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Primul ministru 
NICOLAE VĂCĂROIU
în judeţul

Vineri, 26 m artie a.c., 
p rim ul m inistru  al Româ
niei, d l Nicolae Văcăroiu, 
s-a afla t !n judeţu l H une
doara. Cu acest prilej, în 
în tîln irile ce le-a avu t cu 
conduceri de regii şi so
cietăţi, precum  şi eu re
prezentanţi al sindicatelor 
la  Regia Autonom ă a H ui
lei Petroşani şi la S.Q, 
„Siderurgica" S.A. H une
doara, au  fost abordate o 
serie de problem e de în-

Hunedoara
sem nătate deosebită pentru  
stoparea' declinului şi re
dresarea producţiei în  do
m enii vitale ale economiei, 
cu precădere în  m inerit şi 
siderurgie. Jn acelaşi tim p, 
s-au cău ta t soluţii de îm 
bunătăţire  a condiţiilor de 
m uncă şi de v ia ţă  ale oa
m enilor, de reducere a şo
m ajului şi pen tru  comba
terea fenom enelor de co-

P en tru  a pune capăt a- 
narh ie l şi dezordinii ce se 
instalase în  B asarabia ca 

urm are a evenim entelor tu l
buri din anul, 1917 din fos
tu l im periu ţarist, afla t în 
dezmembrare, comitetele de 
soldaţi moldoveni de pe 
frontul rom ân şi cu dele
gaţii partidu lu i naţional, 
după o sşrie de consfătuiri, 
au  ho tărît convocarea Ma
relu i Congres Ostăşesc. A- 
cest congres s-a ţinu t la 
Chişinău în  zilele de .2—9 
noiem brie 1917. în tr-o  a t
m osferă înălţătoare, ce i-969 
de deputaţi, în prezenţa 

■ com isarului gubem ial, ’Ua- 
d im ir Christi, au proclam at 
autonom ia politică şi teri
to rială a  Basarabiei ca sin
gurul m ijloc pentru  „a uni 
neam ul moldovenesc şi a-i 
chezăşui d rep turile  lui na
ţionale şi propăşirea lu i e- 
conomică şi culturală". Tot
odată, congresul a  m ai ho
tă r ît convocarea Sfatului
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Ţării, adunarea naţională 
aleasă a  Basarabiei. In  con
secinţă, la 4 decembrie 
1917, s-au deschis lucrările 
Sfatului Ţării compus, po
triv it raportu lu i num eric 
d in tre  populaţiile de d ife
rite  naţionalită ţi d in Ba
sarabia, din 84 de deputaţi 
moldoveni şi 36 de deputaţi 
reprezentînd celelalte n a . 
ţionalităţi. S-au m ai re 
zervat 10 locuri de depu
ta ţi pen tru  moldovenii de 
peste N istru, dacă a r  fi 
dorit să ia şi ei parte. P re 
şedinte al Sfatului Ţării 
a fost ales loan Inculeţ. 
Toţi delegaţii a u  fost de 
acord în  a recunoaşte în  
Sfatul Ţării organul su
prem , prim ul organ legiui
to r a l Basarabiei. In  v ir-

DE LA UNIREA 
CU ROMÂNIA
tu tea  acestui fapt, va fi 
proclam ată, la  15 decem brie 
1917, republica dem ocratică 
moldovenească. Inculeţ a 
fost proclam at preşedinte 
a l tin e re i republici, iar pu
terea executivă a fost în 
credinţată unui consiliu d e  
directori, în frun te cu P . 
Erhan.
Proclam area autonomiei şi 

republicii a coincis cu în 
cheierea arm istiţiu lu i pe 
frontul românesc. Acest e- 
venîm ent a  însem nat însă 
şi sem nalul debandadei ge
nerale a arm atei ruseşti, 
în  bună parte  bolşevizată. 
M ulte din depozitele con
stituite în  B asarabia ca ur
m are a cum părărilor fă 
cute de guvernul rom ân în 
contul datoriei de peste

ru p ţie  la  toate nivelurile.

(Detalii In legătură cu aceste aspecte, în ziarul 
nostru de marţi, 30 martie a.c.)

dele soldaţilor ruşi. A nar
h ia  d in  arm ata  ru să  e ra  
aşa de m are. Incit coman
dantu l ei de pe fron tu l ro 
mân. generalul ScerbaceV. 
tră ia  ascuns la  Iaşi, ap ă ra t 
de o gardă rom ânească îm 
potriva propriilor lui soldaţi, 
în  situaţia gravă existentă, 
blocul moldovenesc — ce se 
crease în  Sfatu l Ţării şi a  
cărui ţin tă  era pregătirea 
unirii cu Rom ânia — era 
de părere că tînăra repu
blică moldovenească nu va  
rezista dacă nu-şi va găsi 
un  sprijin  arm at şi finan
ciar Ia un  prieten sigur şi

Prof. VIOREL VANATOBD.
Ahivele S tatului Deva

(Continuare in  pag. a 2-a)
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în  comuna B retea Ro
m ână s-au a şezat de-a  lun 
gul anilor oam eni veniţi 
d in alte localităţi, care 
şi-au făcut case pe păm înt 
p rim it de la s ta t sau de la

fostele C.A.P.-uri. A plica
rea  legii fondului funciar 
cuprinde prevederi referi
toare la  astfel de situaţii. 
Aceşti oameni sînt şi ei în 
d rep t să fie îm proprietă
riţi, cu condiţia să nu  aibă 
păm înt în  alţe localităţi, 
suprafaţa respectivă fiind 
stabilită de consiliile lo
cale. La Bretea Rontffcă 
prim ăria a ho tărît săjPrea 
acestor oameni în proprie
ta te  o suprafaţă de 60 a ri. 
Este mult, pu ţin  ? Nu co
m entăm  acest lucru. Ei 
bine, p rin tre  cei aflaţi în 
această situaţie se num ără 
şi dna Boantă, din satul 
Ruşi. Dînsa a  fost secretara 
fostului consiliu popular 
din comună, vrem e de 
m ulţi ani. Nu ne intere
sează modul cum a m un
cit, deşi am auzit m ulte 
„aprecieri", ci felul cum 
acţionează în prezent pentru 
a v îrî zîzanie în tre  oamenii 
din satul Ruşi, unde lo
cuieşte. Dna Boantă a p ri
m it cei 60 ari de teren în 
im ediata apropiere a ca
sei sale, lucru ce a r  trebui 
s-o m ulţumească. Dar nu, 
dînsa nu  este m ulţum ită, 
vrea neapărat ieşirea la  şo
seaua naţională ce trece

O audienţă la redacţieprin  sa tu l Ruşi. De ce ? 
Fiindcă asupra suprafeţei 
ce o revendică a re  drept 
de proprietate un  băştinaş, 
al satului. De ce insistă 
dum neaei în  acest sens ?

ZÎZANIE?
Aşa, ca jsă împiedice consi
liul local actual să aplice 
Legea fondului funciar. 
Dar nu num ai a t î t : dînsa 
îi îndeam nă şi pe alţi oa
meni din sat — tot veniţi 
din alte părţi — să ceară 
alte suprafeţe decît cele ce 
li s-au oferit. Se poate, 
dnă Bontaş, să pui beţe în 
roate întoarcerii oam enilor 
la păm înt ?!

TRAIAN BON0OB

— Am pentru  rubrica 
dv, m ai m ulte problem e — 
a spus dom nul Schpak La- 
dislau din Deva, cartierul 
Micro 15, bloc 31 A, aP- 
33, în debutul audienţei 
la  redacţie.

— Vă ascultăm  ;
•  La noi în bloc locuiesc 

tem porar (mai m ult de 15 
zile) persoane pen tru  care 
nu  se plătesc taxele co
mune care se încasează în 
funcţie de num ărul de per
soane din familie. Domnul 
Nicolae Pădureanu — ad

m inistratorul asociaţiei noas
tre  — ia de bune afirm a
ţiile titu larilo r cum  că per
soanele în cauză plătesc 
taxe comune în a lte  oraşe, 
De consumat, însă, în tim 
pul cit stau în bloc, con
sumă apă caldă, apă rece.

gaz, curent pe scară etc., 
de la  noi. E d rep t ?

— Nu, nu-i drept. Per
soanele care părăsesc mai 
m ult de 15 zile localitatea 
de reşedinţă trebuie să 
facă cerere la  asociaţia de 
unde pleacă spre a nu mai 
fi incluse în tim pul absen
ţei Ia taxe comune şi să 
fie supuse la  p la tă  acolo 
unde consumă în realitate.

•  Ce-i de făcut cu cîinii 
vagabonzi, din oraş ? Au ■ 
devenit un pericol pentru 
trecă to ri.'U n ii a r  putea fi 
bolnav^ de turbare. Vă în 
chipuiţi ce pericol a r  re 
prezenta ei în tr.o  asemenea 
situaţie ? - «

— Sigur că ne imaginăm. 
In m ulte oraşe s-au luat 
m ăsuri de înfiin ţare a unor 
servicii de ecarisaj. La De

va, ca şi în  alte oraşe ale 
judeţului se aşteaptă pro
babil un  precedent ca a- 
cela de care ne v o rb iţi ;

•  Şi to t .despre cîini, 
de data  aceasta despre cei 
de agrem ent care convie
ţuiesc cu proprietarii. Foar
te m ulţi cetăţeni au aseme
nea animale, d a r taxele le
gale pentru  aceasta le plă-

A consemnat 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a  2-a)

UNA PE ZI
— Mămico, ce în 

seam nă absolvent ?
— Dragule, absolven

tul e un tînăr care a 
term inat cu învăţătura...

Firm a „Prim a Telecom " DeVa a organizat un simpozion în cadrul căruia s-au prezentat şi s-au făcui 
dem onstraţii practice cu echipam ente de telecomunicaţii digitale din cele mai m oderne existente în lum e la 
această dată. Cei interesaţi sîn t aşteptaţi cu ofertele firmei. Foto: PA VEL LAZ A

O  LU N A PĂDURII. De la dl 
Teodor M artin aflăm că pe raza 
Ocolului Silvic Brad „Luna Pă
durii" prilejuieşte m ulte  acţiuni. 
Tim pul favorabil de primăvară a 
înlesnit începerea lucrărilor de 
refacere a pădurilor. A  început 
scosul puieţilor în vederea îm 

păduririlor pe o suprafaţă de peste 
4 hectare, mai cu seamă cu ră- 
ştnoase. A  început şi semănatul 
în  solarii. In  pădurile tinere se 
fac lucrări de curăţiri, degajări ale 
uscăturilor şi rupturilor. (N.H.)

O  A V A N P R E M IE R Ă  A... IE
PURAŞULUI. La librăria ,,Ovid 
Densusianu" d in  Deva se deschi
de azi, sîmbătă, 27 martie a.c., 
ora 9,00, o bogată şi atrăgătoare 
expoziţie de jucării şi carte pen
tru copii. Pentru cei cum inţi, bi
neînţeles, iepuraşul a lăsat din  
sacul său cu m inunăţii jocuri m e
canizate, electrice şi electronice, 
cărţi de to t felul, una mai in te
resantă decît alta. Poftiţi la li
brărie, pentru a spori bucuria co. 
piilor dv, acum în  preajm a Paş
tilor ! (M.B.)

O  PRECIZARE. Ca urmare a 
articolului publicat în ziarul „Cu- 
v în tu l liber" din ziua ăe 24. III. 
1993, intitulat „Zvonurile rămîn  
doar. simple — zvonuri*, punctul

3, în virtutea dreptului la re. 
plică vă.rog să luaţi act că nu am  
cerut, nu am fost solicitat şi nici 
nu aş primi să lucrez in  vreo 
funcţie la Consiliul Judeţean  — 
Prefectură sau altă instituţie ju 
deţeană, alături de dom nul pre
fect, ing. Răican Georgel. (Viorel 
Ocoş)

O  C A N A LIZA R E  NU AU  ! Co. 
muna Ilia are mai m ulte blocuri, 
m ai m ulţi locatari care, plă- 
tindu .şi corect taxele lunare, nu 
beneficiază de ană rece şi caldă. 
N u funcţionează nici canalizarea. 
Doar taxele funcţionează. Tot 
mai mari, de la o lună la alta. 
In  num ele locatarilor, care sînt 
şi statornici cititori aî ziarului 
nostru, cerem primăriei să. inter

vină, să se implice, să rezolve. 
(Gh. I.N.)

' O  C ALITATE. La „Alim entara“ 
din centrul oraşului Haţeg s~au 
pus în vînzare diverse preparate 
din came. S înt produse la o imitate 
specializată din Arad. Este un bun 
prilej ca haţeganii să judece calita
tea acestor preparate in compa
raţie cu cete care se fac în Ha. 
ţeg. Ne gîndim  că ■măcelarii .spe
cialiştii haţegani în ale prepara
telor au învăţat cit de cit. (N.S.)

*

******** * *****************i|

•  LA VALLETTA. fn 
capitala M altei, La Val* 
letta, are  loc sesiunea de 
prim ăvară a  Consiliului 
Europei.

In cadrul lucrărilo r pen
tru  problem e politice, con
ducătorul grupului de ră .  
portori ai Consiliului E- 
uropei care ne-a vizitat 
ţa ra la  începutul acestei 
luni, F riedrich  Konig, a 
prezentat o inform are ver
bală. în  context, vorbitorul 
a subliniat condiţiile foarte 
bune în  care s-ă desfăşurat 
m isiunea sa în  România. 
Domnul Konig va pre
zenta raportu l propriu-zis 
la  sesiunea d in  luna mai 
a Consiliului Europei.

»  ROSTOV PE DON. 
Actuala pu tere legislativă 
şi executivă din regiunea 
Rostov a "califica t hotărî- 
rea M arelui Cerc al caza
cilor de a proclam a sta 
tu l autonom  căzăcesc în 
vechile gran iţe  drept „un 
avînt spre putere al lide
rilor cazaci". Conducerea i 
regiunii a făcut apel la 
calm şi a anun ţat populaţia 
că vă lua m ăsuri pentru a 
înăbuşi orice încercare „de 
încălcare a Constituţiei R u
siei".

P rocuratura a cerut di
recţiei securităţii d in  re
giune să facă cercetări în 
legătură cu hotărîrile adu
nării căzăccşti, m enţionează 
Itar-Tass.

ORA OFICIALA

DE VARĂ

.După cum cunoaşteţi, 
în ultim a dum inică a 
lunii m artie se trece la 
ora oficială de vară, 
ora zero a zilei de 28 
m artie devenind ora 
unu.

Nu uitaţi, în cursul 
nopţii de sîm bătă spre 
dum inică să daţi cea
surile cu o oră înainte.
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Ecosistem natural com
plex, ca structură şi func
ţionalitate, pădurea îşi valo

rifică funcţiile specifice prin 
influenţele benefice asupra 
solului, apei, atm osferei şi, 
implicit, asupra omului.

P ădurea exercită o fas
cinantă atracţie asupra 
noastră. De copil ne ade
meneşte cu tainele, poveş
tile şi în treaga ei lum e d e ' 
mistere. Toate ne obsedează 
ş i ne cheamă. Obiectivele 
turistice naturale , văile, 
cascadele, cheile, peşterile, 
m unţii, stîncăriile fă ră  pă
dure ajung m oarte, îşi 
pierd viaţa şi farmecul. 
Pădurea potenţează efectul 
estetic a l peisajului, ofe- 
rindu-i o aureolă de m ă
reţie şi solemnitate.

Cunoscîndu-se rolul ex 
cepţional a l pădurilor de 
a reacţiona p rin  mijloace 
proprii la diferitele p ertu r
baţii d in  mediu, de a se 
implica în  form area şi a- 
m eliorarea solului, în  pu-> 
rificarea atm osferei, avînd 
totodată în vedere şi con
siderentele de ordin ştiin 
ţific, pe terito riu l judeţulu i 
Hunedoara au fost consti
tuite de-a lungul anilor re 
zervaţii naturale  forestiere, 
vrednice de ocrotirea: legii. 
Chiar pe raza municipiului 
Deva, în  m arginea ei sud- 
vestică se întinde o super
bă rezervaţie forestieră — 

Pădurea Bejan. Celebritatea 
şi im portanţa ei ştiinţifică 
sînt datorate prezenţei, pe 
o suprafaţă relativ  re- 
s trîn iă  (103 ha) a unor

populaţii viguroase de ste- 
jâ re te  (stejarul şi rudele 
sale apropiate), în tre  care 
a avu t loc un . interesant 
fenomen de h ibridare na
turală, pădurea devenind 
astfel un „locus classicus“ 
pentru hibrizi na tu ra li rari 
şi endemici în flora Ro-

„LUNA
FĂDURI.“

mâniei. Din nefericire, cu 
toate m ăsurile de protecţie 
luate de specialiştii silvici, 
pădurea are de suferit din 
cauza turism ului necivili
zat. Trebuie înţeles însă 
că ocrotirea pădurilor, în 
cazul nostru  P ădurea Be
jan, nu este un m oft al 
specialiştilor, ci o necesi
ta te  obiectivă, iz.vorită din 
ideea de a păstra  ceea ce 
este autentic, autohton, dar 
şi din dorinţa de a păstra 
intactă o rezervaţie ce are 
şi un pronunţat rol fitosa- 
nitar, ea constituindu-se in 
tr-o veritabilă perdea de, 
protecţie faţă  de noxele 
provenite de la cele două 
unităţi poluante : Mintia 
şi Chişcădaga, O semnifi

caţie analoagă o îndeplineşte 
Pădurea Siivuţ, .situată în 
apropierea oraşului Haţeg. 
Funcţiilor sociale şi san i
ta re  li se adaugă im por

tanţa fitoistorică deosebită, 
pădurea fiind o m ărturie 
autentică a existenţei odi
n ioară a unor întinse go- 
runete şi sţejărete în  Ţara 
Haţegului, defrişate u lterior 
pentru  a face loc culturilor 
agricole.

Din valea M ureşului, dar 
m ai ales de la înălţim ea 
Cetăţii Deva, apar bine 
conturate M ăgurile Săcă- 
rîmbuluf. Aici specialiştii 
silvici au delim itat o in
teresantă rezervaţie semi- 
nologică de Fag de Banat, 
una d in tre  cele m ai . bine 
în tre ţinu te rezervaţii hu- 
nedorene, g raţie  lucrărilor 
perm anente de îngrijire şi 
păstrare a unei stări fito- 

sanitare corespunzătoare. Se 
cuvine să m enţionăm, de 
asemenea, întreaga am 
b ian ţă de em otivitate pe 
care o sugerează codrii se
culari ce străjuiesc m onu
mentele de la Sarmizege- 
tusa Begia, form înd îm 
preună un tot unitar, a r 
monios. -

Conservarea- acestor sanc
tuare ale naturii este o 
problem ă de viaţă pentru 
toată lumea. Credem că o- 
m ul posedă suficiente re 
surse pentru a putea păstra 
echilibrul ecologic al p ă 
durilor. ce se constituie în- 
tr .u n  adevăra t „tezaur 
verde" al României. In 
„Luna Pădurii" să-i dăruim  
mai m ultă dragoste. Ocro
tind-o, ne ocrotim pe noi.

SILVrA BURNAZ. 
muzeograf

Muzeul Judeţean DÎva

I A apărut „Magazinul sănătăţii u  \

La Deva a aparu t o 
nouă publicaţie intitu lată 
„MAGAZINUL SĂNĂ
TĂŢII". Editată de S.C. 
Pălării —  Textil „Cris- 
tina" S.R.L. Deva,. pu
blicaţia — cu apariţie lu 
nară —- este scrisă de

cunoscuţi medici, cadre 
didactice din institu te de 
profil din ţară, alţi cola
boratori de prestigiu, şi 
se adresează m arelui pu
blic, în tre  temele abor
date : sănătatea popu
laţiei, profilaxia bolilor şi

alte aspecte privind ca
litatea vieţii. în tr-un  cu- 
vînt, o revistă care în 
deam nă Ia lectură.

Urăm  colegilor de la 
noua publicaţie articole 
cit mai interesante, apa
riţie îndelungată şi cu 
mulţi cititori. (Gh.P.)

VÎNZÂRI-
c u m p a r a r i

•  HUNEDOARA, teren 
construcţie, 425 mp (16 m 
faţada —  Piaţa L ibertăţii 
+  90 mp etaj casă, str. 
Cloşca, nr. 1. Tel. 0991/ 
24146 (mp).

•  VÎND convenabil vi- 
deoplayer japonez, Elekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620, (4277)

•  CUMPĂR garsonieră 
în zonă centrală sau Goj- 
du. Tel. 618989. (4276/4282)

•  VIND Oltcit Club 
11 R, fabricaţie 1987,
80 000 km, piese f ra n 
ţuzeşti, stare excepţio
nală. Telefon 724232, 
724251. (3572)

•  VlND casă cu gră
dină. Inform aţii sîm bătă- 
duminică, Veţel, nr. 165. 
Fam ilia Belei.' (4229)

•  VÎND televizor color 
Telefunken, p reţ convena
bil. Tel. 613167 sau 620124.

(4331)
•  VÎND videoplayere Fu-

nai, Akai sigilate (130000), 
p reţ negociabil. Telefon 
613376. (4313)

•  VÎND dubiţă m arfă 1,5
tone, m arca Volkswagen 
Transporte:-. Tel. 615777 sau 
613579. . _ (4306)

•  VÎND doi stupi cea
ră, faguri şi rame. Telefon 
660736, Casavela. (4299)

•  VÎND convenabil D a
cia 1300, stare perfectă. De
va tel. 618771, orele 17—21.

(4332)
•  VÎND autocamion 3,5

lone, Mercedes 8,13 ; vînd 
Citroen 1755 cmc Diesel ; 
dubiţă 830 kg încărcătură, 

fabricaţie 1985. Deva, 617508, 
625325.' (4344)

•  VÎND Trabant COI
combi, pavilion apicol n e 
term inat, videoplayer Ves
tei. Akai cu televizor sport 
în garanţie. Inform aţii Că- 
lan, te l . ' 731206. ' (4342)

OFERTE 
DE SERVICII

•  BRUTĂRIA Neamţ De
va angajează m orar califi- . 
cat. Inform aţii tel. 095/ 
614647, 095/622290. (4304)

•  INCOTA Atlas Reisen

Sibiu efectuează transport de 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — N urnberg 
— Heilbronn — S tuttgart 
în zilele de 24, 31
m artie 3, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28 aprilie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Nurnberg. 
W urtzburg — F rankfurt — 
Siegen —- Dortmund în zi
lele de 31 m artie, 7, 14, 
21, 28 aprilie. Inform aţii şi 
înscrieri tel. 0956/18882, o- 
rele 16—21. (4115)

PIERDERI
•  PIERDUT portmoneu

cu acte, găsitorului recom 
pensă în valută., Deva tel- 
622340. (4311)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 3
camere Craiova cu sim ilar 
Deva. Tel. 624066, după ora 
16. (4292)

•  SCHIMB casă, păm înt, 
Leşnic, cu apartam ent p ro 
prietate sau chirie. Deva, 
tel. 623076, după ora 16.

(4310/4309)

S.C. DÎMPEX S.R.L.
VINDE en gros :

0 Perlan 0 Detim •  Biotim 0 De val 
0 Şampon 0  Larex '

r Deva, str. Libertăţii, bloc A, sc. C (în spa- 
) tele restaurantului UNION şi în Orăştie, str. 
î G. Coşbuc, nr. 7).

REFLECŢIA ZILEI

0 „Minciuna ? Sîm- 
bure care dă roade îh 
toate pămînturile, de. 
aceea poate se cul
tivă cu atîta plăcere 
pretutindeni. Roadele 
ei sînt însă amare şi 
secl“.

V. CONTA

MINCIUNA IN 
DEFINIŢII

•  '„faptă de sclavi".
P lu tarh

•  „singurul nostru duş
m an pe lume".

Th. Carlyle
•  „cel m ai josnic d in 

tre toate viciile".
II. Sienkiewicz

•  „asasinatul inteligen
ţei".

P.J. Provdhon
•  „contract cu diavolul".

AI. V lâhuţă
•  „vacanţa adevărului".

L. Blaga 
Selecţie de 

1LIE LEAHU

•  Un savant, -după ce 
citeşte nevestei sale lu 
crarea  pe care abia o 
isprăvise, o în treabă :

— Ai înţeles bine ?
— Perfect...
— Atunci sînt liniştit. 

Toată lum ea Va înţele
ge...
0 — P opescule,. cine 
ţi-a scris cererea de con
cediu?!

— Eu !
— Deci tu ai făcui 

greşeala ?!
>— Ce greşeală., ‘dom

nule şef?!
— P ăi în loc de no

iembrie, a i scris iulie !
0 Plecînd de la m e

dic, un  scoţian îi lasă 
pe m asă o monedă de 
doi penny.

»— Este pentru  mine, 
său pentru  asistentă, în
treabă medicul.

P entru  amîhdoi.
0 — Unchiul tău din A- 
frica mi-a adus un p a 
pagal.

— Un exem plar fru 
mos ?

Frumos, nu-i vor
bă, dar foarte aţos. A 
trebuit să-l' fierb două 
ore... ’
0 — Tăticule, e adevă
ra t că lim ba engleză e 
cel mai greu de stăpî. 
nit ?
- — Nu cred să fie mai 
greu de stăpînit ca lim 
ba maică-tii...

Culese şi prelucrate de
IL1E LEAHU

(Urm are din pag. 1)

credincios,. Şi acesta nu 
putea fi decît ţa ra  m am ă: 
România. Mai mult-, . în 
iarna anului 1917/1918, bol-, 
şevicii, considerîndu-se în 
război cu Rom ânia . ş i ,. cu 
moldovenii „separatişti" 
(cei care doreau unirea), or
ganizează , adevărate m a
sacre în  Basarabia. Trupele 
moldoveneşti erau., prea 
slabe pentru  a rezista. în  
aceste condiţii, Sfatul Ţării, 
în trun it clandestin la Chi. 
şinâu, a ho tărît să trim ită 
la Iaşi m ai m ulte delegaţii 
spre a convinge guvernul 
român să acorde sprijinul 
m ilitar necesar. G uvernul 
român era conştient că se 
găseşte la o m are cotitură 
istorică. Basarabia, abia 
scăpată de jugul secular ai 
ţarism ului rusesc, era a- 
m eninţată în existenţa ei 
de s ta t naţional indepen
dent de anarh ia  revoluţio 
nară rusă. H otărîrea a fost 
luată. La 20 ianuarie 1918, 
M arele C artier rom ân tri- 

' m itea trupelor rom âne or
dinele de operaţii. Oastea 
rom ânească ă trecut P ru . 
tul şi după lupte îndîrjite 
cu soldaţii arm atei bolşe
vice, ordinea şi liniştea au 
revenit în tre P ru t -şi Nis
tru.

Sub pavăza soldatului ro 
mân, basarabenii puteau să 
chibzuiască în voie la so
luţia cea m ai bună pentru 
ţa ra  lor. P rim a era p ăstra 
rea autonom iei în cadrul u- 
nei m ari federaţii ruse. Era 
soluţia sprijin ită  de ele
mentele nerom âneşti. So
luţia alip irii ia Ucraina nu 
era viabilă, nefiind sp riji
n ită pe nici un argum ent 
valabil, niej de ordin e t
nic, nici istoric.

Păstrarea unei indepen
denţe desăvîrşite a ţării, 
deşi era o soluţie în care 

• nu credea nimeni, a fost 
considerată cea mai bună, 
deoarece oferea posibilita
tea eschivării unui răspuns' 
făţiş pen tru  una d in tre so- . 
luţiile definitive.

La 26 februarie 1918, o 
delegaţie compusă din loan 
Inculeţ, preşedintele repu
blicii moldoveneşti, şi dr. 
CiugureanU, prim ul m i
nistru, a V6m t .la laşi să 
m ulţum ească regelui Fer- 
dinand pentru  aju torul dat 
tinerei republici şi pentru 
a lua contact cu guvernul 
român în vederea pregătirii 
unirii. G eneralul Averescu, 
fiind inform at despre sta
rea de spirit din republică, 
favorabilă unirii, i-a sfă
tu it pe cei doi ca Basara
bia să mai stea citva tim p 
sub form ă de republică in 
dependentă. Această a titu 
dine a  lui Averescu era 
justificată şi de faptul că 
în  timpul, tratativelor de la 
Buftea cu germ anii, aceş
tia nu şi-au ascuns in ten 
ţia de a răpi Dobrogea Ro
m ân iei şi de a oferi Basa
rabia drept compensaţie. 
Pe bună dreptate, Averescu 
replicase germ anilor ; „Vro
iţi să ne luaţi ceea ce e al

nostru, adică Dobrogea, şi 
să ne daţi în schimb ceea 
ce nu e a l vostru : Basa
rabia". Pen tru  a nu  face 
jocul duşm anului, Averescu 
a am înat înfăptuirea Unirii, 
fiind convins că unirea Ba
sarabiei cu Rom ânia se va 
face de la sine, fără  tra n 
zacţii păgubitoare. Momen
tu l nu a în tîrziat să apară. 
Deşi, in tre  timp, în Rom â
nia se instalase un guvern 
germanofil, condus de p ri
m ul m inistru  M arghiloman, 
acesta din urm ă sosea la 
26 m artie /8  aprilie 1918 la 
Chişinău, unde' u rm a să 
aibă loc a doua zi aduna
rea Sfatului Ţării, ce tre- 
cuia să ia hotărîrea cea 
mare.

Ziua de 27 martie/9 ap ri
lie 1918 a fost pentru  Ba
sarabia ziua dreptăţii. M a
rea nelegiuire din 1812, 
cînd Moldova fusese frîn tă 
în  două, se reparase. Pă- 
m întul românesc dintre 
P ru t şi N istru se reîritorcea 
la trupul ţă rii m am ă — 
România. Şi n u  oricum. Ci 
prin tr-o  solemnă declaraţie 
de unire a „Sfatului Ţării 
republicii dem ocratice mol
doveneşti" care suna ast
fel : „In numele poporului 
Basarabiei, Sfatul Ţării de
clară : republica dem ocra
tică moldovenească (Basa
rabia)-, în hotarele ei din
tre  Prut, N istru, Dunăre, 
Marea Neagră şi vechile 
graniţe cu A ustria, ruptă 
d e  Rusia acum  o sută şi 
m ai bine de ani d in  trupul 
vechei Moldove, în  puterea 
dreptului istoric şi a d rep 
tului de neam, pe baza 
principiului că noroadele 
singure să-şi hotărască 
soartă lor, de azi înainte şi 
pentru, totdeauna se uneşte 
cu m affia sa, Rom ânia".

Unirea a fbst votată cu 
' 86 de voturi, 3 voturi au 

fost contra şi 36 abţineri 
(în m om entu l Unirii, ’ Sfa 
tu l V ţf i i  era compus din 
138 membri). După votare. 
M arghiloman a fost invitat 
în sala de şedinţe, unde a 
luat cunoştinţă -de votul a- 
dunării şi a declarat, în n u 
mele regelui Ferdinand şi 
al poporului român, unirea 
veşnică ă Basarabiei cu 
România. O slujbă reli
gioasă oficiată în  rom âneşte 
de arh im andritu l Gurie, o 
paradă m ilitară a  trupelor 
tinere ale Basarabiei a lă 
tu ri de veteranii — eroi de 
la. Jiu , Oituz şi Mărăşeşti 
şi un ospăţ la care s.a în 
chinat pen tru  veşnicia u- 
nirii au  încheiat ziua isto 
rică din 1918, an bineeuvîn- 
ta ţ şi hărăzit de Dumnezeu 
pentru  înfăptuirea Româ
niei Mari.

La 10 aprilie 1918, un 
decret regal prom ulga vo
tul Sfatului Ţării prin  care 
Basarabia se unea cu Ro
mânia. Inculeţ şi Ciugurea- 
nu in trau  în guvernul ro 
m ân ca m iniştri fără  por
tofolii, ia r  pentru  adm i
n istrarea provincială p ro 
vizorie a Basarabiei se 
instituia un consiliu de 
nouă directori.

O audienţă la redacţie
(Urmare din pag. 1) * •

tesc. foarte puţini. Nu are 
nevoie prim ăria de resurse 
la  bugetul local ? Aceşti 
posesori pot fi identificaţi 
cu aju to ru l asociaţiilor de 
locatari {

•  La parte ru l blocului 
nostru se află m agazinul a- 
lim entar nr. 99 (al S.S. 
A lim entara S.A. — n.n.). La
uşa din spate a m agazinu
lui exista cîndva sonerie,

prin  care se anunţa sosirea' 
maşinii cu m arfă. Acum', 
că soneria s .a  desfiinţat, 
m anipulanţii îşi anunţă so-. 
sirea bătînd  cit pot de ta re  
cu pum nii, cu picioarele, 
în  uşa m etalică a magazi
nului. Un adevărat infern 
sonor am plificat după a - 
ceea de trîn titu l lăzilor de 
m arfă sau am balaj;

•  Lingă bloc, regionala 
de gaze a săpat anu l tr e 
cut o groapă, pen tru  raco r
dul de gaze ia nişte lucrări

noi în apropiere. A u itat 
s-o-m ai astupe. Ca să nu 
răm îhă în urm ă, cei de ţa 
S.G. „Condor" care lu 
crează la blocuri pe strada 
Pietroasa au săpat şanţuri 
şî au  făcut canalele pentru  
racordurile la term oficare, 
apă şi altele; to t anu l tre 
cut. Şi ei au  u ita t să ter
m ine lucrarea, aşa că lo 
catarii fac zilnic adevărate 
curse cu obstacole.

în  rest să auzim numai 
de bine. ... > „ ; ■
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C o m u n i c a t
In truc ît în ultim a perioadă au fost depistate l a  ghi

şeele urior un ităţi bancare sau de către organele :de po
liţie o serie de contrafaceri ale bancnotelor emise de 
Banca N aţională a României, Biroul de presă este înr- 
puternicit să aducă urm ătoarele p rec iză ri:

•  Contrafacerile identificate în circulaţia m onetară au 
fost realizate cu’ aju toru l unor copiatoare color moderne, 
prin  care s-a reuşit a se reda aproape fidel compoziţia 
grafică şi coloristica bancnotelor autentice fotocopiate.

•  în  ciuda capacităţii lor deosebite de reproducere, 
copiatoarele, indiferent de gradul de perfecţionare al a- 
cestora, NU pot reda însă anum ite elem ente de siguranţă, 
care au fost introduse special la realizarea noilor em i
siun i m onetare — de după 1990 ale Băncii Naţionale a 
României.

Inform ăm  pe această c a le . publicul că toate em isi
unile noi de bancnote, de după 1990, includ o serie de 
elem ente de siguranţă vizibile cu ochiul liber şi care 
NU p o t.f i  reproduse de copiatoare, fie că acestea sînt 
alb-negru sau color.

•  FILIGRANUL CENTRAL — reproducere, in  masă 
hîrtiei, a unei im agini im prim ate pe bancnotă, vizibil cu. 
ochiul liber, pe faţă, în zona albă din stingă, in  m om en
tu l în care bancnota se pune spre o sursă de lum ină la 
bancnotele de 500 lei — em isiune 1991 —, 500 lei — e- 
misiune 1992 —, 1000 lei — emisiţme 1991 — şi respectiv 
5000 lei — em isiune 1992, filigranul este reproducerea 
portretu lu i aflat pe faţa  bancnotei respective, în dreapta. 
La bancnota de 200 lei — emisiune .1992 — filigranul 
este continuu pe toată suprafaţa h îrtiei, veproducînd 
sigla Băncii Naţionale. a României, aşa cum aPare ea 
im prim ată sus, pe faţa  bancnotei, însă m ărită  de apro 
xim ativ două ori.

•  FIRUL DE SIGURANŢA — fir din plastic m eta
lizat subţire, de circa 1 mm, încorporat în  compoziţia 
hîrtiei speciale folosite la  realizarea bancnotelor de 500 
lei — am bele emisiuni, 1000 lei şi, respectiv, 5000 lei, în 
zona centrală a acestora, fiind vizibil — ca şi filigranul 
— in m om entul îndreptării bancnotei către o sursă de 
lumină'.

•  TEXT IMPRIMAT „ÎN UNDA" sau LINIAR — 
tex t cu caractere, avînd o m ărim e de circa 1—2 mm, 
im prim at special, în mod ondulatoriu sau liniar, a stfel:

— La cupiura de 200 Iei, pe faţa bancnotei, în partea 
de sus a compoziţiei grafice cu- conţinutul „DOUA SUTE 
LEI, DELTA DUNĂRII" — tex t care se repetă continuu 
■şi ..in undă".

■ — La cupiura de 5000 lei, pe verso-u! bancnotei, în 
partea de sus a compoziţiei grafice, cu conţinutul „CINCI 
MII LEI BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI" — text 
care se repetă continuu şi „in undă". .

— La cupiura de 500 lei — em isiune 1992 — pe faţă, 
in dreptul portretului, cu conţinutul : „BANCA NAŢIO
NALĂ A ROMÂNIEI", tex t care apare lin iar şi continuu.

. Textele astfel im prim ate n u  pot fi redate fidel de o 
reproducere prin copiator, în trucît la copie caracterele nu 
vor apare clar, egal şi continuu, prin  com parare cu ace
laşi text de pe o bancnotă autentică.

•  CERNEALA SPECIALA ANTICOPIERE — s.a fo
losit la nouă bancnotă de 5000 lei, la  care im aginea si
giliului lui M ihai V iteăzu şi conturul celor două coloane 
de pe verso au fost im prim ate cu cerneală specială de 
culoare gri. ■ - j  ■' Ţ- -r ; ... •• u

La 6 reproducere pe copiator color această culoare 
g ri se transform ă în alb-gălbui sau alb-verzui , a tît cu 
loarea originală gri, cît şi im aginea clară a sigiliului fiind 
imposibil da reprodus identic.

•  ELEMENTELE DE SIGURANŢA m enţionate ante
rior. pot fi identificate uşor, aşa cum am m enţionat deci, 
cu ochiul liber pe bancnotele respective, în  cazul în 
care starea de uzură a  acestora este în  lim ite acceptabile. 
Chiar şi în cazul în  care bancnotele prezintă un grad de 
uzură m ai avansat, elem entele prezentate RAMÎN VI
ZIBILE, însă cu o m ai m ultă atenţie din partea persoa
nei respective. Ca urm are, se im pune o m ai m are preo 
cupare din partea publicului larg pentru  păstrarea şi 
m anipularea în  bune condiţii a bancnotelor, ca de altfel 
a tu tu ro r însem nelor m onetare.

. M enţionăm  că pe lîngă elem entele redate anterior, 
toate noile em isiuni de bancnote prezintă şi alte ele
m ente de siguranţă, identificabile de către specialiştii 
un ităţilor bancare.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SESIZAŢI ELEMENTELE 
PREZENTATE, VĂ RUGĂM SA VA ADRESAŢI PRIMEI 
UNIT ATI BANCARE PENTRU A SOLICITA CLARIFI
CAREA ASUPRA TUTUROR ELEMENTELOR DE SI

GURANŢA ŞI CONFIRMAREA UNEI EVENTUALE CON
TRAFACERI. (193)

Biroul de presă ăl 
Băncii Naţionale a României

SOCIETATEA COMERCIALA „PECO“ j

ARGEŞ S.A. j
Vă oferă următoarele tipuri de baterii auto |

fabricate în Canada : J

12 v, 65 A, L — 27 cm, 1—18 cm, li — 22 '
Icm

I
cm

I

*

S.C. CONS — TOMMY 

cu sediul'în Hunedoara, 
telefoane; 714001, 715842

e x e c u t ă  Or ic e  f e l  d e  c o n s t r u c ţ ii
•  şarpante din lemn cu ţiglă
•  şarpante din profile cu tablă
•  şarpante cu tablă zincată de 0,5 mm pe 

astercală de seîndură
•  alte construcţii — vopsitorii industriale. : 
Societatea nu aplică regie de şantier. Pre

turi convenabile.
VINDEM: 9  mori tip China — 2 buc ; 4

MINISTERUL CULTURII DIN ROMÂNIA :

ţ trior — 1 buc ; •  decorticator — 1 buc.

1 
V

a n u n ţ a

1 12 v, 65 A, L — 26 cm, 1 ■— 17 cm, h — 19 I )

EXAMENELE 
pentru obţinerea

( ATESTATULUI DE ARTIST LIBER PRO 
[ FESIONIST
j vor avea loc la Bucureşti, după cura ur- 
ţ mează :

•  17—18 mai 1993 — muzică uşoară şi 
populară

•  19—20 mai 1993 — coregrafie
•  21 mai 1993 — alte specialităţi 
înscrierile se fac pină la data de 20 aprilie

1993, Ia Centrul de Conservare şi Valorificare a 
1 Tradiţiei şi Creaţiei Populare al judeţului Hune- 
ţ doara — Deva, 2700, ştr. 1 Decembrie, nr. 28.
\ Informaţii suplimentare Ia telefonul &11850, 
 ̂ interior 156. • (101)

ţ ----------------------------------------------------------------------- ------

AGRICULTORI !

; 1 2  V, 100 A, L —  34 cm, I — 17 cm, h —  î ( mărie), Ia
I _ _ l

\
\ în  Veţel, str. Principală, nr. 2 (lingă Pri-

- 17,5 cm
| Bateriile sînt garantate pină la 3 ani şi au J 
I inclus în preţ un adaos comercial de pînă Ia I 
I 10 Ia sută, funcţie de cantitatea cumpărată.
| Relaţii suplimentare la tel. 097^624066, in- { 
‘ terior 210, orele 7,30—15,30. (191);
I _  _  _  _  _ _  ^  I

I ţ
S.C. „STANCULEA G“ S.C.S. 

i se execută şi se repară repede unelte agri- 
/ cole (hîrleţe, lopeţi, greble etc.), cabine pentru 
i tractoare de orice tip, cărucioare, roabe !

Telefon 665125. (190)

SĂPlM lA I
I km m ţm t I

LUNI, 29 MARTIE

PROGRAMUL I :  14,00 A ctualităţi * * 
Meteo; 14,15 Ora de m uzică;’15,00 Preuni- 
versitaria; 15,30 Teleşeoală; 16,00 Civiliza
ţia m ontană; 16,30 Portativul preferinţelor 
muzicale; 17,00 A ctualităţi; 17,05 Magazin 
în  limba m aghiară; 18,35 TezaUr folcloric;
19.00 Docum entar TV * ABC financiar- 
bancav; 19,30 Desene anim ate; 20,00 Ac
tualităţi; 20.35 Sport; 20,45 T eatru TV. 
Zarurile sîn t aruncate ! de Tudor Negoiţă; 
21,55 Azi în  prim  plan; 22,45 Rock live ; 
23,10 A ctualităţi; 23,25 Repriza a treia; 
0,10 închiderea program ului.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE In terna - 
eional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 A ctua
lităţi; 17,05 Veniţi cu noi pe program ul 
d o r ! Ruşinea de a  fi rom ân ! (I); 20,00 Ac
tualităţi; 20,35 Tradiţii; 21,00 TVM * Me
sager; 21,30 Lumea sportului; 22,00 TV5 
Europe; 22,35 Magazin auto-m oto; 23,00 
închiderea program ului.

MARŢI, 30 MARTIE

PROGRAMUL I: 7,00 TVM * 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Teatru TV. Za
ru rile  sunt aruncate! de Tudor Negoiţă (Re
luare); 13,05 Cu drom aderii prin  Deşertul 
Saharei; 13,30 Desene anim ate; 14,00 Ac
tualităţi * Meteo; 14,10 Ora de muzică;
15.00 Preuniversitaria; 15,30 Teleşeoală;
16.00 Convieţuiri-m agazin; 17,00 Actuali» 
tă ţi; 17,05 Cabinet juridic; 17,35 Salut, 
p r ie te n i! (I); 18,35 De la lum e adunate;
19.00 D ocum entar TV; 19,30 Desene ani
m ate; 20,00 A ctualităţi; 20,35 Sport; 20,45 
Film  serial. Povestiri din Hollywood; 21,45 
Rock live; 22,15 Azi în prim  plan; 23,00

A ctualităţi; 23,15 Salut, prieteni ! (II);
24.00 închiderea program ului.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Internacional;
16.30 Desene anim ate; 17,00 A ctualităţi; 
17,05 Studioul de literatură; 18,05 Film 
serial. Maguy (Franţa, 1990); 19,00 Sport- 
studio; 20,00 A ctualităţi; 20,35 Tribuna 
non-conform iştilor; 21,00 TVM * Mesager;
21.30 Lum ea ideilor; 22,00 TV5 Europe; 
22,35 D ivertism ent internaţional; 23,00 
înch iderea program ului.

MIERCURI, 31 MARTIE

7,00 TVM * Tclem atinal; 10,00 TVR laşi;
11.00 TVR Cluj; 12,00 Film  artistic. C hi
nezul (VI); 13,35 Desene anim ate; 14,00 
A ctualităţi * Meteo; 14,15 Ora de muzică;
15.00 Preuniversitaria; 15,50 Tragerea Pro- 
noexpres; 16,00 Oameni de lingă noi; 16,30 
Panoram ic muzical; 17,00 A ctualităţi; 17,05 
Sport.C lub; 18,05 M ondo-Femina; 19,30 
Desene anim ate; 20,00 A ctualităţi; 20,35 
Sport; 20,45 Telecinemateca. La strada (I- 
talia, 1954); 22,50 A ctualităţi; -23,05 Sim 
pozion. Revistă de litera tu ră  şi arte; 0,05 
închiderea program ului.

PROGRAMUL II ; 16,00 TVE In terna tio 
nal; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Teatru 
TV. Antoniu şi Cleopatra de VVilliam Sha- 
kespeave; 18,30 Emisiune în -limba ma
ghiară; 20,00 A ctualităţi; 20,35 învăţa ţi 
lim ba engleză am ericană; 21,00 TVM * 
Mesager; 21,25 Fotbal : Ţara G alilor —• 
Belgia; 23,20 închiderea program ului.

JOI, 1 APRILIE

PROGRAMUL 1; 7,00 TVM * Tclem atinal;
10.00 TVR iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00
Film  artistic. Scumpa mea secretară (SUA, 
1948); 13,40 Desene anim ate; 14,00 A ctua. 
lită ţi * Meteo; 14,15 Ora de muzică; 15,00 
P reuniversitaria * Bacalaureat ’93; 15,30
Teleşeoală; 16,00 Repere moldave; _16,30 
Repere transilvane; 17,00 A ctualităţi; 17,05 
M agazin în  lim ba germ ană; 18,05 Povestea 
vorbei * „â“ contra „î“, „sunt“ contra 
,.sînt‘; 18,35 Tele-discul muzicii populare;
19.00 Spectacolul lum ii; 19,30 Desene a 

nim ate; 20,00 A ctualităţi; 20,35 Sport; 
20,45 Film  serial. Dallas; 21,40 Reflecţii 
ru tiere ; 22,00 M icrorecital M ircea Vintilă;
22.15 Azi în  prim  plan; 23,00 A ctualităţi;
23.15 Confluenţe; 24,00 închiderea progra- 
mului.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Ac
tualităţi; 17,05 Motor; 17,35 B ijuterii m u
zicale; 17,55 Convieţuiri-M agazin; 18,55 
Diamond Awards Festival, 1989 (V); 19,30 
Stadion; 20,00 A ctualităţi; 20,35 T radiţii;

21.00 TVM * Mesager; 21,30.Club S.F.; 22,00 
TV5 Europe; 22,35 Prim ăvară, prim ăvară;
23.00 închiderea program ului.

VINERI, 2 APRILIE

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM * Telem atinal;
10.00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film 
serial. Din voia Domnului. Episodul 11;
13.00 Descoperirea Planetei; 13,30 Desene 
anim ate; 14,00 A ctualităţi * Meteo; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Preuniversitaria; 
15,25 Teleşeoală; 15,50 Tragerea Loto; 16,00 
S.O.S. N atura; 16,30 A rte vizuale; 17,00 
A ctualităţi; 17,05 Gong ! Emisiune de c ri
tică şi actualitate teatra lă; 17,35 Pro Pa
tria ; 18,35 Rămîi, satule, cu " d o r ;  19,00 
Cultura în lum e; 19,30 Desene anim ate;
20.00 A ctualităţi; 20,35 Sport; 20,45 Film 
serial. Destinul fam iliei Howard. Episodul 
62; 21,45 M eridianele dansului; 22,15 Azi 
în  prim  plan; 23,00 A ctualităţi; 23,15 M a
gazin cinem atografic; 0,15 în tîln irea  de la 
miezul nopţii; 1,00 închiderea program u
lui.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Inlerna- 
cional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Actua
lităţi; 17,05 Sport-M agazin; 18,00 Emisiune 
in  lim ba germ ană; 19,00 Concertul O r
chestrei N aţionale Radio; 21,00 TVM * 
Mesager; 21,30 Viaţa sp irituală; 22,00 TV5 
Europe; 22,35 Refrene fără v îrstă; 23,00 
închiderea program ului.

SÎMBÂTA, 3 APRILIE

PROGRAMUL î:  9,00 Bună dim ineaţa... de 
la P iatra  Neamţ; 10,00 A ctualităţi; 10,10

Ba da, ba nu; 11,00 Film  serial pentru  co 
pii. A venturile lui Black B eauty; 11,30
T radiţii; 12,00 Alfa şi Omega; 13,00 Orar 
de muzică; 14,00 Tranzit TV. Ora 25. De* : 
sene anim ate (ora 14,05) Don Coyote ş î  
Sancho P anda * Atlas * Lupii din C arpaţlC  
Documentar * Film  serial : Povestiri ca  
final neaşteptat. * H andbal fem inin (ora 
18,40) Chim istul — Lutzelinden Giessen. 
Teleenciclopedia (ora 19,25). * A ctualităţi 
(ora 20,10) * Editorialul săptăm înii de P au l 
Kvcrac. (ora 20,45) * Eurovision ’93 (ora 
21,30). Concursul de preselecţie de la LjublU 
ana (Slovenia). * Film  serial (ora 23,3(>) 1 
EUis Island; 1,00 Film serial. M idnighi 
Caller; 2,00 închiderea program ului.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE In tern a-
cional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Ac* 
lealităţi; 17,05 F ilm  artistic. Chestiune de 
două m inute (Franţa); 18,45 A rtişti liric i ;■ 
rom âni; 19,30 Caseta cu surprize; 20,00! 
A ctualităţi; 20,35 Jazz-M agazin; 21,00 TVM
* Mesager; 21,30 Studioul muzicii contem» 
porane; 22,00 TV5 Europe; 22,35 V arietăţi 
internaţionale; 23,00 închiderea progra
m ului/ ^

DUMINICA, 4 APRILIE

PROGRAMUL 1 : 9,00 Bună dim ineaţa!
* In mem oriam  : Nichita Stănescu; 10,00! 
A ctualităţi; 10,10 Arleehino; 11,00 Film  
serial pentru  copii. A venturile lui Black 
Beauty; 11,25 A vanprem iera TV; 11,30 
Lum ină din lum ină; 12,30 Viaţa satului}
14,00 A ctualităţi * Meteo; 14,10 Poşta TV; 
14,20 Video-Magazin; 18,30 5 pentru  un 
CEC; 19,00 Film  serial. Dallas; 20,00 Ac* 
tualităţi; 20,40 Film  artistic. M ister în  
M area C araibilor (SUA, 1983); 22,20 Con
vorbiri de dum inică; 22,50 A ctualităţi;

. 23,05 M aeştrii; 23,55 Nocturna de dum i
nică; 0,55 închiderea program ului.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Internacio- 
nai; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Actuali
tă ţi; 17,05 Serata muzicală TV; 19,30 O- 
raşe şi civilizaţii; 20,00 A ctualităţi; 20,35 
Pop-Club; 21,00 TVM * Mesager; 21_,30 
Concertino; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Mon- 
do-Muzica; 23,00 închiderea program ului.
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a n iv e r s a r i
•  TOATE florile din 

lum e pentru  scum pa noas
tră  Cornelia Bănoasă, cu 
ocazia zilei d e  naştere (27 
m artie). Sănătate, fericire 
şi un sincer „La m ulţi an il“

doresc mama, tata, su
rorile  Loredana şi Monica.

(2763)
m LA aniversarea zilei de 

naştere a  dragei noastre I- 
van  Aurica, copiii Ady, 
Petre , Hany şi Caruso (din 
6UA) îi doresc m ultă să
n ă ta te  şi fericire. „La m ulţi 
a n i !“ (2767)

•  LA îm plinirea celor 
6 anişori, urăm  fiului şi 
nepoţelului nostru M ihăiţă 
M arc, din Brad, cu toată 
dragostea, m ult noroc în 
v ia ţă , m ultă sănătate, îm 
plin iri şi „La m ulţi ani 1“ 
M am a Olivia, m am a Lola 
fi Tata-B un Li viu. (3957)

•  SOŢIA Tanţa şi fiul
F lorin  transm it dragului lor 
A ndrei D um itru cu ocazia 
Bilei de naştere „La m ulţi 
a n i!"  (4426)

•  LA îm plinirea fru 
m oasei vîrste de 18 ani, 
dom nişoarei Lurci Delia 
Ram ona m am a ,tata şi su
rioara Diana îi doresc feri
cire, bucurii, sănătate, no
roc şi m ultă reuşită în 
viată. „La m ulţi an i !“

(3596)
•  TOATE florile din lu 

m e pen tru  dragul meu soţ, 
CU ocazia zilei de naştere. 
wLa m ulţi a n i !“ din partea 
Soţiei Liliana. (4375)

•  LA a 50-a aniversare, 
Urăm dragului nostru Co- 
bliş Emil m ultă  sănătate, 
bucurii şi „La m ulţi a n i !“

(4348)
VlNZĂRI-

CUMPĂRĂRI
•  VÎND pereche boi, 2 

aţii şi jum ătate. Inform aţii, 
C hişcădaga,.n r. 46.

•  VÎND pavilion apicol. 
I n i  eom. Cerbăl, sat Po
iana Răchiţelii, nr. 6. (3579)

O VÎND m aşină de tr i 
cotat Veritas, 360 ace. H u
nedoara, tel. 720813. (3588)

•  VÎND urgent aparta 
m ent 4 camere, zonă cen
tra lă . Tel. 720114. (5589)

•'*'* ■*. * * *•♦*>:•**• V *

•  VÎND case de m ar
cat E lka 82, cîntare
electronice 15 kg, in 
stalaţii satelit. Tel.
715213: (3591)
e - . *;V(;

•  VÎND Skoda S—100 în 
stare de funcţionare. In 
form aţii Al. Obor 26, Hu
nedoara, tel. 712606. (3594) 
: •  VÎND videoplayer Fu- 
nai, nou, 130 000 lei. Hu
nedoara, tel. 713404. (3595)

•  VÎND convenabil in 
stalaţie satelit completă, 
m agnetofon Tesla 115, te
re n , intravilan  Spini. Tel 
711366. (3597)

•  VIND videoplayer Fu. 
nai. Hunedoara, tel. 716847.

(3600)
•  VIND casă Hunedoara 

Inform aţii tei. 713135. (3603)
•  VÎND motor electric 

trifazic, echipat cu instala
ţie cu tu rb ină ş i ' injector 
motorină. Tel. 712030. (3604)

•  VÎND aragaz două 
Ochiuri, Hunedoara, tel. 
718236, orele 19—21. (3607)

•  CUMPĂR apartam ent
2—3 camere. Inform aţii tel. 
724761 ■ (3580)

•  CUMPĂR dulap frigo
rific casat sau scos din uz. 
F g - 714384.__ ^  (3586)

•  PARCHET fag şi 
ste jar vă oferă SC Nis- 
tor SNC. Simeria, 095/ 
661296. (4273)

•  VÎND Dacia 1300, cu
elem ente de 1310. Telefon 
619450. (4324)

•  VÎND Opel Record 
1900, roşu, înm atriculat. 
Tel. 625568 sau 655038.

(4320)
•  VÎND player Funai,

şi televizor color Funai, 
noi, tel. 660819, după ora 
12. (4317)

•  VÎND teren  in travilan  
în  Deva, str. M atei Corvin, 
nr. 19 (Viile Noi), supra
fa ţa  de 1300 mp. Relaţii, 
str. Zarand, bl. 43, ap, 92.

(4286)
•  VÎND urgent în va

lu tă  casă mare, încălzire 
centrală, anexe, grădină 
m are în S întandrei, nr. 63,

(4252)
•  VÎND m ateriale con

strucţii : ţiglă (oale) şi lemn 
de brad. Tel. 619026, orele 
20—23. (4218)

•  SC Tiro SNC Magazin
Sim eria vinde piese auto 
im port la cele mai scăzute 
preţuri. (4204)

•  VÎND garsonieră con
fort I proprietate perso
nală. Hunedoara, tel. 716519 
după ora 20. (3565)

•  VÎND proprietate imo
b iliară complexă. Imobil 
cu teren aferent im ediat 
întăbiilabil, 2442 mp şi 
m oară UŞA/1992 pentru 
grîu şi porumb. Inform aţii 
T raian  Oproni — 777520 
Haţeg. . (4225)

•  SC Nicos — Corn SRL 
Deva, str. M inerului 25, 
virfM en gros la p reţuri a- 
vantajoase concentrate na
turale import, Cola, Man- 
go, M aracuja, portocală etc., 
tu tu ro r agenţilor economici 
şi deţinătorilor de doza
toare „Tec". Tel. 621328.

(4117)
•  OFER recompensă bu 

nă pentru  cedare contract 
apartam ent sau garsonieră 
în  Deva. tel. 611176. (4183)

•  VÎND playere „Funai", 
„Elekta", sigilate. Hune
doara tel. 715818, Călan 
731068, Deva 615201. (4190)

•  VÎND 'chioşc metalic,
tel. 613079. (4190)

•  VÎND apartam ent ul
tracentral şi m obilă di
versă. Tel. 614059. (4346)

•  CONSILIUL local al 
comunei Vorţa organizează 
în data de 12 aprilie 1993, 
3a sediul consiliului, lici
ta ţie  în vederea închirierii 
unui spaţiu pentru acti
v ităţi comerciale în satul 
Visca. Relaţii suplim entare 
la sediul unităţii. (4349)

•  VÎND congelator 225,
pentru  alim entară. Infor
m aţii tel. 611618, după ora 
18- - (4350)

•  VÎND casă, grădină în
satul Abucea; nr. 1, Do- 
bra, pe şoseaua naţională 
Ilia — Lugoj. Relaţii tel. 
615076, Deva, în tre  orele 
8—16. . (4354)

•  VÎND casă, garaj, gră
dină, sat Reia, lingă Ha
ţeg. Tel. 956/611975, Deva.

,  (4357)
•  VÎND Renault 14, stare 

bună. Deva, tel. 618133.
(4359)

•  VÎND ladă congela
toare Arctic şi televizor 
Diam ant. Deva, tel. 620414 
şi 624276. (4360)

•  VÎND casă cu trei n i
vele, anexe şi grădină, Hu
nedoara, Aleea Pădurii, nr. 
7, tel. 713504. (4335)

•  VÎND butelie aragaz 
norm ală 50000 lei, tel. 
620963, orele 15—19. (4361)

•  VÎND autoturism
Alpha Romeo Sud. Deva, 
tel. 620486. (4366)

•  VÎND Dacia 1310 
Break, an de fabricaţie 
1987. Deva, tel. 625717.

(4362)
•  CUMPĂR fam ilie de

albine. Naghi loan, Gura- 
sada 21; tel. 130. (4365)

•  VÎND cal 5 ani, p re ţ
negociabil. Inform aţii sat 
M înerău, nr. 19. (4367)

•  VIND 15 oi, satul Po- 
joga, comuna Zam, fam ilia 
Tripon Nicuşor. (2761)

•  VlND scurtă nutrie,
m ăsură 48—50, model deo. 
s e b i t ; m otor Volvo 244 cU 
cutie de viteze, motor m ul- 
ticar şi rem orcă auto. Si
m eria ,tel. 660947. (3623)

•  VÎND cam eră video
Panasonic, casetă mică 
VHS—C, accesorii. Deva, 
str. M ărăştl, bL D 3, sc. 
1, ap. 1, teL 622476. (4376)

•  VÎND casă cu anexe 
şi 12 a ri grădină. Deva, 
str. S întuhalm , teL .621363.

(4379)
•  VÎND apartam ent 2 

camere. Brad, tel. 651205.
(4368)

•  VÎND apartam ent 2
cam ere decomandata, în 
valută. Tel. 616299. (4372)

•  VÎND porţi şi gard
din fier. H unedoara, tel. 
714484. (4369)

•  VÎND F iat Panda, ca
pacitate 824 cmc, televizor 
color Blaupunkt, orgă e- 
lectronică italiană, clape 
mari. Tel. 611443. (4290)

•  VÎND Dacia 500, m o
del 1992, 5000 km,, culoare 
albă. Tel. 611443. (4290)

•  VÎND apartam ent două 
camere sau schimb cu casă 
la ţară. Deva, tel. 622335.

(4381)
•  VÎND cartofi pentru

săm înţă şi consum. Deva, 
str. Viilor, nr. 24. Tel, 
618261. (4382)

•  VÎND televizor alb- 
negru, Diam ant. Tel. 616086.

(4385)
•  VÎND ARO camionetă,

cu motor de Braşov în 
stare de funcţionare, motor 
standard, 1 800 000 lei, ne
gociabil. 618120. (4386)

•  VÎND casă sat Mîne
rău, nr. 63. Inform aţii tel. 
711225. • '(3566)

•  SC Albicom Prest SRL
Brad anunţă deschiderea, 
luni, 29 m artie 1993, a de
pozitului in  groş şi m aga
zinului universal cu am ă
nun tu l din Brad, str. 30 
Decembrie, nr. 18, (lingă 
Prim ărie). Vă oferim un 
bogat sortim ent de m ărfuri 
alim entare şi nealim entare 
indigene şi din import, la 
preţuri avantajoase. Con
ducerea societăţii oferă o 
surpriză prim ilor cum pă
rători en gros şi eu am ă
nuntul. (4374)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie 

de serviciu, pe numele 
B ruşturean M inodora, eli
berată  de spitalul orăşenesc 
Brad. O declar nulă. (4161)

•  PIERDUT carnet şo
mer, pe num ele Breje E- 
iena . Se declară nul. (4371)

•  PIERDUT carnet şo
mer, pe numele Both Lu
dovic. Se declară nul. (4370)

•  PIERDUT carnet, eli
berat de Cooperativa de 
Credit Deva, pe numele 
P ăcurar Maria. î l  . declar 
nul. (4341)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB (vînd) ap a r
tam ent 4 camere confort 1 
sporit, contra două cu 2 
camere, sim ilar, decoman
date. Tel. 628200, între o- 
rele 16—19. (4364)

»• SCHIMB garsonieră 
Timişoara cu apartam ent 2 
cam ere central. Hunedoara, 
tel. 738108, după ora 16.

(3592)
•SCHIM B apartam ent 2 

cam ere cu apartam ent 3—4 
camere. Tel. 718038. (3606)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ANGAJAM tînără
(vînzătoare) bufet Tipogra
fie. Deva, 621750, orele 
15—20, Goţiu, (3622)

*—*—*—• —*—*—*— *—»—
•  SC „Transeolect" 

SRL O răştie organi
zează, în  data de 28 
m artie 1993, la preţul 
de 20 000 lei de per
soană, excursie în  Po
lonia. Inform aţii tele
foane 641869 şi 622137.

(4159)

•  CAUT femeie îngrijire 
copil, H unedoara, Topîr- 
ceanu, nr. 3, ap.. 14, după 
ora 16, cartier OM. (3584)

•  ANGAJEZ 6 fete, vîrsta 
în tre  18—25 ani, peste 1,75 
înălţim e, pen tru  Disco Ba- 
ronen Service SRL. Infor
m aţii la  num ăr de tel. 
713138, în tre  orele 15—17.

(3598)
•  EXCURSII la  Istan- 

bul în  perioada 31. 03. — 
4. 04. şi 7 — 11. 04. 1993. 
P re ţ 11 000 lei. Inform aţii 
tel. 718788, după ora 17.

(3602)
•  ASOCIAŢIA fam ilială

„Uibariu" Vaţa execută lu 
crări de calitate : vopsito- 
rie lînă, bumbac, fîşuri, 
blugi, catifea. Pot fi con
tactate în P iaţa  Micro 15 
Deva, săptăm înal, m iercu
rea. (4322)

•  CAUT om pentru în 
g rijit 50 oi. Inform aţii Deva, 
după ora 20, la tel. 622650.

(4312)
DIVERSE

•  SOCIETATEA Comer
cială „Servcont" SRL De
va organizează curs de 
contabilitate, studiul noii 
con tab ilită ţi şi TVA, în- 
cepînd cu data de 5 aprilie 
1993, lector ic . Gh. Tirică.

(4235, 4293)
•  AGENŢIA A urum  De

va organizează excursii con
fortabile şi la p reţuri a- 
vantajoase în Ungaria. Po
lonia, Turcia. Inform aţii 
Deva, str. A. lancu, bloc 
H, sc. D, tel. 617629, 620750, 
625445. (4041)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT apartam ent (ne) 

mobilat, central, tel. 617096.
(4242)

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu co
m ercial am enajat. Deva; 
tel. 614383, zona pieţei.

(4345)
•  CAUT garsonieră sau

apartam ent pentru  închi
riat. Tel. 615762. (4328)

•  CAUT pentru  închiriat
garaj sau curte pentru m a
şină în  zona Gojdu. Deva, 
612173. (4333)

COMEMORĂRI
•  ASTĂZI, 28 m artie, se 

împlinesc 4 ani de la  în -, 
m orm întarea iubitului soţ, 
ta tă  şi bunic

CONSTANTIN OPRIŞA
om de m are fineţe şi ca
racter. Nu te vom uita 
niciodată.

Soţia Lia, fiu l Florin, 
nora Luci, nepotul Mihăiţă.

(4265)
•  BUCURIA acestei p ri

m ăveri a  fost um brită de 
tristeţea din sufletele noas
tre  acum cînd se îm plinesc 
4 ani de la trecerea în ne
fiin ţă  a celui care a  fost 
un  scump şi drag cum nat 

COSTICA OPRIŞA 
Nu te vom uita niciodată. 
I ţa  şi Tăvi Duma. (4316)

•  AU trecut 2 ani de 
cînd a p lecat d in tre  noi 
bunul nostru soţ, ta tă, so
cru şi bunic

IOAN BUŞTEA 
din Leşnic. Odihnească-se 
în  pace ! Familia. (4323)

•  CU durere în  suflet, 
soţia A urelia şi fiul Nico- 
lae anun ţă îm plinirea u- 
nui ah, la  28 m artie, de la 
decesul celui care a fost

VASILE CORNEA
Lacrim i şi flori pe mor- 

m întul lui. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (4337)

•  CU durere în  suflet, 
cum natul Laurenţiu , cum
nata şi nepoatele anunţă, 
îm plinirea unui an în 28 
m artie de Ia decesul celui 
care a fost

VASILE CORNEA 
Lacrim i şi flori pe m orm în- 
tu l lui. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace. (4337)

•  CU durere anunţăm  
îm plinirea unui ah, în 28 
m artie de lâ decesul celui 
care a fost

VASILE CORNEA 
din partea fam iliei Rez- 
m eriţă Dorin şi 01ga şi Mi- 
haela.

Dumnezeu să-l odih
nească. (4337)

•  CU adîncă durere 
în suflet, anunţăm  6 
săptăm îni de la dece

sul celui care a fost soţ,
ta tă şi bunic 
GHEORGHE RES1GA 
pe care l-am iubit, 
l-am  stim at şi nu -1 
vom  uita niciodată. 
Soţia Anica, fam. Met- 
zler-Gh., M ariana, Ro- 
bert şi Bianca, fam. 
Dîmbean Vasile, Jeni, 
Gianin, Darius şi Cos- 
mina. (4314)

•  AU trecut trei ani 
de cînd scumpa şi d ră 
gălaşa noastră

ALEXANDRA- • 
MIHAELA

ne-a părăsit pentru  tot
deauna, la num ai 4 
anişori. Nu vom uita 
niciodată chipul ei în 
geresc. Bunica Maria, 
verişorii Sorin şi Ni- 
coleta, m ătuşile şi un
chii din Deva şi Ha
ţeg. ' (4377)

•  CU durere în 
suflet, anunţăm  că 
azi, 27 m artie, se îm
plineşte un ap de la 
m oartea fulgerătoare, 
la num ai 24 ani, a 
fiului nostru,

GABRIEL PALEA 
Veşnic vor fi pe mor- 
m întul tău flori fru 
moase şi lacrim i dure
roase de la cei care 
te-au iubit. Ai plecat 
de lîngâ noi/Făr-a 
spune un cuvînt/N e-âi 
lăsat, durere-n suflet/ 
Cit vom fi pe-acest pă- 
mînt. Nu te vom uita 
niciodată. Părinţii.

(8593)

•  SE îm plineşte un 
an de ia dispariţia d in 
tre  noi a celui care a 
fost

GABRIEL PALEA,
frate, unchi şi cum 
nat. îţi vom păstra o 
vie am intire. Surorile, 
cum naţii şi nepoţii An
dreea şi Marius. (3593)

•  SOŢIA Ioana, Adi, 
Viorica şi Cristi re 
am intim  că luni 29 
m artie 1993, se îm 
plineşte un  an de cînd 
a trecut în  lum ea tă 
cerii dragul nostru

CORNEL FAUR
A m intirea lui va ră- 

mîne m ereu vie în  
inim ile noastre. (4391)

•  REGRETĂM dispariţia 
fulgerătoare acum  şase luni 
a domnişoarei

• DIDINA POENARU, 
directoarea' G rădiniţei cu 
program  săptăm înal, nr. 3 
Deva, lăsînd să cadă o bo- 
biţă de lacrim ă pentru  bu
nătatea şi sufletul ei cald 
şi blîhd. Delia, Lucian şi 
Oana, îm preună cu pă
rinţii.

Nu te vom uita  niciodată.
(4414)

DECESF
•  FOŞTII colegi de la 

Redacţia ziarului „Cuvîntul 
liber" sîn t a lă tu ri de fa
m ilia în d o lia tă . p rin  p ier-' 
derea celui care a fost

FAUR TEODOR 
un om cu suflet ales, plin 
de bunătate şi omenie. Nu 
te  vom uita niciodată, d ra 
gă Teodor.

•  SOŢIA, fiicele şi 
ginerele anunţă înce
ta rea  fulgerătoare din 
v ia ţă  a dragului lor

MOISE NICOLAE
înhum area — dum i

nică, 28 m artie, ora 14, 
de la casa m ortuară la 
cim itirul de pe strada 
Călugăreni.

Nu te vom uita 
n ic io d a tă ! (3624)

•  SORA Anişoara, 
îm preună cu copiii şi 
nepoţii, deplîng dispa
riţia  dragului lor

MOISE NICOLAE
Odihneşte-te în pace 

suflet bun ! (3624)

•  CU lacrim i de dez
nădejde, pierzînd cel 
mai scump lucru mie 
— fiica

MIHAELA
Corpul neînsufleţit 

este depus la domici
liu l din Deva, strada 
M ihail Kogălniceanu, 
nr. 7, bl. I  B, ap. 9.

înm orm întarea va 
avea loc în  ziua de 27 
m artie 1993, la cim iti
ru l din str. EminescU. 
Mama Năduh Cornelia.

/ (4380)

•  COLEGII de la
S.E.T.T.P.P.L. Deva
anunţă cu adîncă du
rere dispariţia fulge
rătoare a celei care a 
fost consilier juridic

MIHAELA NADUII 
în vîrstă de 40 ani, fire 
blîndă şi lum inoasă ce 
nu va fi uitată nicio
dată.

Dumnezeu să te aibă 
in pază. (4380)

•  CU durere nem ărgi
nită accept destinu-ţi crud. 

MIHAELA
Fie ca sufletul tău  să-şi 

găsească odihna m eritată. 
Doina Tomoaie.______ (4380)

•  SINCERE condo
leanţe prezintă condu
cerea U.M. Orăştie 
dom nului ing. Lupea 
Liviu pentru greaua 
încercare a pierderii 
mamei sale,

IULIANA m a r c u
în vîrstă de 66 de ani. 

y  (4392)

COLECTIVUL de 
salariaţi al RATP H u

nedoara şi Transcom 
SA Hunedoara este a- 
lă tu ri de sing. Gheor- 
ghe Bîrdea la greaua 
pierdere a ta tălu i său. 
Sincere condoleanţe.

(3599)

•  COLEGII de la ORSA 
Deva sînt alături de Că- 
lăm ar loan Viorel, din
Brad, la  greaua p ierdere a 
mamei şi transm it sincere 
condoleanţe. Dumnezeu să 
O odihnească! (4406)
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