
AZI, ÎNCEPE k a  h u n ed o a r a

PENTRU JUNIORI Şl JUNIOARE
începând de azi. sâmbătă, 6 mai, şi până în 13 

znal* Ia Hunedoara se desfăşoară Campionatul Mon
dial de Popice pentru juniori şi junioare Ia care par
ticipă concurenţi din 16 ţări. Hunedoara s-a pregă
tit: să primească cum se cuvine sportivii, oficialii, nu
meroşii ziarişti şi reporteri de Ia radio şi televiziu
ne-şi pe spectatori, într-una dintre cele mai moderne 
popicarii din. Europa, cu 6 piste şi instalaţie automa
tă de ridicat, cu alte dotări şi spaţii moderne.

j  Bun venit oaspeţilor, mult succes în întrecerea, 
sportivă internaţională de la Hunedoara !

Asasinul Jian Beniamin recuză] 
organe de anchetă p e n a lă !

i

La conferinţa de presă 
ce a avut loc cu câteva 

* zile în ; urmă; dşoarâ Ân'a 
Szok. agent pentru dez
voltare locală pentru Pro
gramul de măsuri active 
de combatere a şomaju
lui, fPAEM) - stabilit-, pen- 
trii municipiul Deva, * a 
prezentat obiectivele a- 
cestui program care se 
aâă  in derulare' în pe
rioada martie-noiembrîe 

: 1095. Iată, succint, coor
donateie -esenţiale ale* prŞ- 
grâmului reşpectiv ,va- 
loâxea acpstuiu este de 
45 060 ECţJ din partfea 
PALM şi circa’ 105 mi
lioane lei contribuţie lp- 
ctdă 9  în cadrul m ăsuri
lor locale şunt cuprinse 
înfiinţarea şi .funcţionarea 
unui centru de: informate 
şi_ documentare (Ia Fun
daţia pentru Ţineret), a - 
cesţa urmând să fie des
chis oficial marţi, 9 mai 
a.c., şî a unui centru 4e 
pregătire profesională: (la 
Liceul Energetic Deva) ca
re îşi începe activitatea

în luna iunie a.c. •  pro
gramul va fi implementat 
de către Direcţia Muncii 

şi Protecţiei Sodale •  prin 
centrul de informare “ şi 
documentare se oferă lin - 1 
formaţii şi material do
cumentar de pe piaţa 
muncii, având bancă de 
date proprii şi oferind irw  
formaţi; utile clienţilor a- * 
supra ofertelor agenţilor 
economici •  la clubul şo
merilor se face pregătirea 
celor Jtflaţi ?în  căutarea u i  , 
nui loc de muncă în le-* 
gătu râ cu modalităţile de ; 
a-şi > prezenta ofertele, ’ 
precum şi cu felul m  e«L 
re îşî b asigură păstrarea* 
locului de muncă #  la 
central de pregătire pro-- - 
fesională - se îurmăreşte 
perfecţionarea şi' recon- 
versia profesională a şo
merilor şi altor partici
panţi în relaţie strânsa , 
Cu cerinţele concrete ale 
pieţei, muncii. Alte deta
lii vo r.fi oferite pe mă
sura derulării activităţilor 
propusfe.*'(N.T.)

NOILE PREŢURI 

LA TRANSPORTUL PE C.F.R. ,
- Vineri noaptea, începând cu ora zero, au intrat 

în vigoare noile tarife, majorate, pentru transportul 
pe calea ferată. Procentual, creşterile în funcţie de 
tipul de treii şi de clasă la transportul de călători 
supt următoarele : tren personal, Cls. I — 100 la su
tă ; clş. II — 25 la sută, tren accelerat, la suplimen. 
tuf de* viteză, cls. I — 163 la stttă, cls. II —- 25-' ia 
sută; tren rapid, expres, la ambele clase, procentul 
de majorare este de 100 la sută (luând ca exemplu 
relaţia Deva — Bucureşti, comparativ, situaţia este 
următoarea .' cls.J — preţ vechi — 6470 lei,’ preţ nău 
— 12 900 lei, clsT II — preţ vechi — 4280 lei, preţ 
nou — 8550 lei). La fel un tichet de călătorie Deva 
i - “ Timişoara, cu acceleratul cls. II costă acum 2650 
Iei, Iar ta Cluj-Napoca, cu rapidul cls. II 2850 lei, 
iar clş. I — 6900 lei. Din cele declarate de dnâM â. 
dălina Gabor — şef gară Deva, creşterea foarte ma
re a tarifelor la trenurile rapide şi exprese este de
terminată de costurile foarte mâri ale suplimentelor 
de viteză, care, ca noutate, au valori diferite în func
ţie de încadrarea p© care o au în cele 16 zone 'de 
distanţă existente. Referitor la transporturile de mar. 
fă pe calea ferată, acestea au-crescut,-în medie, la 
preţ, cu 18 ia sută. (A.S:)'

DUMINICA, 7 MAI
•  Arătarea semnului Sf. 

Cruci la Ierusalim ; Sf. 
-Vfc. Aeachie ; Dumini
că Mironosiţelor ;

•  Onomastică : Ardeni- 
ca ;

•  1775. în  urma unei 
convenţii turco-austrie-
ce, Poarta cedeazăi Im 
periului Habsburgic 
Bucovina; - 

LUNI, 8 MAI
•  Slăvit Ap. şi Ev. 

loift ; Guv. Arsenie 
cel Mare; . -.' ’ ..

0  Onomastică s Gonstan-i 
^  i. ' ,

SAMBATA, 6 MAI
0  Sf. şi dreptul Iov, muli 

răbdătoru l;
0  Onomastică : Zorită ;
0 1990. Prima deschidere 
t- -a frontierelor dintre 

România şi Republica 
Moldova, marcată prin 
„Podul de flori" ; .

0  Soarele răsare la ora 
6,00 şi apune la 20,25 ;

0 Au trecut 125 da Zile
1 din .an ; au răm as.240.

Personajul de tristă amintire care a fost şi este 
Jian Beniamin, autorul a cmc| crime, s_a întors, la 
Penitenciarul Bârcea Mare, după şederea la Peni
tenciarul Jilava pentru expertiză psihiatrică. Se aş
teaptă rezultatul. Pftnă atunci însă trebuie să mai 
spunem câteva lucruri La 3 mai toc., ş-a procedat 
la prelungirea duratei arestării preventive a incul
patului. Cu această ocazie. Jian Beniamin a depus un 
memoriu către Parchetul General în care recuză a- 
tât procurorul care efectuează urmărirea penală- cât 
şi pe ceilalţi procurori din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara. Motivaţie: urmărirea 
penală nu se desfăşoară .aşa cum doreşte. Să mai 
spunem că la- Penitenciarul Bârcea Mare, asasinul a 
Solicitat „hrană la regim", susţinând că este bolnav 
de ulcer. (V.N.)

I
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Consiliul de administraţie al Liceului din Haţeg, 
după cum ne_a precizat, Ia intervenţia noastră! di
rectorul instituţiei, dl Ştefan Itu, a hotărât blocarea 
uşilor de intrare-ieşire a elevilor între orele 8—14. 
Motivul — absenteismul ridicat al elevilor Ia orele 
de curs. Elevii au în liceu, după cum ne spune dl 
Itu, grup social, cabinet medical şi un chioşc pentru 
aprovizionarea cu produse alimentare la preţuri ac
cesibile.

Elevii şi multe familii din care aceştia provin 
consideră o astfel de măsură drept abuzivă, apelând 

ţ peste tot pentru deblocarea situaţiei, inclusiv a uşi- 
ţ lor. Mai mult, afirmă cum că însuşi directorul ar fi 
1 interesat în luarea unei astfel de măsuri, 
i Abuzivă sau nu hotărârea consiliului de administraţie 
] al liceului liaţegan este una originală. Chiar s.au e_ 
) puizat toate metodele educative de „aducere" a ele- 
ţ vilor pe drumul cel b u n ? ! (M.B.)
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Gardieni publici 

arestaţi !

Bărbieritul de duminică. l  oto ANTON SOCACIU

■

I
Pentru infracţiunea de J 

trafic de influenţă şi I 
complicitate la infraC- >

* ţiunea de trafic de in - I 
| ' fluenţă, recent au fost !
» arestaţi Cornel Petrişor I ' 
I Bulea, şef de grupă la  J 
'  Detaşamentul şapte al |
I gardienilor publici O- 1 
J 'răştie  şi Petru Adrian J

I Man, gardian public la 1 
acelaşi detaşament. J 

I Parchetul de pe lângă |
I Tribunalul Hunedoara e- » 

fectuează în prezent an- I 
cheta penală privind * 
primirea a 200 de mărci, I 
de către P. Bulea, în J 
scopul urgentării anga- t 
jării unui gardian pu- I 
blic admis la concurs. J 
(V.N.) |

Congresul al li-lea al Partidului Alianţei Civice
AlBA IUL1A (de Ia tri

misul nostru special). Joi, 
4 mai a.c., a început la 
Alba Iulia cel de-al Iî_lea 
Congres al Partidului A- 
lianţei Givice, moment e- 
sehţial, de mare rezonanţă 
in viaţa şi activ itatea" a- 
cestei formaţiuni politice, 
La Congres participă, a- 
proape 400 de delegaţi din 
mărea majoritate a filiale
lor şi subfilialelor P.A.G. 
din ţară, reprezentanţi ai 
altor partide politice, nu 
meroşi ziarişti din - presa 
scrisă şi audiovizuală.

După deschiderea lucră
rilor de «către dl Nicolae 
M anolesciţ, preşedintele 
PAG, înalt 1PT86 Sfinţia Sa, 
mitropolitul Andfei ae Al
ba Iulia a rostiţ o rugă
ciune şi s-a cântat. „Hristos 
a  înviat". Apoi la  tribună 
au. urcat şi au rostit me
saje din partea formaţiuni
lor politice pe care le re 

prezentau dnii Oliviu 
Gherman (PDSR), Emil 
Constantineseu (CDR), Ser- 
giu Cunescu (PSDR)„ Ho. 
ria  Rusu (PL ’93), Petre Ro
man (PD), Vasile Radu 
(PNŢCD), Vaier Şuianu 
(PUNR), Frunda Gyorgy 
(UDMR) ş.a.

Intrându-se apoi în or
dinea de zi propriu-zisă, 
dl Nicolae Manolescu ■ a 
prezentat raportul de ac
tivitate politică în perioa. 
da trecută de la primul 
Gongres ce a avut loc la 
Timişoara în urmă cu doi 
ani, subliniind că în a - 
ceastă perioadă Partidul A- 
lianţei Civice şi-a dobân
dit identitatea, şi-a creat 
un statut şi un-program în
chegat devenind o impor
tantă forţă politică în Ro
mânia. Apoi dl Ioan Mo. 
han a prezentat o informa, 
re asupra activităţii orga
nizatorice, iar dl Eugen

Mailat, Raportul Comisiei 
de Cenzori a partidului.

In cea de a II-a zi a lu 
crărilor Congresului au a- 
vut loc dezbateri pe m ar
ginea materialelor prezen
tate. La tribuna manifestă
rii au  urcat foarte mulţi 
delegaţi din toate zonele 
ţării care au subliniat îm
plinirile PAC în ultimii 
doi ani ai fiinţării sale 

* precum şi greutăţile cu ca
re se confruntă în special 
în teritoriu filialele jude
ţene şi -subfilialele locale. 
S .au cristalizat totodată u- 
nele modificări la statut si

direcţiile activităţii unita
re. PAG continuând să_şi 
întărească poziţia pe eşi
chierul politic românesc.

Astăzi, sâmbătă, S mai 
a.c,, va avea loc alegerea 
organelor de conducere a- 
le Partidului Alianţei Ci
vice, dezbaterea, . definiti
varea şi adoptarea Progra
mului partidului şi se va 
alege Curtea de Onoare şi 
Demnitate. Se aşteaptă ca 
dl Nicolae Manolescu să 
rostească o amplă cuvânta
re.

TRAIAN BONDOR

FARMACII levardul Decebal, bloc 24.
DE SERVICIU In Hunedoara, onorarea

Azi şi mâine este des- reţetelor se face la far- 
ehisă, în Deva, farmacia macia „Iulia" din strada .- 
„Artomis", situată iii bu- Ciocârliei, nr. 6. (E.S.) \

’ ' T
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Biserica din Orâştioara «le Sas

Două veacuri de sfântă
* I • V *

1 /  în  vara anullii 1995, 
sfântul lăcaş de rugăciu- 
ne şi închinare din Orăş- 
tioara de Sus va împlini 
două veacuri de existenţă, 
două veacuri de la sfin
ţirea sa întru Domnul. 
Pentru această aleasă 
sărbătoare, autorităţile lo
cale, evlavioşii credincioşi 
fac pregătiri asidue. Lă
caşul sfânt a fost renovat 
la exterior. Interiorul a 
fost pictat într-o manieră 
comparabilă cu interioa
rele celor mai renumite 
biserici ortodoxe din ju 
deţ, din ţară. Mintea, mâ
na şi priceperea, meticu
lozitatea meşterului pictor- 
Mihai Minescu, din Orăş- 
tie, absolvent al şcolii de 
specialitate în picturi in
terioare în lăcaşuri sfinte, 
a realizat aici adevărate 
lucrări ce rivalizează cu 
cele mai reuşite opere mă
iestre din domeniu. O a .

devărată încântare pentru 
ochi, inimă şi minte.

— Toate acestâ lucrări 
de renovare şi restaurare 
a bisericii, deosebit de cos
tisitoare, s-au făcut nu
mai din contribuţia cre
dincioşilor din sat, a ce
lor 180 de familii, dintre 
care 100 au plătit de mul
te ori în avans — preciza 
dna Emilia Bulea, secre
tarul Primăriei.

Cinstire şi laudă aces
tor smeriţi credincioşi ca
re prin faptele lor de ini
mă şi suflet, de dragoste 
nestrămutată pentru Dum
nezeu, pentru satul lor, 
pentru glia străbun^, pen- ; 
tru  ţară, au dat înfăţişare 
nouă sfântului lăcaş în 
care s-au rugat înaintaşii 
lor şi astăzi se pleacă ei 
cu multă pioşenie, aşa cum 
o vor face urmaşii urma
şilor lor...

Gh.l. NEGREA

Sâmbătă, 6 mâi, în eta
pa a 27-a a  Diviziei Na
ţionale la fotbal se dispu
tă 8 din cele 9 meciuri, în 
trucât partida Univ. Craio- 
va — Dinamo s-a disputat 
ieri. fiind televizată. Din
tre întâlnirile din această 
etapă capul de afiş este cea 
de la Baia Mare dintre FC 
Maramureş — Rapid. Oas. 
peţiî, cu Dănuţ Lupu la ti
monă, vizează doar victo
ria care îi poate ţine a . 
proape de Dinamo, în lup
ta pentru locul trei. E- 
chipa gazdă, bine condusă 
de Sdrobiş, le va putea ţi
ne piept rapidiştilor ? sRăs_ 
punsul după încheierea par
tidei. Meciul „U“ Cluj — 
Oţelul Galaţi nu se dispu
tă la Cluj, terenul studen- 

. ţilor fiind suspendat o e- 
tapă, nu două, sancţiunea 
fiind redusă de Comisia de 
Apel în urma memoriului 
întocmit de clujeni, iar lui 
Falub i s-a redus sancţiu
nea de - suspendare de la 
4 etape, la două. în  rest, 
sancţiunile rămân cele sta
bilite.

Corvinul deşi a  luat un 
avans frumos faţă de Trac
torul Braşov, se deplasea
ză la Unirea Dej cu do
rinţa de a nu pierde nici 
acest joc. Organizându_şi 
bine apărarea (să nu se

mai greşească în careu) 
contraatacând periculos 
prin lansarea de către G a. 
bor a vârfurilo r de lance 
Păcurar şi Mitricâ,’ dâr şi 
cursele rapidelor extreme 
Costăchescu şi Ciorea, Cor
vinul se poate întoarce şi 
de la Dej cu un rezujţat 
bun. Rivalii Hunedoarei. 
Tractorul, are meci uşor în 
deplasare, ia ultima clasa
tă, Armătura Zalău şi pre
cis se întorc cu 3 puncte. 
Deci, Corvinul trebuie în 
continuare să se ţină bi
ne.

La Deva, suporterii e - 
chipei VEGA se pot bucu
ra duminică, 7 mai, de 
derby-ul etapei a 30-a ce 
îşi dispută întâlnirea sa cu 
ARO dM PULUNG — li
derul clasamentului, cu 60 
de puncte şi un golaveraj 
de 58—19. Devenii, fără 4 
titulari au pierdut la limi
tă, la Motru (locul' 2), şi 
se află pe locul 6 în  cla
sament, evoluţia lor în re
tu r fiind excepţională 1 Nă
dăjduim ca de această da
tă  tribuna de la poalele 
Cetăţii să devină neîncăpă
toare pentru deveni, in 
speranţa că vor asista la 
un meci de fotbal de ri
dicat nivel spectacular.

SABIN CERBI)
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Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
pentru integrarea şomerilor

■ In conformitate cu prevederile ART. 24, alin. (1), lit. 
d} din Legea nr. 1/1991 republicată, privind protecţia 
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, Di
recţia Muiicii şi Protecţiei Sociale prin Oficiul Forţe de 
Muncă şi Şomaj, acordă, din depozitul constituit la  Ban
ca Română pentru Dezvoltare, CREDITE CU FACILITA
TE DE DOBANDA pentru' înfiinţarea şi dezvoltarea în 
treprinderilor mici şi mijlocii, în scopul creării de noi 
locuri de muncă, în special pentru şomeri.

' Beneficiarii de credite sunt întreprinderile mici şi 
mijlocii, indiferent de forma de proprietate, constituite 
în baza Legii nr. 31/1990 şi care îndeplinesc cumulativ câ
teva condiţii : Să realizeze activitatea de bază in pro
ducţie. prestări servicii sau turism. Sunt"exceptaţi de la 
creditare agenţii economici care realizează din totalul 
veniturilor peste 20 la sută, venituri din activitatea de co
m erţ; minim 56 la sută din noii angajaţi, prevăzuţi în 
proiectul de fezabilitate, să fie atraşi din rândul persoa
nelor care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de in 
tegrare profesională sau alocaţie de sprijin ; numărul to
tal de salariaţi (inclusiv angajaţii pentru locurile de mun
că nou create să nu depăşească 200 de angajaţi şi cifra 
de afaceri anuală (după realizarea dezvoltării) să fie cu
prinsă între 10 şi 10 000 milioane lei.

întreprinderea astfel creditată trebuie să se oblige a 
nu disponibiliza personalul provenit din categoriile an
gajate din rândul şomerilor, înainte de împlinirea a doi 
ani de la angajare. în cazul în care se desface contrac
tul de muncă personalului provenit din- aceste categorii, 
este obligată să angajeze, în locul iacestora, tot persoa
ne provenind din dfeleaşi categorii.

Pentru aprobarea creditului sunt necesare următoarele 
documente :

Pentru creditele-pe termen scurt pentru aproviziona
re cu materii prime şi m ateria le: Cererea de c red it; Bi
lanţul contabil, contul de profit şi pierderi încheiate pe
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ultimul a n ; Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat sau 
proiectul acestuia pentru anul în care se solicită credi
tul ; Ultimele situaţii privind „Rezultatele financiare" şi 
„Situaţia patrimoniului11; Ultima balanţă de verificam ; 
Proiectul de fezabilitate; Graficul de rambursare a  cm» 
d itu lu i; Graficul de angajare a personalului din rândul 
persoanelor care beneficiază de a^_ » , de şomaj, aju tor 
de integrare profesională sau alocaţie' de sp rijin ; Situa
ţia defalcării pe structură bcupaţională a personalului 
ce urmează a  fi angajat.

In cazul creditelor pentru dezvoltare In completarea 
surselor proprii, la cerinţele de mai sus, se adaugă, du
pă c a z : Acte privind situaţia juridică a terenului; Ar 
cârdurile şi avizele prevăzute de lege privind utilităţile şi 
protecţia mediului înconjurător; Autorizaţia de construi
re.

în  cazul solicitanţilor oare sunt la început de SOti 
vitate, un accent deosebit se va pune pe managementul 
societăţii, activitatea desfăşurată anterior de către a c
ţionarii şi conducătorii firmei, precum şi pe capacitatea 
organizatorică a  acestora.

Durata de creditare este de maximum I an  pentru 
toate creditele, excepţie făcând cele acordate pentru rea
lizarea unor capacităţi noi de producţie şi la  cane as
poate acorda perioada de graţie de maximunt 6 luni, 
astfel încât durata de creditare să nu depăşească 1 an 
şi ,6 luni.

Dobânda la acest gen de credite este în prezent d e  I#
la sută

Modelele de documente necesare depunerii cererii de 
creditare cei interesaţi le pot obţine de la  Direcţia Mun
cii — Oficiul Forţe de Muncă şi Şomaj, str. I  Decembrie 
nr. 12, camera 5. Relaţii la telefoanele 616088 sau 616151, 
int. 126.

•  „CULTURAL" LUL 
P E N I: îngerul păzitor (8 
—10); Morocănoşii (11-— 
14);
•  „LUCEAFĂRUL" VUL

CAN : Paraşutiş Ui morţii 
(8—11); Ultima bătălie (12 
- 1 4 ) ;

•  „MODERN" HUNE
DOARA : Robin Hood (11— 
14);

•  CASA DE CULTURA 
CALAN: Cursă infernală

•  „MUREŞUL" SIMB
RIA : Teroare fi» Boston 
(12—14);

•  „MUNCITORESC" PflL 
TRILA : Paraşutiştii mor
ţii (12—14);

•  „MINERUL" LU 
NEA : S tar Trek <12—M )|

•  „RETEZAT" URÎ- 
CANI: Specialistul <1^- 
14);

•  „LUMINA" ILIA i Te- 
roare In Bpston (12—14),

•  „PATRIA" DEVAi 
Cavalerul Diavolului (8— 
11 05); Hărţuire sexuală 
U 2—14); '

-FLACĂRA" HUNE- 
DOa S B  : Blestemul, geme
nilor (6—11); Cavalerul 
Diavolului (12—14);

•  „PARÎNG" PETRO
ŞANI : Ultima bătălie <8— 
11); Blestemul gemenilor 
(12—14);

•  „ZARAND" BRAD i 
Rockerii atacă radioul (8— 
10); Interviu cu un vam
pir (11—14) i

•  „PATRIA" ORAŞ. 
TÎE : Râul etern (8—10); 
Culoarea nopţii (11—14) ;

•  „DACIA" HAŢEG: 
Operaţiunea „Brigada roz" 
(8—10); Pe viaţă şi pe 
moarte (11—14);

SAMBAt A, 6 MAI

7,00 La prima O ră;
9.00 Ba d a ! Ba nu I ;
10.00 Reîntâlnire cu
Black Beâuty (s ) ; 10,30 
Pas cu pas (em. de 
ş tiin ţă ); 11,25 Vârste
le peliculei; 12,20
Cronografii ; 12,40 Cu
vinte potrivite; 1340 
1001 audiţii ; 14,00 Ac- 
tlfcUităţi ; 14,10 Ora 25 
—Tranzit T V : « D.a. 
d Beverly HHIs, 90210 
(s) » Telesport •  Ma
pamond ; 19,10 Tele. 
enciclopedia r  20,00 Ac
tualităţi, meteo, sp o rt: 
20,45 Columba (s)î 
22,15 Mari Succese af
le micului e c ran : 23,10 
A ctualităţi; 2343 Va
rietăţi m uzicale; 0,00 
Telefonul de la mie
zul nopţii (s)t o,55 
Ovaţii pentru Edith 
Piaf.

tjto  întâlnirea de 
sâmbătă. Program ăl 
TVR Cluj-Napoca; 

12,00 MTV Disc» Daace; 
*3.00 Est Meridian.
Magazin de sfârşit de 
săptămâni. Program al 
TVR Ia şi; *64® Dese
ne anim ate; 1640 Şi 
bogaţii plâng f»); 17,99 
Itinerar» spirituale, 
17,30 Serata muzicală 
TV; 20,30 pariaţi pe  
campion I (cs); 21,00
TVM M esager; 2140 
Planeta Cinema — 
100; 2240 Săptămâna 
sportivă; 22,30 Sania 
Barbara (s); 23,15 In
terferenţe. Religie şi 
societate t 0,15 Jazz- 
Alive Show,

DEVA-SAT

940 Desene antante 
(r ); 940 Reporter Tele 
7 <ri; M4 0  Film ce . 
ria l: „Femeia fantas
tică" (r i; IL2# f im  
serial s -Kung f V  ( r ) ; 
*24* Chestiunea zUei 
W l *340 Storuri in 
concert Cri: *3.45 VI- 
deotext; 18,00 Desene 
anim ate; 1840 Film  
documentar t „Ce fa
cem cu agricultura" ?; 
*34® La est de v e s t »  
emisiune de Radu 
Btafcmau; 2040
Film seria l: „Rcnega- 
tui" ; 2040 Doar •  vor
bă să-ţi mai zp— ... ţ 
2140 Telejurnal (« n i. 
siunc de ştiri a Tele 
7 abc din 5.05); 21,30 
Rta* seria l: „K.I.T.T." 
— ep 22; 2240 M iti. 
Că; 22,25 Clip VIVA; 
2240 Chestiunea zilei 
(emisiune de Bogdan 
Toodorescu); 2340 Car
tea de citire ; 2345 Sta. 
rari pentru totdeauna; 
0,05 Videotext.

9,00 V ideotext; 1040 
Observator — Antena
11  11,00 „âfoi" — B m t-
siunea redacţiei da ti
neret; 12,00 Film ar. 
B stlc: ^Turnul mor
ţii"*. *340 Videotext.

DUMINICA, 7 MAI

TVR 1

8,00 Bună diminea
ţa  1; 9,00 Abracada
bra ; 10,00 Fantastica 
fam. Mellep (s ); 104® 
Lumină din lum ină;
11.30 Melodii populare; 
12,00 Viaţa sa tu lu i; 
1340 A tlas; 14.00 Ac
tualităţi ; 14,16 Poşta 
T V ; 1440 Video-ma- 
gazin : •  Dedicaţii m u . 
zicale •  Venit, văzut 
•  Umor -* Seriale * 
D .a.; 17,50 S tar Trek 
(ş.SF); 18,45 A doua 
Rom ânie; 1945 Robin- 
go (cs) ; 20,00 Actuali
tăţi, m eteo ; 20,45 P a t. 
ton (f. SUA, 1970); 
23,20 Extragerea L o to ;
23.30 A ctualităţi; 23,45 
Maddie şi Da vid (s) ; 
0,40 MTV Greatest 
H its ; 140 Popice.

T V R  2

740 5x2, Magazin do- 
minical de fo la ş); 
13,00 MTV Disc» 
Dance; 1440 Actuali
tă ţi; 1440 Ciulinii B ă. 
răganului (f. România. 
1958); 1640 Desene a- 
nim ate; 1040 Şl boga
ţii Plâng (*); 1740 Re- 

* member rock; 1740
FotbaL Prima Ligă a  
Campionatnlui An
gliei ; 2040 Soliste ale 
Operei Naţionale din 
Bucureştii 21,00 TVM 
M esager; 2140 Desco
perirea planetei ; 224® 
Ritmuri m uzicale; 
2245 La puterea a  
doua; 2340 Şomer— 
de -'ise ; 045 Nocturna 
lirică; 045 „American 
Music Shop Bând”

D E V A S A T

9.00 Desene animate 
(r ); 9,30 Film seria l; 
Renegatul" (r ); 10^0 
FUm serial: JK.I.T.T." 
(r ); 11,10 Mitică (r) ; 
1140 Chestiunea zilei 
fr); 124® Staruri In 
concert (r ); 1240 Vi
deotext ; 18,00 Desene 
anim ate; 1845 Clip 
VIVA; *8,30 Film se
rial : „Alf" — ep. 18; 
2040 Doar •  vorbă 
să-ţi mat sp un - ; 2140 

Telejurnal (emisiune de 
ştiri a Tele 7 abc din 
6. 05); 21,30 Film se . 
ria l: „Hotel" — ep. 
22 ; 2240 Tara nimă
nui ; 2240 Chestiune® 
zilei (emisiune de Gil- 
da Lazăr); 2340 Car. 
tea de citire; 2345

Film serial > „Evadatul”

LUNI, a  05. ’SS
9.00 Desene animate

fr); 940 FUm serial» 
„Aîf“ (r); 10,00 Film  
seria l: „Dinastia" <»); 
10,50 Film seria l: „Ho
tel" (r); 11,40 Chestiu. 

nea zilei (r) ; 1240 FII»  
seria l: „Evadatul" (r ); 
*3,40 Videotext ; *840 
Desene anim ate; 1845 
Clip VIVA; 1840 FR »  
seria l: „Prinţul din  
Bel Air" — ep. 23; 
19,00 Interzis bărba
ţilor, emisiune de An
ca Fusariu'; 20,0®
FUm seria l: „Falcon 
Crest" — ep. 21; 20,50 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (em. de ştiri a Tele 
7 abc din 7. 05); 2140 
Film seria l: „Miami 
Vlce" — ep .22; 2240 
VIVA Tele 7 (em. de 
Andrada Moga).

Anul VII •  N r-1375 Sâmbătă. 6— Duminică. 7 mai 198»



VNTUL LIBER
V * jg * .,,x* , »  «i ***W't**1)şt\.

f^Tx'X'W

59 DE ANI DE IA VIGÎ1IA
încă din timpul luptelor 

de la Păuliş, când eram 
elev sergent luptător in li
nia intâi, am auzit rostit 
numele Nicolae Macici, de 
către colonelul Alexandra 
Petre seu, care ne comunica
se că Detaşamentul Păuliş 
a trecut direct sub coman
da Armatei 1, in fruntea 
căreia se afla generalul Ni
colae Macici. Posibilitatea 
aflării datelor şi informa
ţiilor despre acest mare 
ostaş al Armatei Române, 
despre generalul de arm a
tă  Nicolae Macici, mi s_a 
oferit de-abia în anul 1994, 
prin intermediul corespon
denţei cu doamna Ileana 
Macici. soţia marelui ge
neral, originară din Orăş- 
tie.- Pe această cale am a- 
juns să aflu destinul com
plex, tragic şi măreţ al a . 
cestui strălucit militar.

S-a născut la Craiova, 
Unde şi_a făcut studiile, 
dovedind înclinaţii deosebi
te  spre studiul matemati
cii. întrucât după obţine
rea bacalaureatului şi-a 
pierdut tatăl, a îmbrăţişat 
cariera militară, pe care a 
Onorat-o, punându_şi toată 
înzestrarea spirituală şi fi
zică In însuşirea exempla
ră  a cunoştinţelor militare 
şi în aplicarea cu maximă 
eficienţă a acestora. După 
ce a  urm at Şcoala Militară 
de Infanterie în ţară şi în 
străinătate (Germania), a 
devenit sublocotenent, grad 
cu care a participat la cam
pania din Bulgaria, in 
1913. In timpul primului 
război mondial s-a distins 
in marile bătălii de pe 
frontul de la Oituz. în  con
fruntările sângeroase pen
tru  apărarea acestei locali
tăţi a fost rănit foarte grav, . 
pierzându-şi pentru tot
deauna ochiul drept. Pen. 
tru  faptele de arme săvâr
şite pe câmpul de luptă a 
fost distins cu Ordinul 
„MIHAI VITEAZUL". In
validitatea suferită în bă
tăliile de ia Oituz nu l-a 
putut cu nimic afecta pe 
viteazul ofiţer NICOLAE 
MACICI să-şi onoreze în 
continuare' cu deosebită 
cinste şi abnegaţie cariera 
de ofiţer a l armatei româ-

clsto-hortist, cu toate că 
acesta poseda efective mult 
mai numeroase şi o tehni
că de luptă superioară. 
După mărturisirea doamnei 
Ileana Macici, generalul de 
armată Nicolae Macici şi-a 
condus cu aceeaşi pricepe
re, tenacitate şi iscusinţă 
unităţile militare din sub
ordine până după Cuceri
rea Budapestei, la care ar
mata de sub comanda sa 
a avut o contribuţie hotă
râtoare. După cucerirea Bu
dapestei şi a aerodromului 
acesteia, unde cele mai

Generalul NICOLAE MACICI, comandantul 
Armatei I, a arborat Tricolorul deasupra 

Budapestei eliberate de români

ne, fiind apreciat pentru 
excepţionala pregătire mi
litară, pentru caracterul, 
voinţa, seriozitatea, inteli
genţa şi patriotismul său. 
Aceste calităţi l-au  ajutat 
să urce treptele ierarhiei 
militare şi să ajungă Ia 
gradul de general de a r
mată.

Evenimentele de 1a 23 
august 1944 l-au găsit la 
comanda Armatei 1, afla . 
tă în partea de vest a 
ţării.

în situaţia deosebit de 
dificilă a ţării dîn perioa
da imediat următoare tre 
cerii României de partea 
Naţiunilor Unite, eâhd a r
matele hitleriste şi hortis- 
te au forţat graniţa de 
vest a ţării, au ocupat A_ 
radul şi înaintau spre ini
ma Ardealului, comandan
tul Armatei I, cu colabo
ratorii săi, a conceput şi 
condus pianul strategic al 
luptelor din zona de vest 
a ţării, de pe Cema, Mu. 
reş şi Crişul Alb, izbutind 
să respingă Inamicul fas-

grele lupte au fost susţi
nute de Armata 1 româ
nă, din ordinul generalului 
Nicolae Macici pe aerodrom 
a fost arborat drapelul ro
mânesc.

Venit ulterior In zona 
aeroportului, mareşalul Ro_ 
dlon Mallnovschl a dat or. 
din ca drapelul românesc 
să fie înlocuit cu cel so
vietic. Cu demnitatea şi 
curajul ce l_au caracteri. 
zat întotdeauna, coman
dantul Armatei I, generalul 
Nicolae Macici re
proşat acest geşt“ (Scrisoa
rea doamnei Ileana Macici 
din 4 aug. 1994 — pag. 3), 
apreciind că armata româ- 
nă a  făcut cele mai mari 
sacrificii în lupta pentru 
cucerirea Budapestei. Apoi, 
în  rândurile scrisorii dom
niei sale, doamna Ileana 
Macici menţionează cu pro
fundă mâhnire şi am ără
ciune ,,A doua zi i_a fost 
luată comanda şi rechemat 
la Bucureşti** (ibidem). în  
dram  spre Bucureşti, s-ao- 
prit doar pentru câteva ore 
ia Orâştie, unde se afla soţia

şi fiul său. In vârstă de 
10 ani. La Bucureşti a firet 
arestat.

Pentru început a fost 
închis la Arsenal, unde se 
mai aflau şi alţi militari, a- 

, lături de un num ăr destul 
de mare de demnitari. In
tre  timp i s-a intentat pro
ces, fiind învinuit de aşa- 
zisele crime săvârşite la 
Odesa. Deşi nu i s-a în
găduit să-şi ia un avocat, 
s-a apăraţ singur, pledân- 
du_şi cu pricepere şi dem
nitate cauza, dovedind cu 
probe şi martori nevinovă
ţia sa referitoare ia acuza
ţiile inventate şi pregătite 
în mod deliberat în  ur
ma judecării sale in con-' 
diţiile presiunilor totalita
rismului stalinist ce se in 
staurase deja în ţară, a 
fost condamnat la moarte. 
Fiind graţiat de cătreN Re
gele -Mihai î ,  pedeapsa i-a 
fost comutată la închisoa
re pe viaţă.

Detenţia de condamnat la 
^închisoare pe viaţă a înce
put-o la Jilava, unde a a- 
vut parte de un regim as. 
pru, dar suportabil. După 
Jilava a urmat însă deten
ţia în penitenciarul din A- 
iud, în care a fost supus 
unui regim de o cruzime 
greu de imaginat.

Cu privire la infernul ce 
l-a suportat comandantul 
Armatei I române, genera
lul Nicolae Macici, în a- 
ceastâ închisoare de tristă 
şi condamnabilă faimă, 
doamna Ileana Macici con
semnează pentru posteri
tate, pentru istorie, pentru 
toţi românii şi cititorii ca
re trebuie să ştie ce a în
semnat această uzină de 
tortură inaugurată de to
talitarismul stalinist în 
România : „Be urmă a ve- 

• nit marele chin — Aiudul 
(...) Directorul închisorii — 
un criminal. Nu v i  mai 
dau amănunte. Un lucru 
însă trebuie ştiut. Genera
lul Macici a avut regim de 
exterminare. Ţinuta demnă, 
asta scotea dirt minţi pe 
ticăloşii care il chinuiau 
(...) După cinci ani a de- 
cedat“. (Pag. 5).

Prof. DUMITRU SUSAN

şi pe
Calitatea arterelor de 

circulaţie nu mai surprin
de .pe nimeni, îndeosebi 
prin multitudinea gropilor 
care iţi Ies în cale la fie
care pas. făcând astfel via- 
ţa  maşinilor un calvar. De
şi si»rea deosebit de gra
vă a acestora a fost sem
nalată de către mass me
dia *n nenumărate rân . 
duri, am fost asiguraţi de 
către factorii de resort şi 
primării că se are în ve
dere refacerea porţiunilor 
de drum afectate, la pa
rametri calitativi superiori, 
care să permită o durată 
de viaţă mai mare a tron
soanelor refăcute.

Cu toate acestea, la Deva, 
starea drumurilor pe anu
mite porţiuni este extremă, 
deşi s-au luat măsuri de 
refacere a zonelor afectate, 
prin- alocarea unor sume 
importante de bani de la 
buget. ,

Surprinzător este faptul 
că vineri, 28 aprilie a.c., 
spre exemplu, pe bdul 
„22 Decembrie**, în apro
pierea Bisericii din Cean
găi, pe ploaie — deci pe 
un timp cu multă umezea
lă, se turna de zor asfalt.

Aparent un lucru bun —  
refacerea covorului d« as 
falt, dar sub aspectul du
rabilităţii lucrărilor şi al 
calităţii, şi cei neavizaţi în

materie de drumuri şi_au 
manifestat multe rezerve.
. Ne întrebăm şi noi, ală

turi de mulţimea de tre 
cători prin zonă, până când 
se aruncă banul publie f^_ 
ră un folos îndelungat şi

mai ales cât vor dura a- 
ceste, iertată rte fie apre
cierea, tentative de calita
te, cu toate că la  ordinea 
zilei se afişează cu vehe
menţă acest principiu. Spre 
regretul nostru rămân doar 
afirmaţii ieftine, dublate 
de lucrări de proastă cali
tate, fapt dovedit şi de al
te zone din municipiut De
va şi nu numai, unde din 
groapă s-a făcut peste zi 
deal i

Când se vor ţine de cu
vânt cei ce aclamă calita
tea drumurilor, rămâne o 
întrebare deocamdată des
chisă.

O ofertă ten tan tă : 

berea Kanizsa de Sa- 

tu Mare.

Fote PAVEL LAZA

8 MAI — ZIUA MONDIALA 

A CRUCII »OSn SI SEMILUNII ROŞII
!

„Demnitate pentru toţi— 
respectul datorat 

femeilor*• te

Sărbătorirea Zilei Mon
diale a Crucii Roşii şi Se
milunii Roşii are loc in 
acest an  sub genericul 
„Demnitate pentru toţi —» 
respectul datorat femeilor**, 
în  materialul cu- acest ti
tlu, difuzat de Comitetul 
Internaţional al Crucii Ro
şii pentru toate societăţile 
naţionale de Cruce Roşie 
Şi Semilună Roşie, se pre
cizează că în timP de cri
ză, în cadrul unor eveni
mente care zguduie ome
nirea, principalele victime 
sunt femeile şi copiii.

Femeile au grijă în ori
ce situaţie de hrănirea fa
miliilor. în timpul exoade. 
lor ele dobândind respon
sabilităţi noi. Tot ele, fe
meile, dovedesc or uimitoare 
dorinţă de viaţă, şi forţa 
de a depăşi vitregiile sor
ţii în timp de criză. Numă
rul femeilor alungate din 
căminul lor este edificator, 
zilnic inregistrându_se zeci 
de mii de noi refugiaţi. Iar 
dintre cele 20 de milioane 
cât are azi lumea, majo
ritatea o formează femei
le şi copiii. într_o stare de 
haos, produs de dezinte
grarea structurilor sociale, 
femeile sunt lăsate la, vo
ia întâmplării. în faţa pe
ricolelor de tot felul. De 
multă vreme una din ar
mele de război folosite es
te violul, * care marchează 
victimele, familiile şi co
munităţile cărora le apar
ţin. Fiind un atentat lâ 
dreptul internaţional uma
nitar .se fac. în sfârşit, e- 
forturi serioase din partea 
celor aflaţi la putere pen
tru  a se pune capăt aces
tui tip de criminalitate, 
pentru ca violul şi violen
ţa  sexuală să fie recunos
cute ea şi crime de război, 
crime împotriva umanită
ţii.

Refugiaţilor de război li 
se alătură cei care şi-au 
văzut căminele spulberate 
de catastrofe. O persoană 
din 130 este obligată în 
zilple noastre să-şi pără
sească locuinţa din prici
na inundaţiilor, cutremure
lor, incendiilor şi foametei. 
Catastrofele şi conflictele 
armate stigmatizează fe
meile, deoarece ele trebuie 
să muncească pentru supra
vieţuirea familiei şi reclă
direa unei vieţi normale, 
în  ciuda vulnerabilităţii 
lor. foarte rar femeilor li

se acordă resursele, pute
rea sau statutul de care 
beneficiază bărbaţii aflaţi 
în aceeaşi situaţie. Totuşi, 
prin rolurile noi pe care 
sunt nevoite să şi le asu
me 'femeile, se produce 0 
schimbare inevitabilă în 
relaţiile ‘lor cu bărbaţii.

S_a constatat, de aseme
nea, că, familiile care au 
ca 'şef o femeie, au o ca- 

' pacitate remarcabilă de a 
supravieţui ca unitate. Iar 
în procesul de reconstruc
ţie a unei 'ţa ri după răz
boi, femeile au un rol ma
jor în stabilirea reconcilie
r ii  la toate nivelele socie. 
tăţii. Sunt alte realităţi 
contemporane.

Pentru toate motivele a-, 
mintite, pentru că multe 
femei încă îşi văd refuzat 
dreptul de a deschide pro
ceduri judiciare spre repa
rarea nedreptăţilor cărora 
le-au căzut victime sau 
suportă represalii de tot 
felul, este momentul să se 
rupă tăcerea. Este dreptul 
femeilor ca vocea, care re
vendică cu calm să li se 
restabilească demnitatea 
prin justiţie, ca lumea să 
le cunoască soarta, să fie 
auzită. Femeile au dobân
dit o nouă imagine în lu
me, dar se impune să le 
fie luate în considerare 
competenţa, experiehţa şi 
potenţialul de care dispun, 
pentru a participa Ia toa
te activităţile.- , .

Consecventă principiilor 
sale, Crucea Roşie este a . 
lături de cei care suferă 
kt timp de război, de pe 
urma calamităţilor ori să
răciei. Ea face cunoscut lu
mii că femeile şi copiii, 
primii care au de suferit 
în situaţiile menţionate, 
trebuie să fie respectaţi şj 
protejaţi conform dreptului 
internaţional.

Filiala de Cruce Roşie a 
judeţului, respectând de
viza sub care-şi sârbă. . 
toreşje ziua în acest<an, s-a 
orientat spre acţiuni des
tinate unor femei din ca
se de bătrâni şi mai ates 
unor copii orfani şi aban
donaţi. Cei 51 de micuţi ai 
Casei de Copii Deva sunt 
luni, 8 mal, oaspeţii filia
lei, unde vor vizita noul 
sediu, li se va prezenta ttn 
mic spectacol şi vor primi 
daruri oferită de Crucea 
Roşie.

VIORICA ROMAN

CORNEL POENAR

în să m An ţAr i ţ

Din programul pentru această primăvară, în ju- \
i deţul nostru s-au însămânţat, până acum, mai m ult  ̂
? de 40 000 ha, reprezentând aproape 75 la sută din pre- \ 
|  vederi. Porumbul s-a cultivat pe suprafeţe ce depă- ţ 
1 şese 10 000 ha, însemnând aproape jumătate din ţe- |  
1 renurile destinate acestei culturi. (N.T,) ţ
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Un ONU al copiilor
Michael Jackson, în egală măsură adulatul şi 

contestatul megastar, şi_a deschis noul său imperiu 
de la Neverland, din apropiere de Los Angeles, co
piilor din lumea întreagă. Cântăreţul şi tânăra soţie, 
Lisa Mărie Presley, au pri mit la 18 aprilie a.c. 46 de 
copii provenind din 17 ţări, pentru o serie de întâl
niri despre lumea copiilor. Programul a constat în 

.trei zile de conferinţe în cursul cărora participanţii, 
|eu toţii băieţi între 9 şi . 18 ani, au povestit pe rând 
[ întâmplări legate de istoria şi obiceiurile din ţările 
lor.
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Scriitorul nipon 
Kenzaburo Oe, premiul 
Nobel pentru litera
tură, a avut în 1963 
nenorocul de a vedea 
născându-i-se Un fiu 

. handicapat, cu capul

Miracol In Japonia
desfigurat oribil. El 
însuşi l-a numit „mon
strul cu două capete". 
Copilul a fost totuşi 
salvat, creierul fiindu-i

închis într-o calotă 
de plastic. Acum acel 
băiat, Hikari, se dove
deşte a fi un adevărat 
geniu componistic în

muzica clasică. De trei 
ani unul dintre discu
rile sale rămâne pe 
primul Ioc între best- 
seller-urile genului în 
Japonia.

Moscova dezvăluie misterele cu privire 
la moartea lui Hitler

De la „secret de stat" la 
„carte" computerizată : enigma 
cu privire la m oartea lui Hi
tler, unul dintre marile mistere 
ale secolului, păzit cu străşnicie 
vreme de 50 de ani de Sta’lin şi 
succesorii săi, a fost în sfârşit 
dezlegat şi dezvăluit de Rusia 
rlui Boris Elţîn, care a decis nu 
doar să.l prezinte in amănunt, 
dar şi să-l comercializeze.. Una 
dintre cele mai mari edituri ale 
erei sovietice. „Progress", a - 
cum devenită societate pe ac
ţiuni, a prezentat pe 19 aprilie 
jseria „Pagini necunoscute din' 
al doilea război mondial" care 
se deschide cu „Hitler — isto
ria secretă"! în două versiuni: 
Cd—Rom (150 dolari, în rusă 
sau în engleză) şi volumul le 
gat în piele (în engleză, rusă, 
germană). Secretul fusese în 
parte deconspirat de anticipări 
şi m ărturii ale supravieţuitori
lor.
. Adolf Hitler şi amanta sa, 
Eva Braun, s-au sinucis cu

cianură la 30 aprilie 1945, tru 
purile lor fiind apoi arse, cu o 
zi înainte ca Armata Roşie să‘; 
pătrundă în Cancelaria Reich- 
ului, la' Berlin. Pe 5 mai sovie
ticii au găsit cadavrul Fuhrer- 
ului în curtea bunkerului Can
celariei şi apoi l_au identificat 
cu certitudine. Dar Stalin a 
ordonat ca descoperirea să fie 
ţinută secretă. T i m p  d e  m a i  
multe luni, r ă m ă ş i ţ e l e  
lui Hitler, Braun, Goebbels şi 
ale rudelor acestuia din urmă 
au fost mutate de la o bază 
sovieţicâ la alta. pentru ca în 
februarie- 1946 să fie îngropate, 
într-o cutie de muniţii, pe te
renul unei cazărmi a Armatei 

, Roşii la Magdeburg, în RDG. 
Aici au rămas vreme de 25 de 
ani. La 13 martie 1970, într-0 
scrisoare adresată lui Leonid 
Brejnev, pck atunci secretarul 
general al PCUS, şeful KGB, 
Juri Andropov, a propus ca a 

ceste resturi să fie incinerate 
complet.

Câteva zile mai târziu, trei 
ofiţeri ai KGB rapprtau în scris 
că, la 5 aprilie 1970, operaţi, 
unea numită codificat „Arhive" 
fusese îndeplinită. Cenuşa lui 
Hitler şi a celorlalţi şefi nazişti 
era aruncată in fluviul Elba.

Documentele înregistrate 
şi tipărite de editura „Pro- 
gress" cuprinzând şi mărturiile 
unor protagonişti ai ultimului 
act al Reich-ului, de la medicul 
personal al Fuhrer-ului la şe
ful escortei sale. Textele sunt 
însoţite de numeroase fotogra
fii . inedite, între care şi imagi
nile macabre ale cadavrelor pe 
jumătate arse ale lui Goebbels, 
ale soţiei sale Magda şi ale celor 
cinci copii ai lor. Lipsesc totuşi, 
in mod straniu, fotografia cada
vrului lui Hitler, ca şi cea a ce
remoniei finale din 1970. Oare 
misterul continuă ?

Bancheri mituiţi: 49 de 

lovituri de biei!

t

Directorul şi directorul adjunct 
al unui important institut de 
credit iranian. „Banca pentru 
bunăstarea muncitorilor" " din 
oraşul Saveh, la 140 km sud- 
vest de .Teheran, au fost con. 
damnaţi să fie biciuiţi In piaţa 
publică pentru că s_au lăsat 
mituiţi. Preţul necinstei: câte 
40 de lovituri ( Yobabil jude
cătorii persani s_au inspirat în 
pronunţarea sentinţei după * ti
tlul celebrului film al lui Tru- 
ffaut I) *

Gei doi bancheri acordaseră 
credite preferenţiale unor cli
enţi de la care primiseră suma, 
altminteri modestă, de- 3,6 mi

lioane riali (cca. 3 milioane lei).
Se apreciază că pedeapsa, 

aparent exagerată,* vrea să fie 
înainte de toate un exemplu 
care să descurajeze proliferarea 
scandalurilor bancare, din ce 
în ce mai numeroase în tr.a  
ţară în care întregul sistem de 
credit este sub controlul ex
clusiv al statului. Ea a fost deja 
executată, cu acea tipică in
flexibilitate a magistraturii ira
niene, care apelează t° t mai 
des la asemenea, sentiitţe în 
reprimarea criminalităţii,- In 
conformitate cu prevederile I 
-Jegii islamice. - J
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pentru 
homosexuali, 

în vecinătatea 
Casei Albe

Deschiderea unui, „gay club" 
la câteva zeci de metri distanţă 
de Casa Albă a provocat vii po
lemici în capitala americană. 
„Crew Club" e prezentat de pro
prietarul său, D. C. Allen, drept 
un loc unde homosexualii din 
oraş pot să se întâlnească, să 
joaoe biliard, să se bronzeze, şă 
urmeze cursuri anti-SlDA într-e 
atmosferă „relaxată şi plăcută". 
D a r: unii martori au denunţat 
clubul .autorităţilor, susţinând 
că In realitate „Crew" este un 
„focar-de SIDA", unde homose
xualii din Washington se împe
rechează înfr-tm mod promiscuu, 
în Cuşti de fier şi în cripte re
zervate, fără să folosească pre
zervative. Cotidianul „Washing
ton Post" subliniază că inaugu. 
rarea lui „Crew Club" marchează 
o importantă schimbare de op
tică : după ce în anii '80 „sau
nele" pentru gay au fost închise 
în masă, e pentru prima oară 
când un local de* acest gen îşi 
redeschide porţile în Capitală, 
şi în ţă  la aşa mică distanţă de 
reşedinţa prezidenţială, 

imediat după depunerea de
nunţului împotriva lor, conducă
torii clubului au intensificat mă- 

■ şurile pentru a face respectată 
regula care interzice strict „ac
tivităţile" sexuale de orice tip 
în interiorul localului.

Să amintim cititorilor că unul 
dintre cei mai energici activişti 
gay este Candace Gingrich, sora 
lui Newt. liderul republican, re
putat pentru o moralitate de cel 
mai auster model, pe care o afi. 
şează; aproape cu ostentaţie. .

Grisham revine la bară!
Avocatul scriitor John Gris

ham se reîntoarce în tribunal 
pentru a-şi redobândi practica 
in profesiunea care, după cum 
se ştie, stă la baza romanelor 
sale. El şi-a anunţat revenirea 
Ia bară tocmai în momentul 
îri care în librăriile din SUA 
ajunge noua sa carte „The 
Rainmaker", a cărei acţiune se 
petrece în mediul sălii „paşilor 
pierduţi".

Cel care a scris „Clientul" şi 
„Asociatul", două best-seller, ce 
au constituit şi motivul de in
spiraţie a scenariilor pentru fii. 
mele cu acelaşi tRIu, revine 
aşadar la prima dragoste în

vara aceasta când va apăra 
drepturile moştenitorilor unui 
feroviar din Illinois, mort în- 
tr_un accident de muncă, im . 
potriva puternicei „Illinois Cen
tral Railroad", societatea sta
tală de căi ferate.

.Sunt cinci ani de când nu 
mai profesez avocatura şi mă 
simt .puţin ruginit" s-a
confesat scriitorul — dar voi 
avea alături câţiva colegi care 
mă vor ajuta cu sfaturile lor".

Grisham acceptase dosarul in 
1991, înainte de apariţia roma
nului său „Asociatul**, pe când 
încă mai credea că va putea 
să îmbine cele două profesiuni.

în i
de avocat şi de romancier.

„Credeam să pot pleda 
cel puţin 2—3 cazuri pe an, I 
pentru a nu-mi pierde înde- j  
mânarea de practician", a de- |  
clarat avocatul fabricant de J 
sucCese de librărie. Dar a tre - |  
buit să-şi dea seama că răsu- . 
nătoarea reuşită literară, care I 
l-a  făcut miliardar, îl obligă '  
să-şi dedice întreaga energie |  
activităţii de scriitor. J

„Cred că acesta ‘ va fi u lti- |  
mul dosar din viaţa mea de .  
avocat" a  admis Grisham, a- J 
dăugând : „Dacă n-o să m ă ■  
răzgândesc cumva pe la vreo 1 
50 de ani când voi fi ostenit ? 
de scris". |

Rasiştii preriilor
Au peste 5 milioane de a- 

depţi şi denumiri precum „Pa
trioţii din Colorado", „Miliţia 
din Montana". „Infanteria U- 
şoară a Texasului". * Ideologia 

, lor e apocaliptico-parânoică s 
sunt convinşi că Statele Unite 
au fost ocupate de mai multă 
vreme de trupele socialiste ale 
ONU, care supraveghează în 
lung şi In lat ţara* din elicop
terele lor negre şi aşteaptă doar 
un semnal pentru a aresta pe 
adevăraţii rezistenţi care sunt 
ei, spre a-i expedia apoi în la 
găre de concentrare.

Ceea ce-i uneşte este o pro
fundă ură împotriva guvernu
lui, pe care-1 consideră tiranic 
şi dictatorial, şi opoziţia de

clarată faţă de controlul a r
melor (pe care îl consideră ca 
făcând parte din aceeaşi con. 
spiraţie pentru a instaura dic-

Pânza de păianjen a extremei 
drepte din SUA

tatura comunistă mondială), 
faţă .de imigrare, avort, drep
turile, homosexualilor, taxe. 
Dovezile „tangibile" ale juste
ţei suspiciunilor lor a r fi, după 
ei, lichidarea lui David Koresh,- 
liderul sectei Davidienilor, ucis 
de FBI in asaltul de Ia Waco, 
în Texas, şi asasinarea, tot de

către agenţii federali, a profe
tului supremaţiei albe, Randy 
Weaver, împreună cu so ţia 'ş i 
fiul său, în 1992.

„Chiar dacă proliferează mai 
ales în 'statele în care minori
tăţile etnice sunt insignifiante, 
cea mai mare parte a lor do
reşte să elimine pe negri şi pe 
evrei de pe faţa pământului", 
explică Chip Barlet, analist al 
„Politica]. Rosearch Associates" 
din Gambridge.

Pentru a comunica între ei 
adepţii miliţiilor de extremă 
dreaptă americane folosesc o 
reţea de faxuri, computere, ra 
diouri pe unde scurte şi video- 
casete. „Este prima mişcare 
socio-politică din istoria or
ganizată via Internet" explică 
acelaşi Barlet,

va fi 
Oprima 

doamnă" 
a Franţei?

Amândouă, elegante şi sobre. 
Mereu alături de soţii lor .aflaţi 
in plină cursă pentru Elysâes, 
Sylviane Jospin şi Bernâdette 
Ghirac sunt gata să' preia succe
siunea lui Dânielle Miţterrand< a 
lui Claude Pompidou ş i . a " lu î 
Anne-AymOne Giscăfd dTSstafefe.’ 

Sylviane Agacinski, > 48 jo i ,  
soţia socialistului Jospin (ântfei- 
doi la a doua căsnicie) d in ta n le  
trecut, are o privire senină / şi 
este profesoară de filozofie la 
Institutul de înalte, studii în. şti
inţe sociale. Lui Lionet nu_i re
proşează decât marea dezordine 
de acasă. E*. mama unui băieţel 
de 10 ani (Lionei are şi el doi 
băieţi din-prim a căsătorie). Fiică 
a unui inginer de origine polo
neză, a r e .o  soră actriţă şi li 
place să se definească drept o  
„femeie —^filosof".

Bernâdette Therese Marifi
Chodron de Coureel,- 62 ani, so
ţia primarului Parisului; Jăeques 
Ghirac, al doilea plasat în în tre- 

- cerea prezidenţiabililor după *
primul tu r de scrutin, descinde 
dintr_o veche familie nobilă Ce 
a dat Franţei diplomaţi, ofiţeri 
şi prelaţi. Are două fiice şj îşi 
dedică timpul activităţilor uma
nitare. Se îmbracă la stilistul 
Pierre Chardin. Este o catolică 
practicantă, cu simpatii u ltra- 
conservatoare, fidelă liturghiei în 
limba latină.
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• REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII
O „Sunt două excese la fel de periculoase; 

a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea”.
PASCAL
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RAŢIUNEA ÎN DEFINIŢII
•  „Sâmburele dreptului şi sufletul legii”.

Proverb german
•  „Arbitru între bine şi rău"

9  Seneca
•  „Cel mai mare duşman al inimii".

G.G. Casanova
•  ..Lumina spiritului".

La Rochefoucauld
•  „Fiica Timpului, care aşteaptă totul de la tatăl ei". 

Voltaire
•  „Arta artelor".

J.W. Goethe
•  „învăţătorul celor inteligenţi".

-'Xi : -Proverb german
•  „Acea parte a sufletului care e principiul judecăţii". 

Platon
•  „Ghid prost şi orb; lăsaţi-vă conduşi de ea şi în

totdeauna vă va duce la nebunie".
Oxenstierna

•  „Puterea de căpetenie a vieţii umane".
P.P. Negulescu®

] Selecţie de ILIE LEAHU

CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA !

Rezervaţii
Jlura. Mare de ia Ohaba Pono

rului, numită şi Peştera Mare, se 
află situată la hord-est de satul 
Ohaba. Această peşteră este mar
cată de o despicătură uriaşă în 
stânca de calcare jurasice. Pe aici 
iese pârâul Ponor, afluent al 
Streiului, care reprezintă o resur- 
genţă puternică, cu o reţea hi
drografică încă puţin cunoscută. 
Această peşteră a fost explorată 
pe o lungime de aproape 2 km 
de către cercetătorii Institutului 
de Speologie din Bucureşti. La 
120 m de la intrare se află o-sală 
mare care' a servit, aşa cum o 
dovedesc resturile de ceramică 
neolitică, de refugiu omului pri- * 
mitiv. Recent a fost descoperită 
o imensă colonie a celui ma; mic 
liliac cunoscut în Europa (Pipi- 
strellus pipistrellus).

Pentru importanţa sa speologică, 
această peşteră a fost declarată 
monument al naturii în antil 1954.

Tot monument ăl naturii a fost 
declarată şi Peştera Tecuri, 
situată pe culmea ce se înalţă la 
est de Valea Pietrosului, pe ver
santul, stâng al acesteia. în  apro
pierea liniei de! contact, dintre cal
carele -tectonice In care şe află 
şi cristajinui .munţilor Şebeşuhli. 
Aceasta este o peşteră deosebit 
de apreciat^ atât djn punct- de 

ştiinţific cât şi pentru 
. frumuseţile rare ce le ascunde. 
Deosebit de-interesante sunţ con- 
creţiuniie din galeria principală 
bogat ‘ împodobită cu stalagmite,

* • •  V * < •  * •  .  •  • •  • •

l k J x w n r . - i 9
— Am o soţie bună, o mamă excepţională pen

tru  cei doi copii ai noştri. N u pot spune că nu 
o iubesc, doar e mama copiilor mei, ne-am căsă
torit din dragoste... Intr-O zi când eram cu băieţe
lul în parc el s-a împrietenit cu o fetiţă drăgăla
şă ce venise cu mama ei. Cât timp copiii s-au 
jucat, noi am stat de vorbă, ca între părinţi. La 
început ne întâlneam când şi» când, din întâm 
plare, apoi am ajuns să ne stabilim oră comună 
de plimbare cu copţii. Povesteam despre cei mici, 
despre greutăţile zilnice, despre muncă şi poli-

şi gusturi comune. Citisem cam aceleaşi cărţi, 
aveam acelaşi autor preferat, iubeam aceeaşi m u . 

szică. Fără să ne dăm seama între noi s-a .înfiri
pat o dragoste. Ne-am dat câteva întâlniri şi fără 
copii; Simţeam că o iubesc tot mai mult. Nu mai 
ieşeam cu copilul decât atunci când aveam .pro
gramul stabilit, dar nu mai ieşeam nici cu soţia. 
Ajunsesem să fiu irascibil faţă de copii şi îi gă
seam mereu nod în papură soţiei. O criticam că 
n u  îşi îngrijeşte părul, că umblă nearanjată prin 
casă, că nu mi-a făcut mâncarea pe gust sau nu 
mi-a călcat perfect hainele. Şi totuşi îmi iubesc 
soţia şi copiii. Simt că am luat-o pe Un drum  gre
şit. Nu mai ştiu ce să fac...

— Ştii, între cele zece porunci una sună aşa : 
„Să nu pofteşti femeia altuia."

INA DELEANUtică, speranţe şi viitor. Ne-am descoperit afinităţi
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f« MURPHY S.A."
•  Leghe lui Graditor

1. Dacă ceva se poate sparge, se va sparge, dar numai după 
ce expiră termenul de garanţie.

2. Un obiect necesar îl poţi găsi la solduri numai după ce l-ai 
cumpărat la preţul obişnuit.
0  Legea lui Greener

Să nu te contrazici niciodată cu un om care cumpără cer
neală cu kilogramul.
C Principiul lui Jones . v

Nevoile sunt în funcţie de ceea ce au alţi oameni.
•  Legea lui Kafka

In lupta dintre tine ..şl,lume, pariază pe lume.
9 Legea lui Lawyer

Telefonul nu va suna până când nu-ţi vei părăsi biroul şi vei 
merge către capătul opus al clădirii.
9 Legea lui Leahy

Dacă un lucru se face greşit, îndeajuns de des, devine corect.
Selecţie de ILIE LEAHU
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Cascada Lola ia Foto T. IACOB

stalactite, scurgeri parietale, for
maţii coraliforme ş.a. Dintre aces
tea cele mai atrăgătoare sunt cris
talele de calcită, numite cristalic- 
tite, de culoare roşcată-străvezie, 
precum şi stalactitele şi coloane
le stalagmitice de mărimi impre
sionante. Una dintre cele mai 
frumoase săli este „Camera roşie" 
îmbrăcată in variate formaţii con- 
creţionare de culoare roşie. S-a 
identificat, mai ales primăvară, 
o bogată populaţie a coleopterului 
endemic Sophrochaeta dacica.

Pus? sub ocrotire au fost şi două 
peşteri dîn Parcul naţional Re
tezat : Peşteră Zeicului, Peştera 
cu Corali, deosebit de importante 
pentru valoarea lor ştiinţifică şi 
peisagistică.

Ing. IACO» TRAIAN, Orăştie

F I  o r i

Sfaturi culinare
•  CUM SA DREGEM O CIORBA ? 

Este uşor de învăţat. într-o farfurie 
adâncă bateţi un gălbenuş de dU, 
apoi, cu o lingură, adăugaţi zeamă 
din ciorba caldă şi bateţi din nou. 
Diluaţi astfel gălbenuşul cu 10-15 
linguri zeamă şi turnaţi amestecul 
în oală. Aveţi grijă ca ciorba să*nu 
fie prea fierbinte sau să clocotească 
pentru că atunci compoziţia se taie 
şi gălbenuşul nu va mai da nici gust 
şi nici-aspect plăcut. Dacă vă place, 
puteţi adăuga o lingură-două de 
smântână. Nu uitaţi verdeaţa atât de 
bogată îrr vitamine.

•  CHIFTELUŢE- CU BRANZA 
Bateţi bine două-trei albuşuri spumă.. 
(Gălbenuşurile folosiţi-le la  alte pre
parate). Incorporaţi apoi 250 gr. 
brânză rasă (telemea). Dacă vă pla
ce puteţi adăuga puţin piper. For
maţi cu mâinile chifteluţe rotunde 
de mărimea dorită, daţi-le apoi prin 
pesmet şi prăjiţi-le în ulei fierbinte. 
Se servesc calde, ca aperitiv. (N.Z.)

•  Deoarece soţia îl 
înşela t° t timpul, un 
bărbat i-a făcut acesteia 
o pereche de chiloţi din 
tablă.

A doua zi; întorcân- 
du.se de la serviciu, iar 
n-a găsit-o acasă.

întrebând un vecin 
dacă n-a văzut-o, o- 
cesta ii spune:

— A venit însoţită 
de un, bărbat, mf-a ce
ru t o cheie de desfăcut 
conserve, apoi au plecat 
împreună...

ILIE LEAHU
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•  — Ospătar, adă-mi o 
scobitoare.

— Imediat, să se elibe
reze.
s:, •  — Şi cum ai scăpat dc 

tipul care te plictisea în
grozitor 7

— Simplu. L-am luat 
în căsătorie.

•  —- Ionel, ce face un 
copil cuminte' care stă pe 
scaun în tramvai şi vede 
o doamnă în vârstă ur- 
cându-'se ?

— Se face că doarme.
•  — Am auzit că aseară 

te plimbai Ia braţ cu o 
femeie drăguţă.

— E minciună, doar eram 
cu tine.
. • Aş vrea să cum
păr unu] dintre papagalii 
ăştia.

■4; Trebuie să-i luaţi 
neapărat Pe amândoi, li
nul vorbeşte, celălalt tra
duce. -.F-

•  O tânără învăţătoare 
Se adresează către bunicii 
elevilor e i :

—- V-am convocat să mă 
plâng de copiii dv. Nu 
vin ia şedinţele cu părin
ţii.

•  — Eu am cunoscut un 
•m  cure imita atât de 
bine pisările, « f  veneau 
toate în grădină, in imul 
Iui.

— Eu, sice celălalt, a n  
avut un prieten care imita 

.atât de Mite cântecul co
coşului, că imediat răsărea  
Soarele.

Găsite de 
GH. I. N.
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ORIZONTAL : 1) Seră de flori la poar
ta grădiniţei - Polenul astral al florilor de 
gheaţă ; 2) Flori de excepţie din fastuoasa 
grădină a lui Juvenal - Floare veştejită din 
grădina istoriei ; 3) Albă floare de colţ 
realizată sintetic - Petalele de catifea ale

mirificelor roze ; 4) Îmbiere laconică fără 
reverenţe - Bijuterii florale intrate** gale
ria a rte lo r; 5) Ajutoare de întreţinere 
pentru un floricultor - Flori de azalee puse 
în v ază ! ţ  6) Veche dilemă de sorginte 
dramatică - Ambuscadă sub semnul lui 
Ares ; 7) Mediu specific cu extracţii în 
floare (pi.) - Aripa ocrotitoare a legii într-o 
expunere simbolică; 8) Stil sui-generis 
de tăiere a unui pe ţio l! - Sălbatice sorcove 
florale cu parfum primăvăraţic ; 9), Cul
tivatori* rarelor flori ale recunoştinţei - 
Cursă captivantă desfăşurată în lumea tă 
cerii ; 10) Gherghină înflorită în grădina 
satului - Şăgalnicul sol al primăverii în. 
veşmântat cu flori multicolore.

VERTICAL: 1) Potirul alb al florilor 
cu aromă ameţitoare - Sărbătoare prim ă, 
văratică de jubilaţie florală ; 2) Dulceaţa 
florilor din fagurii expuşi la soare - P re-. 
tendenţii curţii la o coroană împodobită cu 
Hori ; 3) Un fel de arahide servite pe mo
ment -  Floarea amintirii pusă-ntr-un album 
(mase.) ; 4) înveşmântat în toga petalelor 
de crin - Simbolul obişnuit al drajeurilor 
efervescente; 5) Şuviţă despletită din- 
tr-un ţesut de demult - înfloritură în esen
ţă cu atuul alternativelor ! ; 6) Efracţor de 
alcovuri cu ,iz  de sânziene ! -Baubau ză-

rainne cmiteju*e roiunae v, ou . • — ■
a dorită, daţi-le apoi prin Ţ îm preună-^ LEAHU S ! *  Găsite de • • !
prăjiţi-le tn ulei fierbinte. Ţ  ILIE LEAHU y  j . GH. I. N. |
calde, ca aperitiv. (N.Z.) »—»-• —  **■» •»
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fără mislit în traista eu poveşti: 7) Bijuterie Soluţia problemei din pr. trecut.
gale- a pământului cu motive florale - Motocel
nere primăvăraţic cu discrete f lo r i; 8) Fecioa- 1. Dg2!
puse ră  clorotică refractară la mângâieri - Fio- 2. Dd2 mat
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mislit in traista cu poveşti ; 7) Bijuterie 
a pământului cu motive florale - Motocel 
primăvăraţic cu discrete flori ; 8) Fecioa
ră  clorotică refractară la mângâieri - Flo
rile negre din grădina sufletului”; 9) Cu
prins de o adâncă melancolie a trupului 
- Floare de colţ născută pe zăpada unui 

surâs ; 10) Servit la masă într-un decor
cu motive florale - Ancestral cultivator al 
florilor veseliei.
DICŢIONAR : ERO, INA.

V A SILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „DOPING" 
APARUT' ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBĂTA TRECUTA :

1) POLARITATE ; 2) ACIDULA - ES ; 
3) TITULARIZA ; 4) INELAR - BAN ; 5) 
BARA - ARIT : 6) U - ARA - OŞTI ; 7) LA
TERAL - AO : 8) AMU - CT - UNA ; 9) RA
RĂ-ECRAN; 10) INAUGURARE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :

A lb: Rh2, Td7, Ncl-, Nh3, Cgl 
Negru :,Rf2, p : e2

1. Dg2!
2. Dd2 mat
1. —-----Df6-f-
2. Ng5 mat
1. --------  Rel
2. Nd2 mat
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Convorbire cu «U ZSOLT FEKETE, 
deputat UDMB în Parlamentul României

— Recent a avut Ioc o  UDMR nu are nici un rol
întâlnire ta vârf Intre în această chestiune. ' 
PDSB si UDMR. Ce sem- — Se vorbeşte de puri- 
nificaţle acordaţi acestui e- ficarea etnică. Credeţi că 
venim ent? are loc aşa ceva In Ro-

— Ştiţi foarte bine că a mânia ?
avut loc întâlnirea de la  — N-aş putea zice că da, 
A talanta — SUA — care dar minoritatea maghiară 
putea să se ţină şi In Ro- se simte marginalizată, i- 
mânia. Acolo s-a stabilit zolată. Iată un singur ar
că discuţia trebuie să con- gum ent: sunt puţini raa- 
tinue. Recent a avut loc la ghiari în poliţie, armată. 
Miercurea Ciuc o şedinţă în Guvern, FPP, FPS şa* 
a  Consiliului Consilierilor — UDMR ii cuprinde pe

UDMK unde s-a hotărât, de 
asemenea, să se discute cu 
toate formaţiunile politice 
din România. întâlnirea la 

' care V-aţi referit se în
scrie pe această linie. De 
ani de zile, UDMR cere 
un astfel de dialog în ca
drul căruia să se spună 
lucrurilor pe nume, să pu
nem toate lucrurile pe ma
să şi să le discutăm des
chis şi sincer. întâlnirea 
cu PDSR este primul pas 
in această direcţie.

— O parte a presei a 
Scris că ar fi vorba de rea
lizarea unei alianţe între 
partidul de guvernământ 
şi UDMR.

— Nu este vorba de aşa 
ceva, ci*de o clarificare a 
poziţiilor în diferite pro-

■ blenae. UDMR militează 
pentru păstrarea identită
ţii etnice a minorităţii ma
ghiare din România.

—* Tratatul de bază în 
tre România şi Ungaria nu 
& fost încă semnat, mai 
ales din pricina Recoman
dării 1201, neacceptată de 
partea română, 
î — Problema aceasta a 
fast discutată şi cu condu
cerea PDSR. Dar încheie
rea tratatului este o treabă 
a celor două guverne,

toţi maghiarii din Româ
nia ?

— Nu, nici pe departe.
-— La Tîrgu Mureş a luat

recent fiinţă un partid ma
ghiar de orientare libera
lă, care — cum au decla
rat liderii lui — nu va fa
ce parte din UDMR. Ce 
părere aveţi de acest as
pect ?

— Am auzit de noul par
t id .  Cred că este o diver
siune pentru destrămarea 
uniunii noastre.

— Susţine UDMR auto
nomia etnică ?

— Susţinem autonomia în 
lumina Constituţiei şi a le
gilor ţării. Sigur, în locali
tăţile unde trăiesc numai 
maghiari se realizează şi 
autonomie etnică. Asta nu 
înseamnă desprinderea de 
stat ş.a., ieşirea de sub au
toritatea Guvernului Româ
niei. Dar autonomia, şi în 
primul rând cea financia
ră, este neapărat necesară.

— I-am auzit pe mulţi 
oameni exprimându-şi ne
mulţumirea faţţî de acti
vitatea Parlamentului.

— Menirea Parlamentu
lui este aceea de a face 
legi. Şi asta ne şi străduim 
să realizăm. Să ştiţi că se 
lucrează foarte mult, în 
special în comisiile de spe-

* .....*  " « -'■■- I f .... f ...... 1 “ o ...- b « -----S

E bine să se ştie î
cialitate unde se poartă 
dezbateri foarte aprinse pâ
nă se conturează proiectul 
de lege ce se pune apoi 
în discuţia plenului Sena
tului sau Camerei Deputa
ţilor. Se Întâmplă foarte 
des ca un proiect de lege 
să fie aprobat în comisie 
ca apoi, în dezbaterile In 
plen, să cadă. De aseme
nea, un deputat anume să 
aprobe în comisie un pro
iect de lege pentru ca a- 
poi. In plen, sâ voteze îm
potrivă.

— De ce .credeţi că se 
produc asemenea lucruri?

— In  plen funcţionează 
disciplina de partid. Cum 
votează liderii aşa  votează 
şi ceilalţi reprezentanţi în 
Parlament al formaţiei po
litice respective. Este ade
vărat că se pierde şi mţil- 
tă vreme cu discuţii ste
rile, unii iau cuvântul nu
mai să se afle în treabă, 
să toace timpul în zadar.

— Vă mulţumim dle de
putat pentru convorbire.

•— Cu toată plăcerea I
Oricând la dispoziţia pre
sei I

A  consemnat 
TRAIAN BONDOR

In ziarul „Cuvântul liber" 
nr. 1348 din 28 martie 1995, 
a apărut o notă intitulată 
„Oameni purtaţi pe dru
muri", în care veteranul de 
război Ioan Grohotean din 
Ciungani (Vaţa de Jos) a- 
răta că n_a fost servit cu 
foile de transport gratuit 
cu trenul şi cu autobuzul.

Pentru evitarea aglome
raţiei, la cererea şi a ve
teranilor de război, am pla
nificat eliberarea foilor res
pective de transport, pe 
comune, în anumite zile. 
Planificările au fost comu
nicate primăriilor, cu ru 
gămintea de a le comuni, 
ca prin afişare. îri 2 fe
bruarie 1995 ’ într-adevăr 
s-a prezentat veteranul de 
război Ioan Grohotean, 
când erau planificate co
munele Crişcior şi Lunco- 
iu de Jos. I s_a spus să 
mai aştepte puţin să se 
termine cu cei planificaţi 
şi va fi servit şi el. Nea- 
vând răbdare, a -plecat. în 
ziua de 2 martie a.c., când

•  •  9 9 9 9

a fost planificată Vaţa de 
Jos şi Ribiţa, a veftit la 
sală obţinând hr.- de o r. 
dine 13 şi insistând să-şi 
primească imediat dreptu
rile cuvenite. A fost sfă
tuit sâ mai aştepte puţin 
pentru că nr. 13 urmează 
repede. Când a fost stri
gat nr. 13, el nu mai era 
în sală. fiind plecat prin 
oraş, între timp, mai fiind 
strigat de câteva ori, nu 
s-a mai prezentat, Menţio
năm că ori de câte ori s-au 
prezentat veterani in afa
ră de cei planificaţi, având 
nevoie de bilete de trans
port, au fost serviţi până 
la ultimul, întregul Comi
tet plecând acasă de la sa
lă, de multe ori şl la ora 
18. E bine să se ştie şi a - 
cest lucru !

Asociaţia Naţională 
a Veteranilor de Război — 

Subfiliala Brad 
Preşedinte,

Ing. IOAN CIOCAN 
Secretar,

BIBU IOSlF

•  •  •  *  •

Creşterea şi îngraşa rea porcilor ocupă un loc de seamă în activitatea 
complexului agroindustrial care a luat fiinţă în cadrul S.C. Marmosint S.A. din 
Simeria. Foto ; PA VEL LA ZA

Nu-i vorba, stimaţi ci
titori, despre un exerciţiu 
de adunare, de pe vremea 
când făceam aritmetică în 
clasele primare. Nu. Este 
vorba despre un om : An
dronic Ţebian, din Deva, 
locuitor pe strada Horia, 
la nr. 169, casă m are ,'ară 
toasă, curte acoperită cu 
viţă de vie nobilă, grădină 
Încărcată cu vişini şi ci
reşi, straturi de salată, cea
pă, usturoi, morcovi şi flori. 
Multe flori.- 

Dar nu v-am spus® ce-i 
cu 46+6+16. Sunt 46 de 
ani, şase luni şi. 16 zile — 
vreme în Care nenea An-

46 f  6 f  16
dronic a petrecut-o la vo
lan, numai la o firmă : coo
peraţia de consum. Câte 
maşini a dus de la zero 
kilometri până la casare în 
această perioadă, nu mai 
ţine ihinte. Multe, in ori
ce caz. In schimb ştie că : 
„Nu am pomenit ce-i ăla 
accident de circulaţie, a- 
bateri, sancţiuni, concediu 
medical. Maşina a fost pen
tru mine ca lumina ochi
lor. în  mulţi ani nu mi-am 
făcut nici concediul de o- 
dlhnă. Să nu las maşina 
pe seama altuia, să nu mi-o 
hodorogească".

Astăzi, la 70 de ani, cu 
sănătatea şubrezită —- c «  
peste 46 de ani de tras la 
şaibă Îşi spun cuvântul —, 
nenea Andronic are multe 
mulţumiri de suflet.

— Copiii mei, Adrian, 
Petru şi Elena,, sunt oameni 
aşezaţi la casele lor. De 
la feciori am două nepoţe
le ca doi bujori. Copiii au 
fost cuminţi, m-au ascul
tat. Cu soţia mea Virginia 
— şi ea a lucrat la coo
peraţie peste 25 de ani — 
am  ridicat o casă trainică. 
Ne rugăm lui Dumnezeu 
să ne deie zile cu sănăta
te, să ne creştem nepoţeii...

— Nene Andronic, Dum
nezeu să vă împlinească
dorinţele I

Gh.I. NEGREA

Unitatea străveche carpato-dunăreana, 
bază a dezvoltării istorice ulterioare

In  regiunea carpato-dunăreană 
S-a format încă din cele mal în
depărtate timpuri o vastă şi a- 
dânc structurată unitate cultu
rală, căreia i-a corespuns perma
nent o unitate etnică. Unitatea 
culturală carpato-dunăreană nu 
g fost legată numai de o uni
tate etnică, dar a şi determinat-o 
ta  partea esenţială a ei şi in de
cursul timpului, în dezvoltarea 
sa neîncetată. O asemenea uni
tate etno-culturală s-a sprijinit, 
bineînţeles, pe o unitate geogra
fică, având in centrul său ini
ma naturală a Transilvaniei, ca
re a pulsat mereu yiaţa traci
că, geto-dacă, daco-romană şi a- 
poi pentru totdeauna româneas
că. Transilvania a ocupat o po
ziţie centrală în cadrul pămân
tului românesc şi al unităţii de 
cultură, limbă, de obiceiuri şi 
aspiraţii ale poporului român. 
Carpaţii nu au. constituit nicio
dată o graniţă şi aceasta înce
pând chiar din epoca în care 
s-au pus temeliile unei vieţi sta
bile in Carpaţi .şi la Dunăre, a- 
dieâ prin mileniul al Vl-lea î. 
de Hr. Nu -despărţiseră Carpaţii 
ş i Dunărea nici comunităţile o- 
n^neşti ale paleoliticului, când 
via^A omenească era în plină 
dezvoltare şi omul însuşi se for
ma prin muncă şi în cadrul so- 
cietoţii, care se închega treptat 
şi ea.

Moştenirea culturală rămasă 
de la grupele omeneşti ale neo
liticului a stat la baza viitoare
lor sinteze, care din etapă în e- 
tapă aveau să ajungă la marea 
sinteză a poporului român, a

limbii şi culturii sale. Câtă drep
tate avea I. Andrjeşescu scriind 
doar eu puţini ani înainte de 
unirea Transilvaniei cu vechea 
Românie urm ătoarele: „Fiind
că un, lucru este mai presus de 
îndoială : dacă originea popo
rului român e legată de terito
riul colonizării romane, cultura 
lui nu începe de la August şi 
de la Traian".

Fără îndoială că la baza dez
voltării istorice ulterioare de o 
parte şi de cealaltă a Carpaţilor 
stă unitatea etno-culturală din 
epocile premergătoare cuceririi 
romane. Aceasta este o conclu
zie ist<?rică, pe care nimeni n-o 
poate contesta. Atare unitate a 
depăşit teritoriul actual al Ro
mâniei, ea acoperind în acele 
vremuri întreaga regiune carpa
to-dunăreană în accepţia geografi
că, istorică şi culturală cea mai 
largă. Substratul tracic şi geto- 
dac a constituit fermentul per
manent al temeliei continuităţii 
multimilenare şi al procesului 
însuşi al formării poporului ro
mân început după, cucerirea ro
mană şi a cărui vatră a fost, cum 
se susţine, inima Daciei romane 
însăşi.

Din zările istoriei unei vieţi 
stabile bazate pe cultivarea plan
telor şi creşterea animalelor, a- 
proape întregul pământ româ

nesc a fost acoperit cu o pânză 
a aşezărilor grupurilor omeneşti 
aparţinând culturii neolitice de
numită Criş, cunoscută şi sub 
numele de Starceva în ţinuturi
le din sud-vestul României. Tre- 
cătorile Carpaţilor nu au repre
zentat nici un fel de stavilă în 
calea răspândirii acestor stră
vechi cultivatori ai ogoarelor şi

TEMEIURI PENTRU O 
■ V  ISTORIE 

MULTIMILENARĂ

primii creatori ai Unei culturi 
unitare, în conţinutul căreia ce
ramica pictată înainte de ardere 
constituie unul dintre elemente
le tipic-caracteristice.

Când grupele celor mai yechi 
cultivatori din Europa centrală 
s-au răspândit spre răsărit, a- 
ducând aici vase cu decor liniar, 
ele au întâlnit în regiunea' car
pato-dunăreană o cultură unita
ră, în aria căreia au pătruns, de 
o parte şi de cealaltă. Ceea ce 
trebuie subliniat pentru ca ima
ginea unităţii să ne fie mai cla
ră încă de la vremuri când se 
puneau temeiurile vieţii stabile 
pe aceste locuri este aceea că în 
perioada pătrunderii purtătorilor 
culturii liniare exista în Carpaţi

şi la Dunărea de Jos un fond de 
cultură neolitică unitar, întărit 
continuu prin noi impulsuri e- 
geo-mediteraniene.

Influenţele din afară nu au a- 
vut un rol hotărâtor nici in pro
cesul formării sintezelor neoliti
cului mijlociu de pe teritoriul 
României. în  această privinţă es
te  locul a aminti aici concepţia 
aceluiaşi I. Andrieşescu referi
toare tocmai la problema origi
nii locale a culturilor neolitice 
din Europa sud-estică şi din Da
cia, El scria în 1912 : „înainte 
de problema oricărei influenţe, 
o cultură pune pe aceea a făp
tuirii, a elementelor caracteristi
ce, alcătuitoare, fiindcă, oricât 
de adânci şi întinse sunt influen
ţele ce o acopăr sau o străbat, 
în adâncul său intim stau fibre
le de viaţă proprie, pe care ele 
le pot preface, dar nu înlocui".

Descoperirea şi definirea mai 
de aproape cu punerea pe baze 
ştiinţifice largi a studiului cul
turilor bronzului tracic din Car
paţi şi de la Dunăre, precum şi 
al metalurgiei bronzului, au scos 
în toată evidenţa continuitatea, 
permanenţa tracică, după cum 
spunea N. îorga, şi unitatea stră
veche tracică indestructibilă. Spa
ţiile pe care s-au constituit cen
trele metalurgice tracice ale e- 
pocii bronzului şi din perioada

timpurie a primei epoci a fieru
lui acopereau întregul teritoriu 
actual al României, trecând şi 
pe acela al statelor vecine. Răs
pândirea aceloraşi tipuri de o- 
biecte de bronz In răstimpul la 
care ne referim pe teritoriul Ro
mâniei fâc dovada nu numai a 
unităţii de cultură a lumii; traci
ce, dar şi pe aceea a continuită
ţii, a legăturilor genetice, orga
nice intre epoca bronzului şi pri
ma epocă a  flerului, care înce
pe, precum se ştie, pe la 1200 1. 
de Hr. Problema culturii acestei 
noi etape a istoriei străvechi tra 
cice a putut fi lăm urită abia da
torită cercetărilor din ultima pe
rioadă în sensul unei dezvoltări 
locale, neîntrerupte, în toată re
giunea carpato-dunăreană. Vatra 
tracică a metalurgiei rămâne 
multă vreme tot Transilvania, 
până când, noul metal, fierul, ne 
aduce unele schimbări, fără însă 
ca unitatea • şi continuitatea să 
fie sfărâmate.

Unitatea, continuitatea şi et- 
nicitatea culturii tracice de pe 
vastul teritoriu locuit de traci 
rămân intacte şi în pragul de 
trecere spre a doua epocă a fie
rului.

Factorul celtic a contribuit, de 
asemenea, la fructificarea şi la 
dinamizarea fondului autohton 
geto-dâc, îmbogăţind conţinutul 
însuşi al culturii locale cu noi 
forme, care odată adoptate de 
daci au fost transformate şi dez
voltate după gustul şi puterea de 
creaţie proprie strămoşilor noş
tri. i . -

Prof. ION FRAŢILA
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CENTRUL 0B DISTRIBUIRE: DEVA, St C.22> DecembXte* 
fit. W  ( S • C • •  POLIBAVA^S T « lv € 2 fi7 IU  •
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SJC, GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA

Organizează cele mal frumoase şi tentante 
excursii de 12 zile ia  GRECIA.

Informaţii şl înscrieri la sediul firmei din 
Deva, str. D. Zâmfirescu. bl. C (TCH) e t  l ,  t d  
054/627866; 627906, orele 9—17 (Sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari şi 1 ‘ dolari ia 
leL (DJP)

OFERTA SPECIALA
Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase, 

preţuri.. Contactaţi. S.C. COMSER S.R.L. 
Hunedoara, tel 716915,716551, fax: 71&773 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor 
Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie. Bucureşti. 
Constanţă, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara, 
Oradea, Reşiţa, TîrguJiu.
#  Angajăm reprezentanţi de vânzări!

I M P O R T A N T :

LA DEVA — CASA DE AMANET 
„ARISTOCRAT*4

mereu in spri$nul dvs., cu împrumuturi ime- 1 
diate în Iei. Zilnic, in str. libertăţii, bL 2» et. 
1, jap. 11, intrarea prin curte (vizavi de maga
zinul Comtim). (609713)

F EDERALCOOP DEVÂ 

-Str. 1 Decembrie, nr. 14 

O R G A N I Z E A Z Ă

t

I*

i
j înzim  âe 24mai 1995, ora 10, pentrupre- j 
1 luarea in cooverare sau asociere a  unitătU *

& C ■

s c  Q U A S A R s a
Deva Bd.Decebai BI R Tel/Fax 611261 614983

Va oferă cu plata in Rate !î!
In calitate de reprezentant al firmei ANA ELECTRONIC 
va oferă toata gama de produse S a m s u n g

*  Televizoare color Goldstar, Megavision, 
Philips, Grundig, Panasonic

*  Videoplayere.vicleorecordere
*  Toata gama de produse electrocasnice 

Rowenta, Philips, DeLonghi
*  Aragaze Samus (Satu Mare)
*  Frigidere si congelatoare Arctic,Beko 

Philips-Whirlpool
*  Maşini de spalat de Cugir ,Beko 

Daewoo,Philips Whirlpool
instalaţii de satelit

I S.C. BENTOCALCAR S.A. DEVA  î

j O R G A N I Z E A Z Ă  j
J Licitaţie publică în data de 22 mai |  
* 1995, ora 10, la sediul societăţii din Deva, |  
j  Piaţa Unirii, nr. 9, etaj III. J
| Licitaţia are ca scop, vânzarea mljlo- 1 
j  cului f ix  |
! •  COMPRESOR DE AER 2 V  30, tip }
ţJieŢfţa. I
j; Studierea documentaţiei licitaţiei se t
; poate face zilnic, la sediul societăţii, între  j 
|  orele 7,00— 15,00. I
; Informaţii suplimentare la telefoane r t
« 615273 i 618943. (9743) {

{  ” S.C. CALORE IT A L tP A N  S.R.L: |
I ORĂŞTIE, I

l  str. A . Vlaicu, nr. 1, te l/fa x  642100 §
j închiriază spaţiu 80-100 m în Deva j  
!  sau Hunedoara, zonă centrală sau între i 
4 blocuri, în  vederea amplasării unei linii ;■ 
|  modeme de panificaţie. (9712) |

S.C. CRISBUS S.A. BRAD

O Casier -
I O Şoferi I
J Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ! 
1  CRIŞBUS S.A. Brad, strada Goşa, nr. 44, sau la ) 
; tel. 651242, 651243 — biroul personaL (323) *
I I

T A L O N  P E  P f lR T K I P f lR r

Numele şt
prenumele:.......        «■..»
Adresa:....u......................      —
telefon:.,..................................................
Berea preferată:...,........................................ •••»

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Satu Mare 
B*" Traian 5/51 tei.; 061-711381, -737013 fax 064-1909y§ 

CENTRUL DE DISTRIBUIRE DEVA 
s t r . 22  D e c e m b r i e , n r . 257* - - r 
C S .C .S O L ID A V A HS . A .  ) T e l . 626710 )

P R O I E C T U L  

BUGETULUI CONSILIULUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 1995

* — cifre orientative —*

I. VENITURI TOTALE
din care:
1. Venituri proprii
2. Sume defalcate din impozitul, 

pe salarii
3. Transferuri din bugetul de stat 
din care:
— pentru protecţia socială a 

populaţiei
—  investiţii

II. CHELTUIELI TOTALE
din care :
1. Învăţământ
2. Sănătate
3. Cultură şi artă
4. Asistenţă socială
5. Gospodărie comunală 
din care:
— cheltuieli pentru întreţinere 

străzi, iluminat public, salubritater 
întreţinere zone verzi

— protecţie socială privind 
energia termică livrată populaţiei

— investiţii
6. Administraţia publică locală
7. Apărarea civilă
8. Rezerva bugetară '

-mii lei- 
8249060

3100666

2230006
2919006

1 4 0 0 0 0 6
1519066
8249606

1 428 400 
1856661 

61945 
218 232 

3 914 423

745 423

1769000
711066
35606
36006

(321)

S.C. CĂTĂLIN & LEO

ţiale.

LA PREŢURI DE IMPORTATOR :
#  roşii, castraveţi, ardei iute, ceapă etc.
•  banane, portocale, lămâi 
Garantăm cele mai mici preţuri.
La cantităţi mari se fac ţeduceri substan-

Căutaţi-ne si vă veţi convinge ! 
Telefoane : 058/830914, 830911.

f{
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R.A.T.P. DEVA !

Anunţă publicul călător despre intenţia de 
majorare a tarifului de transport urban în co
mun Ia 200 lei. (320)

COOPERATIVA „MOŢUL" BRAD

Intenţionează să majoreze preţurile si ta
rifele începând cu data de 15 mai 1995.

începând cu data de 15 mai 1995, Coope
rativa „Moţul" Brad va aplica adaosuri cuprin
se între 0—150 %.
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\
VANZARI-

GUMPARARI

•  Vând motocicletă Sim_ 
son modificată, zilnic, 
după ora 19. fel. 661013.

(9792)
•  Cumpăr apartament

două camere, exclus Da- 
eia şi Micro 15, Deva. tel. 
625092. (9798)

•  Vând convenabil casă, 
grădină, Orâştie, Plantelor, 
tel, 642263, după ora 20.

'  (9786)
•  Vând convenabil com

bină frigorifică de 360 1,
combină frigorifică de 250 
1 tel. 612463. (9828)

•  Vând en gros încălţă
minte import Germania. 
Sibiu, tel. 069/557214, (9833)

•  Popescu Edda lise, 
proprietar, vinde prin 
licitaţie organizată în 
data de 12 mai 1995, 
ora 16,30, la Casa de 
Cultură Haţeg, tere
nuri pentru garaje. 
Terenurile sunt si
tuate in perimetrul 
fostei stafii de betoane 
TCH din Haţeg, (9793)

•  Vând autocar 1KARUS
tip 250.06 51 locuri, tel. 
051/18021?. (8673)

•  Vând maşină îngheţa
tă. Relaţii lâ tel. 617302, 
orele 8—16, (608840)

•  Vând Dacia 1100 tam
ponată, preţ convenabil. In 
formaţii Hunedoara, tel. 
721940 ' (608844)

•  Vând casă in .. Deva,
str. A. Viaicu, nr, 120; tel. 
614989, 627784. • (9864)

•  Vând Ford Escort ne- 
inmajtricuiabil tel. 515469.

'9822)
•  Vând „apartament cu

4 caţhere, zonă centrală, 
lei. 613276, 614404. (9820)

•  Vând apartament 2 
camere Gojdu, etaj 1. In
formaţii. £21021, 624767.

(9814)
•  Vând casă cu gaze, ga

raj, anexe, grădină. Deva, 
zonă centrală. Informaţii, 
tel. 615566, „ intre" orele i?
- 20 (9783)

•  Vând Fiat Uitmo. Die
sel, co.nsum 4,5 1, stare per
fectă; tel. 611139. (9780)

•  Vând autocamion - cu
prelată TF.v 50, perfectă 
stare, sau schimb cu mi. 
crobtîz, capacitate 1500 kg, 
variante. Cumpăr videoca- 
meră' pentru supraveghere. 
Tel. 629315, 615301. (9570)

•  Scuter Manet,. stare, 
bună, convenabil. Telefon 
611483, orele 16- 20

(9821)
•  Cumpăr urgent apar

tament decomandat Tel. 
622222. : (9826)

•  Vând apartament A
camere’, etaj 1, str. 22 De
cembrie tel 621Q20, după 
ora 20, (9835)

-• Vând sau schimb a- 
partamem 3 cu 4 camere, 
zonă centrală, tel. 629092.

(9824)
•  Vând biciclete Mou-

tain.Bike. 18 viteze, noi, 
tel, 724640. (9829)

•  Vând apartament 2
camere, confort I, etaj 1, 
Mioriţa. 14 000 000, tel. 
623035. (9847)

•  Vând Opel Kadett 2
uşi, 1981. neînmatriculât, 
stare foarte bună. 2000 
mărci,' tel 623035. (9847)

•  Vând Dacia 1300 ne- 
inmatriculatâ. livadă tâ
nără, Bârsâu, tel. 667256, 
629640, tltiDă ora 19.

(9845)

, •  Vând cazan automat 
încălzire centrală. 'G, 18,
nou, tel. 715090. (9829)

•  Vând casă, gaz, Geoa-
giu Sat, 124. tel. 622112; 
după ora 20. (9837)

•  Vând două tractoare 
650, camion SRD. Deva, 
Horea, 54 sau Coşeşti 3‘4.

’ (9852)
•  Cedez contract teren şi 

vând spaţiu comercial a- 
ferent. Simeria, 1 Decem
brie, bl. 104, tel. 629326, 
zilnic după ora 15. (9861)

•  Vând apartament 2 ,
camere, etaj 3, zonă cen
trală bloc O 6, ap. 16, tel. 
651674. (609170)

•  Vând apartament 2 
camere ,etaj I, tel. 711052.

(8907)
•, Vând dozator pentru 

bere, cinci capete, 3 mi
lioane, dozator pentru suc, 
3000 mărci, Dacia break, 
2000 mărci. Tel. 717748.

(8899)
•  Vând uşi, scaune, roţi 

complete. capotă Dacia 
1310, tamponată. 711893.

(6886)
•  Vând casă. două ni

vele, microbuz Nissan Die
sel. fabricaţie 87. Telefon 
717069. ' (8893)

•  Vând VW 22 dubă, în 
stare bună de funcţionare. 
Relaţii telefon 724697.

(8892)
•  Vând foarte convena

bil piese şi subansamble 
Dacia 1300, rezultate din 
dezmembrare. Tel. 711510.

(8897)
•  Vând mobilă bucătă

rie, telefon 7il618. (8898)
•  Vând apartament 2

camere, mobilat, negocia
bil Hunedoara, Transilva
niei, V. 5/50. (8891)

•  Vând Ford Taunus 1,6,
fabricaţie 81, 1108 mărci, 
telefon' 718009. (9000)

•  Vând Ford Taunus, 1,6, 
benzină ' neînmatriculabil, 
fabricaţie 82. Tel. 728437.-

- (8901)

•  Vând casă, grădină,
Ceangăi, Mercedes, Pilon 
Mercedes, telefon 713382, 
seara. - (8902)

■ •  Vând dozator suc, 5 
capete, si televizor aîb-ne- 
gru. Tel 721225. (8881)

•  Vând motor Opel - Re
cord, automatic (Benz), te 
lefon 724269. .  ■ (8904) -

•  Vând - ■ videoreborder 
Philips, Informaţii ţ  tele- -. 
fon 714309- său 720861.

, ^ . ' Y  - , “(8905)

•  Cumpăr talon Dacia 
1306, telefon 714930. (8908)

•  Societatea ' Comercială 
„MÂTEX“ SA Deva vin
de prin .licitaţie mijloace 
fixe. Licitaţia va avea loc 
în ziua de 5.06.1995, ora 
10,00, la sediul societăţii, 
str. Dorobanţilor nr. 34.

(9846)

S C H IM B U R I  
D E  L O C U IN Ţ E

•  Schimb (vând) apar
tament trei camere, cu gar
sonieră, tel. 629397, (9841)

•  Schimb (vând) apar
tament 4 camere cu 2 ca
mere plus diferenţă. Mă- 
răşti,’ 6 A/21. (9818)

•  Schimb (vând) apar
tament 4 camere, etaj 1, 
central, cu apartament 2 
camere plus diferenţă, tel. 
621516.’ (9855)

O F E R T E  
DE S E R V IC II

•  Îngrijesc copil la do-, 
miciliui meu, tel. 624600.

(9755)

•  SC . Confort plus 
Construct. SRL Tâmpa 
angajează prin con
curs inginer construc
tor cu vechime şi ex
perienţă în domeniu. 
Informaţii la telefon 
661626., (9862)

D IV E R S E

•  Solicit un împrumut 
de 2000 DM cu dobândă şi 
acte notariale, pe termen 
de 6 luni, tel. 629913.

(9853)

•  SC Rotex Alicom SRL
Orăştie, str. Mureşului, bl. 
10, sc. E, ap. 22, etaj 2, 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comercial 
de la 0 la 200 %. (9836)

•  SC Adept SRL Deva 
anunţă deschiderea depozi
tului en gros alimentar. A. 

Viaicu, 5, tel. 612405, 621503.
(9848)

•  SC Miss Alicia 
SRL Deva angajează 
trei croitorese califi
cate. Relaţii la sediul 
firmei din Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 29.

(9857)

•  Angajăm două vân
zătoare calificate pen
tru aprozar, vârsta ma
ximă’ 30 ani. • Telefon 
611232, după ora 16.

(9,866)

•  Cadrele didactice de la
Grupul Şcolar .Industrial 
Simeria organizează pentru 
dată de 10 mai 1995, ora 
14,00, Ta sediul unităţii, o 
conferinţă de presă rp riv i-. 
toare la conflictul colectiv 
de .rtuincă' declanşat în - li
ceu. . .. . .’ , (9.870)

ÎNCHIRIERI •

•  închiriez cameră mo
bilată centru, tel. 624767.

' (9814)

CO M EM bltARJ ;

, •  De trei ani pri
vim pe geam/ Şi as. 
cultăm atenţi la poar- * 
tă/.S-o fnai vedem spe
ranţe nu_’s/ G-am fost 
loviţi de soartă/ Gu ce 
noi doamrîe ţi-âm gre
şit/ în  viaţa asta pă
mântească/ G.aşa de 
vreme ăi hotărât/

ELENA BUDA
Să ne - părăsească/ 

Prea bună pentru lu 
mea aceasta,/ în care 
nu a avut multe bu
curii,/ Dumnezeu a 
chemat.o la  sine/ pen
tru odihna veşnică.

Nu te vom uita nici
odată, mămică scumpă 
si dragă. Neconsolatul 
soţ, neconsolaţii co
pii, nepoţi şi străne- 
poată, Claudia. Maria 
şi Elena. Parastasul şi 
slujba de pomenire vot 
avea loc duminică, 7. 
05. 1995, în corii. Geofl- 
giu. sat Bozeş, (9813) »

•  Sub povara singurătă
ţii, cy inima plină de du
rere. am intesc împlinirea a 
7 ani de la plecarea în 
nefiinţă a dragului nostru 
soţ, tată, socru, bunic şi 
cuscru •

IONEL MAŞALCO 
Dumnezeu să te odihneas
că ! (9590).

•  Azi, 6 mai, se împli
neşte un an de când ne.a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru copil

•  Aducem un Ultim „ 
pjos omagiu regretatu
lui ' nostru fin r
GHEQRGHE RADU 

în- vârstă ”■ d e '25 ani, 
care ne-a părăsjt .pen
tru  totdeauna. Nu îl 
vom uită niciodată. Fa
miliile R ad .şi Bogdan , 
din Hfărţăgani. > (9860) .

ş  ■ Sfâşiaţi de durere, 
părinţii şi fraţii, - cu 
familiile,, anunţă stin
gerea prematura din 
viaţă.a bunului şl d ra . - 
gului lQr '  - i ' - 
GHEORGHE RADU 

înhum area duminică, 7 
mai, .. la - Hăjrţăgani, 
Dumnezeu sâ-1 ierte şi 
să-l odihnească în 
pace 1- - (9865)

•  Un pios omagiu 
din partea familiei 
Kostyal pentru , cel ca
re a fost OMUL 
GHEORGHE PÂNU 

(9869)

•  Soţia şi fiica mul
ţumesc tuturor celor 
care au condus pe ul
timul drum şi au fost 
alături în greaua în 
cercare pricinuită de 
decesul celui care a 
fost

Matematician 
DORU OPRIŞA

(8909)

MINIŞTRI NOI (

Ieri, la propunerea Guvernului, ptfin decret 
al Preşedintelui României, au fost numiţi doi 
noi miniştri, respectiv dl Petru Crişan — mi
nistru al Comerţului şi dl Viorel Mărginean — 
ministru al Culturii.

t

VASILE DORIN
arh ire

Dacă sufletul meu Doam
ne/ Preâ devreme Tu L-ai 
vrut/ Mângâie Tu Doamne 
Sfinte/ Pe cei care m-au 
pierdut. Tata Vasile, ma
ma Valentina şi fratele A- 
di. (9854)

D E C E S E

•  Cu adâncă durere, fra
ţii lancu, Alexandru, Va- 
leria şi EliŞabeta anunţă 
încetarea din .viaţă, la 4 
mai 1995, a sorei lor 

MALVINA IANCU 
în vârstă de 85 ani. în 
mormântarea va avea loc 
în ziua de 6 maj 1995, o- 
ra 14, din Capela romano- 
catolică, s t r . ; Eminescu. 

"Dumnezeu să o odihnească 
in  p ace ! (1153)

t t c p o z i Y i e . 
iNYEftNAYlONALA 
SPECIALIZATA IM

HIDROIZOLAT1I
Garanţie 5-12 arii
CONSTRUCŢII s

INSTALAŢII
Sunaţi la 612589
S.C. N1DACONSTRUCTCOM5.R.L.

! REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
j COMUNÂLĂ ŞI LOCATIVĂ BRAD

| str.-Vânătorilor, nr. 49

! A N  U N Ţ  A '
j - . ,
î Organizarea în data de 17 mai 1995, 
[ ora 12,00, a concursului pentru ocuparea 
\p6stului de -
! •  CONTABIL ŞEF
| Condiţii —L studii superioare eşono-
I mice ş i vechime în specialitate de rkinim 
\ 5 ani.. '
| , Depunerea cererilor se face la biroul 
I personal salarizare până la dată de 15 mai 
11995. ; Y  / Y
| Informaţii suplimentare se primesc
| la telefon 651843

: % ■■ ■ Y . Y-

[------- --------* •

\%
I%
I
I%

I%
I. *
I%
I. %
I

FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA

Cu sediul în Mintia, strada Şantierului nr. 
1, judeţul. Hunedoara.

Face cunoscut că începând vu data de 15.05. 
1995 va sista furnizarea energiei termice în mu
nicipiul Deva şi oraşul Brad pentru neachitarea 
de către RAGCL Deva a sumei de 2,7 miliarde 
Iei şi 600 milioane lei de către RAGCL Brad, re 
prezentând contravaloarea energiei termice li
vrate la populaţie şi agenţii economici.

Totodată se sistează furnizarea agentului 
termic şi la agenţii economici datornici, con 
form prevederilor H.G. 425/1994, (319)
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