
Spiritualitatea ^ortodoxă Fecioara -Sfântă a fost 
este şi va fi o conştientă aleasă mireasa lui Dum- 
experienţă a darurilor lui neseu, , steaua «care a 
Dumnezeu, care are ca descoperit lumii pe Soa- 
mod de manifestare o rele dreptăţii. „Fapta de
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Dum- * 
«care a 4 
pe Soâ- 5

o rele dreptăţii. „Fapta de ( 
cunoaştere Şi o trăire, pe â-1 fi născut pe Iisus, »

I care sufletul iL dobândeşte de ari fi dăruit Celui |e  |
în deplină libertate. Un a clădit universul carne *

J loc de seamă în spiritua şi sânge, o înălţă pe a- I 
|  litatea/drtodoxă română ceasta fiică a Evei mai * 
J este ocupat de o Fecioa- presus de orice creatură, |  
|  ră, logodită eu un bărbat,' mai presus de orice dera- J 
» numit Iosif din casa lui nitate'V .
I David, care locuiau în Dacă zămislirea Fiu>w I 
î ISfazaret. Numele Fecioa- este un act de participare j

( rei era Maria. în luna a Sfintei Treimi, putem |
a şasea îngerul Gavril spune că Fecioara este J

j a fost trimis de Dumne- „vas ales" şi „chivot ce- |  
I  zeu în locul unde era şi resc“, pentru că Trupul* 
I a zis „Bucură-te, fecioa- pe care Fiul lui Dumne. I 
I ră că ai aflat har îna- zeu l-a primit din Fe- * 
î intea lui Dumnezeu; Dom- cioara Maria este Tru- |  

bine- pul cu care Iisus ne-a J
între mântuit, este Trupul care j

IN VIZOR 
Liberalii — peste tot
De la data gafelor isto

rice de acum doi ani ale 
dlui Itadu Câmpeanu, 
care au rupt în două 
Partidul Naţional Libe
ral, membrii acestui 
important partid istoric, 
cu -toate- nuanţele şi 
denumirile ulterioare, 
nu-şi mai găsesc caden
ţa,; Slăbit considerabil 
prin • desprinderea aripii 
Câmpeanu — care în- 
oearcă din răsputeri, să 
reintre în legalitate, să-şi 
repare imaginea şi să 

■. revină p<?eşichierul po
litic acolo; unde doctri
na sa i-ar permite —, 
PNL Quintus a aderat 
supus la Convenţia De
mocratică^ bătând palma 
cu PNI.-CD, al lui Ni-, 
colac Cerveni, şi cu 
PL ’SC, al năbădăioşilor 
Dinu Patriciu şi Horia 
Rusii, în tentativa con
solidării unui PNL pu
ternic sub umbrelă 

•C.D.R.
Numai că, iată, tine

rii liberali, cei mai 
mulţi şi mai radicali din
tre ei, n-au mai supor
ta t tutela excesivă a 
conducerii Convenţiei, în 

. speţă a furiosului Emil 
Constantinescu, şi a ari
pii sale protectoare nu
mită PNŢCD, şi a rupt

irevocabil logodna şi cu 
C.D.R. şi cu tovarăşii lor 
de idealuri liberale. O 
parte dintre camarazii lui 
Dinu Patriciu au rămas 
însă pe baricadele Con
venţiei, ca şi o grupă 
din detaşamentul P.A.O.
— desprins şi el de
C.D.R. —, animaţi de
intenţia consolidării unei 
puternice alianţe libera
le sau civic-liberale, în 
cadrul Convenţiei.

Pe margine sunt însă 
şi alţi liberali: cei din 
PNL — Câmpeanu,. cum 
spuneam, fără opţiuni 
prea clare deocamdată, 
cei din Uniunea Libe
rală Brătianu, care însă 
şi-au aflat consolarea în 
sânul Partidei Naţionale
— alături de partidul 
România Mare şi de 
Partidul Român pentru 
Noua Societate —< şi cei 
din noua grupare de o* 
rientare liberală, ' des’ 
prinşi din UDMR, res
pectiv Partidul Liberal 
Democrat al Maghiarilor 
din România.

Iată, aşadar, câţi li
berali, câte partide: cu 
doctrină liberală, câţi

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag, a 2-a)

SUAV PARFUM DE MAGNOLIE ^
Primii zori ai zilei... O geană de palidă lumină 1 

răzbate printr-una din despărţiturile jaluzelei, suge
rând un nou început de zi. Subconştientul meu refuză 
încă sări recunoască pentru a nu risipi în grabă vi
sele din timpul nopţii. Apoi nerăbdarea de a afla cum 
mai arată astăzi primăvara mă biruie şi mă împinge 
spre fereastra ce aşteaptă să fie larg deschisă. în clipele 
următoare primăvara năvăleşte zburdalnic în cameră, 
cu tot cortegiul ei de VEsClă lumină, ciripituri gălăgioase 
şi miresme proaspete şi-mbietoare. Sorb cu nesaţ 
aerai binefăcător şi, în timp ce privirea caută cu a. 
tenţie semnăle vreunei timide înmuguriri, dezvoltatul 
meu simţ olfactiv recunoaşte schimbarea : un iz dulce, 
îmbătător, ce parcă pătrunde în mine prin fiecare 
por al pielii, străbătându-mi întreaga fiinţă, răscolind 
vise şl amintiri, purtându-mă apoi spre 6 divină li
nişte şi-p mângâitoare uitare de sine... Suav parfum 
de magnolie... ■

Mi-aş lăsa toate gândurile la marginea ferestrei, 
să se scalde în lumină şi să se îmbibe cu parfum de 
magnolii; şi aş vrea să mă golesc de tot ce e uscat y 
şi Veşted, să alung tot pustiul- ce a mai rămas în 
mine, pentru a face loc tocă linei primăveri.

I Fii binevenit, mult aşteptat anotimp al înfloririi,
,ţ cel care aduci cu tine mireasmă de magnolie şi caldă 
[  însufleţire ! „

|  ’ GEORGETA BÎRLA (

I

nul este cu tine, 
cuvântată eşti tu
femei". Maria a rămas* a biruit moartea; ce şade 
foarte*tulburată. „Nu te acum de-a dreapta Ce- j  
teme", i-a zis îngerul, rescului Părinte, „sub o |  
,>Şi iată, vei lua în pân- formă spiritualizată păs- î 
tece Şi vei naşte fiu şi trând în Sf. Treime însăşi |  
veţi chema numele lui fiinţa Sf. Fecioare, pe » 
Iisus". Maria a întrebat care a primit-o odată cu |  
„cum va fi aceasta, . de zămislirea de la Buna . 
vreme ce eu nu ştiu de Vestire". f

-i-a Sub această formă, 
Sfânt Buna Vestire este baza

bărbat ?“ îngerul 
răspuns : „Duhul
se va pogorî peste tine şi credinţa noastră sigură 
şi puterea Celui Prea. că, „Aceea" care va de- I 
înalte te va umbri, pen- veni Maica Domnului este * 
tru aceea şi Sfântul care şi va fi mereu ' Maica |  
se vâ naşte din tine, Fiul noastră, cea care mijlo- * 
lui Dumnezeu se va che- ceşte pentru noi şi' pen- > 
ma“ (Luca 1. 26—35). tru păcatele noastre' l a i
Auzind aceste cuvinte, Fiul ei. î
Fecioara Maria s-a în- Buna Vestire este o |
credinţat voinţei lui Dum. mare şi aleasă minune * 
nezeu asumând chemarea care ne dovedeşte ,.Că |  
înaltă ce s-a hărăzit, la Dumnezeu nimic nu • 
într-o adâncă umilinţă este cu neputinţă", în I 
a răspuns: „Iată roaba care, noi, creştini adevă- J 
-Domnului. Fie după cu_ raţi, trebuie să avem |
vântul tău" (Luca 1. 38). încredere. Ea întăreşte J
în clipa aceea minunea dragostea noastră faţă t 
minunilor s-a realizat, fe- de iubitul ei Fiu, Dota- I 
ciorescul trup L-a primit nul Iisus. Este imposibil j 
pe Cuvântul cel veşnic, a -iubi pe Mântuitorul I 
Duhul a sfinţit pe Fe- Iisus şi a nu iubi pe A- *
cioara şi a curăţat-o ca ceea pare l-a adus lu- |
pe o biserică vie, ca să mii in trup, pe Prea- * 
devină „chivot ceresc", Pr, br, LO. RUDEANU *i
„vas ales", purtător al .--  ,  ---------- -— v > 1
„împăratului veşniciilor". {Continuare în pag. a 2-a) I
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•  Epitaf : „Acei cari- m-au cunoscut 
m-au cunoscut".

nu
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ORA OFICIAI.A 
DE VARA

Nu uitaţi. In noaptea 
de sâmbătă spre dumi
nică, odată cu trecerea 
la ora oficială de vară, 
ora zero va deveni ora 
1 de dimineaţă. Regla- 
ţi-vă, deci, ceasurile.

/

JURAMANTUI.
MILITAR

Moment deosebit de 
important astăzi . pentru 
noul contingent de ostaşi 
— depunerea jurămân
tului militar. La festivi
tatea organizată cu a- 
cest prilej la U.M. 01719 
Deva, vor participa şi 
pompieri militari din ca
drul Grupului judeţean 
de pompieri. (V.N.)

2ILE „PLINE" PENTRU 
SUPORTERI

Sâmbătă şi duminică. 
sunt zile „piine" pentru 
suporterii hunedoreni.,» 
Sâmbătă la Hunedoara

are loc, de la ora 11, 
mult aşteptatul - * -meci
CORVINUL — G.F.R. 
TIMIŞOARA. Duminică, 
(ora 11), un meci de a- 
tracţie şi la Deva unde 
se aşteaptă o mare a- 
fluenţă de spectatori la 
partida VEGÂ DEVA 
— ELECTRONISTUL 
CURTEA DE ARGEŞ şi 
tot duminică,'la Cerfej. 
derbyiii Diviziei G, MIN. 
CERTEJ — AURUL 
BRAD. (S.C.)

FARMACII DE 
SERVICIU

In intervalul 25—26 
martie este deschisă in

Deva farmacia. „Sano- 
farm", din str. 1 pecem- 
brie, nr. 11, etaj 1. ' In 

Hunedoara farmacia „A rf 
medică!*,' din bdul ; 1848, 
nr. 3. (E.S.) • *

OLIMPIADE ŞCOLARE
începând de luni, 27 

martie a.c., municipiul 
Deva găzduieşte etapa 
naţională a olimpiadelor 
şcolare la disciplinele Ia* 
ţină — greacă. Deschide
rea festivă va avea loo 
Ia Casa munieipajâ de 
cultură. Ea Grupul Şco
lar Industrial Auto Deva 
are loc concursul naţio
nal pe meserii. Tot luni, 
la Grupul Şcolar Meta
lurgic ‘ din Hunedoara, se 
desfăşoară concursul r a 
ţional pentru meseriile cu 
profil siderurgic. (M.B.)

1 Joi seara, conducerea Fi
lialei judeţene a  Partidu-, 
lu i. Liberal ÎS  '&a întâlnit: 
cU ziarişti de Ia cotidia- 
nele şi periodicele ce apar 
îri judeţ/ precum şi de la 
studiourile de radio şi te-, 
leviziune locale. S-a dis-, 
cutat o singură temă şi 
anume aceea a- respingerii 

’ de către Consiliul local 
Deva ă  proiectului de ho
tărâre pentru preluarea 
Sub tutela' sa a Regiei A- 
utonome de Gospodărie 
Comunală şi LocatiVă" din 
municipiul reşedinţă de 
judeţ. Consiliului' şi dom
nului viefeprimar VirgiL 
Boca li. s-au adus acuze 
cu privire la lipsa de stră
danie pe linia gospodăririi 
localităţii şi alte aspecte 
ale vieţii sociale a muni
cipiului. Vom reveni cu 
amănunte. (Tr.B.)

Casă de buni gospodari din Ribiţa. Proprietai 
Vkirel Onca. Foto: PA VEL I.AZA

S.C. „CHIMICA“ S.A. QRAŞT1E

în  vederea privatizării anunţăm pe 
toţi foştii salariaţi şi pensionari ai societă
ţii că pot participa la privatizare cu car
netele de certificate ce se vor prelua de 
către societate la sediul său din Oraşiie, 
str. Codrului, nr. 24, serviciul personal, 
zilnic, între orele 9—14. până la data de 
25 martie 1993.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 
641250, 64167Q, int. 140, 256, 138.
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A  V
(Urmam din pag. «

j  ASASINAREA MIŞELEASCA KE-A 

j  PRODiS 0 DURERE fM  KARGfNI
I  Intre victimele criminalului Jian Beniamin s-a

I aflat ţi aceea care a fost Emilia Deac, în vârstă de 
50 de ani, o soţie fi o mamă cu un suflet nobil fi cu

I calităţi alese, care va rămăne veşnic în inimile noas
tre.

■  Ne exprimăm speranţa că acel criminal odios, 
< 2  căruia nu i se poate spune fiinţă umană, îşi va primi 

I  pedeapsa cuvenită. Noi, însă — soţul şi fiica răposa- 
S te i Emilia Deac — acea fiinţă creată de Dumnezeu 

. I  Pentru a face numai bine tuturor celor care au cu.

I nescut-o, vom rămăne profund îndureraţi toată viaţa. 
Prin ziarul „Cuvântul liberi Deva dorim să a-

I ducem calde fi sincere mulţumiri tuturor celor care 
au fost fi sunt alături de noi fi de durerile.noastre

I în acele fi în aceste momente greu de suportat. A- 
vem în vedere colegii ei de Ia serviciu de la CAR-

I METAPLAST (1PICCF) şi conducerii acesteia, prie
tenii şi colegii de la „CONDOR*4 (SUT DEVA), ve.

i cinii din blocul în care locuim, prietenii din munici
piu fi din alte localităţi, care ne-au ajutat cu tot ce

iau putut pentru a depăşi momentele grele în care

Ine-ara aflat. Aceleaşi mulţumiri le adresăm corpului 
profesoral de la Liceul „Decebal44 Deva şi elevilor

I clasei a Xll-a B care, alături de noi, au deplâns 
moartea crudă a mamei şi soţiei noastre. 

m Vă mulţumim şi dumneavoastră, stimaţi ziarişti, 
.■ca re  ne-8ţi împărtăşit durerea fi dorim ca bunul 
« Dumnezeu să vă dea — şi să dea — sănătate, feri. 
|c ire  şi bucurii tutpror oamenilor de omenie,- harnici

Ifi cu inimi curate.
Cu sufletele zdrobite, ŞTEFAN Şl IBI DEAC

INTERPELARE
ADRESATA d o m n u l u i MINISTRU AL SANA. 

TAŢII — IULIAN MINCU ŞI DOMNULUI MINISTRU 
AL FINANŢELOR FLORIN GEORGESCU

In Valea Jiului, şi In special în oraşul Vulcan, 'o 
campanie iniţiată de „Tineretul. liber44 a scos in evi
denţă una dintre cele mai grave probleme sociale, pe
ricolul infestării cu HIV, nu In ultimul rând, situaţia 
familiilor care nu şi-au abandonat copiii atinşi de a- 
ceastă boală.

Intr-un document oficial primit de la Centrul de 
Transfuzie Sanguină Deva, este prezentată situaţia sero- 
pozitivilor din evidenţele laboratorului de virusologie 
din 1990 ’ până în 1994, în judeţul Hunedoara. Totalul 
seropozitivilor luaţi -în evidenţă este de 135, dintre care 
130 copii şi 5 adulţi.

In opinia mea, situaţia bolnavilor SIDA este incom
pletă şi cred că numărul lor e  mult mai mare, atât in 

Judeţul Hunedoara, cât şl în întreaga ţară. Spitalele din 
zonă au mari dificultăţi, costul lunar pentru tratamentul 
unui copil de SIDA fiind de aproximativ 500 00® de lei, 
dacă se ţine cont şi de faptul că.aceşti copii trebuie să 
se hrănească, asemenea unor sportivi de performanţă. 
O familie care are un copil bolnav trebuie să cheltuiască 
această sumă lunar. De unde aceşti bani ? Aceste fa
milii fac tot posibilul pentru a face copiilor bolnavi toate 
poftele, ştiind că aceştia nu mai au mult de trăit.

L-aş întreba pe domnul ministru al sănătăţii cum 
vede rezolvarea acestei situaţii şi, totodată, l-aş întreba 
cum poate să ne explice că într-o familie în care pă
rinţii nu sunt bolnavi de SIDA, ceilalţi 2—3 copii la fel, 
şi doar un copil din familie este bolnav?

De asemenea, l-aş întreba pe domnul ministru al fi
nanţelor, în ce măsură s-a ţinut cont la alocarea sume
lor pentru sănătate şi de acest aspect al tratării bolna
vilor de SIDA şi dacă crede că ar trebui constituit un 
fond special destinat copiilor bolnavi de SIDA.

Sper că va fi receptat mesajul interpelării, nu numai 
de cele două ministere, ci şi de alte organisme guver
namentale şi nonguvernamentale care doresc să se im
plice în. ameliorarea sau stoparea acestui fenomen.

TIBERIU VLADISLAV, senator de Hunedoara

cinstita Sa Maică. Căci 
prin ba l-am primit pe 
Iisus. Refuzul de a  nu 
cinsti pe Sf. Fecioară 
este o împotrivire faţă 
de voinţa lui Dumnezeu 
în opera sa de mântuit» 
a omului căzut în pădâi, 
venită nouă odată cu 
întruparea Mântuitorului 
Iisus.

Buna Vestire coincide 
cu apariţia primăverii, 
când viaţa renaşte din 
nou şi tot aşa am putea 
spune că ea, „Buna 
Vestire44 reprezintă mo.

mental crucial ai zănjisii- 
rfi vleţH celei adevărate 
şi călcarea şţ zdrobirea - 
puterilor morţi! ş t  al» l  i 
Întunericului Să avei» « j 
convingerea că zămislirea 1 
neprihănită a lut Iisus [  
a  fost un fapt divţn, deci |  
posibil şi m l ,  nu ni »  J 
pare a fi o minune su* { 
fleteascâ a noastră, ci I 
Unul din adevărurile mari j 
ale conştiinţei noastre, I 
Să o cinstim cum se cu- ! 
vine pe Sf. Fecioară Ma- J. 
ria, pentru că însuşi Dura- » 
nezeu a binecuvântată cu 1 
toate harurile I Să ne fie > 
călăuză si far de lumină» I

L i b e r a l i i  —  p e s t e  t o t
(Urmare din pag. 1)

lideri liberali cu ambi
ţii individuale de ac
cedere la putere pentru 
a ferici poporul. Parcă e 
prea multă politică de 
aeeeaşi culoare, disper
sată jSe voci, pe foto
lii, pe interese. Ce să 
mai înţeleagă el, bietul 
alegător, din acest a- 
malgam? Cu care dintre 
liberali să voteze?

Cel mai sănătos lucru 
ar fi o fuziune a tu 
turor . liberalilor- sub a-

ceeaşi umbrelă, cu aco
perire egală pentru toţi, 
după cum la fel de nor
male ar fi şi asocierile 
celorlalte grupări de 
nuanţe similare sau. a- 
propiate în partide pu
ternice, cu credibilitate 
la electorat şi cu reală 
forţă la guvernare. Alt
minteri, alegătorii vor 
trăi în continuare in 
derută, vor vota la inspi
raţie, iar hârjoana po
litică nu-i va ferici, nu 
va conduce la progresul 
ţării-.

J W f lW U V W tW W V W V V W W tfV W M W V W W yW W U W W V yy

•  Au trecut 83 de zile 
\ din an; au rămas 282.

Sâmbătă, 25 martie
•  -(- Buna Vestire a 

Prea Sfintei Născătoare 
de Dumnezeu (Dezlegare 
la peşte);

•  1245. într-o scrisoa
re a Papei Inocenţiu al 
IV-lea este menţionată 
existenţa românilor în 
spaţiul danubianopontic;

•  1957. Semnarea la 
Roma a Tratatului pri
vind crearea Comunităţii 
Economice Europene (Pia
ţa Comună);

•  S-au născut: 1885, 
scriitorul MATEÎU I. 
CARAGIALE <m. 1938); 
1942, poeta ANA BLAN- 
DIANA;

•  Soarele răsare la ora 
6,11 şi apune la 18,33;

i Duminică, 26 martie
•  Soborul Arhanghelu

lui Gavriil. Sf. Mc. Mon- 
tanus, preotul, şl soţia 
Maxima; <

•  26 martie)? aprilie 
1859. începe Conferinţa 
de la Paris a repre
zentanţilor Puterilor Ga
rante. Recunoaşterea o- 
ficială a dublei alegeri 
a lui Al. I. Cuza;

•  A murit. In 1913, 
poetul PANAIT CERNA 
(n. 1881).

Luni, 27 martie 
. •  Sf. Mc. Matroana din 

Tesalonic; Sf. Prooroc 
Anania;

•  1918. Basarabia re
vine la România prin 
voinţa. de unire expri
mată de deputaţii aleşi 
in sfatul ţării.
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C I N E M A

•  „PATRIA44 DEVA:
Star Trek (27. 03.); Cu
loarea nopţii (28. 03. —
2. 04.);

•  „FLACARA“ HU
NEDOARA: Gravidul (Ju" 
nior) — 27. 03. — 30. 03); 
Star Trek (31. 03. — 2. 
04.);

•  „PARÂNG" PETRO
ŞANI; For rest Gump 
(27. 03. <— 30. 03.); Gra
vidul (31. 03. — 2. 04);

•  „CULTURAL4* LU- 
PENI: O fată. doi băieţi, 
trei posibilităţi (27. 03. 
— 30. 03); Forrest Gump 
(31. 03. — 2. 04.);

•  „ZARAND44 BRAD: 
Cădere libarâ (27. 03. — 
29. 03.); Timecop (29.
03. — 2. 04);

•  „MODERN44 HUNE
DOARA: Paradisul In 
direct (27. 03. _  30. 03); 
Regina Margot (31. 43. — 
2. 04.);

— •  — •  — • . -  •;.— — •  —
•  „PATRIA44 ORAŞ- 

TIE: Puşcăria erotică 
(27. 03. — 29. 03.); Năe- 
cuţi asasini (30. 03. —-
2. 04.);

« „LUCEAFĂRUL44 
VULCAN: Frankenstein 
(27. 03. — 30. 03.); O fată 
doi băieţi, trei posibili
tăţi (31. 03. — 2. 04.);

•  „DACIA44 HAŢEG: 
Justiţiarul vestului săl
batic (27. 03. -* 29. 034; 
Superpoliţistele (30. 03.
' 2. 04.)*

•  "..MUREŞUL" SIMB
RIA: Vânătoare difi
cilă (28. 03. — 30. 03.); 
Clientul (31. 03. — 2. 04);

•  „MUNCITORESC44 
PETRILA: Râul ucigaş 
(31. 03. — 2. 04.);

•  „RETEZAT4 UR1- 
CANI: Cei 3 Ninja contra
atacă (31. 03. — 2. 04.);

•  „MINERUL4* LO- 
NEA: Frankenstein (31.
03. — 2. 04.);

•  „LUMINA" ILIA: 
Cădere liberă (31. 03. 
— 2. 04.).

SÂMBĂTĂ. 25 
MĂRITE

7fio Bană diminea
ţa de la_ laşi!; 840 
Bună dimineaţa de ia 
auj-N !; 940 ttp-Top, 
Mlnl-Top; 940 Reîn
tâlnire ca Black Bea- 
uty (s., ep. 8); 10,00
Lumină din lum ină; 
1140 Vârstele pelicu
lei; 12,20 Cronografii: 
Cantacuzinii (V); 12,40 
Cuvinte potrivite; 13,10 
1001 audiţii; 14,10 Ora 
25 — Tranzit TV; 1940 
Grecia: legendă şi isto
rie; 19,15 Teleenciclo. 
pedia; 20,00 . Actuali
tăţi, meteo, sport; 20,45 
Columbo (s SUA, ep. 
11); 22,15 Fotografii
mişcate; 23,15 Romanţa 
amintirilor; 045 Tei 
lefonuj de Ia miezul 
nopţii (s. SUA); 0,40 
Vedete în recital.

8,00 Întâlnirea de 
sâmbătă. Program al 
studioului TVR din 
Cluj-Napoca; 13,00 Est 
Meridian. Magazin de 
sfârşit de săptămână. 
Program al Studio
ului din Iaşi; 16,60 
Punky Browster (d.a.); 
1640 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 Itinerare spi
rituale; 17,30 Serata 
muzicală TV; 20,30 Pa. 
riaţi pe campion (cs); 
21,00 TVM — Mesager; 
2140 Planeta Cinema 
— 100; 22,00 Săptă
mână sportivă; 22,30 
Santa Barbara (s„ ep. 
121); 23,15 înterfe.
renţe; 0,15 Jazz- Maga
zin.

DEVASAT

9,00 Desene animate 
(r); 940 Reporter TE- 
LE 7 (r); 10,30 Film 
serial: „Femeia fani 
tastică44 (r); 1140 Film 
serial : „Femeia fan
ţi); 12,10 Chestiunea 
zilei (r); 13,10 Staruri 
în concert: Main Stre
et jazz (r); 13,55 Vi- 
deotext; - 18,00 De. 
sene animate; 1845 
Clip viva; 1840 Film 
documentar: „Portre. 
te44; 19,00 La est de 
vest (emisiune de Ra
du Budeanu); 20,00 
Film serial: „Renegai 
tul" — ep. 11; 2040
Doar o vorbă să-41 mei 
spun..,; 21,00 Telejur- 
nâl (emisiunea de ştiri 
'« televiziunii TELE 
7 abc din 24. 03. 1995); 
2140 Film serial 
„KITT“ _  ep. 16; 
2240 Mitică; 2245 Clip 
viva; 22,30 Chestiunea 
zilei (emisiune de 
Bogdan Teodorescu) ; 
2340 Cartea de citire; 
23,35 Staruri In- con
cert : Main Street jazz; 
0,10 Videotext.

TV DEVA

9,00 Teletext; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 „Noi44. Emisi
unea veşnic tânără a 
redacţiei de tineret; 
12,00 Film artistic: 

„Şeriful neînduple
cat44; 13,30 Worldnet. * 
„Dresorii de balene".

DUMINBCA. 26
• m artie

T V R  1

8,00 Bună dimineaţa!; 
9,00 Ping, pong; 10,00 
Fantastica fam. Mel- 
lop (s); 10,30 Lumină 
din lumină; 1140 Me. 
lodii populare; 12,00 
Viaţa satului; 1340 
Atlas; 14,10 Poşte TV; 
1440 VMeo-magazin; 
17,50 Ster Trek (s. 
SF); 18.45 A dona Ro. 
mânie; 19,19 Robtego 
(cs); 2040 Actualităţi, 
meteo; 20,45 Săracă 
fată bogată (f. SUA, 
1990, p. n>; 22,30 Ac
tualităţi; 22,45 Dumi
nica sportivă; 2340, 
MTV — Greatest Hits; 
23,45 Maddie şi David 
(s); 0,40 Nocturna li
rică.

T V R  2

8.00 5 x 2. Magazin 
duminical de la laşi;
13.00 Dr. Quinn (s/r);
14.00 Actualităţi; 14,10 
Galax (f. România, 
1984) cu George Con
stantin, Mariana Caba-
nov. Radu Buznea, 
Mire ea Daniel inc, sce
nariul şi regia Ion 
Popescu Gopo; 1540 
Divertisment muzical;
16.00 Puqky Browster 
(dn.); 16,30 Şl bogaţii 
plâng (s); 17,00 Are. 
na A.S.; 20,00 Maeştrii;
21.00 TVM — Mesager; 
21,30 Descoperirea pla. 
netei; 2240 Ritmuri 
muzicale; 22,15 La pu
terea - a doua; 2340 
Santa Barbara (s., ep. 
122); 23,45 Şcoală ve
detelor (I).

■riA V A B f
9.00 Desene animate

(r); 940 Film serial: 
„Renegatul" (r); 1040
Film serial: „K1TT44 
(r>; 11.10 Mitică (r) ; 
1140 Chestiunea zi. 
Iei (r); 12,20 Staruri în 
concert: Main Street 
jazz (r); 12,55 Video-» 
text; 18,00 Desene a*» 
nimate;. 18,25 Clip vi
va; 18,30 Film serial; 
„A IJ4'  — ep. 12; 19,00 
Interzis bărbaţilor (e- 
misiune de Anca Fu
sariu); 20,00 Film se* 
r ia l : „Dinastia" — ep. 
15; 20,50 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun.,.; 2140 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri ■  televiziunii 
TELE 7 abc din 25. 0% 
1995); 21,30 Film se. 
r ia l : „Hotel44 — ep. 
16; 2240 Ţâra nimă
nui; 2240 Chestiunea 
zilei (emisiune de MP 
hai Tatnlici); 2340 
Cartea de citire; 2345 
Film serial: „Evada- 
ftal44 — ep. 12; 045
Videotext.

TV DEVA

9,00 Teletext; 1040 
Observator — Antena 
1; 11,00 Şedinţa con
siliului municipal De. 
'va — înregistrare de 
marţi 21 martie: 1440 
Film artistic: „Incornp. 
tibila de la Liceal 

Sfântul Francisc44; 1548 
Worldnet. Extracţia 
materialelor minerale 
preţioase.
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PRIMAVARA — ANGTSM1» AL PRIMĂVERII

Îi  e n itH i «ărtcfei, 

Moşi 88 face eftta cava
OrafMi Brad a fost ţi eri» 

fi am a o localitate fiu* 
momă, bine gospodărită,. 
cutrtL La acest statut 
s-a aj«»& pria ttrM M t 

1 celor e» conduc treburii» 
obştii şt ale celor c» *e 
ocupă de materializarea 
lucrărilor ce se încadrează 
In activitatea proprhi-zisă. 
Am discutat recent cu dl 
Dorin' Călămar, şeful do
meniului spaţii verzi, din 
cadrai R.AG.C.L. Brad, 
pţr tenta htcrăriior ce se 
efectuează in această pri
măvară pentru' ca oraşul 
al-fi pâstreze şi şA*Şi spo- 
•ească făB*u*fa*>ţ . A m  
deschis dtecwţfa eu:

— Primăvara 1995 a ve
r i*  t*a retras câteva sile, 
apoi a c e re a m  ta zilele 
totuşi calde, care au fost, 
ea s-a reaHzat?

— Am plantai SI de 
arbori ornamentali —

tuia, magnolii .şa. 
— ia paretA: primăriei şi 
p» străzi. Vom contk îa 
a lu n ea  imediat ce vre
una se va Încălzi.

— Este şi vremea plan
tării trandafirilor.

— Este, dar primăria 
m u »  bani. aşa că -n-am

incă nimic. Ştiţi 
«M costă un fir de tran
dafir ?

— Nu ştim.
— O mie de im. Enonn.
— Economia de piaţă

aşa. se manifestă. €e s-a 
mai l ie a t  până « te» ?

— Am plantat tWO de 
fire de' gard viu. Am pro 
ewat firele «fc» la Simeria 
cu 500 de lei bucata, nu 
de la Geoagiu tinde costă 
800—1000 de lei.

— Seumpi şi ăştia. Ce 
s-a făcut însă cu ceea ce 
are oraşul Brad?

— Am curăţat şi aran
jat coroana pomilor nud 
vechi, am dezgropat tran
dafirii. Am pregătit tere
nul pentru plantarea fio
rilor din etapa I — silene, 
raiosntia, \san*eîuţe fm,
. — feaferial

— Avem în seră. Când 
timpul vă deveni favora- 
bil vom trec» la  plantare. 
In seră avem semănat», 
flori pentru etapa a  IX-a 
a  plantărilor de fiori — 
dalii, liberii etc. Lucrăm 
la curăţarea parcului cen
tral al oraşului, la repara
rea şi montarea băncilor.

Banii sunt puţini la pri
mărie, iar bugetul pe a- 
nui ia  curs incă n-a ajuns 
in teritoriu. Şi totuşi 'ş i In 
aceste condiţii, la Br&â 
se face cftte ceva pe linia 
bunei gospodăriri a  toca- 
Btăţîl, pentru ijg oraşul 
să-şi păstreze stătutul ce 
I-a cucerit de oraş .firi- 
mas şi curat.

TEAIAN SONDOR

UN OM J k ş m if ă  KAffOMS

in  comuna Crişcior există un dig pe marginea rftu- 
M  MU  EesenWl digului mut» considerat ci* interi» 
public, deci nu poate fi împărţit la oameni, conform 
Lngfc feedolui funciar. Dar, comisia comunală a  permis 
la  dai eâfe£şri$ .din localitate să M m m m A  «®pS p s t» »  
* ifim u, |m m  peridttftnd siguranţă acesteia
Am sesizat formaţia dm Brad a && .«Apele Române", 
dai; deşi reclamaţia am depus-o 4a 13 februarie ajs, 
A-«m primit nici un răspuns.

. ŞTEFAN LUCACI, 
str. Digului, nr. 3, 

Crişcior, jod. Hunedoara

Obiecte care nu pot fi 

expediate prin poştă
' De la Direcţia de Poştă 

Hunedoara — Deva, aflăm 
că este interzis a  se in
troduce fii scrisori î acte, 
documente de valoare, 
bancnote, valută, monede 
metalice, fotografii cu va
loare deosebită pentru ex- 
pedttor, timbre poştale 0- 
bliterate ori neobliterate, 
valori la purtător sau no
minalizate, materiale Ob
scene sau imorala

Sunt restricţionate, in 
plus, la transportul prin 
poştă în paebete <»id: me
tale preţioase, bijuterii, 
aote de stare Civilă, bilete 
d» tren, pute, avion sau 
vapor, substanţe toxice mu 
rău mirositoare, materii 
eMterivw,

Ostetrie nu pot conţine: 
wttmale, păsări sau lamele

vii (excepţie fac puii de 
o  zi, păsările mici, cân- 
tătoare, porumbeii şi al- 
binele); arme, materii 
explozibile, inflamabile, 
alte materiale periculoasă; 
obiecte obscene sau imo
rale; narcotice, otrăvuri, 
substanţe chimice care de
gradează pe celelalte, va
lută, monedă metalică sşu 
bancnote şi corespondenţă 
cu «tractor personal; bi
ciclete, butelii de aragaz, 
butelii, capsule de sifon, 
chibrituri, alte produse in
flamabile. Nu pot fi expe
diate obiecte cate priri 
natura tor sau prii) modul 
eura sunt ambalate periefi- 
tează viaţa seu sănătatea 
salariaţilor, distrug sau de
teriorează instalaţiile sau 
alte trimiteri poştele.

umrwvwwvtfwywywftftfttvvewvwwrwvvw vvvWwwtfvs

B E Z N A

Pe uliţa principală din Tîmpa (Băcia), nu arde seara 
nfcttm; bec, cum spunea o femeie vârstnică din sat. «Noi 
Măteânele. r t t  merem sara in vecini, -ţ* streneânitul (cu 
tricotatul) de ciorapi şi de mănuşi, şi nai-i tare urât că 
nu să vede să umbli pă uliţă. Ş-âpoi, de când cu atătoa 
vinituri In sat“... Am mai înţeles că sătenii au toată 
bunăvoinţe s* suporte costul lucrării, dacă cineva er 
binovoisă le rezolva doleanţa. (E.S.) ...

NOTE • NOTE

Omen d e : CONSTANTIN .GABiULÂ.

COLŢUL BLOCULUI ŞI
COLŢII PRIMARULUI

Supărat la" culme şi cu 
mult năduf in suflet, dl. 
ing. loan Flntînâ ne-a
relatat o situaţie greu
de explicat. Despre ce 
este vorba? In locul nu
mit JŞumuştău", unde 
Asociaţia Agricolă „Dr. 
Amlaeher" din Orăştie ă 
avut însămânţat grâu din 
toamna trecută, di» dis- 
pbziţia primarului de la 
Turdaş, dl. Dînşorean, a 
fost arată (băgându-se 
grâul sub brazdă), şi 
reînsămânţată cu orzoai- 
că o suprafaţă de 0,75 
ha, pe motiv că terenul 
respectiv n-ar aparţine a- 
sociaţiei, deoarece hota
rul ar fi de la colţul 
blocului dm  vecinătate, 
pe o linie imaginată de 
primar, nu după actele 
doveditoare (!). Sugerân- 
du-ne faptul că nu tre- 
buie Î.V ută confuzie în
tre colţul blocului şi 
colţii primarului, dl Fîn- 1 
fină este de părere că 
cel vinovaţi de distruge
rea culturii trebuie • să 
suporte şi paguba pro
dusă. ,

UMBRA NUCULUI

După ce ani de zile 
s-au înţeles bine şi n-au. 
avut divergenţe- de cu- 

: rând dlui Tibi Geuţă, 
din satul Ponor, comuna 
Pui, i-a căşunat supărarea 
pe nucul vecinu'’.H (fa
milia Muntean), pentru 
Că acesta i-ar face um
bră pe care n-o mai su
portă.

Supărat nevoie mare 
pe acest pom, T.C. a îuaţ 
toporul şi a  tăiat, fără 
pită o aprobare, cum este 
regula, cam jumătate 
din partea de nuc care-1 
«incomoda*-, pomul res

pectiv fiind acum in si
tuaţia de a se usca. Aş
teptăm reacţia primăriei 
faţă de un asemenea oct 
răzbunător-

CUi SA NE PLÂNGEM?

Iată o întrebare pe 
care, pe bună dreptate.

şi-o pune di. Teofil O. 
neţ, în numele mai mul-; 
tor proprietari de pă
mânt din satul Almaş- 
Sălişte, comuna Zam. 
î  -trebarea respectivă este 
adresată în legătură cu 
faptul că, aşa cum se în
tâmplă de mai multă vre
me, şi in iarna trecuţâ, 
şoferii de la U.F.E.T. De
va, care transportă lemne 
din zonă, au stricat unele 
terenuri — păşuni şi fâ- 
neţe In special, trecând 
cu maşinile pe pământul 
aflat în proprietatea oa
menilor care plătesc im
pozite pentru el. Cum 
degradarea terenurilor ş i ; 
pagubele sunt evidente '] 
(din cauză că şoferii nu 
circulă pe drumul con
struit in acest scop), pro
prietarii terenurilor In 
cauză sunt indignaţi de 
astfel de practici faţă de 
care atât conducerea 
U.F.E.T„ cât Şi primăria 
locală trebuie că inter
vină pentru a le curma, 
iar cei vinovaţi Să repare 
stricăciunile produse.

CINE-d DÂ RÂNZE ?

Am fost sesizaţi c i dna 
Angela Farcaş, fe rii an 
gajate la  Federala A p i
cultorilor Asociaţi din 
Hunedoara — Deva, acum 
pensionară, a re  o  măre 
supărare pentru faptul 
că nu 1 s-au plătit drep
turile băneşti cuvenite 
pentru mai multe luni de . 
lucru din anul Wt* şl '  
chiar din 1993. De neîn
ţeles este faptul câ, deşi 
s-a adresat în mai multe 
rânduri dlui prefect, care 
cunoaşte • huaţ a 
tivă, dna Fareaş n-a pri
mit nici Ua răspuns şi 
nici n-a fost ajutată In 
vreun fel, cu toate că are 
mari greutăţi financiare, 
cu restanţe fe cheltuirile 
comune şi cu un fiu de 
Întreţinut la facultate.

Sperăm ca acest sem
nai să găsească ecoul cu
venit pentru ca dna Far
caş să-şi poată primi 
drepturile legale ce i se 
cuvin.

N. TÎRCOB

f Pe lângă problemele co- 
: n u n e  piturer şcolilor, to

cul Unde sunt situate (la 
' aat sau la oraş, !n centru 
stat 1a periferie), ridică pre
ocupări şi greutăţi speci- 
fSoe. Nu face excepţie nici 
Şcoala Generală nr. 11 Hu
nedoara. Situată într-un 
cartier mărginaş, cu blo
curi locuite de p populaţie 

. amestecată (oameni veniţi 
din toate colţurile ţării, 
ţigani), şcoala e nevoită 
să-şi «împartă** curtea cu 
vecinii. Panourile din gard 
servesc ca materiale pen
tru  amenajarea coteţelor 
(aflate nu departe de car
tier), unele gospodine mai 
Confundă curtea şcolii cu 
platforma de gunoi, tinerii 
din zonă joacă frecvent 

fotbal împiedicând de multe 
Ori desfăşurarea orelor de 
sport. Iar o atitudine mai 
fermă din partea condu
cerii şcolii ar aduce repre- 

| sălii din partea celor „de- 
: ranjaţi" care sparg gea
murile. „Vedeţi, am pus 

I zăbrele şi plasă ca la puş-

la marginea oraşului, nu şi a procesului instructiv
cărie — spune dl. p ro t 
Gheorghe Munteanu, _ di
rectorul şcolii. N-avem în
cotro, că sticla e foarte 
scumpă. Iar la un revelion 
copiii le-au făcut praf. Ca 
să nu se mai întâmple aşa 
ceva, . încercăm să fim 
prieteni cu . ei".

Şi dacă tot am început 
cu partea de gospodărire a 
şcolii, trebuie spus că am 
aflat de la dl. Munteanu 
şi de la directoarea ad
junctă, dna Letiţîa ~ Pal- 
cău, o veste bună. Foarte 
curând se va realiza aco
perirea cu şarpantă a şco
lii, cârpirea cu bitum a 
terasei fiind doar lucru în 
zadâr. în  schimb refacerea 
exterioară — tencuiala s-a 
scorojit şi a căzut în multe 
locuri — va trebui amâ
nată. „Poate când vom a- 
nrversa '25 de ani de la 
înfiinţarea şcolii, vom pri

mi Hani pentru această 
. lucrare". Până atunci însă 
mal sunt vreo 6 ani de 
aşteptare. .

Dacă în exterior şcoala 
arată aşa cum arată, în 
interior, lucrurile se schim
bă. Fără a avea O dotare 
de excepţie (dar câte şcoli

importanţă pentru procesul 
educativ, nu sunt totuşi 
determinante. Dacă şcoala 
hunedgreană cu cej mai 
numeroşi elevi — 1178 la 
mijlocul lunii martie — 
se laudă cu faptul că este 
preferată şi de copii din 
cartiere apropiate (altele

ŞCOALA GENERALA NR. 11 HUNEDOARA

au?!), dispune de cabinete, 
laboratoare, săli de clasă 
bine întreţinute prin grija 
dascălilor. Şi cu încălzirea 
stau mai bine decât alte 

. şcoli şi decât foarte mulţi 
huaedoreni. Având racord 
separat la punctul termic, 
programul de furnizare al 
căldurii este stabilit după 
nevoile şcolii.

Chiar dacă aceste pro
bleme nu sunt lipsite de

decât cele arondate), că 
deşi este la marginea ora
şului nu este şi la... peri
ferie în ceea ce priveşte 
realizarea procesului edu
cativ, este meritul celor 
50 de dascăli. Dintre a- 
ceştia, 20 sunt Învăţătoare, 
toate (exceptându-le pe sta
giare) cu gradul I didac
tic. Două învăţătoare şi 
două profesoare sunt res
ponsabilele cercurilor pe

dagogice pe municipiu. 
Aici tradiţia lecţiilor des
chise, a schimburilor între 
şcoli.se continuă. învăţă
toarele îşi urmăresc t elevii 
în ciclul gimnazial, inte- 
resându-se de evoluţia lor 
la învăţătură, punându-i 
în temă pe profesori asu
pra problemelor familiale 
sau de sănătate, dacă e 
cazul. Pentru că într-o 
şcoală ca cea în cauză, 
unde mulţi elevi provin din 

' familii cu probleme, dascâ- 
riii trebuie să fie buni me
seriaşi, dar şi oameni de 
suflet, suplinind de multe 
ori carenţele afective din 
viaţa unor copii.

Vorbind despre dascăli şi 
elevii lor, merită menţio
naţi cei ce s-au evidenţiat 
la faza judeţeană a olim
piadelor şcolare. Astfel -la 
faza pe judeţ ia limba ro
mână au participat 8 elevi.

pregătiţi de dnele profe
soare Dorina Chintoanu şi 
Elena Butaru, iar la ma
tematică unul. Toţi par
ticipanţii la limba română, 
au obţinut note peste % 
Delia Chintoanu (clas# 
a Vl-a) primind premiul 
II, ceilalţi menţiuni: Oaria 
Purdescu, Anca Lăscuş 
(a V-â), Cristinâ Bade (a 
Vl-a), Ana Maria . Pusa, 
Alina Cursan şi Ana Ma- 

r ria Csamadi (a VlII-a). 
Bravo .lor !

Despre problemele şcolii 
şi strădaniile de a le de
păşi s-ar putea scrie multe. 
Spaţiul ne constrânge să 
ne limităm la cele mai 
importante. Şi poate că u- 
nele nici n-ar fi relevante 
pentru a demonstra că şi 
la o şcoală mărginaşă e- 
levii beneficiază de o bună 
pregătire şcolară. Impor
tant e să privim lucrurile 
fără idei preconcepute - şi 
chiar fără a ne ghida u- 
neorî după aparenţe sau 
aspecte exterioare.

VIORICA ROMAN
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J.W. GOETHE AF ORI S ME
•  Evlavia nu poate fi 

privită ca un scop; ci 
numai drept mijlocul de 
a ne ridica la cea mai 
aleasă cultură, pe calea 

.desăvârşitului cumpăt
sufletesc.

•  Iată pentru ce, oa
menii care socotesc e- 
vlavia ca un scop în sine, 
ajung mai adeseori nişte 
răufăcători.

•  Nimeni să nu-şi în
chipuie că oamenii l-au 
aşteptat ca pe lin Mesia.

« T o t  ce cuvântează 
graiul nostru viu trebuie 
să rămână pe seama cli
pei de faţă; iar ce am 
scris, închinat să fie de
părtării şi vremilor de 
mai târziu.

•  Simţurile nu amă
gesc, judecata, însă, da.

•  Greşeala se împere
chează cu adevărul, ca 
somnul cu vegherea. Am 
luat aminte că omul se 
întoarce recules, din ră
tăcire către adev$r.

«  Fiecare aude numai 
cât pricepe.

•  Cele mai anevoioase 
piedici răsar tocmai aco
lo unde nu le căutăm.

0  Sunt oameni care nu 
greşesc în viaţa lor, pen
tru că nu şi-au pus în 
gând nimica de ispravă.

•  Adeseori un om de 
ispravă, chiar îngust la 
minte, pricepe înşelătoria 
celor mai îndemânatici 
peticari.

•  Nu tocmai lesne se 
cunosc oamenii imul pe 
altul, chiar atunci când 
ei pun la mijloc deplina 
lor bunăvoinţă, necum 
când se amestecă între 
dânşii pizma, care schi
monoseşte înfăţişările 

toate.
>

•  Necurăţenia sclir 
peşte, când soarele O 
scaldă în lumina sa.

•  Mulţimea nu se poate 
lipsi de oameni aleşi; 
însă mai totdeauna ea în
dură silnic povară lor.

Selecţie de ,

N. ZAMFIR 1

•  — Domnule director, 
vă rog să mă învoiţi două 
ore. Eveniment fericit...

—O, felicitării Băieţel 
sau fetiţă ?
. — Nu. Pleacă soacră- 
mea...-

•  — Mămico, ce în
seamnă Don Juan?

— Draga mea. Don Ju
an este bărbatul la care 
se gândeşte femeia atunci 
când se află în braţele 
unui bărbat. Chiar dacă 
acest bărbat este Don 
Juan„. _

•  ~  Gostică. să ştii 
că mama pleacă de la 
noi. Cică i-ai vorbit urât 
la telefon...

— Explkă-1, dragă, că-i
o ^confuzie. Credeam că 
vorbesc cu tine.;. >

; •  Profesoara: — .Copii,
ce-i greşit in propoziţia: 
„Calul şî vâea este pe 
câmp ?"

Coşţel cel politicos: — 
DaăiWhiâg ăg teebui să fie.

-

•  — Asta este noua ta 
logodnică 7 Admirabilă I

—: De ce te miră a tâ t 
de tare alegerea mea ?!

— A ta nu, a ei mă 
miră...

•  — Spuneţi că incul
patul v-a lovit In cap cu 
ţeava asta 7 Dar n-a veţi 
nici un fel de rană.

— Intr-adevăr, insă 
priviţf «e mult s-a -în
doit ţeava...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

I

CRONICA „OPTIMISTULUI“

,Dorinţa de plăceri a încetat, stima oame
nilor s-a dus, cei de-o vârstă cu noi au plecat 
în cer, şi-n curând nu vor mai fi nici prietenii 
dragi ca viaţa. Numai încet ne ridicăm cu a- 
jutorui toiagului; ochii sunt acoperiţi de întu
neric adânc, corpul, vai, e gârbovit; — şi totuşi 
tremură să nu-1 surprindă moartea'*. - -

BHARTRHARI

^Bâtm,n.ul... [

j  O doamnă tânără, rotunjoară,'cu degete încărcate I
* de aur, povesteşte cu un fel de ironie „ciudoasă"! [  
I „Un bătrân m-a rugat să-i pbrt de grijă — ,cât I 
» va trăi — şi-mi va-lăsa moştenire tot ce are el»„ II J 
I  tot îngrijesc de vreo zece ani, d a r bătrânul e vioi şi |
* plin 'de poveşti'*. • »
|  ...şi, intr-o garsonieră anonimă din oraşul nostru, |
J un bătrân „vioi" şi „plin de poveşti" îşi permite să fie '
|  încă sănătos, să înfrunte Timpul, înduioşat de primii I 
I fulgi de nea şi joaca copiilor de sub geam, să asculte *

I* la radio pulsul planetei şi romanţa Iul dragă, VREA |  
SA TRAlASCA, şi Viaţa lui — unică şi irepetabilă J 

j  -r- strică socotelile doamnei' rotunjoare şi cu degete i 
I  .Aurite", şi — fără a mai vorbi eufemistic — doamna V 
* visează moartea bătrânului, şj doamna ii mâi duce S 
1 ceva de mâncare, şi-J maţ tpalâ două cămăşi bătrâ- f 
'  nulul, şi realizez grozăvia Întâmplării, şi realizez i- [ 
|  ronia Vieţii, şl — ca un fulger negru — Sml imaginez |
* că bătrânul sunt eu..,'• *
|  , ■ ILIB LEAHU I

•  • • • m * # * •  •  •

Vârful Retezat, 2300 m.
Foto T. IACOB 1fi

' CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ■ Ş I . OCROTIŢI NATURA

Parcul Naţianal Retezat (V)

Desen de CONSTANTIN GAVBILA

rfVVWWWWWWVWVWWVVWVVW WVVWWVWWWVVWl *  » •  • •  • •  •  «  * •  •  «  * «  A

înfăptuirea unui parc 
naţional a fost năzuinţa 
de mai multe decenii a 
damenilor de ştiinţă ş i a 
iubitorilor naturii din ţara 
noastră. In acest scop a 
;, st - iei .A sării a oenti aî ă 
a masivului Retezat, cere 
păstrează in foifoă natu
rală, originală, mărturiile 
neitttâmate ale glaciaţiej 
4»  odinioară, fără pereche 
în  Carpaţi c% şi rarităţile 
florei şi faunei. - Prima 
manifestare ofjpială <Je 

s  acestui prim ţm-c 
s-»fk««î 0  im t  a
Grădinii txrtanice <£\ Sksj, 
*-art sc t̂eit® cşgawelor de 
t ţ j p i i ţ  ageară. la sfârşi
nd sW îttl'JM t, rezervarea 
«m ă tesătorn» *  a* 

cest masiv. Ca drmare a ha. 
târârilor Mate d a  ţpsmMd 
congres ' al ;gatitt8llşţilff 
dki BiysânkL, ee t-a f ’rtxX 
la Cluj, în artul 1928,

e m  ştiihm Emil Raţ©; 
p.vc r̂f' şi A

s*î»r Intervenţii »le Gbmi- 
siei 1|îoK scspsiîi b‘r Naturii, 
s-a obţinut, în anul Î935. 
legiferarea acestui , parc 
naţional in limitele ce s-au 
păstrat până azi. Supra- 
faţs ** rculii N a ţ i i l  .0- 
tezat, ce include şi rezer
vaţi» ştiinţifică, este de 
20 000 ha.

Comisia monumentelor 
naturii din cadrul* Acade
miei Romane, In colabo
rare cu Organele silvice' şi 
agricole şi cu sprijinul 
conducerii administrative a 
judeţului Hunedoara, a ob
ţinut in ultimele decenii 
unele realizări importante

in vederea ocrotirii flqfeâ 
şi vegetaţiei, faunei itw  
peisajelor Originale din ®- 
cest parc naţional.‘ Aspri, 
pădurile din.această mare 
rezervaţie âu fost decla
rate de protecţie, înţesai, 
cându-se tăierea lor, 
chisiv a jepilor. S-a oprii 
vânătoarea şi s-a Întării 
pşza prin un număr da § 

: paznici. S-a interris pflŞDl 
natul ştihl®*
Ifi* g. s-a Mmitat t e ■ Am* 

zâna
de pi'pfietie a pareriM.

” S-au-eonsâruit uri.'iaasaSp 
de 4 case (Babane). numita 

cţe a* |bservaţîe Jâ 
Gura Zîatâ, Rdtum la; - g  

* Pietrele, ţvecum Ai «am* 
laboratm' Gem«»eto, .si
tuată In rezervaţi» ştiintJ» 
fţcfi. Dp asQAienea, s-aU 
realizat poteci de aced% 
Împrejmuiri, table indtoâ- 
toare. S-a orgănâMt acdWfl 
tdristic în eode do proteC'- 
ţie('ia r  in rezervaţia Ştiinţi
fică aOesta. este firdmis iu -  
t‘,~d cercetăborilo* <utai»- 
titorilor naturii autorizaţi.

In afară de importanta 
deosebită ce o prezintă 8- 
ceastă mare rezervaţie, sub 
aspectul ştiinţific sau tQ> 
ristic, ea îndeplineşte prin 
existenţa sa şi un rol (CO* 
nomic indirect prin. conşep* 
varea nealterată » 
ţiei. Acest parc naţional 
contrflsuie deopotrivă ; )a 
educarea populaţiei,. mal 
ales a tineretului, lp 
noaşterea şi aprecierea na
turii într-o stare nealterată. 

(Va urma)
Ing. IACOB TRAIAS, 

Orăştie ■

D I X I T !
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ORIZONTAL; I) Vizită de lucru orga
nizată — Pus la grea încercare; 2) Ia da
mele la joc — Hipertrofie en yogue loca
lizată la cap; 3) Exprimă deschis o. dorinţă 
— Limita consumului raţional; 4) Stimu
lent dat pentru o cursă — Poziţie proxi
mă pe axa solidarităţii; 5) Trece multe 
cu^vederea; 6)Face în timp reduceri din 
leafă; 7) Aflată în zbor... pe calea unde
lor — Da capo al fine ad litteram; 8) 
Pune preţ pe cinstea altora — Echipament 
de campanie; 9) Execută exerciţii impuse 
la paralele (pi.) — Scoate porumbelul din 
gură; 10) Corp mlădios, ca de floare — 
Indicator al nivelului de trai.

VERTICAL: I) Soi obişnuit de rod 
timpuriu — Intervine în susţinerea unei 
plângeri; 2) Atinge coarda simţitoare — 
Dau inapoi cu braţele deschise; 3) Ele
ment activ în siguranţa porţii — Cuplu 
tradiţional de cai putere; 4) Portativ pen-

ţru  note — Legendar aruncător de suliţe; 
S) Sistem -clasic de comunicaţii (pl.); 6) 
Obstacol milenar în emanciparea femeii;
7) Unu opus de fa ţă ! — Pe loc repaus;
8) Remarcată mereu la ruletă — Mugurel 
de cântec oltenesc; 9) Răul picurat în su
fletele noastre — Imaginea sumbră a vie
ţii... în apus; 10) Rezultat notabil al unei 
împărţiri corecte — Cât vezi cu ochii.

VASILE MQLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „OCOLIŞURI" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBÂTA TRECUTA:

I) Meteorolog; 2) Inar — Grade; 3) Loton
— Arar; 4) Iritat — Mim; 6) Mm — Iţire
— I; 6) E —■ Scară — In; 7) Tra — Lăsată; 
8) Rată .— Nagâţ; 9) Icuri — Ţări; 10} 
Galculaţie.

MAT MUTĂRI

' Controlul poziţiei;
A lb : Rc8, Da6, Nc6, Cc7. Ge6, Nf2. 
Negru i Rd6.
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jt CUVÂNTUL LIBER
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D in  lu m e a  la r g ă
■ .,Unele republici din 
fosta Uniune Sovietică în- 
trep ind operaţiun Impo 
trîVa noastră. Anul trecut, 
serviciile noastre au ares
tat . mai mulţi agenţi stră
ini decât KGB-ul şi Mi
nisterul de Interne îm- 
n. ursă in toj tă ctivit itea 
lor", declară vădit iritat 
Serghei Stepaşin,' pre- 
şedintelee FSK-ului (fostul 
-KGB). „Avem rădăcini co
mune; a continuat şeful 
contraspionajului rus, şi r 
acum aceşti oameni, fraţii 
-noştri, ̂ acţionează - împo
triva» Rusiei 1".

Aceşti oameni' sunt, se- 
nţelege, noii spioni, cei 
de după încheierea războ
iului rece, în condiţiile Jh 
care, estimează specia
liştii, Rusia nemaifiind 
considerată o ameninţare 
pentru Occident, ea nU 
mai atrage agenţii din

Spionii vin de la Răsărit
Vest. Cu atât mai mult. 
cu cât — îl cităm pe Alexei 
Arbatov, directorul Insti
tutului de Ecohomie Mon
dială ŞL de Relaţii Inter
naţionale — „oricine are 
acum acces la informaţii
le noastre, totul se găseş
te în presă".

Noii spioni, veniţi din ■ 
„străinătatea apropiată", 
au înlocuit încetul cu 
încetul pe tradiţionalii „U 
namiqi din Vest". Şi, după 
datele serviciilor ruseşti, 
numărul celor infiltraţi din 
Europa de est, Asia, sta
tele islamice, dar mai ales 
din ţările membre ale 
C.S.I. nu face decât să 
crească, aşa îrfcât azi, U- 
craina. Uzbekistanul, Ka- 
zahstanul, ţările baltice 
se află pe banca acuzării.

la Moscova, în locul S.U.A. 
şi al Europei Occiden
tale. Această situaţie, a- 

•parent paradoxală, este 
consecinţa prăbuşirii 
U.R.S.S. Ea se explică, 
după un purtător de cu
vânt al FŞK, prin aceea 
că ,',Rusia, care era una 
din societăţile cele mai se
crete ale lumii, s-a des
chis brusc. Libertatea 
cuvântului face spionajul 
mai accesibil".

Opiniile de mai sus nu 
sunt însă unanim acceptate.

. Mai ales în rândul exper
ţilor, între care cea a lui 
Oleg Kalaghin, fost ge
neral al KGB: „Toate 
astea sunt ridicole. Ce 
credeţi că ar putea face 
Estonia, cu ai săi 1,5 mi
lioane de locuitori, împo

triva ţării noastre, în a- 
fara încercării de a eva
lua ameninţarea pe care 
o reprezintă Rusia pentru 
ţările baltice ? Şi care, de 
altfel, nici nu prezintă 
prea mult interes, căci in
tenţiile Moscovei sunt im
previzibile".

E vorba, mai degrabă, 
de o încercare a actualilor 
conducători ai FSK de a-şi 
justifica posturile şi sa
lariile „inventând spioni", 
„Pe vremea mea, spiona
jul era un război al cre- 
ierelor — spune acelaşi 
Kalaghin. Astăzi, nu mai 
este decât un vulgar spio
naj economic. Pe vremea • 
războiului rece. KGB-ul 
era o elită. Astăzi, servi
ciile de spionaj se simt 
cumva • în mizerie. Eu 
unul nu m-aş întoarce în 
ele niciodată".

Alain Simon, corespon
dentul publicaţiei „TjSbiiiţe 
du Progres", din Rica- 
marie (departamentul Loa
ra), a crezut la început că 
e vorba- de o glumă. „Pu- 
neţi-vă în locul meu : a- 
flaţi că pompierii din lo
calitatea dumneavoastră au 
fost chemaţi în plină noap-: 
te. către ora două şi ju
mătate, de doi soţi, din 
cauza un ei. pisici care a 
înnebunit. Cu braţele în
sângerate, zgâriaţi Şi muş
caţi adânc, ei âu fost trans
portaţi - de urgenţă -îm 
preună .cu -fiica- lor, în 
vârstă de 20 ani, . la spi
talul din Saint Etiânne"! 
Şi jurnalistul nu-va crede

Noaptea pisiei! 
dezlănţuite

cu adevărat în povestea 
sa, decât după confirma
rea: ei de către pompieri. 
. Incidentul s-a petrecut 
în noaptea de' 13/14 febru
arie a.c. Pisicuţa, de 
fapt *un motan, d în vârstă 
de 4 ani, ce aparţinea fa
miliei Pouyoux, a r .fi sufe
rit pe neaşteptat^-o criză 
de nebunie, trecând ia mar
tirizarea- stăpânilor săi, 
din cauza durerilor profo* 
cate, ' probabil, de o  le
ziune’ cerebrală. • Atacurile

. animalului, domestic, sălbă
ticit peste noapte, s-au 

v dovedit atât de violente' 
încât cei asaltaţi n-au 
găsit altă soluţie decât - 
apelul disperat, prin te
lefon, la intervenţia pom
pierilor. Aceştia, sosiţi în 
grabă de la grupul din 

’ Saint-Etienne, au luat i- 
mediat măsura transpor- 

; tării victimelor la spital, 
după care au trecut la 

■ operaţiunea de capturaţe a 
. „agresorului", care s-a

j  - -

prelungit până la 6,00 
dimineaţa, răstimp în 
care mâţa şi-a continuat 
demonstraţiile de nebunie, 
lovindu-se cu capul de 
pereţi.

Prinderea motanului s-a 
dovedit a fi chiar mai 
dificilă decât era pre
văzut, ea fiind posibilă 
doar după , sosirea unei 
întăriri specializate: un 
individ înarmat cu un 
lasou rigid. • Adormit cu o 
injecţie, pisoiul violent a 
fost dus la blănăria din 
orăşel, unde s-a* procedat 
la euthanasicrea sa, exe
cutată la  cererea medicu
lui. veterinar, dar şi a 
proprietarilor.

S T O R Y  F L A S H
In'parcurile din New York au reapărut coioţii

Pentru a doua oară în decurs de 8 zile paznicii 
unui parc au descoperit resturile unui coiot. Pe 16- 
februarie a fost descoperită o femelă de 3—4 ani, do
borâtă cu focuri de armă într-o grădină publică dirt 
Bronx. Mai înainte, pe ,8 februarie, o maşină ucisese 
iin alt exemplar care traversa o stradă din acelaşi 
cartier. Poliţia a oferit o recompensă de 1000 dolari 
pentru oricine ar furniza informaţii asupra ucigaşilor 
acestor animale protejate.

' .1 
Carnaval fără măşti f

Preocupat de înmulţirea jafurilor şi a actelor cri
minale efectuate de persoane cu faţa acoperită, pri
m arul din Orotelli, o comună din Barbagia (Italia), a 
semnat o ordonanţă cu ocazia carnavalului, cu inter
dicţia de a se circula, după ora 19,00 cu chipul 
mascat. In regiune, Orotelli are o bogată tradiţie a 
manifestărilor carnavaleşti. Prim cetăţean ă l . comu
nităţii, Piero Martiddu a asigurat că, totuşi, eu* oca
zia parăzilor, interdicţia se va- aplica abiâ de la orâ 
22,00.

O grevă originală la Milano
„O grevă pe dos" la centrul traumatologie. îm

potriva proiectului administraţiei comunale de a  des
fiinţa , respectivul centru, medicii şi. infirmierii’ âtf 
decis o formă neobişnuită de protest. In locul tradi
ţionalei încetări a lucrului, ei vor lucra dublu, asi
gurând funcţionarea ambulatoriilor şi disponibilitatea 
serviciilor de la orele 8,00 la 20,00. Greva sui-generi® 
a început luni, 20 februarie.

’ r; '• ■ V.O ' " . . : ; - - ^
Procesul lui „Spartacus" 1

Procesul cetăţeanului britanic-John David Stern» - 
ford, editorul unui ghid de referinţă pentru turism ul—, 
homosexual Ia scară planetară, ghid intitulat, de' ca* 
oare ? — „Spartacus", a fost reluat la- tribunalul ca- 
»-< ţîs 'i i  i,", E m f >ut nordul îJ St amfârd este 
acuzat că prin cartea* sa incită-.la exploatarea sexuală 
a copiilor, mai ales a celor'din ţările asiatice; In- 
cursul şedinţei-, procurorul regalaPeru t pedeapOa* ma
ximă prevăzută de legile belgiene, adică un an. de 
închisoare, pentru acest scoţian de 55 ani, fost pîsstojf 
anglican, autor al unui ghid binecunoscut în mediile’ 
homosexuale. Stamford, - care îşi are reşedinţar 
Belgia, compăruse în faţa respectivului tribunal Ur 
sfârşitul lunii noiembrie, anul trecut, d ar: procesul 
sese suspendat datorită îmbolnăvirii sale. ■

DEUTSCHE BANK FACE ,M E A  CULPA«. :

„Da, l-am ajutat pe Hltler“
„Cerem iertare pdpdru- 

lui ebraic, lumii, democra
ţiei germane: am fost 
complici a | nazismului". 
Acesta este în rezumat me- - 

-sajul lansat de Deutsche 
Bank prin intermediul u- 
fA i volum de exact 1100 
pţgini, privipd istoricul 
instituţiei, scris de istoricul 
independent Iţarold Ja- 
njes, cu ocazia celei de a 
125-a aniversări a înfiinţă- 
-wfc In earte, 90 de pagini, 
reunite în capitolul „Deut
sche Bank şi dictatura", 
reconstituie fără cenzură 
conivenţa şi strânsa co
laborare a celui mai im
portant institut de credit

din Europa de azi, cu cel 
de al Treilea Reich.

„Rrin participarea sa la 
arianizare", scrie istoricul, 
docent la Universitatea 
Princetown. „Banca şi-a a- 
sumat o gravă vinovăţie, o 
împovărătoare responsabi
litate morală". Institutul, 
adaugă studiul, a ajutat 
intr-adevăr câteva familii 
ebraice, dar în general' a 
acţionat fără scrupule în 
Europa ocupată, împotriva 
principiilor proprietăţii şi 
moralei. Şi prin vânzarea 
patrimoniilor celor perse
cutaţi de nazism a ajutat 
dictatura să-şi îndeplineas
că obiectivele politice în

temeiate pe rasism. In 
special din septembrie 1938, 
notează de asemenea car
tea lui James, Banca a 
avut un rol de colaborare 
activ cu sistemul impe
rialist german.

Hotărârea de a publica 
acest volum aparţine nu
mărului 1 ă l Deutsche 
Bank. Hilmar Kopper. care 
a interzis în mod expres 
orice ingerinţă a institu
tului în lucrarea profeso
rului Harald James.

Cât costă o amprentă de dinozaur
Proprietarul unei cariere 

de calcar situate în -apro
pierea oraşului Ourem (cen
trul Portugaliei), pe terenul 
căreia > au fost descoperite 
cea. 200 - urme de dino
zauri, a cerut autorităţilor 
portugheze o despăgubire 
de peste 16 milioană de 
dolari pentru a opri . ex
ploatările. Pe o suprafaţă 
de 7 i hgetare, înconjurate 
de ,un amfiteatru natural, 
arheologii ,au scos -la ivea
lă în Iulie trecut ..am
prentele" cu pricina, dis
puse pe 15 piste lungi de 
mai bine de .o sută de

metri fiecare. Urinele de 
mari dimensiuni. Vechi de 
175—188 milioane de ani, 
sunt considerate de ar
heologul Galopim de Car- 
vaiho ' drept „cele mai 
vechi din Peninsula Iberică 
şi probabil din Europa".

Problema conservării lor 
s-a pus încă din momen
tul» descoperirii şi, pentru 
moment, proprietarul tere
nului- a acceptat să sisteze 
excavaţiile în sectorul res
pectiv. Ceea ce înseamnă 
însă importante pierderi 
financiare şi o reducere 
semnificativă a locurilor

de muncă în întreprinde» : 
rea sa. Municipalitatea m ş j 
a fost în măsură s$ fac 
faţă cererii exprimate 
s-a adresat la rându-i 
nisterului Mediului, ■ pen
tru obţinerea fondurile# : 
necesare, dar şi pentrţl 
numirea unei echipe .’ 
experţi cară să determin# 
dacă valoarea despăgubirii 
solicitate nu este (exageratâ» 
h> cazul unei soUiţiŞnăzf 
o--! ts\ • ,< !.e- din©»,
zauri" urmează a fi inte
grată • în rezervaţia : natte» 
rală din imediata ei veci
nătate. '

V Z W W /A W M W W W W W A W W W W W W W M W  V ŞW W W B

IJdi mag al puterii miraculoase la căpătâiul lui Deng

i

ART STORY
•  Daryl Hannah, fosta unei comedii muzicale,!  

logodnică a lui John „Dawn Yankees"-. „Am I
Kennedy — junior, este 
în căutarea unei noi. iu
biri. Ea a devenit una

68 de ani şi 69 de filme ■  
in spatele meu, dar am |  
impresia că apar pentru ■1 1

dintre cele mai fervente prima oară în public", nu |  
susţinătoare, ale unui joc s-a ruşinat să recunoască |  
ce face acum furori -în ilustrul comic. |
SUA. Intitulat „Ii iubesc 

: sau II detest", el permite, Arnold Schwarze- I
pornind de la o serie de negger a luat parte la o l  
teste, să se cunoască pro- cursă de motociclete c u i
babilitatea de a convieţui clasamente simbolice. La I  
în condiţii convenabiie cu San Diego (California), el !

a fost protagonistul unei |

I

alesul inimii

•  Jerry Lewis nu as- întrecerii pe un traseu
cunde faptul că trăieşte de 100 mile, cu 1500 de - 
momentele „trac-ului vie- concurenţi, toţi amatori. I  
ţii sale". El va debuta Beneficiile realizate au * 
zilele acestea pe Broad- fost donate unui centru |  
way drept cap de afiş al spitalicesc pentru copii. |

împreună cu eca 20 
eminenţi clinicieni, . spe
cialişti în, medicină mo
dernă şi tradiţională, la 
căpătâiul lui Deng Xiao- 
ping veghează şi un şaman. 
Se numeşte Zhang Boas- 
heng.şi în China este su
ficient să i se pronunţe 
numele pentru a stârni 
strigăte de admiraţie şi de 
teamă. Deoarece, explică 
mereu bine informata „gu
ră a lumii", Zhang îţi ci
teşte gândurile, îţi desco
peră gândurile cele mai 
secrete. Poate să te vin
dece într-o manieră mira
culoasă, dar dacă va con
sidera oportun poate să-ţi 
dea şi o lecţie de ţinut min
te, să-ţi ridice părul In cap. 
De pildă, e capabil să te 
preschimbe într-o insectă.

Şi dacă această legendă 
e desigur greu de luat în 
serios, nici cea cu privire 
la originea vraciului nu-i

mai puţin stranie: „Nu e 
o fiinţă omenească — ne 
asigură domnul Zhuge, Xi. 
han. E un extraterestru, 
născut acum 500 de ani 
într-o altă lume".

Totuşi, puterile neobiş
nuite ale lui Zhang Boas- 
heng — 37 ani după cro
nologia existenţei sale te
restre! — nu-s deloc în
doielnice, dacă judecăm 
fie şi numai după stricta 
protecţie din partea arma
tei şi a serviciilor secrete 
de care se bueură. (O pro
tecţie ce nii poate fi je
nantă câtă vreme magul 
poate scăpa oricând de 
gărzile sale, trecând prin 
ziduri, zburând sau trans- 
fornîându-se în cine ştie 
ce vietate !). • —

Definit oficial „comoară 
a naţiunii", Zhang este 
clasificat în fruntea listei 
celor 20 de chinezi cu 
„indiscutabile capacităţi

metafizice", listă întocmită 
de Comisia pentru ştiinţă 
şi tehnologii militare după 
trec >rea unor este speciale 
desfăşurate într-un labo
rator construit special în 
anii ’80 de Ministerul pen
tru Astronautică. El ar fi 
fost folosit deja pentru ac- , 
ţiuni de contraspionaj 
şi ca vindecător pentru 
marile personalităţi po
litice ale ţării.

Se ştie despre el că s-a 
născut în 1958 în Liaoning, 
în nord, într-o zonă cu 
puternice tradiţii şamanice. 
Orfan, ar fi fost pe rând 
adoptat şi abandonat de 
mai multe familii, care nu 
agreau-vrăjile sală. A lu
crat ca miner, colegii de 
muncă refuzând să co
boare îm preună cu el în 
subteran, deoarece il con
siderau un „diavol". De

venit o celebritate locală 
a fost deseori folosit 
poliţie pentru rezolvarea 
cazurilor „imposibile", ce
ea ce nu l-a împiedicat sfl 
ajungă el însuşi la închi
soare pentru furt dintr-lţH 
magazin. „N-am făcut-O 
dinadins —■ a explicat el 
unor judecători uimiţi, 
Când am văzut pantofii; 
mi-au plăcut şi aceştia 
au venit singuri în geanta 
meat"

La ieşirea din închisoare, 
„reeducat", a studiat me
dicina t r idi ţională lâ 
Bcnxi. Locuioţte la Bei
jing, împreună cu soţia sa şi 
un .fiu. Arta sa se- numeşte 
Qi Gong, adică ştiinţa «T  
a controla energia vitală 
a omului si , universului, 
o practică ' străveche priri-
tre şamani ■
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ani
. ale

la  ctii peste trei 
câţi au trecut de la 
gerea în februarie 1992 
a consiliilor locale, aţn 
.contabilizat" In cantul 
multor consilii locale 
lamentări de genul: „Nu 
putem face nimic, nu 
sunt bani“. T o t ' lamen- 
tândti-se, unii s-au tre
zit că au „domnit*1 trei 
ani peste nişte locuri 
unde nu s-a întâmplat ni
mic. Pe aceşti aleşi e- 
tectoratul li va taxa si
gur la alegerile viitoa
rei şi nu ne face nici o 
plăcere sâ ne exersăm 
ascuţişul condeiului pe 
asemenea cazuri. Ne 
face plăcere să scriem 
însă despre experienţe, 
cum este cea pe care o 
trăieşte Consiliul local 
Băciâ. lift Bâcia, teste 
pe «mie a se materializa 
t> foarte veci» dorinţă a 
locuitorilor .comunei — 
introducerea în gospodă
riile lor a gazului metan.

— Cum a început, dle 
primar? — l-am între
bat „în deschidere" pe 
dl Constantin Florea, 
primarul comunei Băcia, 
de la revoluţie.

— A fost că am bătut 
fierul când era cald. Vi-

-s«l locuitorilor comu
nei de a avea gaz în casă 
e  vechi. După revoluţie, 
după alegerile din mai 
*990. noi, cei pe care ei 
na-au ales să-i conducem, 
am început să tatonăm, 
ftn 1992 a apărut Hotărâ
rea nr. 566 a Guvernu
lui României, prin care 

;,şn înfiinţau noi distribu
ţii de gaze naturale şi 
se arondau la ele loca
lităţile cuprinse în hotă
râre. Atuul nostru pen
tru a fi cuprinşi în a» 
noxele ei a fost tomnai 
rapiditatea cu care am 
acţionat Hotărârea pre
vedea că dacă îa termen 
de un an nu se încep 
bKcările, ea îşi pierde 
valabilitatea, pentru lo
calităţile respective. în 
«nul 1992, noi aveam 
dOja cumpărată o parte 
din ţeava necesară pen
tru  instalaţiile interioa

re  şi pentru reţelele 
stradale de distribuţie şi 
aveam comandat studiul 
de fezabilitate Şi pro
iectul. Aşa a început 
Aşa am reuşit să fim In
troduşi In programele de 
finanţare cu conducta
magistrală de racord, 
staţiile de reglare a pre
siunii, o parte din con
ductele de distribuţie. 83 
la sută din valoarea
lucrărilor (care se ridică
acum la peste 900 de 
milioane lei) este sub
venţionată de stat

Care este la ora 
actuală stadiul lucrări
lor?

— La Petreni şi Tîmpa 
distribuţia este realizată 
90 la sută. La Băcia şl 
Totia,, acum se lucrează 
Ia ea.

Branşamentele şl in
stalaţiile interioare şi 
le proiectează şi execu
tă fiecare beneficiar, pe 
cantul S&O. v 
— i Faptul că aţi cum
părat, la preţurile din 
1992, o parte din ţeava 
pentru instalaţii interi
oare, le uşurează finan
ciar sarcina?

— Le-o uşurează celor 
care au dat atunci bani 
pentru cumpărare, nu 
tuturor,

— Dle primar, In a- 
fară de executiv, consi
liul local s-a implicat 
în această acţiune mal 
mult decât prin adopta
rea hotărârilor legate de 
ea?

— Cu toţi consilierii
Ce-ar mai fi de adău

gat? Nu va mai trece 
mult şi o bună parte din 
locuitorii satteior comu
nei Băcia vor scăpa de 
povara încălzitului şi 
gătitului cu lemne sau 
de grija buteliei de a- 
ragaz. Şi aceasta pentru 
că cei pe care i-au 
ales să-i conducă, au 
ştiut să bată fierul 
când a fost cald. Restul 
e teorie sau campanie 
electorală.

ION CIOCUEI,
TRAIAN BONDOR

.

In B .cia, pentru pozarea conductelor de gaz me
tan a'fost adusă în sprijin mecanizarea.

Foto : PA VEL LAZA

j Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, ! 
: nr. 257, t e l : 621750, 620712, m m .  J 

I N V I T A  1
I  ' Până la data de 31 martie 1995, la I 
| sediul societăţii, toate persoanele îndrep- j
* tăţite a face parte din
I „ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI MEM- I 
j BR1LOR C O N D U C E R II^  
j în vederea dobândirii de acţiuni ale so- j 
J cietăţii, care se privatizează, !» conformi- J 
! tate cu Legea 7711994, respectiv : mem- j 
j brii conducerii societăţii, salariaţii, foştii * 
| salariaţi, pensionarii care au avut ultimul j 
î loc de m um ă la societatea comercială, a- j 
; vând contract de muncă pe perioadă ne- j 
I determinată, au lucrat minimum un an şi I 
{ nu li s-a desfăcut contractul de m um ă din j 
j motive imputabile lor. j
* l

{ S . C , „ P O U D A V A "  S .  A  D E V A  j
% *
|  Va pteră, In regim en groş,. j

cu promptitudine, la cele mai mici preţuri I  
şi de calitate ireproşabilă, următoarele |  
produse: .
♦  Biscuiţi (Intr-o gamă sortimentală ! 

diversă), *
Eugenia - Oivertis - Crem cu arome I 

I de ţ>anane, ciocolată, portocale, căpşuni; j 
1 ♦  Ciocolată şi dulciuri {Feîeacu-Ctuj); ! 
I ♦  Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de I
|  casă; |
I  ♦  pulciuri de import;
I ♦  Băuturi alcoolice; 1
|  ♦  Hârtie ambalajpentru împachetat, j 
J Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii, • 
l ştrada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: t 
j 054M20712 şi 621750; fax: 621159. j

II
I

i

i ♦

******* n  mm * *m

tCfeFELlX F.C.E. S.A DEVA 
.̂Dccebd bf.R P«rănTeb/Fln 054-612236

01,HC 2000,calculatoare personale PCJ86.486. 
Calculatoare de buzunar si de birou ev imprimanta, 
televizoare si video Goldstar -receptoare de satelit, 
telefoane si casctofoane dighale.alarme auto. 
monitoare.imprlmante,aparatura electronica. (94?t)

BANC POST S.A., FILIALA  !
HUNEDOARA !

SCOATE LA LICITAŢIE PUBUCĂ  
URMĂTOARELE IM OBILE:

— Aport. (4 camere) —  str. Indepen
denţei, tir. 1, bl. 33, ap. 17.

— Aport. (4 camere) *— str. Avram  
Iancu, nr. 16, ap. 33.

—  Aport. (3 camere) —* str. Lamina- 
torului, nr. 3, ap. 35.

—r Aport. (3 camere) —  str. Trandar 
firilor, nr. 27, bl. 30, ap. 59.

—  Apart. (2 camere) - 
lui, nr. 3, bl. N 1, ap. ÎS.

— Apart. (2 camere)
■ firilor, nr. 15, ap. 19.

Apart. (2 camere)
Vuia, n r, 3, ap. 26.

— Apart. (2 camere) — bdul Dacia, 
nr. 2, bl. CI, ap. 109.

— Apart. (2 camere) — Teliucul In
ferior, str. Zorilor, nr. 15, ap. 4.

— Casă cu anexe —* str. Dr. Marinescu, 
nr. 24.

Idcttaţia va avea loc In data de 28 
martie 1995, om  10, la sediul Judecătoriei 
municipiului Hunedoara, biroul executo
rului judecătoresc. Inform aţii suplimen-

str.
22 Decembrie, nr. 7, telefon f 17345.

str. Ştrandu- 

str. Tranda- 

- str. Troian

*2

v. . ./IC .N T  INDUSTRY,

vVf «t* feotdng for sklfled tfiboin' join ut as «oott fit avutele i 

C o n tm b iîo n în g  persănnel fbr the «etting mid ţofcif «t»d operat in g of rtetrlf ptla-
blistied ccnumi plante te varitiot conntries, naroely ;

^lâdn/iie Proccss Engitieerş 

graduatfi Mechanieal and Electrical Eaainccrs 

eâlJîliauicfll Maşter Craftsmen t»f Tectrnicîans 

•Uite and MID Operator*

Eflffiieei?

iticcwsftii appficant dlsposcs ef fhe rcsnerltve frsîtiîn# «ta «iad».a»c rnp^ 
fitfâ jVlaster Craftaman or Technician ,if fa ir knowledgc of Ertglish  ̂as şeii as «?> 
VtţjM year of profesional experiettce în the positions mentîoned. x -%*

Plrne direct your written applicaton - stating your earliest possiblo date of enify 
*i(ţeludio.g the usttal document» & papers to:

"LOtlRBACH Indu.strîeautomaUons -GmbH 

^ U iş tir t i îU is I ră s s e  1 6

8$-*Şl0679 KOLN Fax +49 221/88388?
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S.C. MAG. HOM S.R.L. ORĂŞTIE

Bdul. Eroilor, 21 A  
Tel; 641860.

TVA

30 sortimente dulciuri 
ţigări
rachiu alh 28 grade 680

rom 33 grade —  700 TVA

.

lichior căpşuni, chery : banane — 
825 •> TVA

— suc tip TUP 2 l —  1450 •> TVA  
Zilnic 9,00— 17,00. (8413)

FILIALA DEVA A S.C. REMERO S.A.

Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5 

A N G A JE A Z A  : '

•  sudori autorizaţi autogen şi electric;

•  instalatori autorizaţi instalaţii gaz me
tan.

Relaţii suplimentare la compartimentul 
personal din cadrul filialei, sau la telefon 
nr. 618750, interior 24.

■ SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE 
A a p e l o r  DEVA

V ANUNŢA:.

In perioada 27 — 31. 03. 1905, pe terito
riul judeţului Hunedoara se organizează un 
exerciţiu de simulare privind apărarea împo- 

’ triva inundaţiilor.
La exerciţiu vor participa comisiile locale 

de apărare Geoagiu, Orăştie, Simeria, Deva, 
Filiala Electrocentrale Haţeg'şi se vor lua mă
suri de alarmare prin sirene.

Atenţionăm populaţia să nu intre in pa
nică.

\ ------------------------------------------------------- :--------------
S OFERTA DE PRIM ĂVARĂ ! 
j CELE MAI NOI COPIATOARE MITA

[ •  MITA DC 1256, format A 4, zoom
64 %  — 256 %  ‘

Preţ : 3 600 000 lei, cost tonertcopie: 
9 lei.

•  MITA DC 1755, format A  3, zoom 
50 %  — 200 %

Preţ: 5 300 000 lei, cost toner/copie:
' 8 lei,

'Preţurile sunt afectate de cursul va
lutar !

Informaţii: TOPTECH S.R.L., tel. 
613871. (8184)

UZINA MECANICA ORĂŞTIE

Organizează licitaţie publică începând cu 
data de 29.03* 1995, săptămânal In ziua de 
miercuri, ora 10, la sediul U-M. Orăştie, str* 
N. Titulescu nr. 60, pentru închirierea şi vân
zarea de mijloace fixe*

Informaţii suplimentare la Biroul Mecano- 
energetic, teL : 641040, 641041; interior 144.

(206) ;

S.C* MINEXFOR SA DEVA 
“cu sediul în Deva, str- T* Maiorescd nr. 2

I

i!
•  ŞEF. SERVICIU FINANCIAR-CONTA- 

BILITATE 
Condiţii :
— studii superioare de specialitate;
— vechime in activitate 8 a n i;
— vârsta maximă — 45 ani.
Informaţii tel. 622310 şi 622045 (8424)

S C. FARM. „REMEDIA" S.A. DEVA 
O R G A N I Z E A Z A

) 1
vodcă 33 grade — 700 TVA j j i

| Cu strigare pentru vânzarea următoarelor 
* mijloace fixe disponibile :
| — 2 remorci rutiere de 6 tone, tip Furgon
J izoterm.
I Licitaţia va avea loc In ziua de 11 aprilie,

I* ora 10, la  sediul societăţii, din strada Doro- 
, banţilor, nr- 43, Deva, judeţul Hunedoara, 
j In cazul în care mijloacele fixe nu vor fi 
î adjudecate, licitaţia se va repeta in aceleaşi 
| condiţiuni in datele de 18 şi 25 aprilie 1995- 
( Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
* societăţii sau la telefon nr. 623260, interior 21. 
I (8422)

ii
i

' S.C. FAVIOR 4 COMPANIA DE 
BLĂNURI VIDRA S.A. ORĂŞTIE 
Str. Gh. Lazăr, nr. 2, tel. 054/641807, 

telefax: 056/190176.
Organizează în data de 30. 03. 1995, 

ora 10, la sediul unităţii,

S I

!
I, V

i i

! >
! I

pentru ocuparea postului de 
•  CONSILIER JURIDIC.
Informaţii suplimentare la Biroul per

sonal — telefon 641741, int. 368. (202)

A G A R D E A N  O /L  C O M P A N Y  l  TD

Haţeg, str. Horea, nr. 14, jud. Hu- J 
nedoara. |

Telefax : 054/777425.

•  ACUMULATORI „ROM BAT‘, for
maţi, cu termen de garanţie, la cele mai 
ieftine preţuri, din judeţ :

■— 12 x  56 Ah  — 55 000 lei/buc.
—  12 x  66 Ah —  66 000 IH/buc.
—  12 x  150 Ah —  142 000 lei/buc. 

Important : la peste cinci bucăţi se
practică o reducere de 5 la sută. Can
tităţi mai mari se renegociază.

•  ULEIURI MINERALE, în cantităţi 
nelimitate, a s tfe l:

MOTOR :
-— M 30 super 2 —  986 lei/l
—  M 40 super 2 — 1 122 lei/l
—  DS 30 —  627 lei/l 

•— HIDRAULIC :
—  H 46 A  —  957 lei/l

—  TRANSM ISIE :
. —  T 90 EP2S —  1 071 lei/l 

Im portant: dispunem şi de alte sor
timente de uleiuri şi vaseline.

ţ Lista câştigătorilor la concursul cu etichete 
ţ COCA-COLA 1 litru, din luna decembrie 1994:

ţ Andrieş Claudia, str. Zarandului, nr. 4 ,  

bl. 80/2 , sc. 1, ap. 20, loc. Deva; Ardelean 
Angela, Aleea Margaretelor, nr. 11, loc. Deva;

) Horvat Zoi ţa, str. G. Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 
\~ 2 7 , loc. Deva ; Muncan Radu, str. Imp. Traian,
\  bl. 15, sc. C, ap. 21, loc. Deva; Timiş Andrei, 
ţ str. Independenţei, nr. 1, bl. Bucura 1, sc. C, 
ţ ap. 34, loc. Haţeg; Hanceriuc Simona, str. I. 
t Creangă, nr. 6, ap. 9, loc. Hunedoara; Monţia 
j Daniela, loc. Hunedoara; Podeau Mihai, bdul 
? Corvin, nr. 8, ap. 14, loc. Hunedoara; Podean 
|  Radu, bdul Corvin, nr. 8, ap. 14, loc. Hune- 
|  doara; Popescu Adi Vasile, str. Avram Iancu*
\  nr. 5, bl. 138, ap. 17, loc. Hunedoara; Zamjâa , 

! Cazan Crizantiiia, str. Viorele, nr. 1, bl. 6, e i .  2,
\  sc. D, ap.54,loc. Hunedoara; Şerbănesci: Ra- 
{  luca Elena, str. Republicii, bl. 70, sc. 5, et. 2,
( ap. 38, loc. Petrila; Busuioc Liviana, str. - i

i Decembrie 1918, bl. 57, ap. 15, Ioc. Petroşani; 
Rodeca Rodica, str. 1 Dec. 1918, bl. 109, sc. 1; 
ap. 35, Ioc. Petroşani; Ocos Maria, nr. 176 

ţ bis, loc. Sintandrei, cod. 2628; Pătru Alina, 
i str. 1 Decembrie, bL A, sc. A, ap. 6, loc, Si- 
l meria, cod 2625; Lorincz Cerasefa, str. Traia», 
t nr. i i ,  bl. 11, sc. 2, ap. 25, loc.' Vulcan ; Po- 
( pescu Cristina, Aleea Salcâmilor, nr. 4, sc. 1, 

ct. 2, ap. 9, localitatea Vulcan.

Premiile se ridică zilnic, între orele 12—17, 
de la sediul COCA-COLA, din Deva, str. De
pozitelor, nr. 11. Telefon 054/624880.

S.C. REMPES S.A. DEVA

Angajează cu contract de prestări servjteS 
MODELORI, categ. 3-6, vechime minimă 
5 ani. ■

Condiţiile de salarizare se* stabilesc prin 
contract.

Depunerea ofertelor şi informaţii supli
mentare Ia telefon 62 12 73, int. 105, până kl 
data de 31. 03.1995. (205)

S.C. „METALUL" S.A. PESTIŞU MARE 
—  HUNEDOARA

Nr. 363 (fostă Bază 6) 1

O R G A N IZ E A Z Ă

Ife 
16 •

\%
I

I«
i

! ,

! I

in data de 7.04.1995, ora 10, la sediul so
cietăţii, pentru vânzare : *

•  Un autoturism DACIA 1310 L Berlină, mo
del 1994, în perioada de garanţie, 8 000 km 
la bord, stare ireproşabilă.
Relaţii suplimentare la tel. 054 — 71337Q, 

054 — 718555. (201)

S C. METROMOBILA S.RL- DEVA

A  N G A J E A Z A
•  Muncitori (lăcătuşi mecanici) pentru 

montat mobilier metalic şi lemn-
Relaţii Ia sediul firmei, str; Sântuhalm, nr. 

31 A sau telefon 626338, zilnic între orele 8-20; 
sâmbăta şi duminica orele 8,30-13. (209)

R.A. ROMCEREAL HUNEDOARA — DEVA 

Str- Ardealului nr- 1

•  Contabil şef
Condiţii: studii suporiotJre economice- 
Relaţii suplimentare la telefon 6.11-335

(608430)

Anul VD •  Nr. 1347 Sâm bătă. 25 —  D u m in ic i, 26 m artie 1995



ANIVERSARI

. •  Cu ocazia împlinirii 
celor 18 ani, dragă Stă. 
nilă Maria Magdalena, prie
tenul tău Geri îţi doreşte 
„La mulţi an i", fericire 
In viaţă şi nu uita că te 
iubesc! (8379)

. VÂNZĂRI- 
■{: CUMPĂRĂRI

•  Vând casă cu grădină 
şi anexe, Banpotoc, 184. 
Informaţii G61584. (607525)

•  Vând casă şi pământ
(zonă centrală), Geoagiu- 
Sat, Calea Romanilor, nr. 
146. (8327)

•  'Cumpăr talon Audi 
8#. Informaţii zilnic, teL 
713886, între orele 8—22.

(8233)
•  Vând apartament două 

camere, cămară, bucătărie, 
baie cu îmbunătăţiri 
şi posibilităţi privatizare, 
6 500 000, negociabil. De-

. va, Dacia, bl. 8, parter, 
ţel. 626678. (8301)

'•  Vând covor lână 3x4, 
«OU, tel. 616358. (8308)

•  Vând apartament 4
camere, str. Eminescu, tel. 
628037. (8288)
, 0  Vând bicicletă medi

cală, nouă, tel. 652445.
(8289)

•  Vând societate înre
gistrată, iunie 1994, fără 
activitate, tel. 629610.

(8296)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, *- central, 
preţ 12 000 000, tel. 620095.

•v (8251)
- *  Vând casă Ilia, sat 

Bacea, 133 sau schimb cu 
apartament Deva. Tel. 
617229 sau 666538. (8270)

•  Vand Citroen Axei,
60 000 km, 2100 DM şi co
piator Rîcon — 1 300 000 
lei. Tel. 617994. (8399)
” •  Vând casă in Devâ, 
strada Vânătorilor, nr. 24, 
lângă Sala Sporturilor.

/ ■ ' . ; ’ (8320)
■ ? •  Vând apartament -două

: camere «ultracentral, etaj
I, tel. 614807, 18—21. (8318)

* •  Vând apartament 3
V camere, Dacia, tel. 622914.
" (8326)

•  S.C. .Sarmis S.A. vinde 
i din stoc sticle de 0,700 1 
: şi 8,750 1  pentru vin, la

preţul de 28 lei/stielş. Re.
; laţii la tel. 613845. (8329)
. ,  •  Vând microbuz TV 
. 12, înscris, motor Braşov
■ O. 115, preţ 3 000 000 lei,

negociabil, tel. 626186, 
629301. - (8331)

® Vând; Renault 18 
break, înmatriculat. Deva, 
tel. 627179. (8332)

•  Vând apartament 4
camere, parter, poziţie 
privatizare şi mobilă bu
cătărie nouă. Deva. tel. 
629439. ' i | (8333)
' •  Vând casă în roşu, 
demisol, parter, etaj, apă, 
gaze, trifazic. Informaţii: 
zilnic, tel. 660639. (8336)

•  Vând sifonerie, frip- 
toză inox pentru făcut 
Iangoşi şi chioşc alimentar 
sau .ideal pentru garaj, 
toate în ' stare perfectă. In
formaţii tei. 660959, după

• ora 17. (8339)
•  Vând VW Transporter 

marfă, an fabricaţie 1988, 
14 000 DM, negociabil, .lo
calitatea Ostrov. Tel. Cen.

' trala Cîrneşti, 24 B. (8341)
•  Cumpăr talon Dacia

1300, Deva, tel. 629640, 
după ora 22. (9355)

•  S.C. . Transilvania • 
Group S.R.L. din Brad 
vinde virşli en gros la 
preţul de 5000 lei/kg. O

norăm comanda la domi
ciliu, tel./fax 651142.

. (8130/31)
' •  Vând televizoare co

lor Philips, Grundig, Te- 
lephunken, stereo, teleco- 

-mandă, teletext, diagonala 
37 la 67 cm, preţuri între 
100 000 — 400 000 lei. Vând 
transformatoare linii noi, 
pentru televizoare color, 
65 000—70 ffOO lei. Tel. 
058 — 830819, 830468. :
■: (8356)

•  Vând Moskvici 408 cu 
piese schimb, stare per
fectă. Deva, tel. 614325.

(8364)
•  Vând apartament două 

camere. Deva, Al. Crinilor, 
bl. E 13, ap. 15, etaj 1.
' (8361)
•  Vând aparate pocker

tip „Jolly Cârd", „Ameri
can II" şi mese de biliard. 
Informaţii la tel. 056/ 
188468. (8358)

•  Vând teren zonă a- 
grement, lângă cabana 
Gura Zlata. Informaţii tel. 
621511, între orele 18—20.

(8365)
•  Vând casă cu , gră

dină Şoimus. Informaţii 
teL 687828. (8368)

•  Vând gater monolamă
pentru prelucrare mar
mură. Informaţii la tel. 
622823. ’ (8370)

•  Vând casă 6 camere,
baie, apă, grădină 58 ari, 
la Brîznic, nr. 64 şi va
gon mare mobil, posibili
tate adaptare la comerţ 
sau alimentaţie publică. 
Vând apartament 3 ca- ‘ 
mere la Mintia. Informaţii , 
Brîznic, nr. 64. (8371)

•  Vând autocar Neoplan
modern 1980, 45 locuri, 
impecabil, tip Jdtleiner 216, 
preţ 35 000 DM', tel. 050 — 
723219. (8276)
• •  Vând Opel Ascona 
înmatriculat, stare de func
ţionare, convenabil,"* tel.. 
628632. (8373)

•  Vând HORD pentru
curăţat haine de blană. 
Tel. 615485. , ; (607527)

•  Vând Tv color Beko,'
nou,, telecomandă, teletext, 
100 programe, preţ negocia- . 
bil. Tel. 717193.......  (8428)

•  Vând apartament ’ 4 -
camere, zona Dorobanţi, 
dependinţe. Relaţii tel. , 
617571. (8429) :

•  Vând garsonieră. Mi- ) 
cro 15,' bloc 52, et. 4, ap.
79, 3 500 000, negociabil, 
tel. 621673. I

•  Ocazie ! VW break, 
neînmatriculat, stare’ 
excelentă, 860 DM, tel.' 
641133. 173.71)

•  Vând ; garsonieră, Ha- ;
ţcg, ultracentral,- informaţii 
tel. 777091, deasupra ba* • 
rului. (6997)

•  Vând 7 mc cherestea
cireş, uscată, tel. 777539, 
Haţeg. (6098)

•  Vând armă vânat,
calibru 20, marca I.iege, 
tel. 650261. (5039)

•  Vând garsonieră con- 
fort I, Orăştie, tel. 647485, 
647580, orele 15—20. (7375)

•  Vând apartament 2
camere, Micro II Orăştie, 
informaţii Orăştie; str. Pri- 
cazului, bloc 52, ap. 21, 
tel. 641014. (7376)

•  Vând apartament 4
camere, bdul Republicii, 
bloc 4, ap. 15 (zona can
tina restaurant), preţ ne
gociabil, 18 milioane. Tel. 
715750. ' (7615)

•  Vând casă, curte, gră
dină, Ceangăi, tel. 713382, ' 
după ora 16. (7613)

•  Vindem spaţii comer
ciale din aluminiu, staţie 
autobuz centrul vechi.- Tel. 
720024. (7612)

•  Vând motor Dacia 
1400, cutie viteze, diverse

piese,- videorecorder, pre
ţuri convenabile. TeL 
714385,«după ora 18. (7604)

•  Vând -casă, grajd, pă
mânt . (Cerbăl), jâ-eţ nego
ciabil, Hunedoara, tel.. 
718051. (7608)

•  Vând loc chioşc Deva, 
complex Gojdu, concesid- - 
nat. Informaţii tel. 7294Ş8.

- (7609)
•  Vând garsonieră, Zam

bilelor, etaj II, preţ nego
ciabil. Tel. 721320.. (7611)

•  Vând garsonieră, Hu
nedoara, Cerbului, bloc 
B 1, ap. 60, tel. 720533.

(7618)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Cistelecan 
Lucreţia Carmen. O de
clar nulă. (7614)

ÎNCHIRIERI
•  Caut gazdă săptămâ

nal 2 zile în Petroşani şi. 
Deva, tel. 056/160606.

(607514)
•  Tânără intelectuală 

caut de închiriat garso
nieră sau cameră mobilată. 
Deva, tel. 619430.

•  Apartament de în
chiriat. Vând un colţar hol. 
Tel. 623627. 7 (8366)

•  Firmă particulară ca
ută spre închiriere maşină 
1,5 — 3 teme pentru trans
port marfă. Informaţii tel. 
620549. (8375)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

■ *  Schimb apartament 
4 camere, central, cu 2 
camere, plus garsonieră, 
central. Tel. • 625290, după 
ora 18. (607526)

•  Schimb apartament 2 
camere, zonă centrală, cu 
apartament 3 camere, plus 
diferenţă. Tel. 611582.

(8434)
•  Schimb apartâment 

două camere parter, ul
tracentral, str. împăra
tul Traiah,' Cu apartâment . 
trei camere, central,-exclus 
Dacia, Micro 15. Reiaţii 
tel.- 616057-, după ora 15.,

(8330)

OFERTE 
DE SERVICII

. « Societate comer
cială angajează, spe
cialist calculatoare, 6- 
răştie, tei. 641167., .

j(8218)_

•  S.C. angajează tâm
plari. Deva, str. Victor 
Babes, 31 A, tel. 617550.

" (8285)
- •  S.C. .Valentino Impex
S.R.L. Geoagiu-Băi anga
jează ospătari, barman, 
bucătar. Informaţii tel. 
648115, între orele 18—20. 

7 . (8365)

•  S.G. Garant Consulting
angajează agenţi. Infor
maţi» Deva, str, M.. Emi
nescu, br: 21,, tel. 616449, 
823229, , (8378)

DIVERSE
•  Asociaţia familială

Horopciuc anunţă practica
rea adaosului comercial de 
15 Ja sută — 200 la sută.

(7610)
•  Medic tânăr nefami- 

list îngrijesc persoană 
(persoane) în vârstă, con
tra spâtiu. TeL 627510.

' - -  . (8337)
•  S.C. Davira Prest 

Corn S.R.L. Deva anunţă 
mărire de preţ. (8321)

- •  S.C. Filmater Exim 
S.R.L. Brad anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial de la 0—60 
la sută, începând cu data 
de 25 aprilie 1995. (8236)

7 •  Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, 
închirierea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărata 
rii sunt serviţi gra
tuit, V  ‘

COMEMORĂRI

•  Familia, foştii co
legi de muncă, prie. 
tenii, -toţi. cei care l-au 
cunoscut şl prcţnit în
chină un gând de a" 
leasă stimă şi preţuire, 
la comemorarea a şase 
săptămâni de la ple
carea pe drumul fără 
întoarcere a celui ce 
a fost. ’ -

RADU BALAN, 
om de o deosebită o- 
menie şi bunătate su. 
fletcască, ale cărui 
fapte, gânduri şi aspi
raţii vor rămâne veşi 
nic'în amintirea noas
tră.  ̂ -V

Dumnezeu să-1. 4 o- 
dihnească în pace !

• '  Şase luni s-aţi ţo'- 
pit în-dor şi tristeţe 
de la plecarea pe tă
râmuri de' taină a 
Mamei noastre dragi 

MARIA LICIU 
şi o Iurtă de când sora 
dumneaei, mătuşa 

ELENA ARIEŞAN 
s-â stins în singură
tate, Bunul Dumne
zeu să le aibă în pază. 
Copiii şi nepoţii.

•  Au trecut doi ani, 
dragă

MARCELA GRECU
din Haţeg,' de când 
ne_ai părăsit pentru 
totdeauna, iar lacri
mile din ochii mei de 
mamă nu au secat. 
Cât voi trăi mă . voi 
ruga Bunului Dum
nezeu să-ţi dea odih
na veşnică. Mama.

(8252)

•  Ne-ai părăsit a- 
cum -un an, dar pen
tru noi vei rămâne 
de-a pururi viu, ne-ai 
umplut sufletele de 
durere, dar nu te vom 
Uita niciodată

MEZEI NFCOLAE
Ai fost un bun soţ, 
tată, socru şi bunic. 
Comemorarea va avea 
loc azi, 25 martie, 
ora 12,30, la cimitirul 
din str. Eminescu, De
va, Dumnezeu să te 
odihnească!. (8316)

- * Se împlinesc 6 liini
de la decesul fiului nostru 

GABRIEL MERIAN
Părinţii îndureraţi nu te 
vor uita niciodată! (6098)

•  S.a scurs un an de 
lacrimi şi dor deasupra 
mormântului tău, scumpa 
mea soţie
■ l u p i ; 1REN

Comemorez azi ziua 
cea mai tristă din toate 
câte am putut avea atunci

când piQprtca crudă şi 
cumplită răpea lumina 
unei minunate stele.

Âi iost o "stea în viaţa 
pământească, rămâi o stea 
şi*n-negrul meu abis. Te 
va plânge întotdeauna so
ţul tău Vasile.

Parastasul va avea Ioc 
sâmbătă, 25 martie 1995.

Odihnească-se în pacel 
(607521)

D E C E S E

•  Familia Biro Lucian 
anunţă cu durere decesul 
mamei

BIRO ELIZA
înmormântarea sâmbătă, 
25 martie, ora 14, în Ci
mitirul Catolic Deva. (8362)

•  Fajnilia îndoliată a- 
nunţă trecerea în nefiinţă 
după o grea suferinţă a 
celei ce a fost iubita noas
tră soţie, mamă', bunică 
şi străbunică

VICTORIA CRĂCIUN
înmormântarea are Ioc 

duminică, 26 martie a.c., 
ora 14, la -Cimitirul Orto 
dox Vulcez, comuna Ve 
ţel. -

•  Cu adâncă durere 
şi lacrimi în oehi, 
anunţăm încetarea din. 
viaţă a celui eare a 
fost soţ şi tată

ION DKAGAN
Te vom plânge mereu 
şi nu te vom uita 
niciodată. Familia. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus: la Casa* 
Mortuară Deva. în
mormântarea va avea 
loc duminică, 26 mar
tie 1995, ora 13, la 
Cimitirul Bejan. (8374)

•  Familia îndoliată 
a celui care a fost 
' Dr. TITI LIVIU 

PIENAR
mulţumeşte colecti
velor Spitalului Jude-’ 
ţean Deva şi Inspecto
ratului Judeţean de 
Poliţie, tuturor celor 
care au fost alături de 
noi, pentru sprijinul 
acordat în aceste clipe 
grele.' ■ V.'-'1..

Curs de

organizat de  ̂ v f
Com eta de Com erţ si O ndustrie

a  ju d e ţu lu i 'H unedoara  ~ D eva  
in perioada 28 martie-30kinie 1995

informaţii suplimentam si înscrieri - la 
sşdtvfC.C.L HUNEDOARA, Deva, str., 

i  Decembrie, nr. 35, tot. 6 1 2 9 2 4 , 
6 1 6 7 9 2  ,.i

Sâmbătă, 25 martie. 
Vremea se va încălzi 
treptat, începând cu re
giunile vestice ale ţârii, 
încălzirea va fi mai în.

semnată in următoarele |  
zile. Duminică dimineaţa ) 
temperaturile pozitive vor 
predomina, iar la prânz 
se vor depăşi frecvent 
8 grade C, până ia 16— 
18 grade C în sudul ţă-< 
rii. In partea nordică, ce
rul va fi variabil, dar 
supt posibile precipitaţii 
slabe, trecătoare.
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" REZULTATELE TRAGERII EXCEPŢIONALE 
EXPRES DIN 23. 03. 1995 

Extragerea I.: 23, 26, 51. 36, 43, 1,
Extragerea a I l - a : 16, 49, 55, 13, 23, 54, 4, 40. 
Extragerea a l i l  a : 3, 55, 53, 32, 52, 39, 26, 1. 
Fond de câştiguri : 36 929 866 lei.

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 DIN 23. 03. 1995 
6. 4, 9. 25, 32, 38. “ • j
Fond de câştiguri: 168 344 111 lei. .
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