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Mai trăiesc şi
' . I n  îndepărtatul sat Lun- Cum mulţi săteni ne-au 
câni, comuna Boşorod, la îndemnat să vedem cum 
numărul . 12, Intr-o arăta- trăieşte tânăra familie, 

singură- re de casă — o 
*’ încăpere,' cu două paturi,

un dulăpior vechi, o so
bă ponosită — trăieşte 

'tânăra familie Drîngă — 
Adrian şi Mariana, cu cei 

. şapte copii. Gapul fami
liei are 35 de ani, a fost 
tractorist-rutierist la SMA 
Ghitid, în prezent şomer, 

: cu un ajutor de 63 000 lei. 
; Soţia Mariana n-a împli

nit 31 de ani, a urmat 8
- Clase, la Orăştie, pe cea 
i de a 9-a n-a terminat-e

ci...

ne-am dus.
— Unde-i dl Adrian ?
— S-a dus pe la Boşo

rod — ne răspunde dna 
Mariana.

— Văd că aveţi copil 
frumoşi. Să vă trăiască.

— Da. Avem şapte co
pii. Şase feciori şl o fa
tă. Trei sunt la şcoală, la

G kl. NEGREA 
Foto PAVlîL LAZA

(Continuare în pag. a 2-a)
Acesta-i

Izaura...
„căruciorul" gemenilor Silviu şi Silvia’.

NU TO ATE* PE ROZE...

SÂMBĂTĂ, 20 MAI

SE. Mc. Talaleu şi 
Talasie ; Guv. Marcu |  

I  , Postitorul ; *
J 9 .  Onomastică : Dezide- |

1949. Fondarea Agen
ţiei Române de Pre-

t

I

I  să — AGERPRES, 
î  num ită din 8 ianua- 
|  rie 1990 ROMPRES ;
J •  Soarele răsare la o- 
I  ra  5,44 şi apune la 
5 20,41 ;

J|  •  Au trecut 139 de zi- 
I le din an ; au rămas 

: 226.

DUMINICA, 21 MAI 
5 9 +  Sf. Mari Împăraţi 
f  , CONSTANTIN şi B-
l  VESA ;
a 9  281 de ani de la  mu- - 
f  tarea capitalei Rusiei |  
2 de la Moscova la  « 
|  Sankt Petersburg, de I 
J . către Petru 1 5 .
I #  S-au născut: în  1471, |

Jtf - pictorul german A. J 
I . DURER (m. 1528) ?

I . în  1906, scriitoarea 
PROFIRA SADO' ! 

- VEANU; în 1932, I 
I - scriitoarea ILEANA . 
I VULPESCU; I

|  A murit, în  1964, fna- * 
■ .rele estet' şi om de { 

cultură TUDOR VIA- |  
- NU (a  1897).

LUNI, 22 MAI î 
b Sf. Mc. Vasilisc şi * 

M arcel; _ I
|'S -a u  născut: in 1813, , 

compozitorul ger
man RICHARD WAG* 

NER (m. 1883); în . 
1816, poetul ANDREI I 
MUREŞANU (m. ‘ 
1863) ; I

|  Au m u rit: în 1639, * 
. poetul italian TO- 1 

-t MMASO CAMPANE- ! 
ULA (n. 1568); |n  
1857, poetul GEOR- * 
GE BACOVIA (n. '

ŞL 1881).

In luna măi, Baiâ de 
Griş arată ca o... floare. 
Nu-i o exagerare. Am vă
zut*- recent nu doar cen
trul comunei cu vechiul ei 
pare şi zonele verzi pri
menite, ci şi străzile lă
turalnice, cu case şi gră
dini îngrijite, în care po
mii sunt văruiţi şi trotua
rele curate, iar florile din 
faţă sau din geamuri a- 
duc lumină în suflete.

Goncret, despre acţiunile 
gospodăreşti care au schim
bat chipul comunei, ne-a 
vorbit dl primar , Romeo 
Horia Fărcaş: „S-au plan
tat pomi pe strada Gării, 
respectiv meri, peri, vişini, 
pruni, iar pentru ilumina
tul public au fost ampla
sate lămpi în aceeaşi zo
nă. A fost asfaltată strada 
Florilor, to prezent fiind 
pregătită pentru moderni
zare strada Gorunului, n u -. 
de a fost transportată pia
tră, şl balast, prefabricate
le fiind asigurate încă din 
toamna anului trecut.- A- 
ducem în mod deosebit

mulţumiri conducerii Minei 
Ţebea, care ne-a ajutat la 
transport. Dar nici oame
n ii n-au stat deoparte. E 
drept că' unii s-au obişnuit

BAIA DE

să primească totul de-a ga
ta, să facă doar primăria -  
Dar. cei mai mulţi săteni 
ne-au ajptat Fără ei nu se 
putea. In sate avem oa
meni de . suflet, întreprinză
tori. fia Lunca, Rişca, ţ t -  
beş s-a dus piatră şi ba
last pentru reparaţia dru
murilor. Mă} avem de re
parat drumurile din Riş- 
culiţa 0  Gărâstăn**. Reali
zările sunt puse şi pe ma
ma implicării* active a con
silierilor — am notat nu

mele dlor Ioan Parca, Di- 
diana Martin, Eugenia Bă- 
răştean, prof. Liviu Lu- 
caciu. Avram Ivaşca.—, cu 
care se lucrează bine. Pro
blema buteliilor s-a rezol
vat lunar, în toate satele 
maşina PKGO vine de la 
Brad şi aprovizionează 
populaţia. Pâinea, produsă 
atât de brutăria coopera
ţiei cât şi de o  firmă par
ticulară (se mai aduce şi 
de la Vaţa şi Brad) este 
îndestulătoare şf de bună 
calitate.

Dar nu totul e pe ... ro
ze. Primarul comunei ne-a 
vorbit despre unele do
leanţe ale sătenilor, pe ca
re le-am notat: „Se sim
te nevoia acută a înlocui
rii actualei centrale tele
fonice manuale cu o cen
trala automată. Sau  făcut 
demersuri, dar batem pa
sul pe loc ; în actualele

ESTERA ŞINA

(Continuare în pag. a 2-a)

SFINŢII CONSTANTIN SI ELENA 
De marea sărbătoare a Sfinţilor Con

stantin şi Elena, adresăm tuturor celor ce 
poartă aceste nume. urări de sănătate ţ i
fericire, „La mulţi ani /“

i

„C u ltu ră  şi c iv iliz a ţie  

în  secolul lu m in ilo r"
Seria manifestărilor 

ştiinţifice 5 pe care le-a 
găzduit judeţul nostru, în 
ultima perioadă, a con
tinuat vineri, cu sesiunea 
de comunicări ştiinţifice 
organizată de Prefectură, 
Consiliul judeţean, Inspec
toratul judeţean pentru 
cultură şi Muzeul Civili
zaţiei Dacice şi Romane 
Deva, pe tema : „Cultu
ră şi civilizaţie în seco
lul luminilor". In con
cepţia regretatului acade
mician David . Prodan : 
„Luminismul este un larg 
curent, o stare de spirit, 
un sistem atotcuprinzător 
de gândire, asemănător 
cu al Umanismului, al Re
naşterii sau al Reformei 
care îl precedează, având 
drept cheie .universal va
labilă, menită să deschi
dă porţile spre toate tai
nele naturii şi condiţiei 
umane, raţiunea". Apre
cierea mai sus-amintită a 
servit drept motto al se
siunii ştiinţifice.

Deschiderea manifestării 
a avut loc la sala festi
vă a Palatului Prefectu
rii, cuvântul introductiv 
fiind rostit de dl prof. 
Ioan Sieoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură. Au 
prezentat comunicări în 
plenul sesiunii dr. Miliai 
Mitu (Universitatea Bu
cureşti) — „Afinităţi spi

rituale româno-polone" 
(secolul lum inilor); drd. 
Gheorghe Firczak (Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva) — „Conver
genţe europene în secolul 
lum inilor"; drd. Sorin 
Mitu (Universitatea Ba- 
beş-Bolyai, Cluj-Napoca) 
— „Reconstrucţia ideo
logică a limbii la Şeoala 
A rdeleană"; dr. Eugen 
Newes (Academia de Stu
dii Economice Bucureşti) 

„Evoluţia mişcării a- 
grariene din România".

In continuare, lucrările 
sesiunii ştiinţifice s-au 
desfăşurat pe două sec
ţiuni la  Muzeul Civiliza
ţiei Dacice şi Romane. Au 
prezentat comunicări cu 
o tematică densă cercetă
tori de la universităţile 
din Craiova, Bucureşti, de 
la Institutul de Artilerie 
Sibiu, Muzeul „Bruken- 
thal", muzeele din Zalău, 
Constanţa, Sarmizegetusa, 
Braşov, Deva, biblioteci
le judeţene din Braşov, 
Sibiu, Deva, de la Arhi
vele Statului Hessa-Mar- 
burg.

A fost o manifestare de 
înaltă ţinu tă ştiinţifică, ce 
s-a bucurat de un larg 
interes din partea unui 
public avizat, a specialiş
tilor, prin intermediul co
municărilor prezentate cu 
acest prilej.

MINEL RODEA
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CURSUL VA LU TA R
22 MAI 1995

•  1 dolar SUA — 1925 lei
•  1 marcă germană — 1319 lei
•  100 yeni japonezi — 2204 lei
•  1 liră sterlină — 3007 Iei
•  1 franc elveţian — 1580 lei
•  1 franc francez — 373 lei
•  100 lire italiene — 115 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
a României.
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|  — Soţul meu este ie- I
- ribil de gelos., *
|  — Ce ridicol! Al meu |
> nu este deloc: *
| -— Ce umilitor! |
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Trufandale, dar la ce preţuri t
Pe piaţa agroalimentară a Devei au apărut tru

fandale de Senzaţie pentru' cei mici, dar şi pentru 
vârstnici — cireşe, caise şi piersici, dar nu la preţuri 
pentru punga oricui s cireşe 9800 lei/ kg, caisele 6000 
îei/kg şi piersicile 5500 lei/kg. Vorba unui om din 
piaţă : „După ce nc-am săturat privind la'căpşuni din 
Turcia, că preţurile usturătoare nu ne-au permis să 
le gustăm, acum pe scăld ăm privirea Pe cireşe, cai
se,- pierstâ". E bine, totuşi, că trufandalele’ vin mai 
repede ca altă dată pe piaţă. Şi cine are bani îşi 
satisface şi pofta, (S.C.) : -

Trecere în revistă
Inspectoratul Şcolar judeţean organizează sâmbă

tă, 20 mai a.c., ora 10,®0, în sala festivă a liceului 
„Aurel VIai cu" din Orăştie, o acţiune de trecere în  
revistă a formaţiilor artistice ale elevilor existente în

şcolile generale şi liceele din Orăştie şi localităţile 
Învecinate, In vederea participării acestora la serbă
rile prilejuite de încheierea anului şcolar şj în sco
pul promovării tinerelor talente. (G.B.)

Farmacii de serviciu
In intervalul 20—21 mai este deschisă,

în Deva, farmacia „Asclepios" din strada Eminescu, 
bloc 13. In municipiul Hunedoara reţetele vor fi o- 
norate de unitatea farmaceutică „Alfa", situată in 
bulevardul „Dacia", nr. 6 bis. (E.S.)

în memoria eroilor
Sub egida Organizaţiei judeţene a P.U.N.T1. şi 

a Filialei „Vatra Românească", duminică vor avea loc 
la Băiţa o suită de manifestări sub denumirea „Me
moria şi m artirii neamului". Se vor depune coroane 
de flori la monumentele eroilor din localitate, după 
care va avea loc un spectacol folcloric.

SÂMBĂTĂ, 20 MAI.
. Pe un fond de vreme 
\ caldă, gradul de insta- 
1 bilitate se va accentua 
i şi va ploua pe arii, re- 
i iativ, extinse, mai a- 
\ ies în partea de vest a 
l ţării. Ploile vor avea un 
/ caracter de aversă şi 
I vor fi însoţite de des- 
ţ cartări electrice, inten- 
l sificări de vânt şi izo- 
[ lat de căderi de grindr 
1 nă. Regimul termic se 

4  menţine ridicat. Tempe- 
{ râturile minune, dimi- 
I neaţă, vor fi cuprinse 
\ între 8° şi 16° G, iar 
1 maximele, la amiază,
? între 18° şi 28° C. fn su
rdul ţării, temperaturile 
ţ pot fi, local, mai ridi-

|  DUMINICA, 21 MAI.
\  Instabilitatea se va ac- j -  
( centua şi vremea se va i 
i răci. Va ploua în averse, ; 
1 cu descărcări electrice. ? 
|  Izolat va cădea grindi- ţ 
l nă, iar intensificările de i 
) vânt pot căpăta aspect de ) 
1 vijelie. Temperaturile, 
î la amiază, vor fi cuprin- 
ţ se' între 16° şi 24° C. ţ



CUVÂNTUL LIBER

A nticipaţia pentru serviciile de gospodărie locativă
Aproape fără excepţie, 

raporturile unităţilor pres_ 
tatoare de servicii de gos
podărie locativă — încăl
zire, apă caldă menajeră 
— în sistem centralizat cu 
beneficiarii acestor servicii, 
sunt viciate de pretinderea 
de către primii a aşa nu
mitei plăţi cu anticipaţie.

Ziarul nostru şi-a făcut 
datoria din a încerca să 
clarifice pentru populaţie 
temeiul legal al acestei an
ticipaţii. Cu toate acestea, 
neînţelegerile persistă, pe 
alocuri fiind gata să de
genereze în stări conflictua- 
le. Furnizorii de energie

•  „PATRIA** Deva : 
Promontoriul groazei (22 
—25); Fiicele Dr. March 
(26—28);

•  „FLACARA" Hune
doara : Hărţuire sexuală 
(22—25); F^ră scăpare (26 
-2 8 ) ;

•  „PARÎNGUL" Petro
şani : Cavalerul Diavolu
lui (22—25); Hărţuire se
xuală (26—28) j

•  „ZARAND" Brad : 
Lupul (22—24); Ultima 
bătălie (25—28);

•  „PATRIA** Orăştie: 
Ultima bătălie (22—24) ; 
Răzbunare forţată (25— 
28);

•  „CULTURAL*4 Lu- 
p en i: Surf Ninjas (22— 
25); Cavalerul Diavolului 
(26—28);

•  „LUCEAFĂRUL**

termică primară, strânşi In 
chingile blocajului finan
ciar, ameninţă permanent 
cu întreruperea furnizării 
energiei necesare încălzi
rii apartamentelor şi pre
parării apei calde, până 
când unităţile prestatoare 
îşi vor plăti datoriile şi 
vor achita anticipaţia. Pen
tru lămurirea lucrurilor, 
mai revenim eu o serie de 
clarificări In termenii le
gii-

Prin hotărârea nr. 425/ 
1994 — semnată de primul 
ministru şi contrasemnată 
de miniştrii industriilor şi 
finanţelor, Guvernul Româ-

Vulcan : Justiţiarul (22 î  
—24); Surf Ninjas (25— |  
28); J

•  „DACIA- Haţeg : I 
Philadelphia (22—24); In- j 
terviu cu un vampir (25 |  
-2 8 ) ;  - '

•  „MUREŞUL** Sime- ( 
r ia : Ochii nopţii 2 (26— '  
28); |

•  CASA DE CULTU- ' 
RA Călan: Cei trei nin- {  
ja contraatacă (25—28); »

•  „RETEZAT** Uri- (
cân i: Trăznăile familiei * 
Addams (26—28); |

•  „MODERN** Hune- ' 
doara : Timecop (25—28); |

•  „MUNCITORESC** *
Petrila: Liniştea care u- I 
cide (26—28); *

•  „MINERUL** Lonea : |
Un poliţist cu explozie « 
întârziată (26—28); I

• •  „LUMINA** Ilia: . E- î
vadare din Absolom/(26 I 
-28). 5

(Urmâre din pag. 1)

condiţii obţinem greu le
găturile telefonice cu alte 
localităţi.

O altă problemă este a- 
ceea câ nu putem clarifi
ca situaţia şcolilor vechi 
din sate, care figurează In 
Inventarul Inspectoratului 
şcolar judeţean. De veche 
ee-a fost, şcoala din Riş- 
culiţa s-a dărâmat şi stă 
„morman** în mijlocul sa
tului. Cetăţenii arată cu 
degetul spre noi. Nu se re
zolvă nimic, inspectoratul 
motivând că nu are avizul 
Ministerului Învăţământu
lui.

Stagnează şi radioficarea. 
S-a oprit la Rişeullţa, Riş
ca şi Baldovin. „Radiofi
carea comunei s-a făcut 
tocă in anii *40 — continuă 
dl Fărcaş. Iar azi, după 55

rasa

de ani, nu se mai face ni
mic. Nu se dă drumul la 
staţie. Oamenii ar fi de a- 
cord chiar cu majorarea 
preţurilor, pentru că este 
nevoie acută de acest mij
loc de comunicare, sau de 
receptare a programului 
de radio. Am Vorbit, am 
făcut adrese, dar pe dl 
Munteanu nu-1 prea gă
sim. Şi asta-i situaţia..."

In perspectivă, gândul 
oamenilor, al autorităţi-, 
lor locale este de a apro
pia condiţiile sociale, chiar 
de a le aduce la nivelul 
oraşului. Dar, utilităţi ca
re ar apropia statutul co
munei de cel de oraş se 
pierd, din pătate, rftnd pe 
rând. De aceea le-am sem
nalat aici, cu speranţa că 
le vor vedea sau auzi ci
ne trebuie. Adică cei în pu
terea cărora stă rezolvarea 
lo r*
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Z ia r ed ita t de
CASA DE PRESĂ $1 E O tiU R Â  

..CUVÂNTUL LIBER " DEVA 
< societate pe  acţiun i cu cap ita l p riva t 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
nr. JsrâMBta/1991. Conl:40726l3110B.C.R.Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE.
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niei a aprobat Regulamen
tul pentru furnizarea şi 
utilizarea energiei termice. 
Regulamentul este pairte 
integrantă a amintitei ho
tărâri.

La art. 94, punctul I, Re
gulamentul stipulează; 
„Toţj consumatorii vor de
pune la furnizori, la  înche
ierea contractului de fur
nizare, contravaloarea con
sumului prezumat de ener
gie termică, pentru o lu
nă medie, denumită antici
paţie". La punctul doi, al 
aceluiaşi articol, se înserea
ză ; „De asemenea, distri
buitorii vor depune îa pro
ducător o  anticipaţie «ga
lă cu contravaloarea canti
tăţii de energie termică 
prezumatâ a ti preluată 
pentru distribuire tntr-o 
lună medie".

Ce înseamnă în sensul 
HG 425/1994 consumatori 
de Alergie termică" şi ce 
înseamnă „distribuitori de 
energie termică**.

In preambulul Regula
mentului, ia punctul 19, li
terele A, B, C şi P , sunt 
definite tipurile de consu
matori, între care şi con

sumatorul de tip urban, ast
fel : „Consumatorul care 
utilizează energia termică 
pentru încălzirea locuinţei, 
a birourilor, instituţiilor, a 
obiectivelor soclal-culturale 
şi pentru prepararea apei 
calde de consum. Consu
mul pentru populaţie se 
încadrează in consum de 
tip urban**.

La punctul 12 din pream
bulul la Regulament, este

definit distribuitorul 4» si
nergie termică, astfel t „A- 
gentm «n n u n ie car® fur
nizează consumatorilor e- 
ttergia termică primită de 
la  unul sau mal mulţi pro
ducători. El este conside- 
rat consumator In raport cu 
pr»; ucătored de m ierie  
termică şi furnizor, în ra
port cu consumatorul de 
energie**.

Ce-ar mai fi de adăugat t  
Că fără îndeplinirea acestei 
obligaţii de plată a anti
cipaţiei, furnizorii de ener
gie termică — filialele 
RENEL în cazul oraşelor 
Deva, Brad, Petroşani, Vul
can, Lupeni şi Aninoasa, 
Siderurgica4* SA In cazul 
Hunedoarei,, ^I'OSRMWT 
SA in cazul Călanului, nu 
Încheie contracte cu distri
buitorii —  RAGCL-urito |  
şi nu numai că nu înche
ie contracte, dar încetează 
furnizarea oricând cantităţi 
de energie termică.

Când distribuitorul de 
energie termică este şl 
producător, ca In cazul o» 
raţelor Haţeg, Simeria, O- 
răştie, al comunelor Baru, 
Pui, Teliuc, Gheiari. C er 
tej, Ilia, Dobra, Geoagiu, 
obligaţia la plata anticipa
ţiei nu se schimbă, furni
zorii de gaze, cărbune sau 
păcură ai RAGCL-urilor, 
nefiind cu nimic mai Îngă
duitori, când este vorba 
de „plata la  livrare".

Este greu, căci se apelea
ză la nişte buzunare A- 
PROAPE GOALE, dar este 
lege. Şi unde-i lege...

ION CIOCLE1
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Nu toate-s pe roze
Mai trăiesc şi 

asemenea
(Urmare din pag. i)

Boşorod, patru aici, aca
să,

— Să-i luăm pe rând.
— Florin — 12 ani, cla

sa a V-a, Dumitru — II 
ani, tot a V-a, Lucian — 
9 ani, clasa a Hl-a, Ci- 
prian — 7 ani. Marian — 
5 ani. Silviu — un an şi 
jumătate, Silvia-Izaura, 
tot un an şi jumătate, 
sunt gemenL

— Cţun vă descurcaţi, 
dna Mariana ?

— Tare greu. Pe lângă 
ajutorul de şomaj al so
ţului mai luăm 49 090 lei, 
după copii. Ce pot face 9 
oameni cu 120 000 lei pe 
lun&~

— Cum dormiţi?
— Toţi laolaltă.

Animale aveţi ?
— Un cal, cu socru îm

preună, o vacă, un porc, 
patru găini...

Gemenii Silviu şi Silvîa- 
Izaura se Joacă în „că
ruciorul" lor — o roabă. 
Se răstoarnă „căruciorul**, 
dar copilaşii nu plâng, 
sunt căliţi.

— La amiază ce le daţi

să mănânce?
— Zamă de lobode cu 

pită şi câte un ou. Ce să 
fac, domnule dragă...

...Copilaşii sunt sănătoşi, 
frumuşei, rumeni în o- 
braji, desculţi, sumar îm
brăcaţi, aleargă cât e 
curtea de mare...

— Ceva ajutoare aţi 
primit ?

— Când au venit străi
nii cu ajutoare am fugit 
şi noi Ia Boşorod. Dar 
n-ara apucat Or luat alţiL

— De ia Primărie le-am 
dat ajutor In bani. Dar 
fondurile sunt mici. Le 
vom întocmi dosar şi pen
tru Crucea Roşie. Poate 
să mai primească ceva. 
Am să mă duc personal 
la Deva, la Crucea Roşie, 
să ajutăm pe cei şapte 
eopil necăjiţi — ne-a pro
mis şl sperăm să se ţi
nă de cuvânt dl Ionel 
Cacuct. primarul comunei 
Boşorod.

Noi am zice că oameni 
de bună credtoţă, cu mte 
la lui Dumnezeu,, să-şi 
facă drum spre satul Lun- 
cani. Să oprească la ca-, 
sa cu nr. 12, la casa ce  
6 feciori şi o  fată.

TRAGEREA SUPER B O T O 5/40 
DIN DATA DE 18. 05. 1095

36, 27, 24, 29, 25, 26
Fond de câştiguri: 130 724543 lei.

REZULTATELE TRAGERII EXCEPŢIONALE 
E X P R E S  DIN 18. 05. 1995 

Extragerea I 34, 19, 18, 37, 32, 13 
S x fa s p '»  a Il-a «A 51, 33, 7. 40, 39, 21, 25 
Extragerea a m -a  50, 40, 6, 28, 23, 33, 42, 7 
Fond de câştiguri: «303210 Ici

SAMBATA, 

M MAI

7f i9 Ba p rim  oră} 
9,00 Şapte note ferme
cate fee); 10,00 Reîn
tâlnire cu Btacb Beau- 
fp fi. ep. 17); 1949 
Pas cu pas (era. de 
ştiinţă); H.25 Vârste
le peliculei: 1240 Cra- 
nografii; 12,40 Cuvin
te potrivite; 13.10 
1001 au diţii; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,40 Ora 25 
— Tranzit TV : e  D.a. 
e  Telesport e  Umor 
# Poliţiştii (s) •  Ma
pamond •  Baschet. Fi
nala „Cupei adoles
cenţilor" ; 19,10 Teie-
encictopedia; 20,00 Ac
tualităţi, meteo, spori;;
20.45 Columbe (S. ul
timul eps.); 22,15 ©răgi 
mi-s cântecele m elet;
22.45 A ctualităţi; 23,00 
Telefonul de la miezul 
nopţii (s. SUA); 2345 
Zodiac Astro Show ; 
140 Pentru Jimi, cu 
dragoste.»

7,00 întâlnirea de 
sâmbătă. Program al 
TVR Ciuj-Napoca; 
M40 Maddie şi Da- 
vid (s) ; *12,00 MTV 
Disco Dance ; 13,00 Est 
Meridian. Program al 
TVR laşi ; 1640 Dese
ne anim ate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s) ; 17,00 
Itiaerârii spirituale; 
17,30 Serata muzicală 
T V ; 20,30 Pariaţi pe 
cam pion! (cs); 21,00
TVM M esager; 2140

Planeta Cinema — 100 ; 
22,00 Săptămâna spor
tivă ; 22,30 Santa Bar
bara (s); 23,15 Inter
ferenţe ; 0,15 Miss Ro
mânia *95; 045 Jazz- 
AHve Show.

940 Desene animate 
(r ); 940 Reporter Ta
le 7 (r ); 10,30 Film  
seria l: „Femeia fan
tastică** (r); « 4 0  Film  
serial: „Kung Fu" (r) j 
12,10 Chestiunea zilei 
(r): 13,10 Staruri pen
tru totdeauna (r) • 13,40 
V ideotext; 18,00 De
sene anim ate; 1840 
R te  documentar: „Ce 
facem cu agricultura" 1 
■940  Ba EST de VEST 
(emisiune de Radu Bu- 
deanu); 2040 Film se
rial : „Renegatul" — 
ep. 19 i 2040 Doar •  
vorbi să-ţi mai spun...; 
21,00 Telejurnal (emi
siune de ştiri Tele 7 
abc din 19 m ai); 2145 
« h a  s a t e :  „KITT** 
— ep. 24; 2245 Miti
că ; 2245 Chestiunea 
zilei (emisiune de Bog
dan Teodoresca); 23,30 
Staruri pentru tot
deauna ; 0,05 Videotext.

9,00 V ideotext; 10,00 
Observator — Antena 
1 ; *140 „Noi" — e- 
misiunea redacţiei de 
tineret. Ediţie jubilia
ră. Emisiunea a 10-a; 
■240 Film artistic: 
„Noile aventuri ale lui 
Beldy**; 14,00 Video- 
text.

DUMINICA» 

21 MMI

7,30 Bună diminea
ţa !;  8,30 Clubul M  
G ulliver; 940 Fantas
tica fam. Mellop (s); 
10,00 Lumină din lu
mină ; 1140 Metod»
populare; 12,06 Viaţa 
satu lui; 1340 Atiaa; 
1440 A ctualităţi; 1440 
Vidco-m agasi»; «  De
dicaţii muzicale a  Con
cursul emisiunii •  Efe 
mor « Seriale •  Dub i  
17,50 Star Trek (s.SF, 
ep. 75) ; 18,45 A don» 
Românie; 19,15 Robin- 
go (cs); 20,00 Actual), 
tăţi, mieteo; 20,45 Ma- 
rilyn şi eu (f. SUA *91) 
cu S. Griffitbs, J. Dob- 
son ; 22,20 Extragerea 
Loto; 2240 Actual), 
ta ţi; 22,45 - Duminica 
sportivă; 23.05 Maddie 
şi Davld (SJ i  0.00 MTV 
Greatest B ite ; 645
Nocturna lirică.

740 5 x 2 . Magazin 
duminical 4e  ia la r ii 

13,00 BITV Disco D ance; 
1440 A ctualităţi; 144» 
Felix ri OtiBa (f. Ro
mânia 1972) cu Radu 

Boruzescu, Julietta Sso- 
n y i; 16,30 Şi bogaţii 
plâng (s); 17,00 Maga
zin sportiv. Fotbal in

ternaţional ; 1745 Hand
bal masculin. Finala 
CM; 20.09 U  m m m  
riam : baritonul Mă- 
hail Arnăutu; 2149 
TVM M esager; 21,90

Descoperirea P lanetei; 
22,00 Ritmuri muzica
le ; Boa Jovi, Urban 
Cookie C., Dr. A lban; 
22,15 La puterea a  
doua; 2340 Santa
Barbara (s); 23,45 Fra
gil Music Kxperience.

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film serial i 
„Renegatul" (r); 1040 
Film serial: JKITT* 
Or): 11,10 M itici (r il 
U ,20 Chestiunea zilei 
(r); 1240 Staruri pen
tru totdeauna (r ); 1243 
V ideotext; 18,00 Dsao- 
ne animate ; iă N  ram  
seria l: J ltf"  a - «pu 
20; 1940 A s Show le- 
misiune de Corne) Tu* 
dea); 2040 M m  se- 
rial f d ten tW 1* — am 
23; 2840 Doar •  vor
bă să-B m i  spun*, t 
2140 Telejurnal (emi
siunea de şltei T rie 7 
abc din 20 m ai); 2149 
Film serial: „Betri" 
— ep. 24; 224$ C3ms- 
tiunea zilei (emisiune 
de GUda Lazăr) ; 2340 
Film serial : „Evada
tul" — ep, 20; 040 Vi
deotext.

9.00 V ideotext; 1949 
Observator — Antena 
1 ; 11,00 Desene anima
te ; 1140 Film artistic: 
„Sălbatic şi liber** 1 
13,00 Videotext.
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Spectacol pentru copii
Luni, 15 mai a.c„ în 

MU mare a Casei de 
Gultură am asistat la pre
m iera Teatrului de . Re
vista şi Comedie muzi
cală Deva eu spectacolul 
« B tru  copil Intitulat „Spi- 

uşul poznaş", inspirat 
neuitatele poveşti pen- 

cei mici. în  la ţa  
s ili pline s-au pe- 

pe scenă personaje 
nume sonore şi su
re, cu specific de 

« m i : spiriduşul Gândi
ţ i i  tndtanUl Miorlăilă, baba 
Berbeieaoa, Pocinoaga... 
Acţiunea se desfăşoară în  
fu n ii unui spiriduş poz
n aş  care, cu sau fără a- 
probarea micilor specta
tori, Încurcă şi descurcă 
drumurile şl destinele ce
lor doi copii neastâmpă* 
raţi: Mugurel şi Lăcră
mioara. Aceştia ajung şi 
pe m âna vrăjitoarei celei 
rele, dar, în final, totul 
se  term ină cu bine ; copiii 
sunt salvaţi şi, înconju
ra ţi de dragostea părinţi
lor, redevin veseli şi fe
riciţi, spre satisfacţia celor 
prezenţi în sală.

Ilustraţia muzicală (sem
nată da Ştefan Moţăţăianu) 
S completat şi a susţinut

Cristal de Armindeni

în mod reuşit mişcarea 
scenică (realizată de cu
noscutul coregraf Dumi
tru  Hanea), dând. ritm ' şi 
dinamism acesteia. De re
marcat a r  fi şi strădania 
de a sugera cât mai bine 
atmosfera de poveste prin 
folosirea unui decor am
plu, viu colorat, precum şl 
a  unor costumaţii adec
vate ale interpreţilor, cmc 
şi-au jucat rolurile cu 
dăruire şl seriozitate. Toa
te acestea vîn să dea mal 
m ultă convingere semni
ficaţiei morale şl educati
ve pe care un asemenea 
spectacol o are asupra co
piilor.

Considerând o reuşită 
premiera Teatrului de
Revistă, aşteptăm ca a- 
cesta să ofere, în  conti
nuare, reprezentaţii pe 
măsura pretenţiilor şi a 
interesului publicului.

Menţionăm şi prezenţa 
în sală a directorului tea
trului „Fantasio" din Con
stanţa, Sorin Vasilescu, 
precum şi a reprezentan
ţilor Inspectoratului de 
Cultură judeţean, dnii 
Ioan Sieoe şi Petrişoc 
Ciorobea.

GEORGETA BÎRLA

U

9W
în  data de 28 mai a.c, 

oraşul Lonea va fi gazda 
celei de-a V-a ediţii a 
Festivalului concurs de 
muzică folk, dans mo
dem  şi poezie „Cristal de 
Armindeni*1, organizat de 
Sindicatul Liber E.M. Lo
nea, Consiliul Local Oră
şenesc Petrila, Liga Sin
dicatelor Miniere Valea 
dhdui şi Clubul Sindica
tului Lonea. Manifestarea 
artistică se adresează tu
turor interpreţilor de 
muzică, dans şi poezie din 
Judeţul Hunedoara, în mod 
special tinerilor, şi are 
ca invitaţi personalităţi ale 
muzicii uşoare rom âneşti: 
Sanda Ladoşi, Vasile Şei' 
caru.

Pentru interpreţii (indi
viduali sau în grup) inte
resaţi, spicuim din Regu
lamentul—program al con
cursului :

— înscrierile se fac te
lefonic sau în scris, până 
la data de 26 mai 1995. 
Pentru înscriere se men
ţionează : numele, vârsta,

STAREA

în. perioada 8—14 mai 
a.c., din determinările a- 
nalitice efectuate la punc
tele de control pentru su
pravegherea calităţii aeru
lui, au rezultat următoa
rele :

•  Valorile concentraţiilor 
la  poluanţii gazoşi (bioxid 
de sulf, bioxid de azot, a- 
ciditate, amoniac şi fenoli) 
evfdenţieazâ încadrarea lo»

; sub limitele maxime ad
mise.

•  Pulberile în  suspensie 
i prezintă o  singură depăşi- 
t re  nesemnificativă In zo- 
i na Câlan din 14 măsură- 
j  tori şi 2 depăşiri nesemni

ficative pentru municipiu!
[ Hunedoara în  datele 9 şi 

tO mai. Nu se înregistrea
ză depăşiri In zona Zlaşti, 
tar pentru municipiul De- 

! va o  singură valoare din 
i *1 de măsurători în  data

secţiunea la care partici
pă concurentul (grupul eu 
nr. de membri), instituţia şi 
localitatea.

— Pentru participanţii 
la genul poezie, lucrările 
se vor trimite la sediul 
Clubului, in 3 exemplare, 
până la data de 20 mai 
a.c.

— Premiile vor fi sub 
formă de bani şi obiecte.

— Prezenţa concurenţilor 
se va face duminică, 28 
mai a.c., ora 9, la Clubul 
Sindicatului Lonea, când 
va avea loc preselecţia şi 
tragerea la sorţi a ordinii 
intrării in concurs.

Se asigură masa de 
prânz,,

Adresa şi telefoanele la 
care găsiţi informaţii şi 
vă puteţi înscrie su n t: 
Clubul Sindicatului Lo
nea, sţr. Republicii, nr, 
25 i, localitatea Lonea, jud. 
Hunedoara. Telefoane: 
054/550570 — Clubul Lo
nea ; 550760 — Consiliul
Local Petrila; 550980 —
E. M. Lonea.

de 12 mai, a atins valoa
rea de 0,15 mg/mc aer/24 
ore (care reprezintă şi 
CMA).

•  Pulberile sedimentabi- 
le se încadrează în CMA, 
17 gr/m p/lunâ în zonele 
Călan, Deva şi municipiul 
Hunedoara. Depăşiri r e - , 
lativ mari (3—4 ori) se în
registrează în zona Teîiuc 
şi Chişcădaga.

•  Valorile radioactivităţii 
beta globale pentru facto
rii de mediu aer (aerosoli 
filtraţii şi depuneri atmos
ferice), • ape curgătoare şt 
potabile, sol şi vegetaţie 
s-au încadrat în limitele da 
variaţie ■ ale fondului na
tural,

•  Nivelul de zgomot ta 
municipiul Deva prezintă o 
valoare medie de 59,3 Di» 
faţă de 70 Db.

In  ceea ce priveşte cali
tatea apelor curgătoare de 
suprafaţă indicatorii de ca
litate se încadrează fit £• 
mitele impuse.

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GdQAGiU

Slalom prin meandrele tranziţiei
•Este bine ştiut că me

andrele tranziţiei nu au 
ocolit nici învăţământul, 
cu efecte directe asupra 
liceelor de specialitate, 
care au  fost determinate 
să se restructureze, să se 
adapteze noilor condiţii. 
Mai acut s-au resimţit a- 
ceste cerinţe în învăţă
mântul agricol, calibrat 
înainte de 1989 la nive
lul cerinţei de forţă de 
muncă calificată pentru 
agricultura de stat şi 
cooperatistă, şi nevoit să 
se restructureze pentru a 
i i  în concordanţă eu pri
vatizarea ţăranilor şi ce
rinţele economiei de pia
ţă.

— Eforturile colectivu
lui didactic a l grupului 
şcolar s-au concentrat în 
ultimii 5 ani spre defi
nirea acelor profile şi 
specialităţi care corespund 
noilor condiţii din agri
cultura românească — ne 
spuneau dnit Ioan Vă- 
lean, director, şi Gheorghe 
Aleman, director ad
junct. In  prezent, în  ca
drul grupului şcolar func
ţionează un liceu agricol 
cu specialităţile horticul
tura, topografie, industrie 
alimentară, protecţia plan
telor, veterinar, fermier 
m ontan ; un liceu econo
mic cu specialitatea con
tabilitate - adm inistrativ; 
o şcoală profesională eu 
specialităţile mecanici a- 
gricoli, horticultura şi 
zootehnie, precum şi 
secţie serală în sistemul 
învăţăm ânt comasat. în  
total sunt 24 de clase cu 
623 elevi, pregătiţi de 
de cadre didactice, 
care 6 maiştri pe 

.lităţi.
Grupul şcolar dispune 

de terenuri pe care r. au 
amplasat câmpuri di ta*.- 
tice şi solarii, o miertfer- 
m ă zootehnică, care, 
lângă faptul că asigură 
instruirea practică a 
vilor, contribuie şi la îm
bunătăţirea hranei la can
tina şcolii şi aduc şl ve
nituri în  bani pe toată 
durata anului calendaris
tic. Se cultivă 2 ha de 
sfeclă de zahăr, I ha cu 
cartoft 10 ha eu porumb, 
1,5 ha cu grâu, 2 ha tri- 
foliene, se cresc 6 vaci 
cu lapte, 6 capete tine
ret bovin, din care 4 vi
ţele de prăsilă, 50 de 
porci, din care 8 scroa
fe de prăsilă, 100 de oi, 
din care 60 fătătoare. Prin 
aportul propriu în pro
duse agricole, costul în
treţinerii complete a unui 
elev (cazare şi masă) es
te de numai 27 000 lei pe 
lună, mai scăzut decât la 
alte licee. Aceasta deter
mină ca în  perioada de 
iarnă, internatele de bă
ieţi şi de fete ale grupu
lui şcolar să găzduiască şi 
elevi ai şcolii generale 
proveniţi din satele din 
împrejurimi, cărora le es
te  grea să facă naveta. 
Pe lângă nevoile cantinei 
şcolare, producţia supli
m entară din zootehnie şl 
solarii (răsaduri) a adus 
şcolii în  primele 4 luni 
din acest an venituri de 
peste 3 milioane lei. Da
că adăugăm la toate a- 
cestea fi faptul că. la  ab
solvirea şreHl, elevii pri
mesc pe U ngă diploma de 
bacalaureat şi un atestat 
de  calificare fia meseria

cât şi un permis de con
ducere de tractorist ru- 
tierist, în  baza unui e- 
xamen susţinut fără ta- 
xb, ne dăm seama că li
ceul prezintă un anumit 
grad de atractîvitate.

Dar să nu ne imagi
năm că la acest complex 
şcolar nu mai sunt pro
bleme. Fondată în 1891; 
fiind’ una dintre cele mai 
vechi şcoli agricole din 
ţară, unitatea a dispus de 
suprafeţe de teren mari, 
care în 1953 se ridicau la 
122 ha. De atunci terenul 
şcolii a to t scăzut, în  
principal prin crearea 
staţiunii de cercetare şi 
producţie agricolă cât şi 
prin comasarea suprafe
ţelor fostului CAP, care 
a dus la dispersarea te
renurilor şcolii Ia margi
nea perimetrelor coope- 
rativizate. După 1989, au 
mai rămas din terenurile 
şcolii doar 22 ha, cu pă-*''

şUni şi fânaţe cu tot. Dl 
ing. Cornel Igna, prima
rul comunei, cunoaşte si
tuaţia şi este de părere 
că după punerea în  po
sesie a noilor proprietari 
de pământ va putea re
constitui încă 18 ha pen
tru  şcoală, ridicând su
prafaţa la 40 ha. Această 
sftuatie s-ar mal putea 
îmbunătăţi prin sprijinul 
comisiei judeţene de a- 
plicare a Legii 18, din ca
drul Prefecturii judeţului.

O altă problemă a gru
pului şcolar este situaţia 
Sa actuală, pe care dl 
Vălean a numit-o plastic 
„pe punte". Grupul şco
lar a fost preluat de Mi
nisterul învăţământului, 
dar nu a  fost predat de 
către Ministerul Agricul
turii, de care a aparţinut 
până acum. Şcoala are 
nevoie de alimentare cu 
gaz metan (existent In 
comună), se impune şi o

reparaţie capitală a cor
pului principal de clădi
re, se simte nevoia de 
noi utilaje cât şi de pie
se de schimb pentru cele 
aflate în uz (tractoare, 
combine, remorci, agre
gate agricole). Va investi 
oare Ministerul învăţă
mântului intr-un patrimo
niu încă nepreluat de la 
Ministerul Agriculturii ? 
Sau, cum tot suntem In 
tranziţie, ce mai contea
ză o boacănă In plus?

Altminteri, toate bune 
la Grupul Şcolar Agricol 
Geoagiu. Colectivul di
dactic de aici nu duce 
lipsă de curaj in activi
tate, dar priveşte cu op
timism cenzurat viitorul 
şi are. satisfacţia să  a- 
nunţe că, începând cu a- 
nul şcolar viitor, îh ca
drul liceului agricol va 
fiinţa o clasă de liceu ea 
profil nou — silvicultura.

TIBERIU ISTRATE

Activitate exigentă ia clasă, în laboratoare, pe câmpurile didactice — 
venţe d in  viaţa de zi cu zi a şcolii. Foto PA VEL LAZ A
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r American Story

La trei săptămâni" de la 
atentatul din Oklahoma 
City, în vreme ce căută
rile celor douăzeci de 
trupuri care lipsesc la 
apel — dezintegrate de 
explozie — au încetat şi 
FBI continuă să fie pe 
urmele misteriosului băr
bat tatuat, Timothy Mc 
Veight continuă să tacă. 
„Sunt un prizonier poli
tic" — repetă ca up auto
mat singurul (până a- 
cum) presupus autor al 
masacrului din 19 aprilie.

Dar cine este, în reali
tate. McVeight ? Ce obse
sii se ascund în spatele 
acestui craniu cu părul 
tuns perie şi cu ochii de 
gheaţă? De ce atâta pa
siune pentru arme şi pen
tru extremismul de dreap
ta? Ce s-a întâmplat, oa
re, în cei 27 de ani ai 
existenţei sale, în măsu
ră să explice eventuala sa 
responsabilitate în actul 
terorist ? Pentru â rezol
va enigma McVeight, co
tidianul „New York Times" 
a mobilizat unsprezece 
jurnalişti şi cinci colabo
ratori. Şi, pe 4 mai, sub 
semnătura lui Robert 
McFadden, a publicat o 
lungă prezentare a indivi
dului cel mai urât din 
S.U.A.

O cheie importantă pen
tru a înţelege personalita
tea lui McVeight este vi
sul său neîmplinit de a 
intra în rândul „Beretelor 
verzi", corpiil de elită 
al armatei americane. Se 
înrolase în 1988, la  20 de 
ani, şi părea să repre

ful Pcrsic, pentru ' opera
ţiunea „Deşert Storm", ra
dia de fericire.

Servant la tunul unui 
tanc uşor . „Bradley",** a 
participat la operaţiunile 
terestre. A  distrus din 
prima lovitură un vehi
cul inamic şi a revenit în

Mc Veight — un 
Rambo psihopat

zinte soldatul ideal. Ho
tărât, punctual, precis, 
excepţional trăgător, cu. 
un simţ înnăscut al dis
ciplinei, a fost cel dintâi 
care a obţinut gradul de 
sergent dintre toţi cama
razii de grupă de la  Fort 
Benning, în Georgia. 
Desigur, era un tip intro
vertit, singuratic, cam ra 
sist, timid, incapabil să 
aibă o legătură .cu o fe
meie Şi ocupându-şi 
timpul cu curăţirea arme
lor sau lectura „bibliei" 
miliţienilor : „Jurnalul lui 
Turner". Dar când a fost 
vorba de plecarea în Gol

Ameriea pentru a urma, 
la Fort Bragg, cursurile de 
selecţie pentru „Beretele 
verzi". Unde a cunoscut 
primul eşec. Căci, după 
ce a trecut fără proble
me extrem de durele pro
be fizice, a  fost respins 
la testele psihologice.

Din acel moment, carac
terul şi viaţa sa au cu
noscut o schimbare dra
matică. „A devenit a» 
proape un paranoic", spun 
cei care l-au cunoscut. 
A mai rămas câteva luni 
în armată, la Fort Riley, 
eultivându-şi. pasiunea 
pentru pistoale: avea

zece în cameră şi două în 
maşină. Le curăţa şi le 
ungea în fiecare săptămâ
nă. Făcea exerciţii de 
tir în păduri. Pentru mo
ment, nici FBI, nici 
„New York Times" nu âu 
descoperit a avea legă
turi directe cu mişcarea 
dreptei teroriste. Deşî, 
e sigur, l-a frecventat pe 
un fost camarad de ar
me, Terry Niehols, m em -. 
bru al Miliţiei din Mi- 
ehigan şj şi-a completat 
.cultura" cu lecturile an
tistatale şi rasiste ale 
„patrioţilor".

Demisionar din arma
tă, McVeight şi-a găsit 
ocazional de lucru în a- 
propierea orăşelului natal, 
Pehdelton, în statul New 
York şi apoi hoinărind 
prin America. Ba 31 m ar
tie anul acesta a '  sosit 
intr-un Vechi automobil 
Pontiae, la un motel din 
Kingman, în Arizona, unde 
a rămas timp de 12 zile 
aproape închis în cameră. 
A plecat de acolo pe 12 
aprilie şi pe 17 aprilie a 
închiriat în Kansas ca
mionul care, două zile mai 
târziu, a explodat în faţa 
lui Murrah Building din 
Oklahoma City, în cel 
mai teribil atentat de 
masă din istoria S.U.A.

VIOLENTA 
RASISTA 

LA NEW YORK

Un informator al po
liţiei israeliene a mărtu
risit că a ucis la New 
York trei ţaximetrişti pa
kistanezi „deoarece erau 
musulmani" şi că a tras 
focuri de arm ă împotri
va altor doi doar din 
cauza urii rasiale şi re
ligioase. Sharon Toval, 
26 ani, ajunseze la New 
York în 1993, venind de 
la Tel Aviv, cu un bilet 
plătit de poliţia is r^ lia 
nă, al cărei colaborator 
era. Toval s-a recunos
cut vinovat şi de o 
serie de jafuri împo
triva unor magazine de 
bijuterii din Manha
ttan, ca şi de explozia 
unei bombe în faţa unei 
discoteci proprietate a 
unui arab la Tel Aviv. 
„Aţi fost nişte ţipi no
rocoşi că m-aţi prins, a 
spus el poliţiştilor ame
ricani care l-au captu
rat, sunt căutat de ser
viciile secrete din şase 
ţări".

WORLD TRADE CENTER 
f  ATTTÂ

CUMPĂRĂTOR

„Twin towcrs", turnuri
le gemene ale World Tra-

de Genter din Manhattan, 
a căror construire între 
1970 şi 1977 a costat ua 
miliard de dolari, sun* 
de vânzare. Ele au o- 
cupat un loc important 
în cronicile ziarelor după 
26 februarie 1993, când au 
suferit anumite daune da* 
torită exploziei unei 
autobombe. Agenţia „Port 
Authority", care le ges
tionează, trece acum prin* 
tr-un impas financiar, a- i 
vând în gestiune o ,,gau- ; 
ră“ de 5 miliarde de j 
dolari. Din care, vreo j 
două miliarde, la cât au 1 
fost evaluate turnurile la | 
începutul anilor ’8Q, ar , 
putea fi acoperite din I 
vânzarea lor. J

FERMI NU A FOST 1' i / i ; i
SPION SOVIETIC |

Enrico Fermi, Robert j 
Oppenheimer şi alţi sa- | 
vanţi atomişti care au J 
lucrat la construirea pri* | 
mei bombe atomice, tre- ■ 
bule să fie absolviţi de I 
acuzaţia de a fi făcut ; 
spionaj în  favoare? j 
URSS. Aceasta este J 
concluzia unei anchete e- j 
feetuate de FBI, pornind I 
de la afirmaţiile făcute j 
anul trecut de Pavel Su- | 
doplatov, şeful spioni- • 
lor sovietiei în S.U.A. |

s sAmurgul zeilor ţ
Secretarul P. C. din Beijing, Chen Xitong, mem- \ 

i bru al Biroului Politic şi al guvernului, de cca 10 i 
i ani „domn şi stăpân" al Capitalei Chinei, suspectat 1 
7 de a fi amestecat într-o gravă afacere de corupţie, a ) 
1 fost destituit din toate funcţiile, fiind practic în ţ 
i stare de arest la domiciliu, sub acuzaţia de „crime I 
i economice". Fiul său, Chen Xiaotong, preşedintele / 
1 lui „New Century Hotel", proprietatea unei firme | 
ţ mixte chino-japoneze, a fost, de asemenea, arestat, i 
i Liu Zhengwei, secretarul de partid al regiunii Guiz- i 
7 hon, din sudul ţării, o regiune cu o populaţie mai J 
|  numeroasă decât cea a Spaniei, de pildă, s-a sinucis, ţ 
l aruncândvi-se pe fereastra locuinţei sale din Beijing,
/ implicat fiind tot într-un caz de corupţie. Fusese 
i deja demis din funcţie în luna ianuarie, iar soţia 
\ sa, Yan Jîanhong, acuzată de o delapidare de mi

liarde, fusese condamnată la moarte şi executată 
, cu un foc de pistol în ceafă, pe 16 aprilie.
> Wang Baosen, viceprimarul Beijing-ului, acu- 
\ zat de aceleaşi „crime economice", de fapt un alt 
l mod de a numi corupţia, a evitat să aibă o soartă 
1 asemănătoare, rezolvându-şi singur problemele, cu 
1 un glonte în tâmplă, pe 4 aprilie.
\ Sunt doar câteva repere ale vastei operaţiuni de 
i „curăţire", fără precedent din timpul celebrei „Re- 
7 voluţii culturale", care se desfăşoară în China. Nu- 
|  mai că acum nu mai este vorba de acuzaţii de 
i deviaţionism politic, ei de mai comunele mituiri 
/ („haochu") şi ciubucuri („honghao").
1 Oricum, un fapt e c la r : măsurile luate în ul- 
\ timele luni demonstrează că liderii de astăzi ai ţării 
1 cu cea mai"' numeroasă populaţie din lume s-au 
/convins în sfârşit că pentru Ca legea să fie într- 
) adevăr suverană este necesar ca puterea judecă- 
1 torească să fie independentă, nu subordonată, ca' 
i până acum, capriciilor Biroului Politic al partidu-

lui Unic.

Weisenfels, Germa

nia. Central vechi al o- 

rasului este renovat şi 

modernizat.

Circul femeilor triumfă 
la Stockholm

Prima condamnare la moarte
Prima sentinţă Capitală 

în fâşia Gâza, pronunţată 
de un organism judecăto
resc palestinian, după re
căpătarea autonomiei, în 
mai 1994, a fost anunţată 
pe 3 mai a.c. Un corn- 1 
plet format din trei ofi
ţeri de poliţie a decis 
executarea prin împuşcare 
a Sergentului Taher Fa- 
res, 28 ani, autorul unei 
crime. Inculpatul a recu-, 
noscut de altfel eă l-a 
ucis, pe 29 aprilie, pe Nas- 
ser al Chamag, un ca
marad de arme, în vârstă 
de 25 de ani. Condam
natul are la dispoziţie 
două săptămâni pentru a

contesta sentinţa. Referi
tor la acest episod* colo
nelul Saeb Kuudra, cel 
care răspunde de activi
tatea curţilor marţiale, a 
declarat : „Dacă nu în 
cepem să-i ţinem - sub 
control pe militarii noştri, 
cum vom reuşi să facem 
acest lucru cu civilii ?! 
Cei dintâi trebuie să fie 
pedepsiţi pentru a servi 
drept exemplu pentru
Ceilalţi".

Intre timp, în  teritoriile 
ocupate de Cisiordania 
s-a înregistrat moartea
misterioasă a unui acti
vist al Al Fatah, Khaled 
Subuh. Radio Jerusa-

lem a relatat că trupul 
neînsufleţit al acestuia a 
fost descoperit în dimi
neaţa de 2 mai, lângă 
Jenin şi că în oraş a fost 
declarată imediat o gre
vă generală. Postul de 
radio a adăugat că la 
Jenin activiştii politici lo 
caii — fie ai grupării Al 
Fatah, fie cei din mişca
rea Hamas — au acu
zat serviciile de siguran
ţă israeliene de a fi la 
originea uciderii lui Su
buh. Referitor la a- 
ceasta, surse militare 
israeliene au anunţat des
chiderea unei anchete.

j Primul circ format în exclusivitate din femei, i 
ţ reunind artiste din lumea întreagă, se bucură de un I 
i adevărat trium f în capitala Suediei. Spectacolele sale 1 
1 inedite ţin de mai multe zile prima pagină a zia- ţ 
j relor şi se joacă  cu casa închisă. Cirkus Prin- l 
1 sesşan — Circul Prinţeselor a atras o mulţime de 7 
i curioşi, formată în majoritate din femei, studenţi V 
I şi familii venite fără copii.’ i
\  „Magie, poezie, artă şi energie" sunt superlati- 
t vele des folosite de presa suedeză, care notează „un 
7 suflu de aer proaspăt" în bătrâna lume a circului.
1 Spectacolele de la Stockholm reunesc între altele 
ţ pe două trapeziste canadiene — surori gemene, acro- 
i bate chinezoaice, o contorsionistă unguroaică, „aşii 
1 lasoului" argentinieni, în variantă feminină, şi o a- 
V mericancă, Diane Teii, ce reuşeşte cu brio să stră- 
l pungă cu o săgeată un m ăr aşezat pe capul unui
* copil. Franţuzoaica Regina Bouglione „îmblânzitoa

re" de porumbei, o tânără rusoaică dansatoare pe 
sârmă şi o uimitoare artistă spanioloaică, ce jonglea
ză cu cercuri, iată doar câteva dintre numerele 
vedetă.

în  timpul ultimei reprezentaţii, ce urma să aibă 
i loc zilele acestea, un furiu din care face parte şi
• prinţesa Ghristina a Suediei avea dificila misiune de 

a alege dintre excepţionalele talente prezente pe „prin-
\ ţesa mondială a circului — 1995".
I Prin acest tip de spectacole, actualii proprietari 
la i  circului, fraţii lîcnry  şi Robert Brznett, au dorit 
I să aducă un omagiu tatălui' dor, mort anul t recut.

MANDELA IŞI VINDE 
- CAMAŞA

Preşedintele sud-african 
Nelson Mandela şi-a vân
dut cămăşile şi pantofii 
pentru a ajuta secţia din 
provincia Capului (vest) 
a Congresului Naţional A* 
friean (ANC, la putere), 
cate se confruntă cu mari 
dificultăţi financiare.

Cu aceeaşi ocazie, 
după cum a relatat postul 
de radio din Johanesburg, 
alte obiecte aparţinând 
lui Mandela au fost pro
puse amatorilor de suveni
ruri : ochelari pentru ci
tit, un pahar de cristal, 
pagini de mânuscris ale 
autobiografiei sale „Lun
gul marş pentru liberta
te".

Până lâ urmă afacerea 
s-a dovedit productivă, în
treaga vânzare soldându- 
se cu un beneficiu net 
de 150 000 rands (41601 
dolari).

EGIPTUL CERE 
RESTITUIREA 

CAPODOPERELOR 
SALE

Egiptul va cere ţările» 
occidentale restituirea 
principalelor sale capo
dopere faraonice deţinu* 
te de acestea, pentru a  
le expune în noul muzeu 
ce va fi construit în a* 
propiere de piramide, a 
anunţat săptămâna tre» 
cută ministrul culturii SI 
apestei ţări, Farouk Hosni.

„Nu cer toate piesele; 
a declarat demnitarul e* 
giptean, ci doar pe cele mal 
frumoase, capodopere pre
cum Nefertiti din muzeul 
din Berlin, piatra de la 
Rosette de la Britişh Mu* 
seum (Londra), Hatchep- 
sont de la Metropolitan 
Museum (New York) sau 
Scribul de la Louvre (Pa
ris).

STORY
PRESS
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REFLECŢIA SAJPTAMANII

O „Să nu uiţi nici 6 ‘clipă şi să te strădu- l 
ieşti să-ţi dai mereu seama că în ciuda înnegu- i 
rărilor şi încrâncenărilor ei, prea grăbit des- i 
cumpănitoare — viaţa este şi trebuie să rămână ) 

j un fabulos festin..." , }
\ JEAN GIONO S

I
DESPRE VIATA

| ------------------I
. O  „Un „DA“ limpede, un „NU“ întunecos — as- '
►  ţa e viaţa..." i  |

G. Bacovia .

I O  „Ce taină e viaţa şi cât de imposibil pentru |  Ş|
noi să o pricepem". " J ii

F.H. Bradley j ^
I O  „Neştiind că omului îi este scris să moară, aş ! 
J fi iubit viaţa a tâ t cât am iubit-o?" |
I  . G. Buchner *

O  „Nefiinţa este consubstanţială fiinţei, şi întu- i 
I nori cui, luminii". I
* O. Cotruş ( 
I O  „Privită mai îndeaproape, viaţa constă din în- |
* frângeri clare.” Dar omul, această fiinţă mai tenace [

I şi mai rezistentă decât toate creaturile, trăieşte mai | 
departe şi se bucură".

J H , Fallada I
I Selecţie de ILIE LEAHU J

♦ —«—o—*—*—» -• - • -

DEPANATORII

Cunoaşteţi, iubiţi şi ocrotiţi natura!
SPECII DE ANIMALE OCROTITE

Speciile de animale, rare sau pe 
cale de dispariţie, importante din 
punct de vedere ştiinţific, economic 
sau estetic, puse sub ocrotire pe ba
za legilor în vigoare, sunt următoa
rele : capra neagră (rupicapra rupi- 
capra), care este răspândită în Re
tezat, mai ales în parcul naţional, 
unde se află ecotipul carpatin re
cunoscut ca cel superior din lume ; 
râsul (linx, linx), cel mai mare re
prezentant al felinelor din Europa, 
răspândit cu totul sporadic în pă
durile de fag şi răşinoase, până la 
etajul subalpin ; marmota (marmo
ta, marmota), colonizată din Mara
mureş (masivul Pietrosul) în rezer
vaţia ştiinţifică a Parcului Naţional 
Retezat, . 'V- V-l

Dintre păsări amintim următoa
rele : vulturii, musafirii de vară ai 
Retezatului, hoitarul (neophron per- 
cnopterus), vulturul sur (gyps ful- 
vus), vulturul brun (aegypius mo- 
nachus), care s-au împuţinat simţi
tor în ultimii ani, acvila de munte 
(aquila chrysaetos), pasăre sedenta
ră ce se apropie de mărimea vultu
rilor şi care în Retezat găseşte con
diţii favorabile de dezvoltare, cor.

V I S U L

Nu despre visul din 
timpul somnului vreau să 
povestesc, ci despre visul 
fiecărui om pentru v ii. 
tor. Visul ca speranţă, ea 
dorinţă de împlinire. Fie. 
care avem visele noastre 
cu ochii deschişi. Aceste 
vise în care realitatea te 
trage de mânecă şi.ţi a- 
duce picioarele pe pă. 
mânt. De ce oare mereu 
rămânem cu un gust a. 
mar după astfel de vise ?

Eu visam un viitor în 
care IUBIREA şi PACEA 

vor cuceri Pământul. Când 
toţi ne vom iubi pentru 

■ că suntem oameni, indi.

ferent de limba ce o vor- 
bim, de culoarea pielii şi 
forma trupului. O vre
me când toate descoperi- 
r'ile şi invenţiile se vor 
folosi pentru înaintarea o-  
menirii, când armele se 
vor distruge pentru că vo t 
fi  Inutile, când nimeni nu 
se va mai gândi la răz
boi decât ca la un fapt 
trecut în istorie şi ura va 
fi  studiată ca un senti
ment de m ult dispărut.

Dar ştirile despre zăn- 
gănitul armelor din lume, 
despre numărul copiilor 
cu SIDA, polemici inter- 
etnice şi divergenţe poli
tice m .au trezit din re
verie şi cu tristeţe mă 
gândeam : „NIMIC NOV 
SUB SOARE“

INA DEI.EANU

R E M E M B E R

O  „Pe lângă cei şaptezeci de ani pe care îi tră 
ieşte omul, sunt şaptezeci de miliarde de ani pe care 
nu-i trăieşte. Să te prăpădeşti de râs când Vezi pre
tenţiile acestui animal fudul, care este „regele crea- 
ţiunii". Nu-i nevoie să fii mare filozof, şi nu-i ne
voie nici să scrii mii de pagini, şi nici să'citeşti, mii 
de . pagini de filozofie pesimistă ca să-ţi dai seâma 
de acest , lucru. Ba dimpotrivă, să faci această con
statare cu seninătate şi cu haz, fără să iei în serios 
lumea în general. Să iei în serios însă viaţa ta pro
prie şi mai ales ceea ce lucrezi. Să nu înşeli pe alţii 
şi să nu te înşeli pe , tine însuţi". • ’*•’>

ALEXANDRU PHILIPPIDB
Selecţie- de ILIE LEAHU

Retezat. CAPRA NEAGRĂ (Rupi
capra,rupicapra)

Foto T. IACOB

bul (corvus corax), destui de frec
vent în zona alpină a  Retezatului, 
cocoşul de munte (tetrao urogallus),; 
frecvent mat ales în pădurile de' 
răşinoase din etaju l montan şi sub-' 
alpin. Sunt ocrotite numai femela 
şi puii. Mai sunt ocrotite : acvila ţi
pătoare (aquilla pomarina) şi ac
vila, de câmp (aquilla heliaca) pre
cum şi bufniţa (bubo, bubo), flu- 
turaşul de stâncă (tichodroma mu- 
raria) şi mierla de piatră (monti- 
cola saxatillis).

Unele animale sunt ocrotite prin 
legea vânătorii şi pescuitului.' Ast
fel, este interzisă vânătoarea în to t" 
cursul anului a ciutelor de cerb co-. 
mun şi de cerb lopătar precum şi 
a viţeilor căprioarelor. De aseme
nea, este interzisă vânătoarea tu 
turor păsărilor folositoare agricul
turii şi silviculturii şi sunt cruţaţi 
liliecii, aricii, cârtiţele şi dîhorii de 
câmp.

Ocrotirea plantelor şi animalelor 
protejate de lege este o obligaţie 
cetăţenească.

Ing. IACOB TRAIAN,
Orăştie

I
#  Căpitanul unui trans
atlantic se adresează unej 
baroane: A

— Vedeţi, baroană, ce 
multă apă e !

— Da, căpitane. Şi as
ta e numai la suprafaţă...

#  Intr-un ziar scoţian a 
apărut următoarea ştire t 
„în Liverpool, a  fost pes
cuit un peşte ce înghi
ţise o monadă de 1 pe- 
nny".

A doua zi, în acelaşi 
ziar a apărut o altă şti
re : „Flota scoţiană se în
dreaptă spre locul indi
cat".

#  Profitând de lipsa so

ţului, o doamnă îşi in 
vită amantul acasă'. I- 
nainte de a se aşeza la a  
masă, ea îl roagă : I

— Iubitule, ascute cu- a
ţitul ăsta I I

Amantul li îndeplineş-a 
ţe dorinţa, apoi cade p e l  
gânduri. 4 ■

— La ce te gândeşti ? |
întreabă ea. ■ ' ■

— Ştii, acasă nevasta- |
mea nu mi-a cerut nici- ■  
odată aşa ' ceva şi totuşi |  
cuţitele sunt întotdeauna ~ 
ascuţite... ' :

•  Grijulie, gazda în- I  
treabă un m usafir: I

O ţigară ? _ 1

I
— Nu, mulţumesc. Fu

mez rar şi când se în
tâmplă asta, o fac de o-
bicei după o masă bună... I  

Culese şi prelucrate 5 
de ILIE LEAHU |

IN EXTENSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

i r - - |  ■ : ■

11 1 V
6 T
7

â ■L
9 • '

10

ORIZONTAL : 1) Popas pasager pe ma
rile magistrale ale T erre i; 2) Corolar an
tinomic al lumescului trecă to r; 3) „Sla
lom special" printre jaloanele convenien
ţei — întrecere de rachetomodele eu co

mandă manuală ; 4) Factor de ordine pe 
scara valorilor — Obsesie a integrităţii 
ulcioarelor în deplasare — Victimă apriori 
pe altarul ju stiţie i; 5) Tip reprezentativ 
de nume comun (pl.) — Jucători remar
caţi în postura de extreme I ; 6) Cavaleri 
ai hazardului cu, prioritate la întâlniri — 
Compartimentul din faţă al unui vagon; 
7) Menestrel contemporan cu evoluţii la 
nivel inalt — Un plus de rutină în vor
birea curentă ; 8) Gol unic înscris la re- 
jucare 1 — Exponentul unei evoluţii hao
tice în deplasare ; 9) Confeti. aurii la un 
bal al aripilor — Bine aşezaţi după o lu 
crare executată din m a i; 10) Mijloc cla
sic de reproducere a unor sunete.

VERTICAL : 1) Efect aşteptat după cân
tecul cocoşului; 2) Rezultat consemnat 
în urma unei lucrări de sondaj — Calei
doscop proporţionat din panorama vastă " 
a  isto riei; 3) Obiect de lux cu străluciri 
reflectorizante — Izvor nesecat de purtări 
alese — Crisalide sărbătoreşti pentru nim
fe autohtone; 4) Grai încoronat pe tărâ
muri nord-americane — Balansoarul le
xical al tuturor posibilităţilor; 5) Note 
medii înscrise într-un carnet I — Arii 
matematice perfect realizate; 6) Repro

duceri consemnate în scrieri ştiinţifice — 
Culme rezonant orientală a funcţionalită
ţii reprezentative:; 7) Delatoarele bălaie 
ale adevărului cârpit — Menţionată ne
oficial ca prima beneficiară a lam elor; 
8) Aventura mişcării în universul graţiei 
(înv.) — Vetust component al mărilor do
menii imperiale ; 9) Cote de referinţă sta
bilite la cursuri — Infinitivul ocular al cu
riozităţii discrete ; 10) Obiectiv realizat cu 
mobilitate de diafragmă.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „GRAFO - CLIPURI", 
apărut în ziarul nostru de 

sâmbăta trecută :
1) ARITMETICĂ; 2) VENA — SIROP; 
3) INERT — PILA ; 4) GAL — ABITIR ţ 
5) UL — CRACA — T ; 6) L — ARACI
— B A ; 7) TĂCERI — MIM ; 8) URAT
— LAUDE; 9) RAŢIE — TRON; 18) A- 
RANJAMENT.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
a lb : Ra7, Dh2, Tdl
negru : Rc8, Td8, p : c7 şi d?

Soluţia problemei din nr. trecut :
1. Gc3 1. — — - e5
2. De4 mat 2. Dc8 mat
1 .  -Ne5 1 . -------- Re5
2. Dg4 mat 2, Dd5 mat
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„RELAŢIILE 
INTERNATIONALE» 

ALE LUI DON 
PATRON

Gând omul nostru de 
ataeeri se referea la fap
ta! cfi firma lui este una 
m ixtă, minţea, evident Nu 
m inţea insă când spunea 
că îl cunoaşte pe cetăţea
nu l Italian Beîessini Gîo* 

în  realitate, italia- 
i  i-a predat iui Kopronc- 
i actele necesare pen- 
l înscrierea temporară 
circulaţie a  «nul auto- 

Totodată, con- 
promisiunilor de a  

înscrie in  circulaţie un auto* 
turism  mal veeW dă 8 
taţi, românul primeşte şi 
actele de cumpărare ale 
unor solicitanţi români. 
Este vorba de cele ale Iul 
Petru  durj, care cumpără 
un Opel Kadett de la 
Cetăţeanul străin Rolf Un* 
ger, şi M artin Gergely, 
care cumpără un Opel 
Ascona de la Karin Pfis- 
ter. "

După încasarea unor 
sume de bani de la  cel 
doi, Kopronczoi le promite 
rezolvarea definitivă a  Pro
blemei cared doare. Şi se 
pune pe treabă. Contează 
pe faptul că din Germania 
î.«i procură contracte de 
'-îu -are—cumpărare în  alb 
■ cvertag). Având şl
< ' ■»!<? cetăţenilor străini,
< -flotează şi semnează în

contractele din care 
rezultă că germanii vând 
autoturismele italianului 
m nu românilor 1 Lucru eu 
totul nereal. Nu mal In
trăm  ?n amănunte, dar

în  satul Boş, ce aparţine 
municipiului Hunedoara, 
un num ăr de 114 gospo
dari au alcătuit o asocia- 
ţie  pentru lucrarea pă
mântului. Unitatea a luat 
fiinţă Imediat după e- 
venimentele din Decern» 
brie .1989 şi funcţionează 
cu bune rezultate. Intere
san t de menţionat este 
fap tu l că la  Boş nu s-a 
distrus nimic din averea 
fostei cooperative agri
cole de producţie. Ne 
spunea dl Viorel Mârilă, 
preşedintele asociaţiei:

— Eram şef de echipă 
In fostul C.A.P. şi le-am 
spus oamenilor că a distru
ge este foarte uşor. In
tr-un ceas puteam face 
totul praf. Unii n-au fost 
de acord cu mine, dar 
cei mai mulţi m-au a- 
probat. Animalele au 
fost împărţite la oameni

trebuie sft spunem că. 
ulterior, cu aceste falsuri 
şi cu alte documente aşiş
derea, el se prezintă ia 
Inspectoratul de poliţie 
al judeţului, pentru în
matricularea maşinilor.

Dacă tot am ajuns la 
acest moment al - afaceri

KopronczoL Deşi nu o 
înmatriculează, maşina o 
vinde iul Dan Măgheru- 
şan, promiţându-i şl a- 
cestuia înmatricularea. Nu 
reuşeşte, evident, aşa că 
merge la Sântuhalm, la 
domiciliul lui loachim 
Gherman, îi sustrage n u 

PATRONUL Şl

lor este necesar să mai 
spunem eă, pentru a scoa
te cât mai mulţi bani de 
la  clienţi, pentru a le 
câştiga încrederea, patro
nul lasă să Se înţeleagă că 
are Influenţă asupra u- 
nor persoane din condu
cerea Inspectoratului de 
poliţie care a r putea re 
zolva problemele.

Şi acum, pentru a ne 
dumiri cât de întortochea
te sunt cărările omului 
nostru de afaceri, vă pro
punem încă o „mişcare" a 
dlul. Valeriu Grozav din 
Deva îi încredinţează pen
tru  înmatriculare un Opel 
Record. î i  dă actele ne
cesare şi 30(5' de dolari 
pentru acest serviciu. Şi 
acum atenţie la ce face

merele de circulaţie de 
pe autoturism, după care 
le montează pe cel vân
dut Iul Măgheruşan! Să 
nu râzi de toată treaba 
asta ?

Oricum, lucrurile nu se 
opresc aici.

UN AN PARA 

EVIDENŢE 
CONTABILH!

Spuneam că S.C. Capri 
Trans Comex SRL Deva a 
fost înfiinţată în februarie 
1994 şi a funcţionat până 
în februarie 1995. Ştiţi 
cât a fost ţinută eviden
ţa  contabilă la firm ă? 
De la înfiinţare până in

martie 19941 Bănuiţi, de
sigur şi din ce cauză.

Şi a venit martie 19», 
când Direcţia Controlului 
Financiar de Stat Hune
doara—Deva efectuează
verificări şi constată ur
mătoarele. In  perioada a- 
prilie *94 — febr. ’95, so
cietatea a livrat mărfuri 
fără documente de Intra
re în  sumă de 15 808 614 
lei. Din mărfurile vân
dute cu amănuntul s-au 
încasat 2 588 488 de lei, 
fără a  fi înregistraţi. In 
aceeaşi perioadă, din înca
sări cotnsioane—vânzări 
s-au realizat venituri ne
înregistrate de 10 295 190 
lei. De altfel, numai în 
perioada I  aprilie 1994 — 
24 octombrie 1994, în  evi
denţa contabilă a socie
tăţii nu s-au înregistrat 
operaţiuni de ordin co
mercial în sumă de 
21 500 492 de lei.

Desigur, despre aface
rile lui Mihai Jurca Ko
pronczoi s*ar putea spu
ne încă foarte multe. 
Inclusiv faptul că în 
timpul urm ăririi penale a 
fost nesincer şi câ a cău
ta t sâ justifice „legalita
tea1* faptelor sale.

Multe s-ar putea spune 
şi despre cei care au cre
zut în poveştile lui şi au 
scos din buzunare mili
oane de lei şi mii de mărci. 
Ne oprim însă aici, spe
rând că atât cei (atât de 
uşor) păcăliţi, cât şi alţii 
vor pricepe câte ceva.

VALENTIN NEAGU,
VLADIMIR PANCU, 

procuror

In târgurile de animale

Comerţ corect şi civilizat, 
în condiţii legale de 

funcţionare
Din verificările efectuate 

recen t de către Oficiul Ju 
deţean de Protecţie a  Con- 
sumatoriloi, Poliţia Sanitar- 
Veterinarâ şi reprezentanţi 
al corpurilor de control ale 
primăriilor, In târgurile de 
animale din localităţile 
Brad, Haţeg, Pui, Orăştie 
şi Hunedoara, a  rezultat că 
acestea nu au autorizaţii 
de funcţionare eliberate de 
primăriile localităţilor în 
raza cărora funcţionează şi 
nici autorizaţii sanitar-ve
terinare de organizare. A- 
ceasta, deoarece lipsesc 
condiţiile stabilite de lege 
privind funcţionarea târ
gurilor de animale.* 

în  ceea ce priveşte de
ţinerea documentelor de 
proprietate şi a certifica
telor sanitar-veterinare 
pentru animalele care se 
comercializau, s-au consta
tat următoarele : la Brad, 
din 51 de animale verifi
cate, pentru 4 deţinătorii 
nu aveau certificate de 
proprietate, iar pentru alte 
11 lipseau cele sanitar- 
veterinare; la Haţeg exis
tau certificate de proprie
tate şi sanitar-veterinare 
pentru 42 de animale din 
72 aflate în atenţia or
ganelor de control; pen
tru toate cele 38 de ani
male verificate la târgul 
din Pui, existau documen
te de proprietate, dar 
lipseau certificatele sani
tar-veterinare pentru 7 
-*—*—*— _ »— •—*

— şi eu am luat două vaci
— dar adăposturile s-au 
păstraţ şi au fost licitate. 
Asociaţia a  preluat crescă
toria de porci, gaterul / şl 
campingul.

— Ce s-a semănat în 
acest an agricol ?

— 45 ha cu grâu, 14 ha 
cu orzoaică şi 30 ha cu 
porumb. Suprafaţa semă
nată cu cereale păioase a 
fost erbicidată, iar hol
dele evoluează bine. Lu
crările efectuate de socie
tatea de mecanizare sunt 
cam scumpe, dar ne vom 
dota cu maşinile şi agre
gatele necesare. Deo

camdată ne-am cumpărat 
un tractor şi vom cum
păra şi maşinile agricole 
de care avem nevoie.

— Cu ce au fost recom
pensaţi, anul trecut, mem
brii asociaţiei?

— 000 kg de grâu la 
hectar, 500 kg-de orz şi 
orzoaică şi toată recolta 
de porumb.

— Se zice că asociaţiile 
în . agricultură sunt o în
toarcere la formele socia
liste de muncă în agricul
tură.

— S-o fi zicând, dâr nu 
ne interesează. Intrarea în 
asociaţie s-a făcut bene
vol, fără să se facă nici 
un fel de presiuni. Noi 
am socotit că numai dacă 
ne unim putem obţine 
rezultate bUno din lucrul 
pământului.

TRAIAN BONDOR

Noi succese ale sportivilor deveni
în  perioada 12—14 mai 

1995, în localitatea Lu
goj, din judeţul Timiş, s-a 
desfăşurat concursul inter- 
judteţean de orientare spor
tivă, organizat de Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret 
fi Sport Tim iş şi Clubul 
Elevilor  Timişoara, dotat 
cu trofeul transmisibil 
„TIMIŞOARA**, concurs la 
care a participat şi echi
pa A.S. Condor C.E. Deva, 
fosta câştigătoare a tro
feului în 1994.

După două zile de între
ceri, în condiţii meteo 
deloc favorabile (ploaie), 
lotul devean a reuşit să 
surclaseze multe echipe 
cu pretenţii şi să urce pe 
treapta a Il-a a podiumu
lui.

Deşi a fost net superi
or tehnic, echipajul din 
Deva a fost întrecut la 
puncte de echipajul din 
Timişoara, datorită nu
mărului mal mare de spor
tivi participanţi. Menţio
năm câ, din motive finan
ciare, A.S. Condor C.E. De
va nu a putut să depla
seze la Lugoj întreg lotul 
de sportivi de care dispu
nea.

Dintre sportivii care au 
făcut deplasarea s-au re 
marcat prin obţinerea u- 
nui punctaj bun următo
rii : Wojcsek Franeisc, 
locul I M 45, Dohotaru 
Gabriel II M 21, Dăniciuc 
Irina IX F 18, Pricople 
Claudla I F 16, Blaguiescu 
Elena I F 14, Ghiura An

dreea ÎI F 14, Popa Ra- 
mona III F 16, luga Ra- 
mona III F 14, Momeu 
RoXana IV F 12, Codrean 
Stelian IV M 18, Jahn 
Harry V M 16. Merită 
felicitări întreg lotul pen
tru  dăruirea şi pasiunea 
de care a dat dovadă la 
aceste întreceri.

în  perioada 18—21 mai 
1995, lotul judeţean va 
face deplasarea la Buzău — 
Poiana Pinului, Unde va 
participa la concursul inter
naţional „Marele Premiu 
al Palatului Copiilor" şi 
„Cupa Gaudeamus", orga
nizat de Ministerul în 
văţământului,

Prof. FLORIN FÎRESGH

Moara din satul Luncani, comuna Boşorod, ma
cină pentru satele de munte ale localităţii.

Foto PA VEL LAZA

capete; la Orăştie nu s-au 
semnalat abateri privind 
deţinerea acestor docu
mente. La târgul din Hu
nedoara, îl s-au solicitat 
certificatele unul num ăr 
de 150 de vânzători, deţi
nând acte de proprietate 
pentru animale 140 de per
soane, iar certificate sa
nitar-veterinare 125.

Cu acelaşi prilej, s-a 
făcut şi controlul cântare
lor, In târgurile din Brad, 
Orăştie şi Pui acestea e- 
rau autorizate şi verifica
ta din punct de vedere 
metrologic: cântarul folo
sit In târgul din Hune
doara, deşj autorizat, nu 
avea efectuată verificarea 
metrologică, iar în târgul 
din Haţeg nu exista cân
tar.

S-au mai constatat de
ficienţe privind împrej - 
muiriie. Târgui din 
Brad avea două intrări 
şi ieşiri, fiind împrej
muit în  proporţie de 75 la 
sută, cel din Hunedoara 
era îngrădit doar în .pro
porţie de 60 la sută, iar 
la cel din Pui lipsea to 
tal gardul. Nici Una din 
aceste platforme nu era 
compartimentată pe gru
pe de animale, iar la sfâr
şitul zilelor în care era 
organizată vânzarea nu se 
executa dezinfecţia. Lângă 
terenul din Brad, destinat 
acestui fel de comerţ, e- 
xista o zonă în care se 
aflau gunoaie, resturi de 
materiale de construcţii şi 
nămol. La târgurile din 
Orăştie şi Pui lipseau sur
sele de apă, iar la cele
lalte numărul redus de 
cişmele nu satisface nece
sarul de apă.

Informaţiile privind pro
gramul de funcţionare, do
cumentele necesare vân
ză rii—  cumpărării şi ta
xele de intrare în târg 
lipseau la Hunedoara şi 
la Haţeg. De asemenea, 
la Haţeg, dar şi la Pui, 
nu existau birouri de 
control sanitar-veterinar.

La sfârşitul acţiunilor de 
control, în cele cinci tâ r
guri de animale, din 15 
existente în judeţ, au fost 
aduse la cunoştinţa pri
măriilor deficienţele con
statate, spre a fi elimina
te. Administraţia pieţei 
din municipiul Hunedoara 
a fost sancţionată contra
venţional. (E. S.).

Material întocmit după
datele furnizate de 

O.J.P.C. Hunedoara-Deva
- -  - -  -  •  *

INSĂMANŢĂRI
ARTIFICIALE

Răspunzând cerinţelor 
producătorilor agricoli, prin 
aportul O.J.R.S.A. Deva, 
în zona Brad — respectiv 
în satele Hărţăganl, P ră
văleai şl Fizeş — se vor 
deschide noi puncte de 
Insămâhţâri artificiale, fă 
când astfel posibile îmbu
nătăţirea raselor de ani
male şi încasarea primelor 
cuvenite crescătorilor de 
animale pentru produşii 
obţinuţi. (N. T.).

O problemă de m arş 
însemnătate, de mare folos 
pentru locuitorii munici
piului Orăştie, este intro
ducerea gazului metan. 
Până la această dată di* 
totalul de 4352 de aparta
mente din blocurile da 
locuinţe, !n peste 4208 8-a

PRIORITATE —  
INTRODUCEREA 

g a z u l u i  m e t a n

Introdus gazul metan, iar 
«fin reda 4238 de case par
ticulare, aproape 2 008 
au fcs* racordate la re

ţeaua de gaz metan, Ae- , 
ţiunea este prioritară şi sa 
derulează în ritm  susţi
nut, urmând ca anul a- 
cesta tocă cel puţin 1000 
de case să beneficieze de.„ 
binefacerile gazului me
tan. (GH. I. N.).
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rCUVÂNTUL LIBER

BANCOREX — BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR S A.
SUCURSALA DEVA 

str. 22 Decembrie, bl. 7, parter 
Acordă următoarele procente de dobânzi:
DEPOZITE ÎN LEI
— Suma minimă de constituire depozit —  100000 lei.
—  Dobândi la vedere <— 80%,

l  lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

Procente 45% 45% 45% 40% 40% 
anuale

DEPOZITE IN VALUTA LA TERMEN 
— Suma minimă 10600 USD sau echivalent în DM

40%

Val. procent. anual
1 lună 3 tuni 6 luni 12 luni

USD 5% 5,25% 5,375% 5,5%
DM 4% 4% 4,25% 4,5%

j DEPOZITE ÎN VALUTĂ LA VEDERE 
) — Suma minimă — 500$ sau echivalentul în alte valute.
) _  , ,  DM —> 3,5%
ţ Procent anual de dobândă pentru T̂ n  —  ^

Doriţi să vă dotat! locuinţa
la standarde occidentale? 

Noi vâ oferim:
• Televizoare
• Aragaze
• Frigidere si congeiatoare
• Maşini de spaiat automate 
Instalaţii complete de satelit 
O gama diversa de aparate 
electrocasnice 
Plata in RATEI!»

QUASAR S.A.
Deva tel.611261 6149Ş3

ţ m

GRUPUL ŞCOLAR

INDUSTRIAL

ENERGETIC

! DEVA

! str. Minerului, nr. 28* * 
telefon: 620013 I  

j Anunţă concurs a 
I pentru ocuparea pos- f  
j tulul de muncitor c a Ş  
5 lificat —* specialita- * 
| te a : mecanic auto. I 
J Concursul are loc In |  
! data de 31 mai 1995» * 
{ora  9»00, Ia sediul 
j şcolii, (151 IU

m a i r a  i u l .  s i l
Acfcsa: MDantow Pompei»jaxr 2J9wwwft

Telr312.77.0I Fax 312.77.73 {vis-a-vis de statia de metrou Pipera) ■ •  •'**-» • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • « « . • • • • •  •
cea

mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

ţa ijg B & isnacks
MntPom-Bar; 

alune Duyvis 
10 sortimente; ţ 

•conserve legume.ciupercl,
„ fjj? fructe,carne slpate de fica t;1 

,  j  prodtse lactate si teanzeturi topite Opis»»» 
« g j j . .  2lsoittmenie; . -
R E w X y  -coffe cream si frişca;

•bisfcuiii sl napolitane; ' 
mărgări na.uleimaioiKza,sosuri; 
-oiezambalan &
,hauturi răcoritoare st x 
[apa m inerala (cu tii);  ® 
l-comflakes si crema de ciocolata; 
vemwth OiuanoMartire;

•Uqueur-uri M ărie Brizard, 
brandyNapoleon; » .•.•' 

,-vtxfica Smirnoff; tox insecticid 
s i m ulte  a lte  produse.

D istr ib u itor ii in teresaţi sunt rugaţi stt 
de contacteze fa depozitele  n o a s tre .

• * • |  t •  •  * • «»» |

& fciivi....... .sssaa l5l« ,viiruui;u!̂ ŵ?wav,:v' emanam 4

î

' LC.E. “FFLDţ*' F.C.E. S A  DEVA 
B-dul Decebal, bl. R , Parter, td/fax (054)612236 *

O FE R T A  SP E C IA L A

TV GOLDSTAR Si an  700.000 le»
TYBEKO M m 37 cm 531.000Ici
lrapri«nai*a€ONSUL A4 (9 ac<0 250.000Ici
HC 2000 OinHntc de 3.5”)  -,y*&  266.000 M

S.C. „COMFRUCT“ S.A. DEVA 
str. 1)1©JT03&Î t 17»

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

•  MANAGER j
In conformitate cu Legea 66/1963 şl a 

Normelor Metodologice nr. 1/1994, elaborate de 
FPS. j

Ofertele se vor depune !n termen de 30 
zile de la data apariţiei ultimului anunţ din 
ziar, în plic sigilat, la sediul societăţii, str. De
pozitelor 17. Informaţii suplimentare ia tele- 
" 054/627783. (1182)

j

•  ARO 244 Diesel, autocamion ZIL, in 
stare nouă, autobuz RD109 şi alto mijloace 
fixe disponibilizate.

Informaţii suplimentare la sediul societă
ţii sau la telefoanele 618756, 622036,

! t>

U

o f e r t a
SPEC IA LA
Magazinul „REGINĂ

DIN BĂLATA, NR. 25

Vinde la cele mai mici preţuri i_ 
FAIANŢĂ ŞI GRESIE 

într-o largă gamă sortimentală. 
Telefon 625446.

(151160)

Pagere M O TO RO LA la cele mai avantajoasă 
preţuri:. Contactaţi S.C» C O M SER  S.R.L.- 
H unedoara, tel.716915-, 716551. fax;7lt>7J3  

| Posibilităţi de comunicare a  mesajelor 
Deva, Hunedoara, Si meri a, Orăşlie, Bucureşti. 
Constanţa, Braşov,- Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu. « R - ~  ~

Angajăm reprezentanţi de vânzări!

HlDROiZOLATll
G a r a n U e * 5 * 1 2 a f i i  î

CONSTRUCŢII »
IN S T A L A T U L  |
S u n a ţ i  l a  6 1 2 5 8 9  ■ -■ 4  j

S.C. NIDA CONSTRUCTCQM S.R.t, 1

R.A.T.P. DEVA

Introduce, începând cu data de 22. 
05. 1995, traseul Local 9 :  Micro 15 (Ori
zont) —  str. M . Eminescu —  str. N. Băl-  
cescu - str. Dorobanţi —  Fabrica Pâine 
—  COMAT Metod —  S.C. Matex S.A., cu 
plecare Ut ora 6,30 şi înapoi la ora 15,00.

v i

! !
I

1 * 
*1

i i

I !
v

l
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Ia
I
a
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l

cu sediul în Hunedoara, str. C. Bursan nr. 1, 
telefon nr. 718293, fax 717439 

VINDE LA CELE MAI AVANTAJOASE 
PREŢURI URMĂTOARELE PRODUSE:

•  PULPE PUI IMPORT S.U.A.
•  BURTA IMPORT
•  ÎNGHEŢATĂ PANDA
•  ÎNGHEŢATĂ NAPOCA 
Distribuirea se face de la S.C. „DEVII/*

S  A. Deva, în fiecare zi, între orele 8,00—12.90.
Pentru societăţile comerciale din munici

piul Hunedoara, distribuirea se face la domici
liu prin comandă cu anticipaţie de o zi la se
diul firmei din str. C. Bursan, nr. 1 sau Ia toi. 
717439. (335)

R. A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE 
Cu sediul în Orăştie, Piaţa Victoriei, nr. 19* 

judeţul Hunedoara
In baza H.G. 140/1991 republicată în 

1992, scoate la

!
i%
i

1
i
I

I%
«

I■%

»
«

următoarele spaţii comerciale situate în 
strada':

•  N. Bălcescu, nr. 5 (fosta cofetărie „Cen
tral**), de 184,62 mp, pentru profil Librărie, 
papetăric, prezentare carte şi vernisaje.

•  N. Bălcescu, nr. 21 (fosta „Consignaţie**), 
de 29,25 mp, pentru profil: Papetărie.

Licitaţia va avea loc în data de 9,06.1995, 
ora 11, la sediul R.A. Activitatea Orăştie,

Documentaţia poate fi procurată contra 
cost de la setful regiei.

Garanţia de participare la lieltaţle este i
—  pentru spaţiul nr. 1 de 23890 lei;
— pentru spaţiu! nr. 2  de 3 785 lei şi se va  

plăti la casieria regiei cu ce! puţin S zile * 
intea datei de ţinere a licitaţiei.

UZINA MECANICA ORĂŞTIE

fi-

eonform Legii « r .  30/15.11,1990

•  DIRECTOR ECONOM IC
Condiţii:
— studii superioare în specialitatea 

nanţe-contabilitate
— vechime minimă 5 ani
—  fără cazier
Salariul de îneadrare foarte atractiv. 
Concursul va avea loc in data de 8.06.1995, ■ 

ora 9, la sediul unităţii din Orăştie, str. N. i 
Titulescu, nr. 60.

Relaţii suplimentare: telefon 054/641040,: 
int.233, fax ©54/64131. (1194)
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ANIVERSARI
•  Cu ocazia împlinirii 

frumoasei vârste de 30 ani
' soţul Nae îi urează dragei 

{ui Rad Geta din Deva. 
multă sănătate, fericire 
împreună cu tradiţionalul 
Jba mulţi ani !“ (1070)

•  Cu ocazia împlinirii
yârstei de 20 ani părinţii 
li urează dragei lor Ramo- 
na Popescu un călduros 
„La mult; a n i!“ (1029)

VÂNZARI-
. CUMPĂRĂRI
•  Vând casă, dependin

ţe; strada Rosetti, 13. De
va, telefon 625720.

(150871)
•  Vând apartament 3 

eamere central, bd. Dece- 
bal, bl. J). înf. telefon 
829098.

•  Vând tractor U 050,
eu plug • si remorcă. Orăş
tie, tel. 641803. (7703)

•  Vând en gros telemea 
oi, preţ negociabil. Lă- 
pUsnic, 77 (Dobra).

(150870)
•  Vând Dacia Break, fa

bricaţie 1988. Informaţii 
teL 625826. (150868)

•  Vând apartament 3
camera. Deva, Carpaţi, bl. 
B, ap. 8, 021352. (150367)

•  Vând casă, gaz, gră
dină, Lttsluji. Deva, str. Ho- 
rla nr. Gi. (1123)

•  Vând apartament cu 
1  camere, etaj I sau schimb 
j(U două camere plus di
ferenţă- Tel. 013710. (1117)

•  Vând foarte convenabil
apartament 3 camere de
comandate. !âliacului, tel. 
V>23382. (1115)

•  Consiliul Bisericii Şoi- 
mUş scoate la licitaţie 9,43 
.Aa teren intravilan. Va-

; loarea de pornire 5000/mp.
! lic ita ţia  se va ţine la fos

tul -sediu CAP. în data de 
25 moi 1995, ora 12,30.

(50998)
•  Vând apartament 4 

camere, central, etaj II sau 
schimb la două. preţ con
venabil. Simcria, tel. 660967.

(1014)
•  Ofertă deosebită : vân

zare publică în două rate,
: parcele 'pentru 62 garaje.
; jpreţ informativ 550 000/lot. 
•Deva, str. Ady Endre 29 

: In 30 mai ora .16,30, In
formaţi- (ci (>18132.

(1)48)
•  VâiuJ lucerna pentru

roşit .şi Audi 80, înmatricu
lat. Informai ii Deva. tel. 
613880. (1122)

•  Vând ti'at’o de sudură 
■>i robot. Tel, 625553.

(1077)
•  Vând casa, curte, gră

dină. şj spaţiu comercial. 
Simeria, str. Teilor, nr. 35.

- (1091)
•  Vând garsonieră Goj- 

i du, etaf ?, preţ 2,6 milioa- 
i ne. Informaţii Deva, str. 
ŞtAl Viitorului, bl. 04, sc.

â, ap. 2. - c (1124)

» Cumpăr bureţi Ma- 
rasmius Oreades (bu
reţi de rouă, sau bu
reţi de pajişte), în can
tităţi nelimitate. In
formaţii Deva. str. 
Cloşca. nr. 29, tel. 
624561). (1088)

•  Cumpăr antichi
tăţi : mobilă, tablouri, 
ceasuri, statuete. In- 
formaţii Deva, str. Pa
rângului hr. 4 -sau tel. 
05 )̂621145, între ore
le 8—14 (căutaţi dna 
Viorie.i Kajtar), (1150)

•  Vând teren construcţii. 
'51 ari. poşlbjiităţt parcela

re, t oft te utilităţile, prelun
girea Vulcan, Deva, tel. 
625268. (1133)

•  Vând (schimb) aparta
ment 4 camere, central 
cu apartament două came
re plus diferenţă. Telefon 
621516. ‘ (1134)

•  Vând parter vilă. De
va, central, 560 mp, 35 000 
DM, negociabil. Telefon 
625482. (1135)

•  SC Nicola Confecţii 
Săvârşin vinde tractor TAF 
45 CP/1994, Saviem caro- 
sată 8 tone, fabricaţie 1982. 
Relaţii la tel. 057/557442.

(150569)
•  Vând congelator Pri-

vileg, capacitate 275 litri 
si masă cu 6 scaune. Deva 
tel. 626022. (1201)

•  Vând urgent casă în
localitatea Orăştie, str. 
Plantelor nr. 55. (150579)

•  Vând SRL înmatriculat
în luna decembrie 1994. 
Tel. 661548. (51202)

•  Vând apartament 2 
camere, zona gării. Deva, 
tel. 613719, între orele 17 
-18 . (1111)

•  Vând Mercedes 300 D
ireproşabil. Tel. 613390, dîl- 
pă ora 16. (1138)

•  Vând pământ arabil şi
fânaţ, .Zona Haţeg. Câmpul 
Mare si Lunca de Jos. Tel. i 
611772,' Deva. (1141)

•  Vând Opel Ascona a-
variat (neînmatriculat). Tel. 
620277. ’ : ’ ' (1143)

•  Vând apartament 2
camere decomandate, Mi
cro 15, ţmbvmătăţit (gresie, 
faianţă), informativ
3 500 000 Ici. ’ Tel. 626105, 
611653. ' - (1145)

•  Vând Dacia 1310, te
levizor color şl antenă pa
rabolică marca „Sharp", co
vor persan, aspirator, ma
şină de spălat. Informaţii 
620594. (1146)

•  Vând vitrină frigorifi
că deosebită, ladă frigori
fică 400 litri. Tel. 641518 
sau 641088. . . (51206)

•  Vând apartament 2
camere, zona Mioriţa. Tel. 
615099. (51207)

•  Vând grup conic şi 
planetare spate, pentru 
IMS, tel. 051439, Brad.

(609176)
•  V ând VW 1500 Diesel.

1*1 '8, neînmatriculat, stare 
bună de funcţionare. Te
lefon 651406, între orele 
18—22. (9180)

•  Vând Opel Manta în
matriculat sau talon, pro
bleme cu caroseria. Orăş
tie. tel. 612775. după ora 
16. (7404)

•  Vând tractor U 650 M, 
Orăştie, strada Luncii, nr.
6, reparaţie capitală. (7405)

•  Vând casă Băiţa. In
formaţii Hunedoara, tel. 
716568, zilnic. (0692)

•  Vând casa, vad comer
cial, hala Obor. Hunedoa
ra, tel. 712433. (0692)

•  Vând casă, grădină, 
garaj. Ceangăi, Hunedoara. 
Tel. 713382, seara. (0694)

•  Cumpăr taloane Ford
Escort 1,6 RAR şi Ford 
Ficria. tel. 714037. (0687)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă Arad cu
Brad sau Deva. Informaţii 
Arad, Piaţa Avram Iancu,» 
nr. 5—6, ap. 1 C, zilnic în
tre orele 14—16. (1121)

. OFERTE 
DE SERVICII

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

•  Meditaţii matematică, 
clasele V—VIII. Tel. 625155.

(51030)

•  SC Naghi & Atta- 
ra SRL Deva organi
zează preselecţie pen
tru  ocuparea următoa-, 
relor p ostu ri: barman- 
ospătar, 4 p ostu ri; e-

lectromecanic —' 1 post; 
mecanic întreţinere 
pompe — 1 post.' In
formaţii la sediul fir
mei : DN nr. 7 sau la 
tel. 616700. f l  149)

•  SG Adept SRL
Deva, en gros alimen
tar — A. Vlaicu 5. An
gajează agenţi cother- 
ciali şi secretară. Tel. 
612405. (1204)

—*—*—*—*—*—»—*—*—*—*—*

•  La Deva Casa *de a-
manet Aristocrat oferă îm
prumuturi imediate. Tele
fon 614570. (150572)

PIERDERI

•  Pierdut certificat de
înmatriculare nr. 5939 din 
30 decembrie 1994, eliberat 
de Direcţia Generală de 
Finanţe Deva, pentru SG 
Novo Design SRL Deva. Se 
declară nul. (51136)

•  Pierdut iapă neagră de
la păşunea din Băcia. Gă
sitorului recompensă. Mun
tean Petru, Sârţtandrel, nr. 
113 A. (1203)

•  SC Transilvania Trust 
GATV Hunedoara declară 
pierdut chitanţierul - fisc§l, 
seriile de la 120951 la 
121000. îl duelarăm nul.

(0695)

* DIVERSE

* •  Cu autorizaţia' nr. 
10354, ia fiinţă Asociaţia fa
milială Diana Maria, comu
na Crişcior, cu următorul 
obiect de activitate : co
merţ ambulant. (9181)

COMEMORĂRI

•  Tatăl Ioan, mama 
Natalia, fratele Radu 
anunţă împlinirea a 6 
săptămâni de la dis
pariţia fulgerătoare a 
fiului şj fratelui lor

I I I
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IONUŢ MAŞALA
Abia în primăvară au 
fost zilele mele/ Plă
pânde ca rouă ce cade 
de sus/ Când firul vie
ţii în joc şi plăcere/ 
O crudă durere pe veci 
l-a răpus. Dumnezeu 
să-l odihnească în pa 
ce, (1084)

•  Astăzi se împlinesc 6 
săptămâni de la dispariţia 
fulgerătoare la numai 14 
ani a nepotului şi vărului 
nostru

IONUŢ MAŞALA
Unchiul Adrian, mătuşa Mi« 
reia, verişoara Laura. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace. (1084) •

•  Bunicii Remus şi Leon- 
tina, străbunicul David cu 
inimile zdrobite de durere 
anunţă că astăzi se împli
nesc 6 săptămâni de când 
nepotul lor

IONUŢ MAŞALA 
a dispărut într-un tragic 
accident. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (1084)

•  Bunicii Ion şi Rodica, 
unchiul Marin, mătuşa Au
rica, verişorii Andreea şi 
Rareş anunţă comemorarea 
a 6 săptămâni de la dis
pariţia nepotului şi văru
lui lor

IONUŢ MAŞALA
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (1084)

•  Soţul Gheorghe şi fii
ca Liliana, cu aceeaşi a- 
dâncă durere, anunţă îm
plinirea unui an (în 24 
mai) de la despărţirea de 
iubita soţie şl mamă

MAJINA EUGENIA,
din Simeria.

Nu te vom uita nicioda
tă. (150869)

•  Au trecut 3 ani 
grei, plini de tristeţe 
şi dor de când ne-a 
părăsit pentru tot
deauna scumpa noastră

LIA GAVRILOIU
din Ludeşti. Chipul tău 
drag va rămâne veş
nic în sufletele şl gân
durile noastre i 7j>: * 
Sivi, Vio, Fiuţâ, Gris- 
ti Gore. - (1131)

•  Gu adâncă durere 
in suflet şi cu ochii în
lăcrim aţi’ plecăm ca
pul asupra mormân
tului tău la împlinirea 
a cinci ani de la tris
ta despărţire de iubi
tul nostru fiu

sing. ERVIN 
IVALDEMAR - 

GRUMBERGEK
Oliipul tău drag va 
rămâne veşnic în ini
mile noastre nemângâ
iate. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Pă
rinţii Şi rudele apro
piate. (1099)

•  Au trecut 8 săptămâni 
de când m-a părăsit ple
când pe drumul fără în
toarcere după o lungă şi 
grea suferinţă la  66 ani 
neîmpliniţi, cea care a fost

CRISTEA SOFIA ICA

o soţie credincioasă. Flori 
şi lacrimi pe mormântul 
tău. Jale multă în sufletul 
meu. Dormi în  pace suflet 
blând. Nu te pot uita. So
ţul Mitra. (1112)

•  S-au scurs doi ani de 
la trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost o bună 
soţie, mamă şi bunică

ALBA ELENA
Nu o vom uita niciodată. 
Fie-i ţărâna uşoară. Fami
lia. (1119)

•  Gu inimile zdrobite de 
durere, părinţii, sora, cum
natul şi nepoţeii lui dragi 
anunţă împlinirea a şase 
săptămâni de când s-au 
despărţit pentru totdeauna, 
de scumpul lor

SANDEL BUGA
în vârstă de 27 ani.

Nu te vom uita nicioda

tă, puişor scump şi drag 1 
(0696)

D E C E S E
•  In veci neuitat vei ră

mâne/ Fie-ţi odihna uşoară. 
Gu toată durerea sufletu
lui, soţia Şi familia indu- 
rerată. deplâng despărţirea 
de al lor

GEORGIGA POPA 
48 ani

înm ormântarea duminică, 
21. 05. 1995, in  satul na
tal, Ruda. (0669)

•  Soţia, fiul, nora şi 
mama anunţă cu a- 
dâncă durere încetarea 
din viaţă după o grea 
suferinţă a celui care 
a fost

FIRICEL SUSAN 

înmormântarea are loc, 
azi, 20 mai, ora 13,00, 
la Gimitiral Ghe. A- 
postol din Hunedoara. 
Odihnească-se în pace.

(1047)

ABONAMENTUL  

LA ZIARUL  

„CUVÂNTUL LIBER“
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 ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 —  3 150 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 

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

BANCA AGRICOLA DEVA
VINDE LA LICITAŢIE:

— 1 apartament cu 2 camere, in Deva, str, 
Teilor, bl. 73

— 1 casă cu 3 camere şi dependinţe situa
tă în satul Sulighete, nr. 148.

Licitaţia va avea loc în ziua de 1 iunie 1995, 
ora 9,00, la Judecătoria Deva, biroul executori
lor judecătoreşti.

Informaţii la Banca Agricolă Deva şi la 
executorii judecătoreşti.

UZINA MECANICA ORĂŞTIE

PR O D U C E Ş I C O M E R C IA L IZ E A Z Ă  :

•  motocositoare Cosana S
I •  grape cu discuri purtate GDP 2,5

•  cultivator cu 5 secţii
•  maşini pentru plantat cartofi MFC 2
•  maşini pentru scos cartofi MSC 1
•  moară pentru tocat furaje şi circular
•  pluguri cu 2 şi 3 brăzdaro
•  accesorii pentru tractoare de 15 CP (tip 

Hebei) (semănători, pluguri, prăsitoare, 
cositoare).

Toate aceste produse sunt prezentate în ca
drul expoziţiei din fata uzinei, str. Titulescu, 
nr. 60. tel. 054/641041,' 642652, fax 054/641131.
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