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JlaştUe
Pe întinsul ţării 
Din deal în câmpie 
Păn'la malul mării 
Azi e bucurie.

Prăznuiesc cu toţii _
O zi însemnată
Căci puterea morţii ;
A fost sfărâmată.

Sărbătoarea vine 
în prag de primăvară 
Făcând pe oricine 
în suflet să-i răsară 

Un mugur de iubire 
Ca mugurii la pom 
Dorindu-şi fericire 
Şi-a nu uita că-i om !

lOAN BUŞTEA, llia
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Gheorghe

Sfântul Mare s

Următorul număr al ziarului nostru va a părea miercuri, 26 aprilie a.c.

[
7 Sfântul Mu c en ic  
\ Gheorghe, născut în 
l Capadochia, a trăit pe 
i vremea împăratului 
J Diocleţian. Ajunge foar- 

. 1 te devreme conducător 
l în garda împăratului, 
i în clipa când află că 
1 acesta, din îmigmnul gi. 
ţ nereului său, Galeriu, 
■ a pornit o aspră pri

goană împotriva creş- 
. tinilor, Gheorghe îşi 
i manifestă nemulţumirea 
i şi se declară pe faţă 
> „ucenic a lui Hristos".
V Pentru acest lucru el va 
L fi pedepsit şi moare de. 
? capitat.
V De remarcat faptul 
j că dintre toţi sfinţii 
ţ sărbătoriţi în lumea 
; creştină, puţini au ajuns 
1 la faima de care s-a 
ţ bucurat Şi se bucură 
l Sfântul Gheorghe. In 
1 satele şi oraşele romu- 
| neşti, foarte multe bi- 
l serici poartă ca hram 
? numele său. De aseme- 
î nea, mulţi, foarte mulţi 
ţ oameni îi poartă nu- 
i mele. Tuturor acestora 
; le dorim „La mulţi 
I ani" şi sănătate !

Maica Domnului cu Iisus Hristos în braţe (i_ 
coană împărătească realizată în mozaic, aflată în 
Biserica Ortodoxă din Răchitova).

încondeiatul ouălor la români
Obiceiul încondeierii ouă

lor prezintă interes atât 
estetic cât şi documentar- 
istoric, el fiind asociat cu 
o serie de obiceiuri şi cre
dinţe tradiţionale, , pre
creştine chiar, privind ve. 
nirea primăverii, dovadă 
fiind majoritatea motivelor 
inspirate din viaţa de 
toate zilele a plugarului şi 
păstorului român, ocupaţii 
străvechi şi permanente. 
Documentar, obiceiul în
condeierii ouălor1 este amin
tit pentru prima dată de 
Del Chiaro, secretarul dom
nitorului Constantin Brân_ 
coveanu, pe la anul 1709 
încondeiatul se face în 
săptămâna dinaintea Paşti
lor. Ouăle se dăruiau, fie 
de către fini, naşilor, fie 
de către femei bătrâne, 
preotului, dar, de cele mai

multe ori, se ofereau tine
rilor în a doua zj de Paşti, 
precum şi feciorilor la joc 
de către fete. Mai era o- 
biceiul do a se da de pomană 
ouă roşii (obicei legat de 
cultul morţilor), lâ Paşti 
şj în sâmbăta Rusaliilor.

Procedeele folosite pen
tru înfrumuseţarea ouălor 
de Paşti sunt colorarea 
simplă, cât şi „scrierea" cu 
ceară. Culorile se obţineau 
din plante, prin fierberea 
frunzelor, florilor, fructe
lor, cojii sau tulpinii aces-

ANCA TODEREAN, 
elevă. Liceul de Artă 

Deva, membră a Cercului 
de artă tradiţională 

românească a Clubului 
elevilor Deva

(Continuare în pag. a 2-a)

| ÎNVIEREA DOMNULUI
I  ' Odată cu primăvara a shsii iarăşi Praz. frica iudeilor „a veniţ Iisus, a stat în !

nicul învierii Domnului. In fiecare pri- mijlocul lor şi le-a zis „PACE VOUĂ" I
I măvară. ochii noştri trupeşti pot' vedea (loan 20,19). _

I  - înnoirea naturii — parcă tot mai fru- învierea Domnului Iisus are cea mai |  
moaşă şi mai întinerită, iară dincolo de profundă înrâurire asupra fiecăruia dintre ■

I >' cele văzute şi nevăzute, mintea credio- noi. asupra noastră a tuturor deschi- |  
dosului zoreşte legile Creatorului, zând ochii noştri, acei o c h i ai credinţei'»

i , Ne-am îngrijit şi ne-âm pregă- şi ăi iubirii şi ne cheamă neîncetat spre |  
■ tit fiinţa ’ noastră lăuntrică prin a merge „din moarte la viaţă". La Praz. ■

( strădaniile gândului curat, prin rugă- nicul învierii Domnului din acest an |  
. ciune, prin'fapte bune şi alese pentru a . suntem cuprinşi de bucuria lttminii ce- ■

I r întâmpina „Sărbătoarea Sărbătorilor", reşti, care se revarsă asupra pământu. |
: mărită de toată lumea creştină. lui strămoşesc, înălţată spre cer prin I

I Azi, faţa întregii creştinătăţi se reîn- munca fiilor acestui pământ românesc.! 
noieşte în chip tainic, pentru că Mân- Când toate ne cheamă la o viaţă lumi-I

I luitorul lumii Iisus Hristos, după Sfin- noasă, ni se par atât de. actuale cuvin-I 
tele Sale Patimi, după mbartea şi îngro- tele Sf. Ap. Pavel „Umblaţi ca fii ai I

I  parca sa a înviat din morţi „cu moartea luminii" (Efeseni 5,8): I

I  : pe moarte călcând". Această bucurie a Paştilor să lumi- I
i Dumnezeu — Tatăl L-a înviat din neze minţile noastre, să ne mângâie ■

I > morţi. HRISTOS a adus biruinţa vieţii inimile noastre, să ■ ne sfinţească munca I 
asupra morţii. învierea Domnului este de fiecare zi, să rămână în sufletele ■- 

-  cea mai mare şi strălucită minune care noastre şi să ne întâmpinăm cu „HRIS-1 
1 . încununează opera mântuirii. Iisus TOS A ÎNVIAT" spre a putea mărturisi" 
! Hristos a fost pironit pe Cruce şi prin că Hristos a înviat. Să-l încredinţăm de I

(■  ■ sângele său nevinovat a curăţit firea o- voinţa noastră de bine, de dorinţa tu- |  
ftienească, iar prin înălţarea Sa la cer turor romanilor de pace şi să-l rugăm |  

- dăruieşte tuturor celor ce cred în El să dea sufletelor noastre, ţării noastre |  
I  roadele biruinţei Sale. După dumneze- şi lumii înti-egi, pace şi bună înţelegere. |  
a iasca sa înviere, însuşi trupul Mântui- „Adevărat a înviat". Azi Sfânta Bi. I 
I  torului este „nematerial glorificat" şi serică Ortodoxă Română mai sărbăto- I

I este omniprezent pentru că este inse- reşte pe marele mucenic GHEORGHE. I 
parabil de esenţa Sa Divină. Se cuvine să cântăm în cinstea sa o cân- I

I , • Chiar din prima zi s_a arătat Iisus tare lină şi ..dulce „Ca un mântuitor al I 
Maicii Magdşlena şi celeilalte Marii, celor robiţi şi al celor săraci, folositori

I S.a arătat celor doi ucenici care mor. neputincioşilor, marele mucenic GHEOR- ■
, geau spre Emaus. S-a arătat Sfinţilor ,GHE roagă pe Hristos Dumnezeul s ă i

I - Apostoli în ziua cea dintâi a săptămânii mântuiască sufletele noastre" (Tropanul ■  
şi fiind seară, uşile, fiind încuiate de mucenicului). Pr. Dr. I. O. RUDEANU |

DRAGI PRIETENI, 
cititori, colaboratori, tipografi şi 

distribuitori ai ziarului „Cuvântul liber‘\, 
vă dorim ca Sărbătoarea învierii Domnu
lui să vă aducă pace şi bucurie în suflete, 
bunăstare în case. .

Vă urăm sănătate, împliniri şi „Săr
bători fericite 1“

„HRISTOS A ÎNVIÂT !“ - ,
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1 SLAVĂ ŢIE, DOAMNE!
I Aprins e vitraliu! din albe cuvinte,
I Din candela nopţii pe-altarele sfinte...
|  Ce ore de veacuri, ce slovă divină,
|  Zburând înspre veşnic, plin inima fină!
I Prin freamăt de aştri şi ani de lumină,
* Aştept dezlegarea din clopot să vină,
I Să sune, o Doamne, pe veacuri zicândî 
j „Răpus-ai, Tu, moartea, prin moarte călcând!
! Culmină pământul din ceasul de purpur,
|  Din inimi plecate ce ruga şi-o murmur.
* Vibrează văzduhul la lampa de ceară,
I Şi viaţa triumfă lipsită de seară, 
j Şi clipa se-nchină şi stelele-s jar,
I Curmata-i lisuse al nostru amar !
|  Vesteşte un înger: „Hristos a-nviat!“
J înspre a lumii mântuire fost-a dat.
|  „Cu-adevărat a înviat!"
ş 
I

J
I

ROXANA SICOE-TIREA, 
elevă, clasa a VII_a, 

Şcoala Generală Nr. 1( Tiparul executat la S.CL „POLIDAVA" S.A. DEVA. ţ jj , ?eoala Generala m ., I

i.V - * - - • . ■ » . *

Sala Radio din Bucu
reşti a găzduit expoziţia 
naţională „Icoana din su
fletul copilului" organi
zată de Patriarhia Ro
mână şi Ministerul În
văţământului cu prilejul 
sărbătorii Sfintelor Paşti.' 
La expoziţie au articipat 
cu lucrări cei mai buni 
artişti — elevi de liceu 
din ţară, între aceştia 
situându-se în primul 
rând, cei de la liceele de 
artă. dar şi din şcoli 
generale, cluburi ale ele
vilor. Dip partea jude
ţului nostru au particip *t 
zece elevi de la Şcoala 
Normală „Sabin Drăgoi", 
Liceul de Artă Deva. cu 
toţii membri ai Cercula. 
âe artă populară romă. 
reescă tradiţională de la 
C-lubui elevilor din Deva, 
cxndus de prof. Mircea 
Lac. unul dintre cei mai 
cunoscuţi cercetători ai 
artei .populare tradiţio-

„Icoana din sufletul copilului"
nale hunedorene, ai vieţii 
artistice hunedorene în 
generai.

La vernisaj a participat 
Patriarhul Bisericii Or
todoxe Române, Prea Fe„, 
licitul Părinte .Teoctist, 
reprezentanţi ai Ministe
rului învăţământului, alte 
personalităţi ale vieţii 
artistice româneşti, pre
şedintele UNICEF, dl. 
Virgiliu Radulian. Pâr. 
ticipareâ elevilor deveni 
a fost una de excepţie, 
juriul acordându-le MA
RELE PREMIU al expo
ziţiei. apreciind că lucră, 
rile acestora se înscriu pe 
linia tradiţiei culturii 
româneşti şi au propus 
tuturor drept exemplu 
realizările şi activitatea 
acestui cerc. Elevii de. 
veni au expus : icoane pe

sticlă, lemn, realizate în 
tehnica mixtă, elemente 
de mobilier religios, cruci 
de diferite forme şi mă
rimi, furci cu însemne 
religioase, obiecte din os, 
miniaturi din lemn, os, 
alamă, cositor, un panou 
cu 144 ouă încondeiate 
cu motive artistice ro
mâneşti.

Iată şi elevii care au 
adus atâta bucurie hune- 
dorenilor prin participa
rea lor la expoziţia na. 
ţională „Icoana din su
fletul copilului": Alina 
Popa (turnat cositor), 
Dana Dragomir (gravură 
în coajă de mesteacăn). 
Dan Perşmaru (pictură pe 
sticlă), Ana-Maria Stana 
(gravură în os), Mihaela 
Sălăşan (gravură In me
tal), Lăcrămioara Ursariu

(sculptură în lemn). Lor 
li s-au alăturat creatoa
rele eleve din Basarabia 
care învaţă la Şcoala 
Normală din Deva: Ma
riana Pâslari (încondeiat 
ouă). Elena Sârbu (pic
tură pe lemn), Alia Bu- 
deei (sculptură şi gra
vură în lemn), Raka Gri. 
goriu (sculptură in lemn) 
care dovedesc o bună cu
noaştere a tradiţiilor şi 
tainelor artei populare 
româneşti, a spaţiului spi
ritual căruia îi aparţin.

La întoarcere, grupul de 
elevi deveni s-a oprit la 
Muzeul „Astra” din Sibiu 
unde au expus obiectele 
premiate la ^ Bucureşti, 
ce vor rămâne in expo. 
ziţiS organizată de S ţ  
Paşti de către cunoscuta 
instituţie sibiană.

MINEI. BODEA
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(Urmare din pag. I)

tora, iar în vremurile mai 
apropiate, se folosesc, mai 
ales, coloranţi chimici. 
Adevăratele creaţii artis
tice sunt obţinute prin pro
cedeul „scrierii" cu ceară. 
La început se fac o serie 
de preparative, începând 
cu selecţia ouălor, degre- 
sarea lor, pregătirea unor 
„condeie" speciale, a culo
rilor, precum şi a cerii de 
albine care este înnegrită 
cu cărbune, pentru a se 
vedea Iţniile scrise. Se în
cepe cu împărţirea câm
purilor ornamentale, cu 
ajutorul liniilor plasate. 
Aceste linii, adevărate co
ordonate, cât şi prim de 
motive care acoperă su
prafaţa albă p oului, sunt 
dificil de realizat. Oul 
este introdus apoi într-o

încondeiatul ouălor la români
baie de culoare gal benă. 
după care se usucă. Acum 
începe „scrisul" motivelor 
de culoare galbenă, după 
care se continuă cu roşu 
etc. In sfârşit, oul se u- 
sucă prin încălzire, se 
şterg liniile de ceară ră
mânând 0  compoziţie poli
cromă, de la /alb la ulti
ma culoare.

Semantica diferitelor mo
tive „scrise" pe ouăle în
condeiate ne dezvăluie, a- 
deseori, rădăcini ale unor 
Străvechi obiceiuri, cre
dinţe şi mituri. Preferinţa 
pentru motivul solar şi ste
lar este Izbitoare. Din a- 
ceastâ categorie „cosittO- 
morfâ" este interesantă şi 
semnificaţie căii lactee, 
care capătă nenumărate 
forme : „Calea laptelui"

•  „PATRIA» DEVA: 
Ultima bătălie (24—27); 
Blestemul gemenilor (28— 
30); « „FLACARA" HU
NEDOARA : Paraşutiştii 
morţii (24—27); Ultima bă
tălie (28—30); •  „PARÂNG" 
PETROŞANI: Interviu cu 
un vampir (24—27); Para. 
sutlştii morţii (28—30); •
i,MODERN" HUNEDOA- ' 
RA: Cu vărul Vinny nu.i 
de glugii; (24—26); Formi
dabilul (27—30); •  „ZA- 
RAND“ BRAD: Corbul 
(24—26); Star Trek (27—30); 
•  „PATRIA" ORAŞTIE i 
De unul singur (24—26);

Răzbunarea tatălui (27— 
30); # „CULTURAL" LU- 
PENI: Regina Margot
(24—27); Interviu cu un 
vampir (28—30); •  „LU
CEAFĂRUL" VULCAN: 
Răzbunarea tatălui ■ (24— 
26); Gravidul (Junior) (27— 
30); •  „DACIA" HAŢEG: 
Forrest Gump (24—26); Pri
zonieri în direct (27—30); 
•  CASA DE CULTURA 
CALAN: Forrest Gump 
(27—30); * „MUREŞUL" 
SIMERIA: Academia de 
poliţie (28—30); •  „MUN
CITORESC" PETRILA: 
Predator 2 (28—30); •  „RE. 
TEZAT" URICANI: Re
gina Margot (28—30); •
„LUMINA" ILIA: O ră. 
pire cu bucluc (28—30).

(a fost albită de laptele 
vărsat din cobiliţa cioba
nului când acesta a lovit cu 
ea balaurul — necuratul), 
„Calea lui Traian" (după 
mersul ei pe cer s-ar fi 
călăuzit împăratul când a 
cucerit Dacia), „Calea ro
bilor" (pentru că după di
recţia ei pe cer s-au întors 
dacii târâţi în robie la 
Roma, sau românii duşi 
în robie la tătari), „Calea 
paielor" (pentru că paiele 
furate dintr_un car noap
tea s-au scurs pe drum din 
căruţă, marcând astfel
urmele hoţiei şi casa ho- 

iţului) etc. Altă grupă de 
motive.- de* întâlnite, sunt 
cele geomorfe, din care
se detaşează motivul „Ca
lea rătăcită", care redă i. 
deea unui labirint etc.

Motivele fitomorfe sunt 
prezentate de la genericul 
„frunză" sau „floare" la 
trifoi, spic de grâu, fe
rigi, brad, ghinda de ste
jar ş.a. Din rândul moti
velor zoomorfe se desprind 
cele care fac parte din 
fondul străvechi al artei

Sâmbătă, 22 aprilie. 
Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mal accen
tuate în nord-est şi vest, 
dar va ploua doar local 
şi slab din punct de ve
dere cantitativ. în general

populare româneşti, întâl
nite şi în ceramică, lemn, 
metal, os. In vechime, la 

> culturile semitice şi cu 
deosebire Ia păgâni ucu) 
sirian, motivul reprezenta 
pe zeiţa Atargatis.

O dată cu apariţia cras. 
tinismului, peştele repre
zenta simbolul cel mai 
important, devenind for
mula condensată a Cre
zului. Peştele înfăţişează 
pe Hristos. iar in greceşte 
cuvântul IHTIS (peşte) 
scoate în evidenţă formula 
1ISUS HRISTOS THEOU- 
UIOS SOţIR care se ura- 
duce cu expresia „Iisus 
Hristos, fiul lui Dumnezeu 
Mântuitorul", Peştele figu 
rează pe masă la Cina cea 
de Taină, iar apostolii erau 
ia parte pescari şi au fost 
îndemnaţi de întemeietorul 
bisericii ereştme să lase 
plasa şi să devină pescui
tori de suflete. în orna- 
mentica ouălor încondeiate 
se întâlnesc şi numeroase 
motive legate direct de re
ligia creştină şi sărbâtoa. 
rea Paştilor: crucea, scena 
învierii, inscripţia „Hristos 
a înviat".

vremea va fi frumoasă şi 
caldă. Temperaturile mi
nime se vor încadra între 
2 grade şi 10 grade 6, 
iar maximele între 15 
grade şi 24 grade. Pe 
alocuri, în sud şi sud. 
vest temperaturile vor 
fi n>ai ridicate.

Duminică, 23 aprilie. 
Vremea va continua să 
fie caldă şi frumoasă.

sâmbătă. 22
APRILIE

TVR 1
7,00 La prima oră;

9.00 Aventura în dans;
40.00 Reîntâlnire cu
Black Beauty (s„ ep. 
12); 10,30 Pas cn pas 
(em. de ştiinţă); 11,20 
Vârstele peliculei; 12,10 
Ego Zenovius Votam 
Posui; 12,45 Cuvinte 
potrivite; 13,10 1001
audiţii; 14,10 Ora 25 — 
Tranzit TV: D.a.; 19,10 
Teleenciclopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo,
sport; 20,45 Viaţa lui 
Iisus (f. SUA ’65, ul
tima parte) cu C. Hes- 
ton; 22,25 Actualităţi; 
22,40 Telefonul de la 
miezul nopţii (s. SUA); 
23,35 Concert vocal- 
instrumental; 23,55 
Lumină din lumină.

7,00 întâlnirea de 
sâmbătă (TVR Cluj. 
N.>; 12,00 MTV; 13,00 
Est Meridian. Mag. de 
sfârşit de săptămână 
(TVR iaşi); 16.00 d a ; 
16.30 Şi bogaţii plâng 

(s); 17fio Handbal mase; 
Trofeul Carpaţt: Ro
mânia — Egipt; 17,30 
Serata mu i TV; 
2030 Pariaţi pe cam
pion! (cs); 21A0 TVM
— Mesager; 21,30 Pla
neta Cinema — 100;
22,00 Campionatele In
ternaţionale de Gim. 
nastică ale României; 
2230 Interferenţe; 
2330 Missa a 6-a în 
Mi Bemol major de 
Fr. Schubert; 030 O 
seară de blues.

m
9,00 Penţru ce tră

ieşti (r); 1030 Reporter 
TJELE 7 (r); 11,00 Film 
serial: „Femeia ian. 
tastică" (r); 1130 Film 
serial: „Kung Fu" (r); 
12,40 Chestiunea zilei 
fr); 13,40 Staruri in 
concert (r); 1335 Vi
deo text; 18,00 Răspun
suri pentru viaţă; 19,00 
La Est de Vest (emi
siune de Radu Bu- 
deanu); 20,00 Film se. 
ria l: „Renegatul" — 
ep. 15; 2030 Doar 0 
vorbă să-ţi mai spun-.; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a tele
viziunii TELE 7 abc 
din 21. 04. 1995); 21,30 
Film serial „KITT" — 
ep. 20; 2230 Mitică : 
2235 Clip viva; 2230 
Chestiunea zilei (emi
siune de Bogdan Teo. 
dorescu); 23,30 Cartea 
de citire; 2335 Staruri 
în concert; 0,00 Video- 
text. ;

9,00 Videotext; 10,00 
Observator — Antena 
I ; 11,00 „Noi". Emi
siune veşnic tânără a 
redacţiei de tineret «■* 
ediţie specială de Paşti; 
12,00 FHm artistic t 
„O problemă de dra. 
goste"; 13,30 Video, 
text.

DUMINICA, 23 
APRILIE

TVR 1

8,60 Bună dimineaţa! 
830 Ping-pongl; 930 
Reîntâlnire cu Black 
Beauty (s., cp. 13); 
10,00 Lumină din Iu. 
mină; 1330 Melodii 
populare; 14,10 Ac
tualităţi; 14,20 Video, 
magazin de Paşti; 1730 
Star Trek (s. SF); 18,45 
A doua Eomânie: 1945 
Roblngo (cş); 20,00 AC. 
tualităţi, meteo; 20,45 
Sunetul muzicii (f); 
2235 Nu trageţi în Ie
puraş (var.); 2335 Ac
tualităţi; 23,40 Pe. 
treceţi cu noi!; 0,35 
Maddie Şi David (8)1 

130 MTV Greatest Ilits.

TVR 2
7,0# 5 x 2. Mag, . 

minical de la laşi; 1330 
MTV; 1440 Aminfiri 
din copilărie (f)i 1540 
Ritmuri muzicale; 15,30 
Un zâmbet Ş tik *  
vârsta a treia; 1630 
Desene animate;
Şi bogaţii plâng fsţi
17.00 Arena As •* •  
emisiune {dină de n ţ .  
prize; 20,00 Reîntâlniră 
cu maestrul Ion Voicu;
21.00 TVM — Mesageri 
2130 Descoperirea Pla
netei; 2230 Ritmuri 
muzicale; 22,40 S n tk  
Barbara (s); 2335 Ze. 
diac Astro Show (var.).

m
9,00 Răspunsuri 

teu Viaţă (r); 1030 
Film serial: „Renega, 
tul* fr); 1030 FBI» 
serial: „KITT" (r |l 
11,4( Mitică (r); M30 
Chestiunea zilei fr» 
1230 Staruri in con. 
cert (r); 13,00 Video, 
text; if.oo Desene a . 

nimate; 1835 Clip vivaj
18.30 Film serial; 
„Alt" — ep. 16; 19,00 
As Show — emisiune 
de Cornel Todea; 2030 
Film serial: „Dinastia" 
— ep. 19; 20^0 Doar 
o vorbă să-ţi mai 
spun..; 2130 Telejur
nal (emisiunea de ştiri ' 
a televiziunii TELB 1 
abc din 22. 04. 1995);
21.30 Film serial: „Ap
tei" — ep. 20; 2230
Tara nimănui; 2230 
Chestiunea zilei (ea»i„ 
siune de Gilda Lazâr); 
2330 Cartea de citire; 
2335 Film serial. Eva
datul.

LUNI, 24 APRILIE

930 Desene animate 
(r); 930 Film serial 1 
„AIf* (r); 1030 FBm 
serial: „Dinastia" fr): 
1030 Film serial: „Bo
tei" fr); 11,40 Chesti
unea zilei fr); 1235 
FUm serial: „Evadatul" 
(r); 13,45 Videotext t 
1835 Clip vlva; 1*30 
Film serial; Prinţul 
din Bei Air *— ep. 21! 
19,00 Interzis bărba
ţilor — emisiun e de 
Antei Fusariu; 2030 
Film serial: .JPalcon 
Crest" — ep. 19} 2030 
Doar e vorbă să-ţi mai 
spun.,.; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de «firi 
a televiziunii TELB 7 
abc din 23. 04. >990)}
21.30 Film serials 
„Miami Vice".
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DIVIZIA NAŢIONALA

Cronica etapei
in etapa a 25-a nu s.au 

întâmplat lucruri extraor
dinare, remarcând doar 
înfrângerea Rapidului Ia 
Gloria Bistriţa — forma
ţie care a „dictat” mulţi 
Wl promovările in divizia 
B. lată şi acum e în sta. 
Se să furnizeze încă mul. 
le surprize, pierzând sau 
câştigând acasă la echipe 
ce nici nu se aşteaptă. 
Când vrea, poate învinge şl 
pe Rapid, care a pierdut 
Iar local trei. Sunt încă 
deştele etape şi ceferiştii 
Vor avea serios de luptat 
CU Dinumo. pentru acest 
tec mult râvnit, fiindcă 

| primele două locuri sunt 
f t Vor fi ocupate. Nu ne-a 
marprins victoria dânamo. 
Viştilor la JU“ Ciuj-N., 
deşi meciul a fost tare şi 
■ic i înfrângerea pe te. 

■ ren propria Mieriii de 
braşoveni în faţa Univ. 
Craiova, ce nu aşteaptă 
decât o sincopă, două din 
partea Stelei şi atunci să 
«Ost sfârşit de cantonat, 
f i  militarii nai au câteva 
„hapuri”. Intre care cu 
Rapid, în etapa a 28-a şi 
poate cu F. C. Naţional, 
h  etapa a 32-a. Zoală ma
te  în zona nisipurilor miş
cătoare, unde F.C Mara
mureş, Electroputere n.au 
feuşrt decât remize, iar 
t .  C. Braşov a pierdut încă 
trei puncte pe teren pro. 
prin şi in etapa viitoare 
Joacă la Dinamo I

Până sâmbătă, 29 apri
lie. va fi o scurtă pauză 
in. D.N. generata de par
tida Azerbaidjan — Ro
mânia, din cadrul preli. 
minariilor Campionatului 
Guropean, ce Se va desfă
şura miercuri, 26 aprilie, 

la Trabzon, în Turcia. După 
Câte se cunoaşte, până la 
această dată. Hagi este in. 
Cert şi dacă nu joacă du
minică. nu va Veni ’ nici 
la lot, ceilalţi jucători ce 
activează în străinătate —• 
Răducioiu, Ilie Dumitre seu, 
Belodedici, Gică Popescu 
—■, vor fi apţi de joc.

C. SANDU

A

GREU, DAR PÂNĂ LA URMA, VICTORIE !

CORVINUL -  C.S.M. REŞIŢA 1-0
înainte de med, In 

tribune era linişte şl pace, 
toată lumea credea ta- 
tr-o victorie la doi, trei 
zero în favoarea hunedo. 
renilor. Nu a fost aşa. 
Oaspeţii — cu o veche 
carte de vizită in fotba. 
Iul românesc — au aco. 
perit bine tot timpul în
treaga suprafaţă de joc 
şi au interceptat » me
reu pasele in adândnte 
sau la întâlnire ale hu. 
nedorenilor, respingând 
multe acţiuni Ia poarta 
lui Boşca. E draet că aa 
fost „ajutaţi” şi DE JO
CUL LENT, fără vlagă a 
gazdelor ce au fost sur
prinşi de vitalitatea oas- 

, feţilor, ce erau mai des 
primii la minge. Şi cu 
toate acestea, Corvinul 
şi-a creat şi în acest 
med câteva ocazii de a 
marca. însă, prima o. 
cazie apare abia în min.

DIVIZIA Al

16, când Mitrică trimite 
o „ghiulea” de la cca 30 
m, pe care portarul o 
scoate de sub bara trans
versală şl la lovitura de 
colţ. ce a urmat, Mitri
că plasează balonul jos 
la dreapta iui Boşca, care 
reţine cu greutate. Apoi, 
în min. 30, Păcuraru nu 
fructifică o ocazie de la 
6 m de poartă. In min. 
84, Mitrică şutează în ba
ră şi în min. 39 e rân
dul lui Gabor să rateze 
tot din apropierea porţii, 
pentru ca în min. 43, 
Haidiner să scuture bara 
porţii oaspete!

A urmat o repriză ur
mărită cu sufletul la 
gură de suporterii hune- 
doreni, dornici să mar. 
cheze favoriţii lor şi cu 
toate ocaziile avute, a. 
bia |n min. 81, Gabor 
(deşi maredt sever, a 
luptat cu. o energie de

invidiat de mai tinerii săi 
colegi), aflat din nou în 
cursă, pe dreapta, cen
trează excelent şi Costă- 
chescu reia în plasă: 
1—0, aducând bucuria 
victoriei în tribune, unde 7 
vin tot mai mulţi specta. ţ 
tori. i

A arbitrat la centru, cu i 
scăpări, G. Rusu (Foc- J 
şani). ' V
CORVINUL: Popa, Chi_ \ 

ra, Haidiner, Sterean, i 
Bărdac, Tetileanu (min. 7 
50 Halostă), Gabor, Cos- i 
tăchescu, Ciorea (min. ţ 
70 Hegyi), Mitrică, Păcu- i 
rar. J

C.S.M. REŞIŢA: Boşca, 
Cepoi (’45 — Cojocaru), 
Lupu, Panescu, Câprariu, 
Petrescu, Szijî f75 —
Vasiu), D. Ianu, Ciucur, 
Doană, Marinescu.

SABIN CERBU

REZULTATELE etapei A» miercuri, 
19 aprilie : Rocar — Calîatis 3—1; 
Constant — Cetatea 2—1; Steaua M, — 
Dacia P. 3—1; F.C. Vâlcea — Faur 
1—1; Bucovina — FI. Moreni i—9, Po
iana C. — Metalul 2—0; GI. Buzău — 
Unirea Brăila 1—0; Acord — Poli. Iaşi 
1—0; Selena — Portul 4—0.

CLASAMENTUL
1. B. Unirea Br. 25 18 I * 56—13 55
2. Selena Bc. 25 17 V 1 51—19 55
3. Poli. Iaşi 25 12 7 6 44—23 43
4. Cetatea Tg.N. 25 13 3 9 39—31 42
5. Bucovina Sv. 25 12 5 *8 33—33 41
6. Dacia Piteşti 25 12 2 U 47—34 38
7. Steaua Mz. 25 10 6 9 36—31 36

25 11 2 12 31—32 35 
25 11 2 12 32—39 35 
25 11 2 12 28—36 35 
25 9 7 9 36—30 34 
25 10 3 12 31—36 33 
25 10 3 12 34—43 33 
25 10 1 14 24—44 31 
25 9 3 13 36—48 30 
25 8 4 13 29—37 28 
25 8 3 14 26—39 27 
25 4 2 19 30—75 14

ETAPA VIITOARE; Dacia P. — Ro
car : Calîatis — Bucovina; FL Moreni 
— Poiana C j F.C. Vâlcea—  Constant; 
Cetatea — Steaua Mz.; Pertu# —̂ GL 
Buzău; Metalul — Selena; Faur — 
Poli. Iaşi; Unirea Brăila — Acord.

- DIVIZIA A2 ţ

REZULTATELE etapei de miercuri, \ 
19 aprilie: Jiul P. — Un. Dej 2—0; \ 
CFR Cluj — IEELIF Craiova 0—1; GL 
Reşiţa — Poli. Timiş. 0—0; Metrom — 
Phoenix 1—0; Unirea A. I. — F.C. Bi
hor 3—1; Corvinul — CSM Reşiţa 1—0; 
Gaz Metan — Armătura 3—0; CFR Ti. 
misoara — A.S.A. Tg. M. 2—1; Tracto
rul — ICIM Bv. 2—1.

CLASAMENTUL

8. Metalul PI.
9. Poiana C.

10. Gl. Buzău
11. Faur Buc.
12. Constant Gl.
13. Portul C_ţa
14. Rocar Buc.
15. Acord Focş.
16. FI. Moreni
17. F.C. Vâlcea
18. Calîatis Mg.

1. Poli. Timiş. 25 18
2. Corvinul Hd. 25 15
3. Tractorul Bv. 25 14
4. C.F.R Timiş. 25 12
5. Jiul Petroş. 25 13
6. Gaz Metan 25 11
7. Unirea A.I. 25 11
8. Gl. Reşiţa 25 11
9. C.S.M. Reşiţa 25 10

10. A.S.A. Tg.M. 25 10
11. Metrom Bv. 25 11
12. Unirea Dej 25 10
13. 'F.C. Bihor 25 10
14. l.C.I.M. Bv. 25 10
15. IEELIF Cv. 25 9
16. C.F.R. Cluj-N. 25 6
17. Phoenix B.M. 25 4
18. Armătura Z. 25

5 2 
4 6
4 7
5 8 
1 11 
4 10

10
10
8

9
12
11

12
13 
11

14 
14 
19

62—16 59 
57—26 49 
37—23 46 
30—28 41 
46—37 40 
34—23, 37
26— 21 37 
29—31 37 
22—24 37 
37—33 36 
24^-26 35 ţ
33— 33 34 (
34— 36 33 t
27— 28 32 l 
33—35 32 j 
27—50 23 7 
12—45 19 V 
15—70 10 1

REZULTATELE etapei de miercuri, 19 aprilie:
€$. Bistriţa —•» Rapid 3—2; F.C. Naţional ■— UîT.A. 
4—0: Ceahlăul — Inter 3—1; Electroputere —
Sportul 0—0; F,C. Argeş — Farul 2—1; Steaua 
Petrolul 2—0; F.C. Maramureş — Oţelul Gl. 1—1; 
„U” Cluj — Dinamo 0—1 ; F.C Braşov — Univ. 
Craiova 1—3.

CLASAMENTUL
L Steaua 25 16 7 2 46—14 55
9. Univ. Craiova 25 15 4 6 55—24 49
3. Dinamo 25 13 4 8 41—28 43
4. Rapid 25 13 3 9 39—29 42
5. _F. C. Argeş, 25 13 2 10 31—38 41
6. F. C. Naţional 25 12 4 9 51—44 40
7. Petrolul 25 II 6 8 34—28 39
8. Ceahlăul P. N. 25 11 5 9 37—37 38
9. Gloria Bistriţa 25 11 3 11 47—42 36

19. Inter Sibiu 25 11 2 12 36—40 35
ÎL Farul C,ţa 25 10 5 10 38-37, 35
«2. „U“ Cluj-N. 25 10 4 11 28—30 34
13. Oţelul Galaţi 25 8 8 9 36—38 32
14. Electroputere 25 7 4 14 21—31 25
15. F. C. Braşov 25 5 9 11 24—38 24
16. F.C. Maramureş 25 4 8 13 25—44 20
17. U.T. Arad 25 4 8 13 20—47 20
18. Sportul Stud. 25 3 10 12 17—32 19

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 29 aprilie) ! Inter
— GL Bistriţa; Rapid — F.C, Argeş; Farul — F.0. 
Maramureş; Electroputere — F.C. Naţional; U. V. 
Arad — Ceahlăul; Petrolul — „U“ Cluj-N.; Oţelul
— Steaua ; Sportul — Univ. Craiova j Dinamo —
F. O. Braşov. ,

I

1
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
î

Sâmbătă, la ora 11, pe stadionul „Cetate" J

I  

\ 
\ 
I  

I  
I

Aşa cum era de aştep- pede, în primele minute 
tat, miercuri. 19 aprilie ale partidei şi scorul nu 
— în cadrul etapei a 25_a s*a ma* m°dificat. 
(intermediară) Vega (ne- Sâmbătă, devenii pri- 
învinsă In returi) n-a f®®50 îfP1 £a , met^ urp?-
mai putut evita înfrân. tllor. di.n ŞadH;i_. , _ convinşi ca fotbaliştii de-gerea şi Minerul Ber- . . .  .. . . „
besti a învins eu 1-0. veni, antrenori, lor, vor 
. .  . . , , pregăti cum se cuvine şi
Meciul a avut Ioc pe un această partidă, că vor 
teren greu practicabil -  satisface din nOU spec_ 
„specialitatea casei” fimd tatorii (care sperăm să
„gazonul” cu multe de- umpie tribuna) cu un 
nivelări si cu smocuri. ,  ,, , , , _. , , fotbal tehnic, mereu o-
Ş* pentru acest lucru, a rientat spfe poarta oas

peţilor. Nu se anunţă ac
cidentări şi din echipă

, _ , , nu vor lipsi nici “unul
«ren pe Efck, Szemely ş dintre spectat0.
Rădos, iar Danciu a fost ryor

feri de accidentări pe 
urnii jucători, antreno
rii nu i-au trimis pe

folosit doar in ultimele 
10 minute de joc. Gaz. 
dele au înscris relativ re.

Succes Vega 1

S. CERBU

DE CE NU SE GĂSEŞTE
LAPTE LA DEVA ?

încercând să aflăm un 
răspuns Ia această între
bare am dialogat la S.G. 
Devii S.A. cu dnii ec. Ser- 
giu Rusu, director econo
mic, şi cu ing. Sorin Cri. 
şar., director comercial. 
După cum bănuiam, ră. 
dăcinile acestui neajuns 
sunt bine înfipte în „so
lul” hunedorean, iar vre
mea când la Deva şi în 
judeţ se va găsi din bel
şug şi tot timpul anului 
lapte, prin natura împre
jurărilor, nu este, din pă
cate, prea apropiată. Din
spre partea S.C. Devii S.A. 
lucrurile stau bine. Pen
tru colectarea laptelui de 
la fermele şi producătorii 
particulari ai judeţului so
cietatea dispune de 18 auto
cisterne, cu capacităţi va.

■ riind Intre 800 şi 10000 de 
litri, ce acoperă 14 trasee 
de colectare.

De asemenea, din declara
ţiile interlocutorilor noş
tri a reieşit că plata lap
telui către producători se 
face la, timp, cu rare ex
cepţii, iar preţul până la 1 
mai a.c. este de 425 lei 
pe litru, din care 225 Iei 
subvenţie de Ia bugetul 
de stat, urmând ca Pe pe
rioada de vară preţul să 
coboare la 370 lei pe litru, 
din care 170 Iei subvenţie.

O cauză esenţială a lip
sei laptelui o constituie 
faptul că faţă de 1990 e_ 
fectivele de vaci au scă
zut, în judeţ; undeva la 
mai puţin de 40000 capete. 
Pe de altă parte, populaţia 
rurală este-îmbătrânită ma
joritatea gospodăriilor ţi
nând animale doar cât să 
le acopere nevoile proprii 
de lapte. Referitor la fu

rajarea pe timp de iarnă 
a animalelor, dl. Crişan 
ne-a precizat că judeţul 
Hunedoara este deficitar în 
producerea nutreţurilor va
loroase, în special a sucu
lentelor şi concentratelor. 

Toate aceste aspecte consti
tuie tot atâţia factori ce 
se pun de-a curmezişul 
producţiei de lapte. Un 
alt handicap în colectarea 
laptelui, şi aşa puţin, îl 
constituie imposibilitatea 
accesului autocisternei în 
anumite zone de colectare, 
ca urmare a proastei ca
lităţi-a drumurilor de ac
ces. „Drumurile sunt atât 
de proaste încât maşinile 
noastre riscă sau să.şi dis- 
trţigă suspensiile sau să se 
împotmolească" — ne_a 
spus dl. Crişan. Din ace
eaşi cauză, cei din zonele 
greu accesibile, ce ar avea 
mijloace de a face cărăuşie 
aducând laptele la con
fluenţa cu drumurile pe 
care au acces maşinile 
Devil-ulul, se feresc să 
facă acest serviciu, chiar 
bine plătiţi fiind. Şi aşa, 
scoţând lapte din „piatră 
seacă”, producţia Devii 
este de 7900 litri pe Zi în 
perioada de iarnă şi de 
cca. 15000 litri pe zi vara, 
în condiţiile în care nece
sităţile Devei sunt undeva 
între 25 şi 30 mii de litri 
pe zi. Este clar fn con
diţiile date şi având în ve
dere perspectivele nu toc
mai „roze”, spunem că va 
mai trece multă apă pe 
bătrânul nostru Mureş 
până când Deva va fi ora
şul în care va curge suficient 
lapte, că despre „miere” 

-nu mai vorbim.
ADRIAN SÂLAGEAN

A “
II pe copii.

Grădiniţa cu program 
normal dirt Haţeg este sin
gura instituţie de acest fel 
din oraş. Ea adăposteşte 
112 copii, deşi numărul 
color recenzaţi’ cu părinţi 
doritori să-i dea la gră
diniţă, se ridică la aproxi
mativ 500. în aceste con
diţii, dificile fără îndoială, 
ir actualul spaţiu de gră
diniţă. aparţinând Inspec
toratului Şcolar Judeţean 
(Ministerul învăţământului) 
a fost adusă şi creşa. ţi
nând de Spitalul orăşenesc 
(Ministerul Sănătăţii), spa
ţiul bun pe care aceasta 
din urmă fl- ocupa până 
nu de mult fiind repartizat 
judecătoriei şj parchetului 
locale. Toate bune şi fru
moase. vorba vinei Numai 
că cei 112 preşcolari gră- 
dinaşi au fost obligaţi să 
se restrângă în trei încă
peri din ■ care una a pro
venit diAtr-un coridor 
transformat în sală de 
clasă. Iar într_un spaţiu 
mai bun, fără îndoială, stau 
15 copii de Ia creşâ, cu 
personalul lor medical, bu
cătăreasă, sală de mese, 
bucătărie, magazie. afe
rente. ..

Personalul grădiniţei cu 
program normal n-ar fi 
zis nimic dacă cele două 
instituţii ar fi coexistat 
dintru începuturi. Numai 
că una a fost introdusă, pe 
o perioadă de timp, în 
spaţiul celeilalte I Aşa că 
112 elevi de grădiniţă, re
partizaţi în trei grupe (o 
grupă cu efectiv normal 
se ridică la 25 suflete), 
nu mai au condiţii nici 
pe departe normale de lu
cru, , educatoarele şi co
piii chinuindu-se efectiv. 
C.e cere conducerea- gră

diniţei ? Eliberarea unei 
săli de Ia creşă In care 
să se mute grupa mare 
care, acum îşi desfăşoară 
activitatea în hol. Tămbă- 
lăui este mare I Sosirea 
noastră l-a accentuat! Este 
mai ales la ora 12, când 
vin paraţii să.şi ia co
piii acasă. îmbrăcatul. în
călţatul devin un chin — 
împinsături, vorbe mari... 
în timp ce „vorbe mari” 
aruncă .părinţii aflaţi la 
poarta grădiniţei că nu li 
se primdsc copiif aici. în
ghesuială se creează la spă
lător şi mai ales la grupul 
sanitar, pentru că spălător 
în fond. nu există, ei doar 
o chiuvetă. La 112 suflete! 
Mâinile şi burticile celor 
mici nu se pot supune ri
gorilor stabilite' de cei 
mari. Când te doare burta, 
n.ai ce face!

Conducerea creşei înţe
lege că se află doar tem
porar în acest Spaţiu, dar 
până Primăria locală nu 
le oferă alt sediu, se ţin 
tare pe poziţie! Nu cedează 
nici măcar o încăpere, Şi 
stau bine, mersi! în timp 
ce vecinii lor, proprietarii 
spaţiului, se chinuie! Oare 
până când ? Chiar nu se 
înţelege de către forurile 
în drept absurdul acestei 
situaţii ? DI. Aurei Anca, 
consilier al Consiliului Ju
deţean a adus acest lucru 
la cunoştinţa instituţiei al 
cărei consilier este, la cu
noştinţa Prefecturii, dar...

Primăria locală asistă 
şi ea, probabil, neputin
cioasă lăsând pe alţii mai 
mari să ia o decizie. Ho. 
tăcâţi-vă o dată, oameni 
buni şi... hotărâţi ceva I

MINEL BODEA
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Kissinger nu crede 
în Uniunea Europeană

Ultimul sentiment al 
lui Hitler a fost acela de 
teamă. Teama de a nu 
suferi aceeaşi soartă ca 
Mussolini, împuşcat şi 
expus după moarte în faţa 
mulţimii. Şi, asediat îm
preună cu fidelii săi în 
bunker-ul Cancelariei sale, 
in acea noapte de 29 apri_ 
lie 1945, tiranul nazist a 
decis să-şi ia viaţa. După 
50 de ani cele petrecute 
atunci sunt relatate în di
rect germanilor, pe cana
lul public ZDF, de unul 
dintre martorii evenimen
tului, secretara lui Hîtler,

„Nu vreau să mor 
ca Mussolini44 

Şl Hitler s-a împuşcat
Trandel Junge, în seara 
de 2 aprilie a.c.

Doamna Junge avea pe 
atunci 20 de ani. Era în 
după-amiaza de 29 apri
lie. Hitler, Eva Braun, 
Bormann, Goebbels tocmai 
aflaseră despre soarta lui 
Mussolini şi a amantei a- 
cestuia, Claretta Petacci. 
Cu toţii începuseră sâ-şi

Din nou Maradona 
are probleme

î

dea seama că Hitler de
cisese să se sinucidă. A- 
tunci Junge însăşi îi pro
pusese lui Hitler să se pre
zinte, ca soldat, în faţa 
trupelor sale şi să moară 
luptând,, Dar dictatorul a 
respins propunerea, teama 
de a nu fi ucis şi a cădea 
în mâinile ruşilor era 
prea mare.

„Nu vreau ca din. mine 
şi Eva, vii sau morţi, să 
se facă un spectacol pus 
în scenă pentru a amuza 
masele isterice" — ar fi 
spus el.

Şi aşa, în noaptea din
tre 29/30 aprilie a dat ul
timele ordine. Pe la ora 
2,30 i-a convocat pe toţi, 
după care.s-a retras în 
apartamentul său, împreu
nă cu Eva Braun. Cei
lalţi au continuat să pe
treacă toată noaptea in 
barul bunkerului. La ora 
15, pe 30 aprilie, Hitler 
i_a convocat pe Bormann 
şi Goebbels pentru un 
ultim adio. Peste câteva 
minute s-a auzit un fod 
de armă. Cel care visase 
să stăpânească lumea, nu 
mai exista. La rândul ei, 
Eva s-a otrăvit. După 
care, după ritualul vi
king, cele două cadavre 
au fost incinerate într-o 
groapă de bombă, în gră
dina bunkerului.

John Major făcuse im
posibilul pentru a nu-i 
nemulţumi pe eurosceptici, 
când, pe neaşteptate. In
vitatul său la Chatham 
House, Henry Kissinger, 
l-a pus într-o situaţie pe 
puţin delicată. „G;ye Eu
ropă de la Maastricht7, s-a 
întrebat retoric eternul 
„copil teribil" al diploma
ţiei americane. Eu nu cred 
că Tratatul va avea suc
ces. O Europă care se 
întinde din Portugalia 
până pe Vistula e un 
concept artificial, un a- 
mestec de demagogie şi 
birocraţie"; Şi Kissinger 
a plusat polemizând cu 
un anume „gaulism reac
tivat" şi mai ales cu he_ 
gemonismul german. „Nu 
sunt de acord, a spus fos
tul şef al diplomaţiei de 
la Washington, cu cei 
care cred că Statele Uni
te ar trebui să aleagă 
Germania ca partener spe

cial. (O idee foarte ' iu 
vogă în anturajul preşeditt- 
telui Clin ton— n,n.). In 
realitate nu cunosc nicLu» 
lider german care sâ aspi
re la acest rol". Şi măgu
lind puţin orgoliul brita
nic, Kissinger a relahsaJ 
o versiune adusă la zi R 
vechii teorii privind axa 
atlantică s „America şi 
Europa împreună , ar tre
bui să acţioneze pentru 
construirea unei comunV 
tăţi a emisferei occiden
tale", începând cu un mar* 
acord privind liberul 
schimb între ţările Uniu
nii Europene şi cele âle 
Nafta. Ceea ce, desigur, 
a sunat bine la Londra, 
dar e puţin probabil să fl 
stârnit ia Bonn altceva 
decât o îndoială care oblP 
gă la prudenţă; cred 
pare americanii că Geih, 
mania trebuie să plă
tească şi pentru salvarea 
Mexicului?

După o ceartă cu soţia, fuge de acasă, i 
Preşedintele Argentinei, Menem, se declară ) 
preocupat. |

S-a închis într-o ca- public, în compania so- i 
meră la Hotel Aspen din ţiei, Claudia, şi a lui i 
Buenos Aires, împreună Guillermo Coppola, bu_ J 
cu un nepot şi cu cum- nul său prieten. Care, de \ 
natul său, încercând să altfel, într-un interviu a- ţ
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uite, ca şi altă dată, o 
nouă criză matrimonială. 
In urmă cu doi ani, după 
o ceartă asemănătoare, 
Diego s_a claustrat în 
acelaşi mod, cu o. tânără 
întâlnită întâmplător, ră
mânând astfel vreme de 
două zile.

Acum de soarta cele
brului „butoiaş de aur" 
s-a interesat însuşi pre
şedintele Argentinei, care 
a declarat că trebuie 
să-l ajutăm eu orice 
preţ să-şi rezolve pro
blemele: „sunt dispus să 
intervin personal".

Cu doar câteva i zile 
In urmă, Maradona luase 
parte la funeraliile sin
gurului fiu al şefului sta
tului argentinian, mort 
într-un accident aviatic.

cordat cotidianului „Cro_ i 
nica" din Buenos Aires, 1 
a dezminţit zvonurile le- ţ 
gate de criza familială t 
a lui Maradona şi de / 
reîntoarcerea fostului i 
simbol naţional la con- ţ 
stimul de cocaină. t

Din păcate, însă, cu- ) 
vintele lui Coppola nu \ 
rezolvă nimic. Maradona 1 
era obligat, în baza I 
unei hotărâri judecăto- V 
reşti, să presteze zilnic \ 
activităţi pentru servicii- l 
le sociale, şi dispariţia 7 
sa din ultimele zile s_ar \ 
putea să aibă repercusi- | 
uni foarte neplăcute. A- ţ 
dică efectuarea celor ) 
doi ani şi opt luni de > 
închisoare la cât a fost ţ 
condamnat pentru focu_ 1 
rile de armâ trase a- ?

u- 1. . . _____  _____  nul trecut împotriva _ .
A fost, de altfel, ultima nor ziarişti indiscreţi şi ţ 
oară când a fost văzut în sâcâitori. |

Mailer dezvăluie dosarul 
KGB despre Oswald

Un „detectiv" de ex
cepţie, scriitorul american 
Norman Mailer, a pus 
mâna pe dosarul întocmit 
de KGB lui Lee Harvey 
Oswald, asasinul — proba
bil al preşedintelui Ken- 
nedy. Preţiosul document 
a fost publicat în această 
săptămână la "^New Yor- 
ker".

In 1959, Oswald a fugit 
în URSS şi a rămas acolo 
până în 1962 (31 de luni), 
înainte de a lua hotărârea 
de a reveni în S.U.A. In 
„Analele Supravegherii: 
Oswald în Uniunea Sovie
tică", Mailer face lumină 
asupra perioadei petre
cute de Oswald în URSŞ, 
perioadă învăluită până 
acum într-un total mister. 
Geea ce este Interesant e 
că în conformitate cu do
cumentata reconstituire 
realizată de scriitorul a_ 
merican, KGB-ul l_a sus
pectat tot timpul pe 
Oswald de spionaj, ceea 
ce î-a făcut pe sovietici

să acţioneze astfel încât 
să_l facă să părăsească 
URSS.

Senatorul Pat Moyniham 
propune să fie desfiinţată, 
senatorul William Cohen e 
de-părere că ar putea fi 
salvată prin privatizare, 
iar senatorul Howel Helfin 
susţine că, separată în ser
vicii mai mici, ar putea fi 
totuşi folosibilă. $ă fie vor
ba de vreo întreprindere 
falimentară? Oarecum. Su
biectul controverselor îl 
constituie CIA care, răma
să orfană după „decesul" 
iubitului său KGB. măci
nată de scandaluri, care 
au culminat cu dificultatea 
numirii unui director şi de 
revolta celor 250 de agente 
femei, redutabilul, până 
mai ieri, serviciu secret a-

CIA se... privatizează
merican a fost declarat de 
Senatul SUA ineficient şi 
costisitor şi, prin urma
re bun de reformat. Cum? 
Dintre cele trei propuneri 
avansate la începutul a- 
cestui articol se pare că 
cea mai realistă este a 
doua, elaborată în „labo
ratoarele" de politologie 
de la Hoover Institute din 
Palo Alto, în California. 
Asta deoarece, spre deo
sebire de ceea ce crede 
opinia publică, intoxicată 
de imaginea unor James 
Bond eroici, cea mai mare 
parte a activităţii unui

superspion se desfăşoară 
la masa de lucru: ascul
tând, studiind, cercetând, 
interpretând informaţii pe 
care reţelele publice, de 
tip Internet, le furnizează 
în cantităţi imense per
manent, în şi din toată 
lumea. Şi pentru aseme
nea misiuni specialiştii 
produşi de marile universi
tăţi americane sunt mult 
mai bine antrenaţi şi mal 
performanţi decât pistolarii 
şi bătăioşii eroi ai filme
lor de gen. „Cu sateliţii ’ 
artificiali şi cu analizele’ 
nu se pătrunde chiar

peste tot, e dispus să ad
mită unul dintre iniţiato-’ 
rii ideii de privatizare a 
CIA, cunoscutul politolog 
Bruce Bueno de Mesquita, 
de câţiva James Bond mai 
e încă nevoie. Dar mie 
mi_ar. conveni de minune 
pentru această treabă $1 
nişte mercenari. Chia* 
dacă, nici vorbă, secretul 
de stat trebuie protejai, 
mai ales în sectorul mili
tar". Deocamdată însă 
preşedintele Clinton 9 de
parte de a fi luat o hotă
râre, o comisie special 
constituită, „Comisia As- 
pin“v urmând a face vre
me de un an analize a- 
decvate şi propuneri în 
consecinţă".

Licitaţie Elvis Presley
Cunoscuta casă „Chris- 

tie’s" din New York or
ganizează pe 25 aprilie o 
licitaţie îri care principala 
atracţie o va constitui, fără 
îndoială, un celebru inel 
„hard" ce a aparţinut „re
gelui rock-ului". Este 
vorba de „Orgy-Ring", nu
mit astfel chiar de Elvis, 
un inel de argint având 

gravate d i n t r e  cele 
mai insolite poziţii de

Kâmaşutra, celebra „artă 
a amorului" a vechilor in
dieni. Inelul estimat între 
şase şi opt- mii de dolari, 
nu este de altfel singura 
relicvă Presley ce va fi 
pusă în vânzare, între 
alte piese de top figurând 
şi una dintre cele mal 
apreciate chitare acustice 

a marelui interpret, o „Gib- 
son Everly Brothers" din 
1968.

. Ultima operă 
a „Erei Mitterrandi i

Preşedintele 
Mitterrand a 
joi, 30 martie, 
ca Naţională

Francois 
inaugurat 
Bibliote- 

a Franţei,
ultima şi, după mulţi co
mentatori, cea mai im
portantă dintre lucrările 
edilitare întreprinse în 

perioada dublului său sep_ 
tenat la Elysde.

Admirând perspectiva 
de pe unul dintre cele 4 
turnuri înalte de 89 de 
metri, care flanchează im
pozantul edificiu, pre
şedintele a vorbit de 
„aţâţ de fericitul contrast 
dintre faţadele de sticlă 
şi copacii din jur“, -re
marcând totodată cât de

a unui fond de carte a- 
preciat ca fiind cel mai 
valoros din lume.

In timpul vizitei inau
gurale, Mitterrand s_a în
tâlnit şi cu doi dintre 
candidaţii la succesiunea 
sa, socialistul Lionel 
Jospin, fost ministru al 
Instrucţiunii Publice şi 
republicanul Jacques 
Chirac, primarul Parisu
lui. Au niai fost de 
faţă soţia preşedintelui 
francez, Danielle Mitte
rrand, ministrul Culturii, 
Jacques Touhon, cel de 
externe, Alain Juppd, 
preşedintele Adunării 
Naţionale, Philippe Sc-

trişti sunt la Paris pinii guin, alte personalităţi ale
„laudela", pe care i-a 
iubit dintotdeauna.

Deocamdată lipsită de 
eelp 10 milioane de vo
lume moştenite de la ve
chea Bibliotecă Naţiona
lă, noua bibliotecă va fi 
deschisă publicului abia 
la sfârşitul lui 1996, când 
se va încheia complexa 
operaţiune de reinventa- 
riere, clasificare compu
terizată şi transbordare

,erei Mitterrand", de Ia 
Roland Dumas lâ Mi- 
chel Charasse. Vizitatorii 
au rămas câteva minute 
in enorma sală de lec
tură, lungă de 250 metri 
şi au făcut o plimbare 
prin mica dar încântă
toarea grădină interioa
ră, A fost descoperită o 
piatră comemorativă CU 
simbolul lui Mitterrand, 
stejarul şi măslinul.

Germania, Casa Goethe, din Weimar. Agenţia STOR? PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Am o mulţime de cărţi pe care ou le ; 
răsfoiesc decât când sunt bolnav şi mi se a- 
bate gândul că am să mor... Le citesc atunci; 
ca să simt greutatea prostiei omeneşti —- să \ 
mi se pară lumea mai brutală, mai insupor-î 
tabilă... si să mă doară mai puţin ideea despăr- 
firii...**. ,

Cu OCTAVIAN GOGA (1881—1938) J

•  „Nu cunosc un mai puternic legământ între i 
două suflete pe pământ — ca taina aceluiaşi păcat..** 1

•  „Suntem tributarii morţii.. Fiecare ceas, l
e

topim pe nesimţite... Soarele cu apusul lui de pur-
fiecare clipă ne cere o fărâmitură de viaţă. Aşa ne (

>  1pură e roşit din sângele nostru..**, 1

•  „De multe ori arta e un sanatoriu în care se i 
vindecă rănile Pe care ni le-a dat viaţa..**

•  „Trecutul e noaptea — Iar amintirile cande
le care cu vremea se sting**.

•  „Cele mai multe femei sunt în stare să su- l
porte cele mai puternice furtuni sufleteşti, fără a.şi /
deranja frizura...** V

Selecţie de ILIE LEAHU 1

— Cine-I acolo ? — în
treabă omul de serviciu.

— Eu sunt. Am venit să 
văd dacă nu sunt (a Mdr_; 
gă, căci de opt .zile n-am 
mai dat Pe acasă fi lucrul 
acesta a început să mă 
îngrijoreze.

•  La farmacie:
— Îmi cade părul, nu 

ştiţi cum aş face să-l 
păstrez ?

— Ba da. Intr-o cutie 
de carton.

•  O echipă de şoricei ju
ca fotbal cu o echipă de 
elefanţi. La un moment 
dat un elefant calcă peste 
un şoricel, pe care.l bagă 
în pământ. După ce şori
celul iese la suprafaţă, 
elefantul, foarte sportiv, 
îşi cere scuze. ;

— Iartă-mă, dragă şori. 
. cele, nu am vriit.

— Nu-i nimic, zice şo
ricelul, se putea întâmpla 
şi invers.

•  tntr-o seară cineva 
bate în poartă la Morgă.

•  '— Aş vrea ; să 
cum îmi stă cu ochii 
chişi.

— Uită-te în oglindă.

Găsite de 
GH. L-N.

ştiu
în-

SE POATE GLUMI?

CLEPSIDRA
„SA NU MIJIŢI".

Fetiţa mea este la vârsta 
când copiii spun minciuni 
nu din rea voinţă, ci pur 
şi simplu pentru că reali
tatea şi lumea fanteziei la 
ei se împleteşte în aşa fel 
încât aproape simt o plă
cere să fantazeze. Deseori 
minciunile sunt naive şi 
desigur pot ,fi uşor desco
perite. Am încercat să-i 
fac distincţia între min
ciună şi fantezie, dar nu 
am " făcut decât să-i ajut 
în construirea minciunilor, 
cât mai realiste. Trecea 
timpul şi nu o puteam 
dezobişnui de minciună. In
tr-o zi eu înămi nu ştiam 
dacă stau îri faţa realită-

DECALOG • 8
ţii sau a unei minciuni a- 
proape perfecte. Un inte
rogatoriu ar fi fost de 
prisos. Am luat-o pe A- 
dela în faţa mea. Nu 
ne-am spus nimic. Ne-am 
privit adânc în ochi. Un 
timp Adela ml_a susţinut 
privirea, dar apoi două 
boabe mari de lacrimi 
s-au prelins pe faţa e l :

— Mami, am minţit, iar- 
tă-mă...

Şi lacrimile mele s-au 
amestecat cu ale ei, a- 
tunci când ne-am îmbrăţi
şat. Privind-o pe Adela 
mă gândeam s „La fel ca 
mine acum, cu aceşti ochi 
înţelegători şi blânzi, dar 
atât de trişti, de părinte, 
se apleacă şi Dumnezeu 
asupra noastră, a tuturor".

INA DELEANU
CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI Şl OCROTIŢI NATURA î

REZERVAŢII BOTANICE ŞI PEISAGISTICE
sunt situate la Vârful 
Poenii, din hotarul satu
lui Ohaba de sub Piatră, 
comuna Sălaşul de Sus şi 
Fânaţele cu narcise de 
la Nucşoara, în suprafaţă 
de 10 h a ; Cheile Criva- 
diei, comuna Băniţa, în 
suprafaţă de 10 ha, cu 
valoare peisagistică şi im
portanţă botanică deose
bită ; Cheile Madei, din 
comuna Balşa; Peştera 
Bolii, din comufta Băni
tă, adăpostind numeroase 
specii de plante endemice 
şi sudice.

Conul vulcanic, format 
din andezite scoase la zi 
pe care se află situate .rui
nele Cetăţii Deva, datorită 
rarităţii fenomenului geo
logic. bogăţiei şi variaţiei 
florei şi vegetaţiei (peste 
1300 specii de plante, din
tre care unele rare sau 
endemice), prezenţei vi
perei cu corn la limita 
arealului ei nordic, pre
cum şi importanţei peisa
gistice, a primit calitatea 
de monument al naturii 
în, anul 1955.

Astfel de rezervaţii puse 
sub ocrotire şi propuse ca 
monumente ale naturii, pe 
cuprinsul judeţului nostru.

Ing. IACOB TRAIAN. 
Orăştie

Răspunzând la această 
întrebare, Caragiale a 
spus: ; ~

„Da şi nu. ?
Se poate — când ai a fa

ce cu oameni sănătoşi. * 
Nu se poate — cu oa

meni bolnavi.
Se poate — cu oameni 

veseli şi bine dispuşi.

Nu se poate — cu oa
meni posaci şi mâhniţi.

Se poate — cu literaţi şi 
artişti.

Nu se poate — cu gloa
be literare şi artistice.

Se poate — cu oameni 
de spirit.

Nu se poate — cu oa
meni prosti".

ILIE LEAHU Retezat. Lacul Bucura şi vârful Peîeguţa
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TRADIŢII CULINARE 
DE SFINTELE PAŞTI

Cum pregătim ouăle roşii
«  Alegeţi pentru înroşit 

numai ouă proaspete. Pen
tru a constata prospeţimea 
ouălor, scufundaţi-le In
tr-un vas cu apă. Le ale
geţi pe cele oare se scu
fundă pe fundul vasului.

•  Înainte de a la pune 
la fiert, spălaţi ouăle cu 
apă caldă, ştergeţile eu 
un prosop curat, apoi cu 
Un tampon de vată eu 
spirt.

•  Ouăle se pun la fiert 
în apă rece puţin sărată. 
Gând apa începe să fiar
bă, lăsaţi-le 4—7 minute 
la fiert.

•  între timp pregătiţi 
vopseaua. Puneţi apă la 
fiert şi când clocoteşte 
adăugaţi vopseaua, pe care 
în prealabil aţi dizolvat-o 
în puţină apă rece. Intr- 0  

strecurătoare, puneţi ouă
le fierte şi scufundaţi-le 
1—2 minute în vasul cu 
vopsea, apoi le scoateţi şi 
le lăsaţi să se zvânte. Iar 
după aceea, cu o bucăţică 
de pânză muiată în ulei 
le lustruiţi.

-> în loc de vopsea se 
pot folosi la coloratul 
ouălor frunze uscate de 
la ceapă albă, care le dă 
o frumoasă culoare maro

nie, sau cele de la ceaptf 
roşie, care colorează (M 
albastru deschis.

•  Tot pentru vopsit s® 
poate folosi şi coaja de 
prun, care dă o culoara 
roşiatică, sau cea de dud 
(frăgar), care dă o culoa. 
re gălbuie.

•  Pentru- decorarea 
ouălor cu frunze de pă* 
trunjel, trifoi ş.a. proces 
daţi astfel: pe ouăle O» 
mede lipiţi frunzele mie!,- 
apoi puneţi fiecare ou în, 
tifon şi-l legaţi ca feitr-Q 
punguţă. Această opera
ţie se poate face şi ca 
ciorapi de nailon..

•  Ouăle fierte şi astfel 
legate se vor colora cu 
vopsea numai în. părţile 
neacoperite de frunze.

•  Încondeierea ouăloţ 
se face în felul următor l 
în ceara de albine topită 
şi menţinută mereu cal
dă se înmoaie instrumfenr 
tul folosit la încondeiere 
(un pix uzat, un cui care 
să nu zgârie, o pană de 
pasăre), cu care se de* 
senează flori, cercuri 
suprapuse, figuri geome-1 
trice etc.' Apoi introdu
ceţi ouăle în baia de 
vopsit. (N. Z.).
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Preparate de sărbători
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ORIZONTAL: 1) Stil bombas
tic de apreciere a calităţilor; 2), 
Fiul rătăcitor al parabolei ereş- 
tine — Clepsidre răsturnate din 
traista veşniciei; 3) Unitat^de 
referinţă în comerţul cu ridi
cata — Artificier prolific cU 
scântei verbale; 4) Pătruns de 
efluvii şi nostalgii celeste — Re
pere importante în delimitarea 
ţarcului!;. 5) Hoţ de meserie din

vremuri de odinioară — Ţăruş 
de marcare plasat Pe la colţuri !;
6) Debutul înflăcărat al unei mari 
pasiuni — Poziţie relativă pe 
scara infinitului — Luceafăr 
strălucitor pe cerul dorinţelor;
7) Victimă implacabilă a unei lo
vituri de stat; 8) Echipament
de protecţie pentru strungari — 
Ornamentat cu elemente din por
tul moaţelor ; 9) Zâna mires
melor cu pleoape de catifea — 
A acţiona in timp asupra lacri
milor dionysiace; 10) Model sui- 
generis de reproducţie lărgită.

VERTICAL: 1) Hărăzite cu 
darul cercetării exhaustive ; 2)
Acupunctura aplicată pentru tra_. 
tamentul metehnelor — Spec
tacolul de gală al unor între
ceri de cocoşi; 3) Peregrin la 
înălţime oferind comorile’ Euter- 
pei — Schemă tactică' uţilizată 
în apărare ; 4) Armuri pasto
rale la porţile frigului (dini.) — 
Simbolism melancolic al , ,ţâm-, 
plelor cărunte ; 5) Treceri la
privatizare în degringoladă! —■ 
Mijlocesc lovituri, având ca scop 
spargerile ; 6) Mască" grotescă

frizând prostul gust — Val că
lător pe o mare de unde; 7)
Arc matinal pentru săgeţile lu
minii — Remarcabilă ca va
loare în sfera nudităţilor; 8)
Ralanti nedorit la roata noro
cului — .Triunghiul .morţii .cu . 
multe victime în palmares; 9) 
Lansarea unui solist pe calea 

, undelor — Traiul cotidian în 
balanţa timpului (pi.); - 10) Iti
nerantă vitală pe marile artere.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului
„PAIETE",

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTA TRECUTA:

i) RĂMĂŞAGURI; 2) ARO
MĂ — .ADAM j 3) TARA — 
STAZA; 4) APARAT —.ŢUG 5 
$)‘ 0  — RACAJ II; 6) IR —
• TUNEL — N; 7) TAM — MA-.' 
ŞINA; 8) OPACA .— ICUŢ; 9) 
RARA — ŞTIRI; 10) inspi-
raţib; • '

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:

•  Borş din came de 
miel. 1 kg carne de miel 
cu os, plus capui de miel, 
cu ceapă uscată, o legătu
ră—două de ceapă verde, 
un morcov, o felie de ţe- 
lină, 50 gr. orez, un ou, 
sare, pătrunjel verde, leuş- 
tean sau tarhon (după 
gust), 3 litri de apă, *• un 
litru de borş proaspăt. 
Spălaţi bine carnea cu 
apă fierbinte, în care aţi 
pus puţin oţet,- curăţaţi-o 
de. pieliţe,’ tăiaţi-o în 
bucăţi (capul Tămâne- în
treg) şi pUneţi-o la fiert 
cu apă. Luaţi foarte bine 
toată spuma, după care 
adăugaţi toate zarzavatu
rile tocate mărunt şi mor
covul întreg. Când au tre
cut 15 minute, puneţi 
orezul spălat în mai multe 
ape. Apoi când carnea 
este fiartă, adăugaţi ver-

ALB: Ra7, Dc4, Cb7, Ne 2 
NEGRU : Rc 7, p :c« şi d7

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DIN NB, TRECUT :

1. Nh 5 Rd 2
2. Del mat *
1. ... d 2
2. Df 3' mat
1. :.. Rf 4

2. Df 3 mat '
1. f 4
2. Del mat

deaţa tocată, apoi borşul 
fiert separat, şj acoperiţi 
vasul. Potriviţi de sare şi 
când borşul s-a răcorit, 
dregeţi cu un ou bătut.

•  Miel cu spanac. I  
kg. carne de miel, 2 JiDj 
guri pastă. de roşii, zea^ 
ma de la o jumătate de 
lămâie, sare, ulei» Tăiaţi 
carnea în bucăţi potrivite 
şi înăbuşiţi-o în ulei pe 
foc mic, intr-un vas aedi. 
perit cu capac. Când îrt<* 
cepe să se rumenească, 
turnaţi atâta apă încât sa 
acopere carnea şi lăsaţi 
vasul să fiarbă încet. Când 
carnea este aproape fiartă, 
adăugaţi spanacul, car® 
a fost ales, spălat şi opă
rit, odată cu sosul de rd- 
şii. Potriviţi de sare, pu
neţi zeama de lămâie şi 
daţi la cuptor să fiarbă 
15 minute.

« Drob de miel: ininu^
ficatul, plămânii de la 
miel, o ceapă, o legăturâ- 
două de pătrunjel, ceapă 
verde, mărar, 3—4 ouă, 
un prapur sau 6 (Paie de 
piuat, sare, pâine, 
per şi ulei. Puneţi in
tr-un vas apă cu puţină 
sare şi când clocoteşte a4 
daugaţi măruntaiele de 
miel, puneţi ceapa întreb 
gă (se poate pune şi © 
rădăcină de morcov şl' una 
de pătrunjel). Când mă
runta iele .sunt fierte, luaţi 
vasul de pe foc, apoi le 
treceR prin maşina de 
tocat, împreună cu mie: 
zul de pâine, bine în
muiat şi stors. Amestecaţi 
tocătura cu ceapa verde, 
pătrunjelul verde, mărarul 
tocate .mărunt. jpotrivtiţi 
de sare şi piper şi puifdţi 
ouăle. Omogenizaţi 
compoziţia şi într_o 
sau tava, unsă • cu 
aşezaţi prapurul care tre
buie să treacă peste JJP» 
reţii vasului. Aşezaţi f<L> 
cătura, acoperiţi-o 
prapurul, ungeţi cu tflţl 
şi daţi la cuptor, (N. ZJL
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MAREA SĂRBĂTOARE A 
ÎNVIERII DOMNULUI

oferă plăcutul prilej de a adresa locuito 
judeţului Hunedoara cele mal sincere 

m ări de sănătate, bucurii şi tmpUnkL
Pfe ea Sfintele Păşii să aducă în gându

rile şl sufletele tuturor cele mal carate sen
timente creştineşti de pace şi Înţelegere 

J HRISTOS A fN V IA T  I

\
Prefectul judeţului Hunedoara, 

ing. GEORGEL RĂICAN

sfin tele  săr bă to r i de 

PAŞTI NE Ol a.HĂ p lă c u tu l  

PRILEJ

\

de a adresa tuturor angajaţilor Sucursalei ju - j 
dejfene Hunedoara Loto-Pionosport şi par ti-1 
cipanţUor Ia jocurile de noroc SĂRBĂTORI \
FERICITE l

BANCA AGRICOLA S.A., 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA 

CU PRILEJUL SFINTELOR 

SĂRBĂTORI DE PAŞTI

adresează clienţilor actuali şi viitori, colabo
s- "

bucurii şi j

i  ( t t u i e a e u i u  t i n t s u ţ u i j i  u u i u u h  ş i  v u i u r t ,  e u i u u u -  .

|  ratorilor, salariaţilor băncii şi familiilor aces-1 
' tora, gânduri de multă sănătate, buc - ” ~
I împliniri în viaţă.
: HRISTOS A ÎNVIAT l

IO AN STANILA, 
director ! l— . ......: " \ ;

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, \ 1 
COMITETUL DIRECTOR AL RAGCl DEVA \ î

adresează tuturor colaboratorilor, salariaţilor S I 
şi bemtidarilor serviciilor sale urarea creş- ţ 
Unească, «ie „Sărbători tei leite” , cu prilejul ţ 
Sfintelor Paşti şi al Învierii Domnului. ţ

- -  — ---------- ------------------------ <
S .C . IMPEX BORZA SNC \

©
c h im ic a
o r a s t i e

I s . a .

Hkm.na Memus Borza şi Troian Gridan, 
nr- " tarii societăţii, urează cu ocazia 

■ ‘omuului tuturor salariaţilor firmei 
— ... •-.em oare iubesc, animalele, florile şi 
tot cu a ce este inimos — iamUiilor acestora, 
clienţilor şi colaboratorilor, sărbători fericite, 
sănâlaie si numai bucurii.

HRISTOS A ÎNVIAT 1

Cu ocazia sărbătorii învierii Domnului, 
primarul şi Consiliul local al oraşului Haţeg, 
urează tuturor locuitorilor şi colaboratorilor 
bucurii, împliniri, sănătate şi pace sufletească. 

HRISTOS A ÎNVIAT l
MAmUS CONSTANTINESCU, 

primarul Haţegului

CETĂŢENI A I MUNICIPIULUI ORAŞTIE 
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de PAŞTI, ‘ 

Consiliul local Orăştie vă doreşte multă Să
nătate, putere de muncă şi bucurii t  

SĂRBĂTORI FERICITE !
HRISTOS A tNVIAT 1

Primar,
Ing. HOMORODEAN MIRCEA

\>
I

\
%
I% ■
I

1 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR, 1 
î COMITETUL DIRECTOR Şl SINDICATUL ! 
|  LIBER „CHIMICA”  \
* felicită salariaţii Societăţii „CHIMICA“ S.A. * 
| Orăştie şi pe toţi colaboratorii |
j m  ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAŞTI, : 
I dorindu-Ie multă sănătate, fericire şi putere I

IV.

I

de muncă.
HRISTOS A ÎNVIAT 1I

I ---------------------------m ....... - 11
S.C. DECEBAL S.A. DEVA 

|  Pentru toţi colaboratorii şi clienţii —* be- | 
j neficiati ai produselor noastre, pentru eres* » 
I calorii de animale, salariaţii iirmei şi tami- | 
j Iiile lor, dorim să adresăm, cu prilejul Sfinte- î 
I lor Sărbători de Paşti, multă sănătate, bucurii j 
|  şi prosperitate.
I SĂRBĂTORI FERICITE / I

HRISTOS A ÎNVIAT t
Consiliul de administraţie

S.C. ,J>OUDAVA“ S.A. DEVA

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, 
urâm salariaţilor noştri, colaboratorilor şi
clienţilor sănătate, bucurii, împlinirea dorin
ţelor şi creştinescul

HRISTOS A ÎNVIAT 1

j  C» *c«U» 8/intetor Sat&atort <U P«ts» tfertm m tx tM m lH  1 
1 *  MOStri c« miracolul învierii Mântuitorului.s» t

MMwmw o renaştere u speranţei pentru'ţnnt Şine, !
Cri*tos •  înviatt j

.......................... . mi i—pi «im *

S.C. MARMOSIM S.A. SIMERIA I
Avem deosebitul prilej, cu ocazia Sfinte* j 

lor sărbători de Paşti, să adresăm colabora- J 
|  torilor noştri, tuturor beneficiar Hor, salariu- 1  
|  ţllor şi familiilor acestora, alese gânduri de ; 
* sănătate, bucurii şi împliniri în viaţă. I
|  HRISTOS A ÎNVIAT t

Director general, J
|  ce. IOAN HAŢEGAN j

■¥
i

\

t-%■ ■rm.t
\

: %

DIRECŢIA DE POŞTĂ HUNEDOARA 
Adresează salariaţilor, colaboratorilor şi 

clienţilor CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂ
TORI DE PAŞTI sănătate, bucurii, Mmitiă In 
suflete şi creştineasca urare 

HRISTOS A ÎNVIAT t
j ^ Comitetul de conducere

CONDUCEREA SUCURSALEI JUDEŢENE 
HUNEDOARA—DEVA A BĂNCII 

COMERCIALE ROMÂNE 
Urează tuturor clienţilor, colaboratorilor 

şi salariaţilor săi Sărbători fericite cu ocazia 
Sfintelor Paşti.

HRISTOS A ÎNVIAT l

CONSILIUL LOCAL'AL MUNICIPIULUI 
D 8  V A  > , '

Urează cetăţenilor municipiului cele mai 
bune arări cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paştii

HRISTOS A  ÎN V IA Ţ I
Ing. OVIDIU HAGEA, 

primarul Municipiului Deva

EXPLOATAREA MINIERA DEVA 
În preajma marii sărbători a tuturor creşti

nilor — Sfintele Paşti — ne este deosebit de 
plăcut să adresăm salariaţilor noştri de ta M i
na Ifeva, sectoarele Muncel, porcana, Brus
turi, Flotaţie şi coloana auto, Regiei Autono- 

|  tec d Cuprului Wtava, colaboratorilor, benetl- 
l  dărilor şi colegilor din mineritul judeţului, 
) Sărbători ieridte.
V HRISTOS A ÎNVIAT ! - ,
) Comitetul director,
, ing. NICOLAE STANCA,

director E.M. Deva !

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
S.C. SANSERE S.A. ŞÎNTANDREI 

Sfintele sărbători de Paşti ne oferă pri
lejul să adresăm colaboratorilor, acţionarilor, 
clienţtiot-beneficiari ai produselor mostre, sa
lariaţilor firmei şi familiilor acestora, sincere 
urări de bine, sănătate şi împliniri în viaţă, 
spunându-Je totodată: •

„SĂRBĂTORI FERICITE!"
HRISTOS A ÎNVIAT 1

SOCIETATEA COMERCIALA

I
J FILIALA SILVICA DEVA j
I Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti a- ] 
• dresează silvicultorilor din judeţul nostru ş i\ 
ţ familiilor lor, colaboratorilor şi tuturor celor I 
j care ou-gânduri bune şi sufletul curat iubesc 1 
I pădurea, să aibă parte de multă sănătate, bu- J
J curii, fericire şi prosperitate!
• HRISTOS A ÎNVIAT /
I

GU PRILEJUL SFINTELOR 
DE PAŞTI, S.C. „ALIMPROD CONFEL”

S.R.L. PETRILA }
[adresează colaboratorilor, salariaţilor, parte- ? 
; mertfor de afaceri şi cumpărătorilor urarea de ) 
[„Sărbători fericite!” , I

HRISTOS A ÎNVIAŢI. \

1

- CONSILIUL LOCAL CERTEJU DE SUS {
| |
» Dragi şi stimaţi consăteni, Sfântul Praz*;
| tuc al Învierii Mântuitorului nostru Iisus H rts-i 

tos îmi oferă prilejul de a vă ura să aveţi J

SOCIETATE RE ACŢIUNI CU CAPITAL PRIVAT

S.C. MACON SA. DEVA 
Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti, a- 

vem deosebita plăcere să adresăm tuturor co
laboratorilor, clienţilor, salariaţilor Urmei şi 
tamilRlor lor, alese gânduri de prosperitate 
şl succese în viaţă.

SĂRBĂTORI FERICITE 1
HRISTOS A ÎNVIAT l

S.C. PECO S.A. DEVA 
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, 

adresăm colaboratorilor, clienţilor, salariaţi
lor firmei şi familiilor acestora cele mai ba
fte gânduri de sănătate, prosperitate şi ieri- 
cire, însoţite de creştinescul

HRISTOS A ÎNVIAT I

t parte de sănătate, împliniri, bucurii şl feri»| 
I cire. Hristos a înviat din marţi. eu moartea * 
; pre moarte călcând.

i Ptof.IOANVlNŢAIS, 
. primat

i S.G. HORTINA S.A. DEVA 
„Hristos a înviat 1”  Sărbători fericite şi 

împlinirea dorinţelor de mai bine urăm tutu
ror colaboratorilor, clienţilor, partenerilor de 
afaceri, salariaţilor iirmei şi familiilor lor cu 
prilejul sărbătorilor de Paşti.

Manager, |
ing. LUDOVIC SOOŞ

VH •  Nr. 1367
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Tel: 312.77,01 Fax31Z77.73 ( vis-a-vis de statia de metrou Pipera)

Va oferă din depozitele ale produse de marcante cea 
mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

fU M  j  ftjdjşn Aperitive snacks
PO iW aliSBC Maxi-MixJPom-Bar;
• alune Duyvis

1Q sortimente;
-

fructe,carne si pate" de ficat; 
produse lactate si brânzeturi topite ChapipMţ I 

21sortimente; ^ 1
coffe cream si frişca; <
«biscuiţi si napolitane; 

l/MăăS rnargarina.uJeijnaioneza.sosuri:'
IV™ -orez ambalat; 
m n l i a u tu r i  răcoritoare st 
LygEB3|apa minerala (cutii);
»!«"”  "< I comflakes si crema de ciocolata;

vermuth Onzano-Nlartini; 4a
-bere;
-liqueur-u*, „^ae nrizard, 

brandy,Napoleon;. . .
■vodka Smirnoff; tox insecticid;

^  si inulte alte produse.
Distribuitorii interesaţi sunt rugaţi s% 
ne contacteze |a depozitele noastre

Organizează în data de 20. V. 1995 
concurs pentru ocuparea unui post de f 

\ .  ---------------------------- [
t

•  ECONOMIST CU SARCINI CFL 

CONDIŢII: '

— absolvent studii superioare econo-
» mice;

MARTINI

* tate.

I

*
I%
I

■■V

I

vechime minimă 8 ani în speciali- ;
[

bărbat;

ÎNCADRARE

I munca.
— conform contractului colectiv de I

M- '-'J'
I

I

i
S.C. ULPIA’S A D«a, in colaborare cb S C 8ÂILONG S RL.

*145 200 lei/kg 
9 906 lcW,; 

’3 630 ha/kg

ASIARTAM 
ZAHAKNA 
ACffiCmUC
CONCENTRATE NATURALE I 1000 Coraagc.cola. 
aoaco. mandannc, taattu. Iâ»i. baoaae, ctnac, 
captau. lucts. mai.) . 2S080lci/Rg
Preamlc nu includ T<V A.
Mărfurile sc găsesc la etajul 1 A MAGAZINULUI UNIVERSAL UUjflA din Deva, 
str 22 Deocn*ne nr. 37, tcl/lax; 054.613375/617929 ţ

SC. METALCHIM S.A. DEVA 

■ Bdul 22 Decembrie, bl, 4, se. A—B.

Organizează licitaţie publică pentru vân
zarea următoarelor mijloace fixe :

*

i

— autotractor 20 to
— tractor Universal 650
— motor tractor 45 CP
— remorcă basculantă 3 to
— construcţii auxiliare (clădiri) în vederea 

demşlării
— fişete şi dulapuri metalice tip vestiar j l.
— mobilier de birou (mese, dulapuri etc.) *
— transpalete manuale
— bile manele din brad rezultate din de

molări.

De asemenea, închiriază spaţii de depozi
tare în municipiile Deva şi Petroşani,

licitaţia va avea Ioc pe strada Apuseni, nr. 
5 (depozit Metalchim), în data de 2 mai a.c., 
intre orele 9—13 şi sp va repeta în fiecare zi 
de marţi.

Condiţiile de participare, lista de obiecte, 
ţneţurile de pornire şi alte relaţii se pot obţine 
la locul licitaţiei sau la sediul societăţii, tel. 
054/612844. (608706)

- S  C . Q U A S A R  E L E C T R O  S  R  L !
Buoucaiva•fera'’* I Deva 8d Decebal Bl R Tel/Fa* 611261 614983 I

j V a o f e r ă  c u  p la ta  in  Rate !!! j
j m calitate ele reprezentant ai firmei ANA ELECTRONIC I 
, va oferă toata gama de produse Samsung 
} * Televizoare cotor Goldstar, Mega Vision 
% Philips,Grundtg.Panasontc 
J * Videoplayere.videorecofdere 
i * Toata gama de produse etectrocasmee
* R o w e n ta P h il ip sP e L o n g h i
I * Aragaze Samus (Satu Mare)
I  *  Frigidere si congelatoare A rctic.B eko,
* Philips-Whirlpool 
J * Masmi de spaiat de Cugif ,Beko 
|  Daewoo,Philips Whirlpool 
î * Instalaţii de sateht

i |____________;______________ __

1 Î S j S t j x R c i .  s i i deva

***> ' »

Of' F R'TA SPF.( i A LA !!!
Pagerc MOTOROLA la cele mai avantajoase 

preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. 
Hunedoara, tel 716915, 716551, fax; 71o773 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor r;n 

Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti, 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, a 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara, 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu J i u . ^ ^ ^ ^ F  
^Angajăm reprezentanţi de vânzări ■

i•#
i*
i%
i

■

|  tunat» d» bmmar *i *  birou eu m ţm tm .'rf «Ivi. j
* dae00LD3TAR,r«<ipto«n *  wt »to, tekfimu, ew«- j 
I tofeum digUh,.»l*B>« min, itMtidoyt, ,* I
î ' «pamuntltctrooicA. ţp# * * * * ^ ;

~ ----------- ------------------------------------  [

j C o m a t S A  H u n ed o ara  !
î cu sediul In DEVA !

«

|
! Având în vedere creşterile de preţ Ia car- î 
| buranţi, din luna aprilie 1995, face cunoscut * 
* că practică următorul tarif de prestaţii trans- | 
| port şi manevră marfă:

cu sediul In DEVA 

A N U N f A

I ■ ^  ■ ... . . . »
1 Depunerea cererilor, însoţite de curii- } 
} culum vitae, se poate face până la data de J 
! 8. V. 1995, U Serv. PPS.

| Telefon 615750, int. 121, 221, pen- I 
j tru informaţii. |

--------------------------------- -—  i

S . C , „PO L ID A V A " S . A. D EV A

VS oferă, în regfm en gros, 
cu promptitudine, la cete mai mici preţuri 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gama sortimentală 

diversă);
♦  Ipgenia - Divertis - Crem cu mmm  

•de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦  Ctocolatăşi dulciuri (Feieacu-Ch^; i
♦  Sticksuri, paste făinoase, tăiţer de'

' casă; **•*.
’ ■ pulciuri de import; ^
♦  băuturi alcoolice; ţ
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Relaţii şt comenzi -zilnic, la sediul societ^w,

Strada 22 Decembrie, or. 257, la telefoanele: 
054/B20712 şi 621750; fax: 621159.

. S C. CAMA PRESTIMPEX S.B.L. DEVA

Organizează cele mal fnuaoase şl 
excursii de 12 zile în GRECIA.

Informaţii şl înscrieri la sediul firme» din 
Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) el. 4, tel. 
954/627866 ; 627906, orele 9—17, preţ infor
mativ 225 dolari si 100 dolari în Iei.

.i

SOCIETATEA COMERCIALA 
„BLASIUS“ SA. BLAJ
" . • ' . . .. . . V i

cu sediul în Blaj, str. Simion Bărnuţiu, nr. 73, 
judeţul AM»

VINDE LA LICITAT® 1
■■ •' .'.'f

în data de 09.05. 1995. ora 10 ]

• două combine de recoltat cereale păioase. 

Informaţii la telefon 058/711258. I
I

S .C .N I0 Â  C O N ST R U C T  CONt S .R A *  *
T QewaTet.05* 12563

i:
i:
i*

i*

i:
l

autoturism 0,4 t 
autoutilitară TV 1,2 t 
autocamion 7,5 t 
autocamion 10 t 
autocamion 19 t 
macara cu pneuri 
Telemac 12,5 t 
Hiab 1,6 t 
motostivuitor 3 t 
motostivuitor 1 t

— 288 lei/km |
— 339 lei/km ;
— 459 lei/km I
— 562 lei/km ;
— 643 lel/km J

T i— 32049 lei/oră |  j

Executa («craride CONSTRUCŢII .INSTALAT» 
(Sanitare ,mcal2ue.6az.cfimataareeiecMe4 
* *  AMENAJAR1 INTERIOAREI' 

SERIOZITATE,GARANT» CONTRACTUL»

S.C. GECOSTE * ROX COM S.R.L. 
DEVA — ZONA AUTOGARII

Vinde en gros, la cele mâi avantaj—Kft 
preţuri:

: 4
• Ulei îmbuteliat — 945 1/2
• Margarina „Unirea" — 506 250
•  Halva simplă — 1121 599 g
•  Carpaţi Tg. Jiu — 219 buc.
•  Băuturi alcoolice — Indagrara Arad
•  Produse Star Foods, 

includ TVA 1

S.C. AGROMEC S.A. IUA

Organizează concurs pentru ocuparea 
pestuţoi de

13009 lei/oră î i 
’- i / o r ă î  {

i  / a 1*3 I î

•  MANAGER, 

conform Legii 66/1993.

— 11451 lei/oră
— 8870 lei/oră |

Ofertele se depun la sediul societăţii din 
/ comuna lila, strada Libertăţii, nr. 141, în tw - 

(308) * |  mea de 39 zile de la ultimul anunţ. |

r in
Anul VII •  Nr. 1367 Sâmbătă, 22 — Duminică, 23 aprilie

0



« SLUJBA RELIGIOASA ? I
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, ieri, la i 

: Penitenciarul Bîrcea Mare a fost oficiată o slujbă re- )  
ligioasă. \

Alături de deţinuţii cu o bună comportare, au par. I 
ţticipat rude şi cunoştinţe, alţi invitaţi. (V.N.) /

UZINA MECANICA PRAŞTIE

Manifestare de protest
Săptămâna trecută, la 

Uzina Mecanică Orăştie, 
i* avut loc un miting de 
protest organizat de către 
Sindicatul lucrătorilor de 
Ia această unitate. Prin - 
acţiunile organizate s-a 
'dorit a se atrage atenţia 
asupra modului cum este 
iratat sectorul industriei 
de apărare, sector vital 
pentru naţiunea română.

Datorită lipsei unei stra
tegii generale de restruc
turare a sectomlel de faţă. 
{La arătat ca ocazia mi. 
tingului. „no punem în 
postura de a cerşi zilnio 
păstrarea locurilor de mun
că sau protecţie socială".

CURSUL V A L U T A R
25 APRILIE 1995

Ir
5*

1 dolar SUA 
1 marcă germana 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

190 lire italiene

1872 lei 
1364 lei 
2260 lei 
3023 Iei 
1653 lei 
386 lei 
109 lei

C ursuri de re ferin ţă  a le  B ăncii N aţionala a Ro- 
î m âniat.

< <

£ d i  —  d fc

V

OERBV FOTBALISTIC 
liA BRAD

6U o zi înainţea Săr
bătorii Sfinlakw Puştî, 
sâmbătă, iubitorii fot. 
balului dltt SerteJ, Orăş
tie (Favior), ©ălan 
(E.G.S.E».), Brad şl Si- 
meria, an ocazia să vizi. 
oneze meciurile echipelor 
favorite în etapa a 27-a 
a Diviziei 0. Derbyul zi. 
lei se dispută la Brad 
între A.S.A. Aurul şi Vic
toria ’90 6ălan. (locurile 
doi şi trei în clasament. 
(S.C.)

MECIURILE 
SEMIFINALEI 

CUPEI ROMÂNIEI

Sorţii au decis următo
rul program al meciurilor 
din semifinalele Cupei 
României la fotbal:

RAPID — UNIV. CRA- 
IOVA.

„U“ Sluj-N. -_ PETRO. 
LUL PLOIEŞTI.

Partidele se dispută tur 
retur, în zilele de 10 şi 
24 mai a.c., primele în
tâlniri având loo la Bucu
reşti şi Sluj. (S.0.)

în apelul — protest îna
intat Primăriei locale şl 
Prefecturii judeţului Hu
nedoara, s-a mai atras a- 
tenţia asupra îndeciziei 
ce persistă la nivelul po
liticului care va genera 
probleme sociale deosebite".

Vineri, la ora 10, la Pri
măria Municipiului Orăştie, 
s_a desfăşurat o discuţie 
între factorii puterii locale 
şi reprezentanţi ai sindica
telor cu privire la situa
ţia deosebită existentă Ia 
Uzina Mecanică Orăştie. 
manifestări similare des- 
făşurându-se şi la alte ti- 
nităţi de profil, din tară. 
(G.P.) -  >■

Compania de îmbuteliat Coca-Cola Timiş 
| caută firmă de reparaţii vitrine frigorifice şi 
semne luminoase, pentru judeţele Hunedoara 
şi Alba.

| Aşteptăm ofertele dv. în 7 zile de la data 
I apariţiei anunţului pe adresa : j
[ Deva, str. Depozitelor, nr. 11, telefon 054/ | 
624880.

•  S.0. Foricon S.A. De
va, cu sediul în Deva, str. 
Dorobanţilor, nr. 28, caută 
partener pentru înfiinţarea 
unor activităţi productive, 
punând la dispoziţie spa
ţiile necesare în municipiul 
Deva. Informaţii la tel. 
620713. 621880. (9412)

•  Anunţăm cu adâncă 
durere încetarea fulgeră
toare din viaţă a dragei 
noastre -

BAHBULESCU 
ALEXANDRINA 

(pensionară- poştă)
înmormântarea — sâm

bătă, 22 aprilie, ora 12, de 
la Casa mortuară. Nu te 
vom uita niciodată! Vasild, 
soţ, Horiă, fiu, Mariana, 
noră, Georgeta, nepoată.

(608826)
•  Miercuri, 26 aprilie 

1995, ora 13, va avea loc 
înhumarea urnei celei 
care a fost

EL VIRA-EUGENIA 
FILIP

Slujba va avea loc la 
Cimitirul din str. Călugă
reai». Copiii Horea şi ■ Tu- 
dorel. (9480)

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ

1 Lucrând a c a s ă  ’
p en tru  firma» din SUA

un plic .Kmbrcrt şl autoadf**ot pentru (totalii wplimantor» i
RAD1SSON C P. 1-1244  

3400 Cluj N a p o c a

; •  Vând autoturism Da
cia 1410, break, cutie . .5
trepte, tel. 661413, după 
ora 16. - (608823)
2 •  Vând apartament' 3 
camere, Geoagiu-Băi, tel. 
544640. (9437)

•  Vând casă in Baia
de Criş. informaţii Deva, 
tel. 617695.    (9445)

•  Vând teren intravilan
180Q mp. Cristur, tel, 
671613. (9462)

•  Vând apartament De
va, Dacia. bl. 18, sc. 3, ap. 
52, etaj 2. (9463)

•  Vând Dacia 1310, Un
garia 1987, stare foarte 
bună. Tel. 728016. (9479)

•  Vând casă, grădină, 
Ceangăi, Hunedoara. Tel. 
713382, după ora 16.

(7775)
•  Vând casă, gaz, gră

dină, garaj, Caroţ Davila, 
Hunedoara. Telefon 048/ 
628616. . » (7776)

•  Vând microbuz Nissan 
Diesel, fabricaţie 1992, vă. 
mă neplătită. Tel. 716106.

(7772)

•  Vând Lada 1500, 
avariată, pentru piese 

.• si talon. Cumpăr talon
) VW Golf. Tel. 715812.
(j ' _____

V •  Vând convenabil dor-

Î mitor, cuier (trei corpuri), 
canapea, două fdtolii. 
712865. - (7773)

ţ •  Caut spaţiu comerdal
1 între 20—59 mp, zonă cen-
.' traiă, tel. 617712. (9417)
\ m Caut de închiriat bi-
l liard, Deva, tel. 619223.

(9705)

A* Soţia, fiica, gi
nerele şi. nepoţica' a- 
nuriţă cu nemărginită 
durere încetarea din 
viaţă, în data de 21 
aprilie 1995, după o 
scurtă, dar grea su
ferinţă, a scumpului 
lor

STAN GHEORGHE
din Petroşani, în vârstă 
de 65 ani. Adio dra
gul nostru. Nu te vom 
uita niciodată.

•  Deplângem moar
tea bunului prieten 

STAN GHEORGHE 
şi suntem alături de 
familia greu încercată.

Vei fi veşnic în ini
mile noastre, dragă 
Gicule. Familia Gheo- 
nea.

In caz că ati uitat.vâ reamintim eâ AVEŢI ACASĂ NIŞTE ACŢIliNI

f Fondul Proprietăţii Private I Banat - . 
Crisana Arad oferă acţiuni la schimb cu 
: Carnetul cuCertificate de Proprietate... ESS MOMENTUL

A C Ţ I U N I I

... în valoare de 875.000 le» 
tuturor deţinătorilor legali,

doar Dană la 2 mai 1995.

I
Cum puUtisuhseru• f  ' -

;*La uiitalătilc Bana Boa «tem  «e# jWtca consulta f'i'uspecml de Ofwt al soctciătjloi comerciale jTiuie in etns, Jy rnr.iitr.ari prin ace*' 
program, prosped care eontioe informam pemnentu despre socretate a»,; -
•>Putcti opta peotrn toate JoaetflHle.dar numai cu câte un carnet de certificate pentru fiecare societate la ghişeele indicate - 
•>S:>!ariatii care dobândesc acţiuni din pachetul rezervat tor pot sctumtia CC!* î't nuTiuni la nr« societate eo cevntv celei la care sur:

. ' ; V .UIlKiai'
Societatea Comercială CONDOR S A 
Sediul: Deva, BdAvram ianca. Bl HJ 
Obiect de activitate: constmctn ovfio a  industriale 
Capital sociad: ufcjsfc* 10800.000.00 lei 
Venituri totale in 199 4:13326.4! 8.000 Iei 
Profitul impozabil %  220.356.000 tei 
Nr. total de acţiuni FPS . 302,400 sl FPP 1 129.609 
Nt. ssflariati: w -  1407 ;
Nr acţiuni oferite • 24.832
Caritatea de schimb: 33 acţiuni pentru ta 1 CCP 
■Ghişeu subscriere: Sucursala Deva 13-dul Decebal Bi I0P

î l  OVIA1 i)HV A «i ("II1MIC’A ORAST lf
s-a oprii subscripţia deoarece numărul de actium 

s-a acoperit Integral. ,
L» societatea SlDERllULICA s-a stispcndatsubsc riptla 

până Iu o (Iuta cp va li comunicată ulterior

Pentru informaţii suplimentare telefonat) ta 
FPP I filiala Alba lulia 058-826269 “ “

GmbH - GERMAN?

O FERĂ E C H IP A M E N T E  M O D E R N E  

P E N TR U

CREŞTEREA PASĂRILOR

•  F U R A J A R E

•  A D Ă P A R E

•  V E N T IL A Ţ IE

•  ÎN C Ă L Z IR E

Densităţi de 2C 2 5  pui/m 2

TR A N S A  V IA  S .A . 

A L B A  IU L 1A  
T e  f./F a  a . 0 5 8  - 8 3 0 8 9 2

D A N B O S  s .r l .

B U C U R E Ş T I 
T e lV F a x : 0 1  - 2 1 2 .2 5 .6 2

GmbH GERMANV

OFERĂ ECHIPAMENTE MODERNE 

PENTRU

CREŞTEREA PORCILOR
IN S T A L A Ţ I!  OE  
F U R A J A R E

E C H IP A M E N T E  
P E N T R U  
M IC R O  C LIN I A T I

B O X Ă R I 
IN T E R IO A R E

•  P R O IE C T A R E
Şl
C O N S U L T A N Ţ A

Sporuri în  g reu ta te  m ari 
Econom ie de furaje

TR A N SA  V IA  S.A. 
ALBA IULIA 

TeIJFax: 058 - 830892

DANBO S s .r  l .

BUCUREŞTI ^  
Tel-/F*x: 0 1 - 217 2$. 62
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