
dinte, și <lr. ing. Radu 
Gelu — director general 
la ICEM București — se
cretar Delegația a fost 
însoțita de <11 ing. Ma n 
Bivolarii f . Depar

. .. delegație 
Dl B. pentru 

condițiile de 
mai rapidă a 

de oțel 
eondiții- 
piațâ. 

adaptorii
C.F..E.

in 
la

U- 
<le 

romfl- 
orranizație 

nou 
pentru apâra- 

interc .-lor producâ- 
itît fată 

econom i-
ve.

în 
niuni

clei 
ales.

a

Piața Comuna
fam ntulni Industriei Me
talurgice.

1 C’.F E., discuțiile 
s-au purtat cu dl l’cdro 
Ortlln — director gene
ral Diviziei DG3 — a- 
f.u.ri industriale, cu <11 
dr. IAV. zVarts, șeful Di
viziei de relații externe 
pentru oțel și cu dl Gcrd 
Dr< cs, conducător al a- 
celeiași divizii. Col mai 
important rezultat al dis 
••uliilor a fost acela 
s-a căzut de 
pra formării 
do contact 
DER-C E E . 
re in cel mai 
la elaborare;1 
gram concret, 
poată permite 
producției de 
România la nivelul 
dardclor, 
tații și

că 
acord asu- 

unui grup 
UN'IIK >MSI- 
care va tre- 

scurt timp 
unui pro

cure sa 
alinierea 

oțel din 
stan- 
cali- 
anti- 

duniping, impuse dc eco
nomia de piață și orga
nismele C l E. zXcest 
grup <lc contact se va 
constitui înainte <le aso
cierea României la C.E.E. 
Ia nivel guvernamental, 
c-'ea «e poate fi conside
rat ca un sum.-, deose
bit. Grupul de contact 
UNIRi JMSIDER — C.E.E. 
va deveni, în perspectiva 
asocierii 
C.E.K.. 
grupului 
creat în 
ționâm •

legislației, 
p< Miticii

la 
a

zent un astfel dc grup nu 
s-a stabilit dccît cu Re
publica Cehă și'Slovacă.

Delegația UNIROMSI-' 
DER a solicitat, de ase
menea, afilierea la Inter
national Iron Steel Insti
tute — Institutul Inter
național pentru Oțel și 
Fontă, cel mai maro in
stitut dc acest g<n clin 
lume, la care, datorită c- 
xigențelor impuse la în
scriere (descentralizare 
totală a conducerii side
rurgiei, adeziune la regu
lile economici do piață 
ț.a.), au fost admise pînă în 
prezent numai 11 dc u- 
niuni dc producători de 
oțel. Cererea de afiliere 
a României va fi discuta
tă de I.I.S.I. în luna oc
tombrie.

S-au stabilit, dc aseme
nea, contacte cu Grupul 
de Cooperare Europeană 
în Siderurgie — GE- 
C< )OI’S, (director — .Ale
xis Urban), reprezentan
tul celor patru mari fir
me siderurgice europene 
(AllBED — Luxemburg. 
cockerill — sombre
— Belgia, If A’A — Ita
lia și USINOR SACIOR
— Franța), care au decis 
prin acest grup să spri-

6

României
componenta

i mixt, care va fi 
acest scop. Men

ea pînă în pro

Nicoi . \E tIRCOH

(Conlinltarr fn pag. a 2.a)

fLASH!
0 H ' <S -.7 îl I / E

< ■ (Ht'.lA. < <rifi -ren . >( Bill- 
./<-*p/ii;  r.- ■ - <i rl<‘ j.rlcî <i

■,oii<ur'ii/u i <(<• <■ t.’rpre-
/<r<’ i’r’. nor ■■ nâi adine măr
turie <l< ;prc grija - u ■ :/r<*  .-"
• ultitiî r',,l<ai’’(’,c mim- </e rc- 
zonanț" o1" nnciicîf rottiâti. 
Gazda manifestării : Liceul <ht 
Muzi-ă și Artă illu D< va. feri- 
oadă de dosfă'rur.trc : W aprilie

.1 m'i> curent. f.V. V.)

o TOT DKSPHK TALIiNTH... 
In zona artelor plastice, de data 
acea.,ta. Iubitorii frumosului de 
/>c simezi: au șansti vizionării 
miei interesante, expoziții deschi
de in holul Liceului de Muzică 
fi lrTă din DciO. h'ste prima 
,,personală" a tidentatel eleve 
Valentina Gabriela lonif.-1 Con- 
Ihiutul c.i poziții:/ — variat.: pic
tură (peisaj, compoziție) șt gra
ficii. I'elieltăit autoarei, fcll'i- 
târi organizatorilor ' (X. J'.J.

O SIMI'O'/.ION. După cum 
-a'- i informat dl Aron Plrvu, 
(>riianl~piția Județeană a Tartl- 
dului Socialist al Muncii a or-
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Clopotul care a vestit cu tristețe și durere moar
tea crăișorului Avram lancu, clojiot aflat in Hi 
serica dc la Țcbca. l oto RAVEI. I \Z \

■ VARȘOVIA. Fostul 
președinte polonez, gene
ralul Wojciech .laruzelski 
și ministrul <le interne de 
pe timpul său, Czeslaw 
Kisz.czak, ar putea fi tra
duși in justiție pe .notiv 
că au ordonat distrugerea 
stenogramelor reuniunilor 
Biroului Politic al CC al 
PMUP din perioada ani
lor 1982—1989, relevă A- 
gențip France Presse, ci
tind surse judiciare dc 
la Varșovia.

■ WASHINGTON. — 
Miercuri s-au încheiat la 
Wishington, negocierile in
tre Rumania și Banca In
ternațională pentru Re
construcție și Dezvoltare, 
referitoare la acordarea u- 
nui împrumut, țârii noas
tre, pentru ajustarea s.ruc- 
turală. intr-o scurm de
clarație tăcută imedlui du
pă încheierea trata, ivclor, 
<11 George Daniclescu. mi
nistrul economici și fiiiai»- 
țelor, conducătorul del<-ga- 
ției române la negocierile 
cu Banca Mondială, a re
levat că suma împrumu
tului este de tot) milioane 
dolari, la care se vor a- 
ilăuga tail milioane acor
dați <lc Japonia. împrumu
tul se va acorda nouă 
tranșe, |><’ o perioadă de 
17 ani. cu o perioadă dc 
grație <lc 3 ani.

H MOSIOV \. Din mo
tive financiare, Rusia isi 
va închide iu cursul aces
tui an III ambasadi din 
țări din Africa și r<"iu- 
ne;i Pacificului, a anunțai 
ziarul ..Izvestia’. citai <l<- 
France Presse, Potrivii vi 
ceininistrului <le externe. 
Boris Kolokov, ambasadele 
vor fi transformate in con 
stilate. El a indicat că Ru
sia, țară care suportă toa
te cheltuielile financiare 
ale ambasadelor fostei 
URSS, intenționează să-și 
reducă în cantimi'irc re
prezentanțele din străină
tate.

■ LONDRA. Guvernul 
britanic a salutat transfe
rul <le putere care avut 
loc la Kabul prin insta
larea Consiliului interimar. 
Un purtător de cuvin! al 
Foreign Officc-ului a expri
mat speranța pe care o 
nutrește Marca Britanic 
că „diferitele părți vor 
putua ajunge la un acord 
politic pentru a instala an 
guvern care să fie accep 
taliil pentru poporul af 
gan" și să creeze condițiile 
pentru „reconstrucția țării 
și reîntoarcerea refugiati- 
lor"

pani at. joi, 30 aprilie a.c., în 
sala Filialei vinătorilor și pesca
rilor, un simpozion pe tema 
„Tradiții muncitorești in Jude
țul Hunedoara", (Tr. II.)

0 „7 Acere.i mieiloic. în 
aceste zile rulează la cinemato- 
țiraful „Patria" din Deva fil
mul american „Tăcerea micilor". 
Această creație cinematografică a 
primit CINCI PltUMII OSCAH: 
pentru cel mai bun film al a- 
nulul 1991 ; pentru cea mal 
Imnil regia, pentru cele mai bu
ne Interpretări — feminină șl 
masculină ; pentru cea mai bu

nă ecranizare. Merită să fie 
văzut. (V. K.).

o C.tk’NAl AL. Astăzi — 
sîmbătd, 2 mai, cu ocazia 7.ilel 
Mondiale a Tineretului, .vînteți 
invitați la carnaval I Muzică, 
dans, tombolă. în Piața Victoriei 
din Ilara. Organizatorii — Fun- 
<i<iția pentru Tineret, și Organiza
ția Tineretului Liber —■ vă aș
teaptă i (c. r.j.

fiAsm

J
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ț
l I

■ MI R.tAV Ol N \r- 
tilcria israclian.'i a afac'it 
bazele gherilei islamici' din 
apropierea „zonei de secu
ritate'' din sudul Libanu
lui. iii care forțele organi
zației proiranienc Hez
bollah sint foarte active, 
au auunțat surse militare 
citate de agenția lti-u'er. 
Nu se cunosc încă <• inse 
cințele acestui atac, inter
venit la cîteva urc Jupă 
lansarea unor rachete Ii a 
tiușa asupra tiozițiilor 
israeliene.

■ IO 1N.NIN \. lutoi ita 
țilc elene au arestat și 
expulzat 3 HUO dc albanezi 
care trecuseră clandestin 
granița incepind de dumi
nică. Poliția din localita
tea loaiinina, situată in a- 
propierca frontierei greco- 
albaneze, estimează că nu
mărul albanezilor care au 
intrat iu mod ilegal in 
Grecia este cu citeva sute 
mai mare, dar pu toți au 
putut fi prinși de autori
tățile elene, relatează Rl P

I
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țarmimea era despuiată 
de •’ii; mai elementare 
drepturi cetățenești.

L-.-gea naționalităților și 
mai .lies arbitrariul apli- 
ării ci excludeau pe ro

mâni dc la funcții supe
rioare, după cum exclu
deau limba română din 
administrație, făcînd in 
mod treptat pe români 
să devină tot mai străini 
in țara lor, pe care stră
moșii și părinții au apă
rat-o cu sîngclc. De a- 
ceca. nu întîinplutor, miș
carea Memorandumului, 
cu adinei rădăcini in 
conștiința poporului ro
mân, s-a înscris puternic 
în tradițiile străvechi a- 
lc luptei sale pentru 
bertate și demnitate.

li- 
de-

o verigă superi- 
unui proces multi- 

. ce s-a integrat

t

)
\
\
1

(I

venind 
□ură a i 
secular, 
organic in fluxul istoric 
obiectiv a] poporului ro
mân ca și al altor po
poare aflate sub' domina
ția unor mari imperii 
multinaționale.

Protestînd la Vicna in 
fața opiniei publice euro
pene. dr. Vasilc I.ucaciu ț 
a demascat politica au
torităților imperiului a- 
ustro-ungar fața dc ro
mâni, declarind : „dc vom 
pieri noi, care am venit 
la \ iena ca reprezentanți, 
in număr de peste trei 
sute de oameni, nația 
noastră nu va pieri, pen
tru că acasă mai sint 
două milioane nouă sute 
nouăzeci și nouă dc mii 
de români... Azi vorbim 
înaintea Europei".
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Rugă către llsus

Ce dulce este moartea cînd de pe Scena Vieții 
Cobori îirspre culise de toți aplaudai !
Si da te pierzi cumva in Negurile Ceții 
<> faci cu sentimentul că nu vei fi uitai.

Producția de otel din9 9

România la Piața Comună
(Urmare din pag. 1)

Legea da, cooperativa ba!
l’rintr-o manevră a gestio

narei Stela Costâchcl, de 
la bufetul din Sintâmăria 
Ork-a, în 13 iunie lr,91, 
conducerea Cooperativei de 
Consum Hațeg i-a desfă
cut contractul dc muncă 
vinzătoarei Dorina Tau- 
rescu, dc la aceeași uni
tate. Considerată nedrep
tățită, femeia a acționat 
conducerea cooperativei in 
judecată. Judecătoria din 
Hunedoara a dat cîștig dc 
-auză cooperativei. Dorina 
: ăur< -. u a apreciat că 
nu . a judecat cinstit și a 
făcut recurs la Tribunalul 
Județean Hunedoara. A
«-.*  i i-a admis contestația 

•i a dispus anularea Deci
zi nr. 1666/1.3 iunie 1991 
a Cooperativei dc Consum 
II Jeg, precum și reinte
grarea celei in cauză in 
postul avut. Dc aseme
nea a obligat unitatea să 
ichite cont« tatoarei des
păgubiri reprezentind sa- 
' inul cuvenit, inccpind de 
a dat i desfacerii contrac
tului dc muncă ji pină la 
reintegrarea efectivă in 
activitate, precum și plata 
sumei de 3 009 dc lei drept 
■heltuicli de judecată.

Dar filmul nu s-a sfir- 
;it. Cum sc Intimplă azi 
in țară, in multe locuri și 
m multe cazuri. Coopera
tiva de Consum Hațeg n-a 
respectat hotârirca orga
nului dc justiție. I a ce
rerea dc reangajare in 
activitate a Dorinei Tău- 
rescu. in baza hotărîrii 
Tribunalului Județean Hu
nedoara, conducerea Coo
perativei de Consum Ha 
țeg ii dă acesteia, în 21 
martie a.c.. un răspuns 
descurajant, prin care o

inștiințează că a hotărit 
desființarea definitivă ' a 
postului de vinzător la 
bufetul din Sintâmăria 
Orlea, redistribuirea per
sonalului de aici și deci 
că nu poate s-o reînca
dreze in muncă. Nici un 
cuvint despre despăgubiri 
sau alte drepturi.

Femeia, deznădăjduită, 
iși pune citeva întrebări :
• este divorțată de mulți 
ani, are un copil în clasa 
a Vl-a și nici o sursa dc 
subzistență ; din ce va 
trăi împreună cu fiul ci ?
• are liceul economic, a
lucrat șapte ani în coope
rația de consum, nu a 
avut nici o abatere in ac
tivitate, așa incit de ce o 
asemenea măsură arbitrară 
și neințelcgerca omenească 
a situației ei ? • cum sc
face că postul dc vinzător 
a fost desființat abia a- 
cum, după data dc 20 
martie 1992, c'nil a depus 
dinsa cererea dc reinte
grare in muncă și copia 
după hotărirca Tribunalu
lui Județean Hunedoara ?
• și, mai ales, cum este 
posibil sa nu sc respecte 
decizia unui organ dc justi
ție, care a judecat in spi
ritul legilor țării 7

Poate la >eostc între
bări va da răspuns pozi
tiv conducerea l'rdcralcoop 
Deva, oprind-o pe Dorina 
Tăuroscu din drumurile și 
demersurile pe care este 
hotărîtă să Ic întreprindă 
in continuare, la organele 
dc stat și dc justiție, pină 
ce dreptatea va învinge și 
legile vor fi respectate.

\ consemnat
in Mi nt! giieoni: \

jine uniunile producăto
rilor de oțel din Europa 
tie Est, în vederea inte
grării cît mai rapide in 
noul context de trecere 
la economia de piață. în 
cursul aceleiași deplasări, 
UNTROMSIDER a făcut 
toate demersurile pentru 
a fi admisă in cursul a- 
cestei veri în organizația 
ASM — The Materials 
Information Society, or
ganizație americană cu 
filiale in Europa, avind 
o pondere deosebită în 
pregătirea de specialiști

și furnizarea de docu
mentație la cel mai înalt 
nivel.

UN1ROMSIDER va de
pune în continuare toate 
eforturile necesare, atît 
în țară, cit și prin legă
turi concrete cu alte u- 
niuni ale producătorilor 
dc oțel din Europa, dar 
și cu unele uniuni ale 
celor mai mari producă
tori dc oțel din lume, cu 
scopul precis de a de
monstra țării și Comuni
tății Europene forța com
petitivă de care încă dis
pune industria siderurgi
că română.

SPOTT
fotbal, cronica etapei

»

i Învățămîntul agricol
la Geoagiu

Lovituri cauzatoare 
de moarte

Marți, 28 aprilie |9'i2, 
<l‘ red azâ |.i domiciliu 
iTiTif,. Gli?org)i>‘ din Wes
tern lin. Inton-lnrlu-se de 
la un priveghi, in noaptea 
dc 3 spre I aprilie, ora 
.3, victima este atacată ți 
lovită bestial la cap, ră- 
minind fără cunoștință, In 
plin cîmp. pină dimineața 
ia ora 7, cînd este desco- 
I»;rit de către Victoria 
i «eucen n. Es te t ra n spor - 
tnt In Timișoara șl supus 
unui intervenții chirurgi
cale.

Tntrucît victima a în 
treținut relații absolut dos 
chise cu societatea, pn-

tîndu-se lesne in lucim 
lista raporturilor conflic- 
tualc, nu pare greu de 
prefigurat sfera persoane
lor bănuite. Restul este 
muncă șl talent, dc care 
Iuepitorii poliției nu duc 
lipsă. Ixi Mesteacăn se 
trăiește cu nădejdea că 
actul criminal din noap
tea dc 3 spre 4 aprilie nu 
va fi clasnt undeva In
tr-un dosar cu autori nc- 
cunosmțl. Nu ar fl nu
mai un act de rușine, cit șl 
un bilet dc trecere pen
tru antisocial, pentru cri
mă. (TIHERIU VANCA, 
Brad).

Miercuri, 29 aprilie a.c., 
s-a desfășurat etapa a 26 
in Divizia A la fotbal, ur- 
mind să se întrerupă cam
pionatul divizionar națio
nal A, pină in data de 10 
mai, pentru a da posibili
tatea pregătirii meciului 
din cadrul preliminariilor 
Campionatului Mondial de 
fotbal cc va avea loc 
miercuri, 6 mai, la Bucu
rești, intre România și 
Insulele Fcrroe.

Meciurile de miercuri, 
eu o singura excepție, ccJ 
de la Bistrița, sau înche
iat cu rezultate scontate. 
Dinamo continuîndu-și cur
sa dc sanat.ate și la Brașov 
(unde nu sc aștepta ni
meni la o surpriza), ob- 
ținind punctul prevăzut și 
mai ales, realizarea obiec
tivului conducerii clubului 
și al echipei dc a nu fi 
învinsă în acest campio
nat.

Elevii antrenorului Re
mus VlaCl, înfumurați du
pă rezultatele bune obți
nute în deplasare la Brăi
la și Tg. Mureș, au cedat 
surprinzător in fata con- 
stănțenilor care, au jucat 
acest meci fără antreno
rul lor, Radulescu, pc ban
ca suferințelor. Argeșenii, 
cu Dobrin la timonă (a 
luat lo ul Ini Ion Nun- 
weillcr), au obținut destul

de greu cele două puncte 
in fața C'orvinului, care 
nu mai poate spera in 
părăsirea zonei periculoase 
a clasamentului. Huncdo- 
renii n-au jucat râu la 
Pitești, dar mai mult nu 
pot deocamdată. E greu să 
aduci o echipă la poten
țialul ei adevărat, dar 
Dudu Georgescu încearcă. 
Și poate la anul Hunedoa
ra să redevină cc a fost. 
Băcăuanii au obținut un 
nesperat punct in (fiulcști. 
în timp cc mureșenii l-au 
obținut foarte greu pe te
ren propriu, intilnind o 
echipă ce și-a onorat pre
zența in Divizia A, Otelul 
Galați. Militarii bucurcș- 
teni nu s-au putut des
prinde mai clar de F.C. 
Ploiești, invlngind doar la 
limită. Pițurcă arc mult dc 
lucru, mai ales la mijlo
cul terenului și la înain
tare. Meciul de la Craiova 
s-a încheiat cu o victorie, 
1—O a craiovenilor, cole
gii lor dc In Sportul Stu
dențesc fiind mulțumiți cu 
un scor limită.

Urinează o pauză, pină 
Ia 10 mai, cînd sc va dis
puta etapa a 27-a. Timp 
pentru unele „retușuri". 
Acolo unde sc mai pot fa
ce...

SABIN < ERBU

De la domnii prof. Ma
rius șik r, director, și ing 
Ghcorghe Aleman, direc
tor adjunct, aflăm date in
teresante privind istoria 
inv ățămîntului agricol la 
Geoagiu și profilul actual 
d liceului din localitate.

Grupul Școlar Agricol 
Geoagiu sc numără printre 
cele mai vechi școli dc 
profil din țară, datînd din 
anul 1891, cînd a luat fiin
ță Școală Inferioară dc A- 
gricultură, cu scopul dc a 
pregăti cadre dc speciali
tate car • să lucreze pc te
renurile proprietarilor de 
pâmint din Ardeal. Ea în
ființare, școala avea patru 
săli de clasă și 25 de c- 
lcvi. Dc-a lungul anilor, 
s-a transformat in Școala 
Normală de Agricultură, 
funcționînd sub diverse 
forme : școală profesiona
lă, școală tehnică, școală 
dc maiștri.

O bună bucată de vre
me a funcționat sub titu
latura dc liceu agroindus
trial iar de doi ani fiin
țează sub denumirea dc 
Grupul Școlar Agricol 
Geoagiu.

în perioada refugiului 
din 1944, in cadrul aces
tei școli a funcționat In
stitutul Agronomic din 
Iași. Suprafața agricolă a 
unității a crescut în pri
ma parte a activității sa
le, ajungind la 500 ha, 
fiind, in acea vreme, uni
tatea cu cea mai mare su
prafață agricolă.

I’e terenurile agricole 
ale unității a luat ființă 
Stațiunea de Cercetare și 
Producție Pomicolă. în a- 
nul 1937. prilej cu care 
majoritatea terenului agri
col a trecut in patrimoniul 
acestei unități.

Dc la patru clase de a- 
grieultură, cîte a avut la 
început, școala funcționea
ză in prezent cu 26 dc
clase in cele trei forme
de invâțamint — liceal,
de zi și seral, și învățâ-
mint profesional — pregă
tind elevii în următoarele 
meserii:.*  horticultor; • 
zootehnist ; • veterinar ;
• agent protecția plante
lor ; • economie pentru
agricultură (contabil, pla
nificator. statistician) ; •
operator in industria ali

mentara . • mocani i <
gricoli . • agroturism mon 
ian (postiiccală).

Cele m ii solicitate pro
file sint : economie p 'ntru 
tigricullurâ și veterinar

începînd cu anul -olar 
1992—1993, s-a aprobat un 
profil nou, care pregăt ■ 
elevii în domeniul indus
triei alimentare, în tehno 
logia preparării produselor 
dc origine animală.

Dc asemenea, tot in ■<■ 
pind cu anul școlar P!'i2- 
199.3, va funcționa o clas i 
de învațămint postliceal. 
care pregătește specialis'd 
in agroturism montan.

în cadrul grupului șco
lar ș-au amenajat labor, 
toare și cabinete de s; , 
cialitate, creindu-sc con li 
ții corespunzătoare dosi., 
șurării procesului de inv. 
țămînt și producție.

Unitatea posedă un lot 
didactic unde elevii bene
ficiază <Ie : seră, solarii, 
răsadnițe, pepinieră, pen
tru efectuarea instruirii 
practice. in meseria ale 
să. l’entru specialitatea 
zoo-veterinară, școala be
neficiază și dc o mini-fer- 
mă zootehnică, ce murin
de : 50 de porci. 150 do oi 
și 10 vaci, iar pentru asi
gurarea necesarului d ’ fu
raje acestor animale s-a 
cultivat o suprafață dc 10 
ha cu porumb, cartofi ,.i 
plante furajere. Există în 
să o nemulțumire genei 
lă in rindul personalului 
liceului, pentru faptul a 
nici pină la ora actuală nu 
a fost repartizată suprafa
ța de 10 ha, in scopul dc.. 
voltării sectorului produc 
tiv. fapt cc ar trebui sa 
dea de gindit și primă. ?i 
din localitate, căreia ’ s a 
solicitat in nenumărate 
rinduri rezolvarea proble
mei (cf. Legii 18/1991).

in scopul asigurării u- 
nor condiții civilizate pen
tru cazarea și hrănirea e- 
levilor, grupul școlar dis
pune de două internate cu 
.300 de lo uri și o cantină 
cu 200 de locuri in două 
serii.

In perspectivă, se au iii 
vedere murirea numărului 
sălilor de clasă cu încă 16, 
construirea unei săli de 
sport, a unei cantine mo
derne și a unui atelier 
școală.
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9,00 Bună c
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11,00 Actual 
11,10 Telc-cl 
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Univ. 
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18,00 Itinera
18.30 Mapan 
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i DIVIZIA A

In ziarul DE MARȚI :

In pagina „SPORT" tic marți se vor publica :
• Avancronica meciului do fotbal România Insu
lele Ferron, din cadrul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal co so va disputa in 1994 în S.U.A-
• Rezultatele meciurilor, etapele viitoare și clasamen
tele la Divizia Ii dc fotbul, seriile 1—3 • Informații
• Rezultatele eoni ursului Pronosport.

*
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a 26-a ;
1—1 ; F.C. Brașov — F.C
— F.C. C'orvinul 1—0 ;
Galați 2—2 ;

Univ. C raiova — Sportul Slud. 1—1 
Ploiești 1—0 ; Gloria Bistrița — l .C. 
Timișoara — Inter Sibiu (amînal).

REZULTATELE « tapei 
B:«< .iii 
\rgoș 

<>u Iul 
2—1 ;
I ,< .
Poli

Rapid — l’.C. 
Dinamo 0—l) ; I’.( . 

A.S. A Tg. Mureș — 
Dacia Brăila — Elcctropulcre 

■0 ; Steaua — 
I arul 0—2 ;

namo — Rapid ; Eiectroputerc — A.S.A. Electromu- 
reș T(>. M.; Oțelul Căluți — Gloria Bistrița; E.U. 
Ploiești — F.C. Argeș ; Inter Sibiu — Univ. Craiova ; 
Sportul Stud. — Steaua ; F.C. Forul — Poli. Iuți.

< 1 ASAMENTUl.
1. Dinamo 26 18 8 0 59—1.3 II
2. Steaua 26 15 9 1 13—19 37
:l. Univ. Craiov’a 26 11 8 7 29—18 30
1. l .C. Ploiești 26 13 1 9 32—39 30
5. Eiectroputerc 26 10 7 9 29—22 27
6. Poli. Timișoara 25 11 5 9 29—27 27
7. Rapid 26 11 5 10 21—27 27
8. F.C Farul 25 12 2 11 29—21 26
9. Oțelul Galați 26 11 4 11 28—31 26

10. Gloria Bistrița 25 10 5 10 35—30 25
11. F.C. Brașov 26 9 7 10 39—39 25
12. F.C. Inter Sibiu 23 9 6 8 28—29 21
13. Dacia Brăila 26 9 5 12 27—31 23
11. F.C. Bacău 26 9 5 12 28—13 23
15. Sportul Studențesc 26 7 7 12 23—31 21
16. F.C. Argeș 26 6 6 11 28—38 18
17. A.S.A. Elcctromureș 26 6 4 16 24—12 16
18. F.C. Corvinul 26 4 5 17 25—52 13

l'.TAPA VIITOARE, 10 mai a.c. : l'.C. Corvinul
— F.C. Brașov ; F.C. Ilncău — Dai ia U. Brăila ; Di-
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8.30 Bună c
9.30 Abrac:

10.20 Film s 
pentru 
Operai 
„Mozai

- *<P.  6 
10,31, ,'tual 
ll.Otr-t.umin 

lumini 
12,00 Viața
13.30 Inlerpi 

cînteci 
popula

11,00 Actual

14.10 Atlas

11.30 Video-:

18.10 Convoi 
dumini

19.10 Film si 
„DA1.I 
Ep. 121

20,00 Actuali

20,35 Him a 
„REUȘ 
(Anglia

22,05 Show-l 
dumini

22,40 Actuali

22,55 Duniin 
sportiv

23.20 Macștr 
trului

0,2| Câmpii 
inondil 
hochei 
CANA 
CEI IO- 
CIA (r

tnregli
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Reflecția zilei
• ..Omul superior posedă două însușiri apa

rent contradictorii : elasticitate intelectuală și rigi
ditate morală.

Omul inferior are aceste însușiri cu semne 
schimbate : rigiditate intelectuală și elasticitate mo- 
rală '.
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ți ai 
ui

ăți

) Trezirea in zori. La 
drum. Murdare, mifloacc-

* le de transport ca burți
| uriașe pline de oameni.
• Serviciul care pentru u-
I nii începe cu o cafea și
J țigară, Dirfa. Democrație.
| O situație rezolvată. Gin-
» dul la ceea mai bun. A’a-
| veta retur, mare inghe-
• suială. întoarcerea, zilni-
I / «BW » MV t

- O -
— florile din coafura 

dumneavoastră sint natu
rale. umpă doamnă ?

— Nu, domnule. Sint ar
tificiale.

— Formidabil ! Ce nme 
■- asortează cu parul !

- o -
— Tăticule, de ce -intă 

mămica ?
— Ca să-l adoarmă pe 

frățiorul tău.
— Eu. in 1" ul lui, m-aș 

fi prefă- ut că dorm de 
mult...

- O
— Custică, c adevărat 

ă .mba engleză e cel mai .

laga/in

iiri de 
á

•ial.
iS ■

I% I Monotonie i
* 

cele munci casnice. Obo- | 

scală, bucurii, lacrimi și » 
visul: cum ar fi fost alt- J 
fel... Scara cu serial TV. j 
Dragostea mereu Intre a J 
fi și a nu fi. Trupul o- | 
dihnindu-se prin somn, ; 
vișini la nesfirșit o altă | 
zi.

INA DELEANU
I• # t t l

greu de stăpinit ?
— Nu cred că poate fi 

mai greu de stăpinit de- 
cit limba nevestei rțțclc...

- © -
— C’ine conducea mași

na cind l-ați călcat pe 
bietul om ?

— Nimeni, domnule po
lițist. Toți trei eram pe 
bancheta din spate...

— 0 —
Discuție intre două fe

mei mai in vîrstă :
— Omul acela de la ma

sa vecină se uită mereu 
la mine.

— De ce te miri ? E 
doar un arheolog !

Culese și prelucrate <le
II.IE LEAHII

*

*
!■ 

I

I

DESPRE GELOZIE | 

!• fS-ar părea că o dragoste asupra căreia tre
buie să ai tot timpul ochii ațintiți nu-ți poate da 
nici o satisfacție, că o iubire pe care ești nevoit 
s-o paz ti cu atita străș nicie nu reprezintă nimic".

Dostoievski
• .Dragostea îndepărtează gelozia".

Proverb francez
• „Gelozia este cea mai marc dintre toate ne

norocirile și aceea care inspiră cea mai puțină milii 
persoanelor care o pricinuiesc".

Rochefoucauld
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ORIZONTAL: 1) l ipsiți de îngrijiri ; 
2) Intră In corespund'nlă ; 3) Eorțe pre
gătite pentru Înfruntare (sg.) ; 4) Pungu- 
lițA de piele — Ofertă de serviciu ; 5)
Atribut al tnișiării in dorul lelii — Mu
gurel dc cîntcc oltenesc ; 6) Măgarul lui 
Buridan — Fire de gurmand ; 7) Exprc-

• „Acolo, la izvor, 
I.abiș aud< detunătura 
puștii care con»‘ituie 
moartea gingașei fiare”.

• „Țăranii |ui Crean
gă vorbesc o limbă fă
ră greșeli de ortogra
fie“.

• „Urmează cintccul 
lui Marin Neagu pe 
carc-l va executa corul 
școlii, condus dc dom
nul profesor".

• „Toma Alimoș se 
răzbună pe boierul Ma
nea care l-a rănit mor
tal pe la spate cu aju
torul lașității".

• „Mama lui Nicu- 
lăieș murise din frage
dă copilărie".

Perle din 
caietele
elevilor

! i

• „Pe Dimitric Can- 
temir l-au prins turcii 
pe cind era mic copil, 
l-au dus la Constanti- 
nopol și l-au silit să în
vețe carte".

• „O pădure virgină 
este o pădure în care 
mina omului n-a pus 
niciodată piciorul".

• „I’oezia „Umbra lui 
Mircea" ne prezintă un 
dialog între două per
sonaje dintre care unul 
tace".

• „Hunei, in cul
mea extazului, Bagi Tu- 
dose vrea să taie coa
da pisicii care era prea 
lungă“.

• „Iii „Împărat și 
proletar" Coșbuc ne vor
bește despre un pro
letar caro avea un cal 
și împăratul pașa voia 
să-l cumpere".

• „Mircea ce! Bă- 
trîn a fost îngropat la 
Cozia, împreună cu um
bra sa“.

Perle pescuite dc

ILIE I.EAI1U

sie canină dc avertizare — E ținut cu 
f ița la soare; 8) Petale de azalec I — 
Cuprinsă de... emoții ; 9) Scoasă din ha
muri — Expresie franceză tradusă și in 
limba română ; 10) O dată pentru tot
deauna.

VERTICAL: I) Semne dc carte; 2) 
Venit... lunar ; 3) Au venit din cimptil 
muncii (fcm.) ; 1) Cornet cu floricele — 
Reveniți în »cri* I ; 5) Stop cadru pe li
nie de circulație (pl.) — Rău de înălți
me ; 0) Pun bazele intr-o întreprindere ; 
7) Termen de referință pentru un loc dc 
tragere (pl.) — Asociație de bloc ; 8) Pie
să mobilă într-un joc viclean — Asedia
torii cetăților celeste ; 9) Acceptați în una
nimitate — Un îndrăgostit dc formă ; 10) 
Ruptă din vințâ.

VAS1LE MOl.ODEȚ

DEZLEGAREA ( ARE! Ll 1 „RELVIXRI" 
AP IRI T IN ZIXRUL NOSTRU 

de: SlMBĂTA TRECUTĂ :

1) CATEGORICE, 2) ACUM1 LATOR; 
3) MATEMATICA ; I) EPURARE — OD ; 
5) ItALlR) - ULI ; 6) ARATE — STOC ; 
7) MARE — EMISA ; 8) aTI — OTELIT î 
o) NOTIFICĂRI ; 10) IR — MALIȚIE.

WTÂMÎBA i 
UTăltilZIlUli I

Li NI. I M \ I 
PROGRAMUL I

• 11,00 Actualități • 11,10 C alendarul
zilei • 11,20 Worklnct USIA • 15,20 A- 
vanpremiera săptăminii • 15,10 Copiii
noștri — viitori muzicieni • 16,00 Cheia 
succesului. Treptele privatizării (7) •
16,30 Muzica pentru (oți • 17.00 Actua
lități • 17,05 Emisiunea în limba maghia
ră • 18,35 Televiziunea vă ascultă ! •
19,05 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate. Casa zburătoare a 20,00 Actua
lități • 20,35 Tezaur • 21,00 Teatru TV.: 
Pavilionul cu umbre • 22,30 Cronica Par
lamentului * Actualități • 23,00 Revista 
presei • 23,10 Confluențe • 23.10 Cam
pionatul mondial de hochei (grupa A) : 
Canada — CSI • 0,15 Actualitatea spor
tivă.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități a 16,15 Desene ani

mate. Stai» și Bran • 16,10 Tradiții — 
Cluj, aprilie 1992 • 17,25 Campionatul
mondial de hochei (grupa A): Canada — 
CSI a 20,15 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova a 21,30 
TVE Internacional a 22,00 TV5 Europe • 
22,35 World Service a 23,05 închiderea 
programului.

MARȚI, 5 MAI 
PROGRAMUL I

• 7, Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova. Tele-matinal a 
10,00 /Actualități • 10,20 Calendarul zilei
• 10,30 TVE Internacional a 12,10 Ora
de muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 Mu
zică pentru părinți • 11,00 Actualități
• 14,20 Tradiții a 11,55 Preuniversitaria
• 15,30 Teleșcoală • 16,00 Agenda muzi
cală • 16,30 Conviețuiri — magazin a 
17,00 Actualități a 17.05 Repere transil
vane • 17,35 Vedete în recital • 18,00 
Salut, prieteni ! • 19,00 Studioul econo
mic • 19,30 Desene animate. Casa zbu
rătoare • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,15 Telccincmatcca. Tentația (SUA,
1950) • 22,15 In fața națiunii • 22,10
Cultura in lume a 23,10 Cronica Parla
mentului * Actualități a 23,10 Revista 
presei • 23,50 Meridianele dansului • 
0,20 închiderea programului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Stan și Bran • 16,10 Documentar 
științific • 17,10 Studioul de literatură
• 18,10 Film serial. Marc și Sophie. Ep. 
13 • 19,10 Euro-gol • 19,25 Tribuna non- 
conformiștilor • 19,15 Expo ’92 — Sevilla
• 20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 
BB< World Service • 23,05 închiderea 
programului.

MIERCURI, 6 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova. Tele-matinal
• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul zi
lei • 10,30 Film serial. Familia Pola- 
niecki. Ep. 11 • 11.15 Worldnct USIA • 
12,20 Ora de muzică • 13,10,Vîrsta a treia
• 13,10 Divertisment interi»ațional • 14,00 
Actualități • 14,20 S.O.S. Natura ! • 14,55 
Preuniversitaria a 15,30 Teleșcoală • 16,00 
Melodii populare a 16,20 Lumea sportu
lui a 16,50 Tragerea Pronoexprcs • 17,00 
Actualități • 17,05 Arte vizuale a 17,30 
în obiectiv a 18,00 15,16.17.18 • 18,20 
Studioul economic • 18,50 Fotbal : Româ
nia — Insulele Ferroe, in preliminariile 
C.M. ’91 a 20,50 Actualități • 21,10 Fot
bal : Finala Cupei cupelor. Transmisiune 
directă dc la Lisabona • 23,05 Cronica 
Parlamentului * Actualități a 23,35 Re
vista presei • 23,45 Festivalul Internațio
nal „București ’92" • 2,40 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Stan și Bran a 16,10 Emisiunea în 
limba maghiară • 18,10 Teatru TV : 115 
ani de la Războiul dc Independență. 
Curcanii dc Grigoro Ventura • 19.30 Su
per l bannel • 20,15 Bijuterii muzicale • 
20,15 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 
BBC World Service • 23,05 închiderea
programului.

PROGRAMUL I 
JOI. 7 MAI

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova. Tele-matinal 
• 10,00 Actualități • 10,20 Calendarul zi
lei • 12.10 Ora de oiuzkă • 13.00 Oameni 
de lingă noi • 13/10 Jacz-magazin • 14.00 
Actualități • 14,20 De unde curge laptele

și mierea? • 11,50 Preuniversitaria •
15.30 Teleșcoală • 16,00 Cintecc de vite
jie — 1877 • 16,15 Femeia in viața socia
lă • 16,15 Israel a 17,00 Actualități • 17,05 
Repere moldave • 17,35 Lumea ideilor
• 18,05 Film serial. DALLAS. Ep. 125 • 
19,00 Desene animate. Casa zburătoare •
19.30 Actualități • 20,00 Festivalul Inter
național „București ’92" (I) • 21,30 în fa
ța națiunii • 22,00 Festivalul Internațio
nal „București ’92“ (II) • 23,30 Cronica 
Parlamentului * Actualități • 21,00 R 
vista presei • 0,10 Reflecții rutiere • 0,2.5 
Gong ! • 0,55 Campionatul mondial de 
hochei : Sferturile de finală • 1,55 închi
derea programului.

PROGRAMUL 11
• 15,30 Actualități • 15,15 Desene ani

mate. Stai» și Bran • 16,10 Dicționar de 
personaje • 16,10 Emisiunea in limba 
germană • 17,10 Campionatul mondial do 
hochei : Sferturile de finală • 18,15 Con
certul extraordinar organizat de Radio- 
tclcviziunea Română in colaborare cu A- 
sociația Romania-Israel • 20,15 Club SE*
• 20,15 Programul Televiziunii Naționalo 
din Republica Moldova • 21.30 Campio
natul mondial dc hochei : Sferturile de 
finală • 22,15 BBC World Service • 23,05 
închiderea programului.

VINERI, 8 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova. Tele-matinal
• 10,00 Actualități • 10.20 Calendarul zi
lei • 10,30 Film artistic. Mina lui dreapta 
(SUA, 1910) • 12,05 Super Channel • 13,00 
Ora dc muzică • 11,00 Actualități • 14,20 
Mondo-muzica • 11,40 Timpla bisericii • 
15,05 Documente din videoteca operei • 
15,20 Preuniversitaria • 15,55 Limba noas
tră • 16,25 Muzică pentru toți • 16.40 
Tragerea Loto • 16,50 Actualități « 16,55 
Emisiunea în limba germană • 1735 Pro 
patria • 18,40 Viața parlamentară • 19,00 
Desene animate. Casa zburătoare • 19,30 
Actualități • 20,00 Festivalul Internațio
nal „București ’92" • 21,30 Mapamond •
• 22,00 Festivalul Internațional ..Bucu
rești ’92" (II) • 23,30 Cronica Parlamen
tului * Actualități • 21,00 Revista presei
• 0,10 Simpozion • 0,55 Sport • 1,10 în
chiderea programului.

PROGRAMUL Jl
• 15,55 Actualități • 16,05 Desene ani

mate. Star» și Bran • 16,30 Tradiții • 17.00 
Campionatul mondial de hochei : Sfertu
rile de finală • 20,00 Compozitori români
• 20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In
ternacional • 22,00 T\ 5 Europe • 22,35 
BBC World Service • 23,05 închiderea 
program ului.

SIMBATĂ, 9 MAI 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! • 9,50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,10 
Feriți-vă dc măgăruș! • 11,10 Descope
rirea Planetei • 11,30 Alfa și Omega •
12.30 Ora dc muzică • 13,30 7x7 • 14,00 
Actualități • 14,10 Magazin TV • 19,10 
De joc, dc dragoste, dc dor • 19,30 Ac-, 
tualități • 20,00 Festivalul Internațional 
„București ’92“ (I) • 21,30 Drumuri în me
morie • 22,00 Festivalul Internațional 
„București ’92" (lf) • 23,15 Actualități •
23.30 Eurovision ’92 • 2,30 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II
• 13,55 Campionatul mondial dc ho

chei : Semifinala I • 16,15 Conviețuiri • 
16,45 Film artistic. Amintiri din necunos

cuta Japonie (Japonia. 1981) • 18/10 Cam
pionatul mondial de hochei : Semifinala 
a Il-a • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale dii» Republica Moldova • 21,30
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe • 
22,35 BBC World Service • 23.05 închi
derea programului.

DUMINICĂ, 10 MAI 
PROGRAMUL 1

• 8,30 Bună dimineața ! • 9,30 întrea- 
bă-mă ! • 10,20 Film serial pentru copii t 
Operațiunea „Mozart". Ep. 7 • 10,50 Ac
tualități • 11,00 Lumină din lumină * 
12,00 Viața satului • 13,30 Cintec și joc
• 11,00 Actualități • 14,10 Atlas • 11,30 
Vidco-magazin • 18,05 Convorbiri de du
minică • 18,40 Film serial. DAI.I.AS. Ep. 
126 • 19/U) Actualități • 20,00 Festivalul 
Internațional „București ’92“ (I) • 11,30 
Actualități • 21,45 Duminica sportivă • 
22,00 Festivalul Internațional „București 
’92" (II) • 24,00 Film serial. Fa» spionez. 
Ep. 9 • 0 ,50 Finala campionatului mon
dial de hochei.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate. Stan și Bran • 16.10 Conviețuiri • 
17,10 Pop-club • 17,30 Orașe și civilizații
• 18,00 Varietăți internaționale • H.23 
Finala campionatului mondial dc hochei
• 20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova o 21 JO TVE In- 
temaeional O 22,00 TV5 Europe • 23,.1.1 
BBC World Service • 23,05 IinAklCTca 
programului.
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ANIVERSARI

• DOAMNEI M inodora 
Alic cu prilejul zilei de 
naștere, familia îi dor»; e 
un călduros „I.a mtilți 
ani 1“ și multă fericire.

(3026)
• SCUTURI NDU-SE cea 

dc-a 14-a petală din tran
dafirul vieții tale, dragă 
Cristina Matei, sora, pă
rinții și bunicii iți urează 
„La niulți ar.i !‘‘

(3039)
• PENTRU Han-Tripon 

Diagostin din Pogănești 
un călduros „La mulți 
ani !■ cu ocazia împlini
rii virstei de 60 ani, din 
partea lui Nelu și Dana.

(3029)
• UN gind frumos pen

tru Viorel Rotariu cu oca
zia zilei de naștere, feri
cire și „La mulți ani !" ii 
doresc fiica Andrada și 
soția Mariana. (3066)

V NZARI -
CUMPĂRĂRI

• \ IND Dacia break,
fabricație 1990. Hațeg, 
957/70787. (2643)

• \ iND silă, curte, gră
dină, teren. Comuna Pui, 
telefon 160. după ora 19.

(2987)
• VIND Dacia 1 300. ca

roserie break, vană, lord 
Deva, telefon 145'04

(3007)
• \1\D avantajos piese 

■Olkit. Brăila Adi. Ostrov.
(3008)

• S.C. „Autocola" 
SRL din Hunedoara, 
zMeca Viitorului 13 
(lingă \DAS), vinde 
en-gros coca-cola la 
1,6 litri cu comision 
de 7 la suta. Tele
fon 13376, zilnic 9—20.

(2372)

• VIND apartament 4
camere, garaj, zona pie
ței, Deva. Relații la te
lefon VHXa. (3004)

• K IND convenabil col-
țar, plus un fotoliu. Deva, 
telefon 26592. (3032)

• VEND video Sharp, cu
telecomandă și înregistra
re. in garanție. Preț con
venabil. Informații Deva, 
telefon 26603. (3038)

• VfND apartament 4
camere, zona pieței, ultra
central. Deva, bdul Dcce- 
bal, bloc 8, ap. 23. Preț 
convenabil. (3040)

• VTND apartament 3
camere, c ntral. Hunedoara. 
Informații telefon 937/ 
13303. (3041)

• VIND apartament 2
canvre, zonă centrală. In
formații Deva, telefon 
16179 (3043)

• VÎND înscriere ARO
214, ridicabil imediat. 
Br td. te efon 50679, după 
ortl 1B (3048)

• VIND mobilă sufra
gerie și [/iese separat, car
pete persane. televizor 
Sport. Informații Deva, 
telefon 251.24. (3049)

• \ IND apartament 2 
camere, decomandate. De
va, C arpați, bl. .’,4, ap. 20, 
intre orele 18—20.

(3051)
• VIND televizor color 

Grundig, stare foarte bu
nă. 55 000 lei. Informații 
Deva, telefon 28422.

(3052)
• VIND casă c’> grădină

șl teren arabil In Bretea 
Mureșană. Informații Ilia, 
telefon 315, familia Tomu- 
ță. (3053)

• VÎND casă în construc
ție, în Hunedoara. Infor
mații Hunedoara, str. Tran
dafirilor, bloc 28, ap. 10.

(3054)
• VÎND apartament trcJ

camere, cu garaj, zona 
pieței Deva, telefon 16189, 
după ora 20. (3055)

• C.A.P. Vaidei vinde 

la licitație publică, în data 
de 3 mai 1992. mijloace fi
xe și obiecte dc inventar.

(3057)
■ Vi ND casă cu depen

dințe gospodărești și mult 
teren arabil, satul Stoi- 
neasa. Informații Hune
doara .telefoane 16590 sau 
1791G. (3060)

• VIND urgent casă
gaze, dependințe, in Deva, 
str. Balata, 16 (peste-i c . 
ferată). (3961)

• VtND 30 familii albi
ne. Deva, telefon 225G1.

(3067)
• VIND IMS Diesel. Băi-

ța, satul Trestia, nr. 1, fa
milia Chinda. (3070)

• VÎND caroserie și 
piese de schimb Skoda S 
100. Ghelari, telefon 35139.

(2377)
• V IND apartament 2 

camere. Micro 5. Hune
doara. telefon 22835.

(2378)
• \ IND aripă dreapta

spate. Dacia 1 310. Hune
doara. telefon 22811. după 
ora 16. (2379)

• \ IND apartament 
(sau schimb) 2 camere De
va. cu Oradea. Deva, tele
fon 22094, luni sau în 
orice zi între orele 16—20.

(3073)
• FIRMA SANTa vin 

de Dacia 1 3G0. stare bună, 
preț avantajos. Deva. str. 
Branițtci 7 (lingă Sta
dion), între orele 10—19.

(3075)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. COM TOUR 
LOWE SRL angajea
ză ospătari, barmani, 
petiser-cofetar, bucă- 
tr.rl. muncitori necnli- 
ficați. Relații la tele
fon 1)56/21113.

. (3030)

• SOCIETATEA I.M.A
S.R I din Orăștic organi
zează săptaminal excursii 
în Turcia la prețul de 8 900 
lei și 4 DM și in Unga
ria la prețul dc 3 000 iu‘ 
Informații Orăștic, U Icfo.i- 
ne 956/41932 permanent, 
47099 și Deva, telefon 
19053. (3034'

ÎNCHIRIERI

• CAUT urgent garso
nieră sau apartament pen
tru închiriat. Deva. te
lefon 28821, între orele 
18—20. (3068)

• DOAMNA, caut de în
chiriat o cameră (garso
nieră). Deva, telefon 11419.

(303G)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2 
camere I’etrila, cu similar 
(sau garsonieră), Deva. Te
lefon Deva — 11449.

(3O3G)

PIERDERI
• PIERDUT carnet CER,

scria 539519, pe numele 
Ciocoiu Vasilc. Ii declar 
nul. (3050)

• PIERDUT certificat 
de înmatriculare pentru 
motoretă Mobra, cu nr. G- 
IID-6J3, scrie in o t o r 
8912708. II declar nul.

(3033)
• PIERDUT carnet mem

bru cooperator, eliberat dc 
Cooperativa dc Credit Ha
țeg, pe numele Muntean 
Valentin, nr. 31131237. T 
declar nul. (3063)

• PIERDUT autorizați 
cu nr, 5984, din 11 nrem- 
brie 1991, eliberată da 
Prefectura județului II m?- 
doara, pe numele Luca 
loan, avînd denumirea A- 
sociație Familială „Video
Star". O declar nulă.

(2380)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, pe numele Cră
ciun Teofil, eliberată dc 
"Siderurgica" S. A. Hune 
doara. O declar nulă.

(237G)

DIVERSE

• BISERICA de ziua a 
7-a vă Invită la o evan
ghelizare. care va avea 
loc in ziua dc 9 mai, ora 
15 ,i în ziua de 10 mai, 
ora 15, la Sala Sporturi
lor din Gojdu — Deva.

(3037)
• CU autorizația nr. 

4060 din ]8 martie 1991, 
eiiberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara a luat 
ființă Asociația Familială 
„Maria". cu sediul în Hu
nedoara, reprezentată prin 
Toader Maria, avînd ca 
obiect dc activitate pre
parare și desfacere dul
ciuri, înghețată, produse 
patiserie, panificație, ca
fea, ceai, băuturi alcooli
ce, țigări indigene și im
port în local, ambulant.

(3056))

COMEMORĂRI

• AU trecut trei 
in’ tie cinci unicul meu 
fiu.

TIIIERU MIIIMIA.
fost pedagog la Liceul 
Energetic Deva, m-a 
părăsit pentru tot
deauna, la frageda 
vîrstă de 37 ani.

Ochii lui frumoși 
s-i u închis pe veci și 
nu sor mai putea să 
vadă niciodată pe 
scumpele lui fiice An- 
cuța, de 11 ini, și Lc- 
nuța de 8 ani, pe 
care le-a iubit atit de 
mult. Ai lăsat în ur
mă ta numai lacrimi 
și suferință. Te vom 
plingc tot restul zile
lor noastre. Cind a- 
vea de-a mai trăi / 
Moartea inima-i opri/ 
De colegi îl despărți / 
Toate cîte lc-ai avut / 
Le-ai lăsat intr-un mi 
nut / Dumnezeu să-l 
odihnească! (2991)

• SE împlinește un 
an de la decesul dra
gului nostru fiu. in 
vîrstă dc 7 ani,

Hllllllt ROBERT
Comemorarea va a- 

vea loc sîmbătă, 2 mai. 
ora 19, la Biserica Ca
tolică din str. 22 De
cembrie. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace ! (3062)

• ASTA/.I, 2 mai, 
se împlinește un an 
dc cînd am pierdut 
pentru totdeauna pc 
cel care a fost un soț 
bun și un tată iubitor.

IOSIF PAP,
dc numai 40 dc ani.
Durerea .și tristețea 

vor rămîne veșnic în 
inimile soției tale Glii 
zela și ale fetelor Ella, 
Veronica, Andreea. Nu 
te vom uita nicioda
tă ! (3028)

• SE împlinesc 6 
luni de la dispariția 
la numai 23 de ..ni a 
fiului nostru iubit.

SOUS VIII.LA.
(306.9 

sada. Dumnezeu să-l ierte!
(3044)

• LUCREȚIA, soție, a- 
mintește împlinirea unui 
an de la definitiva despăr
țire de soțul ei,

IULIAN ȘTEFAN, 
a cărui deosebit de caldă, 
devotată ți duioasă afec
țiune a însoțit-o în fle
care zi a scumpei sale 
vieți pămînte.ști.

Comemorarea va avea 
loc sîmbătă, 2 mai. ora 
12, la cimitirul din .str. 
M. Eminescu, Deva.

(3074)
• SE împlinesc 6 săp 

tămini de lacrimi >1 du
rere, de cînd scump i mea 
mamă

I AZĂR CÂT VI.IN \, 
m-a părăsit pentru tot
deauna.

Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică, 3 
mai, la Biserica Ortodoxă 
din Brănișca. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace 1

Fiica Tatiana. (X89)

DECESE

• CU inimile zdro
bite dc durere și la
crimi în ochi, soția 
Ana și fiul Marius a- 
nunța trecerea în ne
ființă. după o grea 
suferință, a iubitului 
lor soț și tată,

sing, < I IAU X I 1 
IIENG \ (1 l\ II ).

in virsta cit 44 ani. 
Inmormintarea sim- 

bătă. 2 mai 1992, dc 
la Casa Armatei De 
va

Amintirea lui va 
rămine vie in inimile 
noastre ludtirer.it.

Dumnezeu sâ-i 6 
dihncască in pace su 
fletu) lui bun și blind1 

'3015)
• I. \C Rl.Ml do ii 

rere și un ultim bun 
rămas, acum, la tr 
cerca in nefii <ț . a 
celui care a fost

I.IVIl III NG 
om de aleasă omenie 
un bun xecin și prie 
ten.

Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate din 
partea vecinilor din 
blocul t', str. Emi 
nescti, Deva. (3047)

• CU lacrimi in 
ochi și adîncă durere 
în suflet, ne despăr
țim de scumpul nos
tru prieten.

LIMU III.NG X. 
om de o rară omenie 
și noblețe sufletească.

ii vom păstra o nc- 
ștearsă amintire și 
sîntem .alături de voi. 
Ana și Mariils, 1;, 
greaua și dureroasa 
despărțire de ființa 
dragă. Itodica și Nelu 
Burzn. (3046)

• COLEGII de la 
Sistemul de Gospodă
rire a Apelor Des a a- 
duc un ultim și pios 
omagiu celui care a 
fost

sing. CLEMENTE 
IIENG \,

un bun coleg ■ i n< 
uitat prieten.

Sincere condoleanțe 
familiei !

• COLEGII dc la 
E.M. Deva sînt ală
turi dc (iiuînnti \na 
și Marius la dispariția 
fulgerătoare a. celui 
care a fost un soț ș;i 
tatii ideal.

Cl.EMENTE 
HENI. \ 

inmormintarea sa - 
avea loc sîmbătă, 2 
mai. ora 11. la cimiti 
rul rl'n str. M. Emi- 
ncicu. Corpul neînsu
flețit s:; afla depus la 
Caș., .Armafi. (3072)

• I T.TLM omagiu celui 
care a f«j*t  un bun prie
ten,

• FAMILIA Marinescu 
cu durere anunță Împlini
rea unui an de zile <1. Iu 
decesul celui care a fost 
prof. ION MARINES! I
îi vom păstra o veșnicii 

amintire. Slujba do po 
menire va avea ioe du
minică, 3 mai 199:’. la Bi
serica Ortodoxă din Gurâ-

LIS II IIENG V, 
dispărut prematur dintre 
noi. Sincere condoleanțe 
familiei îndurera e. Fa
milia Codorcan. (304 )

• CU adîncă durere, 
sîntem alături de 
doamna Ana ți Ma
rius la pierderea 
scumpului lor soț și 
tată,

CLEMENTE 
BENGA

Sincere condoleanțe. 
Membrii C A.R. de la 
I.C.P.M. și RAC. din 
Deva. (3072)

• COLEGII de la 
A.S.P.M. Oeva regre
tă dispariția prematu
ră a fostului lor co
leg,

sing. CLEMENTE 
IIENG \.

și sînt alături tie fa 
milia îndoliată.

Dumnezeu să-l odih 
nească 1 (3069)

• CU profundă du
rere, soțul anuri.ă în
cetarea din viață a 
relei <r; re a fost

SIDONI \ MAN 
înhumarea va avea 

io<? sîmbătă. 2 mai 
or;1 14. la Cimitirul 
din str. Călugăreai, de 
la Casa Mortuară. De
va. Odilmească-se in 
pace I (3079)

<

<

• SAI.ARLVlfl (lin 
O C.o.T. sînt alături 
de colegul lor Po
pescu Mihai. în preaua 
pierdere pricinuită dc 
decesul tatălui său. și 
transmit condoleanțe 
familiei infloliate 

(3059)

• COLEGII de la 
Direcția de Telecomu
nicații și Direcția I ■ 
Po.,tă sînt alături dc 
familia Bărbi Nici 
lac la groan I in ■>? 
care pricinui.i do P 
cesul doamnei

MARI \ II \RIH , 
«i exprimă sine Te •-■on 
.doleanțe Duinnezc 1 ;
o odihnească în nu :

(3064'

• \ AS1I.E Sintiinhrcami 
din Blaj, tata și frații Io 
niea. Paulina. Mireea. \ a 
sile. Ana, Gliița î.> i iau 
ultimul rămas bun de la 
iubita, generoasa fiica și 
ocrotitoarea lor soră. .

MARIA BtRBI.
Să i fie țarina nșfoaiâ

■?79o>

• IN ultim omagiu 
celui care a fost un 
bun sot. tată -i frate. 
EM \NI I I M 5 1’1 O

Dumnezeu “ i-l odih
nească ' Familia.

(30581

• COLEGII Stației de 
s.iix tc Deva regreta tre- 
ccreti in neființa după o 
lunga și grea suferință, a 
colegului lor.

SZilTS K’tN
și tr msmil condoleanțe 
familiei Duinnez: u sa 1 
ierte ' C-’796>

I __ ______________________
ROM \\()-l I 1(1 K(< s.R.I .

vmce ș rs'ateazs

SISTEME DE ALARMA
ANTIFURT PENTRU IMOBILE

sisteme corrp exe pentru magaz re 
depozite, spatii de producție

M 866 ' /782

------------------------------------------------------------------- |

SHOW LIDO ’92
Un atracH” program de cabaret veți 

putea tirniar' in fiecare seară
Io Barul ,,LIDO" din DEVA. j

DIRIX ȚrX GI NIRXI.A l’EN ITU |
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Organizează concurs in data <lc I.» mai 
1992, pentru ocuparea postului dc

• contabil șef
Condiții de participare : studii superioare 

economice.
Tematica de concurs e.sle atișala la sediul 

| unității. |
, Relații suplimentare la telefon I8555.
| (H'2)

| S.C. „1T'.CO“ IHA \ - S. \. |
WGA.IEAZ A

• tehnician coordonator PAI.— l’.S.I. —
Pază.

Concursul xa ax ca loc la 18 mai 1992.
Condițiile si bibliografia la sediul societă

ții din Dexa, str. 22 Decembrie. Id. II. telefon 
I7950. (R’l)

S.C. IIERCON S.R.I . 11 \( I \ |
telefon 72131. I

Oferă spre xinzarc la prețuri avantajoa-l 
st: următoarele mijloace fixe noi : • tractor -
(J 850 D.T. • plug l’DL 5x25 • grapa cu disc | 
* semănătoare Sl’C 8 I S. (IH9) |

S.C. ARL'KX S.R.I . 1)1 \ \ |

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS I
I • economist — xirsta maxima 35 ani ~
■ înscrierile se fac la sedii.I societății din |
I bdul Dccebal. bloc Ix, parter. Relații supliincn- | 
Itare la telefon 25859. zilnic intre orele 8—-ÎC». ■

(188) I i !
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