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tWjp^Paţt^ewe^^ârbătoa^ 
rea sau praznicul Ginci- 
zeoimii. A c^stăi Zi senji 
îtiifica feţicuria strângerii 
recoltelor* Car, în cetaşi 
timp, aceristâr zi are şi un 
caracter religios, solcmri, 
impus de faptul că acum 
se comemora promulgarea 
JBegii pe Muntele Sinai. 
Gu prilejui acestei săr
bători, toţi apostolii erau 
adunaţi la un loc, pro
babil în casa lui loan 
Mereu din. Ierusalim, în 
foişorul căreia a avut loc 
„Gina cea de Taină", 
unde Domnul le-a făgă
duit apostolilor trimite
rea Mângâetorului; Du
hul adevărului, care de 
la (Tatăl purcede.

S  Pogorârea Duhului Sfânt 
surprinde simţul auzului, 
şi Văzului. Astfel „s-a

— S Ş ^
aW;i. g  ̂.

■ făcut fără de veste, din 
* ;:’--eer, -şutat "că de suflare - * 

de vifor ce vine repede 
. ş l a ,  .umplut* -toată «asa, ■ 
unde se. aflau". Sunetul 
era * dtesigtţrput#ni4 f  a » | 
semenea untii clopot' sau 
a unei sirene, reprezen
tând o chemare a - mui

ci „ca de fpc“. Duhul 
Sfânt nu se materializează. 
In  acele timpuri, evreii 
ermiv tmprăştiâţi ta  'toa tă  - 
lun«a,' 'f ie  la  urma exi- 
lu ri& r,'lfie j§ in  âefaftări, 
G fe tâ ă f pentru a ăe  pri
copsi. Şi veneau la Ieru
salim de marile praznice

netul produs la Pogorâ
rea Duhului Sfânt, au  
mers la  locul unde se 
aflau apostolii şl au ră 
m as uim iflîauZindu-l pe 
aceştia vorbind în limbile 
lor. Era vorba de limbile 
latină, greacă, ebraică, ca 
şl de alte limbi semite

Pogorârea
ţintii aflată în Ierusalim, 
la locul unde se petrecea, 
minunea. Aspectul văzu
lui consta în faptul că 
deasupra capului fiecă
ruia dintre apostoli s-au 
aşezat „limbi ca de foc". 
Itcţincm precizarea că 
limbile nu erau de foo

pentru â preamări pe 
Dumnezeu, achitând cu 
această ocazie şl datoriile 
către templu, h a  Ierusa
lim: veneau iudei, dar 
totodată veneau şi pro
zeliţi. Toţi aceştia aflân- 
du-se !â Ierusalim şi 
fiind „chemaţi" de su-

precum şi limba Zend, 
yorbitâ de preoţi, mezl 
şl elamiţi. Uimirea de 
la  început se transformă 
In Invidie, cleveteală şi 
defăimare din partea mul
tora, spunând că aposto
lii sunt „plini de must“. 
Dacă până acum apostolii,

aflându-se singuri, grăiau 
„mărirea lui Dumnezeu", 
acum se află In faţa mul
ţimii uimite şi derutat^,

: căreia îi datorau explica
ţie. Acest lucru îl face 
Apostolul Petru, care a- 
rată că apostolii nu SUr# j 
„plini de must", fiindcă 
era înainte de ora 9 şi nu 
se permitea sase guste mă
car băuturi înaintea jert
fei de dimineaţă. Spul
berând astfel calomnia, 
apostolul descoperă ca
racterul profetic al mi
nunii Pogorârii Duhului 
Sfânt şi al vorbirii în
limbi, arătând apoi câ
lisus este Domnu (adică 
Dumnezeu — Mesia), că 
El a murit şl a înviat 
deschizând tuturor uşa 
mântuirii.
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fu m  fraţilor, când vu
ieşte toată pr£sa despre 
meciul de box din. Paria- * 
meatul României, v ;4 ŝ t  i 
aveţi nici o poefţief ‘ vă 
este ţeamă că deranjaţi 
p e ', cineva ? Ba uite că 
avem poziţie...

Iii ţară este derută, du- J 
refe, sărăcie* Şirul greve
lo r şl demonstraţiilor con
tinua: (Se înoate'. pentru o 
palm i de păm ânt ti stră 
bunilor, tn  tim p ce Legea ; 
fondului funciar, cu mul
tiplele el carenţe, sg aplică 
după bunul plaa al celor 
care au atribuţii în  acest 
sens. Se fură nichel şl 
cam e, maşini şl case, se 
faee bişniţă la  drumul 
mare, corupţia 1ă amploa
re, dar u lei Guvernul nici 
Parlam entul nu acţionează 
cu ferm itate pârghiile sto- 
păril acestor fenomene. In 
unele regiuni ale ţării; este 
secetă, Iar în  altele bate 
grindina, anunţând un  an 
agricol greu. Legea priva
tizării ţine pasul p e  loc, 
unele partide se tiezmem- 
hrpază, altele coalizează, - 
sindicatele Se acuză de dt- 
yendUne, preţuri!» nu-şl 
mal potolesc ascensiunea. 
EsteTgreu...

fiu» In acest timp, aleşii 
n a ţiu n ii—> deputaţi şl se
natori - f  în  loc să gân
dească şl să acţioneze to**'- 
potriva a c e lo r  tare ale 
societăţii, s ă v dea  raze de 
speranţă celor ce le-an* în 
credinţat m andatai —* aşa 
cum le-au promis Sn cam
pania alegerilor — tşi văd- 
de scaunele şl de buzu
narele proprii, de intere
sele lor mărunte. înainte

de â dâ ţârii legile de caro 
'=aapn a tâta  nevoie, * paria» 
mentarii şi-au stabilit sa

lariile^ .ş i-au iaafeu fA  ?
■rouri, secretare §1 îfftâşmî i 
la  scafă,. care costă lunar 
multe miliarde de lei, din 
sacul general, ajuns la 
fund,, accentuând Starea de 
sărăcie #  deznădejde â 
populaţiei.

Şi -ea un blestem, când 
ieşisem, t  îşi, puţin în 
lume, cănd EUropa dădea 
serttfte- c i  na  «nţelege şl 
ne sp rijină-m  titehersurilâ 
noastre zbuciumate spre 
democraţia reală, în Insti
tuţia cea- mai democratică

o b s s a y a i o T
a  terii Parlamentul —, 
unde l-ârn trim is pe cei 
mal buni dintre cea b t» î 
(cât de buni sunt vede 
acum toa tă  lum şaj, s-a 
petrecut un evebjffient de 
neimaginat î o bătaie in  
toată regula in tre  demni-: 
ta ri fără... demnitate. Presa, 
radioul, Mevizitţnea ne 
bombardează cti ştiri de
spre aceste acte Iresponsa
bile, caire lezează' hu doar 
organul legislativ a l ţării, 
ci pot conduce eh lar la  0
criză politică 

Dacă prim ul care a în
ju rat â  fost ^fesenlstul" 
A rhtide Dragomir şi prl- 
m uî care a  lovit ar fost 
„peremistul" Gotneflu Vă
dim Tudor (sau invers) nu 
a re  nici o relevanţă pen
tru  •• gravitatea actului în 
şhies DaCă .$1 Unii» şi alţii 
au cerut ridieareâ imuni
tăţii parlam entare' a ad
versarilor şi s-au amenin
ţa t cu darea în  judecată,

de asemenea nu are ' im- 
portanţi. ■ Grieri ce rămâne 
penibil, d e . neînţeles, este 

i c #  M  au  p i itruns în  in- 
■ stltuţla parlamentară re

prezentanţii SJR.I. plătiţi 
să-l acorde protecţie lui 
0.V.®, şi cum au putut co
mite asemenea fapte abo
minabile. * '

Motivaţia unora, inclusiv 
ziarişti, cum că aşa ceva 
se Intâmplă şj la alţii, chiar 
cu democraţii mai solirfe, 
nu  are darid să mulţu
mească, nici m ăcar să di
minueze gravitatea luptei . 
de Idei cu pumnii din* 
Parlamentul României. Şi 
uite-aşa, In Parlam ent se 
pierd zile preţioase cU dez
baterea acestui regretabil 
incident, timpul se scurge 
nemilos spre vacanţa de 
Vară,' când senatorii şi de
putaţii (o parte dintre ei, 
desigur, pentru că în acest 
organism sunt, totuşi, mulţi 
oameni serioşi, profesio
nişti, echilibraţi), Vlăguiţi 
de a tâ ta  ciondăneală gra
tuită, vor pleea la  munte 
sau la  m are pentru în- 
c&rcareŞ bateriilor nece
sare. sesiunii d a  toamnă, 
lăsând naţiunea, ca şi în 
anii trecuţi, în , aşteptarea 
unor legi importante. » 
; Oricum, se ştie bine de 
acum, se vede clar de 
către toată luiriea că în 
Parlamentul ţării au  ajuns 
ş! oameni care nu fac 
două parale, indiferent de 
culodrea politică, oameni 
care „dorm în front" ori 
sunt mereu puşi pe harţă, 
dar îşi puri semnătura pe 
tegile ţării. Este regretabil.

DUMITRU G1IEONEA

l
; Grupai de iniţiativă pentru sprijinirea cultural- 

omanitară a românilor face apel la părinţii cu copii 
dotaţi la învăţătură din oraşele şi comunele judeţu
lui nostru să găzduiască în vacanţă elevi din Basa
rabia şi Bucovina pentru perfecţionarea vorbirii şi 
scrierii în limba română. Înscrierile se fac între 7—12 
iunie 1993, la Autoritatea tutelară a Primăriei Deva, 
între orele 13—15, telefon 618579.*

„Mesagerul transilvan" la noi !
începând cu data .de 8 iunie 1993 (Ittni), vă pu

teţi abona la cotidianul regional „Mesagerul transil-I 
Van", prin toate oficiile poştale şi factorii poştali, ziar | 
Care apare Ia Ciuj-Napoca. Puteţi afla, citind „Mesa
gerul", ştiri, informaţii, reportaje, mică şi mare pu-* 
felicitate. Ziarul apare în 10 judeţe din Transilvania. ] 
f o t  în acest ziar veţi găsi zilnic listele cu numerele . 
Celor cSIre câştigă la circuitul de întrajutorare „CA- ’ 
RITAŞ" — agenţia Cluj. |

' începând cit data de 15 iunie veţi putea cumpăra, 
ziarUl şi la chioşcurile de difuzare â presei. (4682)

i  Cfl 5-1NRTW. 
C U M D W fl .

Desen de C-TJN GAVRILĂ

imam

•  GENEVA. Aflat la Ge
neva pentru a participa la 
reuniunea Comisiei Poli
tice a Adunării Parlamen
tare a Consiliului Europei, 
şeful delegaţiei pariamen-, 
tare române, dl Florea Du- 
diţă, s-a referit, într-o de
claraţie făcută presei, la 
documentul prezentat de 
raportorul Konig. Intre al
tele, în acesta se fac refe
riri la ţara noastră pe 
baza concluziilor unui spe
cialist din Comisia juridică 
a Consiliului Europei, care 
a vizitat în  lună aprilie 
Rom ânia.. Datele din ra 
port se referă la  evoluţia 
procesului de edificare a 
statului de drept,, la re
forma juridică, situaţia mi
norităţilor, precum şi la 
reia(ia armată, poliţie, SRI.

în continuare, raportoru
lui i-au fost adresate di
ferite întrebări ale deputa
ţilor prezenţi.

In intervenţia sa, şeful 
delegaţiei române a pre
zentat pe ■ larg situaţia po
litică, juridică şi econo- 
mico-socială, subliniind 
preocuparea pentru edifi
carea statului de drept fi 
pentru promovarea econo
miei de piaţă.

Senatorul român a ară
ta t că dezbaterile din Co
misia Politică a Adunării 
Parlam entate au fost .ample 
şi că, în urina acestor dis
cuţii, va părăsi Geneva cu 
un „optimism măsurat" în 
ceea ce priveşte perspectiva 
admiterii României in Con
siliul Europei. El a arătat, 
între" altele, că dl Rede- 
man, preşedintele Comisiei 
Politice, ă conchis că „din 
cele discutate rezultă uri 
anumit consens în pro
blema primirii României în  
Consiliul Europei" şi a 
remarcat că  „aceste discu
ţii ce au avut loc vor con
tinua la Strasbourg, atât 
in Comisia Politică, dar mai 
ales m Comisia Juridică",

•  BUDAPESTA. Exclu
derea din rândurile frac
ţiunii parlamentare a Fo
rumului Democratic Ungar
— principala forţă politici 
a coaliţiei grivernaritentale
— a şase din membrii săi, 
în frunte cu Iştvan Csurka. 
liderul arîţiii radicale a 
partidului, nu va influenţa 
activitatea ulterioară a  ca
binetului ministerial* —• a 
declarat purtătoarea de cu
vânt a executivului de la 
Budapesta* Jttdit Juhas.

Intr-un interviu acordat 
agenţiei MTI, dna Juhas 
a spus c i  programul de * 
lucru acordat agenţiei MTI 
este respectat cu stricteţe» 
o atenţie prioritară fiind 
acordată setului de pro
bleme economice-finapciare, 
de a căror soluţionare co

respunzătoare depinde men- 
jteerea stabilităţii econo
miei naţionale.
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, — Mămico, ce este1
pedagogia? !

J “-E S te  ştiinţa de aj 
| tră i din neştiinţa elevi- 
’ lcfr, dragul meu.

O  GEA DE-A 50-a GASATO- 
RIE. Astăzi, la Oficiul stării ci
vile al Primăriei oraşului Brad, 
se va oficia cea de-a 50-a căsă
torie de la începutul acestui an. 
în dreptul acestei cifre jubi
liare sunt trecute numele dom
nişoarei Gamelia-Mihaela Mihai 
din Brad .şi al, domnului; Ioan- 
Uio Miheţ d in , Imncoiu <te Jos, 
care îşi vor Urii,inimile şi sufle
tele pentru toată viaţa în faţa 
lui Diimnezem Ha bucuria fa-. 

. miliilor si a;prieţcnilor -le adre-, 
săm şi noi urarea „Gasă de 
Piatră, cu noroc şi copii fru
moşi". (AÎ.J.) ■

O  CONCURS DE KARTING. 
Astăzi, lâ Ora 10, în centrul De
vei se desfăşoară etapă judeţeană 
a concursului de karting. Tot 
azi are loc, şi întrecerea patru
lelor de circulaţie, desfăşurată în 
curtea Clubului Copiilor Deva, 
organizatorul acţiunilor. (V.R.)

O SCHIMB DE EXPERIENŢA. 
In zilele de 3 -4  iunie a.c., In
spectoratul Şcolar al judeţului 
Hunedoara a organizat, la Arad, 
un schimb de experienţă, în co
laborare cu Inspectoratul Şcolar 
al acestui judeţi privind perfec
ţionarea directorilor de licee teo
retice şi a celor Care funcţionează 
după program de liceu teoretic.

S-a participat la activităţi prac
tice, ore la plasă, s-au audiat co- 
muriicări pe marginea cărora au 
avut loc discuţii cu efecte bene
fice asupra organizării, îmbună
tăţirii activităţii -viitoare a aces
tor instituţii de învăţământ. 
(M.B.)

©  VALOARE EXACTA. După 
cum rezultă din documentele 
contabile, contravaloarea totală 
a lucrărilor pentru sediul S.G, 
Foricon S.A. Deva este de 39 243 000 
de lei. De ce totuşi atât? Multe 
din materialele necesare con
strucţiei s-au procurat încă din 
anii ’90—’91, ia r  o parte dinţre 
lucrări s-au realizat în regie pro
prie, fără cotele de adaos care

se percep în regim .de antrepriză. 
(O.P.)

o GASA DE RUGĂCIUNI. Pe 
strada Progresului din Haţeg 
sunt în curs de finalizare lucră
rile la o nouă casă de rugăciuni, 
care este destinată credincioşi
lor penticostali. Credincioşii şi-au 
adus şi îşi aduc o contribuţie în
semnată ia ridicarea acestui edi
ficiu de cult. Gel târziu la 1 
august a.c., noua casă de rugă
ciuni va fi dată în folosinţa cre- 
dincigşiior. (N.S.)
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Se poate vorbi de un faliment
cu ltu ra l?

Neputinţa financiară a 
instituţiilor de cultură am 
seţnnalat-o de multe ori 
în coloanele ziarului nos
tru. Am semnalat-o cu 
gândul că cineva — ad
ministraţia locală, sponsori 
— vor avea bunăvoinţa şi, 
bineînţeles, posibilitatea să 
intervină chiar în lipsa 
încă a Legii sponsorizăr i. 
La omul obişnuit caro  trece 
sau, mai bine zis, încearcă 
să treacă pragul aşezămân
tului de cultură e  greu 
să ,mai apelezi pentru că 
majoritatea sunt săraci. E 
o situaţie dureroasă, pe 
care' ei înşişi o m ărturi
sesc. într-o astfel de situa
ţie se află Casa de Cui 
tură Călan, care, până a- 
cum câţiva ani, fierbea de 
acţiuni, cunoscute şi apre
ciate în întreaga ţară. A- 
oum, lipsa banilor a  făcut 
imposibilă asigurarea sala
riului metodişţllor, mai a- 
p<ă a instructorilor de for
maţii. plătiţi îd remiză, a 
bibliotecarului eu normă 
întreagă. In  lipsa lor, ac
tivitatea s-a estompat mult, 
astfel că, la ora actuală, 
se poate vorbi de un po
sibil faliment cultural.

foarte grea, ne spu
ne» dna Eleonora Oabrie- 
leşcu, actualul director al 
Casei de  Cultură. Pentru 
că n o  avem nici măcar 
sprijinul primăriei. Ne gân
deam că din bugetul local 

am fi.p u tu t primi ceva

bani când e  vorba de ac
ţiuni mai deosebite. Aşa 
cum se întâmplă la Grăş- 
tie. la Haţeg, Deva, unde pri. 
marii sunt prezenţi, perso
nal, la acţiuni. Şt aceasta 
în condiţiile în care la  Că
lan nu mai există o aUâ 
instituţie de cultură. Ne 
gândeam să fim sprijiniţi 
în împrospătarea rondului 
de carte al bibliotecii, care 
a devenit instituţie pu- 

'  blică ă  oraşului. Neavând 
un fond de carte adecvat, 
foarte puţini cititori o mai 
caută. Astfel că n-a mai 
fost posibilă menţinerea 
postului de bibliotecar, cu 
normă întreagă. De la sin
dicatul Combinatului si
derurgic am  prim iţ sprijin 
în măsura posibilităţilor. 
Şiiţgura noastră şansă o 
constituie chiriile pe care le 
încasăm de fii bar, jocuri 
mecanice, discotecă priva
tizată, firmele „Diaconi", 
„Clasicom" (magazine de 
mărfuri generăle) şi de la 
cinematograf".

Aşa, Casa d e  Cultură a  
ajuns un bazar. dar. s-a 
preferat această soluţie în 
locul celei care preconiza 
Jnfchidereai el. JDaşă, fn alte 
case de cultură, cluburi 
se mai poate vorbi ’ de 
cercuri aplicative, de 
cursuri ale Universităţii 
Populare, aici nu mai poate 
fi vorbq de aşa ceva, pen
tru  eâ, în ciuda unei bune 
propagande întreprinse în

acest sens, oamenii n u  aO 
posibilitatea s i  le , p lă 
tească. ş t  te  plus, derti- 
ficatele oferite d e  institu
ţie la  absolvire nu  sunt 
recunoscute. Din lipsă de 
cursanţi, cercurile de croi
torie, dactilografie, ospă
tari — bucătari, stenodac
tilografie, nU s-au mai des
chis. In  privinţa activităţii 
artistice, din cauza acelo
raşi lipsuri financiare, con
ducerea Casei de Cuirurâ 
încearcă diverse acţiuni, 
cele mai recente fiind 
„Miss Călan ’93“, mani
festare urmată d e  un  spec
tacol realizat cu propriile 
formaţii artistice ş i tm  alt- 
spectacol organizat sub e- 
gida |ÎNIQ£F. , ,,

.......................inimăCu ..stiSăgere
a deeste 

toa:
tuiriOe de gospOd&&e, te -
suportabile acum în vară 
(mai ales consumul , de 
apă stabilit incorect ie  
R.A.G.C.L., variind îmite' 
1500—2500 mc, plătit la 
pauşal, care se  rfcSe& a r i - f  
fel la consumul echivalent 
unUT în treg  bloc de lo
cuinţe ?!), ţa  care se ver 

adăuga agentul terinio e- 
fiejrgia eleftrită  ;»«%• cen- 
duce, după lin te  probabi
lităţile, ţa închiderea Ce- 
sei de Cultură. Se pca*e 
vorbi deci de faliment cul
tural I

In  a  doua Jumătate a  
lunii mai a.c., comisarii 
Gărzii Financiare din Ju
deţul nostni au .efectuat cheltuielilor, la S.C 
aepupi «te .control la  pe»- tţ^ r“ S.B.L. ^g rţu  
te ddjagentt lieertiM’ i t. ̂ l ic a t^ e o n fo rm

. mici. Pentru încălcarea 
legislaţiei în vigoare, îp 
perioada respectivă s-au 
aplicat şi îheasat amenzi 
care totalizează mai mult 
de 5 800 000 de lei. In  a- 
celaşi timp, au foşt con
fiscate sume ce repre
zintă peste 4 700 000 de 
lei.

Majoritatea faptelor ne
gative constatate se re 
feră la încălcarea preve
derilor leg ii nr. 12/1990
ri Lesa 12/1891, u rn ite
mentărilor şi completări-

da m ty &  t e iei.
Un alt exemplu. Pen

tru  majorarea Ilegală a 
cheltuielilor, la S.C. „Couv

aplicată,- «oeform . - L egi 
nr. 12/wPr, fe  amendă de 
500 000 de lei. D e' ase
menea, pentru ncdecla- 
rarea adaosului comercial

ulterioare ale acestora, 
câţiva din a^ptetels 
nit*, «ere contravin 

to r |egi. -
îâ

B r i r r t ’s o -
“ SJR.b. Arad a

MINEL BODEA

!
|  Joi, 3 iunie, Comisia de 

urbanism şi. amenajarea 
teritoriului a Consiliului 
judpţcan ă avut şedinţă 
de' avizări. Au fost ,şu- 
puse dezbaterii specia- 

.liştilor planuri urbanistice 
de detalii, pentru : lo
cuinţe individuale cu par- 
t e ţ t r i  două. etaje, cu 

^spaţii şte producţie şl des
facere Ia parter .—.In o- 
raşul .Haţeg ; locuinţe cu

1 43 apartamente pentru 
filiala de reţele, electricei

I amplasamepţ. pentru caşă 
de prezentare a . modei .şi

Planuri urbanistice

I
I
I
I
i

■ sediu de firmă; complex 
comercial şj aţlmentalie

18 şi 17; amplasament 
pentru blocurile 66, 67,
6 7 ’Â; garaje lângă zona 
cţe agrement Brazi şi blo
cul 48; cramă -— Ia Vul
can; garaje în , z « a  d e , 
intervenţii Paroşeni; ate- 

' lier şi laborator de înaltă 
! tensiune la Petroşani ; 
complex turistic la DN 
7 — la V eţel; - biserică 
baptistă la 
larea tere

1

I
căsuţe de vacanţă la ST® - 1  

pliţa; spaţiu comercial la  |  
Rău de Mori. . a

■V Autorii proiectelor te  l  
discuţie sunt arhitecţii -s I  
Mariana Cojoearu, Anca f  
BOtezăn. şi Emilia Haitooş, |  
ing. Olimpia Vădan,, ing. |

■ Feficia Hună , cp,,să I  
fim paliticoşi faţă de fe- I  
mei — arin Tfeeifli'' ’TflSfc-î 
tiş. Valentin Anghel, ing. 1 
Nicolae Cricpvean, C. 

Iacob, ring. Doinei Ba

Urmare,
celor

i#lri 
confiscat soma

practicat, în  cazul S.G. 
Oana Com Serv. S.RJfe.. 
Uricani s-a încasat o a-

şi s-a confiscat suma de
64.667 dpjtei, ___ r]':

D e asernenea,--in^ urn}|f

stataf că unele ?m 5r$tfî
indigen) nu  era»

~
Ce
lor Legii nr. 

une

i f  ? f» tr  
'leapect; 

minţite

amenzi la  S<0. ,
lim  — Ovidiu" S.R: 
nedoara, S^3. „Mioriţa 
Com" SJU V  Hunedoara, 
Qgnean G. Hunedoara. 
S.C. „AgraaltaepV* &RX. 
Vulcan, S.C. Afinei»] 
SJt.L. Deva. S .0 .„M te* 4] 
S.A. Uricani, Coopt Con
sum Brad. Unitatea 50] 
Vulcan (Brurlee Vasile), j 
SJZ. Alpin S-A. Lupeni.i 
S.C. Căidărar — ComletJ 
Petroşani şi altele. Toto-j 
dată este de reţinut că,i 
în  ciuda amenzilor sub-] 
stanţiale aplicate, con-] 
tinuă să se constate că se] 
fac încasări şi plăţi peste] 

- rtafim td '  stabilit, situaţii > 
. întâlnite dc această daU  

ia  ̂ c .  i^ je se  —
Vulcan, S.C. Rebeka SJt.L.i

% & “ ■  
manipulate de către a- 

. genţii economici, cern'- ; 
»ar8 G ^ e ii  Financiar*;

tem ă mă-! 
sur# reuşesc să stopeze
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A fi |e  fruntea unei 
calităţi ales de < 
searona o mare 
re  pe dare cei te  f a n ţ i  
trebuie să se strâdutescă 
să  o  tmoreze. Primarul 
Orăştiei, d l Mirce» Hemo- 
rodeaţi si viceprtmarul, res
pectiv dl Alexandru Mun
te anu, cât şi consiliul local 
depun permanent eforturi 
în  acest ş e n ş ,. Argu mentei 
le  a r  fi suficieţiţe- dar 
dintre .ele alegem doar 
două. Bugetul pe 1993 este 
aşa cum este — adică să
rac — iar în oraş « sa t 
foarte multe de făcuţ; ; |p -  
această situaţie Rrimmpb.-/. 
viceprimarul şi consilierii; - 
s-a» consfătuit şl au  găsit,-, 
o soluţie care a r  .putea da 
roade, şi chiar d ă  te două 
din activităţite ioe tm  de 
gospodărişi şi( înfrutnuae- 
ţarea, Orăştiei,: întreţine?- 
rea , zonele*; verzi şi pro
ducerea de  fiori pentru

.f;-;

TRIBUNA „ C U V Â N T U L U I LIBER"
DK TOATE. DE LA BRAD

•  In cartierul Oraşul Nou din
Brad.-există o clădire care-a fost în 
trecut cantină, dar s-a înrbis. S-a 
deschis o moară particulară. Cu 
toată-,reclama care Kş-a făcut la 
începifţ» n-a d!«at fiipd încliisă la 
scurt jH te. Ir0 sâ m  sădi,; fie
cu gdRi, .fie « r  rfină, ţiwsfti acolo, 
probabil până vor corespunde cali- 
tativ  «aw'-pon tra .a  -s*- vinde- fap - un- 
preţ mai butt.

Cine are de măcinat grâu, trebuie 
să, se ducă la zeci de kilometri cu 
sacul.

•  Fosta cantină a minei Ţebea 
este închisă şi înăuntru se fee fi
nele lucrări de modernizare. Teamă 
ne e nouă, celor care am fost a- 
bonaţii ei că după modernizare va 
căpăta altă destinaţie.

•  O altă problemă : comisia pen
tru aplicarea prevederilor Legii fon
dului funciar de la Brad probabil 
aşteaptă ca un an să ajungă cât 
doi de mare; şi nici atunci nu ar 
putea elibera Ia toată lumea titlu
rile de proprietate, cu neregulile pe 
carte le-a făcut. (Mircea Oancea — 
Brad, str. Ardealului, 53).

NR. Dle Oancea, referitor la mă- 
ciniş, adică la moară, am discutat 
problema cu primarul Bradului, 
dl ing. Nicolae Moga. Se ştie că 
cererile de măciniş în zonă simt 
mal mar| decât onsibilitătiie de a

I t^ a q f  şi primăria a '  dat to i _• 
ţ f c e  -depindea de ea ..celor v 

jjrit să dezvolte actteita-
__ ___m o r ^ t .  In Brad simt auto-

-'rizate două-mori, din care fuifcţio- 
nează în preZent doar una pentru 
populaţie. Aceea are şi brutărie, dar 
făina pentru brutărie şi-o achiziţio
nează, iar ţnoara face doar prestaţii
pbrftra  itepulaţie. In construcţie mpl
există încă o. moară particulară.

AUDIENTE LA REDACŢIE

In 1991, dl Sabin Braica din De. 
va, str. Teilor, 29, ap. 73, a depus 
la Comisia pentru apficarea Legii 
foncţglui funciar a comunei Vaţa. 
o cerere pentru constituirea drep* 
tuiul de proprietate asupra unor su
prafeţe de *pâmânt, din localitatea 
Târnava de Criş. Cererea a fost în
soţită de acte doveditoare ale drep
tului de proprietate, respectiv ex
trasele de carte funciară nr, 17231 
şi 17232/1991.

'  Cererea se găseşte la  Prim ăria din 
Vaţâ. Actele doveditoare nu se mai 
găsesc, deşi deţine o confirmare de 
primire Ia Prim ăria din Vaţa pe 
data de 5 mai 1991.

Unde se vor fi rătăcit aceste a- 
nexe ale cererii ? In orice caz, Co- . 

. misia pentru aplicarea Legfi 18/1991, 
din comuna Vaţa. are datoria să 
lămurească până la  capăt „miste

ru l'' şi să-l pună pe om în drepturi,

VD1. Alexe Ivdochimov, d in  Deva, 
wgte., Ady Endre, a n  4^ aste aho- 

nat )a ziariţl nostru. Pte cel de 
'  itenbătă tt primeşte lu n ea ; atunci 

când nu-1 primeşte m a rţe a  Ne în
treabă ce-1 de făcut pentru că «tem* 
nia sa s-a abonat la  ziar ca să-l 
poată citi In ziua 8pariţtei, « o  ia 
două zile după aceea. Misterul nu-i

sâmbăta. Atunci cum să lucteaO: 
poştaşii? Dacă lucrează cer pla®: 
dublă şi fegia poştelor nu e disposfi.

In toată lumea poşta duce trimi
terile în ziua ltt care sosesc la ofi
ciul din teritoriu. In România însă 
lecţia economiei de piaţă abia acum 
se înva ţă ; şi se învaţă greu, şi sa 
învaţă prost»

ORGANELE VIZATE RĂSPUND

DL Sorin Andronache din Haţeg 
ne sesiza unele nereguli de ordin 
gospodăresc la  blocul 1 ABC de pe 
str. Aurel Vlaicu, din Haţeg. La 
sesizare ne răspunde Primăria Ora
şului H aţeg :

„Cele relatate sunt reale. Defec
ţiunile semnalate au fost înlăturate 
de R.A.G.CJL. Haţeg atât la partea 
de instalflţfi sanitare, cât ş l parţial 
la trotuarul de la intrare". Mulţu
mit domnule A ndrosasho l

parcuri şi .alei. Prima ao- 
tiyltafe |H t  însuşit-o — 
prin licitaţie, evident — 
societatea privatizată jT o -  
rlnor", iar cea d e j*  I I *  
societatea «Hui Oscar W *|b 
zer, un uechi ş i priceput 
fie ra r «i Orăfttei- In  acete 
fel consUfiiţ tocai a  asigu
ra t realizarea  celor -. două. 
activităţi întreţinerea
zoneior verzi şi asigurarea 
cu fltwi tt. eu «torturi bă
neşti (Minime. J:;- -ţ-- -

Primăria, consiliul Jocal 
au mers dâtor m ai de
parte. In ideea de a  reali- 
z ?  h  . d ţ t  mai
plăcută Oradiei cu efor?, 
tfiri financiare modeste. 
Mfiţică untară nu m a i. 
estş şi nlşiupriştribuţie. în 
bani sau muncă ţ- ele ţ i 
nând de epoca de 
amintire, Atunci Omul 
de rân<| o duce.d în  ce în 
ce mai greu •»  bănii, ba - 
chiar • prost: da-a bmelea. 
Atunci ? El* dar Orăştia 
a »  multe *ocietâţi parti
culare serioase,- ce. reali
zează venituri — tetele pub- - 
stanţiale, a ltele bunicele. 
S-a socotit <iă a r exSsta cir

ca 65 de astfel de firme, t e , 
cele m ai diverse sectoare 
de actiyitate., Ei Wnp, > 9r 
ceştea gr pat^  d a  o  ̂̂ â a ă

lu i şi chiar la rea^aSm  
uqpr lucrări l e  graergnrâ. 
In  'âceaAI te trafie  . .arj» 
creat. reori»t. Af-ociafia Pa
tronilor din Grâşue, ţ s te  
care asociaţiile private vo* 
fi atrase In scopul mal 
su* amintit. Se gândeşte să 
i se «epartiraze fiecărui 
patron o ; anumită bscrare 
sau activitate pe  care »-o 
execute sau s-o aibă te  • 
grijă, ta ieru l Scpsta se 
poăte realiza fie cu bani, 
fie cu muncă concretă. 
Iată o idee preţioasă pe 
care şi-o pot Însuşi Şl alte 
consilii locale din jodeţ. 
I-am auzit pe mulţi 
mari şi .riceprim ari rin 
când, că nu pot face n ta h v  
fiindcă n u  sunt baril, în
trucât bugetul este subţi
re. Cineva însă spunea 
că nu există probleme fără 
soluţii. Aşa 'erie. Totul e  
să gândeşti» •

TRA1AN BONfiOB

SP O ^V * SPORT •  SPORT •  SPORI

DUPĂ MIBICUREA NEACRA 
A FOTBALULUI ROMANESC...

Cum e şi normal, după 
meciul de pomină al echi
pei noastre reprezentative 
cu Ceho-Slovacia, în care

foarte 
Jooul la-

)ri 
de 

,*n-
trenorui Cornel D inu,; Nu 
mai vorbim de supărarea 
suporterilor, de discuţiile 
ce le „oartă asupra su
biectelor de mai sus i Cei 
mal m ulţi acuză lipsa de 

profesionalism al antrenoru
lui Dinu, care, a abordat o 
partidă de asemenea im
portanţă fără fundaşi la
terali de meserie şi cu un . 
portar teşit din formă, 
compromiţând şi pe mij
locaşii foarte buni pe pos
turile ce i-au consacrat 
(Sabău şi Dorinei Mun
teanul, <fe* care nu au 
putut suplini lipsa funda
şilor laterali. Ce să mai 
spunem despre ţinerea t e

poartă a fiii Silviu Lung 
şi după ce încasase «ele 
două gofitri ş l se vedea că 
nu se află nici pe departe 
in formă. Nies pausa n-a 
fost un sfetnic bun pen
tru  antrenorul naţionalei, 
menţinând te  teren porta
rul şi neefectuând nici o 
schimbare in, echipă (Lă
cătuş sau Lupescu) j 
spre sfârşitul meciului. Şl 
dezastrul n-a întârziat să 
vină.,.,.,.. ■, .. . . . . . . ,  -

După meci, într-o con
ferinţă de presă, Dinu s-â 
arătat... optimist . pentru 
viitoarele întâlniri ale ..re
prezentativei noastre, deşi 
cineva, foarte tranşant l-a 
întrebat dacă-şi dă demi
sia, Să aşteptăm deznodă
mântul până luni,' când 
F.BLF. analizează compor
tarea haţionaler- şi „acti
vitatea" conducerii tehnice 
a reprezentativei în - me
ciul ce va rămâne de 
tristă amintire în fotbalul 
românesc. SABIN CEKBUJ

U/if



s  c .  MULŢI P R M 4 4  S R L. DEVA Tel
Sb Andrei Muresanu Nr ?
09b / 6» 94 30 ’ Fax 6' 94 70

A n u n ţ ă  a g e n ţ i i  e c o n o m i c i  c u  a c t i v i t ă ţ i  d e  i m p o r t  e x p o r t  
c ă  in  m u n i c i p i u l  D e v a ,  f u n c ţ i o n e a z ă

S i  r  f u i  h  B ( i o j d u .  m  74 ( B  A  I )  l \ S  D e v n ) .  telefon OU?> (  ( i 2  6T  H 7

Vămuirea mărfurilor * Completarea şi traducerea 
declaraţiilor vamale şi a altor docum ente  

* Servicii de magazinaj * Transport de marfa *

s .r . l . DEVA
8v» Decedai. 8l. P

Tel- : 095 y 6’ 4? 77 fax 61 62« 47

Proiectant cu experienţa pentru lucrări 
de Instalaţii si reţele de comunicaţii

IMPfHMCTIA S.C,

f  E X E C U T A
I  C U  P R O M P T tT U O IN E  
I INTREGA GAMĂ DE 
I LUCRĂRI POLIGRAFICE

S.A., DEVA
Bv. Decebai &i p parter 

Tel t 095 / 6- / l  93

|  le  ce romtief1 
I ! americană?

" Concepţii grafice si publicitare ’ Etichete * Adrese cu antet 
Ambalaje stanţate, biguîte * Pliante ' Revistă • Carte *

' Invitaţii de nuntă “ Fluturaşi absolvenţi * Cărţi de vizită, etc. ’
Precum Si pioduse de păpetâric

\4 .

©e mult ne-am dorit să 
ir i tă  americanii, să facă. 
e#va pentru a ne uşura 
Sfţlţa în perioada de tran- . 
eiţie. Prin cele mai dl-- 
V<rse moduri, lată că-şi fac 
apariţia.

©e această dată e sw  vor
b i  despre domeniul ban- 
car, deoarece prin inter- - 
mediul băncii româno- 
aiţiencanc — Banca „Re
naşterea Creditului RorijM j  
na*c“ — s-a creat posifejl^#; 
ia |e a  acordării unui în- 
fseţnnat sprijin financiar 
ddstinat propăşirii eeono- - 
p ic e  (cu scopul de a rea
liza orice investiţie pro
ductivă), comerciale, so. 
eiâle şi in alte planuri.
: : ■: numirea băncii respec- 
m e  îşi are originea în 
EajjHul că la aceasta figu- - 
fcefiză ca acţionari şi per
soane fizice şi juridice de 
etfgine română din dias- 
p«ra, în special din 
. i f A . care au depus ca
p ital în .ca te tă . Bn semn 
ce  atestă seriozitatea- şl în . 
crederea de care se bucu
r ă  această tânără unitate 
bancară o constituie exis
ten ţa  sucursalelor ei în 
peste 25 de judeţe din ţa . 
ca  noastră, jtnuRe dit tr* 
Cle având deja şi lilialfe, - 
ceea ce în curând se va 
âutjtespla .fi ■ tu  ■ judeţul Hu
nedoara, pe măsură ce se 
creează condiţii minime 
Peabru funcţionarea lori

Pentru Început, vă stau 
la  dispoziţie eu eforturile, 
rapacitatea | t  competenţa 
lo r salariaţii sucursalei ju
deţene, unde sunteţi aş
teptaţi cu solicitudine,

BANCA
’RENASTEREA^CREDltULUI ROMÂNESC’ S A .

0 ted£C‘&ZM&
Fondată 1991 ; 
3  432 530 000= lei 
J -40715332/19^1.

Capital social 
înregistrată Nr.

Bucureşti, str. ian  Louis Calderon Nr. 
30, sector II, Telefon; 6150454, 
5106234, Telefax : 3121850.

Cui şi în ce condiţii se 
acordă împrumuturi

La Sceastă întrebare he-a răspuns ■ d l ec. EMIL 
MUNTEANîl, directorul Sucursalei Hunedoara — 
Deva a Băncii „Renaşterea Creditului Românise" 
S,A. româao-aţnericană Credit. Bank, care a  fost în 
fiinţată In lună tual â.c.

OMdcttvttl bsenţial al activităţii sucursalei îl 
constituie acordarea de împrumuturi pe (manea 
scurt şi mediu. De aşeinenca credite pot beneficia 
agenţti ecd ' mici cit capital de stat şi ca capital 
privat, precum şi persoane fizice.

BcutrU a  putea beneficia de împrum uturi, clien- 
* ţii băncîl trebnie să p re z ţn te u n  gaj Care să depă
şească cu 20 la sută valoarea creditului solicitat, 
împrumuturile sc pot acorda în  lei sau în  valută. 
O cerinţă pentru a beneficia de Împrumuturi In va
lută es te . aceea ca solicitanţii să aibă obligatoriu 
înscris exportul în obiectul lor de activitate.

__Cunoscând aceste date şi având în vedere con
diţiile avantajoase de acordare a  împrumuturilor, 
sunteţi o s icând bine veniţi şi primi ţi, clienţii pu
tând iiflra în posesia sumelor dorite, de regulă, a 
doua zi după adresarea cererii.

îm plinirea dezideratului este posibilă datorită 
faptului că uniţăţile bancare din sistem sunt încadra
şi a i  adevăraţi se cîalişti ia  pentru sj.«•
rarea operaţiunilor de decontare £olosindu-se teh
nica de calcul modernă, precum şi cele mai ra 
pide mijloace de  comunicare. Prelucrarea datelor 
este facilitată ţ i  de trecerea, fn curând, la conec
tarea reţelei proprii de calculatoare.

Apelând la serviciile băncii, vă veţi convinge 
că aşa stau lucrurile In realitate.

Cine poate fi acţionar ?
Fără nici un fel de 

discriminare, .ca acţionari 
ar băncii pot deveni per
soanele. fizice şi lurtdice 
are depun r u r  .  a ,,

mare I- 500 00( jel, -nu 
echivalentul în valută.

In raport de • sumele de
puse, acţionarii beneficia

ză de dividende, totodafă 
ei având prioritate la a- 
cordarea de împrumuturi.

Clienţii şl acţionarii pot 
singuri să decidă cine este 
cel mai bun. Cunoscând 
noua bancă, vă veţi con
vinge că merită să-l tre 
ceţi pragul.

Contactaţi-ne la 
sediul Sucursalei Hu
nedoara — Deva a  
Bâncii Renaşterii 
Creditului Românesc, 
cu sediul in Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 
14 ; telefon 611853. 
Suntem siguri, nu 
veţi regreta I

O Deviza muncii 
noastre este ; „oricând 
în ajutorul şi la dispo
ziţia, clienţilor".

f+*ş***»+v^*^9+***m* * * ***.

•  PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU DECONTĂRILE CU BĂNCI

LE DIN AFARA JUDEŢULUI ESTE DE LA ORA 8 LA ORA 12,30, IAR 

PENTRU DECONTĂRI INTERNE ACESTA SE PRELUNGEŞTE ÎN 

FUNCŢIE DE SOLICITĂRILE CLIENŢILOR.

•  NU UITAŢI OFERTA NOASTRĂ ! PUTEŢI OBŢINE UN CREDIT 

PROMPT PENTRU UN VIITOR SIGUR Şl UN PROFIT CERT.

PROSPERITATEA DUMNEAVOASTRĂ CU SPRIJINUL NOSTRU 

NEMIJLOCIT.
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Revenind- Ia chestiunea 
colaboraţionismului de
spre care scriam săptă
mâna trecută, observ că 
atunci când o polemică 
devine recurentă, mani- 
fes.tându-se cu o anumită 
ritmicitate, în mâniera iz- 
bucurilor, înseamnă că e 
alimentată de o falsă 
problemă. Fiindcă numai • 
falsele probleme întreţin 
iluzia că ar putea fi re
zolvate, în realitate fiind 
sortite să rămână într-o 
eterpă coadă de peşte. O 
asemenea recurenţă . face 
la noi în ultimii trei ani 
problema colaboraţionis
mului cu „puterea", cate 
îmbracă, de fapt, aspec
tu l’polemicii pe terţia di
lemei dacă scriitorul are 
datoria :să intre în arena 
politică ori. să rămână 
la uneltelâ «ale. Zic “ că 
e: o falsă problemă *întru- 

• cât, de vreme ce ne-am 
dobândit libertatea — şi 
se pare că măcap asupra 
acestui punct am căzut 
cu toţii de acord — liberi 
suntem şi să facem sau 
să‘nu facem politică, după 
cum ne e firea şi voinţa. 
Nimeni nu are nici cali

tatea de a dicta altcuiva 
ce să facă. Poţi avea o- 
pinii, nu însă şi dreptul 
de a emite verdicte. în 
ce, mă priveşte însă, cred' 
că nu portavocea, ci car
tea rămâne şi acum mo-

Vânătoarea de vrăjitoare
dul specific de expresie 
al unui scriitor. Nu sunt 
deloc" convins, bunăoară, 
că fervoarea politică a 
dlui N .. Manolescu a a- 
dus vreun câştig politicii* 
dar sunt absolut sigur că 
de pe urma ei literatura 
n-a avut decât de pier
dut. Şi am naivitatea 
să-mi închipui că, de ne 
întorceam cu ^toţii, nu 
numai scriitorii, la unel
tele noastre, măcar după 
alegerile din ’90. tranzi
ţia aceasta atât ae invo
cată şi cu rost şi fără 
rost ar fi -fost mult mai:; 
scurtă şi' n*ai lesne su
portabilă.

In realitate însă, pro
blema nici nu se * pune 
între politică "şi ' "unelte. 
Nervum rerum nu este, 
de fapt, politica, ci o 
anumită politică, iar aici, 
întâia poruncă a dicta
turii — „cine nu e cu noi 
e împotriva noastră" — 
se vădeşte încă straşnic 
de actuală, de operaţio
nală, de eficientă. Inspi
rată din această poruncă, 
.vânătoarea de vrăjitoare 
e în toi. îţi vezi de lu
crul tău, încercând să

: observi fără părtinire ce 
e rău şi ce e bine şi în
tr-o parte şi în cealaltă? 
Nu eşti decât un oportu
nist, un colaboraţionist 
vândut „puterii".: Constaţi 
că Guvernul face şi 'lu
cruri înţelepte sau, în 
loc să strigi „jos Iliescu", 
te declari de acord cu 
el în cutare problemă ? 
Gata, eşţf* pi0r4riţ,v' sor
tit să ţir*tîe -aplioie - i cu • 
adeziv de impoFt eti
cheta de neo sau cripto- 
comunist. Ai fost pri
mit memjpru al " Acade
miei 1. O, dar asta o 
răsplata obedienţei tale 
şi dovada suprem • infa
mantă Că nţJ' eşti decât 
„omul şlui Iliasou", pupă 
ce âm dat iama pfintre 
scriitorii care,' prin opera 
lor, au păstrat demnita
tea culturii româneşti 
chiar şi în anii dictatorii, J> 
după ce i-am ţintuit la " 
stâlpul infamiei, taxân- 
du-i de colaboraţionişti 
pe Sadoveanu, Arghezi, 
Călinescu, Marin Preda 
etc.,' haideţi acum să 
vânăm vrăjitoarele post- 
deeembriste! In această 
viziune, toţi scriitorii, toţi •

• artiştii, toţi intelectualii 
ar. trebui să se situeze 
de aceeaşi parte a bari
cadei. Un june -poet a şl 
declarat, de altfel, că da
toria scriitorului e să sa 
situeze întotdeauna îm
potriva guvernului. 1 Ce 
dacă guvernul nu mai e 
unul totalitar ? El zice 
că e : neototalitar, neo^ ' I

t iar Haoă nU-1comunist, iar dacă
înjuri,; % neocomăiiist' saub |  
maear colaboraţionist1 eşti %
Şi tU I |
- Nenorocirea e că ju- |  
decăm şi acum situaţia '  
în termeni de£3>aarigBlci§.-4 
In  rea lita te- ş |b ( ^ r |  m  
societate libera *' ^(pbute-4 ’ 
prea liberă !) care aspiră I 
spre democraţie, luptând * 
din greu cu sechelele şi I 
mai ales cu. mentalitatea * 
totalitară. Mu putşm însă 
î n a l t a  menţinându-ne 
veşnic pe baricade. Nu î 
confruntându-ne vbm. îna- 1 
inţa, fei cdnluerârţB. 
în* Săbii* tâibtfcP-neV Ifl ‘"în4 |  
fapte încercându-ne. Nu *
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ci în cărţi să ne măsu 
jrănp In$¥nnaţia, r ' j/Şeea 
Creatoare, lucrarea con
structivă, conjugate, ale 
tuturor, sunt cafea cea 
mai sigură care ne poate 
scoate la limanul recon
cilierii li  şi normali tăţti. 
Dar cine mai ştă să as
culte astfel • de utopii 7 
. RADU CIOBANU

4 îtul artistic _ principal pi săptămânii-, 
•4-a constituit premiera Teatrului de Revistă 

Comedie din Deva cu spectacolul „E bine... bine... 
c vai de mine !" O prezenţă aparte a avut-o solista, 
vocală Daniela Ognean,. care ne-a m ărturisit:: „Fru
museţea vieţii este alătur-Ldă fircaie, în orice clipă; 
frumuseţea cântecului -Se“află i n ; privireţa mea. ©b- 
servaţi-mă şi vieţi înţelege !? . . : ■ '  <i

£foto ': M V t t 'I A Z A

S-au împlinit doi ani de când poetul şi marele tra- 
ducător al lut Rilke şi Lao-tse a intrat în veşnicie* prin 

" poarta pământului, ospitalier de la «Freiburg. ■
Ca un omagiu adus memoriei, vii, publicăm două 

dintre poemele traduse din Lao-tse. Cartea (traducerea% 
completă a operei, ,„Tao-te-king") se află depusă, îm-' 
preună cu volumul, tripartit de versuri originale — 
.dlempreunul-a-fi" — la Institutul Român de Cercetări 

din Freiburg. Un exemplar din ambele dactilograme se 
afla în posesia noastră- (Menţionăm că versurile culese cu 
aldine, sunţ un comentariu poetico — filosofic — interpre
tativ şi' aparţin traducătorului).
Lao-tse ■. ... ... ,,, ■>
XI ■ ■ ■ - . ■  r*

Treizeci de spiţe pătrund în butucul roţii; 
golul butucului, însă, face roata să se învârtă.
Din lut Se plămădesc oale
dar golul din lăuntrul lor le face folositoare.
Ziduri, ferestre şi uşi alcătuiesc *casa, 
dar golul din lăuntrul lor o face de locuit.

Plinul dă formă vizibilă lucrurilor;
Golul, în schimb, întruchipează folosul şi miezul lor. 

Văzut, nevăzut,/
Plin. goi/
pe toate le cuprinde TAO/ 
in şinele său inRnit/
-ce se reînnoieşte din sine/ 
fikidu-şi însuşi Obârşie.

Următorii au fost iubiţi şi lăudaţi;
Cei veniţi mai apoi au fost. temuţi;
Doar' simţâl reciprocităţii între conducător şi supus

Ireeâză -comuniune şi/lpcredâre.
. StâpâniîocH îOţelepti îşi alegeau cu temeinicie cuvintele,
ceea ce săvârşeau era Bine făcut.
Lucrarea lor şi-o îndeplineau fără greş.
Poporul se simţea liber
şi credea că se conduce singur. ~

Conducătorul înţelept/ f*
este aidoma soarelui:/ 
face totul ş i  crească după firea lui/ 
f i r i  să p a r i  că se străduieşte in tra  aceasta.

Notă

XII
Despre cei dintâi cârmuitori ai comunităţii 
Poporul abia ştia că există.

Contemporan lui Confucius — Maitre K-ong — (secolul 
al Vl-fea î. de Chr.), alături de care alcătuieşte coloana 
vertebrală a spiritualităţii Chinei multimilenare, Tcho- 
uang — Lao-tse — continuă, în ceea ce priveşte viaţa, 
lui, să fie unul dintre cele mai
ale antichităţii chineze. Învăţătura sa, care se presupune 
a fi avut o circulaţie orală de câteva secole, a fost re
dactată abia, în'sec. IV—III î. de Chr. Iniţial, acest tra
t a t — TAO-TE-KING — era constituit dintr-o multitudine 
de sentenţe. Nu se cunoaşte când â  fost divizat în două 
cărţi alcătuite diri 37 şi respectiv 44 de capitole: (poeme). 
Titlul tratatului i s-a dat în sec. II t  de Chr. Doctrina 
lui Lao-tse a stat la baza multor reforme de-a lungul 
secolelor, în China. ■■■■', ^

IV MARTINOVICI 
'  ■ Hunedoara.

V .V .'W A W .V  ■.V. .'.V .'.* .W W W A V A n

In această perioadă, când 
tranziţia la economia de 
piaţă a afectat serios şi 
costul hârtiei, preţul căr
ţilor a crescut considera
bil. Iată un motiv în plus 
pentru care bibliotecile au 
început să primească un 
număr sporit de cititori. 
Despre această' situaţie şi 
multe altele... ne-a vorbit 
dna prof. Anica Laza, bi
bliotecar în comuna Baia 
de Criş. Preocuparea dân
sei eşte ca fondul de carte, 
de 8266 de volume, şă fie 
într-o permanentă mişcare, 
în  acest sens, pe lângă ci
titorii pasionaţi, s-a rea
lizat cu învăţătorii de pe

CARTE FRUMOASA
sate o colaborare perma
nentă. Periodic, se face 
un schimb de carte solici
tată şi citită de către copii, 
în centrul comunei este 
amenajat -un. panou lite
rar, mereu actualizat. In  
bibliotecă au loc prezen
tări de cărţi, medalioane, 
comemorări şi aniversări 
literare, se realizează raf
turi tematice şi expoziţii. ■ 
Un sprijin real în organi
zarea, popularizarea şi des
făşurarea activităţilor îl 
constituie membrii cena

clului literar şi cei din 
consiliul de conducere al 
căminului cultural. Unele 
activităţi, ce necesitau pre
mii pentru participanţi, au 
fost sponsorizate de că
tre asociaţia umanitară 
„Amiciţia".

Există şi unele greutăţi, 
îndeosebi de ordin mate
rial. Cultura, în general, 
se pare să fi depăşit criza 
morală, mai puţin însă pe 
cea financiară. Nu s-a 
găsit o soluţfe de a se rea
liza abonamente la unele 
ziare şi reviste solicitata

de către cititori. Primăria 
n-a venit în  întâmpinarea 
instituţiilor de cultură (că
min, bibliotecă), dimpo
trivă, a luat căminului cul
tural şi singura posibili
tate materială ce o folosea 
la întreţinerea şi gospodă
rirea localului, chiria bi
rourilor şi unităţilor co
merciale ce funcţionează 
la parterul clădirii căminu
lui. Noi le amintim un lu
cru dc toţi ştiut, parafra- 
zându-1 pe Marin Preda —> 
daca cultură nu e, nimic 
no e.*. .

Prof. LIVIU LUCACIU 
Baia 4e Criş

Ca şi actori) de pe scenă.
Ades ne falsificăm personalitatea 

' Purtând pe umerii goi trena vastă 
'{■jL minciunii.*

Viaţa ne-nvaţă să minţim 
Timpul ne-ndeamnă să minţim 
Instinctul ne-nvaţă să minţim 
Si chiar iubirea minte :
Te-nşealâ cu iluzii de fericire.

MONA JUŞCA

DKBl'T

Ca o statuie uriaşă,
Norul stăpâneşte cerul. 
Pare un Dumnezeu 
Ce dă naştere Universului.

Dar vântu-i schimbă forma 
11 sculptează prin. adiere. . 
Din Dumnezeu devine Ora, 
Şi Omul mângâie Pământul.

Şi Norul sărută Pământul 
Cu stropi mari de lacrimi.
Este rouă Bucuriei
Omul sc-nchină Domnului Nor. -

ANDA SfMEDREA, 
clasa a V-aA, 

Şcoala Nr. 1 Orâştie

„Farmacia verde a naturii"
Biblioteca judeţeană, îm

preună cil biblioteca co
munală Bcriu, au organi
zat o masă rotundă pe 
tema „Plantele medicinale 
— farmacia verde a na
turii", manifestare la care 
au participat un reprezen
tant al S.‘0. „Fares“ Orăş-

tie, medicul comunei. S-au 
mai prezentat cărţi de spe
cialitate, precum şi o ex
poziţie de carte diversă. 
Prof. Maria JRazba a vor
bit în faţa bibliotecarilor 
diii zonă despre „Vestigii 
culturale din zona Orăş- 
tie“. (M.B.)
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c n L E s s e s e e p
Ziua mondială fără fumat

REFLECŢIA ZILEI
•  „Copilul este un trofeu pe care viaţa 

II smulge morţii în marea bătălie ce durează 
de miliarde de ani şi al cărei sfârşit nu se 
cunoaşte".

LUCIAN BLAGA •

COPILĂRIA ÎN DEFINIŢII -

„izvor surâzător'1. - , _ . . - . .■■■■■■.
, 1 B. Graciân
..singura natură nenilburatâ po care o, urai înţâl-, 
« b a ‘încă în omenirea cultivată ; de. aceea, nu e 
nici o minune că fiecare urmă (ie pas a naturii, 
din afara’ nbastră, ne întoarce îrţ copilărie".

1 ‘.‘■'• .fr . Schiller ■ '
„iubire. bucurie, zburdakiicfp'U' "

dulce r„trăire de vis edenic, de dulce confuzi? 
real şi imaginar". .

• P. Couslântinescu 
„somnul raţiunii". * '

. J. J. Ronsseau ‘ '  -
„cel mai preţios lucru pe caro l-am avut 
care-î pierdut pentru totdeauna".

' R, Boylesve o
Selecţie de

. IL1E LEAUU

în tră!

Nae Lăzăresiu —- 
autoportret cu dedica
ţie.

Desen de 
VALENTIN ÎIARBAN

— Mămico, ce înseam
nă copil înfiat ? ’

— E un copil găsit în 
tr-o maşină italiană...

-  O  -
• La o petrecere în fa

milie, tatăl spune cu 
mândrie:
■ — Aţi observat cât de 

bine-mi seamănă băiatul 
meu cel mare,?

Mătuşa îi răspunde ;
*— Nu-T nimic ! Bine 

măcar că-i sănătos t • \  ,
,  . -  O  -
Intre copii:
— Hal să ne jucăm de-a 

mama şi de-a ta ta !
Nu. vreau. ,, Mămica 

nu-mi dă voie să vorbesc. 
Urât I • •

-  ©  -
Marinarul rovine acasă; 

după o absenţă mai înde
lungată. Fiul său, de 
patru anişori, stă «un re
tras, y., / ■,", ş ;

— Haide, nu te teme 
de - mine, doar sunt tatăl 
tău l
„ —* Cum, şi tu ?l

; — Oare ce gust o fi a- 
vând carnea de maimu
ţă ? — întreabă Gostel.

— Depinde, -doar ştii 
că maimuţa poate imita 
pe oricine, îşi dă cu pă
rerea Gigei.

-  O  -
— Toate.^ciupercile pot

fi mâncate ? — se intere
sează Costel. j :■■■„

—■ Toate,, însă unele 
numai o dată, preciza 
prietenul său.

-  ©  —
— C.opii, care e cel mai 

modest animal ? — întrea
bă învăţătorul.

i -  Molia, deoarece se 
hrăneşte numai cu găuri, 
— răspunde Ionel.

-  0  -  ‘ '
— Ce limbi străine .fa

ceţi la- şcoală 7 . ,  ;
— Franceza, engleză, 

matematica şi fizica.
r  ©  -

— Lucica, îmi poţi nu
mi cinci animale care tră 
iesc în . Africa ?_.

— Da. Patru elefanţi ş! 
o girafă.

Culese şi prelucrate de 
1LIELEAHU

ANECDOTE
Un scoţian, în gară, la 

ghişeul de bilete.
Vânzătoare.'; :
— Pentru trenul rapid 

aveţi de plătit un supli
ment, domnule !

— Şi ce te face să crezi
că am să plătesc în plus 
ca să călătoresc cu o oră 
mai puţin?... V -

* ,
— Domnule director,.tre

buie să mă ajutaţi intr-un 
fe l! Dacă nu-mi puteţi 
mări leafa... daţi-mi-o mă
car mai des... >
, . ^  v

Un hingher se plânge 
prietenilor^:

-— Alerg, toată ziua mai 
ceva ca un câine !

~  Ospătar, aş dori o 
friptură de raţă sălbati
că ! ' ,  . ,-  .

— Nu averii decât raţe 
domestice, dar, da'că doriţi, 
vă sălbăticim una ! ;;

' ☆  ,,
— Alo, familia Popcs-

cu > .....,,
— Ooo, nu, greşeală 1 

Noi nici nu âvdm telefon.
Culese şi selectate de

FA VEL LHAHH-.,-:î;

31 măi 1993 a fost de
clarată ziua mondială fără 
fumat. S -a . stabilit- a-* 
ceâstă zi pentru a se a- 
mişti omenirii că 90 lai 
sută' dih decesele dâtorate 
cancerului pulmonar şi un 
sfert din cele provocate 
de maladiile cardiovascu
lare sunt imputabila taba- 
gismului, că cel puţin un 
milion de' femei îşi bărbaţi 
mor anual din cauza fuma
tului etc. Campania îm
potriva fumatului, compo
nentă a grijii'pentru sănă
tatea omului, este în plină 
ofensivă pe toate contihen- 

‘ Ude. - Deoarece nocivul o- 
bicei d e . a Turna reprezin
tă un factor de risc pentru 
o mulţime de maladii, în 
multe ţări ale lumii au a- 
părut afişe pe care se pot 
citi următoarele : „Fuma
tul poate; produce boli fa
tale11; „„Fumatul poate 
.provoca o boală de.inimă“ ; 
„Dacă sunteţi gravidă, fu
matul.- poate vătăma copi
lul dv. şi poate provoca o 
naşţcre prematură" ; „O-
prirea fumatului reduce 
riscurile unor maladii .se
rioase"-; „Fumatul poate 

.provoţa un cancer pulmo
nar, bronşite şi alte boli 
de piept" etc.

în  ţară noastră, s-au 
emis legi şi decrete prin' 
care se interzice fumatul 
fh'-sălile' de spectacol şi de 
-aşteptare, în • unităţile sa-«1 
nitare, în ^mijloacele de; 
transport în; comun (avioa
ne, vagoane de tren etc),- 
magazine, locuri publice; 
etc.' în  toată s lumea se 
iau , măsuri împotriva fu
matului. Guvernul cana-; 
dian a interzis fumatul Ia '; 
toate locurile de muncă | : 
în Austrâlia, pentru bi
rourile guvernamentale (pe 
când şi „la noi ?); în Peru, 

pentru birourile Minlsteru-! 
lui Sănătăţii (pe când şi la 

, . noi ?).; în Belgia nu este 
permis fumatul în şcoli, 
.spitale, centre culturala 
sau sportive şi în g ă r i; în 
statul New York '(SUA) fu
matul -este interzis pţits 
lege îrt sălile de aşteptare, 
de speetacole, de odihni? 
etc. In spitalul Wentzoillo 
-4-v Missouri (SUA) nu.sunt 
.angajaţi. cei scare fumează!; i 
Şi exemplele pot eontini%, | 
Exist® şi la*noi unele ţ% .: 
•medii contra fumatului; 
Dar cel mai bun remediu 
este voinţa, pe care .yă’ 
invităm ,<s-o exersaţi şi îp 
continuare. ,

I. D» MANOHJ ,

B iV O U Ţ A
Un oip din comuna To- 

meşti'm i-a spus: Să vă 
povestesc ce-am păţit oda
tă, o treabă de toată po
mina, pe care o ştie tot 
satul. M-am dus la târg, 
la Hălmagîu. Era într-o 
vară, şi am cumpărat o 
bivoliţă gata a făta, exact 
ce căutam. Am legat-o cu 
o funie de grumaz şi am 
pornit cu ea spre casă. In
tr-un anume loc, pe drum, 
am văzut că se lasă Jos. 
Acolo a fătat. Era seară. 
Nu la' multă vreme după 
asta, s-a ridicat în picioa
re şi a început să pască 
pe marginea şanţului. -Am 
stat un pic pe gânduri, 
întru bându-niă «e să . fac, 
apoi am luat hotărârea cea 
maj potrivită: am luat 
viţelul în braţe, bivoliţa 
de frânghie şi am plecat 
mai departe. Bucuros de 
eveniment, dar şi pentru 
că băusem în târg «dălmaş, 
am cântat restul drumu
lui. •-
-Ani ajuns adasu noap

tea, api legat bivoliţa, i-am 
pus mâncare în iesle, şi am 
aşezat viţelul- lângă- ea. A 
doua zi dimineaţa am in
trat in grajd. Viţelul su
gea. Am dat să mă apro
pii de ea şi atunci a în
ceput să fornăie, să se 
zbată în lanţ, ca apucată 
de streche. Câteva zile

M E LO M A N A
tot aşa s-a purtat, de a 
trebuit sâ-î arunc de de
parte mâncarea în iesle, 
iar găleata cu apă 1-6 
întindeam atârnată în col
ţurile furcii. Mâi sa fişf 
Ceilalţi ai casei se spe
riaseră rău d e ' purtareâ 
bivoliţei şi n-aveau nici 
măcar curajul să se apropie 
de uşa grajdului. Am stal 
şi ne-am gândit ce să fa
cem. A auzit şi unul did- 
tre  - vecinii m e i—■ ce 'se  
pricepea tare la bivoliţe —. 
şi a venit să vadă care-) 
treaba. „Vecine, unde ; a 
fătat bivoliţa, pe drum im) 

-pare?” — m-a întrebat 
-I-am spus. „Şi pe drum, 
.de acolo încoace, tu ce-at; 
făcut ?", „Păi, am cântat";1 
„Ce cântec?" I-an»-n«mlf 
melodia. „Ştii ce să faci) j 
De câte ori ai treabă—c tl} 
ea, cântă-i, dar melodia ! 
de pe drum, nu alta. GR 
numai aşa te poţi înţele
ge cu «a“. Aşa am făcut 
Ei bine, când mă apropiam, 
cântând, mă lăsa Să 1. m i 
apropii de ea, s-o brănese, 
s-o ţesăl, s-o mulg. Când 

-• nu cântam, se zburlea, for- 
năia şi mă privea^ de par
că voia să mă; kighită. -  

Asta am păţit cu bivo
liţa, întâmplare de pomi
nă, nu alta.

TRAI AN SONDOR

ORIZONTAL: 1) Nesatisfăcător la ser
viciui; 2) Depresivă într-un fel expresiv; 
9) Rădăcini seculare din arborele vieţii --- 
Apos, înainte de toate'; 4) Cu valoare de 
simbol —- Critic de rea credinţă; 5) Copt 
în... cuptor — Cuprins de melancolie f ; 
6) Legaţi de., şiret — Spărgător notoriu 
— Merge drept la ţintă; 7) Sunt nişte
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Ieoaipe! — Scăpat de griji; 8) Fereastră 
deschisă spre cer — Ilustrare rebusistă a 
ursului pescar 1 — Greutate specifică re
strânsă; 9) Lucrează cu... acul; 10} Trăiesc 
necununaţi. ■

VERTICAL: 1) Tip de impunere ne
dreaptă; 2) Limitatoare de mers în goi; 
3} Reluări în gol — Pregătit pentru joc; 
4) A face o angajare — înfăşate dup® 
naştere;- 5) înalta curte de juri — Retrl- 
buţie mediei; 8) Se întind la  curse — 
Poartă pe canal; ?) Creastă de cocoşi — 
Prins la periniţă — pregştirea, patului; 
8) Stea de mare — Pus pe învârteli — 
Dată la o parte !; 9) Director... general; 
10) Se ţin de promisiuni.
DICŢIONAR : I1ID.

VAŞILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„IN LINIE DREAPTA"

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

-1) HAMEI — IOTA; 2) ULI — TARTOR; 
3) MARTOR — ELE; 4) AU — ASCET — 
ti ;  5) TAO — ETATE; 6) SASIU — teRE; 
?)' E — AMNAR — MC; 8) SON — 
STIRPE; 9) ADAGII — ALA; .10) MATA 
— CJRUS.

Elefanţii. ei războaiele
Din cronicile indiene, re

iese că armatele din ' ve
chime dispuneau de - un 

■ mare număr de elefanţi- 
Conform acestor .favoare, 
alcătuirea unei unităţi mi
litare cuprindea următoa
rele; formaţiuni : un elefant, 
un car de: luptă şi 5 in
fanterişti, afară de cel 8 
oameni care formau garda 
elefantului. O armată bine 
alcătuită , trebuia să dis
pună — după cartea Ma- 
habharata — de 21870 de 
elefanţi, cifră care se pare 
că nu a fost niciodată rea
lizată.

Până ia războaiele, pur
tate de Alexandru cel 
Mare, aceste anima'le erau 
necunoscute în Occident. 
Când acesta se îndrepta 
spre Asia ; Mică pentru a 
se război cu perşii, el s-a 
lovit în lupta de- la Ar- 
beles, pe neaşteptate,, de 
armata împăratului Dâ- 
rius, care şi-a ăşezat în 
mijlocul soldaţilor săi 15 
elefanţi; Cavaleria uşoară 
macedoneană a rezistat 
victorios- acestor pachi

derme, numărul Tor fiind 
prea mie pentru a -putea 
decide asupra deznodămân
tului luptei. Acest fapt. 
s-a petrecut în anul 331 
î.Ilr.

Cu 5 ani mai târziu, când 
marele cuceritor macedo
nean a pătruns în India, 
s-a izbit, pe malurile râ
ului Hydospes, de armata 
regelui Poros, a cărui a- 
vangardă cuprindea nu 
mai puţin de 200 de ele
fanţi. în faţa acestei su
periorităţi, grecii se re
traseră şi erau pe punctul 
de a o lua la rugă. După 
ce a studiat situaţia, ma
rele strateg a dat ordin 
trupelor sale să străbată o 
pădurice care acoperea ma
lurile unui fluviu, aflat la 
câteva mile depărtare, izo
lată astfel de elefanţi, in
fanteria indiană a putut' fi 
zdrobită de greci după o 
Scurtă luptă, în care au 
lăsat elefanţii pradă în 
mâinile* - lui Alexandru cel 
Mare. Cu ajutorul acestora, 
împăratul a putut sâ do- 
bând2<Kcă :nai târzlU; stră

lucita victorie asupra Ba- 
bilonului. t
y Urmaşii lui Alexandru a- 
cordară acestei nbi specii 
de armă cea mai mare a- 
tenţie. Soarta ; bătăliile» 
era de acu.m hotărâtă d e 1 
luptele ce aveau loc între 
elefanţi. In principiu, svn 
perioritatea era de partea 
regilor Siriei şi Persiei, care 
stăpâneau - India şi aveau, 
deci, monopolul elefanţilor, 
De asemenea, regii Ptple- 
mei, în Egipt, au ţinut 
cont de faptul că în A- 
frica, în special în Abisi
nia, trăiau elefanţi în nu
măr mare şi au organizat 
pe Nil adevărate -transpor
turi de elefanţi cu vase 
special amenajate. '■

Este interesant de sub’-- 
liniat că Ahtionus al II- 
lea cel Mare, regele Sîrief, 
obţinuse o mare victorie 
asupra egiptenilor datorită 
faptului că elefanţii asia -; 
tici aveau o mare capac!-' 
ţaţe de luptă faţă de sol 
africani.

(Va 'urma)
P o t  ION FRĂŢILÂ



Depăşirea situaţiei con- 
juncturalo in caise se gă
seşte şi E.M. Ţebea ,a con. 
dus la elaborarea unui plan 
Stef feţtona|are/ ;#|nŞ «prţe

fldiOluiv.; de

I I

m  <Ht iirectM, până in 
1993 a  fost 

K.ML T«- 
im m  do i m  ta

pe primul 
O creştere a ca. 

t a  f i »  sută, fnea- 
in  « a fe re n t  — 

elemente 
»  aotiv'Ute

deşi conjunctura 
este acută. In 

V*<aş pr«- 
•ă  discutam despre 
de  mâine- la Mina 

despre 
adoptate în plan 

erele şi de in-

vizează si ziua A '  ( (mame
firmei „Foradex“, s-a rea
lizat un puţ de aerai, cu 
ajutorul căruia am pus sub 
depresiune generală lucră
rile de la orizontul 130 al 
Minei Mesteacăn, ceea ce 
ne permite continuarea lu. 
crărilor de deschidere şl 
pregătire la blocurile 4 şi 5. 
Oupă recepţia lucrărilor de 
instalare a maşinii de ex
tracţie la puţ, a tumu
lul de extracţie şi' a ame
najării acestora, se vor 
continua lucrările de- să-

lul tai costuri mai miel. 
Comparativ eu alte zăcă
minte de profil, condiţiile 
geologia sunt foarte difi
cile. întâlnim deseori f a »  
care fee unele programe 
inoperaţlonaîe. *' Datorită 
presiunilor mari, trebuie să 
avem In permanenţă o co
relare cât mai exactă a 
lucrărilor de pregătire eu 
cele de exploatare. Dificul
tăţi ne creează şi transpor
tul pe plan înclinat al 
cărbunelui de la orizonturi

■,— Este adevărat că re- 
*ttitatck‘ din primul tri- 
saestru' al acestui an, cât 

' gţ din luuile aprilie şi mai, 
SUOt favorabile, ţinând 
fiBit de dificultăţile cu oare 

confruntă economia na- 
JlOhală, nume'oasele treu- 
lă ţi  ce s-au răsfrânt şi 

.«topea E ,M. Ţebea. . P an
t a l  că problema luată în 

vizează investiţiile' 
to  mod special, acest capi
tol toş-a reţinut atenţia de 
eştotâ vreme,, mai ales că 
« e  ccestea se leagă in mod 

,â«rect existenţa minei. Până 
l | t  pepeni,, am demarat iii- 
«Săfăie de bete icre a ori- 
gaafiifiii . 130 de la Mina 
«feste») căn, precum şi pe 
. Mi»-de- săpare la puţul 2. 
Mm «nul 1992, cu ajutorul

D iseuţie realizată ctt dl ing. PETRU DOROFTEI, 
director la E.ML Ţebea :

pare a puţului 2, care vor 
permite punerea in exploa
tare a unei rezerve de a- ' 
proxitaaUv 1,5 milioane to
ne de cărbune, zăcământ 
care asigură producţia e- 
fectivă a minei peiitru 15 . 
ani. - î'.;.-.- '

Din cercetările efec- , 
tuate pună in prezent, care 
a r  f i viaţa minei ?

— Rezervele din perime
trul Ţebea—Brad sunt es. 
timatc la aproximativ 190 . 
de. ani. Ceea ce este im
portant este tocmai pregă
tirea acestor rezerve pe 
de o parte, iar*pe de altă 
patrie organizarea activită
ţii de extracţie a cărbune-1

le inferioare spre cela su
perioare, care înseamnă un 
cortsum mare, d®- 
o întraţifiere . greoaie . şl 
costisitoare. a ;fluiuki^s d£ 
transport^ \  Hiscontinuiia» 
tea extracţiei, pentru că 
nu sunterrf; Organizaţi du 
silozuri tampon. Aceste 
greutăţi, ’car» deiivă/ din 
condiţiile grele de, zăcăi ‘ 
mânt, intenţionăm să ,,la„  
evităm la_ deschiderea nou->. 
lui orizont de la ţ30, m.

— Dle dixgffţsi' până nu 
dc multă jfeemAţ E.!M. Ţe
bea prim^a^proţjpe pe ori
cine, (Hicfuaţire personalu
lui fiind foiulî o proble
mă. ' C* se Iwf .împlâ în

prezent ?
— Oamenii au înţeles 

aspectul disciplinar. Sunt 
foarte puţine cazuri când 
se pleacă prin desfacerea 
contractului de muncă. Co
lectivul este mult mai o- 
mogen, iar fluctuaţia nu 
mai este un fenomen. Pen
sionările masive din ’90 
ne-au creat probleme.. Mai 
ales că meseHa de miner 
presupune şi o anumită, 
experienţă. Dacă până îit 

. august 1992 angajarea se 
făcea printr-o semnătură 
a directorului, de atunci, 
în urma semnării unui con
tract, angajările se fac pe 
bază de'concurs, printr-o 
comisie de angajare, comi
sie din care fac parte in
ginerii şefi, şefii de sec
toare şi reprezentanţi al 
Sindicatului. Intenţionăm 

-să mai angajăm aproxi
mativ 10 •persoftipjîis .pe- 

/  rioada imediaţi,pfeaş*ur a- 
«operirea pajAtmfiţlîfr .de 

iue^H '*whd . I n ,  ve- 
|r a a ?  , #  persb- 
omşî'trrteiiţrin,1 

lu alţe. cuvinte, atenţia 
noastră/vizează şi ziua de 
mâine.’ mai ales prin mă
surii* tehnico-economice 
şi organizatorice pe care 
le avem In vedere, acor
dând Vi atenţie deosebită 
investiţiilor, cate rămân un 

. Capitol e&hţjfeţ al oricărei 
âctivi&ţi; «gfribţnice.

IN ATEKŢK -  GRIJILE OAMENILOR
Perioada de tranziţie a fost caracterizată, până în 

prezent, de numeroase demersuri sindicale — greve sau 
alte manifestări. Contrar acestor stări de tensiune e- 
xistente în multe unităţi economice, la K.M. Ţebea 
„divergenţele* au fost rezolvate prir»tr-o înţetegere co
mună, In care Obiectivul principal l-a constituit pro
ducţia şi disciplina — opina dl Nicolae Midâuş, Uder 
de sindicat pe expîbatare. Odată.' acest obiectiv mate
rializat, celelalte prcSţieme ivite, uneori nu puţine, au 
fost mai uşor de depăşit.

— Sindicatul are in prim-plan oamenii, cu dure
rile şi bucuriile lor ?

— In atenţia noastră stăm în primul rând, grijile 
oamenilor. De aceea, am stabilit, Împreună cu consiliul 
de administraţie al minei, mai m u l t e  prio
rităţi prin care să venim în sprijinul salariaţilor. Dintre 
acestea aş vrea să evidenţiez doar câteva : la vestiare 
au început reparaţiile din temelie — faianţat, schimbat 
coloanele de apă câldă şi rece, pentru a asigura con
diţii optime la  ieşirea din m ină; s-au Început reparaţii
le capitale la căminul de nefamiliştl din oraş —- zugră
vit, seîlimbat instalaţiile sanitare, refăcut sistemul de 
încălzire, plus zugrăvirea camerelor în -perioada ime
diată ; la cantina noastră dia oraş înfiinţăm un club 
d l angajaţilor E.M. Ţebea, dotat cu to&Pwţc color, 
antenă parabolică, video şi o masă de '«^nfiŞc^Lega* 
de cantină, au fost şi zile când mâncarea (calitatea ei) 
a ridicat semne de întrebare, de aceea intenţionăm 
;să trecem personalul acesteia sub patronajul nostru (al 
Minei Ţebea), spentru a se evita unde nemulţumiri.
ş — Pentrtt evenimentele dramatice, comitetul sindi
c a l a  luat a iniţiativă ?

.-— Nici pe noi evenimentele triste nu ne-au ocolit. 
!Numai în acest an, am avut două. Prin hotărârea pe 
care am luat-o, sindicatul suportă toate cheltuielile de- 

ţcesului; la cave se adăugă donaţii din partea anga
jaţilor. în  oale dbuă situaţii de deces, din acest an, am 
venit în sprijinul familiilor şi prin angajarea imediată 

'a  soţiilor. . , ' .
j — Ce părere aveţi despre siguranţa zilei de mâine 
'pentru salariaţi?

— Siguranţa depinde de fiecare în parte. Singură 
condiţie este respectarea prevederilor contractului co
lectiv de muncă.

economico -  
financiar rămâne o mare

problemă
dintre dificultăţile cu care se confruntă 

, derivă 'din blocajul ecbnomieo-finaneiar, 
i j  In care, după cUm ne informa dl Adrian Pavel, 

contabilul şef al Unităţii, „suntem cuprinşi .cu peste 100 
ide milioane de îei“. în  această situaţie, încercăm; prin 
diferifu «mipenşări cu partenerii noştri — Filialele E- 
leeffOcenirale efiri Deva şi Oradea, „UMIROm ,: Petj-o- 
■ p t i r  — Să ne stingem cfatornle. ""

Am acordat o atenţie sporită dncada^!ttf*înt^şab'... . .. .
(pi, precum şi redurerîi costurilor ^le' ŢtrOTacţTer reuşind' 

fdtfel, '^ in ' măsurile tehnlco-econorrăce şi organiza- 
tu'ate, o reducerii cu 2,7 la sută. Sunt multe ma- 
/•aie căror pireiuri au crescut eimsiderabil — 
I»; fierul ŢH, bridele,. eclfeele, energia electrică 
» comparativ cu preţul de livrare al produsului 

u, de unde multitudinea de greutăţi pe care le 
mpinăm. , , . ■ ' : .

... .A? aminti aiei doar, o măsură pe care atu luat-o din 
de când transportul muneitorilor se face eu mij

loace proprii, renunţând la serviciile altora — fapt ce 
a  contribuit nu numai la reducerea cheltuielilor; ci şi 
la  întărirea ordinii şi disciplinei, a punctualităţii în ge- 
neral.

Presa de confecţionat armături 
nităţii importante cCOTMHnii.

) I

realizată prin efort propriu —, aduce u- 
Foto PAVEL iiAZA

Oameni cu draşaste Je meserie j i Wăsurî de întărire a securităţii muncii i
IKritre oamenii minunaţi ai adâncului ţebean am re

ţinut câteva nume ale căror bărbăţie şi trudă îşi au co- 
-respondentul în miile de tone de cărbune care văd lumina 

; Adrian Doroftc, Vasile Moşneag, Sabin Toma, Liviu 
i*»ul, Vasile Origoroiu, Remus Manga, Marin Nkrulescti, 
Dan Drageşa, Viorel Brădean, Nicolae Faur, Uie Golcea, 
CtMiStantto Dobârcău.

Tuturor, precum şi ortacilor de muncă : „Noroc bun !“

I ! Condiţiile dificile din subteran, generate de existenţa 
metanului, care, în orice moment poate produce evenimente 
nedorite atunci când nu există un control riguros, a de
terminat achiziţionarea şi- montarea unei centrale telegri- 
zumctrice, prin care se poate controla şi urmări de la 
distanţă concentraţia de gaze existentă. Din toamna aces
tui an ea va intra în funcţiune, pericolul nedorit al meta
nului şi monoxidului de carbon reducându-sc conside
rabil.

situaţiei con- 
în cate se gă-

Din dialogul cu dl ing. 
Gheorghe Duşan, energe
ticul şef ăl minei; am re
ţinut că în ultima vreme 
s-au confecţionat: o maşină 
pentru plasă din sârmă ne
cesară bahdajării abataje
lor şi o presă pentru exe
cutat şi recondiţionat ar
mături de mină, s-a orga
nizat un atelier de bobî- 
naj pentru motoare până 
la  45 kilovolţi. In pre
zent este în lucru un valţ 
pentru tuburi de aeraj. Prin 
aceste măsuri, nu numai dă 

cau J«Bt reduse o parte din 
cheltuielile materiale, dar’ 
îfi primul rând au fost e- 
liminaţi timpii de procura
re a acestor subansamble 
— transport, drumuri une
ori inutile, telefoane ete. 
— , iar Sp al doilea rând 
au fost create noi locuri 
de mttodă.

Pagină realizată dc 
CORNEL 1‘OENAK



• Autorităţile din enclava 
musulmană Bihaci, care 
refuză tai amărăciune cla
sarea lor în rândul celor 
şase „zone protejate" din 
Bosnia, -se organizează în— 
tr-un ministat democratic, 
Hotărât * să se 1 apere cu 
epice preţ contra - fşiţelor 
sârbe: . .

Situată în extremitatea 
nord-vestică -a Bosniei, cu 
o populaţie cleîcirca 300 000 
de locuitori (din care - 80 
la sută musulnjâni), enclavă 
este străjuită la' est şi Vest 
de Kraina Croată, contro
lată de sâ rb i, iar la sud.

semiautonome stabilite pe * 
criterii etnice, în cadrul 
unui singur stat. „Nu vrem 
să fim amplasaţi în re-f 
zervaţii, ţa  indienii" ; — 
afirmă acest - ofiţer- în 
vârstă de 37 de ani. „Am: 
fost, trădaţi de Europp. Nu; 
vom fi' o. a doua Srebreniţa, 
nu vom' depune armele şi 
vom şti să ne apărăm". 
Dreltoviei se referă- la de-, 
militarizarea miliţiHpr mu
sulmane, cerută de sârbi, 
înainte de a permite ONU 
să aprovizioneze’ locuîtdrii 
înfometaţi din Srebrfeaiţa? 
-r- enclavă din estul Bos-,

de un teritoriu care ar 
urma să constituie; con
form planului'Vance-Owen 
pentru. Ppspip, progmeia
^sârbă" nr. 2. ..."■■■■"

Liderii armatei,' 'ai exe
cutivului ! şi legislativului 
apreciază î»  mod diferit 
şansele planului de .pape 
menţionaţ şi
de viitor.- -Pbairk Bamiz 
Drekovici, comandantul, ce
lui de-al 5-lea corp de 
armată din Bosoia-iHerţe- 
jjovîrta, „programul comun 
de acţiune" convenit la 
22 mai la Washington este 
„Inacceptabil". în opinia 
sa, cele cinci ţări * (SUA, 
Franţa, Marea " Britânîe," 
Rusia , şi Spania) ap. „abaţi-, 
donat planul" mediatorilor 
de pace Cyrus VânjCe 

(ONU) şi David Oweh (CSE)' 
„pe căie nOV i-am t flnSitetf*- 
Acest plan, şemaat de 
crşaţii din? Bpşnia şi <fe 
itiusulmanf, respins Însă 
de sârbi, prevede împărţi
rea zonăj În zece regiuni

ni el. Râmiî -Drekovici nu 
eeue o intervenţie militară 
internaţională, ci :-45j#ţai*af 

, embargcpijîiv. internaţional 
, impus' livrărilor de arnu;,, 

cane îi ^Ee£ţeaaă mâl Şfte* 
pe musulmani. Ddpă pa-{ 
rerea specialiştilor străini 
din . Biliari,, argata locală 
dWWăl’ă ’ fîSîfO de oameni;

' eu ’ alt* reci -m  inii» mobi
lizaţii», dar nu dispune decât 
de arme uşoare, unele parpe- 
plnd, neaptea, pe' calea 
aOruluI dih 'Croaţia;' altele., 
cumpărate pe piaţa nea
gră de la -sârbii dfh Kra-f 

1 lua. ■ *
Un eventual atac al sâr- 

bilor cu artileria şi blin
datele de cate dispun ar , 
facO:Oţftrem de multe vic
time, declară, colonelul 

: Thier'ry de Bouteiller, co- 
>î tnândahlal batalionului de‘
. infeuţterte dirţ Bihaci. După; 

părerea sa, sârbii ar avea; 
pifirdârţ ' df mii 'de oa
meni în faţa unei infan
terii musulmane mai ' nu

meroase şi cu o motivaţie 
mai solidă. Colonelul de 
BoUteiiler se pronunţă, to
tuşi, pentru „un mapdat 
al ONU fără ambiguităţi, 
oare să permită forţei ONU 
să-i apere pe localnici, în 
cazul unui atac"
' Ejup Topici, preşedintele 

Adunării regionale, for
mată , din 15 membri, a- 
leşî în dâcembrie, apre
ciază, la rândul său, - că 
declaraţia de la Washing
ton nu „înmormântează" 
planul Vance-Owen. Dar 
supravieţuirea Bosnie i- 
Berţegovina presupune, în 
mod necesar, „o înţelegere 
autentică între croaţi şi 
musulmani". El crede că 
guvernul de la Sarajevo 
are partea sa de răspun
dere pentru luptele dintre 
cele două etnii din Bosnia 
Centrală şi că „ambele 
părţi trebuie să renunţe 
la ipocrizie".

Zîatko Iusici conduce un 
guvern provizoriu local* 
ales In martie, pentru dl 
perioadă de trei luni. In ţ 
opinia sa, executivul do
seşte în primul rând să 
„restabilească statul de 
drept, să administreze e- 
oonnmia , de răzbri* să 
lupte Contra pieţei' negre 
ăi să aplice planul Vance- 
<5>wen*.
' TOţi subliniază că cei 

5 0Q9 de croaţi din Bihaci 
au reprezentanţi în parla
ment- Trei „miniştri". djn 
10, precum şi dreptul la o 
miliţie proprie înarmată cu 
500 de oameni, condusă de - 
,jgenera|ui"i <.* Saritici. \ Cei 
1500 de sârba rămaşi aici 
au la riadul lor dreptul

Îe a  forma un partid po
etic.

. (Rompres)

•  FURTURI, Nicolae 
Preda# din Petrila, a  
forat din incinta E.M. 
Lenea plasă de sârmă 
în  valoare de 90 000 dc 
lei, iar Daniel Soia, din 
Deva, electrician ■ la 
Elco S.A., a sustras un 
motor electric (valoare

î 60 000 de lei) de la S.C. 
„Sidermet" S.A. Căi an. 
De asemenea, Vasile 

. Bârsan, elev la Liceul - 
, industrial nr. 3 din Hu
nedoara, împreună ca 
Vasile Xgris şl Eugen 

i Deak, ambii fără oţu- 
t paţie, au fost prinşi Ia 
/ depozitai de fier vechi 
i al S.C. „Siderurgica" 
l S.A. Hunedoara, de unde 

încercau să fure 3000 kg 
metal. Acum fiecare răs
punde in faţa legii:

L •  c â ş t ig  il ic it .
5 tn  tim p de o săptămână, 
Marfa Boldan, gestionari 
la  magazinul m ixt din 
Muncelu Mic, a obţinut 
un câştig ilicit de 7500) 
de lei din vânzarea sării l 
cu un adaos comercial 1 
mai mare decât cel le- i 
P»f. M

•  AMKNDAŢLln ca-i 
litate de comerciant? 
particular autorizat. Cos-} 
tea loncscu din Siraeria ( 
desfăşura acte de eo -/ 
»*ert  f" oraş, in  alte J 
locuri decât cele i  
Stabilite de primărie, i  
Pentru încălcarea p re -7 
vederilor Legii 12/I990Î 1 
el a  fost amendat cu f 
suma de 50 000 de Iei. / 
Atenţie, deci, la locul } 
unde se face comerţ f V 
Pentru faptul că nu şi-a { 
ţinut îa. zi evidenţele, ) 
a fost amendată Ma- ) 
rin na Furdul, vânzătoare l 
la  chioşcul de răcori-, ? 
toare al S.C. „Comtu-* 
rism Ancuţa" S.R.L: 1

( Vaţa -de- Jos.''-,:;''; . (

H U M C O C ^ h Q A
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ANGAJEAZA :

Şofer — cunoştinţe mecanice Diesel 
Paznici de noapte
Merceolog „ . '
Barmani — bărbaţi 
Ospătari (B /f )  ■ . "  
Bucătari cu experienţă 
Bodyguard

Informaţii suplimentare, tel. 095/724231
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| DIRECŢIA GENERALA A 1INANTEI.DK ,
I PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE ,
: STAT HUNEDOARA |
| anu n ţă ; -»

Suntem în posesia ^CATALOGULUI CU F O g-1  
I MULARELE TIPIZATE COMUNE Si SPEC1F1CS*
' PRIVIND APLICAREA TAXEI PE VA LO A RE*!
I ADAUGATA APROBATE PRIN H.G. N». ?6»9A * 
[11. 1992“ pe care le punem la dispoziţia agenţilor* eeu- |
! nomici — contrat ost 450 lei/buc. '  ■ - I
I Formularele specifice cuprinse -ia catalog prtoes# ^
‘ ram urile: produse petmliere, energie electrică, trie- f  
î comonicaţ-'i, comerţ interior, gospodărie com unal^ <
I turism, prestări servicii şi so procură prin comand*ft 
! agentului economic respectiv la unităţilp tip o g r^b  Ş 
' ce din Deva şi Petroşani. . ' . |
■ wr^ ....... »i- ■ ' ■' ............... "r .... . - i i  ^

f CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA B e l
r CRIŞ |

Organizează în data de 16 iuiiir-, ora 10;* 
concurs pentru ocuparea unui jpost de : §

#  Tehnician cu probleme de urbanism şi 5 
amenajarea teritoriului. 11

Condiţii: Studii medii de specialitate con- ţ  
strucţii civile şi industriale.

Informaţii suplimentare şi bibliografia sc i 
obţin de la sediul Consiliului local al conMtuefâ 
Baia de Crlş, telefon 119. l i

înscrierile sc primesc până la data de 14 5 
iunie a.c.

î

■  II I1M IM  II l»l II I > I waarsr.

■f LUNI, 3..IUNIE ' -
î, PROGRAMUL I s  lLW Actnalităţv, 
14,15 Ora de muzicăi.j. ptids^tŞ^ai ,
* Teleşcoală; 16,15 Q ,P f S .  de- fcuvinţei ' 
" Civilizaţia montana; tyflP  ArtuâtHaţh ' 

JU5 Magazin în limba' m aghim ăţ' 18,3» 
;ezanr folclorict HMK1 b» obiectiv; 19,30 

ne animat« *> Pmoocbio; 26.00 Actua- 
i; 20,35 Sport; 20,«t Teafru TV. „Răz- 
1 domnului de BcâUnrirritais'; ^ 22,25- 

tudtou) economici '23,10 A riariităţî; SSJtp t 
Repriza a treia,. . •?- - u
! PROGRAMUL JI 15,55 Recomandări, 

din program; , 16,00 TVE, - Internarional; 
*6 Î̂0 Desene âm tiatb * Nil* HolgerssOft*, 
WM> Actualităţi’; «7A5 Veniţi cu Uri pe 
programul doi; 20,00 Actualităţi.

MARŢI, 9 IUNIE .
PROGRAMUL -fi 7,00 TVM * Teleniatinâl; 

»,0O TVR tw fr i iM  TVR CluJ-Napoca;
38.00 Teatru TV (Reluare) ,Răzb*iu] dom
nului de Beaumarchais"; 13,40 Desene ani
mate; 14,00 Actualităţi; 14,13 O rade muzică;
35.00 Didactica; 15,30 Trieşeorii; 16,00
Convieţuiri-magazin; 17,00 Actualităţi;
17.05 Reflector; 17,35’ Salut, prieteni! (j);
18.30 Starea naţiunii — dialoguri politice;
10.30 Desene animate * Pinocchio; 20,00 ’ 
Actualităţi; 26,35 Şi Ci sunt ai noştri; 
20,50 Sport; 20J55 Film serial. Dragoste ta 
prima vedere. Program de duminică. (An
glia, 1990); .22,00 Azi, în prim plan; 22,45 
Salut, prieteni! (IX); 23,30 Actualităţi; 
23,45 Studioul şlagărelor.

PROGRAMUL II: 15,55 Recomandări din 
program; 16,00 TVR Internarional; 16,30 
Desene animate * Nils Holgersson; 17410 
Actualităţi; 17,05 Studioul de literatură;
18.05 Film serial. Maguy. (Franţa, 1990);

’ 19,OS'' Sport-studTnr; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Tribună noii-conformiştilor; 21,00 TVM 
* Mesager; f21,30 Studioul muririi de ca- 

22,00ţ TV5 Europe; 22,35 Tradiţii.

y : ,  Mie r c u r i , 9  iu n ie  f
v»HţnebGRA|IUR I : L,00 T V M 'T rie tb a ti-I  

m>ff m m  TVRţ Iaşb *3)00 ŢVH Ţiuj|9hs-t 
poca; 12,00 La fept; 1LT5 DeSche animate;i 

, 14,00 «Actualităţi; lţ,15 Qra, de , _ tuUzicâ;| 
 ̂15,QQ.Didactica;! 15,*15'O  Sathă te  cttriitte;i 
18,00 Vârsta a ire ia ; 16,30 Arhive fuţcîb-: 
rlceFl7,00 Actualităţi; 37,05 Aritd 
XVriLunei lâm i.noi; 1755 F0TBAL ţjGlo-1 
rin  Bistriţa !—  Steaua. Transmisiune; d»- î 
î t e C d e  la Bistriţa; 19,50 tteSone âniliyate; |  

ActUaŞtăţl; 20,35 tSporţ; '20,40 Ţele-1 
tteca. ? Ayentarfle lift Don Jltân-1 

TSUA, 1948); 2 2 * 0  Reporter *93; 2L35 Ac-1 
tualităţi; 23̂ 50 Simpozion. Revistă de Jî- > 
teraţpră şi ărteJ ,T * T '' “T*~ -r |

PROGRAMUL II: 15^5 Recomandări din | 
RtegraâriîlAOO ;TVb  Internarional; f ş jo  |  
Deseoe auimatcţ 16,4o Teatru. Şase per- j 

i’ *n efutafea puui autpr, de. Luigi t 
silo; J8,36 Emisiune te  limba ma- j 
20,06 A dualită ţlţ 2A35 Melodii şl.. * 
; 21,60 TVM * Mesager; 2L30 De- i 

ale p if ţf t  in economia Capitalei; 22,00 TV5 I 
Euroye; 22,35 învăţaţi engleza americană. :

JQI, 10 IUNIE
PROGRAMUL I: 7.00 TVM * Telematinal; 

tOJ» TVR Iaşi; 11,00 TVR CIuj-Napoca;
12.00 Film artistic. Pepe le Moko. (Franţa, 
1936); 13,35 Desene animate; 14,00 Actua
lităţi; 14J5 Ora de « tărie i; 15.60 Didae- 
ticas 15,30 Teleşcoală; 16,(ţp Repere mol- 
dave;_ 1 6 ^ 0  Repere transilvane; 174)0 Ac
tualităţi; 17,05 Magazin în  limba germană; 
18.05 Povestea vorbri; 1845 De la lume 
adunate; 194)0 Spectacolul lumii. Serial; 
19,30 Desene animate * Pinocchio; 2040 
Actualităţi; 20,35 Rosturi, rostiri; 20,40 
Sport; 20,45 Film serial; Da IIas. Episodul 
239; 21,45-Reflecţii rutiere; 22,00 Microre- 

cital Dida Drăgan; 22,15 Studioul economic;
23.00 Actualităţi; 23,15 Confluenţe.
’ PROGRAMUL II: 15,55 Recomandări din 

program; 16,00 TVE Internacional; 16,30 
Desene animate * Nils Holgersson; 17*00 
Actualităţi; 17,05 Motor; ^7,35 Bijuterii

muzicalcţ 17,53 Couvfieţuiri-magazin; 18,55 
Festivalul dc muzică uşoară Lahti — Fin
landa,- 1992 (1); 19,30 Studioul incomod;. 
20^9 Actualităţi; 26^5 Tradiţii; 21,00 TVM 
* Mesager; 21,30 Club SF; 22,00 TV5 E- 
urope. ‘ }

VINERI,, *3 IUNIE
: PROGRAMUL -3: 7^0 TVM *Teiema- 

tinal; 104*9 TVR Iaşi; Il^O  TVR Cl«j-Na- 
ppca; .I2,00 Film serial. Hoţomanii. Episo
dul 1 . (Reluare); 13*06 Descoperirea Pla
netei; 13,30 Desene animate; 11.00 Actua
lităţi; 11,15 Ora de muzieă; 15,00 Didac
tica; 15,25 Teleşcoală; 16,00 S.O.S. natura; 
16,30 Portptiţpil .preferinţelor muzicale;
17.00 'Arte vizuale; 37.35.
Pro pătriaţ '18,35 Fesnvalul-concurs inter
naţional de interpretare a cântecului popu
lar românesc „Măria Tăăase" — Craiova, 
1983 (setecţiunij; 19,00 Cultura în lume; 
1636 Desene animate >■' Pinocchio; 29M  
Actualităţi; 20,35 Sport; 20,40 Film serial. 
Destinul familiei Howârd. Episodul 72; 
21,39 Opera de ' Stat din Viena la Radio 
Bucureşti; 22,25 Viaţă parlamentară; 22,55 
Gong; 2%36 Actualităţi; 23,45 Magazin ci
nematografic; 0,45 întâlnirea de te  mie- 
za# nopţii. .

PROGRAMUL I I ;  15,55 Recomandări 
din program; 16J10 TVE Internarional; 
16J0 Desene animate * Nils Holgersson; 
I7A6 Actualităţi; 17,05 Sport-mt^azin; 
184W Emisiune în  limba germană; 39,00 
Concertai Orchestre* Naţionale Radio;
21.00 TVM * Mesager; 21,30 Viaţa spiri
tuală; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Refrene 
fără vârstă.

SAMBA TA. 12 IUNIE

PROGRAMUL 1 :94)0 Bună dimineaţă*-de 
la  Suceava; 10,00 Actualităţi; 10,10 Ala- 
bala-portocala; 11,00 Film serial pentru 
copii. Aventurile Iul Black Beauty. Epi
sodul 37; 12,00 Cilpă şi eternitate; 134)0 
Ora de muzică; 14,00 Tranzit — TV. Ora 
25. Din sum ar: * Desene animate (ora 
14,05): Don Coyote şl Saneho Panda, epi
sodul 18 * Ştiri (oră 14,30) * Atlas (ora 
14,40) * Topul muzical european (I) * Te- 
lesport. Campionatul Mondial de Moto-

eielism -»  viteză * Cozara. Ecranizare 
după nuvela iui Mihai Eminescu (ora. 
174)5) * Comedie L Familia Simpson, ejMe,- 
sodul fi (oră 18,20) * Mapamond (ora lRjrii3|; 
* Teleenciclopedia (ora 19,15);, * Actuali
tăţi (oră 204)0) * Editorialul săptămânii 
de Paul Everac (ora 20,35) * Topul m a- 
zfcal european (II) * Film — ora 25»A 
Film seria l: Cascadorul, episodul 5 * .Tp» , 
pul muzical european (UI) * Ştiri; 2346 
Film serial. Midnight Caller. Episodul B )  
0,05 „Eternitatea".» După 2 0  d > 7  ii; tRh< 
TV Dteva.c-

PROGRAMUL II: 15,55 Recomandări din 
program; 36,00 TVE luteruacionai; 36^0 
Desene anim ate * Nils Holgersson; 32«06 
Actualităţi; 47,05 Film artistic. Temă 0 6 , 

. variaţiuni la Clatide C habrol: Cuplul con
jugal (2) —■ soţia infidelă. (Franţa-ItBlîn, 
1967); 18,46 Mandarinul miraculos; Ifhî#' 
Întâlnire muzicală; 2 0 , 0 0  Actualităţi; 20^3 
jazz-magazin; 21,80 TVM * Mesager; ®hR6 
Studioul muzicii contemporane; *22,00 TV5 
Europe; 22,35 Varietăţi internaţionale.

DUMINICA* 13 IUNIE
PROGRAMUL I  * 6,45 TV Deva; 8410 

Burii dimineaţa; 9,30 Actualităţi; 9,40 CNte/ 
bul lui fiuUtver; 10^0 Lumină din lumteM 1 
12,00 Film serial pentru copii * Averii*» 
iile  lui Black Beauty. Episodul 38; 12J* 
Viaţa satului; 144)0 Actualităţi; 1440 Pofte 
TV; 14415 Video-magazin — Turnul Bu
bei; 17,00 Film serial. Dailas. Episodul 
240; 1735 F o tb a l: Rapid — Uuivcrsitatna 
Craiova; 1930 Avanpremieza TV; 2QA6 
Actualităţi; 20,35 Film artistic. Voiajul 
terorii — afacerea „Achille Lauro" (ItaHri 
— SUA — Franţa, 1990); 22,15 Convorbiri; 
de duminică; 22,45 Actualităţi; 2330 Ma
eştrii teatrului românesc; 24,00 Nocturna

■ tfiiriiniteiiL.'.:;'';

PROGRAMUL I I : 10,60 TV Devat
1535 Recomandări din program  t
16,00 TVE Interpacional; 1630 De- '
sene animate * Nils Holgersson; 17,00 
Actualităţi; 17,05 Serafâ muzicală TV; 
19,30 Mondo-muzica; 20,06 Actualităţi; 2035 
Pop-club; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 
Concertino; 22‘,80 'TVS Europe; 2235 Oraşe 
şi civilizaţii ... - <
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* •  JLa împlinirea fra- 
tnoasei vârste de 25 de 
ani, dragă Marius Martin, 
Ospătar la Roty-bar din 
Orăştie, părinţii Ioan şi

Snfcă iţi urează multă 
pătate şi tradiţionalul 

J ţ.a mulţi a n i!“ (6963)
•  Toate florile din lu- 

jtne, pentru Claudia Vlâ- 
ifloiti, din partea lui Gos- 
min F, la aniversarea ce
lei de-a 16-a primăveri, 
alături de tradiţionalul „Ba 
mulţi a n i!“. (6900)
*; *  Toate florile din lu- 

Iţie pentru Dorin Vraciu, 
de la ’ U.M. Brad, cu oca
zia aniversării zilei de 
naştere: Cu multă dra
goste, Mirela. (6978)

VANZAKI

•  Vând Dacia 1304, ca
mionetă. Tel. 618678.

Vindem garaj în Deva că 
trifazic şi grădină cu pomi 
fructiferi, posibilităţi de 
constrvfcţie < şi introducere 
gaz metan.” Informaţii te- 
lefoane 616992 si 618765.
1 (6852)
•;* Vând casă In Orăştie, 

zbnă centrală. Relaţii -Ti
mişoara, telefon 096/125911. 
|  . (6853)
'#  Cumpăr Dacia 1306 — 

4310 avariată, vând Da
d a  1310 pentru piese de 
acKirtab, fabricaţie 1989. Te
lefon 628375. (6854)

•  Vând apartament' două 
himere, str. Al.. Grişului, 
bL 45, ap. 35, telefon 
629944. (6874)

'•  Vând casă cu grădină 
mare şi gaz. Deva, str. 
R; Vlaicu, nr. 120.

(6880)
rif.'Vtod' IMSTMesel, sta- 

re de Tuncţionare, vizibil 
^materiale de construcţii" 
KUftedoara, telefon . 711359.

(5943)
.•'V ând  urgent Oltcit şi 

programare Dacia. Deva,, 
telefon 624674.

' (5958)
•  Angajăm muncitori 

necalificaţi pentru califî- 
gare în lucrul cu fibră 
86 sticlă. Informaţii te 
lefon 611261. (6855)

: • '. Vând ctirsieră deose
bită, stare perfectă, tel. 
614774. (6966)

•  Vând garsonieră Hu
nedoara, tel. 715416, între 
orele 16—22.

•  Vând Warttburg şi Tra- 
bant în stare excepţională. 
Preţ convenabil, tel. 629117.

(6969)
•  Vând apartament 3 

camere, decomandate, cen
tral. Haţeg, tel. 612772 şl. 
929117. (6969)

•  Vând motocicletă IJ 
Planeta 5, 350 cmc, cu 
Ştaş (un cilindru), nou, tel. 
628750. . (6975)

•  Vând autoturism Audi 
400, complet avariat, în
matriculat, ‘ telefon 622466.

(6976)
•  Vând casă, anexe, gră-' 

Şină, Leşnic, sau schimb 
şa apartament zonă cen- : 
ftala Deva. Informaţii, 
Iteşnic, 118. (6977)

•  Vând pianină Bluthner, 
pîâcâ bronz, corzi încruci
şate; mecanică engleză, 
Stare excepţională. Petro
şani, 093/541686. (6766)

•  Vând ladă frigorifică,’ 
clemente mobilier noi. 
Deva, 614138, 618266.

•  Vând butelie aragaz, 
•ormală, tel. 621219. (6887)

•  Vând apartament patru 
camere. Deva, bloc 43, etaj 
f, zonă gării, sau schimb cu -. 
apartament dona camere, 
plus diferenţă. Tel. 617Ş35,

„orele 17—19, (467g).
•  Vând apartament două 

camere, Deva, bloc 43, etaj.; 
1* Tel. 617235, orele 17—19.

(*i78),
•  Vând casă cu livadă

în Almaşu Sec, nr. 31, apă 
curentă şi diferite piese 
Renault 18. Informaţii zil
nic, tel. 613295, după ora 
21. (3761)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere; str. Mo
ţilor, cartier Zarand. Tel. 
620715. x  (6982)

•  Vând televizor color,
Philips, butelie aragaz şi 
calorifer fontă. Deva, tel. 
624975. (6981)

•  Vând urgent casă, gră
dină, gaz, preţ convenabil. 
Informaţii Hunedoara, P. 
Gemă, 13 (Ceangăi). (5962)

•  Schimb (vând) aparta
ment trei camere Hune
doara cu 2 camere. Deva,* 
tel. 728067. „ (5961)

•  Vând caroserie Opel
Record 1900, completă. Tel. 
621014.   (6883).

•  Vând televizor color5
Goldstar, diagonala 51 cm,, 
sigilat — preţ 240 000 lei,! 
negociabil. Tel. 618018,'după 
ora 17. (6877)
. •  Vând cort. cu mese şi, 
scaune demorifabile, penţru;

. nunţi, suprafaţă 120 mp.
; Informaţii 615048 şi 628701.? 
’ (6873)

•  Vând butelie aragaz,!
Deva, tel. 621*303. ’ (6851)'

•  Vând Opel Rekord. 20,
neînmatriculat, caroserie 
completă Opel Rekord 26.; 
Informaţii tel. . 625568,'
655038. (6812),;
f •  Vând * urgent5 ■ -aparta-* 
ment 4 camere. Deva, str.' 
Dorobanţilor bl. 25, sc. S ,; 
ap. 40, et. 3. (6805)

•  Vând apartament două
camere Alba lulia, Cetate. 
Informaţii tel. 968/21459, 
după ora 16. (6899)

•  Vând garsonieră Orăş
tie. Tel. 641932, după Ora 
19; (6899):

•  Vân# (scliimb) casă
cu grădină' ;şi anexe To- 
pliţa Certcjului cu apar
tament Deva. Relaţii Gojdu, 
str. Zamfirescu, bl. A—1, 
ap. 30. -(6962)

•  Vând Lada 1500, pu
ţin rulată, tel.- 660436, 
după ora 20. . (6901)

•  Vând urgent .şi conve
nabil 2 frigidere,1: motor î 
barcă, cutie viteze (Asconâ 
Manta), 4 roţi complete 
185/14 (VW Bus), 4 roţi 
complete 145/12 (Fiesta), 
radiator Opel, Far Mazda 
929, VW Bus '80, Mazda 
929 bre;ik, neînmatriculate, 
copiator Minolta, staţie am
plificare 140 W, tel. 626385.:

(6902)
•  Vând Dacia cornii!

(Ungaria) 1989. 32 000 km 
Deva, tel. 617154. (6903)
- *  Vând Dacia 1310, stare 

excepţională, preţ convena
bil. Tel. 627480, după ora 
16. (6849)

•  Vând-autoturism Alfa,;
Romeo Arnâ, model 1985, 
capacitate motor 1200 cmc, 
televizor color TelefUnken. 
Tel; 627226. (6954)

•  Vând urgent aparta
ment două camere. Deva, 
Micro 15, str. Streiului, 
nr . 5; bl. 65, sc. 3, et. 1, 
ap. 49. « (6955)

•  Vând sau închiriez a-
partament două camere, Sri * 
Orăştie. Tel. 614705, după 
pra 16. (6956)

•  Vând apartament două 
• camere, decomandate, gaz,
ultracentral, Haţeg, Ini, 
com. Bretea Română, bloc 
i, ap. 12, zilnic. (6957)

•  Vând canapea şi două 
fotolii. Tel. 625962. (6985)

•  Vând urgent Opel Re
kord 20 E, stare bună, tel. 
613239. (6958)

•  Gumpăr pictură ve
che, obiecte ornamentale 
din sticlă sau metal, cea

sornic buzunar, baston mă
ciulie metal, alte obiecte 

decorative. Deya, tel. 62041S.
, (6967)

•  Cumpăr obiecte vechi
(antice) din sticlă, porţe
lan, bronz, argint, tablouri; 
ceasuri, bijuterii, mobilă. 
Proşa Petrişor, Orăştie, 
str. Petru Maior, nr. 43, 
tel. 642729. ‘ (6797)

•  Vând motor electric 
220 V, 1.8 KW nou, apa
rat foto Kodak nou, ma
şină raşchetât parchet la 
220 V, drujbă electrică. 
Tel. 620898, după ora 19.

(6965)
•  Vând Dacia break,

fabr. 1988, berlină , fabr. . 
1989, ARO camionetă — 
motor Braşov, fabr. 1987, 
preţ convenabil. Deva, tel. 
625050, str. Dragoş Vodă, 
nr. 18. ' (6961)

•  Vând Oltcit nou, ne
înmatriculat, lot pentru ex
port, 3800 DM, cumpăr bu
telie 40 000. Tel. 095/641133.

(6798)
•  Vând maşină înghe

ţată, fabricaţie R.D.G., tel. 
633288, 623654. (6886)?

•  Vând maşină înghe
ţată, Deva, str. N. Grigo- 
rescu, nr. 29, tel- 611106/

(6893):

PIERDERI ; ‘

•  Pierdut legitimaţie 3 
handicapat, pe numele ,Se- 
bestyen Gheorghe, eliberată' 
de Asociaţia de handicapaţi 
Deva.' Se, declară nulă.,
: •  Pierdut carnet şomer 

eliberat de Forţele de! 
muncă Hunedoara, pe nu-, 
mele Găluşeru' Florin, Se 
declară nul. (5960)

g, Pierdut carnet student ? 
eliberat de Facultatea de 
inginerie Hunedoara,, pe 
nupiele Suciu Adriana. Se 
declară nul. (5959)

•  . Pierdut autorizaţie
3310/12. XII. ’90, dibfirată 
de Prefectura jud. Huneţ- 
doara, pe numele Ruda L 
Ioap Petru. Se declară 
nulă. ’ (6884)

•  Pierdut ştampilă ro
tundă, aparţinând S<3 Prod 
Gom Nadina SRB Chişcă- 
daga. Se declară nulă.

(6960)

În c h ir ie r i

•  Tineri serioşi căutăm 
apartament pentt-u închiriat,
zonă centrală, tel.: 629117.

(8971)
•  Ofer recoinpensă pen

tru  cedare contract apar
tament, garsonieră. Vând 
maşină tricotat; Tel. 629427.

(6870)
•  Gaut garsonieră (aparta

ment) pentru închiriat. Tel. 
618762; (6876)

, OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuez transport
marfă până la 6 tone. Şot- 
muş, tel. 668187. (6889)

•  Angajăm vânzător,, şo
fer, merceolog. Triihifeţi 
solicitările la  căsuţa poş
tală nr. 43, Orăştie. (6789)

•  Angajăm urgent: par-
chetari, mozaicari, dul
gheri, şoferi, categoria <9; . 
Deva, tel. 621454, orele 

.8—15., _ (6892)
•  SNG Nedelcu a n u 

lează tâm plari. Tel. 617550, 
Deva. (6974)

•  Angajăm şofer, brutar,
barman, contabil. Relaţii 
627558. (6979)

COMEMORĂRI
•  Pios omagiu şl ne- 

ştearsă amintire la împli
nirea a patru ani de la 
decesul regretatului nos
tru

VASILE ENAC1IE
Familia. (6338)

•  Astăzi, se împli
nesc 6 săptămâni de 
când a dispărut dintre 
noi acela care a fost

ABEL CLEMNIO
Nu te vom uita 

niciodată!
Soţia Octavia, nora 

Glara şi fiul Codruţ, 
: (5966)

•  Cu adâncă durere, 
soţul Inochente şi ne
poţii reamintesc că 
la data de 6. 06. 1993 
se_ împlinesc 6 săptă
mâni de la dispariţia 
celei care a fost
l u c k e ţ ia  g a v r il a

din Bârsău
LaCrimi şi flori pe 

mormântul tău. Nu te 
vom uita niciodată. Fa
milia, (5972)

•  Pios omagiu şi 
neştearsă amintire la 
împlinirea a 7 ani de: 
Ig. decesul regretatei 
mele mame *
ILONA HOFFINGER 
Fiica Alice.

•  Gu nemărginită 
tristeţe, plecăm frun
tea asupra mormântu
lui rece, car© nu' ne 

:, poate alina durerea â- 
cum, când s au scurs 
6 săptămâni de la 
plecarea pe drumul 
fără întoarcere a dra
gei noastre soţie, ma- 
tnă, soacră şi bunică

e l e n a  a l b a ,
Nu fe vom uita 

niciodată! (6882)

La 7 iunie se împli
nesc 3 ani de lacrimi 
şi durere de când a 
plecat pe drumul fără 
întoarcere dragul nos
tru tată şi soţ 

Lt. cot, COLUON 
d u m it r u  

Gu recunoştinţă ple
căm fruntea deasupra 
mormântului, unde 
tace fără puterea de 
a 1 ne mal ocroti şi 
mângâia, rugându-ne 
ca Dumnezeii să-l ţf- 

dihnească în pace. Fiica 
Adriana şi soţia. (6857)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
anunţăm încetarea din 
viaţă a celui care â 
fost
DEZSO FEHEBVAIU 

un minunat tată, bu
nii" ş! străbunic. Gât 
a jtrait l-am respectat 
şi Iubit, d t  vom trăi 
tt yom plânge.

înmormântarea. azi, 
5 iunie, ora 14, la ci- 
mitirul reformat Deva.

Familia îndoliată! (6970)

•  Un ultim omagiu 
scumpului nostru soţ, 
tată şi bunic 
EUGEN DELAFETA

din partea soţiei Doina, 
copiilor Eucian, Da
niel, Iza şi nepotului 
Dariuş. Ceremonia re
ligioasă M& avea loc la 
Gasa mortuară'din De
va, str. Eminescu, sâm
bătă 5. VI. 1993, ora 
14. Nu te vom uita 
niciodată. (6973)

•  Un ulth% omagiu 
adus dragului nostru

EUGEN DELAPETA
din partea fraţilor, su
rorilor, Cumnatelor, 
cumnaţilor şi nepoţi
lor. Nu te vom uita 
niciodată! (6973)

!:.f e  Tamillile' ' Mano- ’ 
lescu din Deva şi Mu- 
reşan diriiArad anunţă 
cu mare durere ttefcfe- 
rea în nefiinţă*a celei • 
;căre a fost 6 'mimmatâ.î 
mamă, bunică şi soa
cră FLOAREA 

MANOLESCy 
din Orăştioara de Sus 
înmormântarea, du
minică, 6 iunie 1993.

Dumnezeu s-o ierte!

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

.• Schimb apartament 2 
camere, plus garsonieră, 
proprietate, cu apartament 
3 camere, zonă centrală, 
tel. 625825. (6968)

•  Schimb patru camere 
eu două apartamente a 
două camere sau unu şi 
bani.1 Inf. 613988, orele 
19—21.

BANCA ROMANA CENTRU DEZVOLTARE, 
SUCURSALA DEVA

Scoate la vânzare prin licitaţie publică i- 
mobilul situat în satul Sereea, nr. 74, comuna 
Beriu, la data de 10 iunie 1993, ora II, la a- 
dresa imobilului. Relaţii la Biroul executorului 
Judecătoresc din cadrul Judecătoriei Deva.

!

ii
CONSILIUţi LOCAL \
ceRt e ju  d e  s Us ,̂ . ţ

cu sediul în' Certeju de Sus, licitează In l 
data de 15. VI. 1993, ora 8, o cantitate de 445 
u c .  lemn foc din păşunea comunală Vărmaga 
— Săcărâmb. *

Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului, 
local Certeju de Sus. Relaţii suplimentare la 
elefon 66 7110. ■ ■ (405)

QUASAR ELECTRO SRL DEVA 
VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE :
•  televizoare Sanyo, Goldstar, Megavisioa,

instalaţii dc satelit complete şi părţi com- , 
ponente.

Asigurăm instalarea si service.;
Relaţii telefon 61126Î. , (4668)

S.C. DIMPEX S R L ARAD 
Telefon 612838

#  Vinde en gros următoarele 
detergenţi HM, BIOTIM, PEKLAN, DAN 
TELIN, CLARA, Ia preţurile vechi. 

Desfacerea în str. Libertăţii, bl. A; sc, D 
(in spatele Barului UNION)

(4661)

U 4  »  TRADING S.R.L DEVA 
Str. M. Eminescu, bl. 48 B (colţ cu str. E . . 

Văcărescu) 1
Vă oferă en-gros ţ

•  Un bogat sortiment de ţigări import cu \
adaos Intre 0—5 % t

Informaţii la tel. 611713 (4620>’

'  S.C. „CIF*‘ S.A. DEVA
Vinde cu preţ avantajos :

: •  Ţeavă neagră 0  219 mm
•  Ţeavă neagră 0  168 mm 
f  Ţeavă neagţă 0  159 mm

, Al Ţeavă neagră 0  114 mm
Relaţii la telefon 612608. (421)

„MINEXFOR” SA DEVA 
Are în dotare instalaţii dc la firma TIP- 

TOP (GERMANIA) şi execută la atelierul auto 
(lângă fabrica de lapte Deva):

•  demontare-montare şi vulcanizare ca
uciucuri pentru orice tip dc autoturism)

•  vulcanizare camere 'auto la rece şi la
cald? :. ■" !'
1 - 9  echilibrare roţi.
! Informaţii: DEVA, 623612, ©27LJt4-

SOCIETATEA COMERCIALA SIBOFARM 
— SRB

i DEPOZIT DE MEDICAMENTE.
Cu sediul In Sibiu, str. 9 Mai, nr. 34. Tele- 

fon/fax 092/411633.
Oferă o gamă variată de produse-farmace

utice din ţară şi import tuturor farmaciilor eu 
circuit deschis şi circuit închis (spitalelor) în 

Şii avantajoase. (4670)

'

i.
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