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Lucrările Reuniunii

Anul internaţional 
al toleranţei

La Clubul Copiilor şi Elevilor din Hunedoara, cu 
sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean, s_a consem
nat o suită de activităţi dedicate Anului Internaţio
nal al Toleranţei, ele desfăşurându-se atât la nivelul 
educatorilor, cât şi a celor educaţi. A fost interesan
tă şi s_a bucurat de succes acţiunea-concurs cu tema 
„1995 — Anul Internaţional al Toleranţei*' la, care 
au participat elevi din ciclurile primar, gimnazial şl 

Uţceal din municipiu. Despre importanţa şi semnifi
caţia anului internaţional al toleranţei a vorbit prof. 
1SARIA VLAD, iar prin grija cercului tde teatru din 
cadrul clubului, cei prezenţi au vizionat piesele „Ţe
posul" şi „O piesă cu fete :şi băieţi". Mai ,bine pre
gătiţi, dar nu fără emoţii, au câştigat locul întâi în 
cadrul Concursului amintit,- ca de altfel şi-dreptul 
de participare la etapa judeţeană, elevii : BIANOA 
RARZ (Grupul Şcolar Industrie Uşoară), GRISTINA 
GHKORGHIŢA (Clasa a  Vll.a, Şooala Generală Nr. 
9) şi ALEXANDRA MOCANU (clasa a  IV-a, Şcoala 
Generală Nr. 11). La creaţie literară s-au detaşat; 
ALEXANDRA MOCANU (Şcoala Generală Nr. II), ţ 
DIANA • LĂCĂTUŞ (Şcoala. Generală Nr. 4) şi OA* 4 
fîA MIHUŢ (de la Cenaclul „Mugurii" din cadrul 7 
jElubului Copiilor şi Elevilor). J

CURSUL V A LU TA R

Anul lei
■.•r/ynzm

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

— 1912 lei
— 1323 lei
— 2214 lei
— 2999 lei
— 1587 lei
— 379 lei
— 115 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României.

oz/_
— Draga mea, ce avem  azi de m âncare?
— Nu ştiu, pentru că eticheta a căzut de 
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) Guv. Teodor cel Sfin
ţit ; Sf. Mc. Isachie;

> 1812. Pacea ruso. 
turcă de la Bucureşti, 
în urina căreia Ba
sarabia intră în com-

• ponenţa Rusiei; ■
) Au m urit: tn 1864, 

paşoptistul SIMION 
BARNUT1U (n. 1808); 
în 1980, scriitorul 
MARIN PREDA ;

) S-au născut: în 1905, 
poetul şi publicistul 
GEORGE BOLDEA 
(m. 1934} ; în 1939, 
scriitorul TITUS PO- 
POVICI (m. 1995);

> Soarele răsare la ora 
5,48 şi apune la 20,36;

1 Au trecut 135 de zile 
din an ; aU rămas 230.

111
a - a u  M iu iu i a i  c u  u  u ia » a  i c b i i v a  m  u a /.n  iK ii iiu ;«  i^u i- ^

Foto PA VEL LAZA j

Naţională a Moţilor

S-a tichelat Campionatul Mondial de 
popice-juniori de ia Hunedoara

Sâmbătă după.amiază, la Hunedoara 
s-a încheiat cea de-a şaptea ediţie a Cam
pionatelor Mondiale de popice, rezervate 

ii orilor şi junioarelor. în ultimele 
îă zile ale competiţiei, popicarii noş- 
aU reuşit să cucerească încă două 

■jedalii, de argint şi bronz. Şi de data 
•ceasta, bucuria ne-au produs-o fetele, 
sare în ultima "zi au obţinut medalii de 

gint şi bronz, In proba individual-com- 
Aflate pe locurile trei şi patru, 

la  Şopterean şi Monica Constantl- 
■eicn, au evoluat şi de această dată 
Hljjşrte bine în ultima manşă, obţinând 
994 pd, respectiv 483 pd, urcând în cla
sament câte un loc. Ţitlul de campioană 
mondială a revenit nemţoaicei S. Schnei- 
for, care şi-a corectat propriul record 
btondiâi; Obţinut aici, realizând un total 
jfo 1460 pd — record mondial. Clasa
mentul final: I. S. Schneider (Germania —

11 460 pd); 2. Daniela Şopterean (România 
1 390 pd); 3. Monica Copstantincscu

(România — 1382 pd) ...6. Emese Airizer 
(România — 131 pd). In proba similară, 
rezervată băieţilor, sârbul R. Tot a cu
cerit cea de a doua lui medalie de aur, 
realizând un nou record mondial. Repre
zentantul nostru, P. MiMlcioiu, •  ocu
pat locul 6. Clasamentul final : 1. R. ÎW  
(Iugoslavia) — a stabilit un nou record 
mondial; 2. M. Terebessy (Slovacia); 9, 
M. Furst (Cehia)... 6. P. Mihălcioiu (Ro
mânia). •

Viitori, In penultima zi s-au desfăşu
rat probele lş individual. P. Mihălcioiu 
a trecut pe lângă medalia de bronz, cu 
toate că, atât el cât şi cehul M. Furst 
au reuşit acelaşi punctaj, 949 pd, româ
nul a pierdut podiumul, datorită reali
zării unui punctaj mai muc, la „izolate". 
Clasamentul final: I.' R. Toţ (Iugosla
via), 960 pd — campion mondial; 2.

(Continuare în pag. a 3-a)

ION BADIN

Lucrările Reuniunii Na_ 
» ţionale a Moţilor au fost 
J deschise şi conduse -de dl 
|  cortf. univ.. dr. Ioan Teo- 
1 dor Stan, preşedintele So* 
J cietâţii „Avram Iancu" 
I din România, Cate a pre- 
. zentat Raportul asupra ac. 
|  tivităţii Consiliului Na- 
» ţional de la înfiinţare —> 
I aprilie 1992 — la zi, Pro-
* gramul de acţiune pentru 
|  anii care vin.
J La Lucrările Reuniu-
* nii au participat şi au 
I adus salutul lor fierbinte,
I de inimă şi suflet, al or- 
I gănismelor pe care le-au
* reprezentat, dl acad. Şte- 
li fan Fascu, preşedinte de 
'  onoare al Societăţii, dl 
|  Gheorghe Fulga, consi- 
J lier prezidenţial, repre.

I zentant al Preşedintelui 
Ion Iliescu, dl Mircea 

I Ioan Paşcu, secretar de 
|-  stat la Ministerul'Apără- 
J rii Naţionale,' dl Valeriu ' 
I Tabără, Ministrul Agri- 
% culturii şi Industriei Ali- 
I mentare, prefecţii judeţe.
. lor Alba — Ioan Ras,
* Cluj — Grigore Zâne, Ti

m iş— Ioan Paştiu, Hu- 
.nedoara — Georget Răi- 
’ can, Arad — Teodor Ma_ 
ra, subprefect, dl Fetru 

' Ştotea —- deputat, dl Ioan 
Şte® .---preşedjrtteie Băncii 
„Dadă Felbc" Cluj-Napoca, 
Coste 1 Alic, preşedintele 
Cortsiliulu' judeţean Hune
doara, general maior Pe
tre Teacă, comandantul 
Garnizoanei Deva, Liviu 
Roman — reprezentantul 
„Vetrei Româneşti", Ioan 
Nicoară, reprezentantul 
românilor din Statele U- 
nite ale Americii, Pavel 
Filip, preşedintele Comu
nităţii Românilor din Iu
goslavia, preşedinţii şi
alţi, membri ai celor 22 
de filiale ale Societăţii 
„Avram, Iancu" din Ro
mânia, primpri ai uiţor o- 
raşe şi comune din Mun
ţii Apuseni, reprezentanţi 
ai TV Cluj, Timişoara,. 
Deva, ai Radioului, ai
unor partide şi formaţiuni 
politice, ai bisericii, alţi 
numeroşi invitaţi de, o- 
noare, ziarişti.

Reuniunea Naţională a

Moţilor (ce a avut loc la 
Deva sâmbătă, 13; mai 
1995) s-a tranFrfonnat in -: 

' tr_o grandioasă sărbătoa- 
- re, cum numai la ceie mai 

scumpe praznice se .obiş
nuieşte la noi, la rohiâni. 
Casa de Cultură, împodo
bită ca niciodată de când 
o ştim, a  primit cu dea
să ospitalitate oaspeţi dîn 
întreaga ţară. Moţi * din 
ţara lor de Piatră, din 
Ţara „Crăişorului Mun
ţilor" : Câmpeni^ Abrud, 
Alba Iulia, Brad,; Baia 
de Criş şi Ţebea, Zlatna, 
Aiud, Deva,' Blaj, Âlbac, 5 
Scărişoara, Sohodol, Cu- 
rechiu, Mihăileni, Bu
cium, Gârda de Sus, Arie- 
şeni, Vidra de Sus, din 
Cluj-Napoca, Turda şi / 
Câmpia Ţurzii, din Ba
nat, Maramureş şi Sălaj, 
din Cărei, Bisteiţâ şi Sa- 
ţu Mare, din; Capitala ţă
rii, dar şi din fosta Iu
goslavie şi Statele Unite 
aie Americii, de peste tot 
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Vedere de ansamblu a „bijuteriei" hunqdorcne popicăria cu 6 pis(e moderne, apreciate ca excelente de toţi specialiştii prezenţi la Compionatul Mondial.
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pe unde valurile vieţii i-au 
purtat pe mult obidiţii 
trăitori ai neînfricaţilor 
munţi din Apusul Româ
niei mult iubită.

Mândrele moaţe au ri
dicat tulnicele spre sala 
arhiplină de inimi şi su
flete de patrioţi, odată cu 
marea emblemă ce o pur
tau „Iancu s-a născut la 
no i!“. Erau din comuna 
„Avram Iancu". După da
tina strămoşească la moţi, 
sala a devenit un cor i_ 
mens, „Marşul lui Iancu" 
răsunând ca un dangăt 
de clopot bisericesc tras 
In dangâ, prin care Ian
cu Îşi vestea moţii că vi
ne primejdia vrăjmaşă, să 
fie gata s-o Înfrunte cu 
bărbâţfe.

Ani văzut oameni că. 
runţi, femei, bărbaţi In 
fostă puterea cu ochit 
scăldaţi în lacrimi. Erau 
urmaşii tea?*' ii Erou na 
ţional din munţii ei că
ror brazi "transformaţi In 
tal alee au doinit jalea 

lor oropsiţi la ei a- 
de pisma- şi fărâde. 
celor cărora le tre

buia sf&nta, glie de pă
mânt şi piatră româneai 
câ Ardealul şl Munţii 
Apuseni.

— Să nujşi mâi înfier
bânte minţile bolnave şi 

-Întunecate nimeni şi nici
odată. Din sfânta glie ro
mânească nu va avea par
te nici .de-o palmă, nici 
de-un pumn de ţărână, 
nici de-o rămurică din 
brazii moştri româneşti 
avertiza dl Ioau Sima, pa
tronul Băncii „Dacia Fe_ 
lix", ales în unanimitate 
Preşedinte de Onoare al 
Societăţii „Avram Iancu" 
din România, alături de 
eruditul nostru istoric, a- 
cad. Ştefan Pascu.

— Ne mai ţiuie în u- 
rechi scrâşnetul şi geme

tele martirului Horea când 
barbarii i-au zdrobit oa
sele cu roata cruzimii. Ge- 
knetele Eroului au deve
nit imn şi crez de îmbăr
bătare, de luptă contra 
barbarilor ce râvneau şi 
mai visează la scumpa 
noastră vatră — subl'nia 
tânăiUl Preioct de Alba 
Iulir, dl loan Rus.

— Barbarii lipsiţi de 
sfânta credinţă in Dum
nezeu n-au îngăduit ca

]
. |

Horea să aibă ingropăciu- \ 
ne şj mormânt creştinesc, i 
Să nu le ajute bunul Dum» i 
nezeu — spunea răspicat J 
Nicolae Jurca, preşedinte ţ 
executiv al Filialei Deva 
din cadrul Societăţii „A_ 
vram Iancu".

— Dintotdeauna moţii 
au luptat şi au trudit pen
tru sfânta dreptate. N-au 
lăcomit şi nu vor lăcomi 
la ce este al altuia. Dar 
nici din dreptul nostru nu 
vom lăsa nici o fărâmă
— spunea un mândra fe
cior de moţ, tânărul pri
mar al „Capitalei" Ţării 
Moţilor — cum este ştiut 
oraşul Câmpeni, dl Nico
lae Oprean.

— Mare minune est- sâ 
fii român în ţara ta, 
doamne greu îi să fii ro
mân în ţara altuia — spu
nea dl loan Nicoară, so
sit la reuniunea Moţilor 
tocmai din îndepărtatul 
stat Arizona — SUA.

— De lâ această înaltă 
tribună a Parlamentului 
moţilor da pretutindeni, 
care este Societatea „A* 
vram Iancu" din România, 
mă voi adresa Crăişorului
— spunea acad. Ştefan 
Pascu. lancule mare, Ian- 
cule tare. In tine am a- 
vut, avem şi vom avea 
crezul biruinţei noastre.

...Neincăpătoârea sală a i 
devenit un clocot de ne- ' 
ţărmurită trăire patrioti
că, de legământ sfânt, 
nepieritor şi pe vecie pen
tru România — mană, 
când din piepturi Înseta
te de dreptate a răsunat 
încă o dată Marşul Ian_ 

cului. Imnul Societăţii Mo
ţilor de pretutindeni. Fiii 
neamului, toţi cei care 
gândesc, vorbesc şi tră
iesc româneşte sunt mai 
tari ca stânca de granit a 
Munţilor Apuseni, a Car- 
paţilor ce încing România 
ca un brâu niciodată bi
ruit

In ajunul Reuniunii Na
ţionale a Moţilor din Ro
mânia, la filialele Societă
ţii „Avram Iancu" din 
Deva şi Brad au avut loc 
adunări în care s_au pre
zentat rapoarte asupra ac
tivităţii desfăşurate, s-au 
stabilit căi de acţiune 
pentru perioada următoa
re. Ca preşedinţi aU fost 
aleşi dl loan Sicoe — la 
Deva, dl Nlcolâe Petraş 
-r- Brad.

— J*
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însemnări triste
După Revoluţia din Decembrie 1989, 

mi s-a înfiripat în suflet un crez în ca
re, dezamăgit că nU-1 văd adeverindu_se 
cât de cât, tot mai... cred. Credeam că 
vorbe ca : omul nimănui, omul însingu
rat, bătrân şi bolnav, fără nici cel mai 
mic sprijin de la semenii Iul, de la so
cietatea democratică, liberă, dreaptă cu 
toţi fiii ei, cum le place să se bată cu 
cărămida îh piept un'i dintre ajunşi, zic 
«semenea vorbe, le vom scoate pentru tot
deauna din vocabular. Nu atât din voca
bular, cât din Viaţă, din crudă ei reali
tate, atât de aspră, dură, nemiloasă pen
tru tot mai mulţi bieţi oropsiţi ai soarteL 

Da de unde! Drept a grăit înţeleptul: 
„Sătulul (eu aş zice îmbuibatul) nu crede 
flămândului". Doamne cât adevăr poartă 
vorbele acestea I Un caz, din noianul ce-1 
avem Ia îndemână. Mai 2 ilele trecute, pe 
uşa redacţiei a păşit un om. îl cheamă 
Gheorghe Fărău. O doamnă binevoitoare, 
pe care n-o cunoaştem dar îi mulţumim, 
îl îndrumase la „Cuvântul liber". Omul, • 
îmbrăcat în zdrenţe, flămând, intr-o sta
re de sănătate jalnică — mâna stângă pa
ralizată, o hernie înfiorătoare, cu auzul 
şi vorba îngreunate — mai are atâta vla
gă să fie lucid. Ne spune că a trecut de 
91 de ani, ^s-a născut la 4 martie 1904, 
soţia i-a murit de mult, a avut o fată, pe 
Măria, e văduVâ, cele două hectare de 
pământ i le-a luat ceapeul, nu mai ştie 
ce-i cu el că nici după Revoluţie n-a pri
mit nimic, locuieşţe fn Leşnic, la nr. 126, 
pe o vale, a făcut căfânia la cai, la Si
biu, apoi războiul, de atunci are vătămă- 
tură mare, dar i-a fost frică de operaţie... 
Povesteşte cu greutate, eu poticniri şi ne 
înţelege după mişcarea buzelor, că aude

anevoie, plânge mereu, suspină adânc, ar 
vrea să trăiască, dar „mai bine de s-ar în
dura bunul Dumnezeu să mă ieie de pe 
lume, să nu mai chinuiesc..."

înţelegem de la moş Gheorghe Fărău 
că, aşa neputincios cum este, a umblat pe 
la mulţi domni să capete un sprijin cât 
de cât. La primăria din Veţel i s-a spus j 
„du-te la cantifta săracilor din Deva", „da 
cum să mă duc biet de mine din Leşnic 
la Deva ?" Alţi domni l_au „îndrumat" 
să-şi facă controale medicale la cabinete 
de specialitate, apoi să se prezinte la Co
misia de expertiză medicală, singura în 
măsură să decidă, alţii i-au zis: „aşteap
tă mata că trebuie să facem o anchetă so
cială, să constatăm ce venituri ai (? !), du
pă care stabilim la ce ajutor ai, dacă ai 
dreptul".

Noi la redacţie l-am ajutat cu câte ce
va. Moş Gheorghe Fărău s-a minunat că 
„mai sunt şi oameni cu mila lui Dumne
zeu". A plâns antarnic. Vorbele dumnea
lui de mulţumire ne_au durut, i-am fă
găduit o mână de sprijin pe mai departe. 
Am vorbit urgent cu dl Petru Popa, pri
marul comunei Veţel. „Dle ziarist — ne-a 
spus. Chiar acum vorbesc cu secretara, 
îi dăm un ajutor de 10 000 lei. Avem 
bani". Dar oare numai după intervenţia 
ziarului se putea face, stimate dle pri
mar ?

La Direcţia Judeţeană de muncă şi pro
tecţie socială, la Inspectoratul pentru han
dicapaţi n-am apucat să intervenim. Dar 
îi Încredinţăm că rândurile de faţă spun 
adevărul curat "Şi trist despre un semen 
de-al nostru,

Gh.t. NEGREA
• * * * O • •  • •

Actualmente, aşa este semnalizată groapa din intersecţia străzilor M. Emi- 
nescu şi Bejan din Deva. Foto PA VEL LAZA
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6,30 Ştiri, seriale fi 
da.; 9,05 Kojak <s.p.) 
10,95 O familie foarte dră
guţă (s); 10,00 Cheers
(sitcom.); 11,00 Frumos ţi 
bogat (s); 11.30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 preţul 
e mare (show); 12,30 Due
lul familiilor (show); 13,30 
Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,05 Pasiunea ei e cri
ma (s) j 16,00 llona Chrfs- 
ten talkshow; 17,00 Hans 
Mciser talkshow; 1849 
Jeopardy I (cs); 18„30 In
tre noi (»); 19-.00 Frumos 
fi bogat W 1 19.43 $«rt,
sport, meteo ; 20,10 Explo
ziv — magazin ; 20,40 Vre
muri bune — fi ~  rele 
(s); 21,15 Detectivul Bal
ta» (s. Ger.),

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul lui ML CWtten 
(r); 12,43 Forum (mag.); 
14.00 Ştiri; 14.25 Cotidie. 
ne; 14,40 Beautiful p); 
15,20 Complot in familie 
(show); 1740 Bim Bura 
Bara (dA.); 19,00 OK, 
preţul « corect (cs) ; 20,00 
Roata norocului (ţs); 21.00 
Ştiri ; 21,23 Circulă zvo
nul (show); 21.40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 ShoW-Ul 
M  K  Costenzo; ŞJi Co
tidiene (r); MS Circulă 
zvonul (r); 5,30 Target
(r); 446 Fiecare volum 
(r); 5.30 Nu doar moda 
(r); 6,00 Chioşcul de ziare,

640 Mag. matinal ca 
sport; 748 Brunch TV 
(mag. TV); 1040 Gimnas
tică matinal»; 11,10 ta 
orice caz, Stephenie (f/r); 
12,00 Treci ta casă! (sit- 
com.); 1240 Loving (s) : 
„Obstacole"; 1340 Veci
nii (s): -Jumate!"; 1345 
Soarele Californiei (s); 
IMS Falco n Creat (s); 
1545 Numai Iubim nu! 
(sitcom.); 1545 Star Trek 
(s.SF); 17,00 Legea străzii 
(M.); 1840 Să riscăm! 
(cs); 1940 Totul za* ah 
mic (cs); 20.00 Ştiri, sport,
meteo; 2040 Roata auro.
cuiul (cs); <1,18 AJB. (s.P) ii 
-Umbra trecutului"; «145
Hunter (s.p); 23,13 Ul- 
rich Meyer (talkshow).

mmm
«40 Ştiri R9MX «ta C, 

Brokaw; 740 In miezul a- 
facerilor (mag.); 840 Ari
— informaţii ta z i ; 1040 
Comerţ TV; 1140 Roate 
banilor »  piaţa europ.; 
1540 Roata banilor — 
piaţa n u d e .;  1840 Bu
letin financiar; 1849 Ari
-  informaţii; 2840 Ştiri
ITN; 2040 Viaţa noas
tră t era. ecologici; 2140 
Entertaiament K Press; 
2140 Dateiine — retros
pectivă *84; 2240 Magazi
nul ştirilor NBC, eu D e  
borah Norgiile; 2340
Ştiri ITN; 8240 Show-Ul 
amil, ca iar Leno; 040 
Roal Personal (talkshow); 
1.90 Ştirile nopţii; 140 
Timp egal (telkshow).

4-J-

940 Golf Magazin PGA/ 
Openul Angliei (r); 10,30 
Tenis de masă. CM de ta 
Tijanjin, China (rez.); 
12.00 Aerobic. CE 1995 de 
la Praga (Inreg.); 1340
Fotbal. Eurogoluri; 1440 
Lumea vitezei. Magazinul 
sporturilor cu awtort 
1840 Eurofun. Magazinul 
tatertarilor distractive * 

•740 Atletism. Decaro Cap 
*95 la decatlon de ta Fra
ga fâri.); 1840 Atletism. 
Magazinul lânii mal IMS; 
1840 Fotbal. Eurogoluri; 
2040 Buletin de ştiri t ;  

2140 Magazinul internaţio
nal al sporturilor cu mo
tor: 040 Snooker. Liga 
Baropeaal 1995 1 Atea 
McMantw — Ronnio O. 
•SuBlvan.

MARŢI. 16 MAI

740 TVM Telemati- . 
nai; «40 La prima fe
r i ; 9,15 Santa Barba
ra (s/r); 10.05 LfanM 
străine; 11,05 Cinema
tograful de artă; 1 2 4 0  ’ 
Desene animate; 13,10 
1001 audiţii; 1440 Afe 
tuatităţi; 14,10 TVR 
laşi ; 1545 TVR Ctej- 
Napoca ; 1640 Fii ta 
însuţi !; 17,00 Con vie- 1 
ţuiri ; 18,00 Totul de
spre muzică (cs) ; 1840 
Cartea junglei (dM.); 
1940 Ciio; 1940 Fata 
şi băieţii (s); 20,00 Ac-V 
tualităţi, meteo, spori ; 
20,45 -Hotelul Desame- 
riques" (f. Franţa *81); 
23,20 Reflector; 2340 
Actualităţi; 0.05 Video- 
teca muzicală; 0,30
Gong ] Emisiune de 
critică fi actualitate 
teatrală.

■ M i M
7,00 La prima oră; 

9,15 Ora de muzică;
10.00 Ziua Z (do); 1140 
Telejurnal WorldNet; 
1140 Desene animate; 
1240 Teatru TV; 13,45 
Ritmuri muzicale;
14.00 Actualităţi ; 14,|0
Planetarii.- emisiune 
pentru copii; 15,00
Limbi străine : fran
ceza. engleza (r); 16,00 
Desene animate; 1640 
şa bogaţii plâng (ta;
17.00 23 de milioane
(p.I); 17,40 Aur şi no
roi (s); 18,30 23.de ltii- 
lioaţie (p.II); 20,00 Cu 
cărţile Pe faţă; 21,60 
TVM Mesager; 21,30
Intre da şi nu; 22,00 
Credo; 23,15 Teatru 
TV.

11,00 Film serial; 
„Prinţul din Bel Air" 
(r) ; 11,30 Film serial i 
„Faicon Crest" (r)} 

12,10 Film serial: ,Afin- 
mi Vice* (r); 13,10 VI- 
VA lele 7 ta); 1440 
Vidcotext; 18,00 DA.; 

18,30 jŢlm documentar ; 
„Managementul in affe 
ceri»; 1940 Mafaldn 
(emisiune de Radu Co
şarcă) ; 20,00 Film se
rial : „FBI- — ep. 23; 

20,50 Doar o vorbă să-ţl 
mai spun.-; 21,00 Te
lejurnal (emisiune do 
ştiri Tele 7 abe din 15 
mai); 2145 Film se
rial: „CHIPS" — ep. 
20; 2245 Clip V1VA; 
22,30 Film artistic: 
„Rmily" (SUA, 1964) 
cu: James Gardner, 
JuHe Andrews, regia .- 
Arthur Hiller; 040
Vidcotext.

■mi

9,00 Videotext; 10,31 
Observator —■ Antena 
l ;  1148 Agenda săp
tămânii (r): 1145 Film 
artistic : -Marfă albă" ; 
1340 Videotext; 17,00 
Observator — Antena 
1; 1840 Ulm artistic; 
„Gloanţe In oraşul fă
ră lege"; 1940 World
Net: -Biografia muzi
cianului Cetmt Baie"; 
2140 Videotext.
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O  v i c t o r i e  s t r â k u c i t â  a  h u n e d o r e n i i o r

Sâmbătă, în faţa a pes
te 12 000 de spectatori, 
Corvinul â făcilt Unul 
dintre cele mai bune me
ciuri ale sale în acest 
campionat. Deşi a avut 
In faţa sa pe liderul au
toritar al clasamentului, 
tinerii fotbalişti hunedo- 
reni au excelat în acest 
joc — bine pregătiţi şi 
pentru acest meci de Ne- 
luţu Petcu, secondat de 
V. Stoica şi FI. Văetuş, 
magistral conduşi in te
te#» de Romică Gabor. 
Httnedorenii au abordat 
partida din primul mi
nut. cu aplomb, dăruire 
şl Un registru tehnico- 
tactic care i-a pus pe 
oa*P<}ţi In situaţia de a 
şe apăra supranumeric. 
Corvinul şi-a creat la
PoarU IUI Ţurcaşu câte
va ocazii excelent create 
şi după 2—9.

Meciul a Început bine 
pentru gazde şi după câ
teva faze fierbinţi la poar
ta oaspeţilor, minutele 
*. 8, 18, 28, la originea 
cărora s-au aflat Gabor, 
MitrieO, păcurar, in min 
M Bardac pe dreapta fi 
pasează lai Gabor $1 a- 

fl angajează „prin- 
w *  te careu pe Costâ- 
chesctf, venit ca o săgea
tă şi înscrie imparabil 
1—0. La numai 10 minu
te, Gabor (cel mai bun 
de pe teren} este faultat 
la cea 30 m de poartă şi 
Mtcteft (Utează senzaţio
nal jee, kt col(ui din 

*  portaralai,

DIVIZIA A 2
REZULTATELE ETAPEI : G.F.R. Ti- 

mis. — Un. Dej 2—0; Gaz Metan — 
I.E.E.L.I.F. Craiova 4—0; Unirea A.I. — 
Metrom 5—3; Corvinul — Poli. Timi
şoara 2—0 ; Jiul Petroşani — C.F.R. 
Cluj 2—2 ; Gl. Reşiţa — Phoenix 1—2; 
Tractorul — F.C. Bihor 0—0 ; AS.A. 
Tg. M. — C.S.M. Reşiţa 4—0; I.C.I.M. 
Bv. — Armătura 1—0.

C L A S A M E N T U L
1. Poli. Timiş. 29 21 5 3 71—18
2. Corvinul Hd. 29 18 4 7 67—29 

29 15 6 8 44—31 
29 14 8 7 40—26 
29 14 2 13 53—46 
29 11 S 19 42—35 
29 13 2 14 34—34 
29 13 4 13 39—30 
29 12 4 13 34—30 
29 12 4 13 3®—39 
29 12 4 13 35—39

_  ____ .____ 29 12 3 14 22-3»
13. CS.M. Reşiţa 29 10 9 10 24—«
14. IXJEXJ.F. Cv. 29 11 5 13 « —46
15. F.C. Bihor 29 11 4 14 3 9 - «
16. C.FR. Ctaij 29 8 6 15 37—36
17. Phoenix BAL 29 7 7 15 19—89
18. Armătura 2. 29 2 5 22 17—84

ETAPA VIITOARE : GL Reşiţa —
Jiul; C.FJt. Cluj — Unirea A.L; Me
trom — Gaz M.; Poli. — C.F.R. Timiş.; 
I.E.E.L.I.F. — F.C. Corvintd; Phoenix 
— CJSJd. Reşiţa; Armătura — A.S.A.; 
F.C. Bihor — I.C.I.M.; Un, Dej — Trac
torul.

Conferinţă

3. C.F.R. Timiş.
4. Tractorul Bv.
5. Jiul Petroşani
6. A.S.A. Tg. M.
7. Metrom Bv.
8. Gaz metan
9. Unirea A. I.

10. Unirea Dej
11. G l. R eşiţa
12. 1.C.IM. Bv.

68
58
51
50
44
41
41
40
40
40
49
39
39
38
37
36
28
11

DIVIZIA NAŢIONALA

de presă

A arbitrat corect, auto
ritar: V Ion Iţă (Bucu-

,  Bar- 
* Aer, Sterean, 

GMte, Ctorea, Cottăehes- 
«  P*8 Bordeanu), Gabor, 
Pieisrar ("74 ffegyi), Teti- 
leanH, Mitrttâ. POLI: 
Ţurcas, Nan, Macavei, Pe
ltea, Stoicov, Trandu (’68 
Sandal» Călin, Băban, 
Contese»!, Guşatu (’53 
Contra), Kovacs.

SABIN CERBU

Soia de conferinţe de presă a  lut F .C . 
Corvinul o fost neincăpătoare. Şi cu 
toate acestea, un loc se mut găsea fi 
pentru antrenorul Politehnica, dl Ră- 
dulescu. Dânsul, supărat c i a pierdut, 
a refuzat să ne onoreze eu prezenţa, tn 
schimb, Neluţu Petcu, pe Ungă deda- 
raţia cuvenită fi aprecierile asupra des- 
făşurârii partidei, a răspuns cu gmaW* 
litota numeroaselor intrebări. Aut reţi
nut câ, desigur, U mulţumeşte rezulta
tei, uuă, te mod deosebit, medul in care 
au «eţtanat pe teren eUtvii sM, au a- 
plomb ti  dăruire, respectând cu stric
teţe desenai tactic stabilit, sarcinile de 
foc, da către fiecare jucător, telicitin- 
du-fi întreaga echipă (fi prin interme
diul presei), antrenorul principal, Petcu, 
a. subliniat tn mod deosebit contribuţia 
lui Gabor — liderul absolut al echipei, 
Costăchescu, constant, pertinent, Hai- 
dinet. care l-a anihilat complet pe Ou- 
fdtu.

Noi am mai adăuga că a fost o vic
torie mata, care a  dovedit că echipa 
hunedoreană are valoare, că poate mer
ge kt baraj cu fruntea sus.

Derby-ul etapei, Rapid — Steaua, s-a 
terminat nedecis şi nu s-a ridicat la un 
nivel deosebit. Tot egal s-a încheiat fi 
importanta partidă de la Ploieşti, din
tre Petrolul şi Univ. Craiova. Drept ur
mare, tn fruntea clasamentului, prime
le 4 echipe şi-au p&ştrat locurile. Te
vatură mare in zona nişipurilor mişcă
toare. F.C. Maramureş, F.C. Braşov, 8- 
lectroputere trag tare să prindă torid 
14, pe care stă (deocamdată) Electeo- 
putere — ce, iată, n-a reuşit să treacă pe 
teren propriu dg Gloria Bistriţa. F.C. 
Braşov, deşi conducea la un moment dat 
cu 2—0, ta Galaţi, a părăsit terenul 
până la urmă întinsă cu 3—2. Nici FC 
Maramureş n-a fost te stare t i  obţină 
măcar un egal ta F.C. Naţional Cât 
despre UTA şi Sportul se poate spune 
că de la o etapă la alta, situaţia tar se 
îngreunează rău de tot. Şi in etapa 
viitoare au meciuri grele te ‘ deplasare.

Partidele din etapa următoare sunt iu 
general echilibrate, primele trei close
te având meciuri acasă, unde am t i  pre
văd surprize. Doar Băşti are un meci 
mai dificil, la ,JJ" Cluj. tn schimb, te 
flata Ştire, V.Tti. va avea da întâmpi
nat destule greutăţi, ca fi t'lectroputere 
la Piteşti, t i  nu mai vorbim t i  Sportul 
Ut Piatra Neamţ.

REZULTATELE ETAPE: Electr», 
putere — Gl. Bistriţa 6—9 ; U.T.A. — 
F.C. Argeş 1—1; Inter — F.C. Mara
mureş 4—1; F.C. Naţional — Ceahlăul 
2—9; Farul — „U“ Cluj 3—1; Rapid 
— Steaua 1—1; Sportul — Dinamo 
0—4; Petrolul — Univ. • Craiova 2—2 ; 
Oţelul Gl. — FM. Braşov 3—2.

8  b A S-A M K K  W B fc

- juniori

(Urmare din pag. t»

Aznrovlc (Germania) 953 
pd; 3. M. Furst (Cehia) 
949 pd; 4. P. Mihălcioiu 
(România) 949 pd... 9, F. 
Dudu (România) 888 pd. 
în proba rezerva» fete
lor, Daniela Şopterean şl 
Monica Constantlnescu 
au ocupat locurile 6 şl 
respectiv 7.

Clasamentul final: 1.
Gabriela Juhas (Ungaria) 
— campioană mondială, 
486 pd; 2. Andreja' Raţ
ia (Slovenia) 489 pd ; 3.

Sirke Zeez (Germania) 
462 pd.

Dupâ încheierea ulti-‘ 
mei probe, pe pistele ul
tramodernei arene hune- 
dorene, s-a desfăşurat 
festivitatea de Închidere, 
iar seara organizatorii au 
oferit o masă festivă, la 
care au participat toate 
cele 16 delegaţii partici
pante la C.M. de la Hu
nedoara, oficiali, Invitaţi, 
mass-media. în ziarul 
nostru de mâine vom 
reveni cu câteva conclu
zii privind desfăşurarea 
acestui campionat.

- 4. STEAUA .
B. Univ. Craiova
3. Piunma
4. RaŞrid
5. C e d M
A FC. Naţional
7. Petrolul
8. FC. Argeş
«. F.C tater

«9. (Borta Bistriţu
14. Ferul C-ţa 
*2. J *  eaş-N . 
13. Oţeiui Galaţi 
w» «aecirppmero
15. F.C. Braşov
16. F.C. Maram.
17. Sportul 
48. U.T. Arad

28.48-8 *  59—46 63 
28 47 5 9  61—2» 8 8  
26 15 4 9 4 8 -2 9  4» »  44 *  46 ■ : 46
« 4 0  8  49 48—«1 44 
M  43 *  44 54—48 43 
t t  4 * 7  9  4 9 -3 4  43 
« 1 3  4 I t  3B—44 48 
«  42 3 42 42—43 4* 
38 12 4 t t  M -W  49  
28 II  6  t f  38—40 39  
28 I |  4 43 48—34 37 

I  * 1  U  
38 “
23 
38 
28 
28

O lovituri de 9 „beţe*. Fază din proba iadivl. 
combinat juniori.

Fota PAVEL LAZA

8 8  18 
4 9 »  
t » 14 29—48 
41014 18—39 
4 9 |5 22—54

ETAPA VIITOARE: „U" Cluj — Ra- 
pid; F.C. Mar#uu. — U.T A .; Steaua — 
Inter; FC. AI*eş— Electro.; Gloria — 
F.C. Naţional; Ceahlăul — Sportul; 
F.C. Braşov — Farul; Dinamo — Pe
trolul ; Univ. Craiova — Oţelul.

REZULTATELE TRAGERII 
LOTO SPECIAL .,6/49° 

DIN 14 MAI 1995 :
32 14 44 34 U  24 

REZULTATELE TRAGERII 
N O R O C
DIN 14 MAI 1995 :

5 8 5 5 7 1 4

•ti0+ * *****

DIVIZIA B, SERIA A «I-A
REZULTATELE ETAPEI: Constr. Craiova — 

Arsenal Reşiţa 3—0; Petrolul Ţicieni— Vega De
va 2—1 (pentru Vega a înscris D. Gabriel (’83); 
Unirea Alexandria — Mine-RAL Rovinarl 2—1; j 
U.M. Timişoara — Petrolul Videle 4—1; Minerul 
Motru — F.C. Drobeta 2—9; Electronistul C. de Ar
geş — Minerul Berbeşti 1—Oţ ARO Câmpulung — 
Sportul Drăgăneşti Olt 7—8; Metalul Bocşa -— Mi
nerul Anina 2—1; Minerul Mătăsari — Vulturii 
Lugoj 2—0 ; Metalurg. Sadu — F.C. Petrolul Stoi- 
na 3—L

C L A S A M  E N T U L
1. Minerul Motru 31 21
2. ARO Câmpulung 31 20
3. F.C. Drobeta 31 48
4. Petrolul Stoina 31 17
5. Unirea Alexandria -34-45
6. Minerul Mătăsari 31 15
7. VEGA Deva 31 14
8. Metalurg. Sadu 31 15

' 9.' Metalul Bocşa 31 14
40. Petrolul Ţiclenl 31 15
ti. Electronistul Argeş 3114
12. U.M. Timişoara 31 14
13. Petrolul Videle 31 15
14. Cbnstr. U. Craiova 31 14
15. Vulturii Lugoj 31 13
16. Minerul Anina 31 13
4t. Mine-RAL Rovinarl 31 12
18. Minerul Berbeşti 31 13
19. Arsenal Reşiţa 31 7
20. Sp. Drăgăneşti Uit 31 3

8 
3 8 
3 10
1 13
3 13
2 14
4 13 
1 15
4 13
1 15
3 14 
3 14 
0 16
2 15
5 13
3 15 
5 14 
216
4 20
5 23

75—32
65—23
56—41
53— 42
37— 43
47— 34 
58—41 
41—36 
43—52
45— 55
54— 50
48— 50
38— 49 
52—42 
41—37 
43—44 
30—38
46— 56 
32—67 
22—94

57
52
48
47
46
46
46
46
45
45
45
44
44
42
41
41
25
14

Mâine, miercuri, etapă intermediară ! De Ia ora 
18,00, pe stadionul „Cetate", VEGA DEVA — ME
TALUL BOCŞA.

W W W K W W V W

DIVIZIA C, SENIORI
Etapa a 22-a nu a adus 

modificări notabile »n cla
sament. Minerul Certej e 
de mult virtuală câştigă
toare, din tur jucând doar 
cu gândul la promovare. 
Interesantă e doar lupta 
foarte strânsă pentru lo- 
curHe 2—O de pe podiurn, 
ce se dă Intre .Minerul 
A ninoasa, ST puncte. Vic
toria Călan, 56 p, Aurul 
Brad, 55 p, Mte. Şt. Vul
can, 54 p şi Constructo
rul Hd., 53 p. Şanse Anal 
mari au (pentru locurile 
2—3) chiar echipele ce 
se ăflă acum pe aceste 
locuri Minerul Aninoasa, 
după partida din ÎS măi 
— atunci îşi dispută jo
cul său cu Min. Barbă- 
teni, în ultima etapă are 
acasă, cu Aurul Brad.. 
V ictoria Călan după me
ciul de pe terenul pro
priu se deplasează la Criş- 
cior, unde nu-i va fi u- 
şor. Oricum, deplasarea 
cea mai grea din ultima 
etapă o are Aurul, echi
pa ce a cochetat foarte 
mult cu locurile 2—3

DIVIZIA C — FAZA JUDEŢEANĂ
REZULTATELE ETAPEI : Favior Orăştie — 

Min. Livezeni 0—0; E.G.C.L. Călan — Min. Certej 
2—2 ; Min. Gheîari — Min. Bărbăteni 2—1; Min. 
Aninoasa,— C.F.R. Simeria 3—Q; Min. Teliuc — 
Constr. Hunedoara 2—3; Jiul Petrila — Dacia O- 
răţtie 3—2; Metalul Crişcior — ' Min. ŞL Vulcan 
l —1; Haber Haţeg — A.S.A. Aurul Brad 0—9. 

C L A S A M E N T U L
1. Minerul Certej 30 23
2. Minerul Aninoasa 30 18
3. Victoria *99 Călan So 18
4. AJLA. Aurul Brad 30 18
5. Min. Şt Vulcan 30 17
6. Constructorul Huned. 31 47
7. Dada Orăştie 30 17
8  Minerul Gheţari 30 15
8. Minerul Livezeni 30 14

10. Jiul Petrila 30 14
11. Min. Bărbăteni 30 13
12. Min. Teliuc . 31 10
13. Favior Orăştie 30 9
14. Metalul Crişcior 30 9
15. Haber Haţeg 30 7
16. E.G.C.L. Călan 30 7
17. CJFJ*. Simeria 30 2

ETAPA VIITOARE: Minerul
Orăştie; Constructorul Hunedoara 
zeni; Victoria *90 Călan — Jiul 
Vulcan — Haber Haţeg; Dacia 
Iul Crişcior; A-S-A. Aurul Brad — 
Min. B&rbătăni — Min. Aninoasa ; 
E.G.C.L. Căian.

6 4 96— 24 75 ; 
3 9 64— 31 57-
2 10 60— 30 Si;-.?
1 II 75— 31 55
3 19 55— 47 54
2 12 72— 45 53 
0 13 81— 46 51
4 11 61— 45 49
5 11 48— 41 46
3 13 63— 50 45
5 12 69— 45 44
3 18 31— 78 33
4 17 37— 68 31 
3 18 40— 70 30
6 17 45— 83 27 
3 20 34—112 24
5 23 21— 97 11 
Certej — Favior 
— Minerul Live- 
Petrila ; Min. Şt 
Orăştie — Meta- 
• Minerul Ghelari; 
C.F.R. Simeria —

----- V W W M V -’ VW  ,A M .V .V .M ^-V .V W A ,A V M V i'M V A W ,W .V A ,.VV.,.%VA

rezultatele
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 14 MAI 1995
1. Brescia — Napoli

1—2 2
2. Cagliari — Sampdoria

0—2 2
3. FoggiaFibrenttaa

2— 1 i
4. Lazio — Inter

.. 4—1 1
5. Milan — Roma:

1—0 1
6. Padova — Reggiana

3— 0 1
7. Torino — Cremonese

/ 1—1 X
8. Ancona — F. Andria

2—1 1
9. Atalanta — Lucchese

1—0. .1
10. Como — Saiernitana

1—4 2
11. Udinese — Piacenza

1—0 1
12. -Venezia — Cesena

0—2 2
13. Verona' — Aeireale

1—0 1
. -■■■I ■»■ fm p.i     —t i

Pagină realizată de SABIN 
CERBU
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Istoriografia contempo
rană este de acord cu 
faptul ca pentru popoare
le din centrul şi sud-estul 
Europei constituirea ideii 
de naţiune, în sens mo
dern, a început în secolul 
al KVIII-lea, cristalizân- 
du-se deodată cu revolu
ţia de la 1848. Atunci, du
pă opinia lui Nicolae Ior- 
ga, popoarele din impe- 

. riul habsburgic au înlo
cuit forma umilită a pe
tiţiei către împărat, cu 
comunicarea îndrăzneaţă 
a naţiunii întregi, reze
mată pe drepturile ei, pe 
puterea ei vizibilă.

Izbucnită la Palermo, în 
ianuarie 1848, revoluţia 
străbate repede peninsula 
italică până în nord, unde 
Lombardia şi Veneţia se 
răscoală împotriva stăpâ
nirii austriece. Revoluţia 
trece peste Alpi în Fran
ţa, unde, la 25 februarie 
răstoarnă monarhia şi in-s 
stalează a doua republi
că. De aibl> vântul furţu- 
nos al libertăţii aleargă’ 
spre l răsărit, : aprinzând , 
torţele' tuturor ptjf^ţălorv* 
pentru jneeunoaş^srt,â ■' na
ţionalităţii şi deplinei lor 
libertăţi de manifestare.'. 
La 13 martie, populaţia/- 
Vienei iţse în stradă... Cu-'. 
rând îl va aţur)gp„.pe; Met-' 
ternich,. ’sSâbplutb, ibsolu- 
tismuîiB-„ŞÎ*Va;';;'*'

15 mai 1848

apoi abdicarea . iippărâ, sine' Ătâtătoai^iWV Îpttî- ’
tuluir fjsrdişand al V-lea. pria ei ’ţatăV-f^-.ak.- Mu-
D o r i rt d  rit 1 ̂  îr, n r l n  - i ;   v »  tPeste două zîle -este rân
dul Budapesteţ să înceâ-

câneelişti români, în 
TUbte. cu A vrem; Iancu

pă mişcările, revoluţiona- şi . Al. Papiti Ilarian, la
re, > revendişâfsdu-şi ' .înde- V. Sibiu, Simion Bămuţiu şi
pendenţa. Pâîiă la* finele la Blaj Aron Pumnul gân-
lunii martie, croaţii, sâr* dese la organizarea unei
bii, slovac%■ - pdlanezii -şi mari adunări a tuturor ro-
româniji sunt cuprinşi de mânilor, la care să se
iureşul "şj agitaţia mişcă-'’ dezbată şi limpezească 
rilor de yor-ţh ice la pră- toate frământările aces-
buşirea feudalismului., Nă- tei nedreptăţile naţiuni,
dejdile sunt mată : şi în- S-a statornicit* ca la 15
aripate. Se. crede că a ve
nit primăvara popoarelor.

Românii transilvăneni 
au convingerea lcă a ve- 

■ nit şi vremea lor. A ve
nit vremea să scuture ju
gul iobăgie!, să aibă ace
leaşi drepturi ca. şi cele 
trei naţiuni privilegiate, 
să devină o „naţiune de

Şcoala Generală din - O- 
răştioara de Sus numără 
aproape două sute de e- 
levi. Posedă o bază ma
terială destul de bună, 
deşi e mai veche, dar, 
prin grija conducerii şco
lii, a fost reparată, ase-: 
menea materialului didac
tic şi mijloacelor audio
vizuale.

„Şcoala nu arată prea 
bine acum, după cum 
menţiona directorul .insti
tuţiei, prof.;; Vasile Panti- 
loiu, dar din luna mai 
am contractat lucrări de 
reparaţii cu sprijinul Pri
măriei iocale. Prin sume
le alocate de la buget, 
vrem să reparăm soclul 
exterior al clădirii, iar 
ulterior în interior şi ex
terior se vor efectua lu
crări de zugrăvire, ce se 
vor încheia în luna au
gust. Reparaţii se vor e- 
fectua inclusiv la şcolile 
din Ocolişu Mic, Costeşti, 
Ludeşti, Bucium, Gră
dişte". . i;

Şcoala din Orăştioarâ 
de Sus dispune de oa
meni calificaţi, care stau 
în şcoală atât cât este ne
cesar. Acest lucru favo
rizează un proces instruc- 
tiv-educativ de calitate, o- 
glindit, de altfel, şi în 
rezultatele la învăţătură 
ale elevilor şi apoi , în 
reuşita acestora la şcoli 
superioare. Aceştia au

mai — a treia duminică 
după Paşti — să se adu
ne la Blaj; pe Câmpia Li
bertăţii. Să vie toţi ro
mânii I Şi au venit peste 
40 000. Cei mai mulţi, pe 
jos. Cel mai de departe, 
călări. Toţi în haine de 
sărbătoare. Dar e mai bi
ne să-l cităm pe Meszaros

Karolyi, cronicarul guver
nului maghiar 'şi .martor- 
ocular, al evenimentului; 
„Agitaţia - a luat -o. aseme
nea amploare Mt* toate di
recţiile, încât vatahii au 
hotărât şi'au  stabilita a- 
dunare populară generală 
pentru ziuă. de 15: mâi, la 
Blpj, în vederea formulării 
cererilor lor. A fpst o mul
ţime enormă de valahi şi 
saşi, care s-au adunat, aici. 
Lăsând la o. parte popii şl' 
advocaţH -valahi, t : numai 
dintre laicî s-au ? . strâns 
peşte 12 0091 de oameni că
lări. Cât priveşte: aspec
tul exterior ;;al acestei mă
reţe adunări populare, aşa. 
ce Va n-a pffed-văzut Vreo
dată Europa.:; O . masă 
populară - Semi barbară şi 
fanatică, cu : trăsăturile

caracteristice uşor de re
cunoscut ale coloniştilor 
români, oferea spectato
rului, in tumultul sălba
tec, tălăzuitor al patimi
lor politice, un tablou ex
traordinar de interesant 
şi de captivant— „Trăias
că libertatea", „Trăiască 
Daco-Romania 1", se au
zea din toate părţile. Iar 
Adunarea, pentru a întări 
aceste strigări, şi-a for
mulat în douăsprezece 
puncte doleanţele, pe ca
re le-a trimis de îndată 
împăratului Ferdinand al 
V-lea, la Innsbruck, cu o 
deputăţie condusă de E- 
piscopul Şaguna şi de con
tele Nopcea, corniţele ju
deţului Hunedoara". (1848 
la Români — pag.* 504).

Ce a urmat, se ştie. îm
păratul bătrân, în faţa 
protestelor mulţimilor, a 
abdicat, obosit. împăra
tul J tânăr, necunbscător şî 
orgolios, ne-a minţit pro
tocolar şi, după douăzeci 

1 de ani, ne-a vândut fostu- 
• lui său duşman. - - ’ 

întreprinzătorul 'condu
cător ai revoluţiei' ma
ghiare a obţinut iride- ’ 
pendenţa ţării sale, con
fiscând revoluţia român i- 

‘ lor şi a altor popoare ve
cine. Istoricul Francis 

i Bowen, în lucrarea sa
- „Războiul • naţionalităţilor 
-dirbfJUngaria“, conchide că

„pe Ludovic Kossuth l-a
- pierdut şi l-a aruncat in 

exil numai trufia".’ J
: A Avram Iancu a fost 

„Grai al Munţilor" şi al 
moţilor, ’ . •jmpotr.ivindu-se, 
împreună - prin lupte . in 
cetatea -lor • din munţi.' A- 
poi,: copleşit de umilinţeje' 
s lu jbaşilo rîm păra tu lu i 
mişei,.- s-â sfârşit cântând 
din : fluier. ca un ’ fericit 
amnezic.

' tbtUşi;? din incândes- 
cenţât'torţei'aprinsă*Ta'15 

. plai ’ 1848,. ‘românii şi-au 
făurit1 idealul unităţii na
ţionale, împlinit la’ 1 de
cembrie 1918. \

VIOREL CUGEREAND

Asociaţie de caritate
Ba Haţeg şl-a început activitatea Asociaţia de carita

te şi misiune HEBD (ajutor). Dl Ilie Mara, preşedintele: 
asociaţiei, ne informează că toţi cei interesaţi i se potr 
adresa la domiciliul din Haţeg, str. Grăniceri, nr. (fcj 
Gum scopul asociaţiei este de a acorda ajutoare mate-: 
riale celor aflaţi în nevoie, din -Ţara Haţegului, dl Mara! 
solicită sprijinul susţinătorilor, donatorilor^ sponsorilor! 
din Haţeg şi împrejurimi. (A, ANCA, Haţeg).

In pregătirea viitorului 

sezon turistic
Campingul din Boş, sat 

aparţinând municipiului 
Hunedoara, se pregăteşte 
pentru deschiderea sezonu
lui turistic al acestui an. 
Unitatea — luată în loca
ţie de gestiune de dl Iulian 
Julean — dispune de 18 
camere în motel şi 18 că
suţe, restaurant, bar, două 
bazine pentru peşte şi două 
jJentru înot. Toate carne
tele clin motel âu fost zu
grăvite, bazinele au fost' 
curăţate şi două: din ele 
Urmează să fie populate

cu peşte. începând de la 
1 iunie a.c., campingul va 
funcţiona în regim non- 
stop. în prezent se lucrea
ză la amenajarea unui te
ren de mini-fotbal şi a tt- 
nuia de baschet. ’ ', 

Unitatea se pregăteşte şâ 
primească turişti individu
ali şi grupuri. Poate n-aş 
fi rău dacă acestei' baze, 
de la Boş — aflată la opt 
km de Hunedoara, i s-ar 
face mai multă publicitate 

‘ pentru a fi mai bine cu
noscută. (TR. B.).

GÂNDURI DEDICATE LUI LUCIAN Ş L  AGA 1 
A apărut nr. 4 al revistei şcolare Tineret Maga

zin Traian". Publicaţia realizată de elevii Liedului 
Teoretic Traian". din Deva reuneşte gânduri aduse ca 
un omagiu sărbătorii naţionale prilejuite de Cente
narul Lucian Blăga. In prima pagină întâlnim două 
articole interesante, semnate de prof! Gllgor H aş a şi 
eleva poina Vaieria, apoi reportajul ,,întâlnire cu
Blaga; acasă, la centenar", realizat de elevele Elena 
Boldan şi Andra Cornaciu. Este apoi adusă în aten
ţie o talentată creatoare elevă — Doina ‘Vaieria c u 1 
Un însemnat număr de poezii frumoase. ţM.B.J. j

GEST DE OMENIE

A în cele patrii sate ale 
-comunei Lelese sunt -mul
te familii nevoiaşe, lipsi
te de oriee posibilităţi ma
teriale : bătrâni bolnavi şi 
şingUri, fără pensii, vădu
ve, familii cu mulţi copii, 
dezorganizate... Măsura lua
ta de Consiliul local de a 
li se acorda câte o sumă 
de 8 691 lei fiecăreia, în
ainte de Sfintele sărbători

-ale învierii Domnului* a 
-fost;, mai mult decât un 
gest de mare omenie fafft 
de aceşti oropsiţi ai soartei* 
Au beneficiat Adriana Ko- 
re, care este singură ca 
şase copii mici. Dorina Bu-:! 
ea, Olga Pâşnei, Floarea, 
Herban, Maria Ticula, Su- 
sana Poantă, alte câteva1 
familii ajunse la necaz, i 

- Bine-ar fi dacă asemenea; 
gesturi de omenie ar fi câţi ! 
mai dese... (GH. L N - ) .  . j

Prin eforturile conducerii şcolii
concurat şi au reuşit, în 
urma unor examene seri
oase, la licee din Petro
şani, Alba Iulia, „Aurel 
Vlaicu" Orăştie, Geoagiu, 
dar şi la şcoli profesiona
le pentru a învăţa o me
serie pe care să o prac
tice ulterior, .în tr-Un ate

lier, chiar propriu.
„Din păcate, aşa după 

cum mărturisea acelaşi in
terlocutor, învăţământul 
românesc „pregăteşte” de 
câţiva ani şomeri, nu oa
meni care la absolvire să. 
ocupe un loc de muncă,

să se integreze rapid în 
viâţa socială. Locurile de 
muncă care-i aşteaptă pe 
aceştia sunt însă puţine. 
Noi suntem încă optimişti 
că vom trăi i ş i . vremuri 
mai bune, intrând pe un 
făgaş normal, încât să pu-

Oră de curs la Şcoa la Generală din Orăştioa ra de Sus.

tem răspunde „selecţiei" 
etapei de tranziţie". ■> -

Ca un aspect deosebit 
de- pozitiv este faptul că 
Şcoala Generală din Orăş- 
tioara de Sus este printre 

. puţinele instituţii simila
re de la comune, dacă nu 
unica, ce şi-a păstrat in
ternatul şi cantina. O ast
fel de întreprindere se 
face prin eforturi mari, 
iar rezultatul este bene
fic unor elevi cu proble
me, care nu au posibili
tăţi de navetă. In ultima 
instanţă, acestora li se o- 
feră şansa să facă şcoală, 
ceea ce e mare lucru as
tăzi. In internat locuiesc 
şi iau masa, de luni până 
vineri, 21 elevi din fami
lii cu posibilităţi modes
te, din sate îndepărtate — 
Grădişte, Luncani, Cos
teşti Deal, Ludeştii de. Sus, 
Văleni. Iată un’ lucru ca
re ar putea.fi încercat şi 
de alte şcoli generale din 
mediul rural, avându-se 
în vedere condiţiile de 
transport, neasemuit de 
grele de care au elevii 
parte în momentul de fa
ţă, mai ales. cei mici, Şi 
când spunem transport, 
ne gândim la kilometri fă
cuţi pe jos, pe ploaie şi 
zăpadă, din satele de mun
te şi nu numai! A

MINEL BODEA,
! PAVEL LAZA

t „TERORISTA" DIN 

INTERSECŢIE

La intersecţia străziloţ 
Bejan cu Etninescu, ditt 
Deva, de aproape un u t  
de zile, a apărut, ca „dl* 
senin", o groapă de mari 
dimensiuni, în spaţiul ca
rosabil, care pune în pe
ricol securitatea traficului 
rutier. Numeroasele ape
luri adresate au rămas In 
zadar, deocamdată, fărâ 
nici cel mai riflb rezultai.: 
Oare până când ? (C.P^

HOŢUL A FOST 

PRINS

Doamna V.P. din loca
litatea Bucureşci a plecai 
pentru câteva zile, cu o- 
cazia sărbătorilor de Paşti, 
de acasă. La întoarcere a 
avut surpriza neplăcută să 
găsească vămuită casa de 
unde i s-a sustras apara* 
tură electronică, alimente 
şi ţuică de prune. Apelul 
făcut Poliţiei din Brad a 
fost o reuşită deplină. Ho
ţul a fost prins şi se nu
meşte Cristian Dahorea, de 
19 ani, din Gurabarza —- 
Crişcior. Prada acestuia a  
fost înapoiată în totalita
te victimei, care mulţu
meşte pe această cale po
liţiştilor. (AB. J.).

I
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Doamnele de la spital
O intervenţie chirurgi

cală la un. picior, făcută 
cu măiestrie la secţia de 
profil a Spitalului din Hu
nedoara, a ţintuit-o pe 
dna Kato pentru câteva 
zile pe patul unui salon. 
Dacă până'atunci contri
buise indirect lă .alinarea 
suferinţei ; semenilor — 
dna Kato Parasca fiind de 
peste trei decenii asisten
tă la farmacia unităţii 
spitaliceşti — acum veni
se vremea să aibă la rân- 
du-i nevoie de ajutor; a- 
dică de îndemânarea şi 
priceperea chirurgilor, res
pectiv a medicului şef de 
secţie, dr. ‘Lucian Ceuca, 
a cadrelor care l-au asis
tat la operaţie şi care 
şi-au dovedit încă o dată 
-îi ca de atâtea alte dăţi 
—? puterea de dăruire, in
tervenind cu • înalt profe
sionalism in înlăturarea 
varicelor dureroase, dar 
şi de atenţia şi vorba bu

nă a personalului de aici 
(asistentă şefă dna Maria
na Duţă), in grija căruia 
a rămas imediat după in
tervenţie şi care a demon
strat fără excepţie că-şi 
înţelege menirea.

„Vă mai doare picio
rul?". La această întreba
re, dna Kato răspundea 

' invariabil: „Nu. Aş pu
tea spune că deloc". între- 

• barca i s-a pus de zeci şi 
zeci de ori. Pentru că au 
venit s-o viziteze, în afa
ră de fiica şi soţul dum
neaei, foarte multe cole
ge şi prietene de la far
macie, din laborator, de 
Ia policlinică, de la toate 
secţiile spitalului, aducân- 
du-i un buchet de garoa
fe, un fruct, o mică agen
ţie. Doamne in * halate 
albe, doamne frumoase, 
cu suflet nobil, care ştiau 
— cele mai multe din 
viaţa de zi cu zi — ce-n-
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Dacă vreţi şă ştiţi cam 
cât. de greu îi este unui 

, copil stângaci să scrie cu 
i  mâna dreaptă, faceţi o ex

perienţă foarte simplă: în
cercaţi dv, care sunteţi 
dreptaci, să scrieţi,, să de
senaţi, să coaseţi, să de
cupaţi, cu mâna stângă. 
Sunt convinsă că aţi obosi r 
foarte uşor şi rezultatele 
pe care le-aţi obţine ar fi 
nemulţumitoare. Dar pu
teţi înţelege mai uşor di
ficultăţile copilului stân
gaci, obligat să lucreze cu 
mâna dreaptă.'

Pentru a şti dacă fiul

în centrul discuţiilor în 
familie şi în clasă, în pre
zenţa colegilor, astfel în
cât copilul să creadă că 
ceva nu e „în regulă" 
cu el.

Dacă înainte de intrarea 
în grădiniţă (sau chiar în 
şcoală, pentru cei ce nu 
au frecventat grădiniţa), 
nu sunteţi încă hotărâţi 
cum să procedaţi, mai pu
teţi face o experienţă sim
plă: oferiţi-i copilului un 
creion şi. două foi de hâr
tie şi cereţi-i să facă, acer 
leaşi . desene, pe rând, cu 
ambele mâini (linii verti-

Copilul stângaci (II)

(fiica) dv este stângaci, a- 
veţi , la îndemână >- nişte 
metode foarte simple: Ur
măriţi copilul şi ■ observaţi 
cu ce mână apuca şi clă- . 
deşte cuburile, cu ce mână 
apucă jucăriile, biscuite- 
le, pâinea, cu ce mână a- 
pucă telefonul şi la ce u- 
reche îl duce, cu ce ochi 
priveşte printr-un tub, cu 
ce mână ia creionul ca 
să deseneze, cu ce mână 
prinde şi aruncă mingea, 
cu ce picior începe să ur
ce o scară şi cu ce picior 
loveşte mingea, cu ce mâ
nă înşurubează-deşuru- 
bează, trage un fermoar, 
răsfoieşte paginile unei 
cărţi etc.

Dacă toate încercările dv 
din primii ani de Viaţă ai 
copilului, de a-1 determi
na să folosească mâna 
dreaptă, nu au -dat rezul
tatul pe care l-aţi aştep
tat şi la intrarea în gră
diniţă. el continuă să pre
fere mâna stângă în ac
tivităţile sale, nu fiţi dez
amăgiţi pentru că asta 
nu va influenţa * negativ 
nici adaptarea şcolară, nici 
reuşita în viaţă, cu o sin
gură condiţie — să nu-1 
contrariaţi permanent, în
cercând în continuare să-l 
„transformaţi într-un drep
taci" şi să nu consideraţi 
ceva anormal faptul că e 
stângaci, situându-1 mereu

cale, orizontale, oblice, 
cerc, pătrat, casă, un măr, 
tin brad, un omuleţ). Com
paraţi rezultatele sub as
pectul timpului in care 
copilul le-a efectuat şi sub 
aspectul calităţii, ai pre
ciziei desenului. Dacă tim
pul e mai scurt şi cali
tatea desenelor superioară 
în cazul celor făcute cu 
mâna stângă, nu mar e- 
zitaţi hici o clipă şi lă
saţi copilul să scrie cu 
mâna stângă. Este foarte 
bine ca la începerea şco
lii (grădiniţei) să aten
ţionaţi învăţătorul asu
pra acestui lucru, pentru 
a evita astfel unele dis
cuţii în clasă, în prezenţa 
.colegilor. învăţătorul pre
venit do făptui că elevul 
este stângaci, va conside
ra normal să scrie cu 
stânga , şi nu va deschide 
nici o discuţie cu el pe 
această temă.

Nu uitaţi: inteligenţa, 
creativitatea copilului nu 
sunt influenţate de faptul 
că el are o dominantă la
terală dreapta sau Stângă; 
Problemele intervin nu
mai în momentul în care 
noi, adulţii, puţin ■ rigizi, 
îl obligăm să facă ceva 
ce contravine particulari
tăţilor sale de dezvoltare.

DORINA LOGIN, 
psiholog

seamnă suferinţa, ee-n- 
seamnă să ai, chiar şi 
vremelnic, sentimentul că 
nu mai eşti acelaşi om, 
că nu mai poţi. fi trup 
şi- suflet" pentru familie, 
pentru colectivul în care 
lucrezi.

Gestul colegelor — poa
te obişnuit şi totuşi atât 
de deosebit prin amploa-, 
re --  este cred semnul" 
respectului pentru o doam
nă care şi-a respectat la 
rându-i munca,, familia, 
semenii.

ESTERA SÎNA

Mesaje de la cititoare
■  „Dacă tot faceţi con

cursuri pentru poştaşi,
pentru cele măi bune fo
tografii, cele mai reuşite 
reportaje, de ce nu v-aţi 
gândit şi Ia cei care vă 
sunt cititori fideli?" — ne 
întreabă dna Elena Lim- 
bean, pensionară, din De
va. Vă asigurăm, stimată 
doamnă, că la cititorii
noştri fideli ne gândim în 
permanenţă. Aşa că ideea 
realizării unbi concurs
special pentru cititoarele 
şi cititorii noştri devotaţi 
q vom avea în atenţie. Va 
fi dificil să-i desemnăm 
pe câştigători, date fiind 
numeroasele declaraţii de 
fidelitate primite până a-f 
cum. Oricum, naârită să 
încercăm.- •'

■  ...Cu o . voce stinsă, o 
doamnă (al cărei nume* 
nu-1 putem dezvălui), ne 
solicită să intervenim pen

tru a-şi putea primi mo
destele drepturi băneşti. 
Grav bolnavă, trăieşte mai 
mult cu medicamente, căci 
bani de pâine nu are de 
mai multe săptămâni. Din 
hefericire, nu este singu
ra, persoarfă aflătă într- 0  

, situaţie . disperată. Mii de 
handicapaţi din judeţ, ca 
de altfel alte zeci de mii 
din ţară, de mai multă 
vreme niţ şi-au primit ba
nii. în timp ce unii în
vârt miliarde, cei mai nă
păstuiţi semeni ai noştri 
nu au nici cu ce să-şi 
cumpere pâine. Dacă unii 
se vântură prin lumea lar
gă pe banii naţiunii, pen
tru alţii guvernul nu are 
resurse financiarer nici cât 
să le asigure supravieţui
rea. Aşa cum zice prover
bul nostru, aţa sie rupe 
acolo unde c mai subţi
re... (V.R.) ...

„Un cântec, ş-o floare, O rază de soare.,.", de la 
Anastasia Lazariuc.

in
După ce serviţi ca

feaua, lăsaţi hi ceaşeă 
drojdia ce s-a depus. Pu
neţi-o deoparte, fără să 
o mişte nimeni, apoi, du
pă un timpi (15 minute, 

, la o oră)-întoarceţi ceaş
ca pe o farfurioară şi 
mai aşteptaţi câteva cli
pe. Iată ce pot însemna 
cele desenate sau înscri
se de z a ţ:

•  O cruce în mijlocul
desenelor anunţă via
ţă lungă, moarte liniş
tită. - • - .

•  Patru cruci care se
ating înseamnă boală 
gravă.,; ' ■  •

•  Pătratele arată ne
cazuri greu de prevenit.

•  Trei cruci, ce nu se
ating, anunţă mari ono
ruri. ■ ■

•  Ovalele, —  succese
mari în afacerile pe cont 
propriu. : 1 - ‘

•  Un triunghi înseam
nă că ai saii vei avea o 
slujbă bună, bănoasă, 
care nu-ţi aduce . însă 
suficiente satisfacţii.

•  Trei triunghiuri des
părţite în oglinda ceştii

arată semn foarte bun |  
în privinţa stării mate- 1  
riale. ' |

•  Un cerc poate în- ■  
semna căsnicie fericită. |

•  Un dreptunghi, cer-*
turi în casă sau cu prie-1 
teni apropiaţi. . ‘ |

•  Dacă dreptunghiul |
are în jurul său cruci,* 
aşteaptă-te la infideliţa-l 
te sau ja înşelătorie în |  
afaceri. - |

•  Linii mari sau mici |
bine trasate rostesc b ă - | 
trâneţe fericită. |

•  Două linii paralelei 
vestesc grabnic drum. I

•  O Coroană sau ste-1 
mă — succese în viaţa |
mondenă; vei fi tratat 
cu mare curtoazie şi te 
vei folosi de această con
junctură,
. • '  Când coroana, ste-■  
ma saii emblema surit J
formate din cruci sau au 
îft - cuprinsul: lot cruci, 
înseamnă că în răstim.
pul anului* în curs, o l  
persoană foarte apropia-1 
tă va pleca pe celălalt |
tărâm.

(Va urma)

■ Luna mai excelează nu: 
numai .prin flori, dar şi 

■'prin onomastici femini
ne. Şi-au putut sărbători 
până acuin ziua numelui 
doamnele şi domnişoare
le care se numesc Mihâe- 
la (2 mai), Moniea ţ3), 
Marta (4), Zoriţa (6), Ar- 
denica (7), Constanţa (8), 
Beatrice (9), Sofia (13) şi 
Andreea (15).

începând de astăzi,; 16 
mai, îşi pot «erba . ono
mastica Cele care se nu
mesc Cristina, Marioara 
(17), Celestina (19), Susana 
(23), Mariana (24), Na ta
lia (28), Angelâ (29) şi 
Sanda (30).

Să nu uităm de Elenele 
noastre, care la 21 mai 
îşi au sărbătoarea lor, 
înscrisă în calendarul or
todox cu roşu, ca fiind 
sărbătoarea Sfinţilor Mari 
împăraţi Constantin şi 
Elena, care anul acesta 
coincide şi. cu Duminica 
Samarinencei.

Tuturor celor ce-şi săr
bătoresc zilele numelor, 
ori de naştere în aceas
tă lună, alăturăm flori
lor dăruite; de cei dragi 
şi tradiţionalul „La piuiţi 
ani", gândurile noaifi-e' 
bune şi urări de sănă
tate. (V.R.)

Cum alungăm 
furnicile

Furnicile n u , sunt pur
tătoare jde boli, dar devin 
supărătoare atunci când 
invadează bucătăria. Pot 
fi alungate în felul urmă* 
tor: 1. Se şterg duşume
lele cu petrol lampant; 2. 
Se şterg rafturile, pardo
seala, mobilierul cu o fier
tură concentrată de pă
trunjel; 3. Se opăreşte' du
şumeaua şi rafturile cu o 
soluţie fierbinte de piatră 
acră şi apă în părţi egale;
4. Se aşează in locurile de 
pătrundere a furnicilor 
coji de lămâie sau jumă
tăţi de lămâie pe care s-a 
pus drojdie de cafea (zaţ);
5. Se presară în calea lor 
piper negru măcinat fin. 
Un efect letal asupra fur
nicilor îl are un amestec 
de borax; (3 linguri), făină 
de grâu în  aceeaşi canti
tate şi piatră acră pisată — 
4 linguri, care se omoge
nizează şi se presară în 
locurile de intrare a aces
tora în casă.

de sezon
Se poartă — spun 

specialiştii •— eompleul' 
la orice oră a zilei, a- 
cesta asigurând elegan
ţă şi feminitate. în a- 
cest an, compleul este 
variat, cel mai pregnant 
fiind genul mulat, fe
minin. Deci, un sacon 
cu pense în dreptul ta
liei, colţuri rotunjite şl 
buzunare aplicate. Lun
gimea se termină în 
jurul taliei sau pe şol
duri. Fusta este concu
rată de pantalonul scurt, 
gen şort. . Comple urile 
nu se poartă numai cv 
bluze. închise , la un 
singur- rând de nasturi, 
-până sus, ne- lasă liber
tatea de a le pune di*

• rect pe piele. Ca un 
compleu pot fi privite 
şi combinaţiile de blu
ze şi fuste .adaptate la 

..price vârstă. Tinerele 
cu siluetă subţire îşi 
vor marca talia prin 
cordoane, iar lungimea 
fţistelor nu va trece de 
jumâţatea pulpei.

La ferate şi discoteci 
se poartă bluzele din 
voal şi dantelă. Şocan
te sunt şi obiectele ves
timentare realizate din 
piele gen lac. Să nu 
uităm că "vesta; confee- 

; ţionată după modelul 
preferat, este elempntul 
prezent în orice ţinută.

Plante de leac
URZICA MOARTĂ

Planta se întrebuin
ţează atât intern, cât 
şi extern. Ceaiul se pre
pară dintr-o jumătate 
de linguriţă flori; . sau 
o linguriţă plantă, mă- 
runţitâ Ia 2 5 0  g apă 
Clocotită ; se lasă un 
sfert de oră, se , îndul
ceşte şi se bea urml- 
două ceaiuri pe zl. Se 
întrebuinţează in tul
burări gastro-intestinale i- 
şi ale căilor respirato
rii, având proprietăţi e- 
moliente şi expectoran- 
te. Calmează stările ner- j 
voase la femei în tim
pul menopauzei. Băile 
făcute cu urzică moartă 
(50 g plantă la un litru 
apă clocotită, care se 
strecoară după 15 mi
nute) aduc ameliorare 
in abcese, tumori, varice, 
ulcere şi umflături da
torate gutei.

Producţii ale înţelep
ciunii umane, proverbe
le ne dau preţioase in
dicaţii şi recomandări 

de viaţă. Cât adevăr con
ţin cele care vorbesc 
despre sănătatea noas
tră, vă lăsăm să jude
caţi singure, stimate 
cititoare.

•  Bolile pătrund prin 
gură. (proverb chinezesc)

•  Lasă-ţi viciile ' să 
moară înaintea ta. (en
glezesc)

m Să uzezi, dar să nu 
abuzezi, (latin)

•  Cine doarme mult 
trăieşte puţin. (româ
nesc)

•  Unde nu intră-soa
rele, intră boalele. (ro
mânesc)

m Păstrează haina de 
nouă, iar sănătatea de 
tânăr, (rusesc)
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Numele şi 
prenumele 
A d re s a i

Dţ?|ţr0 P«6lCl

S.C. BERE KAN1ZSA S.R.L Satu Mare '
tULt 06tx7113Ct, -737013 fax OŞUMCg

Centra] de distribuire Deva, 
sfr. 22 Decembrie, ar. 257 

(S.C. „Polidava" S.A.% Tel. 621750

p  ŞI CIŞTIGAŢI!

Ori mai mare 

distribuitor 

en gros din 

ţară de -■

! S.C. BERE KANIZSA SRX. SATU MARE, TEL.: 061-711381; 061-737013; < j
j I FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL. 737780 j
\ JCENTRUL DE DISTRIBUIRE: DEVA str. 22 Decembrie, nr. 257 (S.C. „POLIDAVA"S.A.)Tejk621750 j

\

\

i  ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAT A 
IMPORT VEST 

m  OFERĂ a
•  îmbrăcăminte sortată, 

r» ofertă bogată în sortimente de sezon
•  îmbrăcăminte nesortată, eoleetare originală, S

in  pungi. între 5—15 kg, cantitatea mini- \ 
mă fie vânzare — 100 kg ţ

NOU t NOU! N O U ! 
îmbrăcăminte NOUA din import China l

#  treninguri şi bluze «Bh bumbao
•  bluze mătase 
Cm preţuri accesibile t 
ATBtfŢlEtM 
Nwtt noastră adresă: Clnj-N., str. hiliu

Maniu. ar. «. TeL/Fax: 064 — 104630, 193493 
(fcmi-vfneri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 

9—16.

R i i a t r a
Adresa: Bd. Efeirie Pompei,9$ector 2JBuctresti . 

Tet312J7i)l Fax 312.77.73 ( vis-a-visdeslatiade metrou Pipera)

M» oferă dfai depozitele sale produse de marcaje cea 
mai buna ealitatc la preturile cele m i competitive:

«periive snâcks 
Maxi-MixFom-Ilar;

-alune Duyvis
10 sortimente; % .  t  ^ : 

_  -conserve legume,ciuperci, MlwOEj 
im  fructe,carne si pate de ficat;

prodiise ladate si br;m7eturi topite 0gmpip«tt ' 
21 sortimente;

coffe cream si frişca; . R u m *  
-biscuiţi si napolitane; CvW pS 
-mărgări na,uiekmaioneza.sosuri; 

||ppnv*».OTezambalat; ...
băuturi răcoritoare si 
apa minerala (cutii);
-comflakes si crema de ciocolata; 
-vermuthOnzano-Martini;

r*^fl9nAbqucur-uri Mărie Brizard, 
brandyNapoleoa;

•vodka Smirnoff; tox insecticid; f j  
W  si multe alte produse. iSU
D istribuitorii interesaţi sunt rugaţi sqr 

ne contacteze la depozitele noastre .

NZSNO

f  vis-a-vis de statia de metrou Pipera >

ar* «a# #4
Ih

\
I

I

I

I

I
«K
I

i
%

«rin mal frumoase fi tentante |  
de 12 zile tn GRECIA. |

ri înscrieri la sediul O m cl din
bi. c  m m  « i i H i

; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9—
12}, preţ Informativ 225 dolari si 100 dolari Io i 
leî. (D.P.) I

-  • •. • , .  . . . . . . . i

O I-FR T A  SPE C IA LA  !!î
Psgene MOTOROLA la cele mai avantajoase 

preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. 
Hunedoara, tei.716915,716551. fax:71t>773 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor 

Devâ, Hunedoara, Sitberia, Orăştie, Bucureşti. 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţş, TfrguJiu.

Angajăm reprezentanţi de vânzări1

f:-.v- S.C. BANC POST S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA \

O R G A N I Z  E A Z A

S.C. GAMA PRESmMTEX SA.L. DEVA

Ş.C. E0ROOKINKS INDUSTRIES S.R.L. 
TeL/fax : 052/226809, Tr. Severin

VINDE băuturi alcoolice la preţul de pro
ducţie ;

î ROM (750 lei), VODCA (745), RACHIURI 
DE FRUCTE (€73% LICHIORURI — 10 sorti
mente (897%

Preţurile includ TVA-uL 
Cumpărăm navete P.V.C. — 1/24, orice can

titate.

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. 

SIMERIA
I

.-. b.î

Anunţă CONCURS pentru ocuparea postu- ! 
lui de JURIST, in data de 24 mai 1995, ora | 
10, la sediul unităţii din Simeria, str. 1 De- * 
cembrie, bl. 103, parter. Se pot prezenta Ia I 
concurs şl absolvenţi al stadiilor de specialitate j 
din anul 1995. I

Informaţii suplimentare Ia telefon 660935, |
(328) ;

I%
I%
l' * 
l

• %

I%
|  sau la sediul unităţii.

I

In data de 18.05.1995, ora 9,
— 10 mese ovale şi 25 scaune din lemn 

masiv, in Simeria, str. Libertăţii nr. 4, pro-
i prietatea S,C. Sîmet Prod-SRL;
< — 2 autoturisme, Lancia şi Fiat, Deva, pro-
■ prietatea S.C. Ciuc-SRL ; .

— apartament cu 4 camere, situat în De
va, str. Narciselor, bl. 2, ap. 23, proprietatea 
S.C. ICECOM-SRL;

— apartament cu 1 cameră, situat în Deva, 
cart, Gojdu, bL 0  4. ap.

— apartament cu 1 cameră. Deva, cart. Da-
: cia, bl. C 1,: ap. 35 ; ; •.

— apartament 2 camere, Deva, bL 4, au
toturism Alfa Romeo 33, proprietatea giranţi
lor SC Mega Record-SRL;
: : apartament 3 camere. Deva, cart Dacia, 

bl. 24/15, proprietatea lui Turdean Dorina;
— casă şi dependinţe in comuna Turdaş, 

nr. 78, proprietatea lui Meştereagă Viorel;
— casă şi dependinţe în Deva, str. Vîlcan, 

nr. 50, proprietatea lui Paflco Vihnos;
— utilaje şl mijloace fixe, aparţinând S.C. 

Miiller Invest-SRL;
— grajduri în localitatea Batiz, proprie

tatea S.C. Masters Prodal-SBL.
Licitaţia are Ioc la Judecătoria Deva — e- 

xecutor judecătoresc, in data de 22 mai 1995, 
ora 9.

— Casă, grădină şi anexe, situate în satul 
Zăvoi, corn. Săliste de Sus, proprietatea giran
ţilor S.C. Mioriţa-SRL.

Licitaţia are foc la sediul Judecătoriei Pe
troşani. (329)

S.C. FARMACEUTICA „REMEDIA" S.A.
D E V  A

Organizează LICITAŢIE PUBLICA DES
CHISA, pentru Închirierea spaţiului de 30 mp, 
situat in Haţeg, str. 8 Mai, bloc 13, parter.

licitaţia va avea loc In data de 30 mai 
1995, ora 10, la sediul societăţii din str. Do
robanţilor, nr. 43, Deva, judeţul Hunedoara.

Spaţiul va fi licitat numai pentru activităţi 
medicale.

Informaţii suplimentare sa pot obţine la 
sediul societăţii, telefon 623260, interior 21.

(1176)
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.Sttifîk Arad, « r. Fleacului tur. 1 
Obiect de artivitse- industria alimentert 
<Cs||itai social: 1 >2,753,550.000 M  
Vectori totate U  1994*10.699. 17*9001*1 
Pro'Btttl impozabil: •- / t
% .^ 4 e  acti!infcm: m m  m

1 . m u r n M B  r*
' I ^

Nr.‘acţiuni oferite: 3655 [
Paritatea da scfcjatfe: 35 actttau neutra un t

Swfet&tea Comercială ’ I.A.I.F.O. S.A.
| l • ■

S«M: Zală», B-dat M&i ¥kemă«r: 58 
Obiect da acUviiateprodactia de fontii otdittferbaae 
Capital sedai: n .m m o o o tâ  ‘
Venituri totale în 1994: 69.336.066,m ie i  
ProfM impozabil: 93f (m .m M
Nr.totg} de acţiuni: FPS. 2.554.394 e» « | & S ]

t. F & u im x m  m J Q S i
Nr.'salariaţi 5208
•Nr.’ actiuBî oferite: 3110 • • fflţ:..
Paritatea de schimb: 35 acţiuni pentru w^fQCP

«rinei Nr68
product» deut&ţe in

■

: -î2J92:fc»lei 
m -  rn M im  
fppi* m m

p m m w m &  ce&rwă dreptul d** primi dtvw«dc in funcţie de perforat aa ta economkfi a sodetatl corner etate 
>«*• » ,»• * - &i »  fiwtc«e d* bo»f*rea AdunSrB Generate a Acdonaraor. • v  . v

^ s o M ^ ^ S â s u h e a ^ ş  d^kBaCCP pentru una din cete 4 societăţi nu nat poţajpta încă 
.' " odată pentru aceeaşi societate. •-

P«P*ra taform*tti supMmerttare tefcfonati la Sitei» FPP! dtp Alb^IolJa la amnSrol^B 11.6169
,s * « » SAute . ■■ j * . . * ‘ : .A -  .'.'•■"'

FPP ! ArWi» urtsătoartte numere: 057-220891:234724 sau 234465232128.2342*7 lot 414,441

SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

PUNCT DE LUCRU : 
SÎNTANDREI 

(fost CAP 3)

— CUMPĂRĂ MELCI V II

— CIUPERCI DE PĂDURE

Program zilnic : 8—20. ,

P re ţu ri avantajoase — negociabile.
(9921}

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FORICONM S.A. DEVA

*
V cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 28,
\ telefon 620763
S Anunţă scoaterea la concurs a postului de |
\ •  ŞEF COMPLEX COMERCIAL \
t în data de 25 mai a.c., ora 10, Ia sediul so- \ 
\ cietăţii. \
| Cererile se vor depune la societate până în y 
i data de 23 mai, în următoarele condiţii: y

— studii medii
— cazier
— vechime în funcţii comerciale mini- J

mum 5 ani. \
Relaţii suplimentare de înscriere, la ser- I 

viciul personal din cadrul societăţii, (1170) |

t ----------------------- --------- j
S.C. „MARMOSIM” S.A. SIMERIA, l

, str. Cuza Vodă, rir. 24, juri. Hunedoara, y
telefon 054/660851, fax: 054/611270 \
Organizează licitaţie publică In flecare y 

marţi, la sediul unităţii şi joi la cariera Podeni, y 
jud. Cluj, pentru clemente constructive recupe- y 
rate din dezmembrarea unor barăci prefabri- /
cate. din lemn, precum şi pentru utilaje de pre- |  
lucrarea marmurei şi pietrei, ce au devenit dis- * 
ponibile ca Urmare a retehnologîzării societăţii. * 

Informaţii privind lista de utilaje şi ele- } 
mente constructive ce se supun licitaţiei se pot,,  ̂
consulta la sediul societăţii sau Ia telefon 054 /4  

! 660851. (t§1179) |

S.C. CORVINTRANS S.A. 

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit nr. 2

\
Organizează licitaţie în fiecare zi de joi a 

7 săptămânii, la ora 10,00, pentru vinderea ur
mătoarelor mijloace de transport:

•  Autocamioane R 8135 F BD7 3 buc.

•  Autocamion R 8135 F MH 1 buc.

•  Autofurgon R 8135 F comerţ - 7 buc.

•  Autoizotermă R 8135 1 buc.

•  Autoizotermă R 10.215 FS 1 buc.

•  Autotractor cu şa R 10.215 3 buc.

•  Remorcă furgon simplă 5 buc.

•  Remorcă furgon izotermă 3 buc.

•  Semiremorcă frigorifică 16 T 1 buc.

•  Semiremorcă platformă 16 T 2 buc.

Informaţii suplimentare la tel. nr, 713330 
si 713331,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD 

O R G A  N I Z E A Z A

S 
\
V 
I 
\

\ !
i 1
\

____  \ CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE
ţ Eliberat de către Camera de Comerţ a Ju- 

deţului Hunedoara, pe numele Cooperativa de 
Invalizi „Progresul” Deva. .*■

fi declarăm n u l., ' (330)

I

! '
V

!
*

l 
1
ii y nraa,

In vederea concesionării unui teren în su-
I praîaţă de 90 mp pentru realizarea unei cori- 
\ strucţii — STAŢIE DE AUTOBUZ CU SPAŢII 
|  COMERCIALE, pe strada Moţilor, conform do-
• cumentatiei de urbanism aprobată în condiţii- 
' le Legii 50/1991.

Concesionarea se face pe 25 ank 
Preţul de pornire la licitaţie este de 3 500 

iei/m p/an.
Documentaţia de licitaţie şe poate procura 

contra cost de la sediul Consiliului local al o- 
rasului Brad, camera nr. 23, începând cu data 

J de 22 mai 1995. .
« Garanţia de participare la licitaţie este de 
|  31500 lei.
‘ Taxa de participare la licitaţie este de 
1 75060 lei.

Ofertele se depun până la data de 6 iunie, 
ora 15,00, la sediul Consiliului local al oraşului 
Brad, camera nr. 2.

Informaţii suplimentare şi consultarea plan- 
|  şelor de detaliu se pot obţine începând cu 22
* mai 1995, Intre orele 8,00—11,00, la camera nr. 
|  23 .
î  Licitaţia va avea loc în data de 7 iunie 1995, 
I ora 10,00, la sediul Consiliului local al oraşului 
i Brad. (332)

1 buc. \
2 buc,
1 buc,
1 buc.'

Grigorescu,

COOPERATIVA „SILVANA** DEVA .
• B-dul Decebaî, bl. C, parter : - .
Anunţă intenţia de modificare a tarifelor y 

pentru prestări servicii şi a adaosului comercial, y 
începând cu data de 20 mai 1995.

închiriază agenţilor economici:
— Strung SND 1500x300
— Freză Fus 25
— Presă 100 Tf.
— Carosată 5,5 to.
— Spaţiu 70,00 mp în Deva, 

nr. 8.'
Informaţii la telefon : 616736.

GRUPUL ŞCOLAR MATERIALE D f  1 
CONSTRUCŢII DEVA 

Anunţă concurs pentru ocuparea postului 
de CONTABIL ŞEF. Dosarele se pot depune la 
secretariatul şcolii, până la data de 25 mai 1995. 
Concursul are loc la 30 mai 1995, la sediul şco
lii. Vechime minimă în contabilitate, 3 ani. Bi- 

i Wiografie — legislaţia financiar-contabilă în vi- 
j goâre. (331)
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER 66

Abonamentul este calea cea mai sigu
ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iunie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a zidrului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 8 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini! )
Abonamentele se pot face la oficiile j 

i poştale şi la factorii poştali. Pentru luna ţ 
iunie puteţi face abonamente în tot cursul \ 
lunii mai. ţ

!AGENŢIILE DE PUBLICITATE  

„CUVÂNTUL LIBERA

ţ Pentru a economisi timp şi bani, pu- 
i  teţi publica anunţuri de mică şi mare pu

blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) ; '•— la chioşcul din 

rCENTRUL MUNICIPIULUI, Ungă maga
zinul ',,Comtima ; la chioşcul din CAR-
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz

Orizont").
•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 

|  716926).
•  BRAD, strada Republicii (tel. 

I 650966), la sediul S.C. ;,MERCUR(t.
* •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma

ţi

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. SIMERIA

Dreptul la replică
Gu privire la articolul 

apărut în publicaţia din 
tO mal 1995, pag. 7, 
„RAGGL vă informează" 
prin care se arată că u- 
nitatea noastră, respectiv 

RAGGL Simeria, datorează 
suma de : 46 000 000 lei 
pentru RAGCii Deva, vă 
informăm următoarele: 

— debitul nostru faţă 
de RÂGCL Deva este de : 
18 000 000 lei, reprezen
tând C/V facturii nr.

Director,
tng. PÂRVU IOAN 

NICOLAE

con-
PÎÎÎt

16515/21. 04. 1995 
sum apă pe luna aprilie 
1995 ;
—• menţionăm că RAGGL 

Deva a întocmit facturi fă
ră acceptul nostru pri
vind cantităţile şi preţul 
prestaţiilor în sumă de : 
20 561 000 lei, pentru ca
re s-a făcut refuz şi pe 
care probabil RAGCL De
va nu şj le-a clarificat, 
rezultând debite eronate

Contabil şef, 
TELCIUC MARIOAKA

î l

FELICITĂRI

•  La împlinirea celor 8
anişori, familia Scai. urea
ză dşoarei Cristina Rusu, 
din Hunedoara, succes - la 
învăţătură şi „La mulţi 
ani I" (0657)

•  După o activitate de
aproape 40 ani în cadrul 
panificaţiei, ca brutar şi- 
şef unitate Gălan, cu oca
zia ieşirii la pensie a dlui 
Braicu Nicolae, colectivul 
de la. S.C. Panicor S.A. Hu
nedoara îi urează un căl
duros „La mulţi ani" şi 
multă sănătate ! (8930)

VANZÂRI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, dependinţe, 
teren- arabil, Popeşti. In
formaţii tel. 625752.

(50507)
•  Vând apartament 3 

camere central. Deva. bdul 
Decebal, bl. D. Inf. tel. 
629098.

•  Gumpăr apartament 3 
camere, Simeria. Informa
ţii telefon 660686.

(150857)

•  Vând prese confecţio
nat cartonaşe pentru mici, 
cârnati. Bosorod, tel. 169.

(1505(52)

•  Vând apartament 4
camere, parter, Gojdu, bun 
pentru privatizare. Telefon 
624081. (150561)

•  Vând color, mobilă bu
cătărie „Bonanza", frigider, 
la preţuri avantajoase. In
formaţii la tel. 627811.

(51006)

•  Vând piese şi părţi
componente Dacia 5 0 0 . Băi- 
ţa nr. 171. (150560)

•  Vând motocicletă Sim-
son şi MZ 250 şi set com
plet tobe. Informaţii Deva, 
str. Cireşilor nr. 2 (Viile 
Noi). (50988)

•  Vând apartament 3 
camere, Deva, Calea Za_

rândului, bl. 49, ap. 25.
(50986)

•' Vând câini (pui) Do- 
berman. Deva tel. 623672.

(50981)

■ •  Vând Lada 1200 break, 
tel. 617593 sau la bloc '20, 
ap., 38, str. Cioclovină.

(50976)

•  Vând apartament două 
camere, Deva, bdul Băl- 
cescu. Tel. 619435, orele 8 
—10. (50928)

•  Vând casă bătrâ- 
neasc . £ ba p i nânt 3. 
rabd, fân iţ, pă iure, in 
Ocolişu Mare. Infor
maţii Alba Iulia, tel. 
058/823512. (9923)

•  Vând 3 ha teren inv 
travilan pe DN 7, toate u_ 
tilităţile, cu posibilităţi de 
parcelare. Tel. 624050.

(150556)

•  Vând armă Beretta, ca- 
librul 12, tel. 625185.

, (50970)

•  Vând abricht, masă
tâmplărie. Informaţii la 
tel. 614763. (50971)

•  Vând apartament cen
tral, 4 camere. Tel. 613276 
şi garsonieră, cartier Pro
gresul Deva. tel. 614404.

(9935)

•  Vând loc casă, 1000
mp, zona cetăţii, Deva. Tel. 
626660. (50950)

•  Vând (schimb) apar
tament două camere, Goj
du cu garsonieră plus di
ferenţă. Tel. 625414, între 
orele 16—20 (exclus Micro).

(50999)

•  SC Agromcc SA Orăş
tie organizează în data de 
26 mai 1995, ora 10,00, vân
zare de tractoare şi ma
şini agricole prin licitaţie 
publică. Lista utilajelor se 
află la sediul unităţii din 
str. Luncii nr. 6, Orăştie. 
Licitaţia se va repeta în 
fiecare zi de vineri, ora 
10,00, până la epuizarea 
listei de utilaje. Relaţii su
plimentare la tel. 641355.

(51001)

|  gazinul ,,Puliaa.
% •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1
\ (iii spaţiul secţiei foto): Telefoane : 770367,
\ 770735. ,

 ̂ Agenţiile ziarului nostru asigură, la ( 
s taxe rezonabilei publicarea cu maximă 
\ promptitudine a tuturor anunţurilor de 
i mică-şi mare publicitate.

' -----------; —------------  l

|

S.C. „COMFRUCT" S.A. DEVA 
str. Depozitelor 17, telefon 627783

VINDE LA LICITAŢIE I

i I

I In fiecare zi de marţi şi joi, ora 10,60: mij- j 
• loace de transport (SAVIEM 7,5 to, BABA 10,5 <. 
|  to, ARO-244 D), alte mijloace fixe (cazan pen- | 
J tru fiert ţuică, moto şi electrostlvuitoare, raf- [ 
I turi şi tonete, congelatoare, aparatură de la la- I 
I borator-microscoape, IFRON), precum şi alte | 
J mijloace fixe disponibile si diferite ambalaje J 
I (saci, lăzi) şi materiale. j
» Licitaţia se va repeta până la epuizarea sto- . 
|curilor existente, conform listelor ce se găsesc | 
' la sediul societăţii. - j
| închiriază spatii pentru diferite activităţi. |

(1183) ;

S.C. COMFRUCT“ S.A. DEVA I
str. Depozitelor 17, |

j Organizează concurs pentru ocuparea pos- j
J tului de !
j •  MANAGER IIn conformitate cu Legea 66/1993 şi a 
| Normelor Metodologice nr. 1/1994, elaborate de {
; FPS- :
| Ofertele se vor depune în termen de 30 I
I zile dc la data apariţiei ultimului anunţ din £ 
J ziar, în plic sigilat, la sediul societăţii, str. De- ' 
I pozitelor 17. Informaţii suplimentare la telc- j

•  Caut en.grosist pi-nt.ru 
300 televizoare color, mărci 
germane, second hand, 70 
mărci/buc, în Frankfurt şau 
100 mărci bucata în I’ uj- 
Napoca, (vamă, plus TVA, 
plus transport plătite). Te
lefoane 064/140469 ; 190677.

(0658)

•  Vân i a part h i ant tre 
camere, parter, strada l 
Iunie 15, Brad. tel. 651763.

(609172).
•  ■ ’ i . >i

centrală, parchet, garaj, 
grădină, comuna Crişcior, 
strada Monumentului 25, 
telefo 656047 (609173)

•  Cumpăr navete 1/24 cu
sticle, depozit băuturi DC A 
Haţeg. (86801

•  Vând Fiat Ritmo 75,
cumpăr taloane Fiat Rega
ta si Citroen BX. Telefon 
720769. (0655)

•  Cumpăr certificat în
matriculare Ford Sierra. 
Hunedoara, tel. 711591.

(0656)

•  Vând maşină de 
produs cornete pentru 
îngheţată, capacitate 67 
cornete/2 minute. Tel. 
618486, după ora 16.

(1009)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Executăm la comandă
cabane din lemn. Deva, tel. 
615341. - (51003)

•  Angajez gestionar-vân_
zător depozit băuturi. In
formaţii depozit DCA Ha
ţeg. (8680)

•  SC Incomex SRL 
Orăştie efectuează 
transport marfă cu ca
mioane închise de 3, 4,
8, 10, 16 tone. Infor
maţii la tel. 054/647529.

(150918)

•  Societate comercială
angajează tâmplar. Deva, 
tel. 617550. (50989)

•  Economist cu experien
ţă execut lucrări de conta
bilitate. Tel. 611789.

(50990)
î n c h i r i e r i

•  SC Masters Prodal 
SRL Deva închiriază 
în oraşul Brad urmă
toarele spaţii: magazin 
piese auto, depozit
pentru vânzări en gro's, 
ateliere pentru repara
ţii auto cu dotare pro
prie, alte spaţii de de
pozitare. Informaţii te
lefon 614278. (51000)

PIERDERI

•  SG CRISTIGOR de
clară nulă fila CEG seria 
0  5 - 0744036 din carnet 
GEG limită sumă seria 0  5 • 
0744026 — 0744050, eliberat 
de BGR Deva. (9945)

•  Pic rd ii legitim iţie ser
viciu “■> SuiIT  CV.? i 'i-  
niel. O declar nulă. (0654)

•  Pierdut certificat 8 cla
se, eliberat de Şcoala Ge
nerală Nr. 3 Deva, în a- 
nul 1979, pe numele Azoi- 
ţel Victoria Elisabeta. Se 
declară nul. (150972)

DIVERSE

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ
{ Lucrând ocotâ *
î pbnlru nrrrw din SUA
Trimiteţi un pttc timbral ţl autoodraftat 

jf panftu ctetolU |

RADISSON C.P. 1-1244 3400 Cluj-Napoca

•  SC Mirgo Moldocom 
SRL Hunedoara anunţă că 
începând cu data de 15 mai 
1995 va practica un adaos 
comercial cuprins între 
0—200 %. (1008)

•  Braisim Prest Corn SRL 
Simeria intenţionează cu 
data de 20 mai a.c. să ma
joreze tarifele la prestări 
service la rame şi oglinzi 
eu un adaos de la 0—150 %.

(50993)

•  NOU. Copiator co
lor, la Magazinul Ul_ 
pia, etaj II, zilnic, o- 
rele 9—13. (50992)

COMEMORĂRI

•  Familia anunţă cu 
aceeaşi mare durere 
împlinirea unui an de 
când a trecut în eter
nitate dragul nostru 
dr. TUDOREL BEJAPT 
medic veterinar.
_ Lumină fără de sfâr

şit să_i strălucească 
lui. (51011)

D E C E S E

•  Cu adâncă durere, 
anunţăm dispariţia ce
lui care a fost un bun 
soţ, tată, socru şi bu
nic

PETRU HENŢ
63 ani, din Fornădia. 
Înmormântarea va a- 
vea loc miercuri, 17 
mai, ora 13, la Cimi
tirul din Fornădia.

Nu te vom uita nici
odată ! (51019)

{ ! fon 054/627783. (1182)
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