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După o zi de vineri, 28 
ăprilţe, friguroasă şi plo
ioasă, după valurile dense 
de ceaţă ale dimineţii de 
sâmbătă, 2» aprilie, spre 
orele 9, un soare. blând 
şi generos a îmbrăţişat o. 
caşul Orăştie, la întâlnirea 
cu atâţia oaspeţi cum n-a 
primit vreodată, veniţi să 
participe la manifestările 
prilejuite de ridicarea târ
gului-, reşedinţei de scaun, 
oraşului Orăştie la rangul 
de, municipiu.

Gafele pregătiseră totul 
in cel mai mic amănunt, 
aşa cum era firesc la o 
Sărbătoare de asemenea 
amplitudine. La ora 9,30, 
fet tribuna special amena
jată 'din centrul frumosului 
oraş ’ transilvan, au luat 
foc parlamentari de Hu- , 
«şedtoara, reprezentanţi ai 
guvernului României, lideri
Si unor partide politice,
prefecţii judeţelor Alba, A- 
rad şi Sibiu,alţi reprezen
tanţi ai prefecturilor şi con, 
slliilor judeţene vecine Hu
nedoarei, primari, vicepri- 
mari, secretari ai comune
lor din zona Orăştie!, din 
Gălan, Brad, Haţeg, Petro
şani şi, fireşte, din noul 
municipiu Orăştie — nu şi 
din Deva şi Hunedoara ?! 
—, directori (foşti şi-ac
tuali) şi alte cadre de con
ducere din instituţiile şi 
întreprinderile Orăştiei şi 
din alte oraşe ale judeţu
lui nostru — inclusiv din 
unităţile militare, poliţiei, 
jandarmeriei, SR1 şi pom
pierilor —, conducători ai 
asociaţiunilor „Astra" din 
Sibiu şi Iaşi,. istorici, ve
terani de,, război, cetăţeni 
a} oraşului gazdă. Au fost 
prezenţi dnii ing. Georgel 
Răican, prefectul judeţului 
Hunedoara, şi ing. Coste! ■; 
Alic, preşedintele Consiliu
lui judeţean Hunedoara.

L-am remarcat pe ma
rele patriot, dr. av. Victor

•  Sâmbătă, 29 aprilie, s-au desfăşurat festivită. 
ţii© oficiale, sărbătoreşti;
' #  O mare de lume s-a bucurat, a trăit momente

. de adânc fior patriotic; ■
•  Trecut istoric şi- cultural înălţător, prezent ge

neros, viitor la care lucrul a început.

Şuîaga — un adevărat „dic- 
ţionar“ de istorie a nea
mului —, care, la cei 95 
de ani ai săi, a fost pre
zent la eveniment pe tot 
parcursul desfăşurării sale.

Suita manifestărilor a 
debutat cu un TE-DEUM, 
oficiat la Catedrala Orto
doxă Română de un sobor 
de nouă preoţi, în frunte 
cu părintele dr. Timbtel 
Seviciu, Episcopul Aradu
lui.

Apoi. în acordurile Im
nului României, intonat de 
Fanfara Militară, a luat 
cuvântul dl. ing. Mircea 
Ioan Homorodcan, prima
rul Orăştiei, care a adresat 
un călduros „Bun venit .'"

tuturor participanţilor la 
sărbătoarea ridicării ora
şului la rangul de mu.' 
nicipiu. Apoi a prezentat 
o interesantă expunere a 
istoriei Orăştiei, .de la data 
primei sale atestări docu
mentare — anul 1224 — şi 
până la momentul atribui
rii statutului de municipiu 
—. 29 aprilie 1995.

Legea privind declararea 
ca municipii a unor oraşe 
din Rdmânia, intre care şi 
Orăştia, a fost făcută cu
noscută, asistenţei de către 
senatorul .de Hunedoara, 
dl. Ioan Diniş. La pronun
ţarea numelui municipiului 
Orăştie s-a aplaudat în
delung ; Apoi, dl Georgel

Răican a prezentat mesa. 
jul de salut, de felicitare 
şi de succes în activitate 
locuitorilor municipiului O- 
răştie, adresat de preşedin
tele României, dl Ion 
Ilicscu. Parlamentul ţării 
a adresat, la rândul său, 
prin dl, Ioan Diniş, un cu
vânt de salut şi urări de 
bine celor ce trăiesc şi 
muncesc în municipiul O- 
răştie, iar mesajul din par
tea guvernului a fost ros
tit de dl. Doru Dumitru 
Palade, ministrul ştiinţei 
şi tehnologiei. Mesajul Pre
fecturii judeţului Hune
doara. a fost prezentat de 
dl Iulian Costescii, subpre
fect r  ~ r 'd i ţ iv:

Un emoţionant cuvânt de 
salut şi de noi .împliniri în 
plan spiritual şi social a

DUMITRU GHEONEA,
' G i. L NEGREA

(Continuare in pag. a 2'-a)
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Vremea frumoasă i-a 
îndemnat pe oameni să 
iasă la iarbă verde luni, 

de Ziua Oamenilor Muncii. 
- In Valea Jiului, cunoscu

tele zone de agrement au 
fost locuri de petrecere 
plăcută a Zilei libere de 
către mineri, alţi lucră
tori împreună cu familiile 
lor. Iar în parcul central 
fanfara amintea petroşâ- 
nenilor că e sărbătoarea 
primăverii. Ziua de ar
mindeni şi locuitorii mu
nicipiului de pe Cerna 
ca şi alţi hunedoreni din 
Haţeg sau Ţara Zarandu- 
lui au petrecut-o la locu
rile tradiţionâle de agre
ment.

P.S:M., împreună cu 
„Vatra Românească", Par
tidul Democrat Agrar, 
P.D.S.R.. P.U.N.R., cu u_

de 1 Mai
nele sindicate şi foruri 
culturale, au organizat mai 
multe, manifestări cultu- 
ral-sportive sub genericul 
„1 Mai — Sărbătoarea 
Muncii şi Demnităţii tJ- 
mane". Sâmbătă, ia Gasa 
de Cultură Deva s_a rea
lizat un simpozion închi
nat Zilei Muncii, Iar du
minică şi luni au avut 
loc maiaiuri (serbări câm
peneşti), la Baza de A- 
gremerit Şoimuş, unde an
samblurile folclorice „Pă
dureanca", „Silyana" şi 
„Crinul" au făcut dovada 
măiestriei lor artistice, 
întreceri sportive la sta
dionul din Simeria, unde 
tinerii câştigători âtt fost 
premiaţi

V. ROMAN,
I. SlRBU

CONFERINŢA DE PRESA
Ieri, la Prefectura judeţului Hunedoara a avut loc 

o conferinţă de presă. Vom reveni cu amănunte în 
ziarul de mâine. (V.Nl)

CONSTATARE

O Nimic nu este imposibil pentru omul 
rare nu trebuie să facă el însuşi.

rica Adunare Naţională de 
pe Câmpia' Libertăţii' de 
lângă Blaj;

•  Â murit, în 1896, 
scriitorul VICTOR VLAD 
DKLAMARINA (n. 1879);

•  Soarele răsare la ora
• S.M. Timotei şi Mar- 6,05 şi apune la 28,21; luna.

va; Sf. Diodor; la apogeu;
•  Onomastică : Monica; •  Au trecut 123 de zile
•  3/15 mai 1848. Isto_ din an; au rămas 243.

3 mai

3 MAI 1995
•  1 dolar SUA
• 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi
•  l  liră sterlină "
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
• 100 lire italiene

— 1885 lei', 
1364 lei *

— 2243 lei!
— 3041 lei |
— 4652 tei1
— 384 lei! 

112 lei|

Moment solemn. Ora şui Orăştie este ridicat la rangul de municipiu, 
imagine, tribuna oficială. Foto: PA VEL LAZA
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l •  StţCURSALA DEVA A BĂNCII RO- ţ 
\ MANE DE COMERŢ EXTERIOR S.A. cu sediul j 
y în Deva, bdul 22* Decembrie, bl. 7 — parter, îşi y 
V începe activitatea de mâine, 4 mai 1995. I
l_________ ____ '_____________________ . .  t

Un sobor de preoţi oficiază slujba religioasă lâ dezvelirea Monumentului 
«roilor, cu prileju] ridicării la rangul de municipiu a oraşului Orăştie.

•  Străzi cu denumiri noi.
Consiliul local al muni
cipiului Orăştie a hotă
rât schimbarea denumirii 
unor străzi din locali
tate. Astfel, str. 7 Noiem
brie se numeşte acum 
Liviu Rebreanu, Râului 
a devenit. Acad. David 
Prodan, Luminii — Erou 
Morâru Călin Gabriel, 
Octombrie Roşu — An
drei Şaguna, L.N. Tolstoi 
—7 Nicolae Iorga, V.I. 
Lenin — Octavian Goga, 
Piaţa Republicii — Piaţa 
Victoriei, Griviţa Roşie 
— Grădişte, Beriului — 
dr. Aurel Vlad, Ştrandu
lui -..Cetăţii. Grădinari

lor Erou Muntean O- 
vidiu Nicolae, Orizontului 
-7 Dominic Stanca," iar 
Dr. P. Groza — Nicolae 
Balcescu. (Tr. B.)

• Muzică clasică. Sala
festivă a Prefecturii a 
găzduit vineri. 28 aprilie 
a.e., ora 18, un concert 
de muzică clasică. Pro
gramul a fost susţinut de 

prestigiosul Cvartet „Tran-, 
silvania" din Cluj-Na- 
poca, cate a făcut acest 
dar iubitorilor de muzică 
din Deva prin grija Con
siliului Judeţean. (V.R.)

•  La mina Ţebea 
investiţii îh incintă.' în a-
ceastă perioadă, la Mina 
Ţebea se finalizează lu
crările de amenajare, în 
incinta unităţii, a unui 
bufet (fără băuturi alcoo

lice) şi a unui magazin 
alimentar. Prin aceşte. in
vestiţii, minerilor' de la 
Ţebea li şe. creează posibi
litatea de ă se aproviziona 
cu produse âgroalimen- 
tare proaspete," la preţuri 
accesibile şi fără risipă 
mare de timp. (C. P.)

• Lucru bine făcut.
Dna Stela Bobocea .ţi dl 

-Ioan Zaharie de la 
O COT Deva lucrează La 
măsurarea pământului şi, 
întocmirea actelor de 
punere în posesie, în lu
mina Legii fondului fun
ciar, în satele Sibişel şi 
Orăştioara de Jos, co
muna Beriii. Primarul lo
calităţii, dl. Gelu Samo- 
ilă, ne-a spus că amân
doi fac o treabă foarte 
bupă. (Tr. B.) '



4\;

C U V Â N T U L  L I B E R  J
«VW, '.--.-'„-. W v  . .•VWVW.'.V.'vyVW . ' / V W W  ;'. . , v w

Z ia r  e d ita t  de ,
C A S A  D E  P R E S A  S I E D IT U R A -  

„ C U V Â N T U L  L IB E R •  D E V A

societate pe acţiuni eu capital privat
iomatriculatj la Registro] Comerţului Deva, 
cu Qr. J/20/6I8/I991. Cuot: 4072613110 B.G.R. 
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Pentru un comerţ civilizat şi
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Oraşul Orăştie a intrat în istorie 
ca municipiu

sănătatea consumatorilor

Desfacerea produselor alimentara 
numai in condiţii igienice adecvate

La Haţeg. Circumscripţia
de control sanitar-veterinar 
îşi. face simţită, prezenta în 
toate acţiunile ce se iniţi
ază în această zonă pentru 
igienizarea spaţiilor comer
ciale — carmangerii, mă
celării. laboratoare de pa
tiserie şi alte produse ali
mentare, control alimentar 
pentru ca toate unităţile 
comerciale de profil să fie 
.igienizate periodic, revi- 
zuindu-se la timpul potri
vit instalaţiile de ventila
ţie şi spaţiile frigorifice.

Am discutat cu dl Emil 
Jeldujer, şeful circumscrip
ţiei, cu dnii asistenţi Mircea 
Moga şi Octavian Gosescu, 
despre preocupării» coti
diene şi am notat grija ce 
se manifestă pentru asigu
rarea tuturor condiţiilor 
sanitare desfăşurării co
merţului in piaţa agroali- 
mentară centrală unde e- 
xistă toate dotările prevă
zute, intervenţiile ce s_au 
făcut la primărie, arătân- 
du-se condiţiile improprii 
desfăşurării unui comerţ 
igienic, civilizat în zona 
blocurilor. Unde într-o 
aşa zisă ,lpiaţă“ se puneau 
în vânzare produse agro- 
alimentare intr-o stare ne- 
corespimzătoare. Drept ur

mare Consiliul local, re
ceptiv la cele sesizate, a 
hotărât suspendarea acti
vităţii în această „piaţă“.

La sediul circumscripţiei 
sanitare aflat in piaţa cen
trală agroalimentară există 
aparatura necesară efec
tuării analizelor alimentelor 
ce se pun în vânzare din 
punct de vedere1 fizico- 
chimic iar pentru unele 
analize se trimit probe la 
Deva,

In acţiunile ce se între
prind pe teren de control 
şi igienizare- se iau probe 
pentru analize din zona 
Haţegului îndeosebi la tă
ierile de animale — nu
mai pentru combaterea Şi 
prevenirea îmbolnăvirilor 
de trichineloză s_au recol. 
tat în ultima vreme peste 
1200 de probe şi nu se 
pierde din vedere nici felul 
în care se respectă regulile 
igienice la cantine, creşe, 
grădiniţe, unităţi militare, 
internate şcolare şi maga
zinele de desfacere a ali
mentelor. Totul'pentru pre
venirea toxiinfecţiilor a- 
limentare şi sănătatea con
sumatorilor.

SABIN CERBU

(Urmare din pag. I)

rostit dl. conf. dr. Dumi
tru Acu, preşedintele Aso_ 
ciaţiunii Transilvane pen
tru Literatura Română şi 
Cultura Popdrulhi Român 
(,,ASTRA“), care a înmânat 
noului municipiu Orăştie 
Diploma şi Premiul de O- 
noare al „ASUREI", pri- 
mindu-1 în rândurile sale 
ca Membru de Onoare, 
cu toate drepturile din sta
tutul Asociaţiunii, hotărâre 
adoptată în şedinţa Comi

tetului Central al „ASTREI", 
la Sibiu, în data de 7 â- 
prilie 1993. La rândul său, 
dna Areta Moşn Ţârdca, 
reprezentanta Despărţă
mântului din Iaşi al „AS- 
TREI“, a adresat orăştieni- 
lor, din partea moldoveni
lor, „de la Prut şi până la 
Nistru", un călduros salut 
„de românească înţelepciu. 
ne şi ardelenească dârze
nie, de fericire şi prosperi
tate" şi a donat primăriei' 
municipiului Orăştie şi 
sălii „ASTRA" de aici, 
din partea „ASŢREI" Mi
halţ Kogălniceanu din Iaşi 
şi a unor cunoscuţi pictori 
ieşeni, câte două tablouri 
şi câte un album.

In continuare, dl col. în 
rezervă Viorel -Cugerean, 
cetăţean al municipiului 
Orăştie şi înflăcărat pa
triot, a prezentat un amplu 
cuvânt de evocare a tre
cerii prin vreme a Orăştiei, 
ascultat cu intere* de' nu
meroasa asistenţă.

Cei prezenţi aU asistat 
la o paradă a portului 
popular şi a formaţiilor 
artistice participante la 
importantul eveniment.

Fluviul uman s-a revăr
sat apoi Spre Biserica Orto
doxă Română din oraş, unde 
acelaşi sobor de preoţi a o- 
ficiat o slujbă de pomenire 
şi a sfinţit Monumentul E- 
roilor — ingenioasă lu
crare în lemn şi marmură 
a cunoscutului sculptor lo
cal Nicolae Adara. Preotul 
dr. Timotei Seviciu a rostit 
un pios cuvânt omagial. 
Ap fost ddpuse coroane de 
flori din partea unui mare 
număr de societăţi comer
ciale şi instituţii — civile 
şi militare — din noul mu
nicipiu şi din judeţ.

Marea masă de oameni 
s_a reîntors la primăria o- 
raşului unde primarul a 
dezvelit placa comemora
tivă, care-i va atesta peste

ani frumosului burg .tran
silvan certificatul de mu
nicipiu, iar preoţii au sfin
ţit şi acest simbol istoric.

în apropiere, la sala 
„ASTRA", a fost vizionată 
expoziţia documentar-isto- 
rică organizată de prof. 
Petru Baciu, sub genericul 
„Orăştia în cultura şi con
ştiinţa neâmului" şi tot 
aici, în sala mare, a fast 
prezentat un frumos pro
gram artistic, continuat la 
restaurantul „Mioriţa", care 
a găzduit o abundentă masă 
festivă.

Manifestările prilejuite de 
declararea oraşului Orăştie" 
ca municipiu s_au încheiat 
ia amurgul zilei, cu inge
nioase jocuri de artificii, 
executate eu măiestria cu
noscută de maeştri in do
meniu de la „Rompiro" Q. 
răştie

Au fost momente de
bucurie şi entuziasm, de
înaltă vibraţie patriotică, 
cu largi reverberaţii peşte 
timp, despre un nou reper 
istoric al acestui oraş tran
silvan în perpetuă deve
nire care a fost si rămâne 
ORAŞTIA.

Alte amănunte în ziarul 
nostru de mâine. î ...

t ■< Va - :;V> .A V-Vv ’>?
i t ş  ■ 1 - '■ .? ' :: . *

O impresionanţi paradă a portului şi dansului popular românesc a intre, 
glt festivităţile de Ia Orăştie. . . Foto: PA VEI, LAZA
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Kojak (s.p.); 
10,05 O familie foarte 
drăguţă (sit, com.): 10,30 
Cheers (sit. com.); 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţui c mare (cs);, 12,30 
Duelul familiilor (cs); 
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,05 Pasiunea ei e 
crima (s); 16,00 Ilona
Christen talkshow; 17,00 
Ilans Meiser talkshow; 
18,00 Jcopardy! (cs): 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (s/r): 19,30
Exploziv — magazin; 
20,40 Vremuri bune — şi 
— rele (s): 21,15 Iubiţi- 
vă din noul (dramă).

LE 5
7.30 Ştiri; 9,45 Ghi
dul Parlamentului; 10,00 
Show-ul lui' Maurizio 
Costanzo (r); 12,45 Fo
rum (mag,); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene cu Vitto- 
rio Sgarbi; 14,40 Beauti. 
ful (s); 15,05 Complot în 
familie (show); 17,00 Mila 
şi Shiro, Bolti şi Benji. ] 
Aventuri îh Far West 
(d.a.); 19,00 OK, 'preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul
(show): 21,35 Sport; 23.35 
Ştiri; 0,15 Show-ul lui 
M, Costanzo; 2,30 Coti. 
diene (r); 2.45 Circulă
zvonul (r); 3,30, Fiecare 
volum (r); 4,30 Target (r):
5.30 îngerul (r).

6,30 Mag. matinal cu 
sport; 7,30 Brunch TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastica matinală; 11,00 
Reluări; 12,00 Treci la 
casă ! (sit .com); 12,30 
Loving (s); 13,00 Vecinii 
(s); 13,25 Soarele Califor
niei (s); 14,25 Falcon 
Crest (s); 15,25 Numai iu
bire nu î (sit. com,); 15,55 
Time Trax (s. SF); 17,00 
Legea străzii (s.a.); 18,00 
Să riscăm! (cs); 19,00 To
tul sau nimic (cs); 20,00 
Ştirile serii şi sport; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
Doctor de munte <s); 22,15 
Cbkago Hope (s); 23,15
Picket Fences (s.p.); 0,15 
Jocul cu moartea (f.p.): 
2,00 Reluări.

B C

6.30 Ştiri NBC; 7.00 
Ştiri ITN; 730 Lumea a- 
facerilor, ştiri; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roaţa ba
nilor; 15,00 Roata bani
lor — piaţa europ.; 1930 
Curse de bărci; 19,30 Ci
clism. Turneul Du Pont;
20.30 GotL Volvo FQAi
21.30 Dateline, cu Sute 
Pauley şi Stone Phillips; 
2230 Ultimele şapte luni 
din viaţa iui An ne 
Frank; 23,30 Show-ul se
rii, cu Jay Leno; . 0,30 
Real Personal (show); 130 
Buletin bursier; 130 O- 
ferta pieţei: 130 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Timp e- 
gal, show politic; 23® 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 3,30 Videomoda.

E U R O S P O R T

9,3fl Fotbal. Paulista 
League IMS. Câmp. Sta
tului Sa» Paulo — turul 
2 (înreg.); 1130 Hochei 
pe gheaţă. CM din Sue
dia («elecţiuni din sfer
turile de finali); 1330 
Magazinul Internaţional al 
sporturilor cu motor; 1530 
Handbal. Turneul Inter, 
naţional de la Paris; 17,00 
Snooker, Liga Europeană, 
1995 (ri; 18,30 Magazinul 
Internaţional al sportu
rilor «  motor; 1930 Moto. 
Magazin Grand prix; 20,00 
Auto. Magazin Formula 1; 
2030 Buletin de ştiri 1: 
21,00 Hochei pe gheaţă. 
CM din Suedia, sferturi 

Ide finală — meciurile 3 
şi 4.

MIERCURI, 3 MAI

TVR I

7,00 TVM — Tele- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa 'Bar
bara (s/r); 10,50 Video, 
lexicon; 11,50 Moda 
pe meridiane (do); 
12,20 Aur şi noroi (s/ 
r): 13,10 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi şl TVR CluJ-
N. ; 16,10 Magazin spor- 
tiv; 17.15 Alfa şi , Q- 
mega-, pentru morala 
noastră de toate zilele;
18.00 De la lume adu
nate,..; 18,30 Desene 
animate; 19,00 Sensul 
schimbării; 1930 Fata 
şi băieţii (s); 2030 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
2130 Dr. Quinn (S)î 
22,30 Noi frontiere (en»t 
de ştiinţă); 23,10 Ac
tualităţi; 23,25 Con
fluenţe; 23,55 Întâlni
rea de la miezul nopţii;
O, 35 Jazz-Fan.

7,00 La prima oră ;
9.15 Farmecul mu
zicii; 10,00 Mag. sate
lit; 1130 Telejurnal 
World net; 11,30 D.a.;
12.00 Gong! (r); 12,30
Valori ale sec. XX ;
13.00 Mozaic satelit;
13.15 Ritmuri muzi
cale; 14,10 Serialul'se
rialelor; 15,00 De Hu- 
gua latina ;15,30 Para

disul regăsit: 16,00 D.a.:
16.30 Şi bogaţii plâng 

(s); 17,00 Mini-eeo; 17,40 
Aur şi noroi (s); 1830 
Km. în limba ma
ghiară; 20,00 Pleiade;
20.30 Ritmuri mugi- 
cale; 21,00 TVM — Me
sager; 21,30 Music-box;
22.00 Santa Barbara 
(s); 22,45 Teatru TV; 
0,40 Ritmuri muzicale.

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film serial i 
„FBI" <r); 10,20 Film 
serial : „CHIPS“ (r); 
11,10 Film artistic l 
„Misiunea" (r): 13,00
Videotext: 18,00 Desene 
,animate; 1830 Film 
documentar: „Manage
mentul în afaceri**;
19.00 Nodul gordian;
20.00 Film serial: „Tră_ 
ieşte-ţi visul" — ep. 
21; 20i,50 Doar o vorbă 
sâ-ţi mai spun...; 21,00 
Telejurnal (emisiune 
de ştiri a Tele 7 abc 
din 2. 05. 1995); 21.30 
Film serial : „Vecinii"

— ep, 21: 22,20 Civica;
22.30 Chestiunea zilei;
23.30 Cartea de citire J 
23,35 Staruri pentru 
totdeauna; 0,05 Video, 
text. A..,;.,

TV DEVA

9.00 Videetext; tM* 
Observator — Antena 
1; 11,00 Agente să»- > 
tămânil. Manifestările 
organizate cu prth^Ol 
ridicării la rang te  
municipiu a oraşului 
Orăştie: 13,06 Film ar. 
tlstic. „La patru ace"; 
14,30 Videotext; 19J9 
Observator — Antena 
1; 18.00 „Noi" emiri, 
■nea redacţiei te  thn 
ret (r); 1930 Fibn ar. 
tistic. , r 1 căite face 
dreptate"; 2130 World- 
net. O famiHe - j fla. 
tografi renumiţi,
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DIVIZIA NAŢIONALA

Durere mare la U.TA
Văzând că nu pot ieşi ţesc şi F.C. Braşov, su- 

âin tonă nisipurilor mi?* porteHi nu sunt scutiţi 
tătourc, conducerea clu- de necazuri, echipele 
bufni U.T.A. a luat câte- pierzând mereu, studenţii 
tm măsuri (necesare) în acasă, iar braşovenii la 
urma îmbolnăvirii antre- Dinamo. Se anunţă zile 
norului principal: a fost~ negre pentru aceste /or* 
adus „cupluC ion Mol- maţti. Un Hcăr de spe- 
dovan şi Fane Cioacă, ranţă la F.C. Maramureş 
Şi nu numai atât. Şi-au care au realizat o remiză 
întărit şi echipa cu trei preţioasă la Constanţa, 
fucători, doi de ta Dina- Sâmbătă Insă. meci ma
ma (Oh. Ivan şi FI. Petre) \re la Baia Mare. Vine 
M Ctaudtu .Stoica, de ta Rapidul!
F.C. Argeş. Sâmbătă !n- tn schimb, In fruntea
tăi pe stadionul din A- clasamentului, Steaua, 
tai, UT A a suferit o Universitatea Craio'va, 
nouă înfrângere tn faţa Dinamo şi Rapidul con- 
Ceahlăului  ̂P.N. cu 4—1! tinuă seria victoriilor.

cătoriParădeni s-au^om- LupJă foarte st̂ ân5ă..!n~. 
portat sub orice critică... tre dinamoviştt şi rapidişti 

Itici la Sportul Studen- pentru locul trei. 
REZULTATELE ETAPEI A 26A : Inter — Gl. 

Bistriţa 3—1; Rapid — F.C. Argeş 5—0 ; Parul — 
F.C. Maramureş 0—0; Eleetroputere — F.C. Naţio
nal 3—1; U.TA. — Ceahlăul 1—4; Petrolul — „U“ 
Cluj ,3—1; Oţelul Gl. — Steaua 0—1; Sportul — 
Univ. Cratova 0—3; Dinamo — F.C. Braşov 4—0. 

C L AS A M E N T U L
1. STEAUA
2. Univ. Craiava
3. Dinamo
4. Rapid
5. Petrolul
6. Ceahlăul P. Neamţ
7. F.C. Argeş
8. P.C. Naţional
9. in ter Sibiu

1 0 . Gloria Bistriţa
11. Farul Constanţa
12. „U* CluJ-Napoca
13. Oţelul Galaţi
14. Eleetroputere
15. F.C. Braşov
16. F.C. Maramureş
17. U.T. Arad
18. Sportul Studenţesc 

ETAPA VIITOARE : F.C. Maramureş — Rapid;
Gl. Bistriţa — U.T.A.; F.C. Argeş — F.C. Intdr; 
Ceahlăul — Eleetroputere; F.C. Naţional — Spor
tul; Steaua — Farul ; F.C. Braşov — Petrolul; „U“ 
Cluj — Oţelul; Univ. Craiova — Dinamo.

26 17 7 2 47—14 58
26 16 4 6 58—24 52
26 14 4 8 46-28 46
26 14 3 f 44—29 48
26 12 6 9 36—29 42
26 12 8 .9 41—38 41
26 13 2 11 31—43 41.
26 12 4 10 52—47 40 :
26 12 2 12 39—41 38
26 U 3 12 48—39 36
26 16 6 10 33—37 36
26 10 4 12 29-82 34
26 9 8 10 36—3» 32
26 9 4 14 24—32 28
26 8 9 12 24—42 2#
26
26

4
4

9-13 
8 14

9K t*
21—«

21
20

26 3 10 13 17—35 >19 <

‘  Cel mai ban joc acasă ai Corvimilni din retnrI
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Corvinul-F.C. Bihor 4-0
Trăgând învăţămintele cuvenite du- 

pă partidele de acasă cu I.C.I.M. Bra
şov şi CEM. Reşiţa, când victoria s-a 
cohturat greu, în minutele 86 şi 81, dar 
şi ale pregătirii' deosebite efectuate de 
Neluţu Petcu şi secunzii săi. Stoica şi 
Văetuş, hunedorenii au început meciul 
cu F.C. Bihor în trombă. Luaţi repede, 
cu acţiuni rapide, surprinzătoare, oră- 
denii au cedat după numai două minu
te de la începerea partidei: 2a o lovi
tură liberă din marginea laterală' a ca
reului, in stânga porţii lui S. Bodea, 
experimentatul Roraică Gabor exceută 
impecabil şi Păcurar — una dintre 
speranţele Corvinului — se înalţă şi pla
sează mingea cu capul în plasa porţii: 
1--0.

Iii continuare, jocul se desfăşoară in 
jumătatea de teren a oaspeţilor, jucă
torii gazdă ieşind sporadic pe contra
atac, In aceste condiţii, hunedorenii îşi 
creează ocazii deosebite de a marca, în
deosebi in minutele 19, 25, 41, 43 şi 45 
când, Mitrică, Gabor, Costăchescu, Cio- 
rea dar şi fundaşii laterali Chira şi 
Bardac, nu numai că au creat laze a* 
plaudate de spectatori, dar au fost şi au
torii unor şuturi de gol, ratate (unele) 
din poziţii excelente din apropierea 
porţii. >

, In repriza a* Ii-a, atacurile hunedo- 
renilor au fost mai consistente, apli
când cerinţele antrenorilor la pauză de 
a se concentra mal mult la finalizare. 
După ce In min. 47 Costăchescu şi Mi
trică ratează de la 5—6 metri 2 ocazii 
succesive şi emoţia dată de V, Pop, de 
la oaspeţi, scăpat din atenţia apărării, 
in min. 48, când putea înscrie, in min, 
55, după ce a dejucat inteligent jocul la
ofsaid ai arădenilor, Costăchescu face o 
cursă rapidă pe dreapta, fundaşul Ulici 
reuşeşte să-i „taft" drumul in propriul 
careu, însă Costăchescu R fenteazâ şl, 
«t un şut înşelător, II scoate »in poartă 
şi pe S. Bodea şi Înscrie: 2—0. Apoi, In 
min. 59, Ciorea se lansează într-una din 
favoritele sale curse pe stânga, centrea
ză în careu, acolo Unde, de regulă, 
Gabor nu iartă şi 3—0. Scorii! final

este stabilit în min. 86. Mitrică este 
faultat în apropierea careului de 16 m 
(lateral pe dreapta), Costăchescu execu
tă şi Păcurar, din nou, prin cunoscuta-î 
detentă, il învinge încă o dată pe por
tar : 4—0.

A arbitrat corect, la centru, FI. Ve- 
rigeanu (Rm. Vâlcea).

CORVINUL: Popa (’38 Petrei), Chi
ra (71 Haidiner). Crăciun, Sterean. Bar
dac', Costăchescu, Gabor (’72 Heggi)/ 
Ciorea, Tetileanu, Păcurar, Mitrică.

S. CERBU

DIVIZIA A2
REZULTATELE ETAPEI A 27-A : 

Gaz Metan — Un. Dej 1—0; Jiul Pe
troşani — IE.E.L.I.F. Cv. 4—0; Unirea 
A.I. — Poli. Timiş. 8—1 ; Gl. Reşiţa — 
Metrom 1—0; C.F.R. Cluj — Phoenix 
4—0; Corvinul — F.C. Bihor 4—0; 
Tractorul — C.9.M. Reşiţa 0—0; C.F.R. 
Timiş. —, Armătura 8—0 ; I.CJ.M. — 
A.S.A. Tg. M. 0—0.

C L A S A M E N T  d l  
1. Poli. Timiş. 27 20 5 2 68—16 65 

27 17 4 6 64—26 55 
27 14 6 7 38—24 48 
27 13 6 8 40—30 45 
27 14 1 12 50—42 43 
27 12 4 ţl 35—27 40 
27 12 4 11 32—34 40 
27 10 8 8 24-26 39 
27 10 8 9 38—34 38 
27 12 2 13 26-28 38 
27 11 4 12 28—25 37 
27 11 4 12 36-36 37 
27 11 3 13 38—40 36 
27 10 5 12 36—41 35 
27 10 3 14 27—30 33 
27 7 S 15 32—52 26 
27 5 7 15 14 -49 22 
27 2 4 21 15—77 10 

ETAPA VIITOARE : Metrom — Jiul 
R ;: LE.E.L.LF. — Unirea A.I.; Poli. 
Timiş. — Gaz M.; C.F.R. Cluj — Gl. 
Reşiţa; F.C. Bihor — C.F.R. Timiş.; 
Un. Dej — Corvinul; Phoenix — A.S.A. 
Tg. M.; C.S.M. Reşiţa — I.C.I.M.; Ar
mătura — Tractorul.

2. Corvinul Ud.
3. Tractorul Bv.
4. C.F.R. Timiş.
5. Jiul Petroşani
6. Gaz Metan
7. Gloria Reşiţa
8. C.S.M. Reşiţa
9. A.S.A. Tg, M.
10. Metrom Bv.
11. Unirea A* I.
12. Unirea Dej
13. F.C. Bihor'
14. I.E.E.L.I.F. CV.
15. 2.C.I.M. Bv.
16. C.F.R, Cluj-N.
17. Phoenix B.M.
18. Armătura Z.

Conferinţa 
de presâ
Dacă meciul a'fost bun, 

ne-am bucurat fi de o 
conferinţă de presă apre
ciată de ziariştii prezenţi 
in mare număr, avăndu-i 
ca interlocutori pe Petcu 
şi pe cunoscutul antre
nor Ştefan Coidum, care 
la intrarea tn sala de 
conferinţe l-a felicitat 
pe mai tânărul său co
leg, antrenorul 'hunedo- 
rean Petcu.

După ce a apreciat jo
cul gazdelor, arbitrajul 
şi nu in ultimul rând 
sportivitatea suporterilor 
Corvinului — aşteptân- 
du-se la o anumită reac
ţie după întâmplările de 
acum .2 ani intre care 
cele două formaţii — Şt. 
Coidum s-a referit şi la 
neliniştea ce există în 
rândurile lui F.C. Bihor 
şi a răspuns cu amabi
litate la toate întrebările.

La rândul său, I. Pet
cu a apreciat că acest 
meci a fost primul meci 
care l-a satisfăcut, nu 
atât prin rezultat, cât 
prin jocul prestat de e- 
le vii săi, prin felul tn 
care s-au achitat de sar
cinile primite tn acest 
joc şi concentrarea lor 
în faţa porţii, modul în 
care au abordat meciul. 
Sunt de fapt „temele" a- 
supra cărora s-a insistat 
tn pregătirea acestei par
tide, cunoscând profesiona
lismul antrenorului oas
pete, valoarea şi tradiţia 
fotbaliştilor de la F.C. 
Bihor. Rezultatul, coro
borat cu cel de la Trac
torul, dă mai multă li
nişte şi creează o atmo
sferă propice pentru pre
gătirea meciurilor viitoa
re.

I
II
I
I
Ii
1
I
I
I
I

D iv iz ia  (C - faza  ju d e ţe a n ă | d i V IZ IA  C -  ju n io r
REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA, 30 

APRILIE: Min. Bârbăteni — Jiul Petrila 0—1; 
Min. Certej — Haber Haţeg 6—1 ;'C.F.R. Simeria—- 
Metalul Crişclor 1—1 ; Min. Livezeni -r- Min. Ghe- 
lari 1—I ; Favior Orăştie — Min. Aninoasa 1—1; 
E.G.C.L. Călan — Construct. Hunedoara 0—4; Da. 
cia Orăştie — Victoria ’90 Călan 3—0; Min. Şt. 
Vulcan — Min. Teliuc 2—0.

C L A S A M E N T U L

1. Minerul Certej 27 22 5 0
2. Victoria ’90 Călan 28 17 2. 9
3. A.S.A. Aurul Brad 27 17 0 10
4. Minerul Aninoasa 27 16 3 8
5. Minerul Şt. Vulcan 28 16 2 10
& Dacia Orăştie 28 16 0 12
7. Constructorul Hd. ’ 28 14 2 12

. 8. Minerul Livezeni 27 13 4 10
0, Minerul Bârbăteni 27. 12 5 10

10. Minerul Ghelari 27 12 4 11
11. Jiul Petrila 27 12 3 12
12. Minerul Teliuc 28 10 3 15
13. Favior Orăştie 27 9 2 16
14. Metalul Crişcior 27 8 2 17
tS. Haber Haţeg 27 6 5 16
16. E.G.C.L. Călan 27 7 1 19
17. C.F.R. Simieria 27 2 5 20

89— 20 71
57— 25 53 
70—;. 28 51
58— 26 51 
50— 44 50 
78— 43 48 
60— 43 44 
45— 38 43 
53— 39 41 
55— 44 40 
55— 42 39 
29— 71 33 
36— 63 29 
35— 66 26 
40— 76 23 
31—106 22 
20— 87 11

i REZULTATELE ETAPEI DIN 30 A- 
PRILIE: Min. Bârbăteni — Jiul Pe
trila 3—1 ; Min. Certej — Haber 3—0 
(neprezentare); C.F.R. Simeria — Met. 
Crişcior 1—0; Min. Livezeni — Min. 
Ghelari 6—1; Favior Orăştie — Min. 
Aninoasa 1—2; E.G.C.L! Călan — 
Gonstr. Huned. 3—0 ; Dacia Orăştie — 
Victoria Călan 6—1 ; Min. Şt. Vulcan—• 
Min. Teliuc 4—0.

C L A S A M E  
i. Min. Vulcan 28 24

27 24
28 24 
27 20
26 17
27 13 
27 13
27 12
28 11 

10

ETJAPA VIITOARE (duminică, 7 mai) : E.G.C.L. 
Călan — Favior Orăştie;, Min. Aninoasa — Min. 
Livezeni ; Min. Ghelari — Min. Certej ; Metalul 
Crişcior — Min. Bârbăteni; Haber Haţeg —• C.F.R.' 
Simeria; Constructorul Huned. — Victoria ’98 Că
lan ţ Min. Teliuc — Dacia Orăştie; Jiul Petrila —t 
A.SA. Aurul Brad.

2. Dâcia Orăştie
3. Vlet. Căian
4. Min. Certej
5. Min. Bărbat.
6. Aurul Brad
7. Min. Livezeni
8. Min. Ghelari
9. Min. Teliuc

10. Min. Aninoasa 27
11. Constr. Hd. 28
12. Jiul Petrila 27
13. C.F.R. Simeria 27
14. Favior Orăştie 27
15. Haber Haţeg 27
16. E.G.C.L. Călan 27
17. Met. Crişcior 27 

ETAPA VIITOARE
E.G.C.L. Călan — Favior; 
noasa — Min. Livezeni ; Min. Ghelari — 
Min. Certej ; Met. Crişcior — Min. Băr- 
băteni; Hâber — C.F.R. Simeria ; Con
struct. Hd. — Victoria ; Min. Teliuc — 
Dacia; Jiul Petrila — Aurul Brad; 
Min. Şt, Vulcan — stă.

VASlLE NEMEŞ, colaborator

N 
2 
1 
1
2 
3 
2
2 
3 
3
3

10 0 18 
8 3 16 

0 18
2 17 
1 19
4 21
3 22 
(7

T
,2
2
3
5
6 

12 
12 
12 
14 
14

U L,
135— 25 74 
165— 24 73 
98— 28 73 

123— 34 62 
80— 29 54 
65— 42 41 
64— 71 41 
40— 51 39 
42— 57 36 
48— 74 33 
40— 76 30 
39— 76 27 
45—111 27 
48— 82 26 
32 -126 22 
31—110 10 
28—107 9 

mai 1995) : 
Min. Ani-

O echipă a Brigăzii Anticorupţie 
a surprins vineri, la Iaşi, înaintea 
partidei ce trebuia să, se dispute 
(sâmbătă) intre Poli. laş- — Dacia 
Unirea Brăila, în flagrant tentativa 
de mituire a patru jucători ieşeni 
de către Ilie -Trifina, de la Brăila, 
cu ajutorul fostului fotbalist ieşean 
Cănănău, ziarist Ia ziarul local

tâmplate la Iaşi, şi să vă informăm, 
stimaţi cititori, ce s-a întâmplat, 
mai ales după meciul Favior Orăş
tie — Minerul Aninoasa. Din ra
portul suplimentar al ârbitrului de 
centru, Precup Liviu, lucrurile s-au 
încurcat rău de tot, îndeosebi du- 

*pă terminarea partidei dintre cele 
două formaţii cu scorul de 1—1.

Scandal tn fotbal la laşi 
dar şi la... Favior Orăştie

I „Monitorul" din Iaşi. S-au / pus la
1 bătaie 20 milioane lei. Drept ur-
J mare, Trifina şi Cănănău, au fost
I -reţinuţi şi banii confiscaţi, iar cei
• abilitaţi s-o facă continuă cerce- 
I . ţările.
• Interesantă este şi declaraţia pre-
I sedintelui clubului Dacia Unirea
‘ Brăila, care susţine că totul este o
| „înscenare", că „dacă va fi cazul,
• voi spune mai multe". Mai mult,
' V. Varga, din consiliul de adminis-
I traţie al clubului, ar fi declarat că
• „Trifina nu are nici o funcţie de 
I ^conducere în clubul nostru, ci este 
' un simplu angajat. El deţine o so- 
I cietate privată şi, dacă a făcut ce 
, a făcut, nu a implicat cu nimic nu-
• mele clubului, ci numai al său per-
I* sonal".

Dar să lăsăm pe seama celor în 
• drept să-şi facă datoria la cele în-

Deoarece la ieşirea din stadion, dl 
Popa Ga brie) de la ^Favior" le-a 
promis protecţie în scopul părăsirii 
în bune condiţii a stadionului şi 
i-a Urfcât intr-un „ARO“, condus de 
dl Junie, şi duşi cu maşina prin 
Costeşti, pe Un drum forestier, prin 
pădure, şi lăsaţi singuri, la circa 40 
km distanţă de Orăştie ! Ce să mai 
lungim, arbitrii au venit câteva ore 
pe jos pe la Costeşti, flămânzi şi 
însetaţi, de unde s-au întors cu Un 
autoturism până la Orăştie. Arbi
trii susţin că au fost tot timpul a- 
menirtţaţi, încă de la meciul " de 

.juniori că „astăzi nu scăpaţi nebă
tuţi dacă nu câştigăm".

Concluziile, măsurile ce vor fi 
luate de comisia de specialitate a 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal le 
vom face cunoscute şi în ziarul 
nostru. Credem că merită !
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Beniamin Densusianu—80 de 
ani de la moartea sa

!
i

La 28 aprilie 19i5 tre
cea în eternitate Benia
min Densuşianu, cel mai 
mare dintre copiii preo
tului Vizante Pop din 
Densuş. S-a născut la 24 
iulie/5' august 1829, în 
Densuş, unde tatăl său 
fusese hirotonit şi dis
pus preot în anul 1828. 
Familia sa provenea din 
satul Măceu şi număra 
printre strămoşii săi pe 
Ipan Pop de Haţeg, în
nobilat la 30 martie 1671. 
îşi petrece copilăria la 
Densuş, unde a deprins 
şi primele noţiuni de în
văţătură de la tatăl său- 
In anuH836 este trimis 
la şcoala de pe lângă Mă
năstirea Franciscanilor 
din Haţeg, de unde tre
ce. în anul 1839 la gim
naziul din Blaj.

Anul 1841 marchează 
botezul acestei familii cu 
numele Densuşianu. Unul 
dintre profesorii lui Be
niamin, pentru a-1 deose
bi de alţi colegi ai săi 
cu numele Pop, îi atri
buie numele Densusianu, 
după satul din care pro
venea. Acest nume „apoi 
a trecut şi la fraţii mei 
Georgie, Afon şi Nico- 
lae‘*. Izbucnirea revolu
ţiei din anul 1848 îl gă
seşte la Blaj, unde par
ticipă la Mărea Aduna
re Naţională din 3/15 
diet- ţn toamna anului 
I8*& este numit tribun 
isrţ ■ oastea prefectului Ni
colae Solomon, partici
pând la luptele purtate 
de- oştile Legiunii Ulpia 
Traiana, în părţile Hu
nedoarei* Haţegului şi 
Banatului. Arestat şi con
damnat la moarte de tri
bunalul maghiar de sânge 
din Haţeg, scapă numai 
datorită intervenţiei vica
rului Haţegului, Constan
tin Papfalvi, la generalul 
Bem.

îşi reia studiile teolo
gice la Blaj, iar în toam
na anului 1853 este nu
mit profesor la Prepa
randia din Haţeg, unde 
funcţionează până în a- 
nul 1857, contribuind la 
pregătirea a peste 35 de 
învăţători pentru şcolile 
din Ţara Haţegului. Du
pă moartea - tatălui său, 
te 1. mai 1857, se decide 
pentru cariera ecleziastică, 
fiind hirotonit în decem
brie acelaşi an de către

episcopul Lugojului, A- 
lexandru Dobra. Funcţio
nează ca preot la Lighet 
şi Jebel în BanaF, până 
în anul 1860, când ocu
pă parohia Săcârâmbului 
şi protopop al Bobâlnei. 
în această perioadă, pe 
lângă problemele biseri
ceşti şi şcolare din pro
topopiat, activează şi pe 
plan politic, fiind ales de
putat în Dieta de la Si
biu-, din 1863, şi membru 
în congregaţia comitatu
lui Hunedoara. In anul 
1875 este înălţat la dem
nitatea de vicar al Ha
ţegului, unde activează 
până în 1884. Probleme
le bisericeşti şi şcolare 
îi sunt în atenţie, cele 
politice fiind trecute pe 
planul al doilea, ceea ce 
îi atrage aspre reproşuri 
din partea cunoscutului 
om politic devean, Fran- 
cisc Hossu Longin.

Activitatea plină de 
succese desfăşurată pe 
tărâm bisericesc este de
terminantă în numirea sa, 
la 25 noiembrie 1884, de 
către Episcopia Lugoju
lui, în funcţia de cano- 
bic. Mai deţine şi func
ţiile de director la Ca
sa Centrală Diecesană 
(1899—11902), director al 
Şcolii de fete greco-cato- 
lice Jova-Popovici din 
Lugoj şi asesor al Sfân
tului Scaun Episcopesc. 
La 22 decembrie 1907, la 
împlinirea a 50 de ani 
de la înălţarea lui Benia
min Densusianu la treap
ta preoţiei, Consistoriul li 
adresai o scrisoare de fe
licitare în care sunt în
şirate „toate meritele sa
le pentru biserică şi 
neam".

După moartea fratelui 
său Nicolae, în 1911, Be
niamin trăieşte tot mai 
izolat, încetând din via
ţă în aprilie 1915. Prin 
trecerea sa în nefiinţă 
Beniamin Densusianu lă
sa în urma sa o vastă 
lucrare pe plan politic, ca 
tribun în revoluţia din 
1848—18̂ 9 şi membru al 
Dietei de la Sibiu, în în
văţământ ca profesor la 
Prepararidia din Haţeg, 

-dar mai ales pe tărâm 
bisericesc, unde a acti
vat aproape 60 de ani.

IOACH1M LAZĂR, 
Deva

Migraţiuni, cuceriri şi popoare noi
--------- - y
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Migraţiunea popoarelor 
este un fenomen social 
străvechi, cunoscut şi 
societăţii âomunei primi
tivei Mai totdeauna isto
ricii i-au zis „invazie" şi 
adesea au socotit-o „ca
tastrofală" pentru popu
laţia invadată. Mai târ
ziu însă, constatându-se 
numeroase forme vechi 
ale culturii materiale a- 
lături de obiectele noi 
apărute după tulburări 
profunde în viaţa autoh
tonilor, s-a ajuns la con
cluzia că, totuşi, a exis
tat o continuitate în cele 
mai multe cazuri, în timp 
ce dispariţiile totale sunt 
extrem de rare. Aceasta 
o demonstrează izvoare- , 
le arheologice care nu 
pot* fi supuse îndoielii.

In acelaşi mod a fost 
văzută problema migra- 
ţiunilor şi când docu
mentarea s-a îmbogăţit 
prin informaţiile aduse 
de izvoarele scrise, de . 
obicei narative. Dar şi de 
data aceasta s-a luat din 
ele în mod deosebit ceea 
ce demonstrează „catas
trofa", iar continuitatea . 
care era vizibilă se atri
buia întâmplării. Or, toc
mai această „întâmplare" 
trebuia justificată, în spe
cial pentru, perioada pe 
care o numim medieva
lă, care urmează năruirii 
celui mai puternic stat 
centralizat, Imperiul Ro
man. Exemple -de zdrun
cinare a vieţii preceden
te surit numeroase, dar 
nu de dispariţie. Celţii 
au fost cuceriţi de ari- 
glo-saxoni, dar n-au dis-' 
părut, anglo-saxonii au 
fost subjugaţi de norman
zii, francezi, dar n-au 
pierit, slavii vechi au 
fost dominaţi de vikingi, 
dar şi-au păstrat fiinţa,

' deşi unii le-au împrumu
tat numele. De asemenea, 
unii slavi localnici şi-au 
păstrat limba, dar au 
luat numai numele cuce
ritorilor. Exemplele s-ar 
putea înmulţi şi ele ilus
trează un proces istoric 
unic, dovedind că popoa
rele nu pier cu totul.

Se poate vorbi însă de 
o dispariţie formală, o 
dispariţie în sinteză ro
mană, cum s-a petrecut 
cu etruscii, goţii, iberii 
şi alţii. Substratul aces
tora de limbă, cultură şi 
tradiţie a continuat să 
existe atât la cei roma
nizaţi, care au dat . naş
tere popoarelor neolitice, 
cât şi la cei rămaşi li
beri,'de pildă bascii, bre- 
tanii, irlandezii, albane

zii. Există totuşi „dispa
riţii", dar toate cazurile 
cunoscute se referă la 
alogeni.

Analiza sumară a stă
rii populaţiei Imperiului 
Roman arată cum nu se 
poate mai bine atât pro
cesul de romanizare, când 
imperiul centralizat' â 
fost puternic, cât şi de 
dezorganizare când pute
rea politică centrală a în
cetat să existe. Imperiul' 
Roman, după cum se 
ştie, a trebuit să se îm
partă în două în timpul 
lui Teodosius (393). In a- 
ceste condiţii, constatăm 
că populaţia autohtonă, 
în fond romană, a ieşit 
biruitoare în toată par
tea apuseană a imperiu
lui, iar migratorii, în e- 
senţă germanici, s-au a- 
daptat repede vieţii so- 
cial-cuiturale locale, i-au 
împrumutat parte din vo
cabularul lor şi au im
pus unele instituţii pro-

. românizarea şi nici să 
facă sudura între popoa
rele componente ale a- 
cestei părţi din imperiu. 
Dezmembrarea lui era 
deci firească. De aceea, 
valurile neîntrerupte de 
migratori, fiecare cu mo
dul său de viaţă, cu tac
tici războinice diverse şi 
cu sisteme politice dife
rite, au dat un curs deo
sebit vieţii istorice. în 
primul rând, fiindcă nu
mai aici $-a simţit siste
mul mongol de domina
ţie şi numai aici a inter
venit o stăpânire mongo
lă în ţinutul continuu su
pus migraţiilor, mal ales 
în Panonia, prin huni 
(375—453) şi avari (567— 
796), Iar apoi prin un
guri (de la 896 înainte). 
Tot în Panonia au rezi
dat gepizii (453—567), ca 
federaţi ai imperiului, 
trăitori împreună cu lon- 
gobarzii. Această stăpâ
nire teritorială continuă

TEMEIURI PENTRU O ISTORIE 
MULTIMILENARA

prii, necesare creării me
diului favorabil coabită
rii. In cele din-urmă, a- 
logenii s-au pierdut In 
masa autohtonilor. Aceş
tia au rămas totuşi cu o 
pecete distinctivă, capabi
lă să individualizeze po
poarele neolatine. Autoh
tonii au {ost singurul e- 
lement de continuitate, 
capabil pdntru deveni
rea istorică, fiindcă erau 
conştienţi de originea lor 
imperială romană şi tot- 

. deauna au fost mai nu
meroşi decât întâmplă
torii lor oaspeţi.

Un proces istoric imens . 
s-a petrecut la vest de 
Rin, unde romanizarea 
fusese, de asemenea, tri
umfătoare, dar totuşi, 
romanicii au dispărut. A- 
cest fenomen nu trebuie 
să surprindă. Aici, de 
altfel ca şi in Bretania, 
valurile migratoare, toa
te de rasă germană, au 
fost de mai lungă dura
tă şi neîntrerupte. Mereu 
reîmprospătate, aceste 
valuri germanice era 
normal să depăşească pe 
romanici, nu fără a fi 
lăsat şi aceştia urme vi
zibile în limbă şi cultură.

In partea de răsărit a 
Imperiului Roman, acum ‘. 
bizantin, situaţia a fost 
intr-un fel deosebită. Aici . 
romanii creaseră o Ro
mânie orientală, dar nu 
izbutiseră să generalizeze

a subţiat legătura ele
mentului romanic local 
de cel apusean, care, 
treptat, a şi dispărut.

Pătrunderea slavilor 
formează un capitol apar
te în istoria României o- 
rientale. Pe de o parte, 
triburile slave au fost 
numeroase şi au înaintat 
paralel din nord-est spre 
sud-vest, pe tot istmul 
european cuprins Intre 
Marea Baltică şi Marea 
Neagră, de la gurile Vis- 
tulei la Delta . Dunării/ 
Teritoriul atinsese spre 
apus linia râului Elba, 
platoul Boemiel şi teri-. 
toriul dintre Dunăre şi 
la Fiume, iar spre sud 
toată peninsula Balcani
că, inclusiv Mareea, dar 
nu şi Tracia. Căile de 
pătrundere au fost ma
xime în zona de câmpie 
a Germaniei, peste Car- 
paţii Păduroşi şi între 
Carpaţii Răsăriteni şi 
Marea Neagră. Valurile 
au fost numeroase şi me
reu împrospătate. Cunos
cuţi de-a lungul Dunării 
ca „sclavi" âi avarilor, 
la început, desigur, nu 
puteau avea o persona
litate proprie. Aceasta o 
câştigă când încep să se 
ridice împotriva domi
natorilor lor. Atunci in
vaziile lor devin mai e- 
vidente şi câştigă pă
mânt suficient ca să-şi 
creeze state proprii. Des

tul de deosebite unele de 
altele, datorită perioadei 
când au migrat şi con
tactului cu autohtonii 
care în mare partş au 
fost asimilaţi, aceste sta
te ajung în secolul al 
IX-Iea forţe politice care 
pun în cumpănă autori
tatea imperiului. Proce
sul de asimilare a abo
rigenilor a fost masiv.

De ce nu s-a întâmplat 
acelaşi lucru cu daco
românii ? Acesta este 
„miracolul" care li ui
meşte pe toţi. In reali
tate nu e vorba de nici 
un miracol. Slavii de a- 
pus şi-slavii de sud, mai 
numeroşi decât localnicii 
diminuaţi numeric prin 
rezistenţa, ce o opuneau, 
nu au mai fost tulburaţi 
de nici un nou Val mi
grator şi, pe poziţiile o*

• dată câştigate ih Dacia 
şi de-a lungul Dunării, 
lucrul era firesc. Slavii 
din această zonă erau 
sortiţi asimilării, fiindcă 
aici nu au mai putut fi 
împrospătaţi de noi va
luri slave din cauza in
terpunerii între ei şi ba
za lor de origine â  cază
rilor, pecenegilor şi cu
manilor şi chiar a tâta-‘ 
rilor. Aceştia înşişi, ca 
dominatori, se alungau 
unii pe alţSu discontinui
tatea de dUteftiaţie din 
Dacia provocate de a- 
ceşti migratori turciţi a 
slăbit mal tatei virulen
ţa slavă iniţiate, şi apoi, 
rând pe rând, unii mai 
noi pe a altora mal vechi, 
incât autohtonii au avut 
posibilitatea să se ridice 
deasupra. „Miracolul" 
stă şi în aceea că numai 
aici alogenii, măcinân- 

, du-şi* forţele Intre ei, au 
, rămas permanent în in
ferioritate faţă de autoh
toni. Aceştia, la rândul 
lor, se întăreau numeric 
prin rămăşiţele asimila
te ale migratorilor  ̂ pre
cum şi prin împingeri 
periferice spre centru, 
fenomen cunoscut sub 
formula de admigrare.

In aceste împrejurări 
romanitatea orientală su
ferea îngustări terito
riale şi intrase în pro
cesul de transformare în 
ce priveşte limba. Seco
lul al XVI-lea a fost so
cotit secol de hotar în
tre limba latină şi lim
ba străromânâ. Este se
colul care marchează a- 
cest proces şi în alte 
părţi ale fostului Impe
riu Roman, atestat prin 
documente de limbă.

Prol. ION FRAŢILA
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Pe cât de sinceră şi de 
dbsedantă este dorinţa 
Participării la un specta
col de muzică uşoară, pe 
Atât de adâncă şi de apă
sătoare e ie dâra de amă- 
făciune pe care o aseme
nea manifestare o lasă de 
fiecare dată în sufletul, 
toeu.

La o judecată mai aten
te îmi dau seama că tot 
«nai puţini interpreţi mai 
ptiu sau mai vor să ad- 
•îită că apariţia în scenă 
fciseamnă ieşirea din şinele 
iropriu şi intrarea în ro- 
1 artistic. Cu alte cuvin- 
, solistul urmează vrând- 

$evrând un' proces de 
Wansfigurare artistică, el. 
{«putând să mai intre în 
iilaţie directă cu publicul 
"Mu să se exprime în. a-

cest fel, ci devenind per
sonificarea unui gând, a 
unui simţământ, a unei 
bucurii sau a unei sufe
rinţe. Tocmai această me
taforizare creatoare îl face 
pe interpret atât de ferme
cător şi de idolatrizat pen
tru ochiul şi sufletul spec
tatorului. Şi tocmai aceas
tă transfigurare simbolică 
face ca melodia şi textul 
ei să devină singurele mo
duri de comunicare cu as
cultătorul, toate celelalte 
artificii scenice dovedin- 
du-se nu numai superflue, 
dar chiar jenante. Şi când 
vorbesc de asemenea ar
tificii, nu le am în vedere 
pe cele mai puţin incomo
de, precum mişcarea dez
acordată a braţelor, gri
masele seci şi distonante

ori exoftalmierea priviri
lor, ci pe cu totul altele, 
mult mai grave şi mult 
mai compromiţătoare pen-

plaude spre a se puteâ 
convinge de valoarea cân
tecului şi a interpretării 
sale.

re
tru actul artistic în sine. 
Este vorba aici, în primul 
rând, de faptul că unii 
solişti manifestă o preocu
pare aproape obsesivă 
pentru aplauzele publicu
lui, implorândti-le sau 
smulgându-le cu de-a sila. 
La un foarte recent spec
tacol din oraşul Brad, so
listul îşi conjura cu insis
tenţă ascultătorii să-l a-

In al doilea rând, Co
chetarea iritantă cu pu
blicul ameninţă să devină 
de 6 vreme îriCoace viciul 
artistic cel mai des incri
minat. Uitând de ei Şi ne- 
socbtindu-şi condiţia şi 
misiunea lor de ; artişti, 
meniţi să comunice exclu
siv prin sensurile melo
diei, unii interpreţi coboa
ră de pe scenă, dialoghea

ză direct cu admiratorii, 
se plimbă cu microfonul 
prin sală; încercând să ă- 
gite publicul şi să şi-l a- 
propie prin jocul unei 
penibile contrafaceri mu
zicale.

Iar în al treilea rând, 
mulţi solişti se lasă prea 
uşor ademeniţi de „stilu
rile" interpretative la mo
dă, ajungând să terfeleas
că şi să vulgarizeze cel 
mai uman şi mai sacru 
dintre sentimentele cu ca
re ne-a înzestrat natura — 
iubirea. Inchipuindu-şi că 
măresc în acest fel par
ticiparea noastră la dra
mele iubirilor pierdute sau 
neîmpărtăşite, unii inter
preţi recurg la întreg re
gistrul de strigăte asurzi
toare şi urlete disperate,

transformând melodia in
tr-un geamăt macabru, re
pulsiv şi înspăimântător. 
Tudor Vianu dezavua In 
termenii cei mai severi a- 
ceastă formă indiscretă de 
comunicare a sentimente
lor, pentru că o bănuia 
de impostură. „Dispreţu
iesc — spune el — pe mi
logi, pe oamenii care var
să lacrimi cu uşurinţă, pe 
sentimentalii facili. Stimez 
pe omul demn şi venerez 
durerea care se ascunde". 
După opinia sa, artistul 
trebuie să ştie că o emo
ţie ne mişcă şi ne convin
ge cu atât mai mult, eu 
cât expresia ei capătă for
me mai atenuate, mal 
ponderate şi mai reţinute.

SABIN SELAGEA
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Cu „dragoste de mamă bună"

i
[

Ga şi-n alte cazuri, pe 
dna Felicia Danciu, în
văţătoare, a recomandat-o 
paginii noastre renumele 
pe care şi l-a făcut în 
profesie. Găci de 30 de 
arii îşi dăruieşte mintea, 
sufletul şi energia, co
piilor aflaţi la primul 
pas, cel mai important 
din viaţa lor — ciclul 
primar. Este timpul în 
care copilul „trebuie o- 
bişpuit să muncească in
dividual, să gândească", 
urţnărindu-i atent şi de 
aproape evoluţia.

Mai înainte chiar de 
a-i pune întrebări, dna 
învăţătoare mărturisea: 
„Iţibesc copiii, ei. nu te 
iasă să fhibâtrâneşti. Ce 
altceva aş putea să mai 
spun, decât că am lucrat 
cu dăruire şi pasiune ?". 
Dragostea ' pentru copii, 
un lait-motiy al discuţiei, 
dăruirea pentru a-i în
văţa tainele scrisului, ci
titului şi socotitului sunt 
suficiente pentru un bun 
dascăl. Dar dna Danciu 
vrea şi face mai mult pen
tru devii săi. Consideră că 
reuşita este dată de dra
gostea pentru cei mici,

tru că simt foarte apro
piaţi de mine. Mai ales 
fetele, care nu pleacă a- 
casă până nu mă îmbră
ţişează".

Gă se ocupă de elevi 
ca „o adevărată mamă" 
aflasem de la o persoa-

* _ —

! j
nu au timp, are grijă să-i |  ■
conducă singură pe elevi |  |
prin Oraş, iar la sfârşitul I ■  
anilor şcolari, în alte' lo- j 
curi. Drumeţiile şi ex- I 
cursiile, serbările şcolare J 
şi alte activităţi extra-1 
şcolare îi permit să-şi «

Luna mai, florar, e luna florilor, aşa de ce acest cod n-ar fi valabil si azi. 
cum o spune şi numele. E luna îndră- Deci aţi primit: flori albe — de ce 
gostiţilor ce se plimbă - mână-n mână nu crezi că te iubesc ? ; flori roşii — 
prin parcuri înflorite: Dar este şi luna sunt îndrăgostit până peste urechi; 
în care noi femeile primim mai multe flori roz — sunt fericit cu tine, dar din 
flori din prea-plinul. de frumuseţe al timiditate nu ţi-o mărturisesc; garoafe
primăverii însorite.

Ştiţi, dragi prietene, /ce simbolizează 
fiecare floare ? Pentru a putea desci
fra singure mesajul buchetului primit, 
vă prezentăm limbajul florilor. El e- 
xista odinioară şi cum pe pământI _ _ _  .. _  . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .

|  „toate-s vechi şi nouă toate", nu vedem generată de sentimente frumoase. (V.R.)

— ăsta sunt, dacă-ţi place; trandafiri
— iubirea mea nu aşteaptă reciproci
tate.

Dar, indiferent de felul florilor ori 
de culoare, ele trebuie să ne bucure, 
pentru că întotdeauna oferirea lor este

IIIItIII
nă neutră. Am avut o cunoască mai bine elevii I 
confirmare a acestei pă- şi să se apropie de ei. In "

numele acestei apropieri i 
şi al respectului pentru *

reri şi dintr-o felicitare 
scrisă de una dintre fos
tele promoţii de elevi, 
una dintre foarte nume
roasele amintiri clasifi
cate pe clase şi păstrate 
cu sfinţenie de drta în
văţătoare. Printre altele,

destăinuiri

elevii îi mulţumesc „pen
tru dragostea de mamă 
bună", cu care îi educă, 
promiţându-i că la înce
putul următorului an şco
lar „41 de inimi se vor 
lipi de dv“ pentru a se 
mal despărţi doar la ab
solvire.
■ De ce o apreciază pă

rinţii, caire duc o adevă
rată bătălie sărŞi înscrie

De. ce mint copiii?
şi al respectului pentru J 
sine şi pentru alţii» în • 
care îi formează» la o-1 
căzii festive dna Felicia j 
Danciu se îmbracă în a - .. 
celeaşi culori cu unifor-1 
mele celor mici, îi de- J 
prinde să aibă la ei piep- j 
tene şi oglinjoare, ca să * 
fie îngrijiţi. j

Deşi la început credeai 
că nu are prea multe de * 
povestit, vOrbind despre |  
elevii săi, dna învăţătoa- * 
re are foarte multe de 1 
spus. După 5 ani la Stu- * 
fit, a ajuns prin concurs |  
la Şcoala Generală 4 De- * 
va, unde de un sfert de » 
veac a educat; mâi multe I 
generaţii, urmând , să-i î 
ducă până la ciclul gim- |  
nazial pe cei din clasa«

copiii în clasa I, a dnei f  de acU1?1 ^P 011
- _.r . -  ____  — ----- Danciu? Pentru că ştiu încă o generaţie şi gata,,
|  de felut. în care ştii să te că se ocupă de cei mici - M pensie , Acest mo* ţ 
I apropii de ei* să-ţi res- : cu dragoste, că are con- . ment nu pare să-l aştepte J 
j pecţi întotdeauna proipi- vingerea că mulţi copii ^  nerăbdare şi nici cu |

%
i*I*
1*I%
Ii
I%
1*
1

siunile făcute. Respectul 
ţi-1 câştigi nu numai prin- 
exigenţă»' ci prin întrea
ga-comportare. Sunt mo
mente în care se poate 
râde in hohote, dâr a- 
tunci când se lucrează 
toată lumea e serioasă. 
Fireşte, nu lipsesc nici 
pedepsele, nu cele cor
porale. „N-am bătut nici
odată un copil, dar îi 
mai cert când nu sunt . 
cuminţi. E suficient să 
nu mă uit într-o zi la 
cel care- a greşit sau să 
refuz să-i văd temele. 
Sunt foarte afectaţi, pen-

dotaţi, in această perioa
dă a vieţii lor, fără mUn- 
că se pot pierde. Dar de 
ce o iubesc cei mici, ca
re sunt departe de astfel 
de raţionamente ? Cu si
guranţă pentru că o simt 
apropiată, că îi învaţă 
mai mult decât pretinde 
programa şcolară. gCo- 
piii mei trebuie să-şi cd- 
noascâ în primul rând 
oraşul cu ce are fru
mos, cu firmele sale —• 
este de părere-dna Dan
ciu. Apoi locuri din' ju
deţ şi din ţară". Şi cum 
e conştientă că părinţii

t i„Bucătăria fără bucătărie
PREZENTAREA DE CARTE „BUCÂTÂRIA FA

RA BUCĂTĂRIE" a fost însoţită de o expoziţie cu 
preparate din crudităţi. A prezentat RODICA TI- 
LIANU, autoarea cărţii.

Alimentaţia naturală, crudă, înseamnă ; viaţă, 
pentru că nefiind, trecută prin foc se păstrează EN- 
ZIMELEi cele care Înmagazinează viaţa şi care dispar 
la 38 grade C. Corpul omului are nevoie de hrană 
vie pentru că este viu şi pentru a se păstra la fel 
de viu, funcţionând la parametri normali. Conform 
tradiţiei se prepară termic mâncarea. Dar, practic, 
ne ârdem pe noi, deoarece transformăm mâncarea în 
toxine, pe care apoi le eliminăm. Cel puţini dacă s-ar 
elimina rapid tot ar fi bine. Numai că, de obicei, 
stagnează şi se resorb în corp. Toate bolile sunt to
xine acumulate în corp, plus energie negativă, care 
provine cel mai mult din carne. Iar ‘ sărurile prin 
fierbere devin neasimilabile sau foarte greu de asi
milat şi se depun... ■ ' • _ ,

Alimentaţia naturală ca' alternativă pentru să
nătatea noastră este cea mai simplă şi mai la înde
mână. Ea ne oferă şansa să nu ne mai îmbolnăvim, în 
loc să ne tot tratăm prin diferite metode. Astfel, fa
cem economie de timp şi de bani. Merită să Încer
caţi pentru că nu este vorba de nici un sacrificiu, ci 
doar de a ne obişnui în alt fel. Treptat putem înlo
cui anumite plăceri gustative ou altele, plus sănăta
tea. Fiecare e liber să aleagă ce vrea.

Şi pentru că vine primăvara şi mulţi observă că 
au acumulat kg în plus, hrana crudă este cea mai 
sănătoasă cură de slăbire, deoarece este calitativă 
şi nu cantitativă.

ELENA CRĂCIUN
.. N.R.: Cartea are la început o punere în temă prin 

capitolele ce răspund întrebărilor: De ce mâncăm ? 
Ge mâncăm ? Cum mâncăm ? Sunt recomandate apoi 
câteva reţete de salate, sosuri, ciorbe, mâncăruri şi 
dulciuri, preparate fără foc, fără carne, fără sare 
sau zahăr.

multă bucurie. Acum. 
când'cele două fiice, cea» 
mare ingineră, cea mică I 
învăţătoare, sunt mări-! 
tate în alte oraşe, fără |  
elevi s-ar simţi foarte sin- * 
gură. Ei, copiii, o fac săi 
rămână tânără, ii dau sa- « 
tisfacţii prin comporta-1 
mentul lor şi prin rezut- |  
ţaţele bune obţinute în | 
ciclul gimnazial, prin res- I 
pectul pe care i-1 poartă j 
şi când devin adulţi şi pă-1 
rinţi. Iar în • momentul * 
discuţiei noastre sufletul ţ 
cjnei Felicia freamătă de * 
emoţiile unui apropiat |
moment In care devine * . ... ..
bunică. O altă emoţie, ce I coPl}u} * n. diferite

i se alătură multelor tră- \ motiy.e (părinţi foarte o-
I ite în trei decenii de î cuP f‘. cu activitatea lor
1 muncă în care n-a reuşit I Profesionala; atenţie exa-
î L  , 3  * gerată acordată unor fraţi| sa se vindece de emoţi- . ^  mici) In acest ca^
s vitate şi sensibilitate. Din J prin minciuni repetate,
|  fericire pentru > sufletele j copilul va atrage asupra
* celor cu care intră în * lui atenţia părinţilor luaţi
I rezonanţă. î de valul preocupărilor lor
] 1 serioase de adulţi,
î VIORICA ROMAN 5 2) Când copilul este prea

— * • • •  •  •

Primele minciuni „ade
vărate" sunt adesea legate 
de activitatea şcolară a 
copilului şi se referă la 
ascunderea sau chiar fal
sificarea notelor şcolare. 
Nu de puţine ori» părin
tele venit la consultaţie 
psihologica cu micuţul e- 
lev, este de-a dreptul dis
perat pentru că „a folo
sit toate metodele “ (cear
tă, bătaie, tot felul de pe
depse) şi nu a obţinut 
nici un rezultat — copilul 
continuă să mintă.

Să vedem — DE GE 
MINTE COPILUL? Dacă 
răspundem la această în
trebare, părintele va pu
tea să prevină apariţia 
minciunilor la copil — şi 
este întotdeauna mai uşor 
să previi decât să corec
tezi.

Până la vârsta de 6—7 
ani se poate vorbi de aşa- 
numitele „minciuni re
flexe", când copilul cre
de că negând faptele el 
le şi suprimă. De aseme
nea, nu trebuie să confun
daţi invenţiile fanteziste 
ale copilului de 4—5 ani 
cu minciuna. Aceste fabu
laţii sunt normale şi dis
par de la sine odată cu 
creşterea copilului. După 
7 ani insă apar primele 
minciuni „adevărate”, când, 
în general, copilul, prin 
minciună, încearcă să evi
te o pedeapsă.

Există, in general, două 
situaţii extreme în care 
copilul are tendinţa să 
mintă:

1) Când familia „negii-

) Pentru un
mers ■ ■a

mult supravegheat şi con
trolat, când climatul fa
milial este rigid, părinţii 
foarte severi pedepsesc 
frecvent copilul şi sunt 
veşnic nemulţumiţi de 
comportarea sa şi de re
zultatele sale şcolare. Co
pilul va construi din min
ciună un adevărat „sistem 
de apărare" contra pre
tenţiilor exagerate şi a 
pedepselor de tot felul.

Copilul minte pentru a 
evita o pedeapsă sau pen
tru a fi apreciat, pentru a 
se pune în valoare în faţa 4 ful piciorului stâng, a- 
părinţilor şi-a prietenilor. * —= — —* j— «• »«- 
Un copil criticat mereu.

s
„elegant"

S Verificaţi-vă în oglin- 
4 dă felul în "care mer- 
» geţi. Ca să-l îmbună- 
I tăţiţi, vă propunem câ- 
ţ teva exerciţii: 
i 4. Staţi cu picioarele 
i paralele, uşor depărta- 

Ridicaţi-vă pe Vâr-

subapreciat, are tendinţa 
să se laude, să inventeze 
performanţe de care el nu 
este capabil, dar care, re
latate fiind şi acceptate 
de anturaj, pe moment, îl 
pot pune în valoare, 11 fac 
să se simtă important. El 
minte astfel pentru a eva
da dintr-o realitate care 
nu-1 mulţumeşte, nu-i o- 
feră nici o satisfacţie. Şi 
cel' lăudat exagerat minte 
pentru a nu contrazice 
imaginea valorizantă, crea
tă de adulţi.

Există apoi cazul copii
lor pedepsiţi, certaţi, bă
tuţi pentru notele şcolare, 
în acest caz, teama de a 
arăta părintelui foarte se
ver carnetul de note îl 
poate determina chiar să 
falsifice notele în carnet.

Cea mai bună metodă de 
a evita minciuna este e- 
xemplul părinţilor şi apre
cierea, valorizarea copi
lului dv real, cu calităţile 
şi lipsurile saie, nu apre- 
cierea unui copil- „ideal". 
Ca să nu vă mintă copi
lul, fiţi toleranţi, nu fiţi 
agresivi şl mai ales nu vă 
aliaţi niciodată cu fiul sau 
fiica dv în a ascunde anu
mite fapte de tatăl sau 
mama excesiv de severi.

DORINA LOGIN, 
psiholog

i—• —•  — • ■■ > - •

i poi pe cel drept. Miş- 
1 câţi uşor braţele. Creş

teţi ritmul.
i 2. Staţi pe un scaun 
i picior peste picior. Ro- 
) tiţi laba piciorului U- 
ţ ber. Schimbaţi picio- 
i rul.
» 3. Puneţi o carte pe
i cap. Ţineţi umerii 
|  drepţi, bărbia uşor tra- 
l să în piept. încercaţi 
/ până reuşiţi să mer- 
V geţi prin casă.
\ 4. Faceţi 4 paşi pe
i călcâie (cât mai sus po- 
/ sibil), apoi 4 obişnuiţi, 
\ Duceţi piciorul drept 
* înainte, puneţi călcâiul 
întâi şi apoi ridicaţi-vâ 
10—15 cm de la sol. 
Repetaţi cu piciorul 
stâng.

Câteva sfaturi: pi
cioarele trebuie să fie 
paralele. Căleaţi întâi 
pe călcâie, apoi pe tea-, 
tă talpa. Paşii nu tre
buie să fie nici prea 

|  mări, nici prea mici. 
4. Şi mai ales nu. mergeţi 

cu genunchii ridicaţi. 
Când vă cumpăraţi pan
tofi noi, încercaţi-i câ
teva zile prin casă.

[
\
1

Dna Dorica Gabor, cadru medical la Centrul cămin-spital Brănişca, efectuând 
examenul medical obişnuit bolnavei Fica. lacobcscu. Foto: PA VEL LAZA

Feme a în

•  Femeia este baro
metrul vieţii sociale. ■

LA BRUYERE
•  Pretutindeni unde 

bărbatul a înjosit fe
meia, s-a înjosit' pă si
ne ; pretutindeni unde» 
n-a voit să recunoască 
drepturile femeii, el t» 
pierdut propriile sale 
drepturi.

ANDRE GIDE 
o Un bărbat trebuie 

să trăiască în bună în
ţelegere cu femeia sa. 
In mica situaţie a fa
miliei, ca şi în marea 
situaţie a republicii» 
concordanţa este abso
lut necesară. Prin ea, 
cele mai mici lucruri 
ajung mari ; şi fără ea, 
cele mai mari s devin 
mici

LA FEKRERE
• Ca să judeci o fe

meie aşteaptă mai intîi 
să îmbătrânească.

Proverb chinezesc
Culese de

N. ZAMFIR
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S . C .  J
Comunică abonaţilor din oraşele 

Orăştie, Vulcan, Lupeni

. • . I — l  I

SC. „Aparatura Electronică SeBron" S.R.L., cu se diul îi» Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 25, ap, 1, 
înmatriculată în Reg. Com. al jud. Cluj sub nr. J12/1086/1991, âduc« la cunoştinţă onoratei clientele că, in 
vederea alinierii la exigenţele care decurg din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, modificată de Legea nr. 
11/1994, privitoare la protecţia consumatorilor şi recomandările făcute de Oficiul pentru Protecţia Consuma
torilor, se impune îmbunătăţirea formularului de contract în chemat între subscrisa şi beheficlari, în sensul 
iaeiuderu Unor clauze noi care. au în vedere protecţia adecvată a consumatorilor., 

în acest sens, dăm publiciţăţii noul formular de contract:

1. In conformitate cu Instrucţiunile M.F. pentru 
| completarea EOf (02-95) privind impozitul pe profit, |  
| formularul de declaraţie lunară pentru impozitul pe I 
i profit al contribuabililor mici pentru luna martie se I 
| poate procura de ia. organele fiscale astfel : |

I — Agenţii economici din mediul rural de la Di- I 
secţia generală a finanţator publice şi controlului fi.

|  nanelor de stat Hunedoara — DEVA.
I — Agenţii economici ditt municipii şi oraşe de la I 
|  organul fiscal teritorial. *

I

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. oontract 

j Beneficiar:
'Str. ...

Domnul
___ 199.»m.

Z'Z.'.'r'Nr"' Ap.

Cap. I. PABŢILE CONTRACTANTE
latre S.C, Aparatură Electronică Seîtron S.R.L., cu 

sediul ift Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu, nr. 25, 
bl. D8, ap. 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu 
nr. J12/I086/1991, din 07.66.1991, reprezentată prin ing. 
ILEA MIRCE/P şi ec. STER RADU, având număr de 
cont 6672996280906, deschis la Banca Iîbmână de Dezvol
tare şi 4101017056608, deschis la Banca Dada Felix Cluj- 
Napoca, In calitate de prestator şi domnul . lUuiaţoaiHiiiaiţtiwiN

nr. ap. .........* în calitate de beneficiar.

*Cap. XI. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul acestui contract îl reprezintă realizarea şi 

întreţinerea racordului la Instalaţia de televiziune prin 
cafclu, proprietatea S.C. SELTRON S.R.L. şl difuzarea 
•  vece programe TV de pe satelit şi a celor două pro
grame ale Televiziunii naţionale. Prestatorul îşi rezerbă 
dreptul de a mări numărul de programe funcţie de 
posibilităţile proprii de dezvoltare.

Cap. HI. PREŢUL
Contravaloarea lucrărilor care fac obiectul acestui 

eofttract se percepe sub forma unei taXe de instalare
de..................... . lei/apartament şi' sub forma unei taxe
de utfilxâre lunară de ...............  lei/şpartament.

Taxa de utilizare lunară are următoarea structură :
— taxă de difuzare..... ....... ............. ............. lei;

ţ *- taxă de întreţinere reţea ............... ......lei;
■ i  — taxă servicii speciale ... ..... ... ........ .......lei.

Tarifele prevăzute în contract includ şi taxa pe va
loarea adăugată pentru serviciile pentru care Ordonanţa 
ar. 3/1993 republicată nu prevede scutirea de taxă.

Nivelul prevăzut în contract pentru taxa de Utilizare 
lunară corespunde numărului de programe prevăzut la 
cap. II. Acest nivel va putea fi modificat funcţie de :

— evoluţia ulterioară a costului de realizare a acti
vităţilor care compun obiectul, contractului;

— condiţiilor concrete de pe piaţă, evoluţia rapor
tului cerere-ofertă ; ..

— creşterea numărului de programe preluate de pe 
satelit;

— diversificarea activităţii canalului propriu de te
leviziune prin cablu prin preluarea şi transmiterea de 
programe, emisiuni, filme cu drept de difuzare etc., de 
Ia posturi terestre de televiziune sau de la societăţi de 
producţie TV. Noul nivel al taxei de utilizare lunară 
va fi adus la cunoştinţa abonatului prin mass-media, şi 
canalul propriu, cu cel puţin 30 zile înainte de aplicare.

Cap. IV. MODALITĂŢI Şl CONDIŢII DE PLATA
Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata lucră

rilor conform contractului astfel :
1. Plata taxei de instalare se face in numerar, în 

dohă tranşe, astfel:
1:1. Sub forma unui avans cc reprezintă 60 la sută 

din valoarea taxei de instalare, care se va achita în mo
mentul semnării contractului; *

1,2. Diferenţa de 40 la sută din taxa de instalare se 
achită în 48 ore de.Ta racordare (instalare).

, 2. Taxa lunară de utilizare se va achita în numerar, 
până cel târziu în data de 25 ale fiecărei luni, pentru 
luna în curs. Aceasta poate fi achitată şi anticipat, pen
trti cel mult trimestrul calendaristic in cursul căruia se 
efectuează plata.

Taxa de utilizare lunară se datorează începând cu 
luna imediat următoare celei în care au fost finalizate 
lucrările de instalare.

Plata .taxelor prevăzute în acest contract se va face 
la casieria S.C. SELTRON S.R.L. din str. .................

..  nr. ....
Pentru plata cu întârziere a taxelor, se vor aplica 

Următoarele măsuri : '
2.1. Prestatorul poate decupla abonatul de la insta

laţia de televiziune prin cablu, dacă întârzierea plăţii 
depăşeşte 5 zile faţă de termenul fixat.

Dacă recuplarea se solicită în maximum 30 zile de

la data decuplării, beneficiarul are obligaţia să achite 
restanţele la taxa de utilizare până in momentul recu- 
plării şi 50 la sută din taxa de Instalare, toate la nive
lul practicat în ziua plăţii.

Depăşirea termenului de 30 Zile duce la rezilierea 
contractului. •

2.2. Dacă prestatorul nu face decuplarea abonatului 
restant la plată, acest* îşi va achita obligaţiile restante 
la tariful in vigoare la data plăţii.

Cop- V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile prestatorului:
— să execute montarea şi conectarea unei prize TV 

la maximum 2 m după intrarea în apartament. Orice 
solicitări suplimentare din partea beneficiarului privind 
racordarea receptorului la priza TV va fi suportată se
parat de către beneficiar, conform unul deviz Întocmit 
la faţa locului (materiale, manoperă))

— să asigure recepţia, prelucrarea, difuzarea şl dis
tribuţia celor 12 programe conform specificaţiei CNSCO 
2.12,1 şi a caietului de sarcini al licenţei de emisie. Pres
tatorul nu este responsabil pentru perturbaţille datorate 
condiţiilor meteo nefavorabile, calitatea semnalului pre
luat, lucrărilor RENEL şi a interferenţelor radioelectrice. 
De asemenea, recepţia necorespunzătoare datorată per
formanţelor inferioare a receptorului TV nu poate Ii im
putată prestatorului.

— să intervină -în termen de 48 ore de la înştiinţare
pentru remedierea unui defect sesizat de beneficiar. Se
sizările şi redamaţlile beneficiarilor se depun la punctul 
de înscriere în cutia poştală special Instalată m acest 
scop la adresa mai sus menţionată satt se transmit te
lefonie. /  • ■ - ; ■ ’■ • ■ - • ■ .

In căzui nefumUârii semnalului pentru o perioadă 
mai mare de 13 zile dovedită prin sesizare scrisă, de
pusă la sediu! prestatorului, beneficiarul va fi scutit de 
plata taxer pentru luna in curs.

2. Obligaţiile beneficiarului:
— să respecte condiţiile şt modalităţile de plată pre

văzute în contract; ■'
— să nu permită accesul la instalaţie sau interven

ţia pe reţea a terţelor persoane, altele decât reprezen
tanţii autorizaţi ai firmei SELTRON;

_  să permită accesul reprezentanţilor firmei SEL
TRON, pe- baza legitimaţiei de serviciu in locuinţa pro
prie, pentru montarea şi racordarea prizei TV, precum 
si pentru remedierea defecţiunilor sesizate;

— remedierea defecţiunilor prbvocate de către abo
nat se face prin suportarea cheltuielilor de către abo
natul în culpă; ,

— se interzice orice încercare din partea beneficia
rului de a transmite sub orice formă semnalul primit 
unor terţe persoane. Orice încălcare a acestei obligaţii 
duce la rezilierea contractului şi plata unor despăgubiri 
cu titlu de clauză penală echivalente cu plata taxei de 
utilizare pe timp de trei ani, la valoarea de la data con
statării faptei. /

3. Renunţarea la contract.
3.1. Beneficiarul poate renunţa la executarea con

tractului înaintea racordării la reţea, suportând o pier
dere de 10 la sută din valoarea contractului. -

3.2. Beneficiarul poate renunţa definitiv la contract 
prin anunţarea în scris, cu 30 zile înainte, a intenţiei de 
deconectare şi obligativitatea* de achitare la zi a sume
lor restante către prestator.

4. Suspendarea temporară a executării contractului.
Beneficiarul poate solicita suspendarea temporară a

contractului pentru minimum 45 de zile. Deconectarea 
şi reconectaiea la reţea se face pe baza unor cereri scri
se, depuse eu 10 zile înainte la sediul prestatorului şi 
plata unei taxe de 10 la sută din valoarea taxei de 
instalare practicate la momentul solicitării de reco- 
nectare.

Cap. VI. DISPOZIŢII FINALE
Contractul nu este transmisibil.
CU respectarea condiţiilor cuprinse în contract, aces

ta intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. ,
încheiat azi ,,.............. .................. ................ fii două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte/
S.C. SELTRON S.R.L., BENEFICIAR,

IIIIII

Noutăţi in domeniul
liiiii

I Declaraţiile completate vor fi depuse la orga- |  
nul fiscal teritorial până la data de 5 mal 1995. |

■  Menţionăm că formularul aferent lunii martie |
I  este modificat faţă de lunile ianuarie şl februarie şt I

Jeste valabil numai pentru luna martie 1995. f
Agenţii economici care au depus deja deda- •

|  raţia p* formularele vechi se vor prezenta la organele |
|  fiscale teritoriale pentru operarea modificărilor ne-1 
■  ggSâf’0» I

I ln conformitate cu ORD. M.F. 729/1993, cota ffla- f 
forărilor de întârziem pentru neplata obligaţiilor fis-1

(cale stabilite prin ORD. 70/1994 privind impozitul pe I 
profit pentru trîm. II 1995 este de 0,12 Ia tută pett- I 

I tru fiecare zi de întârziere. }

§* 2. In conformitate cu circulara M.F, nr. 1MCM/ |
IA 04. 1995, agenţii economici aparţinând proprietăţii I  /

I de stat (regti autonome» societăţi comerciale cu ca- I 
pita! de stat, alte' unităţi de stat netransfermaie), pro- a 

|  prietăţii mixte indiferent de ponderea capitalului de I

Isteţ vor efectua raportări contabile (bilanţ)trimestrial I 
(f, 11 şl III), iar agenţii economici cu capital integral !

|  privat, unităţile din lectorul cooperatist fi Obştesc, |

I precum şl cele ce nu au desfăşurat activitate, vor In- I 
tocmi şi depune raportări contabile numai la finele £

Isem. 1 1995. _ ‘ |
Formularele de raportare şl Normele ttetodolO- 5 

I gice de completare a acestora pe anul 1995 se vor |

I procura şi difuza agenţilor economici in timp util I 
(10 mai 1995). *I I

Recompense

Pentru rezolvarea legală a acestui demers, rugăm 
cu scadenţa plăţii proximei taxe de utilizare, să ia 
lului ce se află la casieria societăţii noastre.

Aducem la cunoştinţă onoratei clientele că. în vii 
te vor desfăşura în conformitate cu noul formular de 
a taxei de utilizare, beneficiarul refuză semnarea tabe 
Vechiul contract îşi încetează valabilitatea, astfel încât 
Ciile firmei noastre. |n ipoteza în care beneficiarul nu 
In mod expres vechiul contract, beneficiind în conţi 
Ceptat implicit noul formular de contract.

abonaţii ca după publicarea prezentului anunţ, Odată 
act de noul formular de contract, prin semnarea tabe-

tor, raporturile juridice dintre prestator şi, beneficiari 
contract. în ipoteza în care, la scadenţa proximei plăţi 

lelor de luare la cunoştinţă a noii formule de contract, 
cel în cauză nu mai poate beneficia pe viitor de servi

se prezintă ia termenul stipulat mai -sus şi nu denunţă 
nuare de serviciile firmei noastre, se consideră că a ac-

Pe ordinea de zi a Ul
timei şedinţe a Consiliu
lui judeţean a existat şi 
un punct care prevedea 
aprobarea componenţei a 
două delegaţii ale jude
ţului In străinătate. Una 
la Dalarma, în Suedia, 
la lucrările Comisiei a 
V-a a Ansamblului Re
giunilor Europei şi alta 
în Comitatul Hampshire, 
din Anglia, la manifes
tările prilejuite de cea 
de a 50-a aniversare a 
încheierii celui de al doi
lea război mondial şi a 
50 de ani de pace în E- 
uropa.

Contactele externe ale 
judeţului nostru sunt un 
lucru benefic, dacă în al
cătuirea delegaţiilor care 
fac deplasarea peste ho
tare, pe bani publici, in
tră oameni care au abi
litarea  ̂de a stabili con
tacte, de a face legături, 
de a media afaceri în 
cunoştinţă de căUzâ.

Stabilirea componenţei 
delegaţiilor de care vor
bim însă a născut con
troverse ; în special cea 
pentru Anglia. Controver
sele sunt bune, în prin
cipiu, din ele trebuind 
să rezulte ceva mai bun 
decât propunerea iniţia-

\
Iă. Numai că acele con-  ̂
troverse lăsau să răzbată 
până la observatorul im
parţial impresia că de
plasările în străinătate 
sunt un mod de a recom
pensa pe cei mai ascul
tători. Dacă am fi asis
tat pentru prima oară^la 
acest soi de târguialâ, de 
genul „să meargă şi dom
nul cutare, că n-a fost 
în nici o delegaţie", trea- 
că-meargă, fiind vorba 
de « delegaţie protoco
lară, dar nu se întâmpla 
pentru prima oară.

Delegaţiile peste hota
re, în special cele în ţă
rile Uniunii Europene, 
costă bani mulţi, bani de 
la buget, adică din bu
zunarul contribuabilului 
şi acesta vrea să ştie da
că judeţul are vreun câş
tig din respectiva chel
tuială.

In cadrul ARE s-au sta
bilit contacte benefice 
pentru .judeţ, dar s-au 
făcut şi plimbări de a- 
grement,. gen să cunoaş
tem Europa prin ARE, 
aşa cum se exprima un 
consilier. Plimbările de 
agrement — pe buzuna
rul excursioiiistului, fie 
el consilier comunal sau 
parlamentar! (I.G.).
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Societatea Comercială 
Agrocom S.A. Petroşani
Cu sediul în str. 1 Decembrie, 1918, nr, 90, 

organizează In data de 17 mal 1995, ora 12, la 
Depozitul 1 ISCRONI,

pentru închirierea următoarelor spaţii:
Secţia îmbuteliat lichide I — Livezeni — linie 

completă.
Secţie — spaţiu depozitare I —- Livezeni — 22 

mp.
Secţie — spaţiu depozitarae I ■— Livezeni — 

41 mp.
Secţie. — spaţiu depozitare I •— Livezeni — 24 
mp.
Curte depozit (parcare auto) I — Iscroni — 350 

, mp.
Depozit gară veche Lupeni I — Lupeni — 975 

mp.
Unitatea nr. 9 — comerţ alimenatr şi industrial 

— Vulcan — 78 mp. ~ ■. S
Celulă 50 tone —« depozit nr, I I  — Iscroni — \ 
50 tone. ţ
Şopron semtindustrie I — Livezeni — 400 mp. ţ 

Pentru spaţiile neadjudecate la data da mai r 
sus, se organizează licitaţie în dala de 24 mai ^

data |
a,c.

\ Depunerea ofertelor se face până In 
\de 16. 05. 1995, ora 12. * .
I Documentaţia pentru licitaţie se poate ob- ’ 
l ţine de la sediul societăţii, începând cu data de j 
i 2 mai 1995, până la data de 16 mai 1995, ora 10, \ 
î contra sumei de 25 000 lei. ţ
/ Cu aceeaşi ocazie, în aceeaşi zi, la aceeaşi i 
) oră Societatea Comercială AGROCOM S.A. Pe- i 
1 trosani scoate la licitaţie cu strigare mijloace 1 
) fixe si materiale după cum urmează: /
) •  Tractor.U 650 41 HD 1375 — preţ por- J
 ̂nire licitaţie —> 4 000 000 lei. i
ţ •  Tractor U 650 41 ItD 2085 — preţ por- \ 
i nire licitaţie — 4 500 000 lei. 
i •  Autofurgon ŞAVIEM 6 tone 21 HD 1599 ţ 
■ — preţ pornire licitaţie — 5 900 000 lei. / 

•  Autocamion SAVIEM 7 tone 21 HD 4267 ’s
\' — preţ pornire licitaţie — 7 100 000 Iei, , 

\ •  Remorcă furgon izotermă 6 tone — preţ »
\ pornire licitaţie — 2 000 000 lei. )
ţ •  Remorcă furgon izotermă 6 tone — preţ 
i pornire licitaţie — 2 000 000 lei,
\ •  Remorcă furgon izotermă 6 tone — preţ f

- 1

*
Intre )

i pornire licitaţie — 2 000 000 lei.
\ •  Furgon izoterm dezmembrat parţial
\ preţ pornire licitaţie — 2 500 000 lei.
I •  Furgon simplu dezmembrat parţial 
i preţ pornire licitaţie — 2 500 000 Iei.

•  Materiale — deşeuri din lemn — t.—-. 
5—-20lei/kg. J

Taxa de participare pentru vânzarea mij- | 
loacelor fixe' este de 5000 Iei şl garanţia de i 
participare este de 10 la sută din valoarea de \ 
pornire a licitaţiei/mijlocul fix înscris. \

■ Lista cu mijloacele fixe şi preţui de por- i 
nire a licitaţiei se află afişată la sediul soeie- ţ 
tăţii, de unde se pot obţine şi informaţii supli
mentare. TeL 054 — 542442, tn caz de neadju- 
decare, licitaţia se va relua în acelaşi loc şl a- 
ceeaşi oră a zilei de marţi a săptămânilor ur
mătoare. Licitaţiile următoare se vor ţine şi 
in cazul unui singur ofertant.

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX _____

Inrift3#  CAMPIONUL CALITĂŢII ÎH 
OMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR

biroul d\%
S.C.COMSERS.Rl. -DISTRIBUITOR AUTORIZA T 
TEL,: 71051; 716915;716744 FAX: 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrate telefonicejaxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetme, .
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VANZARI i

S.C, KANIZSA SJRX. $ATU MARE, TEL.: 061-711381; 061-737013; 
064-150998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL. 737780

CENTRUL DE DISTRIBUIRE*DEVA,stC.Î2> ©•eembrte* 
nr.257(S.C.•POLIDAVA-S.*̂ ! <TeXv6?$710

TOM BOLA
KANIZSA DREHER

TALON PE PARTICIPARE
Numele şl 
prenumele
Adresa:................. ............ .......................................
tel efort
Berea preferată:...,............,,.......,.............. .............

S.C. BERE KANIZSA S.R .L Satu Mare 
Bdul Tratan 5/51 fel.: 061-711381, -737013 fax 064-19Qdd§ 

CENTRUL DE DISTRIBUIRE DEVA 
s t r . 22 Decembrie,nr.257 
(g.C.,,POLXDAVA"Ş.A* )Tel.62̂ 710»

S C. Q U A S A R  E L E C T R O  S R L
Deva Bd DecebalBiR Tef/Fa* 611261 614983

V a o feră  cu p la ta  in R a te  M!
«n calitate de reprezentant ai firmei ANA ELECTRONIC 
va ofer» roata gama de produse Sâm&Ufig

* Televizoare color G old sta r, M ega Vision . 
Ptiilips,Grundig.P^asor)ic

* Videopjayere.videorecordere
* Toata gama de produse etectrocâsnice

Rowenta Philips.Deionghi
*  Aragaze Samus (Satu M are)
* Pngidere si congelatoare Arctic.Beko, 

Philips-Whirlpool
* Masirn de spatat ct6 Cugii

D a e w o o , P h i l i p s  W h i r l p o o l

* Instalaţi» de satelit

054/627868; «27906, orele 9—17^inclusiv sâm
băta, 9—12, preţ informativ 225 dolari şi 100 j

V

„ALSTING" S.A. ALBA IULIA 
LIDERUL NAŢIONAL AL PRODUCĂTORILOR 

DE STINGĂTOARE DE INCENDIU CU 
PULBERE ŞI CO,j?- . . : * -

Vă oferă o gamă variată de stingătoare de 
incendiu: P 1,5, P 2, P 3 — Auto şi P 6, P 10 
pentru locuinţe, magazine, depozite, hale in
dustriale etc.

Execută verificarea şi reîncărcarea stingă- 
toarelor sale, aflate în dotarea dumneavoastră.

Garanţia a 30 de ani de experienţă şi do
tările tehnice adecvate reprezintă asigurarea 
dumneavoastră pe viaţă!

„ALSTING“ — CEL MAI BUN, PENTRU 
A EVITA CE POATE FI MAI IIAU!

Tel. 058 — 827960, 058 — 821628, fax
058 — 827550, telex 36332. (311)

i
V
)
\
s
\
\

s

4
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S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA ! 
Organizează cele mai frumoase Şi tentante 

excursii de 12 zile în GRECIA. |
Informaţii si înscrieri la sediul firmei din I 

I Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) et 4, tel, ş
« AUfAfi?fi££> 09700A «m L  O___17 .W h i c i v  « I m .  *

ESIBSH Ea '
Adresa: Bd- Dimitric Panpei,9̂ ccttir 2.Bucuresţj 

Tet312.77.01 Fax312.77,73 (vis-a-visdestatiadcmemxi-f’ip^^

Va oferă din depozitele sale produse de mamtyde cea 
mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

aperitive snacits 
Maxi-Mîxjîom-Bar; 
ahme Duyvis '

10 sortimente; 
conserve legume,ciuperci.

ŢYj*i| fructe,car ne sipa te  de ficat; 
produse toate  sl brarweiiiri topi»

« ,  j j „  2 Isottmiente; 
n c a u y  coffe cream si fri sca;

♦biscuiţi si napoliiane; 
nURgarlna,ulei.maioneza„sosuri;
•orez ambalat;
b ă u tu r i  răco r i toa re  s» 
iapa m inera la  f eu t i t ) ;  
comfWtes si o r n a  de ciocolata; 
-verrmriiOnzano-Martini:

ibere; .
bqueur-uri Mărie  Brizard,  

brandyNapoleon;» . . 
i-vodka Smirnoff; tox insecticid; g |ulm

dolari In lei. <DJP.)

si multe alte produse
Distribuitorii interesaţi suni rugaţi sa 
ne contacteze fa depozitele noastre .

[•06 646 « 6 •* • • f « • • • « • •» • • • • « • •  * - *
|  ( vis-a-vis 4e statia de metrou 'Pipera

mmm
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•  Cu ocazia împlinirii
frumoasei vârste de 14 ani, 
tata, mama. bunica şi fra
tele Cristi urează „La 
mulţi ani!“ şi succes la 
învăţătură dragului lor 
Ovidiu. (9586)

VANZAR1-
CUMPĂRĂRI

'• Vând televizor color, 
tel. 618577. (9572)

•  Vând garsonieră, bdul
Decebal, informaţii telefon 
617297, după ora 19. ? i

(608836)
•  Vând Opel Kadett

D 1,3, nşodel 1982, neînma
triculat şi videorecorder 
JVC. Tel. 626964. (9581)

•  Vând casă Cărpiniş 
(Uroi), 10 000 000 lei, sau 
schimb cu apartament De. 
va, etaj 1—2, maxim
5 000 000 lei, plus dife
renţă. Informaţii, după ora 
»$s tel. 626110. (9577)

•  Vând autocamion cu
prelată IFA 50, perfectă 
stare sau schimb cu mi
crobuz, capacitate 1500 kg, 
Variante, cumpăr videoca- 
meră pentru supraveghere. 
Cel. 629315. 615301. (9570)

•  Vând batoză electrică, 
Stare bună, Jurca - Ioan, 
com. Luncoiu „de Jos, sa
tul Dudeşti, nr.'35. - (9569)

•  Vând camion SR 113,
6 tone, stare bună. Şoimuş,
nr. 154. < (9568)

•  Vând instalaţie îmbu
teliat băuturi alcoolice, tel. 
«22074 saU 622758. (9552)

•  Vând VW Golf Diesel 
înmatriculat, an 1979, tel. 
618908, după ora 19: (9546)

•  Vând mobilier comer
cial' modern pentru maga
zin complet, tei. 641501.

(9567)
•  Cumpăr camionetă

ARO, tel. 613870. după ora 
15. (9566)

•  Vând casă la tară, 5
camere, anexe, gradină, 
10 000 000. Informaţii De
va," :t'el. 623797, ' (9539)

•  Vând urgent casă Si
meria str. M. Eminescu, 
nr. 17, preţ negociabil. In
formaţii Popa Marius, Hăr- 
ţăgâni, 213. tel. 209/A

(9585)
•  Vând convenabil Mo_

bra Hoinar, stare bună, 
|cL 62Q535. . ...... :(9553)
L •  Vând casă în Simeria. 
Informaţii Lugoj 56/314527. 
Orele 16—20. (9526)

» Vând maşini îngheţată 
italiene si nemţeşti, stare 
de funcţionare perfectă, 
lei. 058/732790. (9464)

• mmm b mmmm ă̂ m r mmm m mmm ă M

« er*>rrap*ftfrv *ica»Umint* 
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€ dutovciparvt
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pcMru n̂ ma
® lurmman ,

cununie
ţ) ^  /amsmam

0  Vând apartament trei 
camere, str. Liliacului. In
formaţii Deva, 618077.

(9535)
•  Vând apartament două 

camere decomandate. ur
gent. Orăştie, str. Pricazu- 
lui, 62/23, preţ convenabil, 
zilnic între 16—20.

(9524/62)
•  Vând Citroen combi,

capacitate 500 kg si bici
cletă, tel. 616483. ' (9536)

•  Vând Dacia 1310 
break, fabricaţie 1989, preţ 
5 000 000, tel. 624460.

? (9563)
•  Vând casă, grădină,

Leşnic, nr. 97. Informaţii 
Leşnic, nr. 40. (9565)

•  Vând casă' grădină,
apă şi gaze, preţ convena
bil. Informaţii Al. Socului, 
nr. 10, Deva. (9595)

•  Vând microbuz Bar-
kas 1000. Deva, tel. 611620, 
după ora 17. (9574)

•  Vând apartament două
camere, central, 611563, 
8—9, 21—22. (9757)

0  SC Electrounivers 
SRL Simeria, str. 1 
Decembrie, nr. 50,' tel. 
661099, vinde incuba
toare pui, maşină e- 

lectrică de carne, moară 
boabe, prăsitoarei se
mănătoare, instalaţie 
de sifon, motoretă Mo. 
bra. , (9764)

•  Societatea ..Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea^ în-, 
chirierea apartamen
telor. caselor, terenu

rilor. Cumpărătorii srint 
serviţi gratuit. (9077)

•  Vând mobilier pentru 
magazin ABC alimentar 
sau mărfuri generale. Tel. 
627611 (acasă), 613013 (ser
viciu).
. •  Vând Dacia 1310, a- 
variată, an fabricaţie 1987, 
multe piese recuperabile. 
Tel. 642733," Orăştie. (7466)

•  Vând remorcă 4 tone, 
stare bună. Informaţii tel.- 
110, Hălmagiu. (609167)

• Vând- apartament 3 
camere. îmbunătăţit, Orăş-. 
tie, strada Prieazului, 62/5.

V ; '  (7468)
•  Vând apartament 3

camere, etaj I, tel. 7701.94, 
Haţeg,. . (8670)

•  Vând apartament 4
camere, telefon, multiple 
îmbunătăţiri, central, (el. 
720201. ; (7785)

•  Vând ljaine import
Germania, nesortate, 2500/ 
kg inclusiv TVA. Tel. 
711955. (7790)

. V Vând apartament’ 2 
camere, parter,; decoman
date, Hunedoara, Topito- 
rului, 5/22. (8859)

•  Vând Opel Kadett, ca
meră video, orgă Casio, 
dozator sucuri, chioşc co
mercial. Tel. 716333. (8863)
•  Cumpăr garsonieră con

fort redus, plata în valută. 
Informaţii la tel. 611680, 
Deva, după ora 19,00 (9770)

■ LICITAŢII
•  Cooperativa Prestarea

Simeria anunţă licitaţie 
publică pentru spaţiul co
mercial din strada 1 De
cembrie, bloc 6, în data de 
10 mai 1995, ora 10, la se
diul' cooperativei. Tel. 
660281. (9583)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat
garsonieră confort I, în 
Hunedoara, bdul Rusca, 
bloc 17, sc. D, ap. 187. Re- 
laţii ap. 116. (8860)

•  Căutăm de închiriat 
apartament cu 2—3 camere 
posibil mobilate, telefon,

pe durată de un an, în 
Orăştie. Informaţii tel., 
647269. după/jsra 16. (9573) 

• Caut garsonieră pen
tru închiriat. Informaţii la 
626013, orele 12—16. (9564)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm fete în
tre 18—30 ani, pose
soare de paşaport. In
formaţii la 01/7254097/ 
102. (8863)

•  Armin Mayer Reisen
transportă persoane în Ger
mania cu autocare confor
tabile, viza de tranzit 
Austria gratuită. Tel. 
614338. (9461)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere, etaj 1, cu două a- 
partamente a câte " două 
carnete, accept şi un apar
tament cu două camere şi 
o garsonieră, tel. 615830.

(9513)
• Schimb apartament 

două camere zonă cen
trală cu garsonieră, plus 
diferenţă, tel. 615546. (9554)

•  Schimb apartament trei' 
camere, cu garsonieră. Tel. 
714154, după ora 16. (8864)

'  DIVERSE

•  Mulţumiri dr. medio 
primar ortoped, secţia orto
pedie, Petru Păsculescu, dr. 
medie primar, secţia reani
mare, Elena Nada, din par
tea pacientului Marius 
Ferarif din Lupeni, pentru 
profesionalism sj omenie.

(9582)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi nemărginită 
durere în suflet" soţul Şi 
copiii anunţă împlinirea u- 
nui an de la trecerea • - în 
eternitate a . celei care â 
fost o bună soţie şi mamă

CORNELIA VASIU
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace. (9589)

D E C E S E

. •  Familia Trif Ro
man şi copiii Silvia, 
Mariana şi Emil a_ 
nunţă încetarea din 
viaţă la vârsta de 61 
arii a aceleia care a 
fost o minunată soţie 
si mamă

TRIF VICTORIA ,
înmormântarea, joi, 

ora 14, în satul Mi- 
hăieşti, comuna Do- 
bra. (608839)

•  Cu adşncă durere 
familia î/ţanga Liviu 
şi Minodora anunţă 
încetarea din viaţă a 
aceleia care a fost 
t TRIF VICTORIA 

o bună mantă şi soa
cră. . ' s-,

- Nu - te vom , uita 
niciodată. (608839)

•  Mulţumim pe a- 
ceastă cale celor care 
au fost alături de noi 
la încetarea din viaţă 
â soţului, tatălui Şi 
bunicului drag
ION MOLDOVEANU 
Gândurile de recu
noştinţă se îndreaptă 
spre colegii de la ILF 

Deva, spre rudele, prie
tenii şi cunoscuţii care 
au ajutat-o şi încura
jat-o. Familia. (9588)

•  Familia Liviu şi 
Luminiţă Bora, nepoata
Andrada anunţă cu a- 
dâncă'ţlurere încetarea 
din viaţă a scumpei lor 
mame şi bunici 

EUFROSINA BORA 
în vârstă de 62 ani. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus la Casa 
MortUară din Devaî 
înmormântarea va a. 
vea loc astăzi. 3 mai 
1995, ora 14, In Cimi
tirul Ortodox din str. 
Eminescu. Dumnezeu

pace!
(97&2)

0  Familia Danciu 
Ioan şi Argentina in
duce un ultim omagiu 
celei care a fost cuscra 
lor
EUFROSINA (PUŞA)

Bora
Memoria ta va fi veş
nică pentru noi. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace ! " (9752)

•  în ziua de 29 a* 
priliq s-a stins din 
viaţă cel care â fost - 

STANCULESG
aurel trăi an,

iar înmormântarea a 
avut loc în 2 mai 1995.

Soţia Carplina, fiica 
Caria, ginerele Vaşile, 
fraţii Petricâ şi Vaier 
împreună cu familiile 
mulţumesc -tuturor ce
lor care le_au fost, a- 
lături la greaua sufe
rinţă. - • M " -- 
Dumnezeu să-l odih. 

nească I ~ : ““’i- i v

: DIRECŢIA SANITARA VETERINARA A j 
JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA
Str. 22 Decembrie, nr. 226, tel. 625500; 

621145. J . c
. ORGANIZEAZĂ:’ ' 

în data de 19. 05. 1995, ora 10, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante:

O contabil şef;
.! 9  consilier juridic. : ?

-Condiţiile de participare sunt afişate la se
diul unităţii. (9729)

S.C. „SUINPROD“ S.A. ORĂŞTIE 
(fost ISOP Orăştie)

Oferă:
•  carne porc;
•  preparate din carne.

I Preţurile practicate sunt cele mai mici din 
judeţ.

Informaţii la tel. 641640, 642504 sau Orăş
tie, str. Luncii, nr. 1. (609730)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC" S.A.

CREDIT BANK
Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 8. 
Vinde Ia

I

»
|  str.

! ce va avea Ioc în data de 5. 05. 1995, ora 9, la I
| Judecătoria Deva, Biroul executori judecăto- I
* reşti: .
* — Casă, curte şi grădină, situate în Bălţa, J
‘ nr. 160. |

Preţ de pornire: 5 000 000 lei. !
» — Apartament 2 camere, situat în Deva, |
I str. Bejan, bl. 77, sc. 1, ap. 2.

Preţ de pornire : 3 000 000 lei.
' —Apartament 2 camere, situat în Deva, 

str. Minerului, bl. 30, sc. 1, ap. 4.
Preţ de pornire: 6 000 000 lei. ,

| — Distilerie, situată în Orăştie, str. Unirii,
! nr. 1. -
|  . Preţ de pornire : 100 000 00C lei. -- " 1

— Casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, j
Vânătorilor, nr. 7. J
Preţ de pornire: 57 000 000 lei. - . |
— Apartament 2 camere ,situat in Deva !

str. Al. Straniul, bl. 66, ei. 1, ap. 75. j
Preţ de pornire: 5 000 000 lei.
— Apartament 2 câmere, situat în 

{ bdul Bălcescu, bl. 8, etaj 1, ap, 19. 
i Preţ de pornire: 10 000 000 iei.
! — Apartament 2 camere, situat in Deva, «
| str. Minerului, bl. 40, ap. 3.

Preţ de pornire: 9 000 000 lei. ,
I — Apartament 2 camere, situat în 
? AI. Crişului, nr. 5, bl. 48, sc. 4, ei. 2, ap. 29.
1 Preţ de pornire: 6 000 000 lei.
| — Complex de utilaje şi agregate pentru {

' * prepararea şi extragerea uleiului compus din i •
| moară, malaxor, prăjlior, presă hidraulică, 2 ’
! electromotoare, sistem de transmisii.
|  Preţ de pornire: 8 000 000 lei.

— Apartament 1 cameră ŝituat în Deva, ’
| Calea Zarandului, bl. 80, ap. 38, sc. 1. *
I ' Preţ de pornire: 5 000 000 lei. î

— Autoturism de. teren „ARO“ 243 D, an
| fabricaţie 1986. . ' I
J Preţ de pornire : 7 000 .000 lei.
* Apartament 2 camere, situat în Deva, i 
! str. M. Eminescu, bl. A, sc. F, ap. 12.
[

I
Deva, |

!
i*

Deva,J 
*

I

j str.
I%

I bl.
I

Preţ de pornire: 4 000 000 lei.
— Apartament 3 camere, situat în Deva, | 
Carpaţi, nr. .5, bl. 40, sc. 4, ap. 36.
Preţ de pornire: 17 000 000 lei. I
— Apartament 4 camere, str. Libertăţii, j

2, sc. B, ap. 31, Deva. . '
Preţ de pornire: 25 000 000 lei. |

, Condiţia de participare la licitaţie este de- * 
| punerea la executorul judecătoresc până in di- j 
'» mineaţa zilei de 5.05. 1995 a sumei de 10 la ! 
| sută din preţul de pornire de mai sus, repre- | 
J zentând garanţia de participare la licitaţie şi | 
I care va intra în preţul cu care se adjudecă vân- I 
| zarea. • j;
- In caz de neadjudecare suma se restituie. '
k Relaţii suplimentare se pot oferi la sediul I
; băncii din Deva, bdul Decebal, bl. 8, tel. 611853 < 
j sau executor judecătoresc. • ’ *

j QFICIUL FORŢE DE MUNCA ŞI ŞOMAj j  
î .din cadrul D.M.P.S. Hunedoara — De Va. j 

Organizează, în cursul lunii mai a.c.„ cursuri \ 
| de calificare în meseriile de: j:
» - •  redactor TV; ■ -
| •  operator imagine TV. f
' Sunt admişi Ia selecţie pentru cursul de j 
I „redactor TV“ absolvenţi ai învăţământului su- J

I* perior, iar pentru' cursul de' „operator imagine j 
t TV“ şi absolvenţi ai învăţământului liceal.
■ .Cursurile sunţ organizate în baza Legii |
! nr. 1/1991, republicată, şi a H.G. nr. 288/1991, » 
(modificată de H.G. nr. 171/1994, la absolvire | 
* eliberându-se certificat de calificare.
I Înscrierile se fac până la data de 10 mai • 
1 1995, la Biroul califitare/recalificare' din ca- 
I drul D.M.P.S. Hunedoara — Deva, str. 1 De- 
| cembrie, nr. 12.
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