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Salut pentru cetatea Monurhentul Eroilor
mereu tânără

Astăzi Orăştia este In 
sărbătoare. Prin lege a_ 
doptată de Parlamentul - 
României, oraşul de până 
acum, străvechea • cetate 
medievală de pe Câmpul 
Pâinii, a fost ridicat : ja 
hangul de municipiu.
*. 'Program ul: manifestări

lor- prilejuite de eveni- 
esţe bogât şl va* 

flaţ, cititorul regăsindu-1 
reprodus în paginile I a- 
qeştei . ediţii a ziarului 
..Cuvântul liber".

Ne face o deosebită plă
cere să salutăm la acest 
Ceas sărbătoresc • cetatea 
ipereu tânăra,. reamintind 
eSt încă de ţa discutarea 
în Parlamentul României 
a. legii prin care mai multe 
oraşe, printre care şi O- 
răştia. aii fost ridicate la 
rang de municipiu, zia
rul nostru i_a fost alături 
în împlinirea acestei: as
piraţii, în întâmpinarea 
evenimentului ce are loc 
astăzi.

Salutul nostru este în
tărit de succinta declara
ţie pe care dl ing. Mireea 
Homorodean — primarul 
municipiului, ’ ne-a dat.O 
%t -exclusivitate. ;
.'„Mai.-întâi a ş ‘ dori s i  

ftrf«Sesc prilejul; ; ee 
A l  Se oferă pentru a a . 
dresa tuturor oaspeţilor 
oare ne vizitează astăzi 
A» cald şi prietenescsa. 
l*t, din partea Consiliu- 
>1* local, a locuitorilor 
sprniicipiului $  a mea. 
-Bine a ţ t  T«nit- în n o .  

«şerpiul Orăştie, ' dragi 
oaspeţi!

Pentru locuitorii stră
vechii cetăţi medievale a- 
t t ţ '  i e  prosperi în  cea

de a  doua jumătate a se
colului trecut şi prima 
a Secolului XX,- dec!ara- 
: re* Orăştltei ca municipiu 
a însemnat împlinirea u- 
ne| aspiraţii îndreptăţite 
de- trecutul încărcat de 
glorie şi legendă, de trai; 
diţtile ca şi de putereb 
ecănOmică de azi ă bur
gului ' transMvah, de' a- 
cum cu cinci creneluri pe 
frohtispichil turnuluir său 
emblematic.: - .- ■■■

Oraşul Paliei a devenit 
municipiu. Faptul în şine 
este motiv de - inftrtdrie 
pentru noi, dar în acelaşi 
timp ne intăţeşte • în 
convingerea că perspec
tivele de dezvoltare vii

toare a şa  se vor deschide 
spre împlinirea unor as
piraţii. îndelung amânate» 

Existenţa în liniile de 
forţă ale economiei proas
pătului municipiu a unor 
industrii prestigioase, cum 
sunt construcţia de ma
şini, chimia maselor plas
tice,' străvechiul meşteşug 
al prelucrării pieilor şi 
blănurilor ridicat la rang 
de . artă şl industrie şi 
toate celelalte. care com
pletează aceşt peisaj pre
zintă pentru noi garanţii 
în .plus că vremea amâ
nării sine die a aspiraţii
lor a  trecut. , ■

6 e  i-aş putea dori a - 
cuqa municipiului al că
rui, < locuitor şi primar 
sunt? Să atmgă- de la 
înălţimea secolului 21, a 
mileniului trei- de care 
ne mai despart doar cinci 
ani, faima de căre s_a 
bucurat la *fâr?*h*l seco. 
Juiui trecut* şi - începutul 
acestuia".

In curtea Bisericii Ortodoxe Române din Munici
piul Orăşţie a fost dezvelit Monumentul Eroilor.

. Operă a- sculptorului Nicolae Adam, Monumentul 
Eroilor întregeşte peisajul sculptural ai tânărului -mu
nicipiu, aduce un pios omagiu, o nestinsă recunoştinţă 
sacrificiului suprem al eroilor neamului românesc. El 
va' dăinui peste veacuri, grăind urmaşilor alese vorbe 
de cinstire despre pilda înaintaşilor. (Gh. I.N.)

A lte relatări în pagina â  Il-a

2 mai 1995
I  SUA . — 1882 lei
I  marcă germană — 1365 lei

'» 100 yeni japonezi — 2249 lei
•ÎS , 1. Ură sterlină *-— 3033 lei

1 franc elveţian — 1653 lef
1 franc francez . — 383 lei

lire italiene — 111 iei
' Corsari de [referinţă ale Băncii Naţionale ă Rol 

ndalel.
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•  CorVinui joacă acasă. 
Sâmbătă, de la ora 11, pe 
Stadionul Gorvinul fot. 
baliştii hunedoreni întâl
nesc pe F.G. Bihor, în ca_

' drul etapei a 27-a a Di
viziei A, seria a II_a. Un 
meci' aşteptat c u J interes 
de suporterii hunedoreni, 
qpre urmăresc cu m ultă: 
atenţie „duelul", dintre 
echipa lor- favorită, şi

Tractorul Braşov, pentru 
locul II în clasament.

0  Cărţi de călătorie 
V.S.P. S.N.Q.F.R., prin 
agenţiile de' voiaj C.F.R. 
emite cărţi de călătorie 
VJS.D. pentru zilele da 
vineri, sâmbătă şi du- 

; minică cu valabilitate în
tre  ora 0 a zilei de vineri 
până la Ora 24 a zilei de 

duminică,, Emiterea acestei

PRIETENUL NOSTRU, 
DL MARTINEZ

i
8 pagini 0 150 Iei J

Pe‘ domnul Miguel An- 
gel Mafţiiiez, preşedintei^ 
Adunării Parlamentare ă 
Consiliului Europei, , cu 
părul încărunţit şi cu 
barbişonul său respecta
bil, l-am crezut un om 
serios şi responsabil. Mai 
ales atunci. când s-a a- 
flat în vizita în România 
şi când. nesilit de n i.k 
menii, a făcut declaraţii 
pertinente cu privire la 
o recomandare a ’ Adu
nării Parlamentare Euro
pene, 1201 în speţă, re- ‘ 
comandare „caducă" dat 
fiind că ulterior acesteia 
Consiliul Europei a adop-

din trecut şi cei de azi, 
urmează aceeaşi politică 
a. refacerii Ungariei mari 
şi de la ei nU ne aştep
tăm la mai mult. Dar dl 
Martinez,' ca preşedinte 
al Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei, 1 
trebuie să fie un om ! 
drept, nepărtinitor, un 
incoruptibil în apărarea ] 
adevărului. Iar adevărul < 
este că România proee- .! 
dează'cu totul altfel de
cât i s-a şoptit lâ ureche 
dlui Martinez în ce pri- | 
veşte minoritatea română < 
din Ucraina. România nu I 
cere autonomie pentru !

I C O M E N T Ă R I

tat în problema minori
tăţilor Convenţia — ca
dru, recunoscută şi sem
nată de multe state euro
pene, inclusiv de Romă., 
nia. şi Ungaria.

A fost însă destul ca 
d l Martinez să se îna
poieze la Strasbourg şi, 
fără să aştepte măcar să 
ne bucurăm de sărbăto
rile Paştelui, a dat cu 
piciorul în ,tot ce a spus 
la Bucureşti. Fără să ro
şească, înaltul personaj 
european a declarat cu 
seninătate că Recomanda
rea 1201 trebuie să ră
mână un „punct de refe
rinţă" în problema mi
norităţilor şi că dumnea
lui vede „în România, de 
exemplu, o jenă, o reti
cenţă faţă de minoritatea 
maghiară". Mai mult el 
spune fără remuşcări de 
conştiinţă, fără să-i pese 
că spune un mare ne
adevăr, că România face 
caz că „din partea Un
gariei există ' forţe care 
agită minoritatea ma
ghiară, dar se reproduc 
din partea României, 
strict aceleaşi meca
nisme. în ce priveşte mi
noritatea română din U- 
fcraina"
' Dacă domnul Miguel 
Angel Martinez ar fi de 
origine maghiară, 'n-am 
avea nimic de obiectat la 
neadevărurile cu care 

a nedreptăţit poporul 
român şi România. Gon- 
ducătorii Ungariei, şi cei

populaţia românească din 
i Bucovina de nord şl Ţi
nutul Herţei, acaparate cu 
japca de fostul imperiu 
sovietic, nici nu-i instigă 
pe românii de acolo să 
ceară autonomie. Dimpo. ( 
trivă, îi îndeamnă la lo- I 
ialitate faţă de ţara în ] 
care trăiesc. La fel, dem_ i 
nitarii români nu călăto- ' 
resc toată ziua bună ziua ! 
la Cernăuţi să-i organi- ! 
zeze pe românii de a_ j 
colo, să le dea indicaţii şi | 
să le finanţeze organi- ■ 
zaţiile politice. Nu, Ro_ I 
mânia nu procedează aşa ! 
domnule Martinez, aţi I 
vorbit cu maro păcat (

Cei care procedează aşa j 
cum aţi spus domnia I 
voastră sunt tocmai . cei • 
ce v.au suflat la ureche I 
neadevărurile pe care JJ 
Ie_aţi rostit 1 |

Ne miră faptul că n-aţi ] 
aflat că în România e-1 
xistă o organizaţie etnică , 
subvenţionată copios de ] 
Budapesta, că în Româ- | 
nia sosesc şi când trebuie < 
şi când nu demnitari cu I 
paşapoarte diplomatice şi , 
instigă pe maghiari sâ | 
nu respecte legile sta- I 
tului român, nici chiar î 
legea fundamentală — I 
Constituţia, să ceară auto- ! 
nomie teritorială, învăţă- | 
mânt superior in limba • 
maternă şi câte şi mai |

Gh. PA VEL 

(Continuare în pag. a 7.a)
I

/A V A W V A S W M W .V A ’.’A "-"  *..............
•sg ie doar în regiunile d « j 
v, deal şi la munte. Tempe_î 

râturile maxime vor creşte,! 
îndeosebi-------- îndeosebi în regiunile J

duminică, vestice şi sud-vestice ale*Sâmbătă şi
vremea se va ameliora şl ţării, atingând valori în 
treptat Se va încălzi. Vor tre 18 grade şi 26 grad* 
mai cădea averse de ploa- 05
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u n a  p e

— Şi l_ai iubit mult. Marinară 
—- Foarte mult. Până a dât faliment...

cărţi V.S.D. (legitimat ie
de călătorie) se face pen
tru 4—5 weekend-uri con
secutive în funcţie -de 
opţiunea călătorului. E- 
miţerea-se va face ,pc 
distanţa cuprinsă între 
51—300 km. Beneficiază 
de reducere de 50 la sută 
pentru trenuri de per
soane toţi călătorii, iar 
elevii şi studenţii de 0 
reducere de 60 la sută. 
Legitimaţiile de călătorie 
nu dau dreptul ia nici 
o întrerupere, fiind va

labile pentru o .
simplă dus-întors. (I.J.) • 

•  Operaţiuni • bancare. 
Pentru cei care mai au 
ceva resurse financiare şi 
doresc să Ie sporească, pot 
realiza acest lucru ape
lând şi sâmbăta, între 
orele 8—14, la sucursala, 
filialele şi agenţiile Băn
cii Agricole unde se fac 
operaţiuni pe carnetele 
de economii şi pentru 
populaţie, precum şi 
constituirea de depozite 
pe bază de contract. (N.T.)



bucurie şi mândrie Ini
mile şi sufletele oameni, 
lor acestei urbe, cu un 
trecut istoric atât de tea* 
gat, ia fapte şi împliniri, 
cu o zestre culturală stră
lucitoare, cane a dat tării, 
neamului românesc, per
sonalităţi mârcante ale 
vieţii politică, ştiinţifice, 
culturale.

mai faine de o tete 4e 
trandafiri pitici *  di- 
vene culcat, peste HI* 
fire de gard viu, sute <fa 
bucăţi de tel, thunla, alt) 
arbori şl arbuşti de ta 
lie mică, procuraţi de te 
Staţiunea silvici expert, 
mentali Simerta". 

v/r®ştia are J»«*J ţ i ,

IMN)
mate;
t m s
serial:

aşezări hu_

I mmm— m»

DUMINICA, f l | 

APKUdB

• • ■ m! '

8,00 Bună dimineaţa» ~ 
040 Clubul lai Gultt- 
ver; 10,00 Fantastica 
USB. H6H9p ţSJ*

1 tun iaft <Hn lnmh»> ţ
«jratvOH JlUJMIIil V|

12.00 Viaţa safuROt 
11»  Atlas; M »  A», 
tuaittăţi; *4J» V ite . 
magazin; 17,50 Star 
Trek (s. SF); 18,45 A 
doua Românie; 1U& 
Robingo (cs); 2040
Actualităţi, meteo |  
2045 Călătorie î»  paa» 
tiu (fi; 22,25 Actuali
tăţi; 22,40 Automobi» 
Usm; 234» MTV.- Greau.

: test HM»; 23,40 t MadL 
dle fi David dl): 04» 
Avanpremieră; 04# 
Nocturna lirici.

*M S0U Magazia
duminical de bl lejifil 
13,00 MTV: BtoSU 
Basce; 1440 Aetna» 
tăp; 1440 Desene a- 
nimate; 1445 Automo
bilism; 174» fii bo
gaţii pane <*): >740
puls 180 (mag. spar
ţi v); 1940 Gmcuraa» 
şi Festivalul Interna , 
(tonal „Dinu LipattT; 
20,00 Festivalul come- j 
diei româneşti; 2140 
Oraşe ţi civilizaşi t 
Roma; 2240 Ritmaşi 
muzicale; 22,15 La pa. 
te rea a doua; 2340 
Santa Barbara fsjţ 
23,45 Jethro To» ba 
concert (p. II).

—

TV  D F V A

Z ia r  e d ita t d e  
C A S Ă  D E  P R E SJ  

„ C U V Â N T U L  U B B R *  D E V A  
so c ie ta te  p e  a c ţiu n i cu

Registrul C em ifiB lai D n a , 
c a v ,  J /2 0 /« 1 8 /|9 9 i. Cont: «87901311# AC M . 

Deva. Cod fisca li 211082» 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE} 

Dum itru Gfceonea 
preşeatm* fneeacsw p i/

Tţberiu Istrute
vicepreşedinta tredoctor şef ad junct)

Virgil Crfşan 
conta bi} şef 

Minei Bodea 
Ni colac U rcob

întreaga răspundere pentru  conţinutul 
articolelor o poarta datorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2700, str. ! Decembrie, nr. 35, 
Judeţul Honedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269. 825904. Fax 618061.

Tiparul executat la SAL ,4*014 DA VA” SA. DEVA.

•  „PATRIA" DEVA« 
Blestemul gemenilor (1 
mai); Cel mai iubit din. 
tre pământeni (2—4); Ca
valerul Diavolului (5J;
•  „FLACARA" HUNE
DOARA: Ultima bătăile 
(1—4); Blestemul g e te  
n&or (5—7); » JPAMĂH. 
GUE" PETROŞANI: Pa. 
raşutiştii morţii (1—4) j 
Ultima bătălie (5—7); u  
„MODERN" HUNEDOA
RA : Morocinoşli (4—7);
•  „ZARAND" BRADi 
Lista lui Schindler (1—3); 
Vânătoare dificilă (4—7)|
•  „PATRIA" ORAfittS: 
îngerul păzitor (1—3) ţ

« v e n a tara**»

&&&».*&
Senmţâ zero (1—4); nL
raşutiştii morţii (5—7))
•  JLUCTtAFA 
t e :  Regina Margot

f i ţ S f e - J U <
H aţeg : liniştea care 
<*te (1—H; Folii 
fenţi (4—u î •
TORESC" PETRILA 
rfailstul (5-7); 0  4  
RUL" LONEA: Ternare 
in Boston 0 —%  u „RE
TEZATUL" UR1CAN» * 
Teroare în Boston (5—
7); .MUREŞUL" SH*6_ 
N A ; Justiţiarul (0—7)ţ
•  CASA DE CULTURA 
CALAN: Minciuni adevă
rate (4 -7); •  „LUMINA- 
H 4A : Cei 3 airija con
traatacă (5—7).

Sâmbătă, 29 aprilie

•  Si. 9 Mucenici din 
Cizic; Cuv. Memnon;

•  Onomastică: Vale- 
rica;

•  1868. Înfiinţarea 
„Filarmonicii Române" 
din Bucureşti (azi F.i 
„George Enescu");

a  S-a născut, tn 1936, 
scriitorul GEORGE TO- 
MOZEI;

m A murit, în 1918, 
scriitorul B. Şt. DELA- 
VRANCEA (n. 1858);

•  Soarele răsare la
ora 6,10 şi apune la
20,16; lună nouă;

0  Au trecut H8 zile
din an, au rămas 247.

Duminici, 30 aprilie

0 St. Ap. Iacob, frâ
ntele Sf. Ap. Ioan Cu- 
* vântâtorul de Dumne
zeu; Duminica Tomii;

•  S-a născut, în 1883, 
scriitorul ceh JAROS- 
LAV MAfiEK (m. 1923);

•  A murit, în 1933, 
scriitoarea română de

îlimbă franceză ANNA 
!;l&  NOAILLES (n. 
;.1«76),

LUNI, I MAI

•  Sf. Prooroc Iere- 
mia; Cuv. Eftimie, Ig- 
naţiu şi Acâchie;

•  Sărbătoarea Inter, 
naţională a Muncii;

0  S-au născut: în 
1896, criticul şi publi
cistul MIHAI RALEA 
(m. 1964); în 1933, in 
comuna Răchitova( jud- 
Hunedoara), scriitorul 
MIRON SCOROBETE;

•  A murit. In 1934, 
criticul literar PAUL 
ZARIFOPOL (n. 1874).

Marţi, 2 mai

•  Aducerea moaştelor 
Sf. Ierarh Atanasie cel 
Mare;

•  Ziua Internaţională 
a Tineretului;

0  Au m urit: in 1618, 
martie titan al Renaş
terii LEQNARDO DA 
VINCI (m 1452); in 
1928, poetul Şi ziaristul 
GEORGE RANETTI (n. 
1*75X

I|t*
I

DE AZI, ORAŞ TI A ES TE I
1 1 ^  ......................'............................"  l

m a i  m â a d x ă  p u m ă u w i ă
1224; Or ăştia este a- 

testată documentar. Peste 
771 de ani, azi 29 aprilie 
1995, Orăştiei i se con
sfinţeşte statutul de Mu
nicipiu. Momente de re
ferinţă, momente de isto
rie, de vibrantă trăire 
pe aceste străbune me
leaguri de zămislire â 
neamului, nostru de ro
mâni.

în curgerea vremii, io 
cele aproape opt veacuri 
de la atestarea documen _ 
tară, Orăştia a avut. mai 
multe statute: Cetate,
Reşedinţa Scaunului Să
sesc, Burg medieval, Târg, 
Oraş, Cu acest statut O- 
răştia a vieţuit peste un 
veac şi jumătate.

Â trebuit să se înfăp
tuiască Revoluţia din De
cembrie 1989, să mai. 
treacă cărtci ani de la 
răsturnarea dictaturii co
muniste de tristă amin
tire, pentru ea noile or
gane locale şi judeţene 
ale tinerai noastre de. 
mocraţii să propună şi 
să susţină promovarea a- 
cestui străvechi centru 
administrativ, economic, 
social, de aleasă spiritua
litate românească în 
rândul localităţilor de 
frunte ale României. I 
s-a făcut Orâştfeî una 
dintre cele mai sfinte 
dreptăţi: ridicarea la 
rangul de Municipiu î

Este Un titlu de no. 
bleţe, de aleasă şi înaltă 
onoare, care umple de

bucurie 
mile 
lor

La ceas de primăvară 
— 1995, când Orăştia pri
meşte titlul de Munici
piu, străvechea 

arată ca u» giuvaer i 
păt ieşit din mâinile u- 
nui iscusit bijutier. Faţa 
târgului de odinioară a 
îmbrăcat minunatele stra
ie ale înfrumuseţării Pe 
Obeliscurile de la cele 
două porţi de intrate a 
apărut inscripţia Muni
cipiul Orâştie, s  fost a.

nedorene.
Fie viaţa Municipiului 

Orăştie o mândră şi veş_) 
nkă primăvară t

Gfc. L NEGREA

DiN PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
Ora 9,15

— TE-&ELM
todoxă Română;

Ora 10,00

la Catedrala Or.

I — Cuvânt de deschidere rostit de pri- 
I mărul municipiului; 
a —- Prezentarsa Legii privind declara.
I te i că municipii » unor oraşe;
|  — Mesaje, cuvântări,

* Ora U NI« — Paradă a PortUlai popular şi a for.
|  maţii lor artistice participante la mani

festare.

numentuiui Eroilor;
— Dezvelirea menuttcnttflul.

Ora 1340

— Dezvelite* pliejg 

Ora CM*

Ora 144*

Program cultural—artizttc

Ora I2,0«

— Parastas de pomenire Ia Biserica 
Ortodoxă Română pentru dezvelirea Mo.

■» * «■> +mm * *

tistice tocate, jmfapMe şl 
Uşurai ba sala M U U .

— Manifestările
yKuri mc m m m .

vor încheia
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94* Wdootext; 10,00 
Observator—  Antena 
«* H M  U0i — emisi- 
«oea veşnic tânără 
a redacţiei de tineret] 
IM» Fitm artistic; 
„Avântur i  la MaaHa"i 
1340 Worldnct. „Chtek 
Cocea şt stilul sfat ba* 
imRaMn

7.0» Bună 
de li Bmnan;! 
bătă fotre fi şl «U 
ftte Tfp-Tvp, mtoi-top; 
1040 Reîntâlnire eu 
Black Beauty (t. cp. 
tfi; I04S Pat eu mm
2145 Ecranul; 1248 
Cronografii; 12.40 Cu
vinte potrivite; 1%M 
MU audiţii; 14,10 Tari. 
nat Babei: DA.; 18,45 
Mapamond; 19,15 Te. 
leenckiopedia; 2040 
Actualităţi, meteo, 
spart; 2045 Columbo 
(s. SUA, ep. 15); 22,«  
Recitat Madonna Cp. 
tfi 22,20 Actualităţi; 
2340 Dragi mi.s cân
tecele mete i; 040 Tb- 
tofoNUt de fta «ierul 
nopţii (S- SUA); <40 
Recital Madonna (p. 
H>.

740 întâlnirea da 
sâmbătă. Program ai 
«tndiaulai TVR din 

/ CIuj-Napeca; <249 
MTV t fiteco Dance; 

<240 Est meridian. Ma
gazia da sfârşit da 
săptămână. Program 
al Stadiouhil TVR 
Iaşi; 1540 Desene a . 
Muratei ffi40 fii bă
gaţii plâng (s); <740
Itinerare spirituale; 
Băii; <740 Serata mu
zicală TV; 2040 Pa
riaţi pe campion! (cs);
f i to  tvm  — Mura.
ger; 2140 Memento 
ctiltarat; 22,00 Săptă
mâna sportivă; 22,30 
Santa Barbara (#,, ep. 
140); 23,15 Interferenţe; 
0,15 3a*z.Magaria.
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ALBIA CRICULUI — 
pericol in caz de

Consiliul jude- ţia, cum tangenţial am mai 
făcut-o, asupra unui as. 
peri c« vizează investiţiile, 

ă dispersarea până ia 
urna păguboasă « lor. 3e 
amorsează prin ata^I «te 
fezabilitate si proiecte 
foarte multe investiţii. Până 
aici, toate bune. ţin stu
diu sau un proiect odată 
făcute, muşi pierd valabi
litatea, urmând a fi actu
alizate doar în aspectul lor 
economic. Se trece apoi in 
mare grabă la licitarea lor. 
Atol intră Jtn circuit siste
mul relaţiilor, căci fără 
asta, la noi la rondul, nu 
se poate. Nu câştigă lici
taţia totdeauna cei care 
oferă condiţiile cele mai 
favorabile. Dar nu acesta 
este obiectul rândurilor 
de faţă. Cert este eă dio- 
tr-un motiv sau altul, pre
siunea localităţilor nefiind 
nici ea deloc comodă, se 
ajunge la fronturi largi de 
lucru, care se întind pe 
mulţi afli de zile. Terme
nele de punere In func
ţie din contracte au deve
nit ceva facultativ. Antre. 

* prenorul va câştiga oricând 
disputa cu beneficiarul» in
vocând un singur srgu-

~ teri» #«(**«**#*»• * ~ *

pe anul te curs 
acoperite prin buget 

i  •  «mda de cereri . de 
mmtoţii alto raliaţi \ 
m m ite  având cefe aflate 
M derulare. /
Potrivit r^rţuiui^de^a-

_  acoperirea eu 
financiare a investi- 

asigurată, «le- 
in proporţie de 

te sută. '
Potrivit asigurărilor «late 

de municipii şi 
(care au exprimat 

legătură cu bugetul

d j^ a ltm  dl. preşedinte 
Cariei Alic, prevederile re- 

‘ ate vor suferi 
la 31 Iulie, Să 

că ajustările var fi 
H  favoarea investiţiilor, 
Imtoţui având te derulare, 
eu finanţare de la buget. 
Investiţii de mare anver- 
g ltd , ctim este sistemul de 
SraiWirtate eu apă de la 
Potaţişte mu introducerea 
gazuftot metan în mai multe 
tocaŞilţi.

dori ca prin aceste 
să atragem aten-

ment: neasigurarea bani. 
lor necesari continuării lu
crărilor, Grafice de execu
ţia f i lam tehnologic op
tim ? Cine mai întreabă 
m  «te? i l  te  temerii că 
vine jumătatea anului, iar 
bteri atoeaţl penteu anul 
In «mas m u  terminat Ce 
toii te  ea se vad» te  su
prafaţă | |  •»  veri mase 
lucru, Rtfeilca executării 
şl decontării prioritar a 
lucrărilor «ara înglobează 
valori mari, de regulă con
fecţii metalice, pre sau 
semifabricate, care vor fi 
tacoiiqiteăte în lucrare cine 
ştie când, este veche, pi 
vine satul următor şi ptori 
vin bani pentru continuare, 
mal trac 4—8 Juni. între. gsţ— f ̂  ̂  A ţă Jto AwftriPtetÎL^f OT 1«R«U
ţie (tea! emtingherîţl «t te 
trezeşti c i din «actuali - 
rare te reaetoalirare a de
vizelor. •  lucrare prevă
zută a fi Terminată Intr-un 
an, doi, se termină In 
4—5, şl costă tot cam de 
atâtea ori mal mult.

Iată adevăruri Ia care 
se (terii medita. Dar nu o 
meditaţie sterilă, transfor
mată te filosof ie păguboasă- 

iOK CIOCLEI

caritate
Asociaţia Interiiaţksnală 

ScJcio-Culturală „AMI
CIŢIA" din Baia de Criş, 
cu prilejul Sfintelor Săr
bători de Paşti, a adus o 
undă de bucurie în fa
miliile nevoiaşe, cu mulţi 
copii, dăruindu-le îm
brăcăminte, încălţăminte 
de sezon ş» pături. Ast
fel de obiecte au fost 
oferite şi călugărilor de 
la Mănăstirea din satul 
Crişan — comuna Ribiţa, 
precum şi călugărilor de 
te Biserica catolică din 
Baia de Criş.

Tea ie bunurile materi
ale distribuite au depăşit 
Valoric suma de 4508000

lei. Provenienţa lor o \ 
datorăm gestului umani
tar al oamenilor de su
flet şi credinţă din ora
şul Vaals — Olanda,
membrilor asociaţiei uma
nitare similare „Priete
nii comunei Baia de Cfiş“, 
care' prin intermediul
domnilor: Rudolf Ftnders 
şi Io De Vreede au fost 
transportate te ţară. Pe 
chipurile tuturor celor 
ajutaţi s-a putut ctţi 
bucuria şi nădejdea că nu 
sunt- uitaţi, nu sunt sin
guri te aceste momente 
grei© ale vieţii.

DIVID LUCACIU 
Baia de Criş

Or te  Grupul Judeţean 
toi PteBgteri am primit ee- 

o ■jitamă de setonale, 
rit t e t e  In «IBcia 
fă. in judeţul Sui

au avut lăc mai 
fbulte incendii cu' urmări 
tragice, m i  exact, te  a- 
cesfe nedorite evenimente 
şi-au pierdut viaţa copil 
«I băteâni, «MMM triste ri. 
alţii fiind la un păs de 
Btetilm. tetă «i câteva ca
te** eanerato rin  mure

avea de tevăţte 
’ăcat teşi că 

preţul plătit de unii este 
atât de scump.

f •  Petroşani, 14 aprilie 
ax. te Jurul orei 3,45, fa 
locuinţa fad Gheorghe Pe
nă», din strada Vaslie A* 
lecsandri, izbucneşte un 
toscan dau. rid vom intca 
te  - amănunte, «tor, pe 
Utegâ importantele pagube 
materiala. te acest tecetv- 
diu şl-ău pierdut viaţa 
Gheorghe Pgreş,«te te «4 
4ă ani. precum şi nepoţica

lui , Andreea Maaolescu, de 
H  ani, mu» a «lenlUI doar 
ocazional la teoriei. La 
Spffelu} municipal Petro
şani a teri teteroartă In 

avă fi bunica Te
rezia

grav
Pere

Spre satisfacerea 

cerinţelor
Cooperativa de con

sum are reţea de desfa
cere te Sarmiaegctusa, 
precum ş§ te comuna 
Densuş. Nu are preşe
dinte. Cu amabilitate, 
răspunde la întrebările 
noastre dna Viorica 
Albulescu, contabil şef.

— te comuna Sarari- , 
segetusa avem opt uni
tăţi de desfacere cu 
pcoifal mixt şi mm de 
alimentaţie publică. Tot 
opt imitări cu vânzare 
mixtă avem şi te ca.

i muha Densuş, plus una 
i A» alimentaţie puWică.

1 #  Unităţi prestatoare
v, de servicii pentru să

teni ?
— La Sarmizegetus* 

lu^kRKSazâ o
de reparaţii raclio-tv,

. închirieri ve- 
solă pentru diferite ©- 
carii. La Densuş nu 
•pal unităţi prestatoare 

i de servicii Vreau să 
menţionez eă funcţionea
ză în fiecare comună 
câte 13 unităţi privati
zate.

Recent, la redacţie, sub 
titluţ „SOS“ ne-a fost sem
nalată, din localitatea Criş- 
cior, o stare de fapt care 
se discută de ani de zile, 
dar fără u  finalizare pro* 
priu-zişă. Despre ce este 
vorba ? In urmă cu apro- 
ximaUv ÎS ari la O Şe- 
dinţă de lucru Ia Consi
liul popular s-a luat în 
discuţie problema gospodă- 
ririi -apeior curgătoare, ce 
frwraraează’ comuna . — 
CriştoL Alb, Valea Bucu_ 
reşciului. Valea Morii etc. 
—, ape care la topirea ză
pezilor sau in caz de ploi 
abundente Inundă grădinile, 
terenurile agricole sau gos
podăriile cetăţenilor. Deşi, 
această problemă a mai 
fost discutată ulterior de 
nenumărate ori, în loc să 
se cureţe albia Crîşului, 
an de an s-au depozitat la " 
podul nr. 3 din Ţărâţel, 
şi podul nr. 1 rin  Gura- 
barza, materiale rezultate v 
din incinta uzinei — mo
loz. piatră, car© au în
gustat considerabil albia 
râului. Astfel, la o creştete 
a apei numai cu un me
tru, Valea Morii deversează 
în grădinile cetăţenilor, 
provocând oamenilor nu
meroase stricăciuni. Mai

• • • • • • • * • • • •  * •

Arate, la bunicii’.

ax - te apartamentul 
Kteariai Lupu, din strada ţ  
Autori' Vtotou, izbucnite un 
vteteri teritoriu, Fumul 
da»* , «ele toxic» re
zultata «te ardere au luat 
viaţa unei feriri de 23 de

•  O .duminică 
de aprilie. Ne aflăm la 
lila. Nimic nu prevestea 
necazul, c# avra, să . dea 
peste dna f  Softeia Mica. 
Până aproape de miezul 
nopţii, când in apartamen

în

_?i acum, puţină ater 
TOată nenorocirea s-a da
torat urnii scurtcircuit e- 
îectrtc produs la «n cablu 
da alimentai» a unui ra
diator H a t peria noapte 
te priză pentru încălzirea 
încăperii în ou» dormea 
fetiţa I

a De la Petroşani, ajun
geri Ut Hunedoara. In 
noaptea de 17/1* aprilie

ani. Ana Gyorgy, mamă a 
unei fetiţa de un an şi Ju
mătate. Proprietara aparta
mentului şi fetiţa acesteia 
da 4 ani au fost te cete din 
«met salvate cu ajutorii 
uner cearşafuri legate u- 
net d» altul In pericol au 
fost insă şi alţi locatari de 
pa aceeaşi scară. Cauzele 
şl împrejurările te care 
S-a produs incendiul sunt 
I ii cercetare.

tul său se declanşează uri 
incendiu. Râmate singură 
peste noapte în aparta
ment. fiica acesteia reu
şeşte te se salveze sărind 
pe geam de Ia etajul X. 
Mal apoi s-a stabilit şi 
cau*a izbucnirii incendiu
lu i Ioana, fetiţa de 18 ani 
rămasă acasă, a folosit o 
lumânare, pe care a mâ- 
nuit-o fără precauţiile ne
cesare.

mult decât atât, podul de 
la şosea, pe sub, care • se 
scurg apele văii In Crif, 
este ştrangulai cu aluviuni 
spaţiul de jcurgere a apel 
flîB# extrem de redus.

De la Districtul nr. 3 
Brad al Drumurilor Naţio» 
nalc, dL Bprin Dudaş ne-i 
asfgurat că „in două-trel 
săptămâni va mobiliza •  
«chipă de lucrător! pentru 
decrimatarea podului şi * 
văii te zona şosetei. Pen
tru a  se realiza, astfel 
un lucru bun, avea» nevoi# 
şi de înţelegerea cetăţeni
lor şl a Primăriei Crişr 
cior, care sâ ne sfrijinş 
te această acţiune ri fo;«to# 
deosebit te a diseuta cş 
cetăţenii din strada Morii, 
«te a nu «nai arunca gu
noaie te albia Văii, care 
ne provoacă şi notei mari 
încurcături".

Deocamdată, toa tă lumea 
este dispute te  îndrepte o 
situaţie care nu este Ia 
locul ei. Când ri dacă se 
fa  îndrept» eu adevărat 
vom vedeai Până Muncă 
să luăm 'de bună erei 
dinţă intenţiile interlocu
torilor noştri.

CORNEL POENAR

Fete: ANTON SOCACIU

Gg demonstrează aceste 
trofice evenimente î

In primul rând, că, a- 
oolo unde au se respectă 
cu atenţie normele de pre
venire a incendiilor, mai 
devreme sau mai târziu 
apar evenimente cu ur
mări imprevizibila. Toc
mai de aceea, în încheierea 
acestor rânduri ne permi
tem să vă reamintim: ve
rificaţi cu atenţie starea 
aparaturii electrocasnice 
pe «are o deţineţi; peste 
noapte sau «And plecaţi de 
acasă, scoateţi de sub ten
siune consumatorii elec
trici; nu lăsaţi copiii sin
guri şi supravegheaţi per
manent activitatea sau 
joaca tor; acordaţi atenţia 
cuvenită instalaţiilor de 
gaz metan.

Sunt acestea doar câteva 
recomandări ale pompieri
lor care vă feresc de ne
norociri şl necazuri.

VALENTIN NEAGU

ora- f 
n-a )

fî
Administrarea Şi gos- l

podârirea oraşelor ră- i 
mâne una dintre pro- J 
blemele esenţiale pen- ţ
tru reprezentanţii a- l
cestora. Dacă primă- } 
vara înseamnă, de re- 1 
gulă, anotimpul în care y 
mâna gospodarului se « 
face simţită din plin la / 
Orăştie, în acest an, se ţ 
poate spune fără a 1 
greşi că primăvara va 1 

' rămâne un reper gospo
dăresc pentru multă 
vreme.

Transformarea 
şului în municipiu 
reprezentat numai * > 
simplă formalitate, cl 
mal ales un pas im
portant în schimbarea 
feţei oraşului lo aceste 
zile s-au fatal rt„ a- 

1 proape în tetsdltste, lu
crările de refacere a zo. 
«eter «arat a pumrtut 
oraşului a M sdtor, « 
trotuarelor şi aleilor.

asemeuwi. s-aU 
ţtoriteaf Itoto grife *- 
dBtlor Unici plulul teu 
cr»îi* de refacere tonte
plete a covorului 
tic ta «aţa  Victoriei 
Pc străzile V. Bâlcesco, 
feu Creangă, Grădiştel 
Centrul vechi. Slau ler- 
minat şi lucrările de 
reamena jare a parcări- l 
lor oraşului precum şi } 
a celor două obeliscuri, ) 

\ care marchează intrarea
i te municipiu.
/ Refacerea sedlulri Mi*
1 măriri locale» alături de 
y multitudinea de lucrări

i  o nonă în
> prag de săritoare — 
ţ inaugurarea oficială a  
î  municipiului Orăştle.
/ CORNEL POENAR
1
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Serviciile secrete împotriva 
terorismului internaţional

Dacă la originea aten
tatului din metroul din 
Tokyo este sau nu o sec
ta, faptul are mai puţi
nă importanţă. Noutatea 
semnificativă este că în 
acest caz a fost vorba dp 
'un atac terorist împotri
va locuitorilor unui ma
re oraş, purtat cu mij

loace aproape imposibil de 
contracarat. Deocamda
tă, cel puţin, riscul re 
petării Unor atentate cu 
gaze neuroparalizante, de 
tipul sarinului folosit în 
capitala niponă, este des
tul de mic, datorită di
ficultăţilor de producere 
şi manipulării unor ga
ze de asemenea toxicita
te, dar în perspectivă el 
trebuie luat serios In 
calcul. Căutând, în pri
mul rând, metodele de a-

părare, Cum ? După un 
foarte documentat studiu 
publicat în cotidianul mi
lanez „Corriere della Se
ra", cea mai eficientă 
protecţie a societăţilor ci
vile şi mai ales a comu
nităţilor urbane împotri
va noii ameninţări este 
esenţialmente în mâinile 
serviciilor de „intelli- 
gence“, singurele capabi. 
le să identifice şi să e. 
limine grupurile teroris
te. în acest sens exemplul 
cel mai convingător, ca 
rezultate, îl reprezintă 
SUA unde a fost creat, 
în urmă cu câţiva ani 
„Nuclear Emergency 
Search Team" care este 
în practică nimic altceva 
decât un serviciu secret 
specializat cu misiunea de

a răspunde cu extremă ra
piditate oricărei urgenţe j 

(deocamdată în privinţa u- 
nui atentat nuclear). A. 1 
genţii NEST dispun de | 
elicoptere, de senzori şi, 
aparatură electronică ul. 
trasofisticată şi de un ar- I 
mament supermodem. | 

Faţă de noile pericole, , 
atât în plan nuclear «ât 
şi clinic, este clar că se I 
impune o colabii.-are in.  | 

. temaţională intra aceste 
servicii de informaţii, 
chiar dacă, după cum se 
ştie, nici un serviciu se. 
creţ din lume nu e, prin. 
clpial, dispus să-şi îm_ l 
partă datele cunoscute cu ( 
alţii şi, mai ales, să di
vulge sursele. Realitatea ' 
internaţională s-ar putea i 
însă să oblige la  o ase- t 
menea cooperare.

ANTHONY QUINN — 

BATALIA DETECTIVILOR

Divorţul dintre Antftony 
Quinn şi soţia Iolanda pri
lejuieşte o - insolită dezlăn. 
ţuire a investigatorilor par
ticulari. Vincent Parco, an. 
gajat de doamna Quinn, a 
descoperit că actorul avea 
o relaţie amoroasă cu pro- 
Pria secretară. In replică 
Ba Dietl, detectivul lui 
Anthony, a descoperit că 
Parco a vândut unei femei 
pistolul cu care aceasta şi-a 
omorât amantul. Ceea ce 
l-a determinat pe Quinn să 
o şteargă de acasă, de tea
mă să nu ajungă ţinta vre. 
unui kiiler profesionist toc
mit de nevastă-sa.

La Las Vegas se va
putea „dorini 
eu Madonna

66

Vreţi să adormiţi pri
vind prima chitară a- 
custică a lui El vis Pre- 
sley ? Sau să vă deştep
taţi găsind pd noptieră 
ochelarii cu rame rotun
de ai ltii John fcennon ? 
Sau să vă spună „noapte 
bună“ Vocea senzuală a 
Madonnei ? De la Bă e- 
prilie, Ia Las Vegas, toa
te acestea devin posibila. 
Bineînţeles, pentru cei 
cărora buzunarul le per
mite să întreprindă că
lătoria până în capitala 
„de noapte" a SUA.

Intr-adevăr este imi
nentă deschiderea oficia
lă a primului Hard Rock 
Hotel ce aparţine lanţu. 
lui internaţional al Hard 
Rock Cafâ. Fiecare ca. 
meră a hotelului este de
dicată unui cântăreţ ce
lebru şi este decorată cu 
obiecte care au aparţinut 
vedetei sau orchestrei sa
le.

Intre încăperile deja1 
puse la punct se află ce, 
le ale lui Elvis Preslep» 
Beatles, Rolling Stones, 
Sex Pistols, Aerosmftfc, 
Led Zeppelin, Elton JohM, 
Grateful Dead, Doora, 
Prince, David Bowio p  
Madonna.

Există apoi posibilitate® 
ca ridicând receptorul te- 
letonului să auziţi vocea 
rockstarulul preferat ca
re vă fredonează una din 
melodiile sale sau vă Vi
rează „somn uşor".

La sfârşitul sejurului 
clienţilor le vâ fi oferită 
o copie a obiect aiul .*«fi 
care face parte din rae. 
bîlierul cam ;-ei. Rezeivâ- 

rile pentru Hard Rock Ho
tel, In faţa căruia O e. 
normă frescă reprezint# 
grupul Aerosmith, sunt 
deja făcute la nivelul 
întregii capacităţi. i
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S-a redeschis galeria Tretiakov

Flash story |
VA NAŞTE... IN COMA

E în comă şi c însărci
nată îii luna a cincea. Ka. 
ren Battenbough, 49 ani, 
nu-şî va mai recăpăta pro
babil niciodată cunoştin
ţa după accidentul de cir. 
culaţie care î.a  fracturat 
şira spinării, dar medicii 
englezi care o îngrijesc au 
decis să o ţină în vteţâ, 
cel puţin pentru încă ze. 
ce săptămâni, timpul nece
sar pentru a-şi aduce pe 
lume „fiul.

„Ştid că nu o s-o mai 
am niciodată pe Karen. 
Dar ştiu şi că, fie şi sa. 
crificându-şi viaţa, ea ar 
fi dorit ca fiul nostru să 
se nască, spune soţul ei, 
Mifce. Aşa încât Karen.es. 
ie în continuare ţinută în 
viaţă, Pe cale artificială, 
timp în care viitorul său 
tiu se dezvoltă bine. Se 
apreciază că peste aproxi
mativ 3 luni, copilui.se va 
putea naşte printr.o ceza
riană.

DEMI MOORE SE 
DOCUMENTEAZĂ

D o r i i  Moore a urcat In 
fruntea clasamentelor celor 
mai bine plătite actriţe din 
lume. protagonista din „Re. 
velaţii" a semnat un con
tract de 12 milioane de do. 
lari pentru filmul „Slrip- 
teasc", un thriller privind 
viaţa localurilor de noapte 
«Ka Florida, realizat după
romanul lui Cari Hiaasen, 
in regia lui Andrew Berg- 
maa (producător Ted Tur. 
ner). Meticuloasă in pre
gătirea rolului, Moore ca. 
Iindâ eu carneţelul in mâ
n i  barurile Floridei, pen
tru ca studiind temeinic 
•arta" dezbrăcatului să poa
tă  intra cu naturaleţe în 
pielea viitorului personaj. 
După toate probabilităţile, 
Ia primul tur de manivelă 
prevăzut pentru septembrie 
viitor va avea ca partener 
pe platoul de filmare pe 
Jack Nicholson. Până a . 
tunci însă, frumoasa actri. 
ţă mai are de terminat tur
nările şi la „The Juror", în 
regia lui Brian Gibson (cu 
Alee Baldwin în principalul 
rol masculin).

Războinicii islamici din sudul Filipinelor, auto- I

irii masacrului de la Ipil, în insula Mlndanao, ar fi I  
autorii unor scene de canibalism de o rară ferocita- I  
te. Francisco Ba bor, 50 ani, unul dintre ostatecil luaţi ■  
după atacul de acum două săptămâni, a reuşit să I  
fugă, descriind la postul de televiziune din Manila " 
cum un tânăr prizonier a fost ucis şi mâncat de trei I 
rebeli fundamentalişti. ,

I Canibalism în Filipinej

Pe vremea Uniunii So
vietice se spunea că pen
tru a da ceea ce, are mai 
bun, Galeria Tretiakov ar 
trebui răsturnată cu su-- 
şui în jos, pentru că ce
le mai preţioase tablouri 
erau ascunse în subso
luri şi depozite. începând 
de pe 5 aprilie a.c. acest 

Vis a devenit realitate. Du-‘ 
pă io ani de riamplieale res

taurări şi după zeci de 
false anunţuri privind i- 
minenta inaugurare, cel 
mai important muzeu de 
pictură din Rusia s-a 
redeschis publicului.

• Vechiul palat pe care 
colecţionarul Pavel Tre
tiakov l-a donat oraşu

lui Moscova în 1892 îm
preună cu imensa şa co
lecţie de tablouri a fost 
moderfiizat şi mărit. Cur
ţile interioare au fost 
închise cu sticlă incasa- 
bilă, dăruind muzeului 
încă unsprezece săli. Par. 
cursul de-a lungul a 
nouă secole de pictură ru
să e astfel aproape com
plet, găsindu-şi Ioc şi 
picturile „interzise" ale 
avangardei ruse reprezen
tate de un Larionov sau 
Gonciarova, şi cele cu 
tematică religioasă.

Dar, prin marile lucrări 
de restaurare executate 
de specialişti finlandezi, 
care au refăcut complet

depozitele, şi de germani,] 
care au curăţat tablouri
le, odată cu praful 
igrasia zidurilor a i* 
rut şi ceva din spiritul' 
acestui muzeu care erai 
cu totul rusesc.

Sălile iluminate cu mă
iestrie şi bine compartii. 
mentate nu mai au nimic] 
din aerul lor bătrânesc, 
din acea îngrămădire pu
ţin haotică de tablouri 
ce reprezenta „sufletul" 
muzeelor ruseşti. Scara 
de acces nu mai este I- 
luminată de vechile lam . 
padare cu sticla îngălbe
nită, ci cu lustre de cris
tal, nou nouţe, aduse din 
Austria.
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„Păreau nişte diavoli, benchetuiau cu ' came O- I  
menească, a declarat Babor, Au luat un băiat de 14 ■  
ani şi, după ce l-au obligat să se întindă la pământ I 
pe spate, l-au făcut bucăţi cu lovituri de cuţit. A- ■  
poi l-au mâncat. Am izbucnit in plâns, gândindu-mă I  
la fiul meu, şi el ţinut ostatec". ■

La 4 aprilie războinicii grupului Abu Sayaf au I  
luat cu asalt oraşul Ipil, din sudul Filipinelor (la 800 ! 
km de Manila), ucigând 53 de locuitori şi luând osta- I  
teci alţi 9. Apoi s-au năpustit asupra altul oraş, Sio_ .  
con, unde au ucis alte 5 persoane şi au capturat 25, |  
după care s_au retras, urmăriţi de forţele armate. ‘ ■  

Agenţia de presă filipineză susţine Că războini- I 
cii îi ucid pe ostatecii care nu reuşesc să ţină pasul* 
cu ei în timpul fugii. Dar nu se ştie dacă actul de |  
canibalism se datorează foamei sau unui ritual.. |

Agenţia STOItt PRESS

1 1 Pilula miraculoasă"
Vă simţiţi deprimaţi, 

plictisiţi, îmbătrâniţi pre
coce ? Curaj I Din Rusia 
se anunţă punerea în 
vânzafe a unui tratament 
universal, care vindecă 
toate problemele dum
neavoastră. Numele său 
oficial este „ţompresa e- 
lectronică", dar la Mos
cova. preferă să i se spu
nă „Izvorul tinereţii", 
„Salvarea vieţii" sau pur 
şi simplu „Pilula miracu
loasă". Este vorba de o 
capsulă de 11 mm/22 imn. 
In interiorul căreia se

găseşte un microprocesor, 
care are particularitatea 
de a se activa odată in
trat într-o membrană a 
mucoasei. Misiunea s a : 
să caute organele deterio
rate şi să. le repare, să 
Ie readucă în starea ori
ginală.., Capsula circjilă 
prin corpul omenesc 2— 
3 zile ş| apoi, după ce şi-a 
îndeplinit misiunea, este 
eliminată comod, pe ca
le naturală.

Pilula miraculoasă a r 
fi fost inventată: la în
ceputul anilor ’80 într-o

fabrică din complexul 
militar-industrial de la 
Tomsk, în Siberia sovie
tică. Cel puţin aşa sus
ţine Galina Marina; pur» 
tătoarea de cuvânt a  
ARAKS — societatea far
maceutică ce se ocupă, as
tăzi cu disţribaircţa pro
dusului, care ar avea- e- 
fecte intr-adevăr mira
culoase, vindecând aste
nia, diabetul, aritmia’ca»- 
diacă, impotenţa, frigi
ditatea, maladiile intes
tinale de toate felurile 
etc.

Cernobîl rlseă un nou dezastru
In centrala nucleară 

de la Cernobîl s-ar pu
tea product în orice mo
ment o explozie cu con
secinţe catastrofale, sus
ţin şase experţi occiden
tali care au vizitat-o de 
curând din însărcinarea 
Comisiei Europene şi au, 
întocmit un convingător 
raport dat publicităţii de 
cotidianul britanic „The > 
Observer".

După părerea oameni
lor de ştiinţă pilonii ca
re susţin edificiul riscă 
să se prăbuşească. Dacă 
acest lucru s-ar produce, 
o imensă cantitate de mo
loz ar cădea peste sar

cofagul de beton ce lai. 
' bracă reactorul nr. 4, Cel 

care a făcut explozie In 
aprilie 1986, sau peste re
actorul nr. 3 aflat încă 
in funcţiune. Şi intr-un 
caz şi în altul deasupra 
Europei s-ar răspândi un 
nor puternic radioactiv. 
Raportul experţilor fran

cezi, germani şi britanici 
va fi folosit de Comisia 
Europeană pentru a.şi
intensifica: presiunile a- 
supra guvernului ucrai
nean în vederea închide
rii definitive şi cât mai 
curând a centralei. Auto
rităţile de la Kiev au 
refuzat până acum să o

facă din considerente fi
nanciare şi economice, ne
existând suficiente resur
se pentru a  acoperi de. 
ficitul de energie electri
că ce ar surveni. Motiv 
pentru care au şi seliet. 
tat ţărilor occid ;ntale o 
sporire a aj'i«ureJ6r *- 
conomice şi tîhnite.

Dezvăluirile ziarului 
britanic şurvin la câteva 
zile după difuzarea unor 
statistici privind inciden
ţa cazurilor de cancer ti .  
roidian intr-o regiune la 
nord de Cernobîl-, inci
denţă de aproape 200 de 
ori superioară celei nor
male.

Elixirul visurilor
. cu coşmarurile şi visele nedorite, de azi I- 

nainte italianul (mai ales cel din sud I) poate visa 
exact ceea ce doreşte, graţie; „invenţiei" psihiatrului 
Claudio Chiaravolo un cercetător care de mai multă 
vreme conduce un experiment privind verificarea cre
dinţelor şi superstiţiilor populare.

. „Somniferul" creat de el, în patru versiuni, S 
fost pus în vânzare, în flacoane de 10 centilitri. Ia 
standurile pe care Ghiaravolo le-a închiriat pentru 
15 zile la Roma, Milano şi Neapole, cărora le vor 
urina în curând New York şi Paris.

In cursul experimentului s.a cerut cumpărători
lor „elixirului oniric" să-şi lase numărul de telefon 
pentru a putea fi contactaţi spre a se evalua efectul 
picăturilor. Rezultatele au fost senzaţionale i 7$ la 
sută dintre cei interpelaţi la sfârşitul experienţe! a s  
declarat că au avut visul dorit Mai m ult chiar du
pă ce li s-a dezvăluit faptul că ceea ce au cumpărat 
în realitate fusese o banală... apă minerală.
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CUVÂNTUL LIBER
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REFLECŢIA S Ă P T Ă M Â N II  ' i
O „Proverbele ? Cuvinte de spirit uşor az- J 

vârlite în tr-un fictiv salon ţărănesc locuit de >
• 3

zei plugari”. £

LUCIAN BLAGA *'

C H L E is e s c e p

! C U G E T Ă R I
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|  PROVERBELE IN DEFINIŢII

I O  „fructul experienţei tuturor popoarelor, bunul I 
; simţ al tuturor secolelor redus la formulă". j

A. Rivarol !

O „vocea poporului". R.C. Trench j

© „oglinda gândirii unei naţiuni". I.G. Herder j

O  „limba zeilor". G.B. Vico .

© „glas al zeilor şi al înţelepciunii". Herodot )
%

© „cuvânt înaripat". Homer |

O  „opera tuturor şi proprietatea nimănui". !
D. Provenzal |

I 
1

Selecţie de ILIE LEA1IU j |

0  întotdeauna este pu. 
ţină tristeţe în orice li
nişte. Este mult mai greu 
să te superi decât să 
lupţi.

Margarcth Kenncdy

0  Personalitatea este o 
monedă de argint care, 
oricum o arunci, cade me
reu cu efigia în sus, nici
odată cu reversul.

Lucian Blaga

O  Bunăvoinţa se câş
tigă prin multe fap te; se 
pierde printr-una.

Duncan Stuart

0  Unii oameni fac to
tul ca să nu facă nimic.

Frank Tyger
O  Singurii oameni ca

re se laudă că au foşti 
săraci sunt cei bogaţi. I 

Frank B. Medorj

© Când teama înain-1 
tează, logica dă înapoi. I 

Libbie Fudim I

O  Arta este triumful a- I 
supra haosului. J

John Checver j

O  Unul din marile dez_ I 
avantaje ale grabei este J 
că ia atât de mult timp. I 

G.K. Chcsfcrton J

0  Pune-ţi toate ouăle! 
într-un coş — şi îii cu I 
ochii pe el. •

Mark Twain I

CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA !

Rezervaţii geologice
MUNTELE VULCAN, declarat monu

ment al naturii în 1954, în suprafaţă de 
peşte 5 ha, cu înălţimea de 1266 m şi 
o diferenţă de nivel faţă de trecătoarea 
BuceŞului de peste 500 m, este situat pe 
hotarul comunei de la care îşi trage nu
mele trecătoarei, la cumpăna apelor din
tre izvoarele văii Crişului Alb şi ale 
Arieşului. Această mică rezervaţie are 
o, deosebită importanţă geologică. Mun
tele reprezintă o clipă calcaroasă cu 
caracter recifal zoogencoraligen, având 
textura în bancuri calcaroase masive, 
de culoare gălbui-cenuşiu, cu numeroa
se resturi organice aglutinate printr-un 
ciment calcaros recristalizat. In unele 
din aceste calcare se găsesc numeroase 
urme de fosile caracteristice pentru fau
na de corali care au generat straturi u- 
riaşe în mările calde al Mezozoicului.
Bulzul calcaros, cu stâncile-i abrupte „şi 
pleşuve, se încadrează armonios în pei
sajul înconjurător şi oferă largi perspec
tive în toate direcţiile, , de o incompara
bilă frumuseţe.

Deşi nu sunt declarate monumente a- 
le naturii, au fost puse sub ocrotire şi 
următoarele rezervaţii geologice : Mă. 
gura Uroiului, situat în hotarul satului 
Uroi, oraşul Simeria, în suprafaţă de 
28 ha, -ca martor vulcanic neogen de 
importanţă peisagistică pentru valea Mu
reşului, precum şi Podul natural de ia 
Grohot, din comuna Bulzeşti, în supra
faţă de 5 ha, formaţiune caracteristică, 
interesantă, cu o bogată vegetaţie ter- 
mofilă importantă din punct de vedere 
ştiinţific.

Retezat. Cabana „Pietrele" — 1550 m.
Foto : T. IACOB

In cadrul acestor rezervaţii geologice 
se încadrează şi propusul parc natural 
judeţean Grădişte.Ciclovina, din hota
rul localităţilor Costeşti Deal, Grădiştea 
de Munte, Prihodişte, Alun, Ciclovina, 
Federi şi Luncani, aparţinătoare comu
nelor : Orăştioara de Sus, Boşorod şi 
Pui. Este un cadru natural de o deose
bită importanţă pentru conservarea ce
tăţilor • dacice şi a staţiunilor antropolo
gice de la Ciclovina şi Ohaba Ponor. A- 
dăposteşte unul dintre cele mai gran
dioase complexe, carstice din- ţară şi 
numeroase relicve vegetale termofile pe 
calcare. Ing. IACOB TRAIAN

' Grăştie

I ,

•  Legile lui Oaks pen. 
tru legiuitori

1. O lege rea este mai 
probabil să fie menţinută 
— decât abrogată.

2. Legislaţia socială nu 
poate abroga legile natu
rii.

•  Observaţia lui Eliot
— Nimic nu este atât de 

bun cum pare la prima ve
dere.

„MURPHY S.A.”

•  Legea lui Geanangel
— Dacă vrei să-ţi faci 

un duşman, fă—i cuiva o 
favoare.

•  Axioma lui AHey

— Adevărul întotdeauna 
învinge... în trei cazuri din 
şapte.

•  Sfaturile lui Abbott

L Ddcă eşti nevoit să 
întrebi, atunci înseamnă că 
nu eşti îndreptăţit să ţi se 
răspundă.

2. Dacă nu-ţi place răs. 
punsul, atunci nu ar fi tre
buit să pui întrebarea.

Selecţie de 
ILIE LEAHII

DECALOG CLEPSIDRA
SA NU FURI speranţa omului de lângă tine, gân

dul lui şi visele sale, nici banii, averea, nici dreptu
rile sale. Să nu furi azi puţin căci mâine vei dori 
mai mult, iar poimâine furtul îţi va fi obişnuinţă. 
Să nu furi deloc, copilul meu, ci mulţume.şte_te cu 
truda palmelor tale, cu gândurile şi ideile tale. cu 
visele şi speranţele ce le-ai făcut tu însuţi. Gândcş- 
te-te întâi că şi tu poţi fi păgubit. Nu paguba să tc 
doară ci fapta în sine. Să nu furi copilul meu căci 
ce ai furat îţi va aduce teamă şi singurătate. Ţi şe 
va stinge lumina din priviri şi n-o să te mai uiţi în 
ochii semenilor tăi. Gândul rău îţi va cotropi inima 
şi va omorî iubirea ce sălăşluieşte în ea. Singur vei 
rămâne' şi te vei ascunde din faţa privirii altora: Ră
mâi curat, precum eşti, în faţa tuturor, de aceea-ţi 
spun :

Să nu furi, copilul meu !
IXA DELEANU

Culese de N. ZAMFIR I
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0  După o ceartă în
delungată, el spune :

— Am fost tâmpit când 
m-am însurat cu tine !

— Aşa este, dar am 
sperat că te voi schimba: 
cât de cât !...

0  — Este adevărat că 
în Siberia porumbul creş
te cât stâlpii de telegraf ?

— Da, câteodată chiar 
mai rar !

0  La închisoare se pre
zintă un domn cu o ce
rere . puţin obişnuită.

— Aş vrea să vorbesc 
cu hoţul care mi-a intrat 
aseară în casă. Poate aflu 
cum a reuşit să intre fă
ră să-mi trezească ne
vasta...

0  — Mă iubeşti, dra
gule ?

— Bineînţeles, scumpa 
mea.

— Te căsătoreşti cu mi
ne, iubitule ?

—■ Mereu sari de la una 
la alta !...

O  — Costel mi-a oferiţ 
mâna şi casa lui.

— Şi n-ai acceptat ?
— Nu. Prima era prea 

mare şi a doua prea mi
că...

0  — Tăticule, de cej 
se transmit aşa de multe; 
seriale la televizor ?

— Fiindcă trebuie, um-5 
plute cu ceva pauzele din-; 
tre reclame...

0  Doi bărbaţi stau de» 
vorbă la poarta paradi-î 
suiui :

— Care-s ultimele, vor-i 
be care le-ai auzit pe! 
pământ ?

— Au fost vorbele so
ţiei mele...

— Şi ce spunea 7,
— „Dacă m-ai lăsa pe» 

mine la volan, ai fi un! 
înger !.„“

0  — Vai, Gigele, aşa: 
tare te-ai murdărit, că 
nici nu te mai recunosc !

— Atunci, de unde ştii 
că eu sunt Gigei ?!

© — Ce-ţi mai face 
papagalul, Mitică ?

— A murit de plicti
seală...

— Cum aşa ?
— Păi... după ce m-am 

însurat, nevastă-mea nu 
l-a mai lăsat să scoată
o vorbă...

© — Nu e periculos 
să conduci maşina cu o 
singură mână ?

— Ba da. «fetiţi , tineri 
au nimerit aşa în faţa 
altarului...

Culese şi prelucrat* 
de ILIE LEAHU
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ORIZONTAL : I) Exprimare a opoziţiei 
eu efect bilateral ţ 2) A realiza o combi
naţie de bază — Se întoarce acum din 
.vest I ; 3) Mod de a ţine un... post în 
permanenţă; 4) Poartă însemnele parti

delor în alegeri — Cuvânt de largă cir
culaţie ; 5) Probă materială în sprijinul 
apărării — Poligoane pentru pregătirea 
campaniilor; 6) Un fel de a sfinţi locul
— Expresia vetustă .a unor mulţimi be
licoase ; 7) Dat normal cu totul la o par
te — Scrieri, in extremis, din alfabetul 
elin ; 8) Expresie a prezentului pe melea
guri moldave — Centrat in extremis prin 
efect I — Cea care porneşte de la zero; 
9) Bine. plasată pentru a păstra distanţa
— Cunoscut revelator, de film ; 16) Gen. 
de spectacol prezentat în premieră.

VERTICAL: I) Ipotetici candidaţi la o 
sentinţă cu suspendare; 2) Covor verde
lucrat din moşi-strămoşi — Anunţă o fa
ză critică la poartă; 3) Deţinătoarea unei 
întregi colecţii de titlu ri; 4) Cântarea u- 
nei romanţe de iubire — Valoarea sim. 
bolică a tăcerii ; 5) A se înscrie într-o a- 
nume cursă — Factor de propagare a 
bolilor de inimă * 6) Aflată într-o postu
ră ridicolă — înregistrat într-0  ipostază 
de necrezut; 7) Regele alb în variantă 
slavă — Dă posibilitate unor diverse in
terpretări Prezenţă concretă în esen
ţă !; 8) Monopod în umbra piramidelor

— Umbră mohorâtă pe cerul sufletului ; 
9) Lucrare bancară de bilanţ trimestrial
— Absolvent al cursului primar la şcoala 
vieţii; 10) Reprezentative selecţionate din 
lotul mare.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „AUGMENTARE*, 
apărat în ziarul nostru de s&mbăta trecută:

1) DITIRAMBIC ; 2) ERETIC — A N I; 
3) TONA — RETOR; 4) ENORIAŞ — 
ff® ; 5) CIRAC — TS — U ; 6) TE — 
SUS — ŢEL; 7) O — PIRONITA ; 8) A- 
BA — INELAT; 9) ROZA — OŢEŢI ; 10) 
EXAGERAŢIE.

Soluţia problemei din nr. trecut:

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

a lb : Rh4, De4, Tbl, Ncl 

negru : Rdl, Dai. 0 2

1. Ng4 ! Rc8
2. D : c6 ! mat
1. ------ - d6
2. Df7 mat
1 .  ----------- — d5
2. Df4 mat
1. ——— c5
2. D : că mat
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A ş a  a u  f o s t  s t r ă m o ş i i  n o ş t r i  )
M âna, romanilor în_ 

cepe cu istoria strămoşi* 
lor. a'flaco^setiior fa pri- 
aauf rând, » ramară a 

te ţM t  al
trhcut se poate re

constitui pe baza scrieri* 
lor autorilor antici şl a 
fanarelor arheologic*. 
Cfcrcetăriie de până a- 
cum au scos la lumină un 

Şi variat material 
care flustreaz* 

gradul de efoi. 
ătins de societatea 

iar scrierile 
autorilor greci şi romani 

furnizat date esen. 
pentru roconstitui- 

tstoriei înaintaşilor

sţla materială Şi 
spirituală a geto-dacilor 
wş cunoaşte o mare In- 
(finite In secolul I în. 
da Hr„ consecinţă fi
rească a dezvoltării sen
sibile a structurilor eco
nomice şî sociale ale co

lţilor geto-dace. re- 
şt asimilând u- 

«Sspente de civili, 
tafta de ia pqpoarrfe ve_ 
Gtm rn  care au venit în 
Carnet. Pe acest fundal 
s-a putut afirma memo
rabila personalitate poli. 
tlcâ şi militară a regelui 
Barefeista (9?—44 în. de 
H rJ denumit de Izvoarele 
vremtl „cel mai mare 
dintre toţi regii care au 
domnit vreodată asupra 
TracteT. Stadiul atins 
de societatea geto-dacă, 

politico-militare 
rime de Burebista 

au permis în jurul ani
lor *70 în. de « r .  făuri-

S statului dac centrali- 
$1 independent, prin 

unirea sub aceeaşi auto
ritate a formaţiunilor so- 
Clal-politiee existente.

fn ciuda unor strânse 
şl îndelungate legături fn 
diferite domenii de ac
tivitate existente între 
statul dac şt Imperiul ro
man Vecin, drept urmare 
a politicii de expansiune 
a acestuia din urmă, în
tre rele două state inter, 
vin, mal cu, seamă la fi
nele secolului I şi înce
putul secolului II, o serie 
de confruntări militare de 
mat mică sau mai mare 
anvergură. Rezistenţa e- 
rotcă a dacilor în faţa 
armatelor romano, moar.

tea eroică a  regelui Dece- 
bal, ca un conducător su
veran al unui popor li
ber, subliniază caracte
ristica de bază «  strămo
şilor poporului român •— 
voinţa lor neclintită de 
a-şi păstra libertatea, in. 
dependenţa şi Integrita
tea teritorială.

Simbioza daco-romană 
rezultată ta urma cuce
ririi Daciei de către ro
mani a determinat o 
modă înflorire economico. 
socială a acestor melea
guri, punându.şi am
prenta asupra întregii e-

Deşi serios stânjenit bl 
dezvoltarea sa de către 
impactul nomad şl mi
grator, poporul român, 
format pita contopirea 
dacilor cu roaUMti. şi-» 
conservat ta  tablă mă
sură realizările creşte 
ta perioada anterioară. 
Investigaţiile ştiinţifice 
are evidenţiat cu deosebit 
temei continuitatea noas
tră istorică pa teritoriul 
vechii Dacii, cultura ma
terială şi spirituală a 
poporului român, afir
mând cu putere caracte
rul său tradiţional, des.

simt aceştia slabi. 
Tracii au mai multe nu
na», după regiuni, dar 
obiceiurile sunt cam ace
leaşi 1* taţi, afară de 

şi acel oare 
rtai

nai-, smi -Iată c«un 
cred a  nemuritori; ei

PENTRU O ISTORIE 
MULTIMILENARA

voluţii istorice ulterioare 
a societăţii din spaţiul 
carpato-dunărean. Cer
cetările au demonstrat că 
odată cu cucerirea Da
ciei. societatea autohtonă, 
conservându_şi multe din 
propriile sate realizări 
tehnico-economiee şi so
ciale, a receptat nume
roase elemente de civili
zaţie pe care fo-a asimi
lat şi adoptat mediului 
localnic. După retragerea 
armatei şi administraţiei 
romane din Dada (275), 
oamenii acestor pămân. 
turi au dus O luptă în
dârjită şi necurmată pen
tru a-şi păstra fUaţa, Hm. 
ba şi glia strămoşească.

cendent din fondul civili
zaţiei daco-roraane.

Aşa după cum arătam, 
Herodot, „părintele tete. 
riei“, ne-a lăsat multe 
informaţii despre treci, 
strămoşii cel mai vechi 

ai românilor. Iată ce spune 
ei despre aceştia: „Nea
mul tracilor e«te cri! mai 
numeros din lume, după 
aed  al inxHor. Dacă ar 
avea un singur cârouu- 
tor sau dacă tracii s-ar 
înţelege între ei, el a r  fi 
de nebiruit şi ca mult 
mai puternic decât toate 
neamurile, după socotinţa 
sa. Dar acest lucru este 
cu neputinţă şi niciodată 
nu se va înfăptui. De a-

mor şi că a - 
cel care dispare din lu
mea noastră se duce la 
zeul Zamolxis. Unii li 
spun şl Gebeieizw. fo t 
la al cincilea an ei trimit 
la Zamolxis un set tras 
ia  sorţi cu poruncă să-l 
facă cunoscute lucrurile 
de care de fiecare dată 
au nevoie. Iată cum U 
trimit sol. Unii din ei 
primesc poruncă să ţină 
trei suliţe cu vârful în 
sus, ia r alţii apucând de 
mâini şi de picioare pe 
eşl ce afinează să fio 
trimis la Zamolxis şl r i. 
dicâmiu-1 ta sus U az
vârl ta suliţe. Dacă — 
străpuns de suliţe — aces
ta moare, aduc favlnuiri 
solului zicând că « un 
ticălos şi, după învinui, 
rile aduse, trimit un al
tul, căruia îi dau Însăr
cinări încă fiind ta viaţi. 
Aceeaşi traci, când tună 
şi fulgeră, trag cu să
geţile ta  sus spre cer, şl 
ameninţă divinitate» (care 
provoacă aceste fenome
ne), deoarece ei cred că 
na există un alt zeu lâ  
atacă de al lor".
P re ţ ION FHAŢELA

m m m m m
Urme renane Ia Sarmizegetasa UI tas Tratei». Foto: ANTON SOCAClU
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„Nu am
* —  «Cal întâi, stimate dte 
Aurel Anca, vă rugăm să ne 
spuneţi v m  »*a venit l- . 
deea să candidaţi la pri
mate alegeri democratice

'  ■"" ■!- 'Mi|U]!!.mi|.ni.J'M'i .li .MMM» W M r i  W l > . l i s a n » i  M ''Ţ «r i't ! lM  M Ml' 1 "* " ,;; ' M. '.J Hi

Dialog cu dl. AUREL ANCA, consilier Independent in Consiliul local 
Haţeg şl în Constitui judeţean

Da, fără florile tradiţiei 
am fi mai săraci. Apăsă
tor de săraci spiritual! 
Ne-am convins, odată mai 
mult. de acest lucru ia 
Bretea Română unde obi
ceiurile şl datinile se păs-

srţjffraBRS
cuiul căluşeresc pe care II 
Întâlnim practicat cu pre
cădere In .otelul săr bători
lor de iarnă. Şi tot atunci, 
tinerii „merg” «o colinda, 
cu Steaua fin satele V0_ 
celei» R®le. Vîîcelele Bune. 
Gânţaga, Plopi, Bretea şi.

se sfinţească şi amplasa
rea, intr-un nou spaţii%a 
troiţei eroilor comunei că
zuţi fa primul război mon
dial. Monumentul urmează 
să fie mutat din locul re
tras ta care se 
(lângă bufet) ta piaţa 
trală a comunei. O 
blemă de respect faţă $e 
memoria Înaintaţilor, oare 
s-au jertfit pentru ţară.

In condiţiile păstrării 
nealterate & tradiţiilor fa- 
eale, conducerea căminu
lui cultural, cu ajutorai

are ne împlineşte 
viaţa spirituală

> — Să fiu sincer, un firav 
îndemn venea din taterio- 
rul fiinţei mele, dar ta- 
denreut care m-a convins 
tfMni depun candidatura 

:1 a  Venit de ta foarte mulţi 
prieteni, de la cetăţenii care 
«nă eartoşteau — meşteşu
g a r i  «taci meseriaşi etc. 
Aveam nevoie de recoman
darea a cel puţin 5® de 

alegători cu semnături. S-au 
adunat câteva sute. La ale- 

Imi trebuiau 420 de 
VVăuri. Au fost mult mai
.tatatata

— De ce candidat înde-

— Nu am şi nu voi avea 
nici o culoare politică. Eu 
am şi voi avea mereu doar 
„culoarea" de a  lupta, de a 
mă zbate, de a nu cunoaşte 
răgaz în acţiunea de apă
ra te  a drepturilor şî in
tereselor cetăţenilor, mai

cu seamă a celor nevoiaşi, 
necăjit^ bătuţi de soartă.

— tu  campania etecto- 
v»aţi prezentat cu »

de obiective, pe care 
le-aţi dezbătut tu alegăto
rii. Ei au eMtemtt « repro 
lor înainte de a-şl da vo
tu l  Ce aţi rezolvat dintre 
acestea ?

— Mai întâi v i rog să-mi 
Îngăduiţi o precizare. Na 
am făgăduit decât ceea ce 
ştiu că am puterea să în
făptuiesc. N-am făcut pro
misiuni hazardate de dra
gul de a dobândi un vot in 
plus. Nu am minţit alegă
torii. La ceasul când stăm 
de vorbă, am tăria mo
rală, de conştiinţă civică, 
să spun alegătorilor mei că 
nu i-am dezamăgit. Prin 
mijloacele de care dispun 
— filmări cu camera vi
deo, fotografii, publicarea 
unor articole critice în

ziare, intervenţii directe la 
diferite organe locale şi 
judeţene, propuneri con
crete în şedinţele consilii, 
lor locale şl judeţean, in

tr-o permanentă legătură cu 
alegătorii, am acţionat pen
tru Întreţinerea curăţeniei 
străzilor, cartierelor, respec- 
tare» Igienei pieţelor agro- 
alimemare, a  unităţilor de 
alimentaţie publică, repar, 
tiza rea corectă a buteliilor 
de aragaz, găsirea de spa
ţii pentru ateliere şi secţii 
prestatoare de servicii, în
curajând meseriaşii cu ini. 
ţiativă de privatizare- Fără 
pretenţii băneşti, materiale 
am ajutat persoane handi
capate — prin executarea 
de fotografii gratuite, pro

curarea de cărucioare, ghete 
ortopedice, medicamente 
etc. — copii orfani, bătrâni 
fără sprijin şjLind. Fil
mele realizate, date pe post

i» TV Deva, fetoeritteite 
apărute ta unde tiare, pro
punerile făcute ta şedinţele 
de consiliu au avut ecou 1»
- —■ — -4ţ-rmsl' T — -mv«CCllMinII |n  UziAŢUSt
la organismele judeţene vi» 
zate^ cri» aste multe pro. 
blemc gâsindu-şi rezolvarea 
In («dosul cetăţenilor.

— fnţ-igg că alegătorii 
simt că dl. Aurel Anca,

lor local şl Judo* 
ţean, este alături de d , 
nu numai că apleacă «re- 
chea la doleanţele lor, «Iar 
acţionează, se Implică pen
tru  a le rezolva.

— Numai aşa se. poate 
«fabândi încrederea oame
nilor, prin (apte concrete.

de faţd, te toate satele 
comunei). O formaţie ar
tistică cu tradiţie sunt flu
ieraşi! de la Vîîcelele Rele. 
Se intenţionează valorifi
carea unor dansuri locale 
de către o formaţie core
grafică mixtă, caro va lua 
flintă. „Problema" care 
împiedică, deocamdată, a- 
eeşt lucru este găsirea u- 
n«*r costume populare a_ 
utentice. Puritatea şi sin
ceritatea, convingerea cu 
care este practicat obiceiul, 
molipsitoare am putea spu
ne pentru toţi tinerii co
munei, sunt impresionante. 
Dovadă certă că aici tra
diţia împlineşte viaţa spi
rituală a localnicilor.

In intenţia conducerii 
căminului cultural, â «Hui 
director Iiie Săliştean, se 
află amenajarea în urmă
toarele trei luni a unei co
lecţii muzeale în incinta 
Căminului cultural care 
să vorbească «lespre crea
ţia populară din această 
zonă (costume, ceramică, 
ştergare, tindele), obiecte 
utilitare (război de ţesut, 
sucală, vârtelniţă etc). Ma
rea majoritate a obiectelor 
sunt strânse la căminul 
cultural din Plopi. Urmează 
ca, după ce vor fi strânse 
toate exponatele, să fie 
invitat un specialist de la 
Muzeul Judeţean care să 
constate valoarea lor do
cumentară, astfel ca, în 
luna iunie, punctul mu
zeistic să fie deschis. „Tot 
în luna iunie se doreşte să

• • « ♦ - • • • • • • ■ • f i  •

• ^ â ^ e f ^ ^ r e c 1* !^asenienca, -ires cunosc Dtnc 
majoritatea conorăşenilpr 

mei. Când am făgăduit ceva 
mi-am respectat vorba dată. 
hta am purtat oameni, pe 
«Rumuri, nu apt 
S tă  acoperire.

— Anul viitor me 
prezent» la uşne. Daci 
m  secret. v«#i fi pe 
candidaţilor ?

-* Dacă voi
împăcat că rai-am îndep 
nit cu cinste

primar Aurica Guşe, a ur
mărit consolidarea rolului 
căminelor culturale de ne 
raza comunei în viaţa spi
rituală a comunităţilor u- 
mane, ca instituţii funda
mentale ale satului. In 
primul rând, acestea au fost 
reparate, efectuându-se lu
crări la acoperişuri, tan- 
cuiell, înlocuirea geamiei- 
tar sparte (Ocolişu Maro, 
flăţălari, Vîîcelele Rele, 
Vflcglele Bune, Covragi, 
Plopi). La Bretea Română 
lucrările de reparaţii sunt 
fa plină desfăşurare. Ur
mează la MSceu. tn lipsa 
scaunelor d ta aţezămintele 
de cultură, au fost coman
date Ia Fabrica de mobilă 
din Nâlaţi 170 de bănci, 
de 2,5 m, rabatabile, lă
cuite, foarte frumoase şi 
foarte practice. © idee 
care ar putea fi preluată 
şi de aîte aşezăminte de 
cultură din judeţ pentru 
rezolvarea problemei spi
noase a scaunelor.

în aceste cămine cultu
rale de pe raza comunei 
se vor desfăşura nedeile 
organizate cu prilejul unor 
sărbători religioase, balu
rile, horele sau chiar nunţi, 
la solicitarea unor localnici.

MINEL BODEA

In creştere

nu mi vorbe măgulitoare, 
ai râspromi- 

siuni, de care lumea » '
mi promisiuni

tiflă până peste cap. Re
cunosc câ am un avantaj. 
De-a lungul anilor profe
sia mea m-a purtat prin

dat Încredinţat de  alegă
tori, dacă dumnealor r»S 
vor vrea, tafl voi depune 
candidatura, «rotând o» a- 
legâtorît să hotărască prin 
votul lor.

■ ■ ■  f »  independent?
<*» Bineînţeles. Deşi multe 

partide vor să mă racoleze, 
« i  sunt şi voi rămâne in
dependent. Mă bizui nu
mai pe puterile mele şi 
pe cele ale alegătorilor mei. 
Dar până atunci mal este,

organizată

multe de
i • y n ţf ja

înfăptuit.,,

Şi
.... M».

m € m h m  #rigm»a
ciulul P.r.TJL  Sar- 

mizegetusa. activitatea 
acestui mic colectiv se

% 3S££
m  tefaSiterHor poştale, 
asigurarea promptă a 
serviciilor telefonice

r  fru Mlii-ilanţj }i, nu
uMintUl rând, «ton. 

. trac tarea abenamentelor 
I» ziare fi reviste, ajun
gerea acestora 1» timp 
îu mâinile abonaţilor, 
îmbucurător este fap
tei că numărul abona, 
nmnteînr ia presă creşte 
«te h» O lună ia alta. I-I 
jCnvfmtul liber", de 
iildăţ dacă î»  tema mar
tie au fost |34 de abo
naţi, in luna aprilie 
sânt 143.

—• tn  luna mai vor fi 
( OMi multe — ne asigură 

dna dirigintă Mtria 
Cordoş şi factorii poştali 
Dumitra levăaescu şi 
Gavril Micloşoni.

Aşa să fie, aşa stă 
bine celor ee.Şi fac 
datoria cu răspundere, 
cu pasiune. (Qh. IM.)

GH. I. NEGREA
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Prietenul nostru
(Urmare «fin pag. I» uropei, ia îndemnul dlui 

Martînez ţi in zâmbetul

organizaţii etnice, 
pe deasupra au ţi călită, 
( d  d  parlamentari In

Ct». Iar corifeii acestei enigmatic al dlui Gyula
Hem, prezent* „nu se ştie 
de ce" la Strasbourg, a 
reactiva* prin votul el 

Parlamentul României simt Recomandarea 1201, este 
convocaţi eu regularitate treabă ei. Dar câ domnul 

la Budapesta pentru „con- Martinez s_a declarat prie. 
stUtâri".' Cine pe cine ten di poporului român, 
instigă, domnule Marti- acest fapt ne priveşte, 
nezf Cine pe cine în- De aceea li şl spunem că 
deamnă la neloialitate ? România are nevoie de 
Adevărul este că dl. Mar- prieteni, dar să îie oa- 

tine* s-a dovedit un om meni drepţi, nepărtini- 
siab. Ca să-şi apere înal- tori .apărători ai adevă- 
tul poşt In Înaltul for e. rului nu cameleoni. Căci 
uropean a fost în stare să cum declara acum câteva 
facă o mare nedreptate zile un înalt demnitar
unui popor întreg. român, trebuie să fim

Că Adunarea Paria- conştienţi câ In lume nu 
montară a Consiliului E- avem numai prieteni. 
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0  Cel mat mare 

distribuitor 

en gros din

terii du
a c  am in t e ' b a l o t a t  a

IMPORT VEST

VA OFERĂ:

te
pungi de colectare originală, nesortate v 5— ’ 
15 kg, n u lita tea  minimă de vânzare — ) 

,1 0 0  kg
#  Îmbrăcăminte sortată.

— «Iurte bogată in sortimente de sezon 
NteOf NOU I NOU! 

îmbrăcăminte NOUA din import C hina:
•  treninguri şi bluze «fin bumbac
•  bluze mătase 
La preţuri accesibile /
ATENŢIE î/î
Noua noastră adresă: Cluj-N., str. Iuliu 

Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, intre 9—16.

S. C, „POLIDAVA" S. A DEVA
Va oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, ia cele mai mici preţuri 
Şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (Intr-o gamă sortimentală 

diversă);.
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦
♦

casă:
♦
♦
te

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

(Xilciuride import;
B ăuturi alcoo lice;
Hârtie ambalaj

zilnic, te sediuf societăţii, 
strada 22 Decembrie, nr.
054*20712 şi 621760; fax .621159.

O H  K * V ( | \ i . \  '!!
Pagere MOTOROLA la cele mai avs 

preţuri.. Contactau S.C. COMSER S.R.L. 
HurRet**». tci.7I69!5, 71655!f fax; 7I&7B 

j PewtolHăti comunicare a wes^etet 
Deva, Huntdoare.Simeria, Orăştie, Bucureşti, 

i ConUanţa, Braşov, Craiova, Ptetm Neamţ, 
j Suceava, Bacău, Calaţi, Satu Mare, Ttrwşoara. 
i Oradea, Reşiţa, Ttrşu *'■
■ Angtyâm reprezemanţi de văntefi!

•****m*tA

P R O I E

888 060 
824

I. Venituri totale <Lc. 8
-Şi Venituri proprii 4
2. Sume defalcate din impozitul

p« salarii 1 514 000
3. Sume transferate de la buge

tul de stat 2 550 000
11. Cheltuieli totale d.c. 8 888 000

1. învăţăm ânt 1 500 000
SL Sănătate 1 950 000
3. Cultură şi artă 250 000
4. Asistenţă socială 150 000
5. Gospodărie comunală şi

locuinţe 4 188 000
5,1. întreţinere si reparaţii

străzi 350 000

C T U L
al Consiliului 

Hunedoara
5.2. Iluminatul public
5.3. Salubritate
5.4. întreţinere zone verzi
5.5. Diferenţă preţ energie 

termică
5.6. Construcţii locuinţe
5.7. Investiţii gospodărie 

comunală
5.8. Alte cheltuieli

1 e&'m

2 200

Administraţia 
Transportul îi

8. Alte acţiuni
9. Fond de rezervă bugetară

s
■ m i t r a  i n i .  s r

Adnesa: Bd. Dimitrie Pornpei9$ectar TJktcuwxn
Tefc 312.77.01 Fax 312.77.73 ( vis -a -vis de sfcaiade meaou Pipera)• • • '•# * •••# •• ♦ • • • • • * • •••« .« •••• •

Va oferă tin  depozitele sale produse de marcadecea 
■ t e  tema caBUăe Ia preturile cete mai competitive:

aperitive snâctsT"”̂  
Maw-Mix.rom-Bar; 
alene Duyvis 

ldstatdmente;
■conserve legume,ciuperci, *  LîlîCQ&i 
fructe,came si pate de ficat;

[ţxodţjse lacteesi brânzeturi topite f1ţwipi|awţi 
p n d tiir  21stxtteente;
« C u u y  <;offe cream si frişca;

-biscuiţi si napolitane; 
■mârsarifla,ttet,maioneza.sosuri;
-orez ambalat; ***&$,
băuturi răco ritoare  st 
apa m inerala (cu tii); 
comflakcs â  crema de ciocolata;
-vemiuto Qnzano-Martiri;
.bere; .
i-Hqueur-uri M ărie Brizard, 

brandyNâpoleon;. . .
| vodka Smirnoff; tox insecticid; 

si multe uite produse.
MiPTiNf

SiUciMvo.uut,

S.C. SARMIS S.A. DEVA

Vinde Ia

Y jf>v ■ W W ~'W **2JtU

Distribuitorii interesati sunt rugaţi sa 
rie contacteze fa depozitele noastre

f* • •  ««..# *>*•••• • • a »• • • • •  • « • '• • • • • •  • «J
' vi^drvis de sfat i i  de metrou'Pipeta } | |

a «tem**i

1 w w w n i

u

I

S C  QUASAR ELECTRO S R L  1
Deva Bd DecebatB*R Tel/Fa* 611261 61 «963 ,

V a  o f e r ă  c u 'p i a ţ a  in  R a t 0  ! ! !  j

in calitate de reprezentant ai firmei ANA ELECTRONIC *

•  3 mijloace de transport (MICROBUZ 
marca TV, motor 116 CP, cu cutie de viteză 
nou-itouţă, în rodaj, pentru transport de per
soane, AUTODUBA IZOTERMA marca TV >— 
1,5 tone; AUTODUBA TV atelier mobil);

te mijloace fixe disponibile (utilaje' frigo
rifice, dulapuri metalice tip vestiar, case etee- 
tronice de marcat, aparatură electronică etc.).

lic itaţia  va avea tec în fiecare zi de joi •  
săptămânii, ora 16, la sediul societăţii. Relaţii 
la tel. 812626.

•  REAMINTIM că în 15. 05. 1995 ari! Iq« 
licitaţia de vânzare a suprafeţei de teren de 
cea 2000 mp şi a construcţiilor aferente „Tere
nului de tenfs“ din cadrul complexului hotelier 
D eva.şi sediul fostului O.J.T. Hunedoara — 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 13. Ofertele se pri
mesc până la 5. 05. 1995 inclusiv.

va oferă toata gama de pioduse S a m s u n g
*  Televizoare cotor G o ld s ta r , M egaV ision 

Philips, G w n d ig P a n a so n tc
*  Videoplayere videorecordere
h  Toata gama de produse eiectrocasmce 

Rowenta. P hdips. D e Lor»0u
*  Aragaze S am u s (S a tu  Mare)
* TngtOere si congelatoare Arctic,BefcO. .

Ptulips-VW urlpool ,
ţt Masmf ae spataf de C ugtr ,B eko

Daewoo.PfiHtps Whtrtpoo» ^
* Instalaţii de satelit

I

• #
I
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S.C. MINEXFOR S.A. DEVA

ANGAJEAZĂ

pentru SROSPS din str. Depozitelor, nr. 3.

•  ELECTRICIAN
l având minimum 5 ani vechime în producţie, 
i Relaţii suplimentare la tel. 622310 şi 6271I4L 
j  19723>

') ------- — ------------------------------------------ --------------

I M P O R  t a n t :

LA DEVA — CASA DE AMANET 
j „ARISTOCRAT4

\ mereu în sprijinul dvs., cu împrumuturi bufe» 
|  (Sate în lei. Şutele, în str. Libertăţii, bl. 2, «L 

I, ap. 11, intrarea prijti curie (vizavi de maga
zinul Comtim). (66071%

I

S.C. CAMA PRESTIMPEX S.RX. DEVA !
Organizează cele a n i frumoase şi tentante I 

Mndk de 12 zile in GRECIA. i
Iniorm aţii şl tm erieri la sediul firmei «Un* 

Deva, str, D. Zaaafireseo, bL C (TCH) et. 4, teL j 
054/627864; 627906, « e le  9—17. preţ infer- ! 
motiv 225'«Mari *  IM  dolari In lei. |

(D.P.) *
* motiv zza e m n  a  m  ao*an m ie*.

j ____ __________ ?

S.C. MICIA SINDPREST SRL DEVA

Str. Pietroasa, bloc 2 -
(lângă piaţa rusească)

VINDE EN GROS ŞI EN DETAIIJLE
— Combine frigorifice 260 1 752 250 W
— Congelatoare ORIZ 213 1 413425 M
— Frigidere 140 1 309 75* M
— Frigidere 246 I 430 706 M
— Bare import Slovacia 0,5 1 704 iţii
Preţurile includ TVA.
Vă aşteptăm. Tel. 621009. (609711))
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c u v â n t u l  l i b e r
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A N IV E R S A R I
•  Lâ împlinirea a 41) ani. 

de căsnicie, gândiiri dragi 
şi multă sănătate dragilor 
noştri Maria şi V;v-t!e Do. 
bocan. Familia..

•  Coca Silviu Victor — 
3 primăveri — „I a mulţi 
ani !“ Tata şi Bicu. <.'15G1)

•  De ziua ta Mthăiescu 
Gonştantin „La mulţi ani!“. 
Cei care te iubesc. (9578)

$ 600 PE SĂPTĂMÂNĂ
l u c r â n d  a c a s â  

p * n fru  (Irm* d in  SUA

f/un pile Iftnbrot.şi auîcadr*scit 
‘ ‘ ‘1. suplimentar*

INVITAŢIE

i ’ •B iserica Adven
tistă de Ziua a Şap
tea „Mişcarea de- Re- 

I formă“ vă invită să 
I luaţi parte la o serie 
i <3e conferinţe biblice 

Ia Casa de Cultură, 
j Deva — 30 aprilie — 7 

mai, orele 18—20.
• (9320)

V A N Z Â R I-
C U M P A R  \  RI

« Cumpăr talon Opel 
Ascoţia 1,6. Tel. 618421. - 

(608834)
•  Vând apartament 3 

camere, balcon închis, bdul 
Băleescu. Tel. 628629.

(608833)
•  Vând sifonerie -f- tu

buri tioxid, ladă '.frigorii. 
fică'500 1, tel. 651073.

T ' (9555)
•  Vând convenabil com

bină frigorifică de 350 1, 
combină frigorifică 220 1, 
maşwă de fabricat cuburi 
de. gheată, tel. 612463;

< ' ' (9512)
•  Vând autofurgon Nissan 

Diesel 2,5 tone, stare foar
te buhă,'tel. 613012,

. (9516)'
•  Vând casă spaţioasă-,

eu baie, instalaţie apă, de
pendinţe si grădină. Ţebea, 
nr, 235, tel. 483. (9515)

•  Vând garsonieră, c-oii
lor t 1, Deva, Băleescu, etaj 
HI. Tel. 611419: 621964.

t (608335)
« Vând casă cu anexe 

si pământ, sat Trestia, 
colin. Băiţa. Informaţii tel. 
620125., după ora 10.

1 * ' ' (9552)
•  Vând Ford 2# 1 eombi,

tel: 612443. - ' (9545)
•  Vând instalaţie îmbu

teliat’ băuturi alcoolice, tel. 
622074 sau 622758. ■ (9552)

' « SC Adept SRL
Deva vinde becuri 100
VV mate, import, la pre
ţul de 450 +  TVA. Co
menzi la .621503. (954<>)

•  Vând VW Golf Die
sel, -înmatriculat, an 1979,' 
tal, (618908, după ora 19.

v ' (9546)
•  Vând 40 familii al-

bîiîe, aragaz cu butelie, ă_ 
brihţ trifazic. * Deva. tel. 
626547. . (9541)

•  Vând Dacia 1300 îm
bunătăţită, pod pedalier, 
bară nichelată standard, 
tel. 627150. (9538)

•  Vând ; Mercedes 240
D, stare bună, cu sau fără 
talon. Deva Al. Muncii, 
bl. AB 17, ap. 16. (9540)

•  .Vând tractor U—650,
Dacia 1300, Ilia.. str. Li
bertăţii, 63, (9536)

•  Vând apartament două 
r.invcv ■ ,;r!er, sc-icnr ■Ol

an te, rafturi metalice, mo
bilier bar. Tel. 660091, Si
meria. (9532)

•  Vând casă cu apă, 
gaz, garaj, anexe, grădină 
sau şchimb cu apartament,. 
plus diferenţă, preţ nego
ciabil lunar, tel. 661363.

(9521)
•  Vând casă în Baia de

Cris. Informaţii Deva, tel. 
617695. ' (9445)

•  Vând apartament două
camere, bdul N. Băleescu, 
tcl. 623227. (9559)

« Vând Renault 20 în
matriculat, stare bună, 2900 
DM, tel. 618542. (9558)

•  Vând casă Uroi sau
schimb cu apartament în 
Deva, tel. 660479. (9530)

•  SC Calore Italypan SRL
Orăştie, str. A. Vlaicu, nr. 
1, tel. fax 642160, cumpără 
teren în Deva sau închiri
ază spaţiu minim 100 mp, 
în vederea amplasării unei 
linii moderne de panifica
ţie în zona centrală sau 
apropiere. (9712)

« Vând mobilier comer
cial modern pentru un ma
gazin complet. Tel. 641501.

(9567)
•  Vând apartament ex

cepţional, 4 camere, Deva, 
Dorobanţi, bl, 34, sc. II, 
ap. 15. (609726)

« Vând autocamion TFA 
W 51. tone 5, Deva, tel. 
612166. (609727)

•  Vând apartament 4 
camere decomandate, Emi- 
nescu, G 2. Deva, tel. 
622964 sau Uroj 148. (9571)

•  Vând casă Simeria, 
str. Traian, nr. 1. Infor
maţii Simeria, str. 1 Mai,

• n r/ 29. (9575)
« Vând Fiat Regata Die

sel pentru piese şchimb 
si talon. Deva, 622372.

(9574)
« Vând certificat înma

triculare Wartburg combi, 
plus piese de schimb. In
formaţii tel. 655156. (9166)

•  Vând convenabil moto- 
cicletăNMZ 125, Come, Hu
nedoara, ţel. 721096. (8858)
• 9  Vând pompe PECO. 
duble şi combine treierat 
Germania .preţuri avanta
joase ,tel. 054/713632. (7795)

•  Vând Daciş 1310, 38 600
km. Aleea Obor 22, tel. 
711076. (7798)

•  Vând casă eu etaj, „
confort pentru două fa
milii, intrări separate, zona 
Chizid, Dacia 1310, stare 
perfectă, 718101. (8851)

« Vând rulotă comerci
ală, informaţii tel. 721633, 
după ora 20. '(8852)

•  Cumpăr talon Ford
Tranzit Microbuz. Tel. 
711107. (8853)

•  Vând Xerox carion,
A 3/A4, ■ 1 50* 000 lei, 
711107. (8853)

« Vând casă. grădină, 
Ceangăi. Mercedes, talon 
Mercedes, tel. 713382 (seara).

(8854)
•  Cumpăr (închiriez) u-

ps i . smenl ‘ , i ,, par
ter, zona Bueegi, Dunărea. 
Tel. 718722, după ora 16.

(8855)
•  Vând casă, preţ con

venabil. Boş, nr. 31, infor- ' 
maţii la domiciliu. (7799)

•  Vând casă în Hune
doara, anexe,1 gaz, apă, 
canalizare, str. Brazilor, nr. 
36. Tel. 058/821545. (MP.)

•  Vând Dacia 1310, ava-' 
riată, an fabricaţie 1987, 
multe piese recuperabile. 
Tel. 642733, Orăştie. (7466)

•  Cumpăr talon Ford
Escort 1.3, tel. 642394, după 
ora 19. (7467)

•  SC Iunia Impex SRL re
prezentant EIS Rubin King 
Oradea, vă oferă : 34 sorti
mente praf îngheţată, cor
nete, cmulgători. Trans
port gratuit pentru co
menzi minime de 100 kg. 
Tel. 619235. (9199)

DIVERSE
« SC Fabrica „Zarand“ 

SA Brad. Str, Minerilor, 
nr. 5—7 .anupţă intenţia 
de majorare a adaosului 
comercial astfel: mărfuri 
industriale şi produse ali- 

-mentare preambalate, — 
max. 50 la sută; pentru ali
mentaţie publică — max.

150 la sută. '(9548)
Î N C H I R I E R I

•  SC Vas Ionuţ Trans- 
com Spini, ofer de închi
riat camion şi benă ce
reale. Informaţii Spini, nr.
15. (7465)

•  Caut pentru închiriat
garsonieră în Hunedoara. 
Tel. 616677. (7800)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SC Tecar SNC Hune
doara, cu sediul în Hune
doara, Piaţa Libertăţii, nr.
16, angajează femei califi
cate pentru meseria de 
cofetar.patiser, cu carte 
de muncă, pentru laborato
rul patiseriei „Cuptorul de 
Aur“ din Hunedoara. In
formaţii la telefon 713034 
(8—15), 715597 (16—21).

(7794)

"T SC „Ficher Ser- 
vimex" SRL Deva, el 
xecută la comandă din 
lemn somirotund căsu
ţe de vacanţă; cabane, 
case, terase, la cele 
mai avantajoase . pre
ţuri. Deva; tel, 615341., 

(«*■350/51)'

' SCHIMŞURI 
DE LOCUINŢE •

' •  Schimb apartament pa_ 
tru camere cu două ca
mere, diferenţă. Deva, str. 
Liliacului, bloc 19 A, a- 
r  trtame t 3 . î

» Schimb (vând) -; arta- 
ment 4 camere central cu 
apartament 2 cam -* plus 
diferenţă. Tel. 621516.

(9557)
•  Schimb apartament

două camere central cu 3 
• amere, i a ■*; diferenţă Tel 
611582. (609725)

ÎNFIERI
•  Infiem fetiţă în vârstă

fie i 3 —i î ,-rt L formaţii 
■ii Sept in i a w, T dan 
nr. 2 Ilia: (9716)

C C M h ’M O R A R I

•  In 2 mai se îm
plineşte un an de la 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost 

TIBERIU POLGAR 
Odihneşte-te în pace! 
Soţia. (9534)

•  Duminică, 30 aprilie, 
se împlinesc şase luni; de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru

GIIEORGHB TRIF
»La crucea ta vom presăra 
covor de lacrimi înflorit/ 
Ga semn că nu te vom 
uita/Şi pentru noi tu n.ai 
murit. Soţia Otilia, nepoata 
Alina, ginerele Nicu,. fiica 
Claudia. Parastasul Va a .  
vea loc .duminică, în cimi, 
tirul Eminescu, ora 12.

(9547)
•  Lacrimi amare şi o 

nesfârşită durere sufle
tească insoţeso împlinirea 
a şase săptămâni de la

prematura plecare în eter
nitate a  celui care a fost 

NICOLAE POPA 
Ne-au rămas doar aminti
rile, o cruce, un mormânt 
şi speranţa că într-o zi. 
ne vom reîntâlni. Fie ca 
dragostea noastră să—ţi 
veghere somnul de veci!

Comemorarea va avea 
ioc la Biserica Ortodoxă din 
Brad, în 29 aprilie 1995, 
ora 15. Familia. (9560)

•  Cu durere în su
flet finii, familiile Şte
fan Constantin şi Bol- 
diş Gelu anunţă îm
plinirea a şase săptă
mâni de la trecerea în 

nefiinţă a dragului nos
tru naş

NICOLAE POPA
din Brad. Nu te vom 
uita niciodată! (9531)

•  Familiile Cilibiu şi 
Cosma reamintesc tuturor 
celor care l-au cunoscut 
pe iubitul nostru soţ, tată 
si bunic

PETRE CILIBIU 
că sâmbătă, 29 aprilie a.c.. 
se împlinesc trei ani de la 
trecerea sa în nefiinţă. 
Dumnezeu să-l odihnească!

' (9717)
‘ • '  Se împlineşte un an 

de când Iau numai 25 ani 
ne-ai : părăsit pentru tot
deauna, draga noastră ''

D E C E S E

\M  NA JUBJ 
'din Brad,

soţie deosebită, o mamă 
iubitoare şi o fiică de ex
cepţie. Cât vom trăi te 
vom plânge şi te vom che- 
ma mere i. Cc iij Andr c î 
Nicoleta, Andrei şi Ioana, 
soţul Nicu si părinţii.
' ' ‘ (609154)

« Un an de dor şi lă- 
crimi dc când nc-a pără
sit pentru totdeauna la 
numai 25 de ani.

ALUNA JL'RJ 
născută, GLEJ, din Brad.
. Amintirea ta va fi veş-, 
nică în gândurile noastre. 
Fratele, cumnata, şi nepo
ţelele Cătălina, ş i ■ Alexan
dra si unchiul Roman.

(609162)
•  Se împlineşte un an 

de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna un suflet 
blând si bun

ALUNA JUR.» 
din Brad

, Vei rămâne veşnic în 
inimile noastre. Mătuşa 
V alena »e or Marin, 
Mariana, Florin. ' Adrian, 
şi Adriana. (9163)

•  Vei rămâne veşnic vie 
în inimile noastre Zdro
bite de durere' dragă

■ . ALUNA .
Unchiul Lăzăruţ, mătuşa 

Minţi, verişorii Gabriela 
şi Marius. (9165)

ş  Gu adâncă durere în 
suflet anunţăm implinlreâ 
a şase luni de la dispari
ţia nepotului Şi verişorului 

SORINEL POR 
Familia Avram. (8857)

•  Se împlinesc şase luni 
de la trecerea în. nefiinţă 
a celui care a fost un buri 
fiu
SORIN^ —• GONSTANTIN

Parastasul va avea loc 
v duminică, 30 aprilie, 1995,
' la Biserica Popa Şapcă, 

Hunedoara. Lacrimi şi flori 
pe mormântul tău I (7793)

« Familia Elena 
şi Aurel Ardeân a- 
nunţă cu adâncă du
rere înceţarea din 
viaţă a- scumpei lor 
mame

FLORICA LUPEA
în vârstă dâ 81 ani 

Corpul neînsufleţit se 
află depus la domici
liu, Deva, str. Aurel 
Vlaicu 68. înmormân
tarea va fi duminică, 
30 aprilie, 1995, ora 
14, în Cimitirul Orto
dox din str. Eminescu. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (9579)

•  Salariaţii schim
bului B, de la fabrica 
de oxigen Hunedoara, 
anunţă decesul prema
tur al regretatului co
leg

MARCEL OLARI U
şi sunt alături de fa
milia îpdoliată. (8857)

•  Colegii .de la DUATLR 
Consiliul Judeţean Hune-

rdoara —• Deva sunt ala- 
: turi de arhitectul' şef Ion 
Constantinescu la greaua 
pierdere pricinuită de de
cesul mamei sale. Sincere 
cdndoleanţc. (9576)

•  Familia Herea anunţă 
cu adâncă durere încetarea 
din viaţă a celui care a fost 
un soţ, părinte şţ bunic 
drag

IlEREA DUMITRII
(7796)

« Familia preot -NiColac 
şi Lucia Gherman sunt a- 
lăturî de prietenii lor E- 
lena şi Aurel, Ia greaua 
încercare prin care le este 
dat să treacă prin despăr
ţirea de draga şi scumpa 
lor mamă

FLORICA
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! (9580)

Noi agenţii de publicitate 
„Cuvântul liber" in Deva
Pentru a veni mai m ult in sprijinul celor 

care doresc să dea anunţuri de MICA PUBLI
CITATE în ziarul nostru, începând de m arţi, 2 
mat 1995,

ÎNFIINŢĂM DOUA NOI AGENŢII DE 
PRIMIRE

în chioşcurile de desfacere „Cuvântul :Iiber“ 
din CENTRUL m unicipiului Deva (str. 1 De
cembrie, vizavi de Romtelecom) şi din CARTIE
RUL MICRO 15 (staţia de autobuz „Orizont”).

Servicii ireproşabile, preţuri accesibile;; e- 
conomie de tim p. Vă aşteptăm  !

I«
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V  -------------------- ------------- -----------------
j STUDIOUL CINEMATOGRAFIC BUCUREŞTI
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l
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Caută figuraţie, cca 250 bărbaţi, între 18— 
40 ani, pentru film are la Castelul Corvineştilor 
Hunedoara, în perioada 1—5 mai a.c. Viziona
rea va avea loc duminica, 30 aprilie, ora 10, 
la castel. (9720)

I

S.C. VICTOR LOWE EX1M S.R.L.

VĂ OFERĂ
o gamă diversificată dc 

PRODUSE ALIMENTARE 
la preţuri 

AVANTAJOASE
> închiriez spatii pentru activitate en gros.

(609710)

I

i
I*
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STAREA
MEDIULUI

In perioada 15—23 a- 
prilie, din determinările 
analitice , efectuate în 

: punctele dc colectare de 
probe din aer, au rezultat 
următoarele:

•  Valorile concentraţii
lor la poluanţii gazoşi 
(bioxid de azot, bioxid 
dc sulf. amoniac, fenol, 
aciditate) evidenţiază în
cadrarea lor sub limitele 
maxime admise (C.M.A.).

•  Pulberile în suspen
sie prezintă 7 depăşiri a 
G.M.A. (0,150 mg/mc) în 
Municipiul Hunedoara din

(3 de măsurători, iar în 
Călan 3 depăşiri din 9 
măsurători.

•  Pulberile sedimenta,
bile nu prezintă' depăşiri 
ÎU perioada menţionată, în 
zona Chişcădagâ) înregiş- 
trându-se o valoare me
die săptăm ânal de 13,43 
grame/mP (CjiLA, ~  17 
grame/mp/lună). !
: ■« Valorile radfbnctivită- 
fii t ‘-K nyrhi r  d? t
aerosoli filtraţi, depuneri 
atmosferice, ape, sol, ve
getaţie s-au încadrat în 
limitele dc variaţie ale 
fondului natural.

•  In ceea Ce priVfeşte.
lealitatea apelor de su . 
prafaţă, indicatorii de to . 
xicitate prezintă valori 
ce se încadrează î s  li
mitele impuse de standar. 
dul de calitate, f

1
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