
N* ATENA. Parlamentul 
elen a votat, joi, cu 293 
de voturi pentru şi 7 îm
potrivi, ratificarea acor
dului de asociere a Ro
mâniei Ia Comunităţile e- 
uropene.' Cu această oca
zie, parlamentarii care au 
luat cuvântul în cadrul 
dezbaterilor au exprimat 
respectul faţă de poporul 
român angajat ferm pe 
calea democraţiei şi au 
făcut unele ’ recomandări. 
In sala Parlamentului elen 
a fost prezentă delegaţia 
parlamentară a României, 
condusă de dl Oliviu Gher- 
man, preşedintele Sena
tului, delegaţie invitată 
special Ia acest moment 
important pentru itomânia. 
Astfel, Grecia este prima 
ţară care a deschis larg 
porţile Comunităţilor euro
pene pentru România.

•  CaiŞINAU. Luând cu
vântă! în plenul Parlamen
tului Republicii Moldova, 
deputatul Gheorghe Ami- 
hălăchioaîe, unul dintre a- 
vocăţii participanţi la pro
cesul intentat la Tiraspol 
deţinuţilor politici din
„grupul llaşcu“, s-a referit 
(ii abaterile flagrante de la 
normele procedurii penale, 
Comise în timpul anchetei 
judiciare. Potrivit afirma-, 
fiilor, sale. citate de agen
ţia Moldova-Pres, cei şase 
patrioţi moldoveni sunt
victimele unui tratament 
Inuman, te sunt ad
ministrate substanţe psi
hotronice, pentru intimi
dare, sunt împuşcaţi cu 
gloanţe Oarbe* in execuţii 
înscenate, sunt ţinuţi intr-o 
continuă stare de încor
dare şi tensiune psihică. 1

în luările de poziţie care 
ău Urmat informării, vor
bitorii au lansat veh'emente 
acuzaţii la adresa condu
cerii de la Cbişinău, care 
nu întreprinde măsuri de
cisive pentru eliberarea co
joc 'deţinuţi ilegal la Ti- 
Casppl. lle asemenea, a fost 
avansată ideea adoptării u- 
nui apel către liderii Ru
siei, in vederea stabilirii 
datei retragerii Armatei a 
tl-a  râse, prezenţa acestor 
trupe în Moldova îngre
unând soluţionarea multor 
probleme vitale, inclusiv 
Pe cea a deţinuţilor poli
tici. ■

REUNIUNEA ADUNĂRII REGIUNILOR
. Ieri, la Deva, in prezenţa delegaţilor din regiunile 

membre ale A.R.E. şl a invitaţilor din numeroase 
judeţe ale ţării noastre, s-au desfăşurat lucrările Co
mitetului de urmărire Est/Vest ăl acestui organism 
european. ■ ■ ■: :  .

‘ După alocuţiunea de bun venit a dlui ing. Costel 
Alic, preşedintele Consiliului - Judeţean Hunedoara, 
lucrările reuniunii au fost deschise de către preşedin
tele-Comitetului, dl Gerald Mc Grath, In cadrul re
uniunii au avut loc două şedinţe de lucru, abordân- 
du-se problemele înscrise pe ordinea de zi, iar după 
amiază s-a organizat o conferinţă de presă, de la care 
vom reveni cu detalii in ziarul de marţi, 25 mai a.c. 
(N.T.) -

Aspect de la ' deschiderea Reuniunii Adunării Regiunilor Europei.
Foto: PA VEL LAZA

IN ACEST NUMĂR

•  COSÂNZEANA

•  CALEIDOSCOP DUMINICAL

•  SĂPTĂMÂNA LA TELEVIZIUNE

vvvwwvvvwvvvuvwvvwmvvvwvvvvvvvuvwuvuvvm

C O T I D I A N  I N  D E P E N D E N T 5*55

ANUL V 
NR. 876

SÂMBĂTĂ, 22 — 
DUMINICA, 23 

MAI
1993

8 pagini — 25 lei

MINERITUL BRADEAN 
ÎNCOTRO ?

•  Remember •  Reforma — o şansă pentru mi
neritul zărăndcan ? •  Monopol unilateral •  
Opinia pălmaşilor.

Dificultăţile pe care le 
înregistrează mineritul sunt 
dintre cele mai diverse, 
ele apărând pe fondul de
clinului economic, la care 
se adaugă, într-o oarecare 
măsură, implicarea facto
rilor conştienţi.

Am zăbovit, de curând, 
la Sucursala Minieră Brad, 
unul dintre cele mai im
portant© centre miniere din 
zona Apusenilor, prin tra
diţie, dar mai ales prin 
ponderea, metalelor, auro- 
argintifere extrase.

După cum s-a mai scris, 
imediat după decembrie 
1959, tensiunile sociale, ge
nerate în principal de lupta 
pentru putere, s-au reper
cutat' serios asupra pro
ducţiei. in acest timp, Ia 
conducerea E.M. Barza 
s-au perindat cinci echipe, 
fiecare cu o anumită v i
ziune asupra actului deci
zional şi de producţie. Tot 
în această perioadă, sci
ziunea sindicală şi-a spu s 
cuvântul, iar barierele, cei 
puţin- vremelnice, între

TESA şi muncitori, au în
greunat starea economico- 
financiară.

Anul trecut, în toamnă, 
in mineritul brădean s-a 
iniţiat o nouă restructu
rare, fosta întreprindere 
minieră Barza dezmem- 
brându-se în mai multe 
unităţi şi sectoare, ce au 
alcătuit, în final, Sucursala 
Minieră Brad. Reforma
torii susţin efectul benefic 
al măsurii prin deplasarea 
centrului de greutate spre 
verigile de bază ale pro
ducţiei. 'Dar, despre ce 
este vorba. în prezent şl 
mai cu seamă despre ceea ce 
întrezăreşte viitorul, am 
încercat să aflăm Intr-o 
discuţie cu dnii Ioan 
Anca —  director general, 
Doru Oprean —■ director 
general adjunct, Constantin 
Grăeiun —- contabil şef, 
precum şi cu alte cadre

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

UNA PE ZI

— Până lă 40 de ani, 
vei fi nefericit în căs- 
cie.

— Dar după aceea ?
— După aceea o să te 

obişnuieşti...

i . În atenţia cititorilor
1 Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber“ 
ţ pentru luna iunie se fac Ia oficiile poştale, fac- 
ţ torii poştali şi difuzorii de presă, până la data 
\ de 28 mai a.c. inclusiv
j Costul unui abonament este de 250 Ici, la 
l care se adaugă taxele poştale.

D U P Ă  B U N U L  P L A C
Controalele efectuate de* 

către comisarii Gărzii Fi
nanciare din judeţul nos
tru la 29 de agenţi eco
nomici, în săptămâna 10 
•—16 mai a.c., s-au soldat 
cu peste 5 milioane de 
lei amenzi încasate şi su
me confiscate. Acest fapt 
denotă că în unele situa
ţii agenţii economici în 
cauză acţionează după bu
nul plac, aplicând legea 
junglei, din moment ce 
sfidează reglementările în 
vigoare.

Dintre • aspectele consta - 
tate cu prilejul controa
lelor din Ultima perioadă, 
reţin atenţia în mod spe
cial neregulile întâlnite 
la S.G. „lulîmpex" SRL 
Deva, cu activitate de îfii- 
port-export produse in
dustriale şi agroalimenta- 
re, având filiale în nume
roase judeţe ale ţării. O-

colind prevederile legale, 
societatea respectivă nu, 
şi-a înregistrat, cum era" 
firesc, filialele la Regis
trul Comerţului. Pentru a- 
baterile semnalate de la 
Legea nr. 12/1991, art. 1, 
iit. a, sancţiunea aplica

tă a fost neiertătoare, pe 
lângă amenda de 302 000 
de lei confiseându-se şi 
suma de peste 3,7 milioane 
de lei. La acestea se a- 
daugă şi amenda de 200 000 
de Iei pentru efectuarea 
de încasări: şi plăţi în

© ÎN SEDIU NOU. FiliaTa ju-' 
deţeanu de Cruce Roşie s-a mu
iat în noul sediu din Deva, car•

- ticrul Gojdu, Aleea Viitorului, 
nr. 4 (lângă Şcoala Generală' Nr. 
4): ti urăm filialei ca mutarea în 
casă nouă să-i fie de bun augur, 
să desfăşoare o activitate pe mă
sura noii dotări (V.R.)

‘ ©  ANIMALELE SUNT ÎN PU
TEREA NOASTRĂ, ELE NU POT 
VORBI — spune unul dintre 
principiile pe care cunoscutul 
club- Fidelius". din Deva şi-a

fundamentat întreaga activitate,
. Susnumitul club vă invită astăzi, 
22 mai a.c., ora 9,30, la. expozi
ţia organizată pe stadionul „Ce- 
talc‘ (Deva). Veţi putea admira 
rasa deosebite de câini şi pisici, 
sjţgcii c® peşti işi păsări exotice, 
Wperbi porumbei... Vi - se oferă, 
spre-vizionare, exercifii de dre
saj, curse de ogari şi arbitraj 
special de pechinezi. Nu uitaţi, 
EXPQ-CANIS *93 vă aşteaptă ! 
(N.V.) ,.

©  CUM PARCAM MAŞINILE? 
Că mulţi automobilişti îşi par- , 
citează maşinile ocupând o parte 
de trotuar, mai treacă-meargă. 
Dar ca să barezi trotuarul, asta 

■ nu mai este de acceptat. Şi to
tuşi, joi, 20 mai, după-amiază,

pe la ora 18,45, urţ microbuz 
„Ford", de culoare albă, cu nr. 
de înmatriculare 5 UD 3210, bara 
pur si simplu trotuarul din drep
tul Cinematografului „Patria", de 
pe sţr. 1 Decembrie din Deva. 
Pietonii erau astfel obligaţi să-l 
ocolească pe partea carosabilă a 
străzii, expunându-se accidentă
rilor. Cine face ordine ? (Gh.P.)

© BRUTĂRII. Spre a face faţă 
cererii de pâine pentru, populaţia 
satelor, FEDERALCOOP, prin 
cooperativele sale din zonă, « 
trecut masiv la reactivarea bru-'~ 
tăriilor sala. Au fost reactivate, 
deocamdată, cele de la Dobra, 
Zam, Băiţa, Brad, Baia de Criş, 
Geoagiu, Sarmis şi Pui. Pe mă
sură ce va rezolva problema a-

provizionării cu făină, vor fi re
activate si alte brutării? (IC.)

© COMERCIALA. Cooperativa 
de consum Sălaşu de Sus a în
registrat pe primul trimestru al 
acestui un. o rată a profitului de 
3,67 la sută, volumul economic 
total pe aceeaşi perioadă, fiind 
de .20 milioane de lei. Aport sub-- 
stanţial a avut magazinul din 
Ohaba, al cărui gestionar, dna 
Maria Coroescu, se preocupă de 
aprovizionarea cu mărfuri soli
citate de săteni. (E.S.)

m m m s s s m . m m m .

numerar peste suma lega
lă stabilită — 250 000 de 
lei.

Dăunătoare se dovedeş
te a fi şi practica întâl
nită la S.G. „Agrosoft" 
SRL Hunedoara, unde s-au 
majorat nejustificat chel
tuielile cu scopul de a 
diminua profitul. Ca ur
mare, în această situaţie 
s-a aplicat o amendă de 
500 000 de lei, la fel proce. 

dându-se şi în cazul TV 
Net Hunedoara.

încălcând actele norma
tive în vigoare, în speţă 
pentru faptul că s-au co
mercializat băuturi alcooli
ce prin cofetării, Ia S.G; 
„Alpin" S.A. LUpeni, s-a 
confiscat suma de peste 
320 000 de lei. Similar au 
stat lucrurile şi în cazul 
S.C. „Realcom"” S.A, Pe
troşani.! . ,

JDeşi s-a mai scris de
spre nerespectarea de oă- 
tre numeroşi agenţi eco
nomici a H.G. nr. 83/1993, 
continuă să se facă plăţi 
şi încasări în numerar 
peste prevederile legale. 
Abateri de acest gen au 
fost constatate în săptă
mâna trecută la S.G. „A- 
,hy-Mary“ SRL Petroşani, 
S.O. „Melkart-Bibicu" De
va, S.G. „Sandem — Com- 
împex" Deva, S.G. „Lu
ciano" SRL Călan, S.3. 
„Vicomarex" SRL Arad, 
S.G. „Petricesc —  Audio" 
SNG Deva, precum şi Ia 
alţi agenţi economicii ,

Considerăm că hceste as
pecte prezentate sunt su
ficiente pentru a se con
stitui în serioase semnale 
de alarmă, comisarii Găr- 
eil Financiare fiind ne
iertători • cu cei care în
calcă legea.
; , NICOLAE TÎRCOB
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De duminică, 23 mai 
199?, intră în vigoare noul 
mers al trenurilor. In ve
derea unei bune serviri a 
călători iot, sunt prevăzute 
să circule pe teritoriul ju- r 
'Jeţului Hunedoara 10 tre
nuri rapide, din care 8 
trenuri rapide in trafic 
inteiMiaţioual, având legă
turi cu Budapesta — Var
şovia — Vicna — Berlin, 
21 de trenuri accelerate, 
ce fac legătura între prin
cipalele localităţi din ţară.

vagoane 135» — Timişoara, 
prin Tg. Mureş, iar trenul 
accelerat Timişoara — Si- 
ghetut Marmaţiei va circula 
pe timp de noapte. Treriul 

‘internaţional Baft — O- 
ricnl — Expres, care cir
cula pe ruta Bucureşti — 
CIuj-Napoca — Episcopia 
Bihor — Budapesta etc., 
odată cu noul plan de 
mers al trenurilor, vă cir
cula pe rufa Bucureşti — 
Braşov — Teiuş — Sime- 
ria — Curtici — Buda-

Noul mers 
al trenurilor

- IN FO R M A Ţ II - NOTE - O P IN II -

■19' de trenuri personale, 
precum' şi 66 de trenuri 
curse pentru navetişti. De 
asemenea, pentru satisfa
cerea cerinţelor suplimen
tare de transport în pe
rioadele de vârî de trafic 
(sărbători legale, sfârşit de 
săptămână, sezon estival 
efc.), sunt prevăzute trenuri 
de călători care se vor pune : 
în circulaţie In zilele şi 
îd perioadele stabilite.

I a  formarea noului plan 
de marş ajf trenurilor s-a 
avut în vedere repunerea 
în circulaţie a grupei de

pesta şi 4n continuare.
In cceit ce priveşte CreŞ- 

terea confortului călători
lor, p rm noul plai* de mers 
al trenurilor s-a prevăzut 
intmdwcşerea raggşuielor de f  
dormit in t r e n u r i  care' 
circulă de la Timişoara la 
Iaşi, precum şi pe timpul 
sezonului la trenurile de ’ * 
lung parcurs ce leagă sta
ţiile C.F.R. Timişoara -â '\ 
Arad — Oradea — Satn 
Mare cu Mangalia.

IOAN JURA 
colaborator

PREŢUL ’
a f ir m ă r ii

Intr-un concurs de in
terpretare instrumentală, 
contează fireşte pregăti
rea concurenţilor, ta
lentul lor. Când interpre
ţii sunt foarte tineri sau 
copii, calităţilor amin
tite li se adaugă can
doarea vârstei. Insă ceea 
ce impresionează ; la cei 
de-o şchioapă sunt serio
zitatea şi concentrarea 
deosebită din timpul in
terpretării

Orinărindu-Ie evoluţiile- 
la ultima ediţie a con
cursului naţional de gen 
organizat de Liceul de 
Artă Deva, am senzaţia 
că oficiază un ritual .sa
cru. Mai întâi interpret 
şi instrument intră im- 
tr-un fel de comunicare 
aparte, într-o stare de 
graţie, ţfrmează* nid- 
ntenţul -detaşării interpre
tului deflumea exterioa- 
ni, Apoi,. toţi ceiîafipre- 
xeftţi ; â#  interpret şl 
spectatori — pătrund în 
lumea minunată a mu
zicii. _

Ca să ajungă aici, la 
acest grad de concentra
re asupra interpretării, 
micii interpreţi au exer
sat sute de ore. Zilnic

ei studiază instrumen
tul 3, .5, 7 sau chiar mai 
multe ore. Dacă adău
găm la acest efort orele 
de clasă şi timpul nece
sar pentru a învăţa Ia 
obiectele de cultură -ge
nerală, ne putem da sea
ma cât munceşte un a- 
semenea copil, ia o vâr
stă când colegii să i' de 
generaţie se zbenguie.

Insă. cea mai conclu
dentă şi în acelaşi timp 
mişcătoare mărturie pen
tru timpul închinat mu
zicii este rana făeutâ de 
vioară pe gâtul foarte 
tinerilor interpreţi. Este 
o amprentă. exterioară 
lăsata de îndelungatele 
exersări, care se adaugă 
celet Interioare, Trieras* 
tată Şi mai, adânc do mu
zica Însăşi. Face ' parte 

, clin .preţul pe care inU#*
. preţiitrebufe j4jpjr plă
tească pe greţă ’ drj|dit> i 

>â$ afirmării. (V. Rom»)

APEL L Â O M ÎN Î#

Cu lacrimi în ochi a 
venit la redacţia noas
tră dna Căta Crişovan, 
din Deva,- blocul £ 2 4 A, 
scara B, ap. 19. Ne-a 
spus: „Sunt bolnavă, nu

am pe nimeni. Soţul meu 
a decedat cu ani în ur
mă. Ca să-mi întocmesc, 
dosarul pentru pensie
de urmaş, am nevoie de 
o adeverinţă de la I.A.S. 
Mintia, unde soţul a fost 
angajat în perioada 1961— 
1964. Din luna ianua
rie ac., am trimis o ce
rere la conducerea I.AS. 
Mintia, rugând să mi se
trimită această cerere.
Nu am primit-o nici 
până în ziua de azi. Eu 
nu mă pot duce că sunt 
.bolnavă. Am mai dat te
lefoane. Tot mi s-a pro
mis. Oare pentru oame
nii necăjiţi nu mai este 
pic ele grijă?"

De.la Mintia până la 
Deva e cale... foarte lun
gă. Este firesc ca un 
răspuns să nu poată a-, 
junge in cinci luni. Nu?! 
Poate rândurile de faţă 
vă vor aminti că dintot-' 
deauna , omenia, a . fost 
perniţă' din irdmâ şi din 
suflet Doveclili-o şi dv 
în cazul dnei Căta XCri- 
şovan, stimaţi domni din 
conducerea I.A.S. Mintia.

GH. 1. NEGREA

CE-AŢI FĂCUT 
CU APA ?

Primarul ■ comunei Pui, 
dl Traian Başiu, ne-a a-

d m â tă m

tras atenţia asupra unul 
mare necaz al cetăţeni
lor din comună. Este 
vorba de faptul că oome-' 
nii din satele Robita, 
Râu Bărbat şi Pul ră
mân pur şi simplu,, fără 
apă. Cauza ? Barajul de 
la Hobiţa. Apa de pe 
Râu Bărbat este oprită 
la acest baraj, după oare 
o ia spre Lacul Ctaeiş. 
Treaba este Insă că nu 
prea ajunge acolo. întru
cât se vinde pe traseu, 
la fabrica de bere Ha
ţeg. la alte societăţi co
merciale sau Ia particU- : 
lari. Banii îi încasează 
R. A.G.C.L. • H u nedoara 1 
Iar fântânile oamenik* 
seacă, pur şi simplu.

Firesc, primăria dIn - 
Pui a făcut tot felul de 
demersuri şi adrese că
tre R.A.G.C.L. Hunedoa- 
ra, pentru a lămuri lu 
crurile. Credeţi că s-a 
răspuns la vreuna ? Nu * 
„In cazul în caro nu vor 
veni să clarificăm aceas
tă grea problemă — spu
ne primarul, vom fi o- 
bligaţi să închidem B a-' 
ra ju l!". ţ, :

Poate se aude şl la Hu
nedoara I (VJi.j.

■ La această oră, murica 
într-o instituţie de cultură 
nu este deloc de invidiat. 
Din motive pe care le-am 
pomenit nu o dată. Şi, 
totuşi, ce se întâmplă a- 
cum la Casa de Cultură 
Haţeg, pe care o condu
ceţi, dnă Steluţa Rădoni ?

— Latura artistică, îna
inte cea mai căutată, atât 
de public cât şi de inter
preţi,! este greu de reali
zat. vbintr-un taraf in care 
activau 12 interpreţi, acum 
au mai rămas 4, unii ple
când peste graniţă sau 
apucându-se de meserii 
care să le aducă beneficii 
reale şi care le răpesc iot 
timpul liber pe care îl au 
Ia dispoziţie. Spre satis
facţia noaşiră avem însă 

k 8 perechi de dansatori şi 
speranţa că tineretul ne 
caută, iubeşte cultura,

O instituţie de cultură* 
acum!

chiar dacă vârstnicii, spec
tatorii, uită să treacă pra
gul casei de cultură, sau 
sala de spectacole este do
tată sub cerinţele actuale. 
Scena nu dispune de cele 
necesare, spaţiile pentru 
pregătirea interpreţilor a- 
rată ca o încăpere de auto- 
gară, iar instalaţiile sani
tare lipsesc eu desăvârşire. 
Nici spaţiul din sediul pro-' 
priu-zis al instituţiei nu are 
dotările necesare. Nu avem 
posibilităţi să achiziţionăm 
un video şi un televizor 
color, pentru a organiza o 
videotecă.

— Ce se întâmplă cu

universitatea populară ?
— Este singura care a- 

duce venit instituţiei.
în cadrul ei am organi

zat cercuri de limbi stră
ine (franceză, engleză), 
judo, karate şi arte mar
ţiale, care sunt cele mai 
căutate (sala de discotecă 
fiind transformată în sală 
de antrenament), cercul 
aerobic.- începând cu 18 
mai a.c., vom redeschide 
cercurile de contabilitate 
şi croitorie, pentru care 
facem înscrieri de cursanţi. 
La cercurile menţionate 
participă 200 de tineri.

— Fără sprijinul primă

riei, credem că v-aţi des
curcă cu mare greutatv kt 
hăţişul „economiei de pia
ţă". ■

— Primăria ne ajută 
pentru că are în fruntea 
sa oameni (primar, vice- 
primar şi consilieri) care 
ţin la cultură. Uneori sun
tem sponsorizaţi in acţi
unile noastre de Fabrica 
de bere S.C. „Motcompop" 
şi S.C. „Com Izvorul" 
S.R.L.

— întrezăriţi, totuşi, o 
rază de lumină în acest 
„tunel al timpului" ?

Cu toate greutăţile, 
suntem optimişti. Mă a- 
jută să sper tinerii caro 
vin la acţiuni şi formaţii 
artistice. Dacă vom mai 
fi ajutaţi şi să ne -■ dotăm 
corespunzător—

MINEL BODEA

' Î N S E M N Ă R I

CRÂŞMĂ ■ ■ ■

(Urmare din D

cu funcţii . de răspundere.
— în noua structură or

ganizatorică — opdna dl 
Ioan Anca — încercăm, 
printr-un pian de măsuri 
tehnico-organizatbrice, o 
redresare a activităţii de 
bază, concretizată prin 
câţiva indicatori. - Astfel, 
dacă luăm hina ianuarie 
ca punct de referinţă, pro
ducţia la minereul aurifer 
total extras a crescut cu 
6,3 la sută, în medie, în 
perioada' februarie-aprilie, 
iar Ia minereul complex 
extras v a  înregistrat * o 
creştere de 3,1 la  sută. în
registrăm creşteri şi Ia 
producţia de plumb şi de 
zirie (45—-48 ţa sută faţă 
de ianuarie), precum şi 'la 
producţia marfă, fapt ce ne 
dă speranţe pentru perioada 
următoare. Desigur, efor
turile sunt mari, atât din 
partea salariaţilor, cât şi 
a factorilor de decizie, pen
tru a traversa această pe
rioadă grea pentru econo
mia naţională, pentru ţară.

— Aţi evidenţiat o re
venire a producţiei. V-aş 
ruga să enumeraţi câteva 
element^ care au  stat Ia 
Erâfcri acestor rezultate.

•  Dl Constantin Crăciun: 
In toată această perioadă

fluctuaţia preţurilor a avut 
efecte vizibile asupra cos
turilor. Totuşi, în această 
conjunctură . am reuşit o 
diminuare a cheltuielilor cu 
3,1 la sută. pe ansamblu, 
la finele lunii aprilie, ba
lanţa sucursalei este ex
cedentară, diferenţa dintre 
încasări şi plăţi fiind de 

-aproximativ 97 milioane de 
lei.(Blocajul eoanomico-fi- 
nanciar pe. creează mul
tiple probleme, obligându- 
ne, Sn anumite perioade,

alte întreprinderi miniere, 
condiţiile de exploatară în 
subteran, ne limitează me
canizarea, iar creşterea 
producţiei se face prin in
tensificarea efortului fizic. 
Pentru dezvoltarea activi- j 
tăţii sunt necesare resurse 
financiare Ia fondul de 
investiţii. In actuala con
junctură — când inflaţia j 
a atins limite imprevizibile, 
iar prognozarea manage
mentului este pusă sub 
« ‘mniii  întrebării — limir

Discuţia a mai scos în 
evidenţă câteva aspecte 
deloc neglijabile : dorinţa 
oamenilor de a face treabă, 
cu condiţia ca fiecare an
gajat să fie plătit thipă 
munca s a ; eliminarea suş. 
plciumio'r Ia recepţii în 
subteran şi încadrarea co- ■ 
rectâ a  efortului individual 
sati al echipei, cSâd ce ră
mâne încă o carenţă ; pre
ţul de monopol din 
statului, numai la Ur

— în ziua de azi, cea 
mai rapidă recuperare a

, investiţiei este Crâşma 
—- mi-a spus un bun 
prieten, care m -a rugat 
să nu-i public numele în 
ziar, rugăminte pe ca
re i-o respect. Tu nu 
vezi ? — a continuat. La 
toate colţurile, peste tot, 
în pieţe, au apărut crâş
me ca ciupercile după 
ploaie. Oare bietul nos
tru om, la buzunarul lui 
subţire, numai de crâş
me are trebuinţă ?

— Dar şi de un vi
nars, din când înr când, 
e de trebuinţă — încerd 
eu să-l domolesc.

— Bine zid. Doar şi 
mie îmi cade bine câte 
o leacă. Dar nu ieşi bi
ne din una şi dai de al
ta...

— Nu te împinge ni
meni să intri...

— Pe mine nu, dar pe 
mulţi da. Cum era la noi, 
la români ? Ai luat un 
vinars, mâncare şi la

treabă. Nu toată * .xţţ» 
in crâşmă. Iţi spmt 
că am părul cărunt. Du
pă ce i se încălzesc bie
tului om creierii cu bău- 

/tură, zice „lasă că mâl 
mere". Dar famllîâ oare 
ce zice? ’
- —> E treaba fieeârtoa...

~  Drept gră ieşti. D»r 
nu toţi avem mintea ie 
fel. Şi băutura-i ea sa
tana, ţe trage. Ia ea~

— Ai o propunere 7
—  Să Ie dăm oameni

lor mâncare să Ie' repa
răm încălţămintea şi Hai
nele, cele trebuitoare i*» 
casă. Că eu dacă vreau 
să facă o potcovar*» o 
eărtenidărie.' nu mi •** 
aprobă spaţiu de Ia pri
mărie. Pentru Crâşmă e 
prioritate...

— Vorbeşti cp răutate
— Eu spun ce am pe 

inimă : potcoave, «feÂ- 
mizi, şefii nu primase 
Whisky, valută, Kent, 
mai degrabă, Asta-i,..

Gh. I.

rţmmn •»

MINERITUL BRADEAN 
ÎNCOTRO ?

LICEUL TEORETIC JOCCERAL"

să apelăm Ia credite. Do
bânzile sunt mari, iar su
mele percepute de bănci nu 
sunt neglijabile, deşi noi am 
stins datoriile faţă de Dar- 
tenerii noştri la finele a- 
nului trecut, nu acela;» lu
cru l-au făcut beneficiarii 
produselor noastre^ care 
au rănute e« debite, mari.

dresarea produfţiei are m* 
bază atât pachetul de ma
suri tehnico-organizatorice 
luate, cât şi efortul fizic 
a l salariaţilor tmftăţfîor 
noastre. Spre deosebire de

tarea preţurilor lă produ
sele noastre de către stat 
ştrangulează principiile 
economiei de piaţă. Situa
ţia creată ridică o între
bare în mod expres : Până 
eând resursele tehnico-e- 
conomice pot eoţrtrâcara 
inflaţia.? Vorbind despre 
preţurile numeroaselor pro- 
dusc pe capg le achiziţio
năm, nivelul acestora a 
Crescut de zeci de ori, 
pe când la cupru, zfne, 
plumb, aur, argint etc 
preţurile sunt limitaie de
caVrp

tâmplării, generând mari 
probleme în sectorul mf- 
nîer ; lupta pentru putere 
s-ă diminuat; oamerui fi
ind conştienţi de responsa
bilităţile ce le revin, iar 
aplecarea asupra proble
melor sociale este evidentă: 
asigurarea mesei Ia can
tină, intenţii de extindere 
a reţelei gospodăreşti a- 
nexe, finalizarea parţială a 
cantinei de Ia „Maria“; 
numărul mare al concedi
ilor medicale în subteran, 
absenţele spontane — cu 
15 la sută peste cel plani
ficat —, fapt ce dace Ia 
dezorganizarea fluxului de 
producţie; reconsiderarea 
raporturilor dintre produc
tiv şi celelalte categorii de 
personal. Toate sunt ele
mente esenţiale dtse vi
z e a z ă  mineritul brădAan,

n in f tf tf t t t i  f a l a *  I n t e r e i a t i. u r m ă t o r u l  I

I proiect al PLANULUI D E  ŞCOLARI/ARiS, peire î 
* tru anul şcolar 1993—100/1 * *1994

•  1 (una) claşăt — .âdcth*
|  - •  3 (trei) clase â Ţirilr
I a limbilor moderne (franceză, 
î  mană);
I •  1 (unaf clasă a V-a — secţia germană; 

6 (sase) clase a LX-a din care:
PROFIL REAL.

I

I
î  # 2  1^2 ci —- matenaatică-fizică bilingve 
* (una clasă limba engleză, una clasă limba
I ceză şi 1^2 clasă limba germană);

•  1 1/2 clase matematk-ă-fizkă;
ţ # 1  clasă fizică-chimie.
j — PROFIL UMAN-

•  1 clasă limbi moderne (engleză franceză).
î| Pentru clasele bilingve şi pentru cele ca
t predare intensivă a unei limbi modeme eandi- 
I daţii vor susţine probe de aptitudini In peri- 
î  nada 23—2S I w *  U R .

_______ _______ ____ __
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VIATA N0ASTHA UtA DE TOATE ZILELE
„1993 — anul curăţeniei genorale" Şcoala in economia de piaţă!

Din Iniţiativa şl din pu-

Pte  resurse financiare a- 
Consiliului tocai Si- 
meria, a f o s t  editată bro

şura „1993 — anul curăţe
niei generale". Cele 1000 
de exemplare tipărite au 
(ost difuzate gratuit aso- 
flaţOfci» de, locatari, din 
jStaţeria, altor locuitori din 
arşş şi din satele aparţină, 
toace.
: — Ce se vrea această 

Iniţiaţi»*. <He i«an Păun 
(Rum, primar al . oraşului 
Şi— rin ?

— Intre multiplele preo- 
cupori ale consiliului nos
tru  Deal, cea a ordinii, cu- 

şi depoluării este 
IU*| jnn tre ' cele jnai - im- “■ 
poristile, căreia ii a, ordăm . 
in  phsB,. ru sţâ •* măre a- 
teups. - -
' — fa  mod concret, cum ? -

W oş6Ha: ,pe cade am 
tipOrH-o • şi ara diiuzat-o 
conţine două capitole dis

tincte, respectiv două ho
tărâri, în temeiul art. 21, 
litera n, şi art. 29, alin.; 1, 
din Legea tir. 69/1891, pri
vind administraţia publică 
locală. Hotărârea , nr. 8/ 
1993; din 18 februarie a.c., 
cuprinde obligaţiile şi răs
punderile consiliului local, 
precum şi ale agenţilor e- 
bonomiei şf ale cetăţenilor; 
referitoare la întreaga ac
tivitate de gospodărire, în- 
frumUseţare, ordine, igieaâ, 
reparare, conservare etc. Se 
au în vedere străzile, a- 
leile, parcurile, celelalte 
zone verzi, locuinţele, cur
ţile, incintele unităţilor e- 
conomice şi instituţiilor, 
clădirile. , Am redat cu 
lux de amănunte ' aceste 
îndatoriri, pe înţelesul tu 
turor celor interesaţi ’ ”şi 
răspui 'â :or1 ) i 1, ' ţ  e- 
ioadă de timp ( to t u a~ 
ica ea evederil z 4 î 

această hotărâre, duPă ca-

r ş  vom trece la aplicarea 
cHspeiiţitior hotărârii nr, 9, 
. Aceasta ce cuprinde ?

— Sancţiuni contraven
ţionale Împotrivă tuturor 
celor care încalcă norme
le de bună gospodărire, de 
Întreţinere a fondului lo
cativ şi de înfrumuseţare 
a oraşului, de ordine şi de 
disMjţlţnS socială. In. ho
tărâre am stabilit cu cla
ritate abaterile care consti
tuie contravenţii şi amen
zile ce vor fi aplicate.

—- Veţi armări ş i ' veţi 
aplica ferm prevederile a- 
cestor ■ hotărâri ?

— Altfel nu le-am fi e- 
mis, n-am fi cheltuit bani 
şi eforturi. Altfel nu putem 
instaura Statul de drept şi 
democraţia.

gust. O iniţiativă care 
poate îndemna la reflecţie 
toate administraţiile loeale 
din Judeţ:

DUMITRU GHEONEA

Telefonai— lux sau necesitate?
V^aţa modernă nu poăte 

fii concepută ferâ câteva e. 
lotpegte. dg_ absolută nece-, 
«aitate — aparate ră3io''I,V, 
Maşină şi, n^-ân ultima in
stanţă. xţletcik 
tre acestea i —* rmhaîifA'MJS 
Speţă telefonul — reprezint 
ţă pentru mulţi oameni un 
|ris condiţionat de elemen
tul tehnică. Am zăbovit a- 
Şum câteva zile la Brad, 
Stăpâniţi nu numai de cu
riozitatea de a desluşi ra
portul dintre cerere şi o- 
iertâ — vorbind în ton cu 
economia... de ce-o fi ?, —,. 
Ci mai ales de a trage o 
geană ia calitatea serviciilor 
arestate către populaţie în 
domeniul telefoniei.

Dar, înainte de ■ câteva. 
Idei desprinse in urma 
anei discuţii, în detaliu, cu 
JU Mircea Farca, şef reţea 
fc. la Brad, să reamlgiMfŞ 
eă, la nivelul o raşului^ilsl: 

Iţcitările pentru un post tele
fonie . depăşesc .oferta cu , 
1375, la care se adaugă apro». 
«imativ încă 600 da cereri 
din zonele arondate Bea* 
ţiului. Şansa unui post te- 
Ibfonic individual * răRiâ- 
pe, laşă, minimă, deocaot- : 
dată. Discutând, totuşi, 
ijeSprb şansă, ea apare a-

tunci când cineva cedează' 
numărul altcuiva sau. 
Doamne fereşte, ca în po
vestea ' cvr... 'nrtrhr* *- -ş 

Jiu întâmplător *■ «e-am 
Sprit iT4iŞ r e < § /T ă « tc a .  
«A* ce lâ îm ^ w ^ l^ tte rio iş  
reţeaua de aici este con- 
siderală ca-, una dintre ce  ̂
le măi teme din judeţ, cu 
toţi ariU pe care, instala
ţiile telefonice .U. au îtî 
curcă. * ’

Număţul ' d#
deranjamente drn . luna a? 
priite - .
în . raport cuep rbage. 1009 
cât sunt admise după hor* 
mele tehnice (3g, pe lâ 
numărul de telefoane ,< in
stalate pe cenţrala .Bfadi 
■reflectă* şi .aceasta într-un 

: mod sintetic, dăruirea prs* 
fesională a lucrătorilor sec
ţiei, aici existând bameri? 
«are şi-am transmis «secret 

: 'l^ â te e ş t^ e i fi»
“îl-; a a n M î CristeŞ < |fJLivii| 

Ana fiind numai două e* 
xempie.,

— Deşi ne străduim să fiip 
foarte corecţi faţă de bene
ficiarii serviciîtor noastre^ 
opina dl Miroea Parca, a- 
par ţ i  unele situaţit de ne
mulţumire din partea a- 
bonaţilor, nemulţumiri ca
re’ sunt rezolvateeu ope

rativitate şi conştiinciozita
te. Vechimea mare a unor 
componente ale reţelelor te 
lefonice, dar şi lipsa, cel 
puţin d v <>>i ; st, atât d 
cablu, cât şi de resusse fi
nanciare, îşi spun cuvântul. 
Sunt însă şi situaţii când 
irosim materiale, în spe
cial le posturile de telefoa
ne ptibKce, că itrtliare a 
distrugerilor provocate- de 
diferiţi cetăţeni, care smulg 

îps J. le u - ţ c ’ i  ă 
dositele, ' fo fest 1 ■ ăparatete 
sau introduc în ele monede 
false. Toate acestea adu
nate, h i . final, însumează 
rf.'Vsi loi neglijabile, 
re ar putea fi o ier ta - 
spre îmbunătăţirea * condi. 
ţiîlt) telurice 
. ^  ant prpp îş prin

te ăteva rânduri decu
pa o frântură din viaţa u- 
nor pameni cart veghează 
permanent la buna funcţio- 
nahâ a .telefoanelor.

CORNEL POENAR

_ Fenomenul la care se re. 
feră două, materiale, publi
cate iu ziarul „Cuvântul 
liber", cu privire la înfiin- 
• srea c a "’or -s*
t u pred, r<= intensivă a 
limbilor moderne, la licee 
teoretice, a apărut şi la 
Hunedoara,' unde, se pare, 
a fost o premieră la nivelul 
judeţului, deoarece în a- 
nul şcolar 1992—1993 de
ja au luat fiinţă trei cla
se a V-a pe acest aşa-zis 
profil. Este firesc să ne 
punem întrebarea de unde 
aşa mare interes pentru 
clase gimnaziale la liceu, 
de ce această „pasiune" nu 
s-a manifestat şi atunci 
când liceele îşi realizau in
tegral planul de şcolari
zare atât la zi cât şi la 
seral; este această mă
sură în interesul elevilor, 
a învăţământului in gene
ral ? De ce liceele care au 
avut şi In urmă cu ani a- 
ceste clase nu le-au men
ţinut ? Dacă pe cineva îl 
interesează bunul iperş al 
învăţământului hutiedorean, 
atunci de ce aceste clase 
eu predare intensivă a 
limbilor moderne nu se pot 
face Ia nivelul şcolilor ge
nerale, pentru a putea be
neficia de ele şi copiii pă
rinţilor cu o situaţie mate
rială ‘ mai modestă. şi . care 
sUnt la fel de dotaţi (din 
curiozitate, din actualele 
clase â V-a cu acest profil 
de ia liceu eoretic, câţi 
elevi provin din aceste fa
milii 7), ei nu merită o 
asemenea favoare ? Dacă 
suntem cinstiţi 
nu irnormăis;
P B h iM p i^ n d i’aeopaF «a- 
cestor aranjamente? Aici 
nu so pune problema că 
unele şcoli au rezultate 
mai fer.ir decâf 'dti^e (< u 
to-ate ‘că ny putem să nu 
rte ridicăm pălăria în fiiţa 
acfeîor diwbăli caro şi au 
•făcut din meseria lor o pa- 
•Slune şi bare fiierită tot 
respectul ), nu de acest 
iscru trebuie să ne legăm 
■acum, referitor la -acest 
fenqpien, ci la pierderea e- 
hormă care, in tinip. Se vă 
accentua prin înfiinţarea u-

nor clase gimnaziale la o 
şcoală .(liceu teoretic) şi 
desfiinţarea altor clase la 
lai multe ş aii c ,>«■ « >st 

amplasate îrr cartierele con
struite in timp în muni
cipiul Hunedoara, şcoli 
care au deja o cir
cumscripţie şcolară, ca
re şi-au format de-a lun
gul anilor clase bune şi 
foarte bune de elevi şi co
lective de cadre didactice. 
Este adevărat că părinţii 
pot să hotărască şi să a- 
leagă, dacă au ce să alea
gă, în situaţia în care li
ceul teoretic este „înzes
trat" cu clase de gimnaziu 
cu predare intensivă a lim
bilor modeme, iar şcolile 
generale, unde de drept ar 
trebui să funcţioneze aces
te clase, ele nu există şi 
atunci dc unde să alegem ? 
Nu trebuie uitat nici fap
tul că o serie de cartiere 
sunt „îmbătrânite" şi ple
carea a 6 -10 elevi intr-un 
an şcolar la clasa a V-a 
influenţează negativ planul 
de şcolarizare al acestor 
unităţi şcolare. Realizarea 
planului de şcolarizare la 
ciclul primar şi gimnazial 
nu se poate lăsa la voia 
întâmplării ! Atunci ce rost 
mai are tecemămâoţui a- 
nual al populaţiei şcolare 
din cartier, ce rost mai 
are strădania acelora care, 
atât în vremuri rele, cât 
şi mai puţin rele, s-au o- 
cupat şi se ocupă de în 
treţinerea bazei materiale 
a acestor unităţi şcolare ? 
De ce să lăsăm elevii “ de 

* de  ̂ ^gyunaziu să desfâşoare ac-
jsreŞt otfşuu1̂ " tîţ^ateai^b'iŞbOl^ g e ^ f ilă  

-''“tabae clasa e  id a s^ . bâii- 
netul e cabinet, laborato
rul e laborator, şi să nu 
transferăm o parte din ci 
la liceu! teoretic unde şi 
laboratoarele sunt .săli de 
clasă şi undo, din lipsă de 
spaţiu, unele clase, prin 
rotaţie; fac navetă;.. Dacă 
într-adevăr dorim să* a- 
jutăm elevii- In învăţarea 
jfmbnbr moderne, atunci"* 
isă realizăm aceste clase la 
ţiivelul şcolilor generale, 
Unde le e locul şi, în ca
zul în care unitatea şcola

ră nu poate asigura prin 
cadrele didactice din şcoa
lă acoperirea orelor, a- 
ceasta să se facă prin com
pletarea de catedră cu pro. 
fesori de specialitate de 
la liceu. Dacă; totuşi, în
fiinţarea unor clase de 
gimnaziu pe acest profil 
sau altul, în cadrul licee
lor teoretice. • nu afectează 
unităţile şcolare din învă
ţământul gimnazial în ce 
priveşte realizarea pla
nului lor de şcolarizare în 
baza populaţiei şcolare 
din circumscripţia şcola
ră, atunci ele să se facă, 
dar nu în pripă şi în in
teresul un bre. Indiferent 
cine sunt ei, ci in interesul 
elevilor, a l Învăţământului 
în ansamblu, dar nu î- 
nainte de a asigura o ba- 
ză materială , iec\ ată iar 
- i p. liceul să fie
pregătit pentru a duce 
mai departe aceste clase 
pe ,<n s
clasei a VIII-a.

Democraţia a adus şi, 
sper, să aducă în conti
nuare noutăţi în toate sec
toarele de activitate, deci 

.şi în Învăţământ; sun
tem dbrnici să contribuim 
.ctr priceperea noastră la 

ii od ■ ( rea nt ului ( , 
duc • " i i  iu'. t>., şi , 
zult itt , ,i <• i, ,, m 
munca. de instrucţie şi e- 
ducaţie, dar, în limitele 
faîr-playului, fără a favo- 
Tiza pe unii şi a defavori
za pe alţii. Factorii dc răs
pundere în domeniul în
văţământului, la nivelul 
judeţului, indiferent de 
la ce şcoli au fost promo
vaţi, c necesar să urmă
rească bunul t ers al t* 
tUror unRSţilnr de învăţă
mânt d in 1 judeţ, fă ră ''p re 
ferinţe şi, în acest mod 
(cine urechi audă ), 
n-o să jmai aporă In planul 
d<? şcolarizare clase de bu
cătari şi -cofetari în liceu 
cu profil metalurgic, când 
cele cu profil uiecvcit se 
zbat sâ ‘ supravfefulăscă !

Prof. 19*#'- 
Şco»iI“

‘Hunedoara

Bm şi ieftin!"!»

. Se spune că un om 
c te ^ ^ t doarme în trei o- 
re cât prostul în zece ’■ 
lij. aceasta, mai ales In 
«bmy-tn\i sF.fW ţâ, irn-i-, 
timpul, în primul rând, 

. -înseamnă bani. Deci, pen- 
,. tem cei '-dornici de a  face 

ceva, timp, cu alte cuvin- 
jte. nu mai prea este 1 A- 
şa a gândit şi familia Ma- 

. riana şi Cosmin Seleşan 
din Haţeg, care şi-a ame
najat acasă un laborator 
de cofetărie ş şi patiserie 
propriu/ unde cei intere
saţi pot' comanda la ori
ce oră din zi, inclusiv 
noaptea, cele mai 'diverse 
produse pentru ocazii 
(nunta, botez, onomas
tici) sau chiar pentru 
simpla plăcere de a mân- 
oâ o  prăjitură sau un 
tort, un cozonac extra
ordinar. Faima pricepe
rii aresfer ’famiHP â „zbu-

l'
m t“ şi, acum, la ajuto
rul ei apelează particu- 
terf, ■#«: Haţerf ft  Deva,
PetrO^mi ’ţd Obă^tK', OtS 
şova şi Timişoara etc. A 
devenit o comandă deja 
cunoscută şi, într-un fel; 
nostimă, aceea venită din 
Timişoara, prin telefon, 
pentru opt cozonaci. Iată 
ce înseamnă să ai deja o 
„firmă", Solicitările7 sunt, 
într-adevăr, mari, şi, lor 
cu greu li se poate face 
faţă, mai ales bând la 
serviciile acestei familii 
de: maeştri apelează in* 
clusiv societăţile private 
şi de Stat, pentru preţu
rile la jumătate pe care 
le practică. „Buri şl ief
tin" este deviza familiei 
Seleşan, la al - cărei tele
fon 777080 puteţi apela 
în  orice moment; Nu veţi 
fl dezamăgiţi! (MlNEL 
RODEA).
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In drttm spre Geoaglu-Băi, Alba Iulia, Sibiu, Bucureşti

Br popas util şi agreabil la S.C. „Pasajul" Impex S.R.L. 
6RÂBINA DE VARA CU TERASA 8E0A6IU HALTA
La orice oră din zi şi noapfe, călătorii 

Ş> turiştii snnthine primiţi ia  popasul nos* 
pl t e r v a  oferă £răta-

Atât vara, cit şi iarna, vă oferim t>au- 
t«ri răcoritoare ş alcoolice, indjgcnţ şi din 
import, Jigări ronţâneşti şi străine, bere Ia 
sticlă 1̂ la  Lapbă; ’ * •

Pentru excursio
nişti şi grupuri,or
ganizăm Ia cerere 
mese turistice, po
pasuri agreabile şi 
petreceri ocaziona
le.

Personalul unită
ţii, patronii vă asi
gură s e r v i c i i  
prompte, de cali
tate. Vă aşteptăm!

Deviza noastră : 
„Calitate — non 
stop 1 “
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Ca şi, cărţile, işi au şi 
cântecele destinul , lor.
Nc-a. reamintit-o Teleel- 

nemaieca de săptămâna 
trecută,/. cu acel LILl 
MARLEEN Caţe, celor
din generaţiile mai vârst
nice. le-a resuscitat amin
tirea 'epocii crâncene a 
războiului. Cântecelul ă- 
cesta simpluţ s-a consti
tuit la vremea sa intr-un 
adevărat fenomen. Mulţi, 
mai ales după război, 
l-au asociat cu ideoelogia 
şi militarismul nazist. N-a 
fost însă tocmai ăşa şi 
filmul relativ recent 
(198ăj al lui Fccssbinder o 
demonstrază fără mânie 
şi părtinire. Cântecul a- 
cesta ascultat de oştirile 
hitleriste de la Tobruic 
până-n Baltica şi de la 
Paris la Staliiigrad, a de- 
venit> o veritabilă mas
cotă sonoră a Wermaclitu- 
liii. Ca şi KATIUŞA pen- 
tru Krasnaia Armia. Doar 
ca, beneficiind de o pro
pagandă mat eficientă şl 
mai tehnicizată, LILl 
MARLEEN a cucerit în 
felul ei lumea,' pe când „ 
KATIUŞA â făcut vogă, 
tot in felul ei, gbia, de 
prin 1944—45. LILl MÂÎZ- 
LEEN se transmitea zil
nic, la oră fixă, seara pe 
la opt, dacă-mi amintesc 
bine. Eram copil pe a-

CONTEAPUNCT FENOMENUL LILl
tunci, dar ştiu ca, pentru 
toată lumea, o zi : fără 
LILl MA RLEEN. rămânea 
parcă neîmplinită. Melo
dia aceea simplă, Aproape 
copilărească, dar şl tex
tul, pentru cine îl înţe
legea, la fel de naiv, a- 
duCeâu seară de seară, în 
climatul de groază de a- 
iunci, un mesaj nostalgic 
şi suav, al unor vremuri 
de omenie şi .pace. Îl 
ascultam noi, cei „de a- 
casă‘“, dar x u  ce inimă 
îl vor fi ascultat cei de 
pe Câmpurile de luptă ! 
înglodaţi în noroaiele 
tranşeeloj-, pătrunşi de 
ploi, degeraţi sub troiene, 
mutilaţi prin spitale, os
taşii Wermachtului, şi 
nu numai ei, cădeau in 
transă auzindu-l-şl trăiau 
stări halucinante ,cu odăi 
calde şi o fată dulce cu 
mireasmă de pace. Fuh- 
rerul nu mai exista, se. 
dizolva undeva în mant, 
înlocuit intempestiv■ dm. 
visul acesta restaurator.' 
de speranţe nebune şi o- 
menie uitată. LILl MÂR- 
LEEN devenea, în mod 
insidios, un pericol pen
tru capacitatea de luptă 
a fnarelui, invincibilului,

gloriosului Wcrmacht. Go- 
ebbels însuşi, in calitatea 
sa de ministru ăl / pro
pagandei şi informaţiilor, 
s-a sesizat, simţindu-şi 
primejduită osârdia în
tru gloria Rcichului na
zist. A constatat, c.f.n 
tardiv, că şlagărul — 
căci şlagăr era, la urma 
urmelor, un şlagăr de o 
factură mai aparte, tjt'tsl 
— „nu exprimă morala 
de luptă naţional-socia- 
listă" şi că este „mor
bid". Intr-adevăr, melan
colia ireprimabiblă a a- 
celei .. shnplissime linti 
melodice putea avea e- 
fecte disolutive asupra u- 
nei propagande îndoiel
nice şi te făcea să-ţi fie 
lehaminte de război şi de 
toată doctrina naţional- 
socialistă. Pe de altă 
parte, intobleauna când 
t\n om, o carte, un cân
tec devin prea populate, 
totalitarismul se simte 
primejduit şi intră în pa
nică şi apoi in alertă, re
curgând la reţetele sale 
specifice. S-a încercat şi 
de data asta, dar fără e- 
fect. Căci, in  cele dtn ur
mă, Goebbels însuşi şi-a 
dat seama că a o inter

zice pe LUI prin Diktat,
\după ce ani de zile, seat'ă 
dş seară, ea j-â asigurat 

_fiecărui ostaş raţia să de 
^visare, ar fi fost o mă- 
stţră riscantă, care putea 
duce la efecte catastro
fale. Şi, uite aşa, LILl 
'MARLEEN a rămas să 
[însoţească Wermachtul 
lpână la dezastrul final,
. pentru a se stinge apoi. 
ea însăşi de la sine în 
uitare. ,

Cineva, iii prezentarea 
filmului, compara acest 

cântec cu STiLLE NACHT. 
E adevărat: şi colinda 
aceasta de sorginte aus
triacă e la fel de simplă 
şi de penetrantă. Dar, pe 
când de LILl MARLEER 
nu mai ştie azi aproape 
nimeni, STILLE NACHT 
continuă să emoţioneze 
întreaga creştinătate cu., 
prilejul ficărmi nou ,Cră
ciun. Explicaţia e simplă: 
LILl MARLEtik s-a năs
cut dintr-o conjunctură j 
STILLE NACHT e pro
dusul credinţei. Prima a 
trăit cât a durat con- 

‘junctura. Cealaltă se bu
cură de perenitatea cre
dinţeiT

Îşi au şi cântecele des
tinul lor...

k a d uc k n ian d

Biblioteca din Haţeg se 
află în renovare, tară a-şj 
întrerupe activitatea. Aici 
se efectuează - lucrări de 
primenire —: tencuieli ţi 
zugrăveli — întreprinse de 
primărie, ceea ce înseamnă 
eutreîh de .mult. în felul 
aeeste5 ne spunea dna 
Tatiana StănescU, vom pu
tea primi cititorii în con-

CEI CARE IUBESC CARTEA.
căiţii omeneşti, de cură te
nie şi igienă. Şi trebuie să
recunoaştem că oamenii 
care ne trec pragul merit» 
acest lucru. Numărul ,lor 
creşte pe zi ce trece, do
vadă. că în fondul nostru 
de carte găsesc ceea, ce

Şvdăţi iubirea este Lumină, >•>
de Unde ceata, 
da unde umbra ?
Şi dacă Iubirea este Ochiul plin, 
de unde golul,
de unde pustiul f  '«<• ‘

*Mâ înţelegi, fructule, 
ce vreau să-ntreb ?
Iţi înţelegi, tu, sâmburele ?

PAUtlNA POPA

au nevoie. în  prima de
cadă a lunii mai. numărul 
cititorilor se ridica la 1100, 
Şi un alt lucru care >. ne 
stimulează în activitate es
te eă s-a redus numărul 
celor care nu înapoiază la 
timp cărţile. De exemplu, i 
pe anul trecut au mai ră
mas doar fişele a zece ce- , 
tăţeni „uituci". E adevărat 
că şi noi am bătut ne la 
uşile multora pentru 9 re- 

, cupera cărţile. Credem ca 
unii au înţeles ceva din 
efortul nostru. Pentru cei 
care, într-adevăr, dovedesc 
rea voinţă, vom aplica a- 
menzi care se ridică la 
zece ori preţul reactualizat 
a l cărţii.

In privinţa completării 
fondului de tipărituri e- 
xistent în bibliotecă în 
condiţiile actuale, faptul în 
sine nu oferă motive de 
satisfacţie. De la începutul 
anului s-au primit apro-

rem ierr
de revista Deva

In spectacol: •' •
•  Cunoscutul solist vocal ADRIAN 

DAMINESCU
•  Celebra îmblânzitoare de şerpi ICA 

ZAMAN
•  TRIO RUSU, acrobaţi la Circul „ d o 

boş” Bucureşti

După o perioadă de... 
„aşteptare", Teatrul de 
Revistă din Deva oferă 
spectatorilor săi, care 
nu l-au uitat, bineînţeles, 
o premieră de prestigiu. 
Este vorba de concertul- 
spectacol ,,E bine... bine... 
e... vai de mine ţţ!" ce 
va avea loc în ziua de 
24 mai a.c’. la Casa de 
Cultură din Deva. In 
.concert va evolua, ca 
invitat de onoare, apre
ciatul solist de muzică 

uşoară, Adrian Daminescu. 
Evoluează, in acelaşi timp, 
celebra îmblânzitoare de 
şerpi, IeaZ âm an.şi trupa 
de acrobaţi de la circul 
„Globu*" din Bucureşti.

Scenariul şi regia spec
tacolului sunt semnate de

George Mihalache, core
grafia — Tică Ilanea şl 
Irină Grosz, iar dirijor 
este Ştefan Moţăţăianu. 
Publicul spectator va a- 
vea fericita posibilitate 
să-i aplaude pe soliştii 
vocali Puiu Faur, Ma
riana Blănaru, Daniela 
Ognean, Radu Cristea, 
Adrian Muntean 5 ac
torii Ileana Zanke, Isa- 
bela Haşa, Mircea Lăs- 
cuş, Păstorel Vulcu, Că
lin Hărăstăşan, trupa de 
balet. Cu bucuria reve
derii in suflet, să urăm 
succes teatrului devean 
cu prilejul noului eveni
ment artistic. Şi.,. - .pe
curând, to noua sa (fostă) 
casă ( ■

MINEfc BODEA

| i f — *—*—̂ --*—*

ximativ 100 de volume 
noi. Ce va fi în continuare, 
se va vedea. Dacă se va 
alpca un buget corespun
zător... va creşte şi nu
mărul cititorilor. Sprijinul 
fabricii de bere, sponsor 
de nădejde, a  fost hotărâ
tor la sfârşitul anul® tre
cut. Biblioteca mai oferă 
celor interesaţi abonamente 
la unele publicaţii: .Mo
nitorul oficial*, „România 
liberă", „Tineretul liber*. 
„Cuvântul liber”, „Flacă
ra", ceea ce e foarte 
util pentru locuitorii care 
au posibilitatea să ' facă 
abonamente. . ,

Printr-o formă sau alţa 
s-a - găsit, de fiecare dată, 
o posibiftţate' de sprijinire 
a. bibliotecilor, ca instituţii 
publice care Jucreaii cu 
un mare număr d# o a -a 
meni. Sperăm că şi în 
acest an nu vor fi motive, 
până la  urmă, de a fi alt
fel !

MINEL BODEA

Moldovă de peste Prut
Moldovă de peste Prut,

, Grea soartă ai mai avut,
Căci în urmă cu mulţi ani 
Ai fost luată de duşmani

Şi lipită fără milă 
La  altă ţară străină...
Molotţv cu Ribbentrop 
Tesiu strămutat de la Ioe~.

Dar veni-va vremea iar,
Nistru să-l avem hotar,
Prutul să nu mai despartă 
Moldovenii — niciodată! ■'

•„'-ACEiţ'dkLlC ' 
poet ţăran S a  satul Dăbâea

Clipe în oglindi
Noi, oamenii, avem vârsta clipelor noastre
Şi învăţăm sensul curgerii lor
De la imprevizibil spre necunoscut..
Clipa e măsura viHstO» noastre
Are densitatea .frăisfior şi găndurilor
Ce ne-au invadai lumea interioară*
O viaţă întreagă semţjţln clipe.
Culegând trecut ţ i  iimpv, ,
Trăind prezent şi 
In aşteptarea viitorului.
Ca o clipă finală...

MONA JfJŞCA

..
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După cuirt. se şţje, cea 
dintâi unealtă a unei vieţi 
spirituale este limba. Lupta 
pentru limbă, pentru păs
trarea caracterului ei Ori
ginal şi pentru păstrarea 
funcţiei sale creatoare de 
cultură â fost, în Transil
vania, /mai îndârjită de
cât în celelalte colţuri de 
ţară daco-romane. Cauza 
specifică a acestui fenomen 
a fost de natură politică : 
lupta pentru limbă s-a i- 
dentificat în această parte 
de tară cu însăşi lupta pen
tru existenţa naţională.

Unitatea de structură a 
limbii române, pe întreg 
întinsul pământului stră
moşesc, este un fapt do
vedit şi recunoscut. Această 
unitate este străveche şi a 
fost menţinută prin toate 
schimburile culturale din
tre zonele româneşti, schim
buri care formează etape 
hotărâtoare în evoluţia 
vieţii naţionale. în  veacul

■ ■ ■
i i

al XlX-lea, însă, în Tran
silvania s-au dat asalturi 
înverşunate împotriva a- 
cestui instrument vital şi 
creator de editură al nea
mului nostru, asalturi care, 
din fericire, au fost neutra
lizate înainte ca efectul lor 
distructiv să se facă sim
ţit. Aceste, ameninţări ve
neau de la şcoala, admi
nistraţia şi politica de stat 
ale stăpânitorului străin.

Actul de la 1 Decembrie 
1918 a venit la timp pentru 
a dejuca planurile diabo
lice. Dacă el n-a găsit 
pânza limbii române din 
Transilvania cu spărturi 1- 
reparabile, faptul se da
torează înainte de toate 
dragostei pentru ea a ce
lor ce o vorbeau. RUmânii 
transilvăneni a u . considerat 
totdeauna limba drept cea

mai puternică pavăză a> 
naţionalităţii lor, de a- 
ceea au apărat-o cu dâr
zenie,. chiar cu eroism, de- 
dieându-i adeseori adevă
rate imnuri de slavă. „Te
zaur... ca sărutările măi
cuţelor noastre, când ne 
aplecam la sânul lor, te
zaur mai scump decât 
viaţa, tezaur care, de l-am 

- fi pierdut, de l-am pierde, 
de vom suferi vreodată ca 
cineva, cu puterea, cu în
şelăciunea,' sau cu mo- ’ 
mele, să ni-1 răpească din 
mâinile noastre, atunci mai 
bine să ne înghită pămân
tul de vii..., şi „să ne a- 
dunăm la părinţii noştri 
cu acea mângâiere că nu 
am trădat cea mai scumpă 
ereditate, fără de care nu 

. am fi demni a  ne numi fiii 
lo r : limba românească* —

aşa vorbea despre limba 
naţională, la 1861, Timotei 
Cijiariu, care nu era nici 
măcar poet, ci om de şti
inţă în cel mai strict în
ţeles al cuvântului.

Studiile de limbă au fost 
totdeauna o pasiune a 
transilvănenilor. în  felul 
acesta, măsurile oprima
toare ale autorităţilor stră- 

'ine  trezeau valuri de pro
teste şi de indignare, iar 
aceia dintre rbmâni care 
îşi părăseau hm ba, deve
neau obiectul dispreţului 
public.

Un act de protest deo
sebit de pregnant îl consti
tuie scrisoarea protopresbi- 
terului Nicolae Crainicuj 
din Dobra, adresată comi
telui suprem de Hune
doara, cu adresa nr. 34 din 
anul 1867, prin care soli

cită ca j,ordinaţiuniIe‘! să i 
se trimită în, limba, ro
mână „în limba poporului 
acestui comitat*. Iată ce 
arată petiţionarul in acest 
act, care se păstrează la 
Arhivele Statului din -ju
deţul .Hunedoara: ; ,j&a 
întâmpinarea a multa lă
udatei reveniri sub numă|ru'i 
prezidialu 484.din 2 maiu 
â.c. am onore ame deş- 
chieva, ca una lăudata or- 
dinaţiune din următoarele 
motive nu să poate pripii 
la acest officiu Protopres- 
viterali: — 1 Pentru că 
preoţimea română nu es
te în stare şi ' nu 
şcie limba ungară: 
— II Pentru că această 
ordinaţiune are lipsă de 
a se descopia preoţimei spre 
a o publica poporului îa 
limba română ; — iH Pen

tru că de la anului 1861, 
de cându sub numărul 47 
din 29 Iunie 1861 _au ară
tata Offiaiului Comitatensu 
a se respecta limba noas
tră Română, fiindu : cor
dială cu cea maghiar/t 'în 
comitatu, până acuma, am 
primit şi mi s-au scrisu 
toate corespondenţele dela 
Nobilulu Comitatu către 
şl de la fostul cosrite su
premii, în, limba poporului 
acestui comitatu; şi IV 
Pentru ca dupre legile sus- 
tatatoare, limba noastră 
română este egalu în* 
dreptăţită şi sancţionată ;de 
Maiestatea Sa, — dreptu 
aceea în poserea acestei 
legi retimitu suslaudata a- 
mintită ordinaţiune, pre 
langa aceea officioasa roi 
gare ca să bine voiţi a ne 
scrie şi in limba noastră, 
— despre care totu respec
tului şi cuvenita onore 
reminu *. ~ . •

Prof. ION FRAŢILA
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DIN LEGILE I UI MJJRPIIY

9  Legea răzbunării păcătosului
Fă tot ceea ce inamicii tăi vor ca să nu faci 

9  Prima lege a sociogenetieii 
Celibatul nu este ereditar. .

9 Legea lui Berkeley
Ignoranţa e o explicaţie, dar nu e o scuză. 

9  Definiţia beţiei, a lui Mprtin
Nu eşti beat atâta timp cât poţi să zaci în- 

pe parchet, fără să te sprijini.
9  Legea lui Jensen

Câştigi sau pierzi, tot pierzi.
9 Legea destinului, a lui Simon

Gloria poate să dispară, dar prostia este veş-
L.
9  Regula . lui Ilelga

Spuno „NU?, apoi negociază.
Selecţie de ILIE LEAIIU

mea.

— Fă-le, dar mai re
pede, , zice redactorul şef. 
pănă nu '«ine femeia de 
serviciu să arunce coşu
rile la gunoi...
9 Prietene, nu trebuie 

să-mi faci nici un re* 
proş. Eu pictez obiectele 
aşa cum le văd.

— Rine,; bine, dar nu 
crezi că a venit timpul 
să porţi ochelari ? i

9 Un tânăr reporter in
tră val-vurtej în biroul re
dactorului şef §1-1 roagă 
să-i dea voie să facă une
le corecturi la reportajul 
pe care tocjnal l-a predat.

REFLECŢIA ZILEI
9 „Spiritul este o 

spădft primejdioasă pen
tru cel ce nu ştie să o 
folosească".

MONTA 1G NE

SPIRITUL — 
în definiţii

•  „cel mai înalt pro
dus al materiei organi
ce*.

Thales
•  „miracolul din noi"

U. Barbusse
e „cavaler rătăcitor 

al cărui scutier e tru
pul".

L. Sterne
•  „singurul lucru pe 

care-1 găseşti cu atât 
mai puţin cu cât U 
cauţi mai mult".

v Fr. Ilebbel
•  „oxigenul trupului*.

: . Novalis
•  „victima de tot

deauna a inimii".
Rocbefoucauld 

‘ •  „singurul lucru ca
re .rămâne imuabil în 
tot Universul". . .

AJP. Cehov 
Selecţie de 1LIE LEAHU

Un cuplu de zile mari: 
Nae Lăzărescu şi VasiJe 
Muraru.

• *— Ascultă, amice, iţi dau zece dolari dacă mergi 
săr-mi întâmpini soacra la gară... .

> — Şi dăcă nu vine?
i «-A tunci i ţ i  dau douăzeci-de dolari!

O femeie telefonează electricianului: Vă rog 
să veniţi urgent. Se pare că aţi încurcat firele când 
mi-aţi instalat aparatele electrocasnice.

i Ş— Imposibil!
[ *— Cum - imposibil ? 1 Televizorul este îngheţat şi 

dih . frigider se aude muzică !
■4“ ■ ■

— € e  fel de restaurant e ăsta ? Supă . pu jnai 
este* temniţă nu mai este. Adu-mi te rog, paRqpUît

: — Paltonul nu mai este..

’ h»; Ospătar, mi-e o foame de lup.
— Vă recomand atunci o friptură de miel.

>*- Tăticule, e adevărat că limba engleză e cel 
maf; greu de stăpânit ? .. .

—  Nu cred să fio mai greu de stăpânit ca limba 
maieă-ti.

LA RĂSĂRIT 
DE EDEN

1 9  După ce l-a fă-1 
_ cui pe: Adam, A tot-j

activ 10 atentate la pu
doare şi zece violuri!ss i > «p». -
zaţul u- .un t şl doamne *~* d -
în sală...
.19.— Ce te-a apucat să-I 

cadou soţiei un ser- 
yjciu de vase a tâ t de 
scum ? •

• Pentru ca de-acum în
colo aft nu mă mai lase 
să le 'spăl... '
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

- e l  tot felul de c o n -| 
I flicte. Ca să-l îm pa-l

I ce, a  făcut-o şi p e |, 
Eva. j.

|  Când a văzut-o, |

IAdam a exclam at:!
— ’ Doamne; iar în-* 

I c e p i ! ? |
• ILIE LEAHU j

_— Vă recomand acest de paraşută, spune 
v»i$ăt«?rul dintr-un magazii» de articole sportive. S-a 
pus1 pe piaţă de cinci ani şi nici un client nu a ve
nit să ni se plângă că nu s-a deschis. /  ţ „r . . . . .. .

- f  ' ■ . . ■■
, Q bătrânică întreabă pe un cetăţean pe stradă :
— Cum pot să ajung la muzeu?
.— împăiată, răspunde acesta;:

' ■ f  , •
— Doctore, ce să fac, mă visez came !
— Şi dc când. se întâmplă treaba asta ?
— De când eram căţel!

PAVEL LEAHU

«W

Desen de CONSTANTIN GA VRIE A

P R / t
EURO-DISNEYLAND INCEARCA SA Sfi 

RENTABILIZEZE (I)

Euro-Disneyland trebu
ia să fio o împărăţie ma
gică la marginea Parisului. 
El ar fi trebuit să-i încân
te pe eurppenl» care s-ar 
fP în  i - sj verse mi- 
lioane -dn TOlinl» pentm  o 
călătorie y >MunteIe  Ma
gic sau pentru a-şi cum
păra o  pereche de urechi 
de Mickey Mouse. S-a do
vedit însă că ursita i-a 
fost potrivnică: un bilet 
de intrare având descuia- 
jantul preţ de 45 de do
lari In oricare perioadă a 
anului (chiar şî în timpul 
friguţoaselor ierni parizie
ne) Cu cozi de ore In şir 
pentou distracţii palpitante 
de 50 de secunde, meniuri 
de 25 de dolari fără nimie

milioane de- dolari). Ana
liştii financiari prevăd 
pierderi de patru orir mal 
mari pentru am;lfinancla* 
I» eurs. . • ■■■■■’_
JkmfHiiS

pSnit un 
desch is. jMm I  
să ăW pfevp  
de lUpAm 
întreagă 
Francezul f i  
guignon. vă», 
de. directot; 
locuindu-î' pe 
Rebert Flts ' 

at di*. _
ca iipportanţă p«' care a  
deţinut-o doar şase; lu n ţ ' 
P... Bourguigno» ■ şi-a 
tigat reputaţia Gâ^într

m
& im -

■KJHS. Ut; UVUUM ia la • llliIUv “ ■ V . ’j*-:.?.-.../ -■ y.i
altce^-de băut decât Co, n

isudr'
-ca-Cola şi cu angajaţi 
care nici măcar nu vor
besc ‘ franceza. Pentru a- 
nul care s-a încheiat la 

- 30 septembrie 1992, Euro- 
Disneyland a raportat pier- 
deri în valoare de I # -  de 
milioane de franci (35,5

MICROSIOANE

1 2 3 •4 5 6 7 8 9_ 10:

2
3
4 : ■
'5- ■ ■
6 1■

,

'
7 •■ ■
8 E■ _ _
9 ■
10

ORIZONTAL : 1) Separatoare de fac- 
t o ; 2) Conduce la ieşire ; 3) Uniunea fon
dului plastic (pl.); 4) Mod academic de 

■ a califica — Bogăţie simbolică ; 5) Ca 
şi nouă — Veche expresie de afecţiune 
— Scrisoare de mulţumire ;• 6) Sunt de 
prin părţile locului — Numit din.., gre
şeală ; 7) Moştenire consistentă — împo

vărate de a n i ; 8) Blocaj pe canalul de 
recepţie — Desemnat dintre noi ; 9)
Câştigă bani cu carul (pl.) — Sistem cla
sic de ro taţie; 10) Generatoare de im
pulsuri cu multe- ieşiri,

VERTICAL: 1) Specialişti în dresuri; 
2) Blochează orice frână ; ’3) Se opun ca
tegoric mişcărilor de înviorare •— Răutatea 
din ochi; 4) E la tot pasul, pe-afarâ du 
pă muieri — Tras pe dreapta ; 5) Văzută 
cu ochi buni — Comprimat... energizant; 
fi) Drumeţia paşilor care nu lasă urme, — 
Au pieptul plin de decoraţii; 7) Adoptă 
soluţii de compromis — Optime în tim
pul serviciului ,* 8) Desfăcute cu ajutorul 
unor scule — Caracteristici pentru.o pro
bă de... calificare; 9) Fază de joc- - cu 
schimb de locuri — Străveziu la faţă ;
10) Asigură o bună circulaţie.

VASILE' MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „VARIA" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA :

1) BARACAMENT ; 2) ASIMILATOR ; 3) 
NEMĂSURATA; 4j AMAN — NEPOT; 
5) LA — TRI — ERA ; 8) INC — EST
— IM ; 7.) ŢĂRUŞ — IDEE ; 8) ATEN
T A T E N . . 9) TOTI — LACĂT ; 10)
IRAŢIONALE. ’

INVITAŢIE IN UNIVERSUL PLANETELOR (II)
9  NARCISE . ALBE legumă, in supe şi cior- 

(NARCISSUS POEŢI- be. Florile se pot ’’ îftthe- 
CUS) ţi' NARCISE GAL- buinţă la aromalizareă li- 
BENE (N. PSEUDONAR- chiorurilor sau la prepa— 
CISSUS) plante erbacee,- rarea unui vin. Planta in- 
cultivate în- numeroase tră în compoziţia u- 
forme. Utilizate pentru nor ceaiuri pentru ,ţra- 
tratarea empirică a bo- tarea de gastrite biper- 
lilor de piept, Sft ^fec- acide, ulcer gastric, o- 
ţiunî nervoase, spasme a- bezitate, gripă. în  cos- 
le -musculaturii netede metică se utilizează pen- 
viscerale. Ca obicei, fio- tru tratarea tenului iri- 
rile se puneau, cu alte tat, înroşit şi anum e: de- 
plante, în cununile . cu coct din 2 linguri părţi 
care se împodobeau va- aeriene de plantă mărun- 
sele de lapte, la Sân- ţită, la 200 ml apă. Se 
georz, după 3 zile, cu- fierbe 30 minute. Se apli- 
nunile se dădeau la vi- că comprese sau loţiuni 
te. ’ ; cu soluţia obţinută. Pâ-

ş. PĂPĂDIE (TARA- păd ia posedă şi proprie- 
iXACUM OFFICJNALE) taţi tinctoriale, fiind u- 
— plantă erbacee pre- tiîizată pentru vopsitul 
zentă in toată ţa ra ; se fibrelor naturale in gal- 
mâi numeşte floarea gâi- ben. *
nfi,' floarea turcului, găl-
binele grase. Se consumă. . MARCELA BALAZS 
primăvara ca- salată ' şi Muzeul Judeţean Deva

eeie mai îndrăzneţe- viso 
Când avea 30 de an i şiş- 
era director executiv ţaw - 

lanţului hoteluri fran*' 
ceze Accor, e l a  cohstr 
un uriăş hotel. Navetei, 
culoare mov, pe o clădire 
de1- patru etaje din Man
hattan. Astăzi, hotelul No-, 
votel din New York este 
unul dintre cele mai ren
tabile din metropolă.

Mult trâmbiţată de pre
sa locală^ drept o  victorii 
culturală. .franceză, Ijro* 
inovarea hau P. Bourgulg- 
non este, de fapt ceg 
mai importantă acţiune din- 
tr-o serie de eforturi de 
a imprima mai mult spi
rit evtsepetm Kuro-DisneyV 
land-ului. p. Bourguignoeţ 
nu a fost singurul- pro^ 
motor al acestei schimbării, 
dar el a fost campionul eP
senstant îrcă dih 19W81
când a început să lucreze 
în cadrul c<vnpanici, coor* 
donând dezvoltarea com
plexului hotelier din Pâs' 
m  al parcului. La puţiq( 
timp: dup r  aceasta, EurO*' 
Disne;. şi a modificai 
politica de, marketing, peas' 
tru ă se prezenta mai mulf 
ca o parte a peisajului 
riziah şi mai pitici ca Şf: 
instituţie americană tran
splantau':. - ;

(NEWSWEEK — 1993)
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Autoservirea din Pui se remarcă prin aprovizionare bună,

JgE BUNA 
EMPLA KA

i h lM P c e le  îg îd  w’tnadl 
*VWBi ilT le '^realizează 
Autoservirea, magazinele 
fnctUe-tricotaje, metale. 
Chimice, restaurantul . fi 
barul —toate din Dnbra,aBRi-af din

DtN
IN E R ŢIE

Din discuţia ce am a- 
vut-o recent cu dl RO- 
MULUS USCAT, pre
şedintele unităţii, am re
ţinut :

;':f '
»  „Consumcoop" Dobra 

asigură aprovizionarea CU 
produse agro-afimentare a 
Comunei unde-şi atu  re- 

precum şl a  co- 
muneior Uăpugiu de Jos. 
Bătrâna şl a satului Tisa.

comunei JUtr-

mari ale
lUi sătesc hunedorean.

•  Are 29 de unităţi de 
desfacere cu amănuntul şi 
5 dp-.aŞ**entaţic publică.

•  19 dintre unităţile de 
desfacere au fost date

lipct de ct 
fcdU-se toate solici

tările. Pe , măsură ce vor., 
apărea noi solicitări, a- 
cestea vor fi in iniie ou 

iu n  de %i opcrătivlei

de funcţionare 
al fiecărei unităţi s-a sta
bilit in arma consultării 
CU consiliile locale din 
Cele trei comune.

In condiţiile actualei

PAINE FOARTE BUNA PENTRU OAMENI

Brutăria din Dobra a revenit, de la 1 mai a.c 
la „Consumcoop** Dobra. Unitatea asigură o pâtr 
foarte bună, coaptă pe vatră, pentru comunele Dobr 
Uăpugiu de Jos şi are magazin de desfacere in c< 
muna Hia, realizând o producţie de 5 tone pc zi. T< 
aid  se onorează comenzi de produse de panificaţ 
pentfu evenimente deosebite din viaţa oamenilor - 
nunţi, botezuri ş.a. Conducerea „Cpnsumeo<M>“ i 
gândeşte la  extinderea activităţii) brutăriei J>rm de 
voltarea prestărilor dc servicii către populaţie. M 
concret, este vorba de a produce pâine din fă in ă .. 
dusă, de oameni Cine doreşte poate duce la bruţii 
făină şl se vor stabili o zi sau două pe sâptântâr 
~iteSf«t*eţie de cerinţe — când- se va produoepâir 
pentru ei. Slăsura este binevenită, mat ales dacă ţ 
nem seama că mulţi oameni au grâu în hambar d 
anii trecuţi. Ta barul din Dobra, aprovizionare bună. servire cxempl

REALIZĂRI

; Ca an semn al ieşirii' 
din infpasui In care se 
află! pc%eoeral, coopera
ţia, poate U. considerat -şi 
faptul căf.în pcţiea<la tre
cuta din iacast ân, prp- 
gramul ’ tităU/at a fost/ 
realizat fn proporţie de 

■“ăîk 'la .sn tă . Conducerea, 
„Conşunjcoop" Dobra spe-. 
ră ca mi .VMtor cetăţenii 
să beneficieze de o creş-1 
tere şî mai mare a volu- : 
mului de mărfuri. I;

ciuri, ţigări, ş.a. Barul 
are. şt instalaţie pentru 
desfacerea berii la halbă. 
Servirea este exemplară.

INVITAŢIE
Librăria din Dobra o- 

feră şolkâtaiiiaar jun bo- 
gat sortiment de cărţi noi 
şi articole de papetărie. 
De cărând, aici se gă
seşte în vânzare ziarul 

D la 
es don ara

treceţi prag»! Unităţii, f *

yriiljpntrţilj. 
.  w ş t M uni-4
tâte,'wmSrmedîern5, cu ) . 
mobilier adecvat, acestui# 
tip de unităţi — oferă) 
cheliţilor săi un bogat) 
sortiment de băuturi ră -s 
coritoare şi aicpolice, ca-> 

Şi filtru, dul-*y

GAZDA PRHVm»Alt|

din ceîi- 
nbra ^ac
rea de

fea ness

Restaurantul din cdi* 
trul comunei Dobra 
dateşte organizarea de 
nunţi, botezuri, mese oca
zionale ş.a., ta CleganŞil 
salon special amenajat în  
apext scop. Se asigură nn 
meniu bogat şi o servire
fără»,cusur..

• ” -.jU . j - •
La librăria din. Dobra se vinde „cuvântul liber

La librăria din Pui. dna SUsana Bare se Poartă cu clienţii cu maximum 
de solicitudine. In curând va vjndc şi ziarul „Cuvântul liber".

> „CorâumţSbp'’ Pui este 
, ‘ una dintre marile uni
a ţ i  cooperatiste cu re
zultate bune xlip judeţ. 
fPe această temă am dis- 

'  cutat recent c i  Idl TRA- 
lAN PAJU, preşedintele 
unităţii, care ne-a spus, 
.printre #altele: •  „Con
sumcoop" Putoare 21 uni
tăţi de desfacere Şi t l  de 

. -producţie şi prestări* ser
vicii •  12 unităţi sunt 
date în contract de coo
perare onorându-se toate 
cererile •  Unităţile con
duse de Nicolae Barbura, 
Petru Stscui, Vasite Bancă 
ş.a. desfăşoară o activi
tate profitabilă •  în tri
mestrul I a.c., „Consum
coop" Pui a realizat ve
nituri de aproape. 40 mi
lioane lei şi un profit 
net dc 773 000 dc lei o 
în prezent, unitatea arc 
peste 60 ,  angajaţi, din 
care doar 3 sunt personal 
tehnko-administrativ •  
„Consumcoop" Pui şi-a 
procurat recent Un calcu. 
lator şi în curând toate 
lucrările contabile vor fi 
introdusei pe calculator • 

'Se apelează tot mai mult 
la aprovizionarea directă 
de Ia producători şi fur
nizori, unitatea având în 
dotare două mijloace de 
transport auto proprii •  
Orarele unităţilor de des
facere cu amănuntul au 
fost stabilite în urma 
consultării cu consiliul 
local şi cu cetăţenii sa
telor.

. o p e r a t iv it a t e

Secţia de betoane ’a 
„Consumcoop* Pul con
dusă dc a .  îftepjae^ Bar- 
bura are o. activitate di
versă. Pe baza comenzi
lor, unitatea execută ban
daje de mină, garduri de 
beton, şpalieri pentru vie 
şi alte articole solicitate 
de populaţie. Comenzile 
se onorează eu cea măi 
mare operativitate, iar 
produsele se încadrează 
în normele’ de calitate 
stabilite.

PENTRU POSESORII
DE MAŞINI

Pe ruta Haţeg .— -Pe
troşani singura unitate ce 
efectuează r epuraţii -  -  ia 
mijloacele auţo este sec
ţia din Pui a „Consum
coop" din localitate, con
dusă de dl. V'asile DineS. 
Unitatea efectuează toate 
lucrările legate de între
ţinerea şi reparaţia 
toacelor auto.; Calitatea 
reparaţiilor eşto -garanta-Jp 
tă de un inaSt profesio-" 
nalism. i  - î >  

INVITAI IE .

„Consumcoop" Pui are 
două brutării care pot 
produce 45 tone de pâine 
Pe lună. Din păcate, cele 
două unităţi nu prea au 

..materie primă, în specia 1

făină. De aceea coopera
tiva face apel la cetăţenii 
comunei să vină cu grâu 
sau cu făină Ia cele două 
brutarii pentru a primi , 
pâine în schimb. Costul 
acestui Serviciu este mi
nim. Cele două brutării 
primesc comenzi nu nu
mai din Pui, ci şl ' din 
celelalte comune din zo- 

■ ■ na.
V/ UNITĂŢI NOI . . j

Recent s-au deschis în 
comuna Pui două unităţi. 

comerciale utile populaţiei. 
Eslo vorba de o farma
cie umană şî de lin ma
gazin pentru vânzarea de 
piese auto. Conducerea 
„Consumcoop" Pui, lu
crătorii celor două uni
tăţi se străduiesc să asi
gure o bună aprovizio
nare. '■ ■.

INTENŢIE . /

în perspectivă, condu
cerea „Consumcoop* PUI 
intenţionează să-şi ex- 

"tindă activitatea. Astfel 
se va amewja un ^depo
zit pentru marfa ce va 
deserVi unităţile comer- 
CW»Us din Pui, Baru Mare 
şi Sălaşu de Sus, atât ale 
cooperativei cât şi parti
culare. Va lua fiinţă, de 
asemenea, o unitate de 
fierărie şi rotărie.

ANGAJARI
„Consumcoop" Pui cauţă spre angajare tricoteze 

şi fierari — rotari, Cei ce sunt interesaţi, să se adre
seze conducerii cooperativei în vedefea . perfectării 
condiţiilor de muncă, de salarizare ş.a.



LUNI, 24 MAI 
PROGRAMUL I

14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de mu
zică; 15,00 Didactica; 15,45 O samă de 
cuvinte; 16,00 Civilizaţia montană; 16,30 
Portativul preferinţelor muzicale; 17,00 
Actualităţi; 17,05 Magazin în limba ma
ghiară; 18,35 Opera de Stat din Viena 
la Radio Bucureşti; 19,35 Desene ani
male; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 20,45 
Studioul economic; 21,30 Teatru TV. Lec
ţia de Eugene loneşco; 22,45 Actualităţi;
23.00 Palmaresul Festivalului de la Can- 
ncs ’93; 23,25 Repriza a treia; 24,00 în 
chiderea programului.

PROGRAMUL V t

16.00 TVE Inlernacional; 16,30 Desene 
animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Veniţi 
cu noi pe programul doi... în Comunita
tea Economică Europeană; 20,00 Actuali- 
tăţi; 20,35 Tradiţii; 21,00 TVM * ' iWffjjgfc

_ 21,30 Lumea sportului; 22,00 TV5 Europe;
L- 22,35 Magazin auto-moto; 23,00 închide

rea programului.

MARŢI, 25 MAI 
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Mesager; 10,00 TVR Iaşi;
11.00 TVR Cluj-Napoea; 12,00 Teatru TV.
Lecţia de Eugene Ionesco. (Reluare); 13,10 
Super Channel; 13,35 Desene animate;
14.00 Actualităţi * Meteo; 14.15 Ora dc
muzică; 15,00 Didactică — Bacalaureat 
’93; 15,30 Teleşcoală; 16,00 Convieţuiri- 
magaztn; 17,00 Actualităţi; 17,05 Saliţt,* 
prieteni ! fi);' 18,00 FestfrUlul-CQnciirş In
ternaţional de Interpretele a cânţechini 
popular românesc „Maria Tănase"; ; 18,45 
Starea naţiunii; 19,45 Desene animate;
20.00 Actualităţi» 2030 Sport; 20,35 Film 
serial. Midnight Caller (SUA, 1989); 2130 
Universul cunoaşterii; 22,80 Salut, prie
teni! (II); 22,40 Actualităţi; 22,50 Opera 
de Stat din Viena la Radio Bucureşti;
24.00 închiderea programului.

rJŞOGHAMUL II
16.00 TV* Interenchmal; 16,30 Desen* 

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Studioul 
de literatură: 18,05 Fihnsprîal. Hoţomanii 
(SUA, 1964): 19,05 Spert-Studfo; 20,1» Ac- * 
tuaiităţi; 20.35 Tribuna non-conformţşfiior;
21.00 TVM * Mesager; 21,30 Săptămâna
internaţională a muzicii Jioi; 22,00 TV5 
Europe; 22,35 Săptămâna internaţională 
a muzicii noi; 23,00 închiderea programu
lui. - ■ ■ - -

MIERCURI, 26 MAI ' ' -
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telcmatinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 10,50 Challenge Day; 11,00 TVR ClUj- 
Napoca; 12,00 Challenge Day; 12,30 La 
sept; 13,25 Challenge Day; 13,35 Desene 
animate; 14,00 Actualităţi * Meteo; 14,10 
Challenge Day; 14,20 Ora de muzică; 15,00 
Challenge Day; 15,15 Didactica -— Bacă-5

• laureat U ;  15,45 O samă de cuvinte;
16.00 Challenge Day; 16,25 Reflector * 
Hoţii de poştă; 19,00 Challenge Day, * 
Ziua întrecerilor sportive; • 19,30 Desene a- 
nimate; 20,00 Actualităţi; 20,35 Azi în prim 
pian; 21,10 Fotbal; Finala Cupei Campio
nilor Europeni: A.C. Milan — Olympiquc 
Marseiile. Transmisiune directă de Ia Mun- 
chen. In pauză : Challenge Day; 23,05 Ac
tualităţi: 23,20 Challenge Day; 23,30 Sim
pozion; 0,15 închiderea programului.

PROGRAMUL II
-16,00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate; 16,50 Challenge Day; 17,30 Dia
mond Awards Festival, 1991 (VII); 18,00 
Challenge Day ; 18,30 Emisiune în . limba 
maghiara; 20,00 Challenge Day; 20,35 Fes
tivalul „Săptămâna internaţională a mu
zicii noi"; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 
De-ale pieţei în economia Capitalei; 22,00 
TV 5 Europe; 22,35 învăţaţi engleza ame
ricană; 23,00 închiderea programului.

JOI, 27 MARTIE 
PROGRAMUL I

, 7,00.. TVM * Telcmatinal; 830 Trans
misiune (ţireCtă a slujbei religioase de 
înălţarea Domnului, Ziua Eroilor; 12,00 
FUiU artistic. Omul de încredere (Austra
lia, 1(86); 13,40 Desene animate; 14,00 
Actualităţi * Meteo; 14,15 Oră de muzică;
15.00 Didactica — Bacalaureat ’93; 15,30 
Teleşcoală; 16,00 Repere moldave. Emi
siune realizată de Studioul de Radiotele- 
viziune Iaşi; 16,30 Repere transilvane. 
Emisiune realizată de Studioul de Radio-

televizlune Chrj-Napeea; 17,00 Actualităţi» 
17,05 Magazin în limba germană; 18,65 
Festival-concurs internaţional de. interpre
tare a cântecului popular românesc „Ma- 
ria Tănase"; 19,00 Spectacolul lumii. Se
rial realizat de scriitorul Ioan Grigoreseu;
19.30 Desene animate; 20,00 Actualităţi;
20.35 Rosturi, rostiri; 20,45 Sport; 20,50 
Film serial. Oallas. Episodul 235; 21,45 
Reflecţii rutiere; 22,00 Mierorecitai Ma
rina Scupra; 22,15 Studioul economic;
23,00 Actualităţi; 23,15 Coriflucnţe;. 24,00 
închiderea programului.

PROGRAMUL II
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Motor;
17.35 Săptămâna internaţională a muzicii 
noi; 17,55 Convieţuiri-magazin; 18,55 Săp
tămâna internaţională a muzicii noii; 19,30 
Studioul incomod; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Tradiţii; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 Club 
SF; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Stadion; 23,00 
închiderea programului.

VINERI, 28 MAI
PROGRAMUL I

7.00 TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj-NapOca; 12,00 Film 
serial. Noii aşi ai cerului albastru; 13.00 
Descoperirea planetei; 13,30 Desene ani
mate; 14,00 Actualităţi *  Meteo; 14,15 Ora 
de muzică; 15,00 Didactica; 15,25 Tele
şcoală; 16,00 S.O.S. natura; 16,30 Arte 
vizuale; 17,00 Actualităţi; 17,05 Pro Pa
tria; 18,00 Festivalul-concurs internaţional 
de interpretare a cântecului popular româ
nesc „Maria Tănase“T19J» Vieţi purşjele;
19.30 Desenă animate; 20,00 Actualităţi;
20.35 Sport; 2045 Film.serial Destinul fa
miliei Howard; 21,45 Viaţa parlamentară; 
22,15 Opera de Stat din Vieha ia Radio 
Bucureşti; 2235 Gong; 23,20 Actualităţi;
23.35 Magazin cinematografic; 0,35 întâl
nirea de la miezul nopţii; 1,20 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene 

animate» 1730 Actualităţi» 17,05 Sport- 
magazin; 18,00 Emisiune in  limba ger
mană; 19,00 Săptămâna internaţională a 
muzicii noi; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 
Viaţa spirituală; 22,00 TV5 Europe; 2235 
Refrene fără vârstă; 23,00 închiderea pro
gramului.

SAMBATA. 29 MAI 
PROGRAMUL I

9.00 Bună dimineaţa.» «testa
10.00 Actualităţi; 10,10 Tig-TOg.
11.00 Film serial pentru copii. Aventurile 
lui Black Beauty; 11,30 Tradiţii;l23® Alfa 
şi Omega; 13,00 Ora de muzică; M M  
Tranzit-Tv *■ Ora 25. Din sum ar: Desena 
animate (ora 14,05): Ştiri (ora 143#) * tfe» 
tlas (ora 14.40) * Topul muzical europa» 
(ora 15,10) * Cascadorul. Episodul 2: tor» 
15,30) * Comedie: Familia Simpson, -epi
sodul 5; (ora 16,30)' * Rugby (ora 1635)1 , 
România — Spania * Mapamond - (Urai 
18,45) * Teleenciclopedia (ora 19,15) * Ac
tualităţi (ora 20,00) * Editorialul săptă
mânii de Paul Everac (ora 2035) * Film 
serial (ora 20,40) ^Detectivul Frost * Stlrl 
(ora 23,10); 23,20 Film serial. Midnight 
Caller; 0,10 Concert extraordinar (Triafi 
Ileep la Festivalul internaţional ROek ’92; ,
1.00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Fii. ar
tistic. Rend Baston (Coproducţie ţr ttn ţfp ’ 
Italia); 18,45 Mandarinul miraculos; 1935. 
Divertisment internaţional; 20,00 Actual?-, 
tăţi; 2035 Jazz-mngazin; 21,0Q TVM * Me
ş t e r ;  2130 . Studioul muzicii contempo
rane; 22,00 ŢV5 Europe; 22,35 Varietăţi 
internaţionale; 23,00 închiderea programă- . 
lui. . • • v .. ■.

: DţJMlNţCA, 30 MAI 
PROGRAMUL I

9.00 Bună'dimineaţa; 10,00 Actualităţi;' 
10,10 Abracadabra; 11,00 Film serial pen
tru copii. Aventurile lui Black Bea 
11,25 Avanpremieră TV; 11,30 Lumină din 
lumină; 12,30 Viaţa satului; 14.00 Actua
lităţi * Meteo; 14,10 Poşta TV; 1435 Vi
deo-magazin; 17,15 Telesport; 18.00 De Uri 
egal la egal... muzical; 19,00 Fîlm serial. 
Dallas; 2030 Actualităţi; 20.40 Film . ar
tistic. La drumul mare (Anglia, t98g)f) 
22,15 Convorbiri de duminică; 22,45 Ac
tualităţi; 23,00 Maeştrii; 21,00 Nocturna 
TV.

PROGRAMUL II
16.00 TVE Internacional; 16.30 Desene 

animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 SerătaC 
muzicală TV; 19,30 Mondo-muzica; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Pop-CIub; 21.00 fVM  * 
Mesager; 21,30 Concertino; 22,00 TV5 f5- 
uropc; 2235 Oraşe şi civilizaţii; 2330 în*; 
chiderea programului.

■<Sk

I ... . - . . ..." ,■ .. •

j S.C. BEIJING —  DEVA „IMPEX** S.R.L. — 
J SOCIETATE MIXTA ROMANO-CHINEZĂ
V V inde din stoc următoarele produse i ‘
\ •  Biscuiţi import Chifla —• 6 sortimente
| •  Ciocolată import China, cu alune, tablete
( dc 230 g, 100 g şi 50 g » 
ţ  ;• •  Bomboane umplute cu cremă dc alune,
1 import China —  3 Sortimente 
1 •  Bomboane de ciocolată cu alune, import
/China''. -V
J •  Caramele — 3 sortimente, import China,
V cu aromă de fructe.
ţ Adaos comercial zero la toate sortimentele. 
( Relaţii la telefon 095—61Î027, Romsind 
ţ Deva — distribuitor unic al firmei noastre, cu 
1 sediul în Deva, strada Mihail Kogălniceanu, nr.

A n n m n u » i  4 4 / m  —8— -4* - S —l  — —44, camera l i .  (Casa sindicatelor).

S.C. „COMViOR “ S  A. ORĂŞTIE 
»t Achiziţionează de Ia populaţie tineret mas- 
) cui tfl greutate de 80- 150 kg, la preţul de 500 
’ le i/k g  . . .
\ Relaţii suplimentare la sediul unităţii, te- 
\ lefon 641230 Orăştie.

1----
V
l

V
)

\

(4610)
■ 1 .

V
B.T.Ţ. HUNEDOARA — DEVA 

Bulevardul Decebal, bl. i, parter \
Asigură contracte ferme cu deţinătorii de ; 

autocare în vederea realizării unor excursii în 1 r 
ţară şi străinătate.

Informaţii Ia B.T.T. Deva, telefon 627586, 
627587. -  ' v ' * : '. v;.

BANCA AGRICOLA DEVA

Anunţă, că în zjţua de 25 mai, ota 10, arc 
loc licitarea unui autoturism Renault Fuego.

i licitaţia  va avea Ioc ta Afltoservtce Deva. 
} Informaţii la Judecătoria Deva, birou exe- V cutorl judecătoreşti^ ' (889)

gm gţm jşfţ/.jM .> tmi S ■ ţm m \

SOCIETATEA COMERCIALA „TERMOREP“ —  
S.A. HUNEDOARA

Cn sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 1, telefon 095/715842.

Organizează în data de 20 iunie 1993 lici
taţie pentru vinderea de mijloace fixe. Lista 
mijloacelor fixe poate fi consultată la sediul so
cietăţii. . ; '

S.A. HUNEDOARA 
Organizează concurs p0 data de 2 iunie 

1993, pentru ocuparea postului de contabil şef. 
Cerinţe : studii superioare cu o vechime de mi
nim 5 ani ba specialitate. “ rprn

S.C. INFOMIN Ş.A. DEVA 
Organizează, începând cu data de 24.05. 

1993, cursuri de iniţiere ha utihzarea calcula
toarelor IBM-PC.

Durata cursului este de 5 săptămâni.
[ii se pot obţine ta telefon 813915,

S.C. CONS — TQMMY

Cu sediul în Hunedoara 
Telefoane: 714001, 715842

ŢII
♦  e x e c u t a  o r ic e  f e l  d e  c o n s t r i  c -s

, #  şarpante din lemn cu ţiglă 
D şarpante din profite eu tablă
•  şarpante cu tablă zincată de 0,5 înn» pe 

astercală de scândură
•  izolaţii blocuri
•  alte construcţii — vopsitorii industriale^ 
Societatea nu aplică regie de şantier- Pre

ţuri convenabile
•  VINDEM:
•  taier — 1 buc ;
•  (Hori tip China — 2 bue ;
•  decwticator — 1 buc.

S.G. MARIŞ TUR S.R.L. ORAŞTIE 

Str. Unirii, nr. 5, tel. 641446, 641800.

Vă oferă la preţuri avantaj*jase următoa-
tpIp  p V f ' i i *  f-

. •  UCRAINA — prin Vadul Şiretului Ia 
Vinniţa, preţ 22 000 de lei — săptămânal.

- •  UNGARIA — Tatabanya — Oroszkmy
— Kister, preţ 90(10 d e! l e i ‘— săptămânal,

•  POLONIA — Cracovia, preţ 19 500 de 
Iei +  20 DM — săptămânal.

•  ANGLIA, CHINA, EGIPT, GRECIA. Sa
asigură vize individuale, transport, cazare, pen
siune completă. ‘

s .c .  m Ar e ş  t u b  s .r x . o r ă ş t i e  d e ^ p e
bilete de odihnă pe litoral în staţiunile Ma
maia, Neptun, Cap Aurora, Eforie Nord.

. VA AŞTEPTAM !

SOCIETATEA COMERCIALA AVICOLA

ORADEA SA .

Şos. Borşului Nr. 45- 
Livrează tuturor agenţilor economici ouă  

de consum ptoâspete, loco beneficiar, î»  cau
ţi tăţile comandate. , •

Informaţii suplimentare la telefon n*.' 
099/141085, int. 179—175. (G£C|

„OUASAR IXEC1RO- S.R.L. DEVA ţ

Vă oferă la cele mai avantajoasă p ta - 
ţu r i:

•  TELEVIZOARE COLOR : SHARP, SA 
NYO, MEGAVISION, GOtDSTAR.

Garanţie 6 luni.
Informaţii: Deva, bdul Decebal, bl. R, l e i  

011261.

__________________
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•  Vând televizoare co
lor şl ladă frigorifică, preţ 
negociabil. Deva, telefon 
624976. (6402)

•  Vând Dacia 1310 TLX, 
fabricaţii 1989, Tel, 625717,

■ str. '  Vulcan, nr. li (6434)
•  Vând piese diverse

pentru Ford Granada ş% 
ffautius (motor, uşi, capotă, 
punte faţă, spate etc.). Tel. 
.716217, (6437)

•  Vând urgent, aparta-
laent 2 camere, zona pie
ţei, etaj 3, lift. Informaţii 
la teL 626360. (6349)

•  Vând Volkswagen Buss 
cu ' piese schimb. Tel. 
628515, între orele 19—23.

(6389)
•  Vând Nissan şi VW

Passât Tel. 715074, după 
Ora 20. (5869)

•  ’ Vând videoplaver Fu-
nai, nou, sigilat, Deva, 
tel. 622137. (4592)

•  Vând. apartament 2
camere, M icro  i \  bl, 65, 
sc. J( et. 3, ap. 16, Căsă- 
lean Augustin. Relaţii .du-" 
tninîcă, 23 mai 1993 sau 
la  tel. 626514. ' (0554/05)

•  Vând garsonieră., De- 
yâ, tel: 616942, orele 16— 
120. ' " , : ;

•/-'Vindem autodubă izo
terma. de 5,5 tone. Relaţii, 
tel. 627558. . (6534)

•  Vând apartament ’zoriâ
gării. Informaţii tel. 628613.

(6515)
•  ' Vând frigider Fram 

112̂  preţ negociabil, infor
maţii tel. 614375, sau 
617913, după ora 17. '(6445)

•  Vând apartament două
camere, etaj 2, Orăstie. In
formaţii Dealu Mic, nr. 
•39 (lângă unitatea mili
tară). (6436)

•  Vând, motor Dacia
•306 stare funcţionare, te. 
levizor color ecran mare. 
Ţel. 613708. (6450)

•  Vând apartament pro-,
prietate, 4 camere, Deva, 
Str. Mărăşti, bl. 25, sc. A, 
et. 3, ap. 7. Informaţii după 
ora 15. (6404)

•  Vând chioşc metalic.
$el. 613079. '.(6448)

O Vând platformă pentru 
îraetor transformabilă în 
remorcă. Gothatea, nr. 5, 
fel/ 153. (6447)

’ o  Vând teren intravilan 
■'pentru construcţie, satul 
Groş, nr .23, Hunedoara.

(6438)
O Vând două aparta

mente de 2 camere şik trei 
camere, în Brad, în valută 
sad lei: Tel. 956/50974.

(6435)
O Vând convenabil piese 

0pel Record 19(To_ şi servo 
direcţie, tractor. Tel. 628763.

(6432)
•  A.E.I. Beriu vinde prin 

licitaţie, în .27 mai 1993, 
Ora 10, mijloace fixe, uti
laje şi materiale. (6430)

•  Vând camion Saviem 
ţfi tone. camion 1FA 5

, , arcuri punte - spate
• cutie viteze Ikarus. Brad, 

tel. 655137, după ora 16.
(6425)

•  Vând urgent aparta
ment, Micro 15, Deva, ,bl. 
4 nivele, etaj 1. Tel. 619276.

(6419)
Vând urgent-casă cu‘ 

trei camere, cu gaz, la Hu
nedoara, str. N. Bălcescu 
|1 , tel. 724376. ' (6362)

•  Vând Fiat Argenta
Diesel, staje bună, înma
triculat. Informaţii, tel. 
aOl, Pui. (6374)

<• Vând motocicletă IJ 
Supiter IV, cu ataş, în per
fectă stare, cu piese noi 
iSe schimb, 400000 negocia
bil, Tel. 62451). (6382)

•  Vând Oltcit Club, fa
bricaţie 1989, stare perfec
tă. Tel. 615090, 626505. i: *

....... ; . (6396)
•  Vând apartament două 

camere sau schimb cu gar
sonieră. Tel. 623069. (6413)

•  Vând apartament zonă
ultracentrală, 2 camere, con
fort I, et. 2, preţ 10 000 
DM. Tel. 620656, orele 17— 
19. ‘ - (6421)

•  Vând autoturism Da
cia 1300, stare excepţio
nală. Orăştie 641381. (6388)'

•  Vând Dacia 1300, stare
bună, Simeria. tel. 661094, 
631095.^ (6381)

•  Vând apartament 4
camere. Deva, Mărăşti, bl. 
25, sc. A, et. 3, aP- 7, după 
ora 15. (6404)

•  Vând casă mare şi 
dependinţe cu grădină. Re
laţii sat Sântandrei, nr. 143.

(6509)
•  Vând parbrize, piese

motor complet Dacia 1100. 
Deva, tel. 615720. (6511)

•  Vând canapea colţar
extensibilă, nouă, preţ con
venabil. Brad, tel. 650270, 
orele 17—21. - (6510)

•  Vând maşină îngheţ
ţaţă, stradală, fabricaţie 
Frigocom Bucureşti,' stare 
de funcţionare foarte bu
nă. Tel. 618346, ;613982. :

(6502)
•  Vând cnsă Sântandrei, 

cu grădină. Tel. 625821. ■
' (6501)

•  Cumpăr antenă re- :
eepţie satelit ‘completă, în 
lei «au valută. Hunedoara, 
tpl. 716768, 713019. (6506)

•  Vând motor Audi 80. 
Deva, str. Nucilor, nr. 2, 
după ora 19, tel. 615343,

(6505)'
•  Vând junincă gestantă 

Sântandrei, nr 183, tel. 
Deva, 619063, 613207. (6514)

•  Vând garsonieră con
fort redus, preţ convenabil. 
Tel. 617387. (6514)

•  Vând piese Dacia 1100
din dezmembrare, motor 
transformat în 1300,-.arcuri, 
faţă, aripi spate noi. Sat 
Rovina, nn 75, c p ;  Bră- 
nişca (Stânca), sâmbătă şi 
duminică (8—19). (6512)

•  Vând Fiat Ritmo Die
sel 1987 şi televizoare color. 
Deva, tel. 615656. (6520)

•  Vând autocamion SRD 
.4,5 t, stare, perfectă, în
matriculat; autocamion SRD 
4,5 t (in reparaţie), posi
bilităţi Înmatriculare*; Hu
nedoara, tel. 721488. (6523)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, et. 2, 
str; Mureşului, bl. 1, Hu- 
nedoârâ, tel. 722616. (6526)

•  Vând apartament două 
camere, decomandate, Li - 
iiacului, preţ negociabil. 
618398, după ora 18. (6521)

•  Vând sau. schimb a-
partament 4 camere, ultra- 
central, cu două aparta
mente două cameră, e- 
ventual variante. Deva, tel. 
619222. (6527)

•  Vând remorcă RM—2, 
stare perfectă, Lăpuşnic, 
nr. 110, familia Simode.

(6530)
•  Vând apartament 4

camere, zona Dorobanţi, 
lei sau valută. Tel. 628897, 
ora 18—20. (6536)
.■ • .  Vând videoplayer Fu- 
nai, sigilat, aripi Dacia 
1100. Tel. 626669. (6539)

•  Vând apartament două
camere, ultracentral, va
lută. Tel. 626900, ora 16— 
19. (6538)

•  Vând maşină de fă
cut coşuri îngheţată. Tel, * 
623221- (6541)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
convenabil. Tel. 716781.

(6529)
•  Vând apartament. 3

camere, central, vizavi U- 
nion. Hunedoara, Ştr. A. 
iancu, nr, 9, bl. 140, ap. 
36. (5405)

•  Vând apartament 2

i

camere decomandate, con
fort I. Tel. 714273. (5861)

p/ •  Vând buţelje normala-, 
aragaz. Hunedoara, ... ţel. s 
715840, după ora i 6, (5865)-

. •; Vând urgent videopla» 
yer marca. Ilitcck şi video- ■ 
rccorder marca Hitaclii. 
Relaţii la tel. 712245', după 
o.ţp 19,30. (5866)'

•  Vând apartament 2
camere, - confort I. Infor 
mâţii tel. 718939," după ora 
16. • - (5867)

•  Vând toc fereastră 3
canale, .şl vioară, lămpi TV, 
lexicon l-’olas, limba; ma
ghiară, 18 voi ume. Hune
doara, tel. 711706. (5868)

"•’ Vând apartament pa- , 
tru camere, etaj 3. Hune
doara, A. Iancu 10/43, teL 
713648. (5871)

•  Vând garsonieră pro
prietate. Hunedoara, tel. 
72173%. (5372)

•  Vând capete video u- *
niversale, preţ convenabil. 
Tei. 620501. (5873)

•  Societate com er
cială din Deva curn- 
pără grâu, execută do
cumentaţii pentru sta
bilirea paţrinioniului 
societăţilor comerciale 
cu capital de stat. 
Tel. T12881, între 6- 
relc 7—9 şi 14—20.

, i'T23)

- •  Vând 60 mp parchet
fag. Tel. 614942. (6547)

- •  Vând' Dacia 1304 Tel.
95/618678..' •' .

•  Vând apartament 2 
camere parter, Zamfirescu. 
bl. Q 5, ap. 16, după orele 
18.

OFERTE SERVICII

•  Oferim izotermă 8 tone 
pentru transport mărfuri. 
Comenzi la tel. 627558.

~ (6534)

-S s c s ^ r —-— r - — r ~ - ? r * Z

partamgnt 2—3 camere. 
-Hunedoara, str* Poştei, nr, 
9, bl. G 2/23. / (5400) .

T C I , ~  \ +■ '■*-*4* '"t
- . •  Schimb său vând - a- 
■ partament două camere, 
decomandate*,'' Ultracentral, 
parchet, faianţă-,- cu simi
lar Craiova. Hunedoara 
bdul Corvin,' nr. 12, 1)1.
A—4—2, sc. B, ap. 4.1, 
după ora 16.- (5870)

•  SCHIMB -game mei â
central şi .. 'Daeia- 1310, 
fabricaţie 1989, cu 'aparta
ment două camere, cen
tral. Deva, 612022. (6344)

* •.Schimb garsonieră par
ter, Timişoara, zona spita
lului judeţean, cu aparţa-' 
ment două camere. Hune
doara. Tel. 738J08,. după 
ora 19. (5864)

•  Schimb apartament 3 
camere central (lângă Ma- 
gazinui Eva), cu două, plus 
diferenţă. Deva, 22 De - 
cembrie, bl, 20, ap. 54.

(6443)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră de
inchirtet: Tel,'660345, după 
ora ' 10. , y> (6508)

•  Ofer 300 000 pentru 
cedare contract apartament

' două camere sau ,  garso
nieră, etaj l , .2, exclus Mi. 
cro 15. Informaţii 617427,

: între 19-21. ' (6503)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie sc
ria A, nr. 260865/1088, eli
berată de Consiliul Local 
Turdaş, pe numele ‘ LŞla 
Dumitru. Se declară nulă.

. ' ‘ (6431)

—* cikiMiniifliiR
pe ultimul drum. Cât ai 
trpiţ.ge-aip. Iubit. Gât , vum 

vfe IvOiA plânge şj vi.m
priveglk'a m orhiântul’ iâu %
Qc^tbiu^raTea- J * ' EBserx-a :
Sf.-N icclac TX‘v; 
mţii; ora 0.

azi 22 
"'(6354)

•  Tristă;şi .dureroasă a 
ramas clipa despărlini, la 
numai 44 dc ' ani viaţă 
ai părăsit-o şi' pe fiul tău 
drag Robert şi rudele şi 

.' tot cc ţi-a. fost drag, lâ- 
, sandu nc îrv amintire doar 
numele.

—- •*^ase. săptămâni. de
d&r şi lacrimi, 4 e Ia
tflspuriţia prematură a 

dubitului.nostru tată şi 
ginere ,

ing. VASILE POPA
al cărui chip şi- glas » 
nu ne mai Înveseleşte 
niciodată.- Comemora
rea va avea loc în 23 
mai, ora 12; la Bise
rica din Bobfilna.
- • • M:(ă:L:;;;*w-(6524)

fW V W W W W M W W.

•  Societate comerci
ală efectuăm transport 

*marfă în ţară cu auto
camion propriu de 7 
tone şi vindem Tra- 
bant 601, stare foarte 
bună, fabricat în -1990. 
Tel. 614246. , ,  (8418)

v a w . ly ifw w v w w w w

- •  Execut mohuniente fu- 
neţare, preţ convenabil. 
Deva, A. Vlaicu 97. (6507)

•  Excursie de 5 zile 
în* Turcia, plecare în 26. 
05; preţ 15 000 lei şi Polo
nia, plecare 2 iunie — 
16 000 lei, plus 20 mărci. 
Informaţii tel. 718788, după 
ora 17. (5386)

•  Eurofriends organi
zează excursie în Turelă, 
cu 16000 lei. Perioada 
26—30 mai 4993. Infor
maţii la tel. 624033. (6400)

•  INCOTA ATI*AS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
coletş pe ruta : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart —- în zilele de 
22, 26, 29 mai şi pe 
ruta Deva — Wurzburg — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund — în 26 mai. 
înscrieri la 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

SCHIMBURI
-  DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră con
fort I, ultracentral, cu a-

DIVERSE ■

•  Cu autorizaţia 4532 din
6. 05. 1991, eliberată dc 
Prefectura Judeţului Hu. 
nedoara, s-a deschis activii 
tatea independentă, pe nu
mele Picu Aurel, având 
ca obiect consultaţii şi a- 
sistenţă veterinară, farma
cie , veterinară, import-ex- 
port preparate. (6449)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi nemărgi- 
nită durere, colegele de la 
Biblioteca Judeţeană amin
tesc împlinirea a şase săp
tămâni de la trecerea în 
lumea umbrelor a celei 
care a fost o bună colegă 
şi prietenă

C MIA BODEA 
Eacrimi şi flori pentru su
fletul ei ales. Dumnezeu 
s-o odihnească ! ' (6504)

I*a 23 mai sc îm
plineşte un an de la 
despărţirea' pentru 
totdeauna de iubitul 
‘nostru

tUSCAN; IOAN 
MUŢIT

a  cărui amintire o 
vom păstra mereu vie.' 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Paras
tasul la Beiuş. . Fa
milia. , (6412)

•  Pios omagiu scumpei 
noastre soţii şi mame,, bi
bliotecar .

MARIA BODEA 
la împlinirea a şase săp
tămâni de la trecerea în 
nefiinţă,, din partea pă
rinţilor, fraţilor, cumnate
lor, soţului şi a copiilor, 
socrilor. Mulţumim veci
nilor, colegilor şi colegelor 
de Serviciu şi tuturor prie
tenilor i care au condus-o

DARADlCS ELENA 
născută BECSLK ILUŢI

asistentă In Lupeni. Kar- 
pinecz, mătiişi şi irinuţâ 
nu te «vom uita, (6433)

•  Firea, fratele, părinţii 
şi. socrii amintim împlini
rea a 6 luni de la despăr
ţirea, de dragul nostru

I IVIU BOCIAT
Când credeam că vei 
tiăi/Moartea inima-ţi opri/ 
Pe cei dragi ce i-ai avut/ 
I-ai lăsat într-un minut/ 

%Cât ai trăit, te-am iubit/ 
Cât vom trăi, te vom 
plânge; .. (6552)

•  Astăzi se împlinesc 8 
arii» de Când a încetat să-i 

mai bată inima dragei noas
tre mame şi soţii

MĂCINICÂ MARIANA
Vei rămâne veşnic în 

.inimile noastre !
" Soţul şi, fiica

(5673)

S.C. INFOMIN S A. DEVA
Vă oferă, la cele mui avana ;oase preţuri, 

următoarele lucrări care se pot executa pe cal
culatoare tip IBM-FC- si compatibile :

•  CALCULUL SALARIILOR
•  CONTABILITATEA SI GESTIUNEA 

STOCURILOR DE MATERIALE
•  CONTABILITATEA SI EVIDENTA MIJ

LOACELOR FIXE ;«
•  CONTABILITATE GENERALA, PREŢ 

DE COST, EVIDENTĂ FURNIZOR] SI 
BENEFICIAR]

•  PLANIFICAREA REPARAŢIILOR Ş] 
URMĂRIREA FUNCŢIONARII UTILA
JELOR

informaţii : Deva, str. 22 Decembrie nr. 
37/A , telefoţi 613915.

I 
I

REGIONALA CF TIMIŞOARA 
j SECŢIA L 9 SIMERIA

Organizează în. data de 14 06.1993 LICTIA- 
| ŢIE cu vânzare a unui autocamion S.R.D. în sta 
* ţia Simeria—Triaj.
| Relaţii suplimentare la sediul Secţiei L 9, 
J Biroul Mecanizare, telefon 660080, interior 553,
1586.
■*

BANCA AGRICOLA DEVA 
Anunţă că în ziua de 28 mai, ora 9, va avea 

Ioc licitarea unei autodube Daimler Benz.
Licitaţia şi informaţii la Judecătoria Deva, 

birou executori judecătoreşti. (390)

U & B TRADING S.R.L DEVA 
Str. M. Eminescu, bl. 48 B (colţ cu str. E. 

Văcărescu) Lr/L M
Vă oferă en-gros 

•  Un bogaţ sortiment de ţigări import cu 
adaos între 0—5 % ‘ ;z"

Informaţii la tel. 6H713 % (4620)

SOCIETATEA COMEBC1AI.Ă
„TOTUL PENTRU PASAGERI" S.R.L.

4 S I B I U
Angajează

•  Ghid (ghidă), persoană sferioasă, posesoa
re de post telefonic, pentru excursii in 
străinătate.

•  De asemenea, societatea organizează ex 
cursii la Istanbul şi Grecia.

Relaţii Sibiu, telefoane: 092/415637, 
092'421681, între orele 9—17, (4618)

£iar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/6I8/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. I  Decembrie?, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga ră^ u ad ^ ^ p en tm  con^nutul arfigf^plor publicate o poarta aiitorii acestora.
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