
SSttajŞ- de două zile, 9 ţi 
10 ţnărtie a.c., la Petro
şani a avut loc o întâlni- 
re de lucru între o comi
sie. guvernamentală, con- 
dgsă de secretarul gene
ral i guvernului, dl Vio- 
rd  Hrebenciuc şi repre
zentanţi ai Convenţiei Mi
niere Creştine-Democratice 
,JBî. Varvara".

Comisia guvernamentală 
a fost alcătuită din dnii 
Aurei Novac, ministrul 
transporturilor, Marin 
Cristea, ministrul lucră
rilor .publice şi amenajării 
teritoriului, Octav Cqz- 
xdnxi şeful Departamen- 
ttdui. Administraţiei Pu
nice; Locale, Emil Pop, 
director general în Minis

terul învăţământului, re
prezentanţi ai Ministeru
lui Industriei, ai Ministe
rului de Interne, ai Mi
nisterului Comunicaţiilor. 
Au mai participat, de a- 
semenea, prefecţii şi pre
şedinţii consiliilor jude
ţene din Maramureş, Alba, 
Caraş-Severin şi Hune
doara.

Cu' ocazia dialogului 
guvernamental din Valea 
Jiului, s-a dat publicităţii 
un comunicat de presă în 
care se menţionează că

„întâlnirea de lucru a ana
lizat problemele sociale 
cu care se confruntă zo
nele miniere, privind con
strucţia de locuinţe, ali
mentarea cu apă, termo- 
ficare, introducerea de 
gaze naturale, transporturi 
şi telecomunicaţii, sănă
tate, învăţământ şi cultu
ră, protecţia mediului şi 
altele.

S-a ionvenit organizarea 
unor întâlniri de lucru ul
terioare pentru detalierea 
problemelor în raport cu

importanta lor socială şl 
elaborarea unui program 
pe termen mediu şi lung 
privind realizarea acestora.

în vederea realizării şi 
respectării programului pe 
obiectivele propuse, s-a
stabilit crearea unor comi
sii- mixte de urmărire Ş*
soluţionare a problemelor 
forhiată din reprezentanţi 
ai Guvernului României şi 
ai sindicatelor miniere".

In cursul zilei de ieri a 
fost aşteptat la Petroşani 
ministrul finanţelor, dl
Florin Georgescu, pentru, 

' a şe aborda, în cadrul dia
logului guvernamental, pro
blemele discutate şi din 
această perspectivă.

CORNEL POENAR
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— Vă rog, dle. director, 
să punctaţi succint obiec
tivele prioritare ale . sil
vicultorilor din. judeţul 
nostru în acest an, cu' 
sublinierea acţiunilor spc- j 
cifice „Lunii pădurii”.

— Pentru început ar fi 
. de menţionat şi de reţi
nut faptul că, datorită su
prafeţei fondului' forestier 
existent în judeţ, ocupăm 
un loc important ca vo-. 
Iun# al .lucrărilor silvice 
programate pentru acest 
ân.} In scopul asigurării

Convorbire eu dl irigi- ION CIÎIŞAN, . 
director al Filialei Silvice Deva , "

resurselor financiare ne- ■, pil* accentul pe gospodări
coşare realizării acţiuni- rea şi valorificarea; în
lor silvice, la nivelul fi- condiţii mal bune a ma-
fialei şi al ocoalelor s-a tefiei noastre prime —

»

!
Pin „Caietul grefie

rului”:
„Pentru ci soţul meu 

lucra in schimbul trei 
şi mă plictiseam, noap
tea trecea Co6tel pe la 
mine. Şi uite-aşa, din 
vpriiă în vorbă, am ră-_ 
mus Însărcinată...” !

MAGAZIN 
DE PREZENTARE 

A FABRICII
CLUJ AN A

; Luni, 13. martie a.c., 
la ora 10, la Deva — bdtul 
Decebal, bloc 23 parter—, 
se va deschide un maga
zin de prezentare al pro.  
duselor renumitei-firme 
de' încălţăminte Glujana 
De la aceasţă daţă locui
torii zonei beneficiază 
'de toate noutăţile fir
mei clujene — încălţă

minte, marochinărie. ctc.
(C. P.).

„VACANŢA MARE“ 
Duminică, de la ora 11 

şi respectiv 20, pe scena 
Casei de Cultură din 
Deva au loc două specta
cole ale trupei' „Vacanţa 
mare“. Spectacolele de 
un umor sănătos, de cea 
mai bună oalitate, se 
vor bucura, suntem si- 

-guri, de o bună primire 
din partea publicului, 
trupa constăhţeană aftr- 
mândtus» cu prilejul fes-

lamnul, in sensul că în 
lunile ianuarie şi febru
arie s-a organizat scosul 
ş i fasonarea”  materialului

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TIRCOB '

(Continuare în pag. a 2-a)

tivaluhu de anul . trecut 
da "la Costineşii. (M. B,).
-' F I L M E  
O - poveste deosebită 

— „Forrest Gump" — 
vă aşteaptă să o vedeţi 
la cinematograful „Pa
tria" Deva, în perioada 
10—16 martie. ■ La „Fla
căra“ Hunedoara, în Zi
lele, acestui sfârşit •de 
săptămână (10—13 mar- 

1 tie), rulează filmul „Fran- 
kenstein", iar la „Mo
dern” Hunedoara, intre 
9—12 martie, poate fi vi
zionată producţia cinema
tografică „Superpoliţis
tele". La „Parâng” Pe
troşani, pelicula „Născuţi

. Visca este unul dintre 
cele şapte sate ale comu
nei Vorţa — localitate si
tuată într-o zonă delu
roasă din nord-vestul ju
deţului. „Suntem tare i- 
zolaţi, dle, o ducem greu" 
— ne spune minerul pen
sionar Gheorghe Sicoe, 
„cu 23 de ani de baie". 
„Şi cum trăiţi?". „Mai 
creştem o vită, un porc, 
o pasăre, cultivăm ceva 
grâu porumb, deşi pă
mântul nu prea-i pro
ductiv". „Apă aveţi?" 
„Avem şi-i tare bună". 
„Mai sunt săpători de 
fântâni prin zonă?" „Nu 
prea. Ni le facem sin
guri, ajutându-ne unii pe 
alţii".

Dl Damian Miclăuş, 
viceprimarul comunei 
Vorţa, care ne însoţeşte 
pe uliţele satului, ne spu
ne că în cele 150 de gos
podării de aici trăiesc 
ceva mai mult de 300 de 
suflete, în majoritate bă
trâni, dar oameni har-

• ••-

nici, legaţi de când şe 
ştiu de glia săracă a zo-1 
nei.

„Dacă se întâmplă un 
caz grav de boală, uri 
accident, cum yă des
curcaţi ?“ „Nicicum.
Dumnezeu cu mila, se 
destăinuie Gheorghe 

Sicoe.. N-avem de unde 
da un , telefon, n-avem cu 
ce ne deplasa, cale de 10 
km, măcar până la Vor
ţa, unde este un dispen
sar, cu o soră medicală, 
doar dimineaţa". „Şi 
dacă vi se rup bocan
cii ?...“. „Iar îi bai. La 
Ilia, la Deva, la reparat, 
că la Vorţa nu repară 
nimeni încălţăminte sau 
altceva". „In schimb, a- 
veţi două magazine part 
tieulare — cu băuturi, 
răcoritoare, ţigări, cafea, 
dulciuri, pâine. Deci nu 
sunteţi chiar izolaţi de 
lume". „Ba suntem, dle. 
Şi nimeni nu ne ascultă 
păsurile...".

DUMITRU GHEONEA

MIRACOLUL
pentru care nu există 

concurentă I
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asasini" îşi aşteaptă cine
filii în Zilele de 10—12 
martie. (V. II.).

IN SITUAŢII - 
DE URGENŢĂ

•  Aveţi nevoie de cal
mante ori de materiale 
sanitare? Vă serveşte per
sonalul Farmaciei „Escu- 
lap“ din Deva, bdul De
cebal, nr. 30. tn Hune
doara este deschisă Far
macia „Alfa", situată pe 
bdul Dacia, nr. 6.

•  Telefonul Salvării: 
961 sau 611313.

•  S-a ivit o defecţiune
la instalaţia de gaze na-, 
turale? Sunaţi la Dispece
ratul de intervenţii Deva 
— 627091; Hunedoara ~  
712849; Orăştie — 642465; 
Simeria — 661343; Câ- 
lan — 730492; Geoagiu
-  648157.

•  Pentru MERSUL 
AUTOBUZELOR sunaţi 
la 613033, iar al TRENU
RILOR la 612725.

•  Staţia dc taximetre
953 sau 959. (E. S.).

J 0 V 0  <ffc să jifzk ttâ n M

| ASASINATELE CARE AU ZGUDUIT DEVA
Deşi în „Declaraţia tic grevă a foamei** Jian 

Bcniamin spunea că „pentru faptele mele mă 
voi pedepsi eu singur prin moarte, doresc să 
mor prin înfometare** —, începând de ieri a-

I sasinul a renunţat la greva foamei.
In imaginile alăturate, trei dintre victi

mele asasinului.

cerul va fi variabil. Tem
peratura aerului în u- 
şoară creştere faţă de 
ziua precedentă. Dimi
neaţa temperaturi mini
me cuprinse între 0 şi 6 

Nebulozitatea va persista, grade C, iar în cursul 
iar temporar sunt posi- zilei maxime între 6 şi 11 
bile ploi în majoritatea grade C. 
regiunilor,' Excepţie va Pentru zilele următoa- 
face dbar estul ţării, unde re vremea în ameliorare.

SAMBATA.11 MARTIE
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Sâmbătă. 11 martie

•  Sf. Sofronie, Patr. Ie
rusalimului; % Mc. Ţro- 
fin şi Ltthi (Pomenirea 
morţilor. Sâmbăta St 
Teodor);

•  1291. Prima menţiu
ne documentară privind 
Făgăraşul;

•  S-a născut, In 1891, 
poetul ION PILLAT (m. 
1945);

•  Au murit: în 1936, 
criticul si istoricul lite
rar GARARET IBRA- 
ILEANU (n. 1871); în 
1992, scriitorul NICOLAE 
ŢIC (n. 1929);

•  Soarele răsare la ora 
6,37 şi apune la 18,16 ;
•  Au trecut 69 de zile 
din an; au rămas 296.

Duminică, 12 martie
•  Cuv. Teofan Mărtu

risitorul ; Sf. Grigorie 
Dialogul;

O La U10 a fost asasi
nat MIHNEA VODĂ CEL 
HAU, ta SUiş, unde se
refugiase;

•  Intre 1838—1*73 si 
1875—1946, «are Ia Bra
şov -Gazeta de Transil
vania";

•  S-a născut* in 1925, 
scriitorul CONSTANTIN 
CHIRIŢÂ;

•  A murit, în 1965, is
toricul si criticul literar 
GEORGE CAUNESCU 
(n. 1899).

Luni, 13 martie

‘ e Aducerea moaştelor 
Sf. Ierarh Nichifor, Patr. 
Constantinopolului;

•  Onomastică: Cristina;
•  S-au născut: în 1888, 

la Gurasada, istoricul 
SILVIU DRAGOMIR (m 
1962); în 1900, istoricul şi 
criticul literar PETRE P. 
PANAITESCU (m. 1967);

•  A murit. In 1976, 
prozatorul SERGIU. DAN 
(n. 1903).

| Haţegul se
*
|  Odată cu sosirea primă-
* verii — cel puţin calen. 
|  daristic, dar sperăm că 
J temeinic —, in oraşul 
|  Haţeg au debutat ample 
' lucrări ce vizează gospo- 
I dărirea şi înfrumuseţarea 
I localităţii. Intr-o discu_ 
J ţie ce am avut-o recent 
|  cu d l. vice primar Ioan 
J Gabroveanu, interlocuto- 
I rul ne-a spus:
« — Avem gânduri mari
■ tn domeniul de care vor- 
J bim. Vrem să fa,cem din

I Haţeg un oraş gospodărit 
cu grijă, frumos, care 

■ să-i încânte pe cei ce-l 
J vizitează sau doar trec 
|  prin el, ca fi pc locuito- 
I rii lui, evident. 
j — Ziceaţi că lucrările
I au debutat. Ce s-a rea_
1* Uzat până acum, tn puţi

nele zile .cu soare?

I* — Am plantat 600 tufe
de trandafiri şi suntem 

î spre finalizare cu plan. 
I tarea pomilor omamen-

I s
I- #
t*

tali. A început curăţirea |  
spaţiilor dintre blocuri. »

— Ce urmează, dle I
viceprimasr? *

— Punerea la punct a 1
straturilor de flori şi spa- * 

ţiilor verzi, vopsirea bân- > 
cilor şi a coşurilor de » 
gunoi, reglementarea par-  |  
cărilor, punerea la punct I 
a semnelor de circulaţie J 
şi a iluminatului public | 
şi multe altele. «

— Haţegul este şi a- * 
cum un oraş curat. |

— Da, societatea cilul % 
Constantin Ştefani, ce a |  
preluat această activitate « 
In locaţie, face o treabă |  
bună. Dacă-mi permiteţi • 
aş vrea ai fac, prin zktr |  
rul „Cuvântul Uber*, a- " 
pel ia taţi cetăţenii Ua- I 
fspahii să participe b l  
acţiunile ea le orgaulbam ,  
zS primăria şi să ptis- ] 
treze ceea ce se realizam- ** I

Comisie reactivată
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Recent a fost reactiva
tă comisia de lichidare a 
patrimoniului, fostului CAP 
Brad pentru întocmirea 
evidenţei privind prestaţii
le efectuate de coopera
tori în vederea întocmirii 
dosarelor de pensii CAP.'

Acţiunea de revedere a 
documentaţiilor financiar- 
contabile a firii deschisă 
de către Prefectura jude
ţului Hunedoara, urmare a 
numeroaselor solicitări (ne
mulţumiri) ale foştilor lu
crători de la acest C.A.P.

Lichidarea patrimoniului, 
după cum s-a întâmplat în 
adevăratul sens al cuvân
tului, nu în puţine ca
zuri, vizează aproximativ 
2 500 de persoane, care în 
decursul timpului şi-au 
desfăşurat activitatea în-

tr-un sector sau altul al 
unităţii de faţă.

Nemulţumirile între foş
tii cooperatori s-au ivit pe 
fondul „împărţirii" patri
moniului şi al cazurilor & 
însuşire ilegală a bunuri
lor materiale şi a anima
lelor, de diverse persoane 
care nu aveau.nici o tan
genţă cu CAJP.-uL Se-p- 
preciază că doar 10 la sykă 
au luat ce li se cuvenea, 
restul...

Cazul de faţă se află 
şi în atenţia organelor de 
stat, care efectuează cer
cetări pentru clarificarea 
situaţiei patrimoniului, pre
cum şi a drepturilor ce H. 
se cuvirv celor care au lu
crat în C-AJP.-ul brâdean. 
(G. P) •

15 M AR TIE —  15 A PR IIIE IILUNA PĂDURII"

CALENDARISTIC, ACŢIUNILE SLVKX
AU

ţ (Urmare din pag. I)
ii . - ■ ■ .... — r-1-- :------------—
lemnos, obţinând lemn de 
mină, de celuloză şi buş
teni de fag şi răşinoase, în 
total peste 6000 mc. Ca 
urmare, vom putea efectua 
finanţarea din resurse pro
prii a acţiunilor silvice 
prevăzute pentru anul 1995; 
Premergător lucrărilor spe
cifice perioadei din „Lu
na pădurii", care sunt de
vansate datorită desprimă- 

(vărării timpurii, în fon
dul forestier s-au mai 
efectuat lucrări de igieni
zare şi valorificare a lem
nului rezultat, de între
ţinere a arboretelor tine
re, degajări, curăţiri ş.a., 
Un volum mai mare de a- 
semenea acţiuni efectu- 
ându-se în ocoalele sil
vice din Petrila, Geoagiu" 
Haţeg, Hunedoara, Orăştie, 
Simeria ş.a.

— Ce alte resurse au 
inai fost puse în valoare?

— Nu este deloc de ne
glijat faptul că şi activi
tăţile de vânătoare orga
nizate la ocoalele silvice 
din Retezat, Haţeg, Pui,

DEMARAT MAI DEVREM&
- Baru etc. au avut o con
tribuţie importantă la 
completarea resurselor ne
cesare finanţării acţiuni
lor silvice.—

— Concretizaţi, vă rog; 
aceste lucrări stabilite şi

gătirea şi desfăşurarea lor.
— Avem prevăzut să 

efectuăm lucrări pe mai 
mult de 800 de ha, din care 
peste 400 ha sunt desti
nate împăduririi şi 138 
de ha completării în zo
nele afectate de secetă în 
anul trecut, diferenţa re- 
■prezentând-o lucrările de 
regenerare naturală. In 
acelaşi timp, se menţine 
disponibilitatea de a rea
liza plantaţii forestiere pe 
terenurile degradate a- 
flate în proprietate pri
vată, la solicitarea pose
sorilor de terenuri. In 
scopul îndeplinirii obiec
tivelor stabilite avem asi
guraţi peste 3 milioane 
puieţi In pepiniere, din 
care o parte sunt disponi- 
bilizaţi pentru alte filiale 
silvice din ţară. De men
ţionat că acţiunile silvice

au început fa raza ocoa
lelor silvice din zona cu
linară, lucrările fiind orga
nizate sub toate aspectele 
în întreg fodeţuL

— Ce alte preocupări 
aveţi ?

— O problemă deosebită 
o constituie întreţinerea te 
bune condiţii a călca- peste 
1500 km de drumuri fo
restiere, care condiţionea
ză preţul şî accesul la 
masa lemnoasă pe picior. 
Intenţia noastră este să 
dezvoltăm activitatea pro
prie, făcând investiţii pen
tru dotarea cu TAF, moto- 
ferăstraie şi mijloace de 
transport, asigurând o e - 
ficienţă sporită şi-valorific 
carea superioară a pro
ducţiei In acelaşi timp, 
suntem preocupaţi să a - 
plicăm prevederile Legii 18/ 
1991, referitoare la pune
rea în posesie cu pădu
re, până acum fiind atri
buită peste 55 la sută din 
suprafaţa validată. In 
context, ca o noutate a- 
mintesc şi faptul că, în 
urma demersurilor făcute,

W î
irobărBes iu obţinut 

necesare şi se 
construcţia unui 
propriu ai filialei noastre 
in Deva.

— Cu ce greutăţi vă 
confruntaţi şi xe doriţi să 

locuitorilor jo-

— In primul rând ar fi 
' de semnalat .lipsa de 
preocupare a Parlamentu
lui faţă de situaţia far
dului forestier al ţârii, în
târziind nejustificat dez
baterea şi adoptarea co
dului silvic, ă legii mediu
lui şi altor acte normative 
de protecţie a fondului fo
restier. Pentru locuitdrii 
judeţului, pentru turişti şi 
pentru toţi iubitorii pădu
rii doresc să fac un apel 
de suflet, in sensul că în 
condiţiile de secetă din 
această primăvară, să aibă 
permanent în atenţie res
pectarea normelor de 
p.s.i, să manifeste toată 
grija faţă de protecţia şi 
apărarea fondului forestier, 
care reprezintă o bogăţie 
inestimabilă a judeţului şi 
ţării noastre, —■

SÂMBĂTĂ, 
II MARTIE

TVR 1

7,00 Bună dimineaţa 
de la... Iaşi!; 8,00
Bună dimineaţa de la... 
CIuj-N.; 9,00 Feriţi-vă 
de măgăruş (cs); 10,00 
Serial •  Reîntâlnire cu 
Black Beauty; 10,30 
Pas cu pas; 11,25
Vârstele peliculei; 12,40 
Cuvinte potrivite; 14,00 
Actualităţi; 14,10 ORA 
25 — TRANZIT TV •  
Seriale •  C.M. de pa 
tina) artistic; 19,15 
Teleenejclopedia; 20,00
Actualităţi: 20,45 CM. 
6a atletism pe teren 
acoperit: 2X45 Serial •  
Columbo (ep. 9); 23,15 
Casa păpuşilor: 23,55 
—  r. «4* — ' - 
•

16.30 Serial •  Fiicele 
doctorului: 17,00 Spec
tacolul lumii; 20,30 Pa
riaţi pe campion (cs); 
21,00 TVM •  Mesager;
21.30 Planeta Cinema 
— 100; 22.00 Baschet 
masculin; 23,30 Serial 
•  Santa Barbara (ep. 
112); 045 Jazz — ma-

3,00 Desene anim ate; 
*30 Reporter TELE 7 
te); 1040 Seria] (r) o 

fantastică; 1*20 
te) •• Kung-Fu; 

1240 d o r i t  i zilei 
(i): 1X55 Videotext;

m i m a te;

Vlva; 1840

1*00 La Est 
de Vest; 2*00 Serial •

te. 8 ;

••i spun...; 21,9» 
T elejurna l (cm. din 10
martir); 2148 Serial 
K-I.T.T. — ept 14; 
2240 Mitică; 22,30 
Chestiunea tilel; 23,30 
Cartea de citire; 23,35 
Staruri în concert. O 
Clier (partea ă 2-a).

TV DEVA

9,00 Teletext; 10,00 
Observator o Antena 
1; 11,00 Focus ; 1145 
Weekend magazin; 
12,15 Film a Nimic 
sacru (r); 13,30 World- 
net: 14,00 Film artis
tic.,* Zbor spre Holo
caust ; 1540 Teletext.

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 
DIN 9 MARTIE

1* 25, 1. 6, 22, 9.

Fond de câştiguri:
285 593 215 lei.

DUMINICA. 
12 MARTIR

T V R  1
8,00 Bană dimi

neaţa!: 9.00 Abraca
dabra; 10,00 Serial e  
Fantastica familie 
Mellop; 10,30 Lungii 
din lumină; 1148
Atlas; 1240 Viaţa sa
tului; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Poşta TV ; 
14,20 Video-magaztn;
16.00 Gala laureaţilor 
C.M. de patinaj artis
tic; 19,15 Robingo;
20.00 Actualităţi; •  
Agenda europeană; 
20,45 Film •  S-a în
tors iubitul meu (SUA, 
1989); 2240 Tragerea 
Lot# special 6/49 şi 
Noroc: 2*30 Actuali
tăţi: 22,4» CM de 
atletism Pe teren a- 
coperit (d); 23,45 Se
rial •  Maddie şi David

TVR 2
8J)0 5x2 •  Maga

zin duminical (TVR 
tari): 1X00 Serial (r)
•  Dr. Qubtn; 1440 Ac
tualităţi; 1440 Film 0  

Căsătorie eu repetiţia 
(Români* 1988); 15,38 
Trio Verdehr — bje- 
grafll muzicale; 1648 
Şi bogaţii plăug (Me
xic); 1748 ţin zâmbet 
pentru vârste a treia;
17.30 S. F. Magazin;
19.00 CJIf. de atletism 
pe teren acoperit; (d);
21.00 TVM * Mesager;
21.30 Descoperirea pla
netei; 22,00 Ritmuri 
muzicale; 2X00 Serial 
Santa Barbara

■ a a a
9,00 Desene aninrie 

(r); 9,30 Serial (r) * 
Renegatul; 1*20 Serial 
(r) * KiT.T.; U,l«
Mitică (r); 1140 Ches
tiunea zilei (r); 12,20
Staruri in concert 
1X55 Videotext;
Desene animate; li 
CHp Vivat I84O S$- 
rial * ALF — cp. 10;
19.00 Interzis bărba
ţilor; 2*00 Serii! .„.te 
Dinastia -r* ep. 4‘13;
21.00 Telejurnal ' (Cmf- 
şi unea rin ţi martie);
21.30 Serial * Hotel — 
ep. 14; 2X30 Chestiu
nea. zilei.
. LUNI. 13 HARTUgL 
, 9,00 desene anima
te; 9,30 Sgrial (r) i  
ALF̂  1040 Şerial frj 
o Dinastia; 10,50 Serial
•  Hotel (r); 11,40
Chestiunea zilei (r); 
13,45 Videotext; 18,00 
Desene animate; 1*25 
Clip Vîva ; 1840 Se
rial a Prinţul rin Bel 
Air — ep. 15; 1*00 AS 
SHOW; 20,00 Serial # 
FaJron Creat — ep. 13; 
2140 Tete jurnal (emh 
shmea de ştiri a tele
viziunii TELE 7 abc 
din IX 03.1995); 2148 
Serial a Miami Vice

TV DEVA
Duminică,
12 martie

9,00 Teletext; 1*88 
Observate» * Antena 
1; 11,00 Desene aai- 
mate; 1X30 Film •  
Zbor te *  Holocaust; 
13,50 Woriduet •  Re
ţeaua INTERNET: 
14,15 Film artistic.
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pgşigi, i ţ n . 
Frifiiă, vă rugăm să faceţi 

ii im por- 
iţa documentelor pentru 

istoriei, la n a -  
M M b  tenwUsi wW> 
«fefk: Şeatru îmbogăţirea 
patrimoniului naţional şi 
universal.
— Bste unanimrecunoscut 

cft isteria se sole pe bază 
d» Izvoare, te primul rând 
•  Izvoarelor fiecărui popor, 
pentru cft ele «unt rezul
tatei experienţei proprii 
ţt tzvorăsc din practica 
«fetit lui. La scurtă vreme 
după crearea Arhivelor S ta.. 
tului, Nicolae Bălcescu 
socotea cft M uia noastră 
realft se află încă sub „pra
ful ttromeilor ţi docutnen- 
«Mter contimporane" găsind 
•a o necesitate urgentă „a 
nu aduna documentele, 
care atest materialele iste. 
rial, pentru ca să putem 
comporte odată o adevâ- 
«Utft Istorie". Astăzi, când 
privim peste timp ta A- 
«tema publică", la «caiac, 
ţte actelor publice, atât 
administrative cât şi jl*» 
dacfttereşti şi pciltice" prin 
«nea Vasile Alecsandri de
finea Arhivele Statului, 
preocuparea pentru aduna, 
•in, conservarea şi fido- 
stete documentelor se si- 

izâ ia alte dimensiuni 
te . Vă rugăm să faceţi 

menţiuni despre

«tte «re se fftUttensă 
ift nsnnerv» ia 
Arhivelor Statutari din ju« 
deţul nostru, avtedn-se în 

importanţa lor pen- 
naţtenali.

:• — Fondurile şi colecţi
ile care se păstrează aici 
cuprind documente care 
datează din a doua jumă
tate a  secolului al XIV- 
lea până în bea de a doua 
jumătate a secolului nos
tru. In cantitate de peste 
Opt mii de metri liniari, 
ele sunt grupate in mari 
ramuri de activitate, asi
gurând cercetării ştiinţi- 
ficr o ampli 4&saaamivMfo 
■ referitoare te cete ■■ ' Midi 
diferite probleme printre

oare amintim obligaţiile 
feudale în produse şi în 
■ bani, contradicţiile '' dintre 
iobagi şi nobilime, " fră
mântările ţărăneşti, ca
uzele, izbucnirea şi des. 
făşurarea marii răscoale 
de la 1781 de sub con
ducerea lui Horea, Cloşca 
şi Crişan. Anumite fon
duri şi colecţii însumează 
informaţii privind revolu
ţia de la 1848. O serie de 
rapoarte ale activităţii scot 
In relief rolul lui Avram 
lancu şi «d tribunilor săi 
în luptele pentru apărarea 
Munţilor Apuseni ca „Ţa

tagete Matei Corvin în
tăreşte dania făcută de re. 
geto Ludovic 1 românului 
Voicu şl fiilor săi Şi le 
lilgikdtiie să ridice o bise
rică „pe locul cel vechi". 
După cum vedeţi am citat 
ţţtttmele cuvinte după do 
cument. Prin această sin. 
tagmă, „pe locul cel vechi" 
se înţelege că aici a exis
tat o biserică In câre se 
rugau românii. Ea ne duce 
deci cu gândul în urmă, 
poate cu câteva secole, 
atestând vechimea neamu
lui nostru în giia sa stră
bună. După cum ştim, acest

pentru scrierea istoriei
ră Românească", populari
tatea de care aceştia se 
bucurau in rândul româ
nilor subjugaţi stăpânirii 
străine. Sunt multe infor
maţii privind formularea, 
după revoluţia de la 1848, 
a  Unor deziderate de îna
intare prin cultură a ro
mânilor, de dezvoltare a 
limbii române şi a  învăţă
mântului Foarte conclu
dent este, oglindită lupta 
pentru .emancipare naţio
nală până la 1 Decembrie 
1918. Documentele aduc in 
faţa ochilor entuziasmul 
de organizare a consiliilor 
şi a gârzitor naţionale, pre
gătirea şi participarea la 
Marca Adunare Naţională 
de la Alba Iulia.

— Am înţeles. Amintiţi 
concret unele documenta

— Cel mai vechii docu
ment pe care îl păstrăm 
poartă data de 10 februa
rie 1386, fiind un privile
giu prin care fraţilor Du
mitru, Bogdan, Toma şl 
Blasiu, fiii lui Voieu ro-

. dăruită ®o-
şia Bolvaşfilţa. Dv I» 1458 
păstrăm un act prin care

oatţhunedorean de ţară 
« constituit iniaig statului 
«ac şl locui unde de-a 
Mtgul veacurilor *-au des. 
Uşurat multe încleştări 
sociale. La un şir de nu- 
ssere de inventar sunt tre
cute mai multe documente, 
începând cu anul 1507 
jpiMi la 1697, care consti
tuie mărturii pregnante ale 
organizării religioase a ro
mânilor din domeniul Hu. 
nedoarei.

— Desigur Ci puteţi să 
ne relataţi şi despre alte 
documente tot atât de vechi 
şl Importante.

— Mă gândesc la va
lorosul document care s-a 
născut in timpul răscoalei 
«e la 1784. Este deci vorba 
«aspre Ultimatumul adre
sat de ţăranii răsculaţi în 
numele lui Horea nobililor 
refugiaţi în cetatea Devei. 
©*eă trecem ta revoluţia 
de ia 1848 consemnăm co
respondenţa între Avram 
lancu şi tribunii săi, care 
reflectă în mod pregnant 
mersul revoluţiei în Munţii 
Apuseni. Deosebit de sem- 
fâtlsmtiv. ni se pare a fi

un raport al magistraţilor 
din Hâlmagiu prin cat» 
îşi exprimă dezaprobarea 
faţă de arestarea lui A- 
vram lancu de către aute- 
rităţile austriece. înain
tând în timp, în minte ta i 
Vine imaginea unei plân
geri a locuitorilor din sa
tul Lăpuşnic, care la 18 
septembrie 1856 se adresau 
comisarului cercual din 
Deva cu rugămintea de a 
li se înapoia pământurile ră
pite de către urmaşii no
bilului Lazar Pal. Petiţio
narii-, arată că până la 
„slobozenie" şi-au plătit 
„porţia pământurilor sute 
de ani până la 1854", anul 
când fiii grofului le-a ră
pit pământul. Lupta pentru 
păstrarea fiinţei naţionale 
şi a limbii strămoşeşti este 
bine ilustrată într-o plân
gere a vajnicului protopop 
din Dobra, la 26 apriHe 
1867, Nicolae Cratoie. A- 
dresându-se comitelui su
prem de Hunedoara . sus- 
nttaitui solicită ca „ordi- 
naţiuniîe" ce 1 se trimit 
să fie scrise în limba ro
mână, „In limba poporului 
acestui comitat". Pe ace
eaşi linie, semnificativă 
este moţiunea votată in 
Comitetul comitatului Za- 
rand, la 10 octombrie 1861, 
bl care se exprimă împo
trivirea faţă de anexarea 
Zarandului Ia Ungaria.

Apropiindu-ne în timp, 
mă gândesc cu plăcere la 
cuvântul de deschidere a 
lucrărilor Asociaţiei „As- 
tra“, din. 27 august 1899, 
de la Deva, toi care Fran- 
cisc Hossu Longin făcea 
apel ca fiii Şi fiicele popo* 
rului român „aşezat de mii 
de ani Intr-o ţară atât de 
frumoasă" să se înroleze 
în „armata" culturii care 
„nu râvneşte la comoara 
nimănui", dar „adoră Şi 

* apără cu bărbăţie comorile 
ce le-a!»m ,şi. ce le vom 
mai aduna în viitor". Me
sajul tuturor acesta do
cumente este încă destul 
de actual.

Interviu consemnat de 
MIMSL BOCEA

▼
In Deva ca şi î» alte 

localităţi, se refac zo
nele ţi spaţiile verti.

Fote PAVEL LAZA

ULTIMUL PRINŢ
Unul şi ultimul dintre 

aşii aviaţiei române, din 
elita zburătorilor care au 
scris pagini de istorie a 
neamului românesc, a fost 
şi aviatorul TUDOR GRE
CEANU. Cu tresa de ofi
ţer aviator al promoţiei 
1938, este repartizat la flo
tila 1 Vânătoare — Iaşi, 
ca la sfârşitul anului 1940* 
sft fie posesor al celor 7 
brevete probate. Este re
partizat apoi la Grupul 7 
Vânătoare de unde este 
trimis la- specializare in 
acrobaţie, PSW şi zbor de 
noapte. Anul 1941 îl gă
seşte ia Gr. 7 Vt., pilot pe 
avioane Me—109E.

într-una din luptele ae
riene, este lovit, rânit, dar 
Sşl aduce avionul în liniile 
amice şi se salvează cu 
paraşuta. După însănăto
şire, se întoarce la datorie 
având camarad pe aviato
rul Alex. Şerbănescu, vii
tor prinţ al aviaţiei de 
Vânătoare româneşti, o 
mare perioadă a războiului 
cu care luptă alături, pe 
linia frontului şi apărarea 
teritorială. Împreună, ală
turi de ei şi regretatul a- 
viator hunedorean Tiberiu 
Vinca, participă la unica 
luptă terestră nocturnă a 
zburătorilor, cunoscută în 
vreo istorie a aviaţiei, bă’ 
tălia aviatorilor pe câm
pul de zbor de la Kar-. 
pcrwka, lângă Stalingrad, 
ia 23 noiembrie 1942.

In retragerea ce ur
mează ca urmare a masa
crului făcut de bombar
dierele americane în ţară, 
se stabileşte cu unitatea la 
Tecuci, de unde participă 
la b ă t ă l i i împo
triva ambilor inamici, 
într-una din luptele cu 
ploaia de avioane Mustang 
inamice, la zece mii de 
metri înălţime, este rănit, 
lovit şi cu bateriile de o- 
xigen distruse. Nu îşi a- 
mintea cum a aterizat lângă 
Găieşti, unde a fost găsit 
legat în chingi, inert şi pră
buşit peste comenzi. După 
două luni de spitalizare. 
Urmează ultima parte a 
bătăliilor sale începând cu 
13 septembrie 1944, de pe 
Balomir şi în fruntea esca
drilei pe care o conduce, 
participă la eliberarea 
Transilvaniei, apoi mai de
parte până la capitularea 
Germaniei. îşi încheie ac
tivitatea pe front cu 867 
de misiuni de luptă, cu 
38 avioane doborâte şi alte

30 avioane distruse la sol. 
Este distins cu multe or
dine şi medalii româneşti, 
germane, ruseşti şi ame- . 
ricane; Cavaler a! Ordinu
lui Mihai Viteazul, Vir
tutea Aeronautică Română 
cu Cunună de Ştejar, Co- 

; roana României cu panglica 
de Virtute Militară cu ro- 
zetă şi altele tot aşa de 
preţioase.

Şi numai după doi ani 
de la război aviatorul Tu- 
dor Greceanu este scos din 

cadrele armatei drept „mul
ţumire" meritelor sale, şi 
după alţi doi ani, ţa 4 mar
tie 1949, este arestat de 
maşina feroce comunistă 

• românească ce Urmărea 
distrugerea elitei româneşti 
şi este condamnat la zece 
ani temniţă grea, pentru 
„uneltire împotriva orân
duirii socialiste". Este pur
tat în temniţele şi teribi
lele locuri de exterminare 
şi supus celor mai sădire . 
torturi şi umilinţe de ia 
Malmaison, Jilava, Poarta- 
Albă, Valea.Neagră, mi
nele de plumb Baia Mare, 
Zarea Aiud, Zarea Gherla. 
De la Aiud evadează în luna 

- decembrie 1952, dar fiind 
trădaţi, cei doi cu care e- 
vadaseră au fost prinşi şi 
executaţi prin împuşcare, 
iar el condamnat pe viaţă. 
Este Insă graţiat în 1964 
din Zarea Gherla.

De aici înainte lucrează 
la Steaua Roşie ca şef de 
laborator in laboratorul 
pentru încercări de rezis
tenţă pe modele reduse, 
primul asemenea laborator 
din România căruia ei îi 
dăduse viaţă. Aici s-au fă
cut şi primele probe pen
tru dădfrea TVR şi podul 
de la Cernavodă. Ultimii 
zece ani după ieşirea Ia 
pensie în 1975, Căpitan Co
mandorul aviator Tudor 
Greceanu (V.R.) rămâne 
ţintuit de O arterită obli- 
terantă şi o boală gravă 
de digestie — consecinţă a 
anilor de închisoare — într- 
un apartament redus, din- 
tr-un bloc, la o margine de 
Bucureşti.

Se stinge la 28 decembrie 
1994 şi este condus pe ui. 
tîmul drum de câţiva ca
marazi, cu care, eu o ju
mătate de veac In turnă, 
luptase pentru alipirea la 
patria mumă a ţinuturilor 
româneşti răpite sama voi.
mc.

IONEL
Vădeni

■ @es de-a doua seară a .
' < A i, C(ir nSil — ■Wguliiilaţa 4oRr
Cfe* de Ajutor Reciproc 
•  Donsionăritor din S -  
«erto, a intrat pe~ ma- 
dtstrala continuităţi, do- 

. vedindu-se tai rea! ari <fe 
cdftură şi detectare, muît; 
apreciat de participanţii 
care au umplut sala până 
da «fiaz... Solicitările au 
fost Insă muit mai mari! 
(Prezenţa silui primar al 
«•şuiul, Păun Petru 
«Sfca, cu fcuţi*. le-a dai 
speranţa şi promisiunea 
că in curând pensionarii 
Alia Simeria vor avea un 
«feb pentru desfăşurarea 

asemenea . mani

festări frumoase!). Uver- 
tors ferii „Amintiri, a. 
minttrl", susţinută de mu
zicanţi de clasă c» ' LuiU 

. Aiuzan, Emil 
Mihai Bari, Coste! Şa
man şi Lorinţ Brayjak, 
a fost cântată, deopotrivă, 
de ta i  cei prezenţi in 

. sală.
Un punct deosebit l-a 

constituit sărbătorirea ce
lor născuţi în luna res
pectivă, pe oare soliştii 
vocali au ţinut să.i răs
plătească cti melodii de 
neuitat.

Surprizele nu s-au ift» . 
sat aşteptate U In vede
ta» povestirii „celei mei

suu unt-
frtunoase" şi a „celei mai 
ioziit amintiri" din viaţi, 
s-a hotărât ca aceasta să 
a9bft toe prin tragere la 
soiţi* Di- Nicolae Capră 
(„tânăr" — pensionar) a 
confecţionat din timp, tn 
secret, o „roată buclu
caşă" — cifrată. Rotirea 
a indicat numerele de 
©nita aîe dnei Ana Matiş 
şl ale dlui Palmi. Urdea, 
caro şi^iu istorisit pe 
IlAIri cu mult şarm amin- 
firile respeetive. „Reala

buriucaşă** s-a oprit şi 
asupra altora...

S a  dtafiat şi un a- 
tractiv concurs fulger pe 
tema «superlative din 
geografia ţării", la care 
au participat toţi cei 
prezenţi în saŞ. Dintre 
ei s-au detaşaţ, mi crie 
mai multe răspunsuri eo- 
rerie, doamnele: Eugenia 

PărlaţeatiA Lina Ardriean, 
precum şi dafi Pampiliu 

. Qricovean şi Nkoiae Ma* 
tiş- Soliştii vscaH, ca de

obicei, au fost la înăl
ţime : Babi Munteanu, 
Oct-rvian Alic, Trăsenuţ 
Crăcîunean Em8 Tar- 
noveţchi, Horaţiu Pali- 
hovici S-au cântat me
lodii de muzief uşoarfi, 
romanţe, de muzică pmiu. 
iară, canţonete etc. S-au 
spus anecdote, epigrame, 
snoave, evidenţiat fiind 
la acest capitol Petru 
Urdea. Ca invitai de 
onoare a  serii, solista 
vocală Mona Soriţi din 
S®c.urtefti a încântat ca’ 
de Alifii’ -publica! cu 
melodiile sale.

In final a avut loc ţi 
bb concurs de dans care

V
a dat câştig de cauză so- ţ  
ţilor Cocioarbă. Şi încă 
ceva: câteva pensionare 
au ţiaut să.şi .. prtaeze 
măletaia cidinarâ, pre
gătind prăjituri din ceie 

: mai gustoase, pe care 
le-au servit, ca în fami
lie, celor din jttr. Feli
citări I Cu un ritotec, cu 
o gluraâ, cu dans sau
cu- o prăjitură, aşa au
hotărât pensionarii din 
Simeria să-şi „îndul
cească" câteva ore pe,
lună la „Sssara amintiri
le*", de acum atât de
îndrăgită tor.

IOSXF MtRCEA,
Simeria
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Numai durerea încheagă gândurile 
şi le dă puterea de a pătrunde: Fulgii de 
zăpadă cad leneş la pământ, sloiul de ghea
ţă i z b e ş t e ;

DECALOG • 3

CU TI-TU MAIORESCU (1840— 1917)

© „Plăcerea şi dure rea pot să fie fizice, fe
ricirea şi nefericirea sunt intelectuale, stafii ale cre
ierului, şoptirile misterioase din scoica marină".

© „Tu semeni spiritului ce-1 înţelegi. Şi înţelegi 
numai spiritul căruia i te asemeni"

© „Durerea înalţă omul de valoare şi coboară 
pe cel de rând. Nu orice noapte arată stelele, numai 
noaptea cea senină",

© „Lumea este pustie pentru cel pustiu; pentru 
cel ce trăieşte e vie — cum . adevereşte Protagora : 
„Omul e măsura tuturor lucrurilor".

© „Niciodată mintea nu conduce'; ea arată nu
mai alternativele. Direcţia finală o hotărăşte inima".

© „Bucuria e o fericire; a produce bucurie altuia 
e o virtute".

Selecţie de ILIE LEAHU

„Cinsteşte ziua Domnu
lui".

De câte ori ne prinde 
febra muncii în zi de 
duminică. Mai avem ceva 
de reparat, ceva de căl
cat, mai avem să facem

puţină curăţenie . sau 
poate tocmai ne-a venit 
ideea să ne aranjăm alt
fel locuinţa. Avem o 
palmă de grădină ce 
trebuie îngrijită şi toată 
săptămâna nu am trecut 
pe acolo. Facem piaţa 
sau i-am promis unei 
prietene că o ajutăm 
să-şi coase ceva...

— „Să nu uit să schimb 
aşternuturile, săptămâna

Honoră de Balzac (1799— 
1850) — romancier fran

cez.

•  Balzac se întâlneşte cu 
lin prieten. Acesta-i spune:

— Sunt tare nefericit. 
S-a îndrăgostit o slută de 
mine Şi nu ştiu cum să 
scap de eâ. Ce poate fi 
mai rău pe lume ?

— Indiferenţa unei fe
mei frumoase — îi răs
punse zâmbind Balzac.

•  Balzac îl prindea me
reu cu minciuna Pe vale
tul său.

— Minciuna e unul din 
cele mai urâte vicii. Nu-i 
frumos să-ţi minţi aproa
pele — îi spunea deseori 
Balzac valetului.

r r  Şi totuşi, de câte ori

«3-J
bate portărelul la uşa noas
tră, nu mă trimiteţi chiar 
dumneavoastră să-i spun 
că nu sunteţi acasă ? —
îl întreabă valetul.

— Ar putea fi vreodată 
portărelul „aproapele nos
tru"? —- îi răspunse îm
bufnat Balzac.

Lucian Blaga (1895—1961) 
— poet, dramaturg şi fi

losof român.

* Lucian Blaga asculta 
plictisit pe un tânăr cu 
pretenţii de poet care se

Cu oameni 
celebri

încăpăţânase să-i citească 
o nesfârşită tragedie în 
versuri. Deodată, Lucian 
Blaga izbucni:

— Ia te uită ce vers 
sublim 1 Cum de s-a rătă. 
cit în tragedia astă fără 
cap şi fără coadă ?

Alexandre Dumas — tată) 
(1892—1876):-— romancier 
şi dramaturg francez. .

•  La succesul premierei 
„Demimonde" a lui Du
mas — fiul, cineva îi 
spuse lui Dumas — tatăl:

trecută nu âm avut timp I 
pentru spălat rufe, este î 
apă caldă, ce ar fi să le | 
spăl, to i ia câteva ore şi * 
spre amiază am şi ter- |  
minat, între timp pun şi ! 
mâncarea pe foc. Dar nu |  
avem timp azi să mân- » 
căm împreună, progra- I 
mul nostru nu este la fel. * 
Nu am pus ordine în acte j 
şi oricum după-amiaza e J 
liberă... şi mai trebuie să | 
aranjez puţin cămara « 
şi dulapul, toate stau pe I 
dos. Copiii şi-au făcut * 
temele? Hainele, pentru I 
mâine sunt pregătite? Au * 
încălţămintea curată? Ce | 
repede s-a făcut' seară 1 J 
Şi am uitat că azi a fost i 
duminică!...“ *

: INA DELEANU |

__________________I

— Cred că şi dumitale 
se datorează succesul pie
sei.

— De fapt eu am cel 
mai mare merit.

— Nu înţeleg I V
— Eu sunt autorul auto

rului, ce vrei mai mult?!

Culese de ILIE LEAHII
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CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA

Flora şi vegetaţia Retezatului, puţin modificată 
de om, prezintă un tablou interesant şi încântător. 
In acest masiv, de Ia poalele muntelui şi până la 
piscurile pleşuve, se succed păduri de foioase până 
Ia 1290 m altitudine, apoi păduri de răşinoase, în spe
cial de molid, urmate de etajul subalpin al jepilor, 
care cedează încetul cu încetul pajiştilor alpine, dea
supra cărora străjuieso crestele şi piscurile munţilor, 
cu prăpăstii înspăimântătoare şi perspective largi şl 
minunate.

Intrând în masivul Retezat, pe drumul de pe Va
lea Râului Mare, de la Râul de Mori şi Glopotiva 
spre Gura Zlata, putem întâlni gorunul, mojdreanul, 
fagul, carpenul, mesteacănul, jugastrul, păducelul, 
alunul ş.a. Pe malurile Râului Mare, se află înşiruite 
zăvoaie compacte de anin, iar la piciorul versanţilo» 
ne apar pâlcuri de nuc comun în stare subspontană, 
fenomen rar întâlnit, apoi teiul şi pinul -silvestru.

Din Gura Zlata spre Gura Apei şi în sus pe 
Zlătuia, întâlnim arborele străbune de fag până la 
1200 m altitudine, urmate de păduri de molid din 
care nu lipsesc pâlcuri de scoruş şi exemplare spo
radice de mesteacăn, paltin de munte, salcie eâ- 
prească, plop tremurător ş.a. ’

Zona subalpină este reprezentată de asociaţiile 
de jepi, care, în Retezat, formează tufărişuri dese şi 
întinse. Pe alocuri, din desişul jepilor se ridică zâro- 
brul sau pinul cembra, care creşte abundent, izolat 
sau în pâlcuri, mai ales In căldări şi în văi largi d# 
origina glaciară, precum şi pe stâncării sau grohptişuri, 
între 1700—1900 m altitudine. în această zonă mai 
sunt răspândite ienupărui pitic, aninul de munte, 
salcia pitică, smirdarul, merişorul, afinul şi coacăzUL 

Marea majoritate a florei alpine o formează 
plantele ierbacee. în munţii Retezatului sunt răspân
dite, peste 920 specii de plante ierbacee din care 46 
la sută sunt specifice florei europene şi eurasiei, 18 
Ia sută reprezintă endemisme carpatice, iar restul 
provin din alte centre genetice. Un număr de peste 
50 plante sunt endemisme proprii Retezatului dintre 
care cele mai importante sunt din genul Hieraciam 
oare îşi are centrul genetic în acest munte.

■ . (Va urma)

Ing. IACOB TBAIAN, 
Orăştie
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/  •  Să fii dogar sau să-ţi 
lipsească o doagă.

•  Să ai cap luminat sau 
lumină la cap.

•  Să-ţi spui cuvântul 
sau să nu te ţii de cuvânt.

•  Să sapi pământul 
sau să-ţi sapi colegii.

•  Să-ţi placă coliva sau 
să-ţi mănânce coliva.

•  Sâ faci pe prostul sau 
să fii prost din fire.

Ku-i totuna fi| o podoabă
•  Să ai podoabe sau să

•  Să cânţi sau să joci 
cum îţi cântă alţii.

•  Să bei vinul sau să-ţi
bei minţile. •

•  Să mori ca un erou 
sau ca un laş.

•  Să cânte Popa 
să-ţi cânte popa.

sau

•  Să te cheme Gogii sau 
să fii Demagogu.

, # Să mături sau să te 
măture.

' •  Să tragi aer în piept 
sau să fii tras In piept.

•  Să te bată vântul sau 
să te ia vântul.

Selectate de 
* N. ZAMFIR Desen de CONSTANTflTGA VRILA
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ORIZONTAL: l) Vestitori ai primăverii, 
ce-ncântă ades privirea —- Fieful idilelor 
generate de astenia primăvăratică; 2) Go- 
pil din flori născut in familia rozaceelor 
— Potire de petale la bogata masă a pri
măverii; 3) îmbătat de prologul primăvă- 
ratic al... Nadei florilor — Clopoţelul ma
gic zvonit dintr-o colindă; 4) înscrisuri 
menţionate la nişte măsuri interne! — 
Bâze melifere cu primăvăratece ispitiri 
apicole; 5) Trunchi purtător, de ramuri 
într-Un decor rece — Paznic la bobocii 
abia răsăriţi; 6) Ingredient gastronomie 
încolţit odată cu primăvara — Periodic 
apărut din prjmăvară-n primăvară; 7) 
Primăvăratio mesaj floral, venit pe aripi 
de vânt (var.) —- Crâmpei de fertilitate 
trezit primăvara la viaţă; 8) Măsură per
sonală pentru hrănirea lăcomiei — Pri
măvara tumultuoasă din calendarul vieţii; 
9) Gopil din flori zămislit pe planeta al-

bastră Scurtă prezentare pentru Or
ganizaţia Internaţională a Comerţului; 
10) Falnicii culmilor domoale, împodobiţi 
primăvara cu penate frunze — Primii 
ghiocei ai primăverii adolescentine.

VERTICAL: t) Covor primă văratic cu 
mirifice motive florale — Primăvăratio 
amorez cu lunatice plimbări la înălţime; 
2) Graţioasă participantă la încoronarea 
primăvăratică a lui Verde împărat — 
Succintă pronunţare dată marii familii 
a Terrei; 3) Fionguri obişnuite muncii 
cojocarilor— Navigator primăvăratic plu
tind în derivă; 4) Frumuseţe trecătoare în 
primăvara vieţii — Solistă fruntaşă din- 
,tr-o companie muzicală; 5) Panoptic mo
bil .cu măiestre pânze de inspiraţie flo
rală — Prezenţă primăvăratică cu petale 
de catifea; 6) Grai de sorginte nord-ame- 
ricană încoronat primăvara (yar.) — Mă
sură toognoscibilă la băcănia avarului;

7) Factor de ordine pe scara valorilor — 
Maestru mozaicar in atelierul cromatic al 
primăverii; 8) Floare aleasă a spaţiului 
mioritic — Patronul împerecherilor flo
rale primăvăratice; 9) Idealuri ce-nstrupă 
dintotdeauna lira — Buchet de flori a» 
lese al primăverii conjugale; 10) Yesteso 
în final deşteptarea primăverii — Medii 
ambientale specifice dimineţilor de pri
măvară.
DICŢIONAR: EOL.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„MICROSIOANE" APARUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

I) SCRIPTOLOG; 2) ARAT — CRETA» 
3) CUREA ■— AGIL; 4) ENE — FETICA) 
5) RT — SOROC — N; 6) D — TANAH 
— DT; 7) OLĂRIT — BRE: 8) TECI — 
AURAR; 9) AGAŢĂ — SACI; 10) LA
MENTAŢIE, ---------................... ............ .



Din lumea la rg ă
r « mmm t  mmm # mmm # mmmm 0  mmm g j

\ ULTIMA „BÂRFA" LA WASHINGTON

Cresc în intensitate zvonurile privind o separare 
— chiar un divorţ — între preşedintele Clinton şi 
Prima Doamnă. Zvonuri atribuite unor agenţi din 
serviciul secret care ar fi afirmat că între cei doi ar 
fi intervenit o ruptură şi că Hillary l-ar fi ameninţat 
pe BilI că s-a săturat de „trădările“ sale şi că e hotă
râtă să pună capăt căsniciei. Asta poate şi că, dacă ar 
fi liberă şi preşedintele ar fi înfrânt la alegerile din 
1996, ea ar putea candida la următoarele pentru Casa
Albă.- '

Toate aceste zvonuri au fost adunate de ziaristul 
Walter Scott, de la revista „Parade", titularul unei 
rubrici de dialoguri cu cititorii, care le-a pus in pa
gină intr-un mod ambiguu, de natură să-l ferească 
de eventuale neplăceri, afirmând că asupra credibili
tăţii lor nu se poate pronunţa, dar că „nu se vorbeşte 
despre altceva la Washington". El a a'dăugat că ase
menea „bârfe" se răspândesc periodic, fiind totdea
una prompt dezminţite de Casa Albă. Cât priveşte 
eventuala candidatură a lui Hillary la postul ocupat 
acum de soţul său, Scott o exclude, convins fiind că 
scandalul provocat de un divorţ iar dăuna chiar mai 
mult decât preşedintelui.

„Parade" confirmă totuşi că între unii agenţi de 
escortă şi soţii Clinton lucrurile nu merg'tocmai bine. 
Şi, precizează că Hillary, în special, „îi bănuieşte că 
îşi cam vâră nasul unde nu le fierbe oala şi se strâ- i 
duieşte «ă-i ţină la distanţă". O primă măsură a fost 
permanenta „rotaţie" a agenţilor, pentru ca aceştia 
să.nu aibă vreme să se familiarizeze cu celălalt per
sonal şi să afle astfel prea multe lucruri despre ra
porturile dintre iluştrii soţi.

Indienii Sioux contra
Din lagăr... in gulag

— „Dansând cu lupii" ne-a trădat !
Kevin Costner va mai 

dansa cu lupii, dar. numai 
pe ecran. In realitate ac
torul, care a încasat cca 
69 milioane de dolari pen
tru a sensibiliza lumea cu 
privire la valoarea şi vir
tuţile culturii Lakotă Si
oux, şi.a atras anatema 
pieilor roşii din toată A- 
merica. Motivul ? Hotă
rârea sa de a construi un 
enorm cazinou (plus un 
complex hotelier, terenuri 
de tenis, piscină şi amfi
teatru) pe un teren din 
National Forrest, teritoriu 
ce a aparţinut dintotdea- . 
una populaţiei indigene 
din America. Un teritoriu 
ce se află încă în centrul 
disputelor dintre autorită
ţile federale şi pieile-roşii, 
în ciuda unei sentinţe a 
Curţii Supreme a SUA 
în favoarea celor din ur
mă.

După ploaia de „Oscar". 
uri ce a marcat triumful

filmului „Dansând cu lu
pii", indienii Sioux din 
Naţional Forrest îl onora
seră pe Costner în cadrul 
unei ceremonii „sacre" în 
timpul căreia şeful tribu
lui îi împletise pene de 
vultur în păr. Un gest sim
bolic pentru ă-l primi în 
„marea familie". Dar după 
mai puţin de trei ani de 
la acest eveniment, acto
rul s-a hotărât să-şi tră
deze „fraţii", tratând di
rect cu autorităţile sta
tale, care se consideră pro
prietarul legitim al acelor 
rezervaţii şi obţinând auto
rizaţia de a construi, până 
în 1997, un complex va
lorând peste IDO de mili
oane de dolari. Şi care, 
fără îndoială, va atrage 
clienţii şi banii mai mo
destelor cazinouri ale 
pieilor-roşii, singurele surse 
de fonduri şi bunăstare 
pentru populaţiile indiene.

Din lagărele naziste în 
gulagurile sovietice un 
destin tragic pentru 
zeci de mii de ruşi, fă
cuţi prizonieri de Wer- 
macht şi eliberaţi apoi 
de Armata Roşie, expe
diaţi în Siberia doar pen
tru „vina" de a fi stat 
ani de zile in mâinile 
duşmanului. Dar aceeaşi 
soartă au împărtăşit-o şi 
mulţi occidentali, nu nu
mai dintre inamici, ci şi 
dintre aliaţi, care şi-au 
găsit sfârşitul nu în Ger
mania, cum se crezuse 
până de curând, ci în 
Uniunea Sovietică.

Aceasta este în rezumat 
teza susţinută de cotidia
nul moscovit „Kommer- 
sant", pe baza investigâ- 
ţiilor realizate de un cer
cetător parizian, Denis 
Sellem, care a reuşit să 
ajungă la o serie de do
cumente ce atestă indu
bitabil teribilul calvar. 
Este vorba, în primul 
rând, de raportul înain
tat lui Ştalin de un ge
neral sovietic, şi care 
conţine un minuţios re
censământ al prizonierilor 
„eliberaţi" de ruşi din

lagărele naziste. In ra
port sunt menţionaţi 
45000 de francezi, cca. 
3800 englezi şi tot atâţia 
americani, peste 11000 de 
italieni etc., indicându.se 
şi traseele urmate de a- 
ceştia. ■ ”

De pildă, la 20 martie 
1945, au fost expediaţi ih 
„lagărul de tranzit" de 
la Odesa 4500 francezi 
şi vreo 6000 anglo-ame- 
ricani, ca şi , reprezen
tanţi ai unor alte na
ţiuni, marele port din 
Crimeea fiind, practic, 
etapă în drumul spre Gu
lag.

în 1956, odată cu ve
nirea lui Hruşciov la 
Kremlin, mulţi dintre a- 
ceşti nefericiţi străini au 
fost puşi în libertate, dar 
destui dintre ei au con
tinuat să rămână în de
părtările Siberiei, ascun- 
zându-şi propria origine 
de teama unor ulterioare 
persecuţii. Istoricul fran
cez a reuşii să dea de 
urma câtorva dintre ei, 
mărturisirile acestora fi
ind, după spusele sale, 
terifiante.
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Un cartonaş şi o inscripţie ascunsă ta e dai" („Răzuieşte şi dă") promite să 
sub un strat de vopsea, exact ca la cele depăşească aşteptările celor care au ini- 
atât de răspândite în lumea întreagă ţiat-o, aria jocului extinzându-se din 
sub deviza „Răzuieşte şi câştigă 1". Dar Lombardia la întreaga Italie. „Am fi 
ceea ce se descoperă după efectuarea o- putut solicita oferte organizând strânge

a i

Cosa Nostra, o atracţie 
turistică pentru „Marele 
Măr". Aceasta e ultima i- 
dee a primarului italo- 
american al New-Yorkului, 
Rudolph Giuliani, care a 
făcut unui grup de oameni 
d afaceri, aflaţi in vizită 
în Manhattan, însolita pro
punere : „Aş putea să vă 
conduc personal prin oraş 
şi. sa vă vorbesc despre 
locurile unde au fost a. 
sasinatc mari figuri. ale 
mafiei — a spus fostul 
procuror federal, prietenul 
celebrului judecător Gio- 
vanni Falcone, devenit la 
rându-i bine cunoscut pen
tru loviturile grele date 
marilor „familii" mafiote. 
Aş putea să vă prezint 
chiar câteva imitaţii ale 
„naşilor" în funcţie de 
disponibilităţile portofe
lelor dumneavoastră", a 
adăugat el. t -

Giuliani a reuşit intr- 
adevăr să trimită în în
chisoare pe viaţă boss-i 
precum Tony Corallo şi 
Anthony Salemo, azi 
morţi, şi l-a adus în faţa 
instanţei pe Paul Castel- 
lano, asasinat apoi din 
ordinul lui John Gotti.

Primarul a subliniat că 
ideea sa de promoţiune 
turistică este cât se poate 
de serioasă şi că „ttfrul 
interlop al oraşului" ac 
putea fi extins şi în lo
calităţi din BroOklyn încă 
Şi azi „cu parfum de ma
fie". „Aş putea să vă arăt 
unul djn locurile mele 
preferate şi să vă d&ecriu 
cu detalii cum s-au pe
trecut lucrurile şi cum

ia  Tour“
anumite fotografii din ziare 
au fost trucate pentru a 
face ca scenele să apară 
mai suculente". Un ase
menea loc ar putea fl 
„Half Moon Hotel" din 
Coney Island, unde în 1941 
mafiotul pocăit Abe Re
ies, zis „Kid Twist", ■: a 
zburat în mod misterios 
pe o fereastră de la etajul 
al şaselea. Sau ar putea Ii 
traseul de pe Knickerba- 
cker Avenue, unde boss
ul Garmine Galante a fost 
eliminat în 1979.

Loteria unde se joacă 
pentru a pierde

pcraţiunii este cifra (de la 1000 la 3000 
lire italiene) pe care concurentul se o- 
bligă să o depună pentru construirea 
unei tabere rezidenţiale de muncă desti
nată tinerilor din Esmeraldos, un orăşel 
din pădurea ecuadoriană unde se află 
călugărul — misionar columbian origi
nar din Milano, Enzo Balasso. Şi „Grat-

rea fondurilor în fiecare parohie, a ex
plicat unul dintre organizatori — dar 
am vrut să-i implicăm direct pe erio. 
naşi, mai ales pe tineri. Ni s-a părut 
stimulativ să-i facem să devină pro mo. 
torii loteriei şi să-i invităm să meargă 
să solicite oamenilor să joace... pentru 
a pierde".
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S E X  S T O R Y
Un călugăr satir, şeici 

la vânătoare de afroidi» 
siace şi un film despre 
acum celebrul John Bob- 
b itt: trei întâmplări in 
care sexul şi obiceiurile 
se încrucişează printre 
polemici şi răsturnări de 
situaţii boccacciene.

UN „SFANŢ" NU PREA 
SFANŢ

Yantra Amaropjkku, mo
nahul thailandez . recent 
ieşit la rampa cronicii 
pentru neaşteptatele sale 
activităţi erotică, punc
tează şi în „deplasare". 
Adevărata natură a că
lătoriilor sale „în scopuri 
religioase" pe care le-a 
făcut în ultimii ani în A- 
ustralia şi Noua Zeelandă 
ieşind la iveală după ce

pe adresa „băncii sale au 
sosit recipisele deconturi, 
lo r: 33,75 dolari neo
zeelandezi plus ~ alţi 
101,25, Cheltuieli la Wild 
Orchid Escort Lounge 
din Auckland in mai 
1991 pentru „serviciile 
făcute". 100 de dolari 
australieni şi apoi 90 
pentru două nopţi con
secutive la Glub 25, un 
an mai târziu, bani chel
tuiţi pentru un presupus 
masaj şi un sigur..... ra
port oral".

Conform revelaţiilor 
din jurnalul thailandez 
care au declanşat scan
dalul, sumele corespund 
„Ia centimă" tarifelor 

pentru asemenea prestaţii 
şi Fratele Yantra con
tinuă să. fie pe prima pa
gină a tuturor ziarelor

de un an încoace, adică 
de când una dintre fostele 
sale credincioase, Ghan. 
tima Mayasângsi, l-a in
dicat drept tată al fiului 
eV facându-1 să devină, 
obiectul anchetei con. 
siliului budist pentru În
călcarea promisiunii de 
castitate, vină suficientă 
pentru a fi răspopit.

dorinţele şeicilor

Pasiunea emirilor a- 
rabi dirj ţările Golfului 
pentru vânătoarea de 
dropii, o pasăre şi acolo 
protejată, a cărei carne 
are faima de a spori po
tenţa sexuală a celui care 
o consumă, e pe cale 
de a pune în pericol fa
una iraniană. Strigătul 
de alarmă a fost lansat 
de Un grup de eeologişti 
şi de vânători din Bus- 
hehr, un oraş iranian de- 
pe ţărmul Golfului Per- 
sic. Bogaţii vecini arabi

care vin să vâneze in 
Iran — susţin petiţiona
rii — provoacă o dimi. 
nuare nu numai a colo
niilor de dropii, dar şi de 
şoimi regali şi acvile, de 
care se servesc pentru 
capturarea prăzii şi care 
constituie obiectul urnii 
trafic clandestin.

Amputare
contestata

Feministe, conservatori 
şi grupuri religioase din 
Washington au lansat o 
cruciadă împotriva pro
iecţiei filmului „John 
Wayne Bobbitt Uncut" 
(„neamputat"), progra
mat să fie prezentat luna 
viitoare la Universitatea 
„George Washington". O- 
ponentii susţin că pro
iecţia filmului stimulează 
cele mai rele impulsuri 
de violenţă îritr-o socie
tate deja abundent se- 
xistS.

Singur peste Pacific, cu 
balonul, din peninsula co
reeană până în Canada, in 
4 zile. Protagonistul aces. 
tei prime traversări soli
tare a celui mai mare li
cean al planetei a fost 
americanul Steve Fossett, 
50 ani, de profesie opera
tor la Bursă.

Plecat sâmbătă, 18 few’ 
bruarie a.c., din Seul in 
nacela unui balon cu dia
metrul de 16 m, înălţimea 
de 30 şi greutatea de cca 
2 tone. Fossett a stabilit Un 
nou record: de 5 navigaţie 
fără -escală : 9608 km, după 
ce in 1981 un echipaj de 
4 persoane reuşise O ase* 
menea ispravă în grup.

O altă tentativă, în 1991, 
s-a sfârşit iragie, japone
zul Fumio Niwa pierzân- 
du-şi viaţa după ce fusese 
silit să amerizeze.
• Obosit şi înfrigurat • te

merarul nostru navigator 
(a zburat uneori la peste 
8000 metri altitudine) şi-a 
lăsat lin la sol balonul la 
capătul. călătoriei,- în apro
piere de Mendham, în pro-- 
.vincia Saska.chewan. la 
cca 400 km est de Calgary.

i’ItESS



- _ „Orăştio văzută 
de un octogenar" („Cuvân
tul liber", 25. I. 1995) a 
stârnit un viu interes prin
tre orăştienii băştinaşi care 
trăiesc şi locuiesc în De
va. Cele relatate de dnul 
COL Viorel V. Cugerean a. 
testă, prin toate funcţiile 
şt caracteristicile sale is- 

i tocire. că Orăşlia este un 
centru ăl renaşterii naţio- 

pământ considerat I- 
spaţiulul transilvâ- 

ştea de Munte
IM*.).

Cunoaşterea zestrei pa- 
. ;ale, naţionale şi de 

cu ltu l a oraşului Orâş- 
tfe şi împrejurimi, eviden
ţiază faptul că aici, în 
timp, s-au ridicat oameni 
de mare valoare care prin 
activitatea lor-au rezolvat 
probleme complexe econo
mice, sociale, de ştiinţă şi 
cefîtură. Amintim pentru 
(narea lor contribuţie pe 
' Vlaieu, A. Vlad, I. Mi- 
tlu, i, Moţa, I. Rodeanu 
şa. Re dnul col. Viorel V.

Un octogenar dm Orăştie 
văzut de

Cugerean l-am cunoscut 
în gospodăria sa pe vre
mea când eră plugar, tru
ditor al gliei sfinţite (te 
sudoarea muncii strămo
şeşti, avea cele mai fru
moase şi productive vaci 
din Orăştie (iubea pămân
tul şi animalele). Cavaler 
al Ordinului „Mihai Vitea
zul", a iubit ţarina, a 
muncit-o cu sapa şi apă
rat cu spada până la sa
crificiu. Consilier juridic 
l-am întâlnit in unităţile 
agricole şt economice, lu
crând cu multă bunivote- 
ţâ, stăruinţă, plăcere şi 
pricepere. Suflet ardelean 
în credinţă strămoşească, 
înflăcărat patriot şi de
mocrat, om de aleasă cul
turi — membru al ASTREI

r  awne* - ♦*■*» «♦* » a•  s*jWNHNNNr*

m a m a  e a

m im a
„S-o strâcat rău lumea 

de cap şi la sat acum, cu 
democraţia. Mai cu seamă 
tineretu... Fata aia faină 
a Iu’ nană Florica, ce 
crezi? O fugit cu unu 
până nici n-o gătat şcoala... 
Măcar de-ar fi fost şi el, 
aişţa cu care s-o dus, bă
ia t  ©a-i însurat. Adică 
n« ştiu dac-o test cunu
nat... Da o stat mai îna
inte cu una vro 3—4 ani. 
Cu o tânăruţă... N-ave 
mai mult de 1<> ani când 
S-or încurcat. Nici asta, 
prima, nu gitase şcoala... 
Şi au şi un copil laolaltă... 
Şă tot aibă pruncu trii 
ani—"

pavesteti grupului de 
călători din autobuzul în 
care mă aflam mi-a atras 
atenţia, Aveau acei oa
meni o judecată aspră, 
dar dreaptă. Nu. nu era 
bârfâ. Erau «apresii reale 
asupra vieţii satului, erau 
consideraţii privind am
prenta pusă de schimbările 
*odaS-economice din ultimii 
•ni fii comportamentul fi
inţei umarte, a atitudinii 
m relaţiile interfamiliale.

..Când s-a eliberat unul 
din locuri, m-am aşezat 
lângă O femeie intre două 
*î «ste. Cunoştea bine că
zui în discute. Şi am pro- 
voret-o.
■. «■» Bine, bine, dar fata 
«-S ştiut Că individ ud e 
tasateat şi că a »  un co
p il?

-re- « a  o ştiut Numai 
.Mm* ce să ago, I*o plăcut 
f i  *1 de el că altfel». sau 
a|* i-O fost rânduită—

— $t ziceţi că mama, cu- 
ş# tinere n-a ştiu# 
de pianurBe celor

■ K«. nimic. Auzise
ea eeva 'poveşti, dar fata. 
*  «agat, a convins-o că* 
totul «u*i decât o min
ciună. Că ea n-are de gând , 
«ă se facă de râsul satu.

* M *.
— Şi a crezut-o mamă- 

sa?
— A crezut-o, că fata 

«ia tare cuminte. N-a ie-
niciodată din cuvântul 

părinţilor. Se înţelegeau de 
ntittune ea cu maică-sa. 
Şi-apoi era încă ia şcoală... 
învăţa de soră medicală 
ori aşa ceva.

— Cu toate astea a fă
cut-o. . —-----.........

— Ie... Să te cruceşti nu 
altă... Acu mă-sa stă să 
bolonzască, nu alta. Doară 
o fost internată şi ’a spi
tal la Deva vro 2 săp
tămâni... Şi ce- muiere bună 
îi» X-o rupt inima fiică-sa. 
Săraca femeie, cât o iti- 
bit-o, cât 0  îngrijit-o cât 
era micuţă. S-acum s-o 
facă de minune... Plânge, 
biata de ea, toată zâua...

— N-ar fi meritat aşa 
o lovitură.

— Nu. Măcar dacă aista
n-ar fi lăsat o femeie cu 
copil. .....

— Mire de profesie, â- 
dică...

— Vedeţi, mai demult 
nu se pomeneau treburi 
din astea. Mai ales la sat. 
Acum nu mai este ruşine, 
nu mai este bună cuviinţă, 
fiecare face după cum îl 
taie capu...

... Dialogul s-a încheiaţ 
#jcl. Femeia îmbrobodită i 
Cu o basma cu franjuri s-a, 
ridicat, şi-a strâns mai 
bine scurta de fâş, şi-a 
adunat plasele de pe Jos 
şi a coborât la prima sta
ţie. Dar vorba Vorbă a- 
duce şi pe ceilalţi săteni 
i-am mai auzit comentând 
cazul: „Acu se vede că 
tinerii nu % mai dau de 
lucru părinţilor eu nun
ţile. Nu ie mai tec chel
tuieli. La «at nu s-au po
menit întâmplări de-astea 
decât acum, in ultima vre
me. Ce nunţi taine se fă
ceau! H După cununia ia 
biserică urma petrecerea, 
la  corturi făcute din vre
me, în grădini orj ia câ- 
minu culturaL cu mân
căruri fel de fel... Asta 
era mândria familiei, cin
stea mirilor: să fac# ospă*. 
ţul cel mai bogat, cu cei 
mai mulţi nuntaşi, cu mu
zică faină, să se bucure 
ţinerii şi să joace până 
dimineaţa şi chiar şi a 
dau*'aR 'rr.;7

„.Crâmpeie de viaţă. A- 
tât de mărunte in tumultul 
neîntrerupt ăl marilor e- 
venimente ş» totuşi atât 
de importante pentru cer
cul restrâns al comunităţii 
rurale şi atât de dureroase 
pentru un suflet de mamă 
trădată, pentru un suflet 
de copil rătăcit— 1:

ESTERA ŞINA

din clasa a Vil-a de liceu 
— azi membru în Consi
liul Naţional ASTRA Si. 
biu, i-am audiat în dife
rite ocazii (centenarul co
rului din Orăştie — jubi- 
leele de 50 de ani şi 75 de 
ani ale Liceului Aurel 
Vlaieu). Cât mare talent, 
simţ al priceperii şi cu
noaşterii aproapelui, iubitor 
al ţăranilor (ca fiu de 
ţăran), neobosit îndrumă
tor al acestora, cu toa
te ocaziile şi împre
jurările considerându-i 
„ b a z a  de regenerare 
a ţârii". Cu mari virtuţi 
ostăşeşti, militare, ofiţer 
de elită, a luptat pentru 
apărarea pământului stră
moşesc şi Integritatea fiin
ţei naţionale, vărsând sânge 
eroic pentru ca tricolorul

i i t i » ® ;

■*»
« i i i l l i i l l i l i
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românesc să fâlfâie in va
tra sfântă strămoşească de 
la „Nistru pân’la Tisa".

Pentru a răsplăti meritele 
deosebite ale acestui Ca
valer ai Ordinului „Mi
hai Viteazul", curajul şi 
spiritul de sacrificiu adus 
pentru mărirea şi gloria 
naţiunii, propunea:

— cu prilejul atribuirii 
statutului de municipiu al 
oraşului Orăştie, dnului col. 
Viorel V. Cugerean să i 
se acorde titlul de Prim- 
Cetâţean de Onoare al mu
nicipiului Orăştie.

— o stradă din Orăştie 
să poarte numele „CoL Vio
rel V. Cugerean".

Apreciind crezul dlui coL 
Viorel V. Cugerean in 
Dumnezeu, credem că dru
mul spre progres şi civili
zaţie trebuie să treacă prin 
BISERICA, NEAM şi CUL
TURA. Reazemul nu ni-1 
poate da decât credinţa.

DAN MACARIE, 
membru al Filialei „Vatra 

Românească" Deva
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Catedrala ortodoxă „SLNicolae" din Deva.
Fire* PA VEL LAZA
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Avem în faţă o sentinţă 
a Tribunalului judeţean 
Hunedoara. în antet se 
precizează : Decizia civilă 
nr. 290/1992, D o s a r  
nr. X82/1992. Cităm din 
încheiere: „Pentru aceste 
motive, în numele legii 
hotărăşte : Respinge ca 
nefondat recursul civil 
introdus de către contesta- 
toarea Vasiu Clara împo
triva sentinţei civile nr. 
3595/1991, pronunţată de 
Judecătoria Deva, judeţul 
Hunedoara. Obligă pe nu
mita recurentă Ia plata 
sumei de 2660 de lei în re
curs către intimatul Flo- 
dan Gheorghe. Definitivă. 
Dată şi pronunţată In şe
dinţa publică din 31 mar
tie 1992". Semnează patru 
oameni de prestigiu din 
Tribunalul judeţean: Ca- 
rol Pupp, Rodlca Tănase, 
Nicolae Munteanu, Maria 
Luca — grefier.

Căzui este limpede şi 
clar ca litera legii Re
petăm. A fost judecat şi 
rejudecat de oameni de 
profesie. Dar, n-o să vă 
vină să credeţi : Sentinţa 
definitivă nu a fost respec
tată şi aplicată nici până 
azi.»

-Dosarul nr. 3011 se 
află pe rol din 2 august 
1992. în acea zi autobuzul 
RATP Deva, cu dl. Florea 
Petru la volan, a stropit 
cu apă clocotită — de la 
buşon — mai mulţi călă-

J f i l

tori. Gabriela Rotaxu şi 
Carmen Polgar, de J8 şi, 
respectiv, 16 ani, vor avea 
Urmări multă vreme, ar
surile fiind greve. Vinova
tul? încă nu s-a stabilit. 
Se împlinesc «Zi-mâine pa
tru ani, dar dosarul este 
tot pe rol...

...în dosarul nr. 5168/ 
1994 de la Judecătoria d|n 
Deva se judecă petenţii 
Eros Maria şi alţii, cu 
inţiminaţii Szemcsuk EJi- 
sabeta şi alţii. Dosarul a... 
parcurs un drum lung, a- 
nevoios. De la Judecătoria 
Deva, la Tribunalul jude
ţean, la Curtea de Apel 
Alba Iulia şi înapoi, la 
judecătoria Deva. Cităm 
din încheierea sentinţei: 
„Obligă pe petenţi să a- 
chite intimatei Szemcsuk 
Etisabeta suma de 75000 
de lei cheltuieli de jude
cată". Semnează dL Petru 
Zdrenghea — preşedinte, 
Sanda Lupşan — judecă
tor, Emilia Drâghici — 
grefier.

Semnăturile se pun pe o 
cauză mult judecată, dez
bătută, analizată, fiind 
vorba de câţiva ari de 
pământ întrebarea simplă 
care se pune este: când 
şe va aplica această Sen
tinţă definitivă ? Dar al
tele- definitive? Organele 
de justiţie nu le-au dat 
In zadar, ei In litera şi 
spiritul legii)

GA I. NEGREA

•  * • '

Am poposit pe Uft 'şan
tier al I.C.S. Hunedoara în 
satul Ocoiişu Mare. Nu 
i-am reţinut de la treabă 
pe constructori. Am vorbit 
printre», două lovituri de 
ciocan, turnări de beton, 
flacără de sudură. Dar mal 
înainte o vorbă de laudă: 
de mult nu am mai văzut 
la lucru pe şantiere oa
meni la treabă, la această 
oră.

— Ce' lucraţi ? — am în
trebat,

Vasijc Fierea, şef de
echipă: „li vedeţi pe cei

-  0

a  e n e r g i e i
â  Unde ne întâlnim cu 

tehafen radiantă ? Am fi
tentaţi să spunem: ori* 
unde) La Deva, datorită 
unor eaaaesl tis adevăratul 
sens al cuvântului, a putut 
lua naştere primul cabinet 
din România bazat pe teh
nica radiantă eu lucrul 
In echipă. Avantajele sunt 
multiple, .eficacitatea toa- 
ximă.

Oameni m nunsţi, ca 
„mâini de aur“, Îşi dră
muiesc timpul lor liber şi 
vin lş acest cabinet pentru 
a ajuta cât mai mulţi se
meni de-âî lor in amelio
rarea suferinţelor. Sfculţi. 
dintre radianţi au fost 
Înainte pacienţi, s-au vin
decat, au urmat cursurile 
şi acum dăruiesc «Hn iubi
rea lor necondiţionată tu

turor-celor ce stei şi le cer 
ajutorul.

Cabaretul are personali
tate juridică şi tuncţionează 
site egida Asociaţiei Orna* 
uitare Nonvr *fit SETRAă 
(Societatea Eu opean* pen
tru Tehnică Radiantă şi 
Armonie Sp.rituală, in a- 
celaşi timp şl numele ma
sivului muntos din Sâcă. 
râmb, unde se Va construi 
un centru de sănătate), A- 
sociaţia este recunoscută 
internaţional, având ca 
membri de onoare pe dna 
dr. Barbara Ray şi Mar- 
velle Lightfields, : benefi
ciind in acelaşi timp de 
avizul special al Ministe. 
rului ŞănătăţiL

In SUA funcţionează 
peste 20 Mo de cabinete in 
cadrul diferitelor corpora
ţii, deoarece patronilor le

convine să aibă oameni să
nătoşi, să plătească cât mai 
puţina concedii medicale, 
iar «atsriaţli aft dna ran
dament bun I* costuri 
.foarte midi de întreţinere.

România dispune In pre
zent de mulţi radianţi, 
însă doar la Deva, s-a pu
tut realiza acest lucru mi
nunat datorită bunăvoinţei 
şi înţelegerii conducerii şl a 
acţionarilor Xnstitatnlui sie 
Proiectare — I.PH. De
va S.A. Gefe mai multe 
cursuri din ţară s-au ţinut 
fet la Deva, ceea c* ne 
îndreptăţeşte să fixuaem că 
avem un oraş minunat eu 
oameni la fel de minunaţi.

ALEXANDRU VOKAft, 
preşedioieie Asoctaţiel 
Umanitare Nonprefit 

SETRAS

9 oameni din echipa mea 
Sunt lăcătuşi, sudori. P 
schele. Xoan Pop, Constan 
th» Manoiache, Francis 
Szes, Petru Haluca, Con 
stantin Ipate. Adică toţi sur 
te datorie,

— De la ce ori?
Cât e nevoie: 8, î

10 ore. Avem ceva de re 
cuperat din zilele de gei 
dar garantăm beneficiaru 
iui predarea la termen.

Slnijon Munteanu, mais 
tru. Fabrica de C.O.: 
alimentar de aici, de li 
Ocoiişu Mare, va f| termi 
antă şi predată la termenu 
convenit intre constructor 
şi beneficiar. Constructori 
sunt Pf poziţie de 1» or: 
7 ia â®. Nu vă spui 
cuvinte mari» dur firtn; 
•IC®" ţp respecţi eon 
tractele. Chiar in avans.,

' Ch. L NEGREA

1 mm Hm i „ , «i>

iteni
In satul Ohaba, din 

comuna Lăpugta de Jos, 
am vina un magaaht 
universal model „Fac 
tot ce-mi stă fj§ putinţă 
să aduc mărfurile de 
care «Stenii au trebu
inţă — ne «punea tem 
Ioana Chiroşca, gestio
nară. S i cumpere da  
alei, să tui fie tievoţi 
să bată drumurile h  
Itobpa, fiia «au Deva". 
Toata lauda f KSb. IA )



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR. 2/1995
privind declararea de utilitate publică

1 !'

a lucrării de interes judeţean „Pod rutier 7 
i pe D.J. 705 peste râul Mureş, în localitatea J
| Gelmar, comuna Geoagiu,
\ judeţul Hunedoara"
ţ Consiliul judeţean Hunedoara : 
i Văzând procesul-verbal nr. 2 din 1. 02. i 
l 1995, al comisiei constituită prin Decizia nr. 5 /  ? 
? 1995 a Delegaţiei Permanente a Consiliului ju- ) 
/ deţean Hunedoara, pentru consemnarea re- J 
) zultatului cercetării prealabile in vederea de- 1 

1 clarării de utilitate publică a lucrării di inte- \ 
) res judeţean „Pod rutier pe D.J. 705 peste \ 
\ râul Mureş, In localitatea Gelmar, comuna \ 
\ Geoagiu, judeţul Hunedoara**; ţ
i In temeiul art. 7, alin. 1 şi art. 12, alin.  ̂
i ultim, din Legea nr. 33/1994 privind exproprie- i 
? rea şi art. 59, lit. „f“ şi „h“ şi art, 62 din Le- ? 
) gea nr. 69/1991 privind administraţia publică )  
'locală: j
S H O T Ă R Ă Ş T E  |
1 ART. 1. Se declară de utilitate publică J
 ̂ lucrarea de interes judeţean „Pod rutier pe D.J. } 

\ 765 peste râul Mureş, în localitatea Gelmar, 1 
\  comuna Geoagiu, judeţul Hunedoara**. \
ţ ART. 2. Expropriatorul este judeţul Hu- \ 
ţ nedoara, prin Consiliul judeţean. \
i ART. 3. Documentaţiile tehnice şi cele- j
| lalte lucrări necesare în vederea exproprie- i
' rlî nAnfrii o u i i t o  «Im  tiHlSfaln «rn* (a «no _ i

I !t !
{ I%
M  *.

I%
l

i%
i

i 
i. w •
i

7 rli pentru cauza de utilitate publică vor fi rea- 4
* Iwain rin Tlîronf Jo îndntoaha r» rlriimttrîlnf1 ci /
)

lizate de Direcţia judeţeană a drumurilor şi 
podurilor R. A. Deva.i liuuuriiui iv. /i. ucva. i

; ART. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă Ia / 
I  cunoştinţa publică prin afişare Ia sediul Con- » 
\ siliului local Geoagiu şi publicare în cotidia- i 
1 nul local „Cuvântul liber**. >

A v i z a t
Preşedinte, p. Secretar,
COSTEL ALIC DANA AGÂRBICEANU 
Deva, la 23. 02. 1995

; <  , - : \  -(159)

S.C. METALICA VESA DEVA
\

Anunţă că şi-a redeschis activitatea în 
confecţii şi construcţii metalice. 

E x e c u t ă :
•  confecţii metalice diferite : închi- 

| deri balcoane, şarpante pentru blocuri 'şi 
l alte clădiri, porţi, garduri, pătule de po- 
 ̂ rumb, şoproane, fanare  ̂ 1
l •  reparaţii caroserii auto
\ •  plasă de sârmă
ţ •  recondiţionâri de confecţii metalice
\ şi unelte agricole etc.

A n g a j e a z ă  :
— lăcătuşi
— sudor

Deva, str. Dorobanţi, nr. 32, tel. 620719. 
(lângă Fabrica de Mătase).

(7345)

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
Deva Bd.Decebal BI.R Tel/Fax 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color M egavis ion , 
i  Goldstar, Samsung,Philips

Instalaţii complete de satelit 
Videoplayere si videorecordere 
Toată gama de produse efectrocasnice
ţ Rowenta,Philips  
Aragaze Samus (Satu Mare) 
Frigidere si congelatoare. Arctic  
.Maşini de spălat automate de Cugir şi 

Daewoo

*
*
*

-M-

Ar
Ar
Ar

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim

INVESTIŢIE OPTIMA IN :
F M O A ’

•  certificat de investitor SAFI — comi
sion 4 la sută

•  pensie privată SAFI —  comision 1 la
sută

Informaţii Ia tel./fax 641564 
Adresa, str. M. Emiuescu. nr. I 

D E V A

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI * 
ROMÂNESC" Ş.A.

CREDIT BANK , |

cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8

VINDE LA

i

L

S . C. „POLIDAVA" S . A. DEVA i !
Vă oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, la cele mai mici preţuri 
şi de calitate ireproşabila, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

ţ <

♦
♦  ;

casă;
♦♦
♦

Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj); 
Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de

Dulciuri de import;
Băuturi alcoolice;
Hârtie ambalaj pentru împachetat 

Relaţii şi comenzi - zilnic; la sediul societăţii, 
strada 22 Decembrie, tir. 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.
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D.G.N. REGIONALA GAZ METAN J .

Str. E. Gojdu, nr. 85
. A N U N Ţ A . ...... . #

Vânzarea prin licitaţie a următoarelor mij- | 
loace fixe : .v’".v- . • . •' „ ' ' . . - î

:- I

' l
)

î [ •  „Staţii de încărcare autobuze**, din ca- * ţ
1 4 lianţi Uiinnrt.nnr.fi k. fdrul judeţului. Hunedoara.

Licitaţia se desfăşoară la sediul unităţii, în * 
dată de 22.03. 1995! ’ "

Relaţii la telefoanele: 627090, 627101, ! 
625871. (161) . 1

1 i

i

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIV A 

D E V A

Scoate la licitaţie publică, în con
formitate cu Legea nr. 85/1992, vânzarea 
următoarelor blocuri de locuinţe, ce se 
află în diferite stadii de execuţie :

— Bloc „8 A“ DOBRA — 9 aparta
mente

— Bloc „8 B“ DOBRA — 9 aparta
mente

— Bloc „2“ ZAM — 4 apartamente. 
Licitaţia se va desfăşura la s e d i u l

RAGCL Deva, în data de 31 martie 1995, 
ora 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefonul nostru nr. 61 12 43.

(164)

I

l i

i î
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I.C.E. FELIX F.C.E. S.A.
D E V A

bdul Decebal, bl. R parter, tel./fax 054-612236 
Produce şi comercializează microcalcula

toare HC 91, HC 2000, calculatoare personale 
PC 386,486, calculatoare de buzunar şi de bi
rou cu imprimantă, televizoare şi video Gold
star, receptoare de satelit, telefoane şi caseto- 
foane digitale, alarme auto, monitoare, im
primante, aparatură electronică.

’ (607338)

I4
I v

ii

ce va avea loc Ia data de 13 martie,' ora 9, 
la Judecătoria Hunedoara, biroul executori ju
decătoreşti :

•  Apartament 2 camere, situat în Hu
nedoara, bdul Dacia, nr. 17, bl. A 1, ap. 36, 
proprietatea numitei Palana Livia, pentru 
acoperirea unor debite in sarcina L.C. „Costică * 
Popa et Company** S.N.C.

Preţul de pornire : 5 900 000 Iei.
•  Casă, curte şi grădină, situate în Hu

nedoara, str. Dorobanţi, nr. 7, proprietatea nu
mitei Suba Margareta şi Suba Erica, pentru f  I 
acoperirea unor debite în sarcina debitorului 
Ordog Ladislau.

Preţul de pornire : 7 800 000 lei.
•  Apartament 4 camere, situat în Călan,

str. Dr. P. Groza, bl. 2, sc. C, e t  1, ap. 26, pro- j 
prietatea debitoarei Jurj Ana Marîa. 1

Preţul de pornire : 13 000 (MM) Iei.
•  Apartament 2 camere, situat in Hu

nedoara, str. Câmpului, nr. 2, bl. C, ap. 41, 
proprietatea numitului Lingurar Florean, pe«- 
tru acoperirea unor debite în sarcina S. C. 
„Avlcom** S.R.L. --

Preţul de pornire : 4 500 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină, situate îi*

Feştişu Mare, nr. 262, proprietatea numitului 
Rus Cristinel, pentru acoperirea unor debite îiB 
sarcina S.C. „Erbocom** SRL Hunedoara.

•  Casă, curte şi grădină, situate fi»
Călanu Mic, nr. 12, proprietatea numitului
Stănculea Gheorghe, pentru acoperirea unu» 
debite in  sarcina debitorului Stănculea Ghe. 
Titel. ' - - ■ /

Preţ de pornire: 10 000 000 lei.
Condiţia de participare Ia licitaţie este de

punerea Ia executorul judecătoresc până în di
mineaţa zilei de 13. n i .  1995 a unei sume de 
10 la sută din preţul de pornire de mai sus, 
reprezentând garanţia de participare la licitaţie 
şi care va intra în preţul cu care se adjudecă 
vânzarea. !

In caz de neadjudecare suma se restituie. 
Relaţii suplimentare se pot oferi Ia sediul 

Băncii din Deva, bdul Decebal, bl. 8, telefon 
611853 sau executor judecătoresc.

, '■ " : . . -V v <l«3)

S.C. „MATEX** S.A. DEVA

(ŢESATORIA DE MATASE)

Mobilă din producţia S.C. „RELAXA** S.A. 
MIZIL, Ia preţuri avantajoase (fără adaos co
mercial).

E X .:
•  Canapea — 396 090 fes»
• Fotoliu — 194 050 *
•  Colţar (canapea 3 locuri +  

canapea 2 locuri +  colţ +
fotoliu) — 1 058 000 lei

•  Pat — 277 460 lei
•  Fotoliu-pat — 352 750 lei
•  Canapea Anica — 552 572 tei

şi altele, toate cu pluş import, 
înainte de a vă hotărî de unde cumpăraţi 

mobila dorită, vă invităm să vizitaţi şi ceea 
ce vă oferim noi, la sediul societăţii din . str. 
Dorobanţilor, nr. 34, DEVA.

Informaţii suplimentare la tel. 621542, 
int. 20; 621150; 613925, de luni până joi, între 
orele 7—15,30, iar vineri între orele 7—13.

(142) -

-



t VANZARI- 
f CUMPĂRĂRI

•  Vând dozator Siemens
(3 capete), preţ 1 200 DM. 
«Telefon 613662. (7842)

•  Vând apartament două 
camere sau schimb cu 
Gluj-Napoca, tel. 629192.

(7876)
•  Cumpăr urgent garaj

In zona pieţei. Informaţii 
tel. 613281. (7902)

« Vând apartament trei 
camere. Zona pieţei sau 
schimb cu două camere. 
616272. (7826)

« Vând VW Transporter 
1,6, dubiţă înmatricula- 
bil şi teren arabil Infor
maţii telefon 621301.

(7342)
« S.C. GEMIL — SERV- 

IMPEX SRÎ. Deva vinde 
de la depozitul din str. 
Mărăşti, 28, Deva, toate 
sortimentele de bere de 
Timişoara, în baza con
tractului de exclusivitate 
pe 1995, pentru judeţul 
Hunedoara, la preţuri a- 
varitajoase. Pentru berea 
de butoi adaosul comer
cial este zero. (7978)

« Vând casă cu anexe 
şi grădină. Haţeg, strada 
Cloşca, 20 sau schimb cu 
apartament, plus diferen
ţă. (6085)

•  Vând . urgent casă, 
Banpotoc, nr. 212. Infor
maţii familia Demea Lau- 
rean, nr. 210.

(6847)
« Cumpăr aparţament 2 

camere, Orăstie, telefon 
642912. ' (6848)

Vând 20 oi, cu miei, 
preţ negociabil. Brad, tel, 
655494. (5023)

« Vând sau schimb-Nis
san, VW Microbuz, cu 
casă. Tel. 717ff82.

(6492)
« Vând Dacia 1310, 1989, 

noiembrie, Germania. Stare 
perfectă. Telefon 720201.

(6502)
« Vând motocositoare 

nouă, Germania. Hune
doara, telefon 715575, după 
ora 20. (6510)

« Vând apartament 3 
cantiere şi garsonieră. Tel. 
714379, după ora 15.

■ (6511)
« Vând garsonieră, con

fort I, zona Dunărea, tel. 
724856, după ora 17.

(6512)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, preţ con
venabil. Hunedoara, bdul 
Traian, bloc U3, ap. 13.

(6514)
•  Vând mobilă, 3 mili

oane lei, negociabil. Hune
doara, str. Pădurii, nr: 26.

(6515)
•  Vând elemenţi încăl

zire centrală, fontă, lemn 
semifasonat, ţeava meta
lică. Telefon 714984. -

(6516)
•  Vând Dacia Break

pentru piese schimb sau 
cumpăr caroserie avariată. 
Telefon 715864. (6517)

•  Vând apartament 4 
camere, telefon : 628037.

(7974) ,
’■ « Vând talon Dacia
(papuc). Tel, 625469.

a V: - V -a ' .... '(7979)
•  Vând urgent garsonie

ră, • confort I, Deva, zona 
Gării, ap. 100, bl’ I, preţ 
5 600 000 (negociabil). (7938)
•; « Vând Sega Mega Dri
ver cu. două console şi 4 
casete. Tel. 612025.

‘ V; : ă (7931)

•  Vând bicicletă 
Mo u ta in Bike, nouă, 
gâranţie, ieftin. Tel. 
724640. (7899)

« Cumpăr apartament 2 
camere sau garsonieră zo
nă centrală, etaj inferior. 
Telefon 619232. (7917)

•  Vând teren agrement, 
zona lac Cinciş. Deva, 
Vânătorilor, ÎL

(7925)
« Vând apartament 2 

camere, Kogălniceanu, e- 
taj 2 şi mobilă sufrage- 

i rie, servante, masă, tele
vizor, maşină de cusut Nl- 
coleta, 17 programe. Tel. 
626505, 615090.

(7859)
■« Vând porumb ; ame

rican pentru floricele (co
coşi). Telefon 61754G.

(7863)
« Vând piti Ciobănesc 

(german). Tel. 617415.
(7951)

•  Vând garsonieră, ultra
central, confort I, telefon 
622420. (7947)

« Vând sau arendez te
ren intravilan, Cozia, tel. 
620884. (7939)

« SG. Nicolaconf Im
port Export SRL, Sâvârşin, 
str. Vlad -Ţepeş, nr. 135, 
judeţul Arad, vinde la preţ 
convenabil tractor articu
lat forestier, Taf 450, stare 
perfectă de funcţionare. 
Informaţii suplimentare, 
tel. 057/557442, zilnic 1— 
20. (7941)

« Vând casă, livadă, Al- 
masu Sec, 107, preţ nego
ciabil 20 000 000 lei.

■ (7940*
« Vând apartament "2 

camere, cu îmbunătăţiri, 
6 700000, negociabil. Deva, 
AJ. Crinilor, bl. F 13, sc.. 
I, ap. 4. (7937)

•  Vând apartament 2
camere, str. "Teilor, bl. 29, 
sc. I, ap. 17, preţ’ 3 500 000 
(negociabil). . (7937)

« Vând urgent aparta
ment trei camere, preţ 
6 500 000. Tel. 628805.

(7954) . ,
« Vând garsonieră in 

Deva, cartier Dorobanţi 
sau schimb cu apartament 
trei camere, zonă centra
lă. Informaţii la telefon 
621862. ,(7957)

« Vând fân, satul C.'ăi- 
nelu de Jos, familia To
por, nr. 49. ;;

(7965)
« Vând garaj metalic 

(demontabil) 6/5, compre
sor aer 380 V, eotarcă 
metalică porumb — de- 
mohtabilă. Tel. 660335, 
după ora 18. (7966) ‘

« Vând tractor U 650 şi 
plug (zero ore funcţio
nare). Telefon 625100.

(7969)
« Vând teren arabil şi 

intravilan, în Sîntuhalm. 
Telefon 660839. (7966)

•  Vând ecograf camera
SSD 202. Tel. 060 —
43 36 16. (7967)

«Vând Oltcit Club, 
2 400 000 lei, negociabil. 
Telefon 628809. (7962)

« Cumpăr garsonieră sau 
apartament. Ofer 4 mili
oane lei. Telefon 622129.

: \  ; (7961)
« Vând talon , Opel 

Record 2,0, model ’80. 
Tel. 625521. (7959)

« Vând casă (gaze, gră
dină), Simeria, haină • nu- 
trje (nouă), mărimea . 50. 
Informaţii tel. 612535.

(7960)

•  Societatea „Ga- 
rant-Consulting“, tel. 
616449, facilitează vân
zarea — cumpărarea, 
închirierea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpără
torii sunt serviţi gra- 
tuit. ,

« Vând apartament 2 
camere parter, posibilităţi 
privatizare. Tel. 626678, 
după ora 18. (7986)

* Vând chioşc, ţip că-

bănuţă şi maşină pop- 
corn. Telefon 622441.

(607505)
« Vând casă, garaj, 

anexe, grădină, poziţie 
deosebită. Brad, telefon 
651114.

(607504)
•  S.C. MARGRAN SRL

cumpără orice cantitate 
de miere. Tel. 068/271632 
sau 277005. (605485)

•  Vând casă, anexe şi 
grădină Ia şosea. Lunca ■- 
— Băiţa. Tel. 625935.

(607099)
•  Vând vitrină frigori

fică, 1,90 m, 380 V, 1800000 
lei, Orăştie. Tel. 641100.

(607502)
« Vând apartament 4 

camere, excepţional, zona 
Dorobanţi, telefon 617571.'

(8159)
•  Vând casă cu gră

dină şi anexe. Banpotoc, 
184; informaţii 61584.

(607501)
•  Vând Lada 1200. Si

meria, telefon 660124. Preţ 
negociabil. (607100).

« Vând urgqnt autocar 
marca RDT 112, informa
ţii telefon 205, centrala te-* 
lefonică Galda de Jos.

- (607503)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 2
camere, central, cu două 
garsoniere, din care una 
la parter, prefer centrul. 
Telefon 616608. (7981)

« Schimb apartament 3* 
camere, ultracentral cu 
apartament două camere 
(idem), plus diferfenţă. 
Vând mobilă sufragerie şi 
colţar. Telefon 613024.

(7912)

• Schimb apartament 2 
camere, ultracentral, plus 
diferenţă, cu apartament 
3—4 camere. Tel. 611868.

(7963)

« Schimb apartament 2 
camere (zona V Mioriţa) cu 
apartament 4 camere. Tel. 
629292. (7964)

PIERDERI

•  S.C. BENO OII, Deva 
declară nulă fila CEC cu 
valoare limitată, seria B, 
44764457.

(607098)

ÎNCHIRIERI

•  Caut spre închiriere 
spaţiu la şosea, în Deva, 
în vederea comercializării 
pieselor si accesoriilor 
auto. Telefon 713118.

(7934)

•  Ofer de închiriat gar
sonieră, zonă centrală, pe 
perioadă îndelungată. Tel. 
619005. r (7943)

DIVERSE

• S.C. Xdla Electro 
Tehno Denta SRL a- 
nunţă mărirea tarifelor cu 
100 la sută, începând cu 
11 aprilie 1995.

' (7948);.

OFERTE 
DE SERVICII

■ •  Organizez excursie 
Turcia, 55 000 lei, 15 mar
tie. . Telefoane 714352; 
611662. ’ (6846)

« Angajăm urgent bar
man—bucătar cu pregăti- 
re. Angajăm urgent vân
zătoare pentru comerţul 
alimentar. S. C. Impex 
Borza SNC Deva, str. A,

Vlaicu, nr. 25. Telefon 
612747. (7956)

•  Montat, raşcheţat, pa- 
luxat parchet, faianţat, 
zugrăvit tencuieli. Telefon 
623476. (7933)

« Societate de con
strucţii angajează in
giner constructor, ve
chime minimă 9 ani 
de şantier, pentru post 
CTC, şi protecţia mun
cii. Relaţii de luni 
până vineri, între o- 
rele 7—16. Tel. 617679, 
615300. (7950)

COMEMORĂRI
v •  Adum 16 ani, am pier
dut-o la o vârstă frage
dă pe preoteasa

SABINA POPA, 
asistentă principală, iar 
în Urmă cu 3 ani, pe 
cantorul ;
V SABIN ŞU1AGA

Duminică ne vom ruga 
şi-i vorh pomeni în Bi
serica din Răduleşti. Dum
nezeu să-i odihnească!

(607506)

•  Au trecut şase săp
tămâni de când ne-a 
părăsit' peh.tru totdeauna 
cel care a fost un bun soţ, 
tată si bunic

NICOLAE BOTICI
Parastasul — duminică, 

12 martie 1995, la Biseri
ca Ortodoxă din Hărţă- 
gani. (7932)

« Astăzi 11 martie se 
împlinesc şase săptămâni de 
când s-a stins încet, cu 
durere şi tristeţe

IOSIF MINECAN 
Prin plecarea lui bucuriile, 
visele şi împlinirile au fost 
spulberate şi durerea - “ a 
coborât în sufletele noas
tre. Mulţumim colegilor de 
serviciu şl vecinilor care 
au fost alături de noi şi 
l-au condus pe ultimul 
drum. Nu te vom uita 
niciodată! Familia. (7873)

« Şe împlinesc 2 
ani do când a plecat 
în eternitate sufletul 
nobil al celui care a 
fost prof.

GROZA PETRU 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Pa
rastasul -Ţ- în 2 apri
lie 1995, în sat Peş- 
teana. Familia. (7167)

•  Lacrimi şi flori la
împlinirea unui an de
când ne-a părăsit 

GYORGY GYIÎI.A
Nu te vom uita. Soţia şi 
fiicele. (7952)

« Azi comemorăm un 
an de la decesul iubitului 
nostru soţ, tată şi bunic 

GAJEVŞZKI IOSIF
născut în Lupeni. Dum
nezeu să-l odihnească !

(7949)

D E C E S E

•  Cu adâncă durere 
în suflet, cumnatele, 
cumnaţii, nepoţii îşi 
iau rămas bun de la 

av. BAL NEI.U, 
din Călân. 8 

cel care a'plecat din
tre noi, după o grea 
suferinţă. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace I Familiile -' Go- 
bliş, Fulea, prof. Ni- 
reştean, dr. Nireş- 
teân şi prof. Spineân.

(7980)

PENITENCIARUL DEVA J  

Str. Sîntuhalm, nr. 1 

SOLICITA OFERTE

în vederea licitării îh conformitate cuO.G. 
nr. 12/1993 şi H.G. nr. 660/1994, pentru 
aprovizionarea următoarelor produse :

•— biscuiţi
i — brânză telemea

— brizură de orez; orez
— fasole boabe 
■— marmeladă
— margarina ' ~
— paste făinoase
— pâine semialbă 
—- pastă de roşii
— slănină cruda sau sărată 

; — subproduse din carne
— ulei

\ —. untură .
—  gri?

f  — făină de grâu integrală 
- — tărâţe de grâu 

—• cereale furajere
— săpun de rufe 
■— sodă calcinată

< —- cherestea diverse esenţe 
Informaţii privind cantităţile şi alte 

amănunte se obţin de la sediul unităţii.
Ofertele se primesc până la 25 mar

tie 1995.

S.G GENERA COM. S.R.L.

- D E V

Vinde expresoare profesionale de ca- \ 
fea cu două şi trei braţe şi maşini de 
spălat vase.

Informaţii la telefon 61 56 30.
(7350)

S.C. BANC POST S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA v

cu sediul în Deva, bdul Decebal, \ 
bloc P — mezanin V

Anunţă scoaterea la licitaţie a urmă- \ 
toarelor imobile : \
•  apartament 2 camere, Deva, zona |

Gării, bl. 43, ap. 139; /
•  apartament 2 camere, Deva, bdul N. 

Bălcescu, bl. 13, ap. 13;
•  garsonieră, Deva, str. G. Enescu. bl.

1, ap. 12 ; ’
•  apartament 4 camere, Deva, str. 

Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 23 ;
•  apartament 3 camere, Deva, cart. Da

cia, bl. 24, ap. 15.
Licitaţia va avea loc la sediul Judecă

toriei Deva, biroul executori judecăto- S 
reşti, in data de 14 martie 1995, ora 9. j

Informaţii suplimentare se pot obţine j 
i la biroul executorilor judecăitoreşti. tel. ' 
61 43 32. (169) {


