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24 IANUARIE 1859 — UNIREA 
PRINCIPATELOR romane

Un siiţgiir corp, un 
sin^uf suflet*1*6

După înăbuşirea revo
luţiei de la 1848, curentul 
revoluţionar de care a fost 
puternic pătruns poporul 
român, n-a putut fi curmat. 
In aceeaşi perioadă . şi... 
tuaţia politică a tuturor 
românilor a preocupat tH_* 
ferite cercuri din sfera 
hotarelor, ea ajungând 
treptat la cunoaşterea o- 
pin \  pa-* I;" europr ne L i 
a east < co tribuţie pre
ţioasă au adus_o revoluţio. 
narii români exilaţi care 
s-a > grupa sn iiferite ca
pitale ale ropei I r. Pa» 
ris. revoluţionarii români, 
fn frunte cu Bălcescu, ait 
format programul de lup.

-l v . - ire ca -j ţlt . 
românilor de pretutindeni 
in cadrul căreia poporul 
român trebuie să_şi fău
rească unirea intr-un sin. ' 
gur stat a tuturor provin
ciile»' locuite de el, să 
obţină independenţa ab. 
goluţă de stat, condiţie 
esenţială pentru a putea 
trece la dezvoltarea socială 
şi politică internă.

Conştiinţa de sine şl a 
i or, prerrie igă * 

toane anului 1859, a creat 
m  «ss* era firesc o pu
ternică mişcare uni nistâ 
element - -centralizator' al 
tuturor forţelor patriotice 
ale societăţii româneşti 
de la mijlocul veacului 
trecut, care luptau pentru 
înfăptuirea unui viitor li- 
b@c şl nestimat «1 fentă, 
ailor înmănuncheaţi Intr. 
un stagiu *iat Un curent 
favorabil unirii principa
telor rotaâne s-a format 
şi peste hotare. In rân
dul opiniei publice din 
FVanţa, Anglia, Rusia', Ger. 
mania.

Sensul - acestor dezide
rate ale poporului nostru 
avea stă .fie e*sprt«®t-fatr,. 
ţ»  sugestiv sSşear» as e« . 
wlui patriot M&att Ko-, 
gălnkeanu - care* de Ia tri-, 
v w  Divanul» ad-hoc «1 
Moldovei, la 7 octombrie 

declara: Dorinţa 
mai marş. :e,t mai gene.

mai hrănită dc toate 
■ generaţiile trecute, aceea 
care este sufletul gene. 
raţiei actuale, aceea 
care împlinită, va face

fericirea generaţiilor vii
toare. este Unirea Prin
cipatelor într-un singur 
stat, o unire care este fi. 
rească, legiuită şi neapă
rată, pentru că in Mol
dova şi Valahia Suntem 
acelaşi popor omogen, i. 
dentic ca nici un altul, 
pentru că avem acelaşi 
început, - acelaşi nume, a . 
ceeasi limbă, aceeaşi reli- 
gie, aceeaşi istorie, ace
eaşi civilizaţie, aceleaşi 
instituţii, aceleaşi temeri 
şi speranţe, aceleaşi tre. 
buinte de îndestulat, ace. 
leaşi hotare de păzit, a . 
celeaşi dureri de trecut, 
acelaşi viitor de asigurat, 
şi, în sfârşit aceeaşi mi
sie de îndeplinita 

Unirea statelor româ. 
neşti — moldovean cu cel 
muntean — facilitată pe 
plan internaţional de în
frângerea Rusiei în răz. 
boiul Crimeii (1853—1858) 
de către Poartă în alianţă 
cu alte mari puteri alo 
Europei, a fost impusă da 
către mulţimile de oa
meni de la sate şi oraşe, 
îm fruntea cărora se a .

' flau elemente patriotice 
cu vederi Înaintate din rân* 
duriie burgheziei române; 
care au ştiut să folosească 
îOntradicţiile marile' 
puteri europene, pentru 
cauza română. *

Prin dubla alegere a 
l-di Ai( m tdni foia C ->*,% 
U Ianuarie tlfeff ti »<* 
tuziasmuî ţţ prin oontrf - 
but» tuturor lpeuiteriloi 
se înfăptuia' unirea, statului, 
român Moldova* cu statul 
român Tara Românească, 
ereŞndu_s« astfel «i»» stat 
puternic sub numele de 
România, caire a constituit 
totodată puncţul de ple. 
care pentru desăvârşire» 
stett iii itu.»a imit; r. 
Pornind de la teme.. 
Ha acestui măreţ act 
istoric, poporul nostru a 
purces la: înfăptuirea unui 
program care* să_i dea 
posibilitatea afirmării sale 
ca naţiune deplin consti. 
tultă şi independentă, stă- 
până pe destinele «ti*

Prof, IOH  FRAŢILA

(Continuare tn pag; a 3-a)
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FLASH!
•  SPECTACOL, indi

ferent cum va fi timpul, 
ne comunică conducerea 
Casei de cultură, mier
curi, 24 ianuarie a c., tn 
centrul oraşului ' Orăştie 
va avea icn un spectacol1 
aniversar dedicat Unirii 
Pr aripatelor Române, 
Moldova şi Muntenia. Ma 
nifestarea se va Încheia 
cu o tradiţională Horă 
a 1 Unirii. (MB)

* EXPOZIŢIE DE 
CARTE Aşa cum ne-a 
obişnuit de mai mulţi 
at».;. Biblioteca orăşeneas
că din Haţeg găzduieşte, 
in aceste zile, o expozi- 
ţie docum ntară de carte 
dedicată Unirii Prindpa- 
ielor Române, act de j.r.- 
portanţă capitală pentru 
istoria "To nâr»e. i - aii u i 
U ;* Ianuarie 1859 Ex 
poziţia reuneşte studii de 
specialitate  ̂ reproduceri 
de artă, volume de poe-

să 'W  "  In 
prim-plan evenimentul 
petrecut cu 137 de ani 
în urmă. (M.B.)

f  MULŢUMIRI. Con
silierul Tiberiu Trif, din 
Teliucu Inferior, adre
sează, in numele cetăţe
nilor din localitate, ale 
căror gospodării au avut 
de suferit de pe urm» 
inundaţiilor din luna de

cembrie 1995, mulţumiri 
Comandamentului jude
ţean pentru inundaţii şi 
Parohiei Ortodoxe Româ
ne din Boşorod, pentru 
ajutoarele trimise.

•  Şr PENSIONARII 
DIN SIMERIA AU PAR 
TID. 52 de pensionari din 
Simeria au fost prezenţi 
la şedinţa constituirii fi
lialei orăşeneşti a Par
tidului Pensionarilor din 
România. S-a ales corni- 
'totul filialei, format din 
cinei membri, şi preşe
dintele acesteia, In per- 

. goana dlui Florin Bră-
dean. La constituire a 
participat ’ şi primarul o- 
raşului, dl Petru Păun 
Jura, care i.a  asigurat 
pe pensionari de tot spri
jinul. (PETRE URDEA, 
colaborator) „ \

- V
•  CU MIJLOACE PRO- ‘ 

PRII. Creându-şi unele 
disponibilităţi băneşti şi 
având formate cupluri de 
tractoare cu remorci. SC. 
Herba S A. Deva vine in 1 
întâmpinarea' unor pro-1 
ducători agricoli care do' . 
resc să facă fertilizări cu . 
îngrăşăminte complexe, i
u. tea proc urând» se , 
la combinatul de profil î 
din Tîrgu Mureş. (NT) \

*! CRIMINALUL A FOST (
I „TAlAT" DE TREN! *
{ Un fapt co totul f 
[ neobişnuit s_a petrecut *
| recent în judeţul nos- î
Utru. x i
[ Intr.o recentă noapte 
î de ianuarie, loan Cio- f 
I lănel din Deva, de 51 f 
[ de ani, inginer la Fi. y 
> Raia Deva a Regiei A- i  
! utonome Romsilva, a ţ 
[ (ost victima infracţiunii ̂
I de omor. Fapta s.a pe- |
I trecut în Hunedoara, f 
| în apartamentul Iul Do. y 
} rin Ignat, de 49 de *
«ani, dispecer la S.G. i 
I Siderurgica" S.A. £
[ fn momentul săvâr. T 
f şirii omorului, victima f 
I se afla in vizită, iar y 
f pe fondul unor discuţii *
! contradictorii, gazda i 
i i-a aplicat mai multe J 
I ioviturl de cuţit în zona I 
î inimii. ÎV‘
(' După săvârşirea fap.ţ 
[ tei. Dorin Ignat a dis. *
! părut de la domiciliu i 
: şi din localitate. ţ
[ In jurul orei trei di. ţ 
| mineaţa Ignat a fost j
Î accidentat mortal . de T 

trenul personal 2702 ;
| In staţia CFR Simeria. r 
! Vom reveni cu amă- |
} nunte. (V.N.) i

TRIBUNA ELE

A V E J I  C U V Â N T U L
Alegerile locale sunt aproape. Peste 

doar trei luni, electoratul se va 
prezentei la urne pentru alegerea 
primarilor, viceprimarilor, consiliem 
rilor. Este deci vremea scadenţei, . 
a raportărilor, a bilanţurilor.

Redacţia ziarului nostru Iniţiază, 
în cadrul rubricii „Tribuna electo_ 
raia", un ciclu ele articole — re. 
partaje, interviuri, însemnări. In
formaţii — vizând activitatea a. 
cestor aleşi în fruntea obştii tn 
urmă cu patru ani.

Să ne explicăm. Vom consemna

aşarăspunsurile interlocutorilor, 
cum ni le dau.

Aşteptăm ca electorii, cetăţenii, 
care cunosc cel1 mai bine activitatea 
celor cărora le.au acordat încrede, 
rea în 1992, să.şi exprime părerea, 
gândul, poziţia faţă de modul 
cum şi.au exercitat mandatul.
' Ne rezervăm dreptul să publi_ 

căm ceea ce considerăm obiectiv, 
decent, real şi nu ceea ce este pro_ 
pagandă, publicitate sau ecpurl a- 
le unor conflicte personale.

P U L S U L  O R Â Ş T IE I
La alegerile locale din 

luna februarie 1992, respon
sabilitatea gestionării o- 
raşului/Orăştie, azi muni. 
cipiu, a revenit unui cu. 
piu de ecologişti, mai e_ 
xact reprezentând Partidul 
Mişcarea Ecologistă din 
România: Mircea loan Ho. 
morodean — primar şi 
Alexandru jMunteanu — 
viceprimar. Intr.un dialog

„doi la doi", le_am' con. 
semnat ' răspunsurile la 
câteva întrebări privind 
modul Tn care şi.au în. 
deplinit mandatul.

— Deci, pe scurt, ce 
s-a mişcat la Orăştie în 
cei aproape patru ani de 
când conduceţi destinele- 
localităţii?

— La 1 martie 1992 nu, 
exista aprobare pentru gaz

Lupii singuratici 

şi criza cecen ă
După zece zile de lupte 

crâncene intre forţele 
speciale ruseşti şi coman. 
doul cecen al „Lupilor 
singuratici", care ocupa
seră localitatea Pervo. 
maiskaia din Daghesta» 
şi luaseră aproape 200 
de ostatici, liniştea s_a 
reînstăpânit, punând ca-- 
păt unei tragedii în care 
şi.au găsit moartea zeci 
de ceceni, ostatici şi mi
litari ruşi. Sfârşitul lup
telor şi nimicirea co.' 
mandoului au fost anun.

Să notăm că „victoria" 
de la Pervomaiskaia a 
fost obţinută de forţele 
speciale ruseşti mult su
perioare „Lupilor singu. 
raţiei", înarmate până 
în dinţi cu arme sofisti. 
cate, tancuri şi elicop. 
tere. ba şi cu nimicitoa. 
rele rachete Grad. Şi 
că, şi in aceste condiţii 
de superioritate, forţele 
ruseşti au pierdut 26 de 
soldaţi, ucişi pe câmpul 
de luptă şi alţi 93 răniţi.

Şi să mai notăm că,

C OM E N T A B l i

ţaţe* de însuşi Boris EL. 
ţin, intr.un comunicat 
dat la Kremlin, în care 
preşedintele rus afirma: 
„Toţi bandiţii au fost 
disteyşi, cu excepţia câ„ 
torva care se ascund sub 
pământ. I-am dat o lec. 
ţie aspră lui ' Dudaev 
(conducătorul separatiş
tilor ceceni — n.a.). iar 
acum va trebui să lovim 
in toate punctele de re. 
zistenţă cecene unde nu 
există populaţie civilă 
pentru  ̂a termina .odată 
cu terorismul pe pămân
tul rusesc".

Comunicatul lui Elţîn, 
deşi se vre  ̂ a fi al unei 
mari victorii ruseşti îm. 
potriva separatiştilor lui 
Dudaev, nu reuşeşte to„ 
tuşi să împrăştie o anu
me stare de Incertitu
dine în criza cecenă. a 
cărei rezolvare este de. 
parte de a fi încheiată.

pentru a atrage atenţia 
Opjniei publice interna
ţionale asupra tragedie* 
cecene, un grup de ori. 
ginari nord_caucazieni, 
cetăţeni turci, au captu
rat săptămâna trecută 
feribotul „Avrazia" cu 
aproape 200 de persoane 
la bord. aflat In cursă 
obişnuită in Marea Nea
gră luând ostatici şi ce. 
rând încetarea imediată 
a operaţiunilor militare 
împotriva comandoului 
cecen de la Pervomaiska. 
ia. Acţiunea = grupului 
nord-caucazian de cetă. 
ţenie turcă bate însă- 
mult mai departe, fiind 
primul act terorist orga
nizat în afara Rusiei in 
sprijinul cauzei cecene 
şi marcând clar intenţia

GHEORGIIE PA VEL I 

(Continuare tn pag. a 7-a) |
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•  .— Domnule profesor, tata mi.a spus că 

ne tragem djn maimuţă!
— Nu-mi deranja ora! Nu mă interesează 

istoria familiei tale!
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CURSUL V A L U T A R
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metan în casele particulare, 
iar din cele 4352 de apar
tamente, doar 2200 aveau 
gaz metan la bucătării. 
In lâ aprilie 1992 am 
obţinut aprobarea Mi nişte.

Interviu realizat dc 
DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. q 2-a)

• 1 dolar SUA — 2605 leii
+ 1 marcă germană — 1764 lei!
• 100 yeni japonezi — 2463 lei
• 1 iiră sterlină — 3943 lei!
» 1 franc elveţian — 2192 Iei!
• 1 fraqc francez — 516 lei
• 100 lire italiene — 164 lei

Cursuri de referinţă - ale Băncii Naţionale,
a României.
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PULSUL ORÂSTlEt
(Urmare din mg. t)

rului Industriilor, iar în 
decembrie acelaşi an pri-, 
ma casă particulară din 
oraş a deschis robinetul 
gazului metan. De atunci, 
gazul metan a intrat în 
multe case. La această 
oră. toate apartamentele 
din municipiul nostru au 
aprobată cota de gaz me_ 
tan ia bucătării, a lnce_ 
put şi s-a terminat intro_ 
ducerea Ia majoritatea.' 
Doar la blocurile 34. şi -36. 
de pe strada Pricazului, 
lucrările nu sunt termi- 

' nate. De asemenea. s_a 
introdus încălzirea pe gaz 
metan la spitalul vechi 
şi la casa de cultură, s-au 
a igisrat notei* «I' gaz me_ 
tan pentru grădiniţe, creşte, 
biserici si se fac demer- 
suri pentru şcoli, s-au 
înlocuit lămpile de Humi_ 
nat pe traseul DN 7 (de 
la intrarea la ieşirea din 
oraş), s_a completat ilu
minatul în centrul vechi 
al oraşului, se lucrează la 
reparaţii interioare şi la 
tapisarea scaunelor la casa 
de cultură. Din martie 
1992 şi'până astăzi s_a 
extins reţeaua de canali
zare pe străzile Viilor, 
Orizontul ii. Kt gâlnieeanu 
AL I. Cuza. Arcului, Ti_ 
tulescu. Oituz, Pandurilor. 
Pe strada Unirii acum se 
lu >' =tză *>• i e
1995 s_a pus în funcţiune 
Conducta de alimentare cu 
apă din sursă Rltişor. de 
100 1/s, renunţându-se la 
sursa Orăştioara — pro. 
prietate a I.M.O. S-au be

tonat străzii* Viilor, pe 
80 la şută din lungime, 
Orizontului, Aurel Vlaicu, 
Piaţa Aurel i’ui'ţi m 
■ i -uda Bariţiu) Se iTi& 
.( execuţi străzile Oituz 
şi Titulescu. Iu aprilie 
Î993 s „a ir j inţ îţ Ca ntina 
de ajutor social, care a.

guri acum zilnic IM de 
porţii de mâncare.

— Intre timp, oraşul a

cut pe cheltuiala lor —. 
începând de la proiectare, 
avizare, executare, punere 
în fun ţiune —, întrucât 
guvernul nu putea da 
atâţia bani. Noi ne.am 
ocupat de obţinerea apt©- 
bărilor, angajarea execu
tantului, dirijarea teh. 
nică Alimentarea cu apă 
a costat ud miliard de

TRIBUNA ELE
devenit municipiu, in vara 
anului trecut, iar puţin 
măi înainte aici s-au des_ 
chis importante instituţii 
şle statului : Parchetul. Ju_ 
decătoria. Administraţia 
financiară.

— Da. însă nu ne putem 
aroga noi meritul .pentru 
acestea, decât în măsura 
în care am insistat pen_ 
tru obţinerea unor apro
bări, pentru asigurarea si 
amenajarea spaţiilor nece
sare, inclusiv pentru Ofi
ciul forţe de muncă şi 
şomaj şi pentru formaţia 
gardienilor publici.

— Cam ce volum finan- 
ciar au necesitat acţiunile 
iniţiate şi finalizate Şl cât 
din acesta este efort pro
priu. al Consiliului local 
şi al populaţiei?

în primul rând tre
buie spus că introdu
cerea gazului metan pen
tru şi în folosul cetăţeni
lor — problemă amorsatâ 
înainte de 1992 s-a fă-
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lei, lucrarea de canali
zare. In total, la nivelul 
municipiului, costă 7 mi
liarde do lei, din care am 
cheltuit 4 miliarde.

— Să revenim la între
bare: din bugetul pe un 
an .t1 C nsiî »>’>)( munici
pal Orâştie cât reprezintă 
efort. propriu?

-— Din bugetul pe 1996, 
de exemplu, de 3,5 mi- 

x lifirde de lei. circa 1,3 mi
liarde de iei este efort 
propriu, din surste legal 
atrase. Credem că nu-i 
puţin.

— Ce aţi mai fi putut 
face si nu aţi reuşit?'
_> Din ce . ne.am pro

pus am Înfăptuit cam tot. 
«•* vara regretul nereaUzării 
u's şcoli cu opt de 
clasă care costă foarte 
mulţi bani şi nu ni s-au 

' aprobat.
— Cum apreciaţi cola

borai ea dv. cu instituţiile 
şi unităţile de stat, cu 
ceilalţi agenţi economici?

— Este foarte bună. 
Nimeni nu priveşte di 
unghi politic atunci cân< 
trebuie făcut ceva pentru 
omş, pentru oamenii lui, 
pentru viaţa !-p* De exem. 
piu. festivitatea atribuirii 
statutului de municipiu o. 
roşului Orâştie z îcr>. fcp
i i cel « u  concludent v  
colaborării noastre. A fost 
serbarea lor, a tuturor. 
Inclusiv cooperarea noastră 
cu forţele politice din 
municipiu, indiferent de 
culoarea lor, o conside. 
ram pozitivă ş* fisaa <■&. 
In interesul pcgulaţiei.

—* Mai candidaţi la vi. 
Hoarde alegeri?

— Da, în aceeaşi for_
mulă rt *«b stgla aceiuiani 
pâsme ■»» BBşcan» BriSte*. 
gi$m &  iteftist* *
enţi nu politic* unul

Un impas tracut cu bina
Inundaţiile ce s-au abă

tut ia sfârşitul anului tre
cut asupra câtorva locali
tăţi ale judeţului nostru 
au transformat, se ştie, 
pentru unii — sărbătorile 
de iarnă în zile şi nopţi de 
nesomn, de tensiune, de 
luptă cu şuvoiul necruţă
tor al apei ce ameninţa 
să acopere tot ce întâlnea 
în cale

Ia felul acesta s_au scurs 
clipele şi la Grupul Şco
lar Industrial Gurabarza. 
ălte -cărui clădiri se află 
tea ie aproape de unul jt» 
malurile Crisnlui Alb. Asa 
încât n-a durat prea mult 
a.eâ .-t apele a au
năvălit, în noaptea de 2? 
decembrie *95. în curtea 
şi în su bsoîuriie cel.. două 
clădiri ale 1 oeul .»L ace o 
unde *t* află şi punctele 
termice ale acestuia, care 
păreau a fi compromise 
odată ce apa ajungeâ la 
ele. Dar Grupul Şcolar

din Gurabarza Sţtep 
tat elevii, în cel de al doi
lea trimestru, cu sălile 
de clasă încălzite, pentru 
că instalaţia de termofi- 
care din cele două puncte 
ten îic v n fost î v stă Ie 
la' „înec”, datorită vigi. 
lenţei şi eforturilor celor 
care în noaptea cu pricina 
se: aflau ori au venit la 

. şcoal, —- mo ştrii fs 
«ea şi Nicolae $ n %  di. 
rectoarea I-etiţia Filip 
sosind pripaii la apelul, 
prompt al paznicei Marta. 
Moldovan. Dar merite re
vin şi altor angajaţi ai 
şcolii (îndeosebi cei din 
personalul ţehnic_adminis. 
ţrativ) care, împreună cu 
toţi cei so ţi la fata î >- 
cului în aceeaşi zi (sol
daţi, poliţie, oficialităţi), 
şi-au petrecut zilele din 
preajma cumpenei dintre 
ani in clădirea liceului 
unde, de altfel, s_a şi sta
bilit un punct de coman

dament pentru acea zonă. 
Cei mai tault şi mai greu ' 
s-a lucrat la scoaterea 
apei, în cât mai scurt 
timp, din spaţiile inun
date ale clădirilor, având' 
ir vedere puţi „_,c mijim 

. avute ia îndemână. Dar J 
eforturile au fast eu folos 
pentru că, cel puţin în 
ce priveşte liceal,, obiect!- 
vul a fost atins, iar pier
derile s au dovedit ne. 
ins em sate.

Desigur că .pentru lo_ ■ 
cuitorii din zonă năvăl. • 
nieia ape» ieşite o% matcă* 
a lăsat în urină pierderi 
mult mai mari şi mai 
» «portante, iar lupta ea 
* sa a fost epuizantă, At. 
t oi ne_am p* ap s  să «la» 
tăm doar' un scurt episod 
dm toate acestea, 'r-
cazul Grupului Şşolar 
din Gurabarza • â fost tre
cut cu bine. • •,

G. BlHLA

0 viaţă de em — 10.000 de lei ?

partid sau attiR m m  Mu 
portantă, ei politica o*«r», 
şului, a obştii, a cetăţeni
lor

R- iî'n.'* ilţ su -a*‘a, 
de încurcate, o să vedeţi.
 ̂toată.. nenorocirea < a denii 
de la nişte bani. Ce în
seamnă 10 000 de lei as
tăzi? Dar o viaţă de otm 
cât valorează? Sunt între
bări pe care ţi le pui4 a- 
fiând ce s-a întâmplat la 
Uricani Intre d<d oameni 
*« toată Mai exact,
este **«'La de Vsysile Pe. 
duşcă şi Ştefania Han. 
drgcl».

Cei doi s.aa căsătorit 
■>*» IV 't. Din căsnicia lor 
a rezultat un copil. Mi
nor. la data întâmplării. 
După nouă ani de convie
ţuire, familia Feduşcă se 
destramă. Acest lucru s„u 
petrecut în timp ce Şte
fania se î?!ta Ir* puşcărie 
pentru avort ilegal. Avea 
trei ar,- <k- condamnare» 
când Vasiie * -*'to > i. di 
vorţ.

După un an şi“jumătaţe 
*>-« isa revine aea 1 •„ 
sile trăia eu altă femeie 
Acum se numeşte Han- 
draclie, pentru j» iSAcr. 
tul s-a pronunţat. Cu toate 
a» estoa. rămâne eu fo >tt < 
soţ. Din traiul lor se mai 
naşte un copil, care a- 
cum, « n  patru ani.

Witt (Sri# dacâfrate «L. 
ilribr' fie- î ‘4W |l -9. re. 
mit ci de nat aid. 
w m t  ^şt* -««seu.' •• ; 
— a început să bea mat 
des. Banii nu prea îi mai 
aduce ̂  &• asă Vi . î» ţ

nu s-a comportat Nu a 
hâtut-o. până într_o
zi. Atunci când-. - 

Fănica, cum i se mai 
spunea Ştefaniei, pleacă 

> fi, fnistţ altele, cu. ? 
pprâ şl o sţjdft m  © ju- 
mâtatc de litru de vodcă. 
Din câte spune, lui Va_ 
sile îi plăcea să bea şi să 
mănânce bine.

Se întoarce. Vasiie este 
acasă. Ii dă sticla. Omul 
merge în dormitor să o

CRIMA SUB LUPĂ

bea. Treburile încep să o 
i®. rvm  cam de 

Ştefania ştie că pe fri_ 
gidmul din b«,A''âr.c I • 
bute să fie nici mai puţin, 
nici mai mult. decât 
146 590 de lei. Sunt banii 
primiţi de la o vecină, pe 
care o împrumutase. Con
stată la un moment dat 
•i lipsesc acolo 10 000 
Gândul o duce imediat 
spre Vasiie. El i_a luat! 
Caută prin locurile unde 
şţte ţiă feşţul spţ fete ba- 
niL Nimic, li cere.

4n momentul În care 
1-ăm aerat sări scoată, a 
Ineeput să mâ îowsascâ cu 
;v « v ' , ,  cap“ — declară 
Ştefani», intervine 6 ve. 
rină care era de faţă. De
geaba. Vasiie continuă

să lovească. „Atunci, de 
pe masa din bucătărie am 
luat mi cuţit ş» W »  'i~

!, plicat o - lovitură partea 
dreaptă a torM®t*»îu. 
ce mi-ai făcut" — ztrigă 
Vasiie, apoi pleacă la ba
ie. Pleacă şi vecina, deşi 
este rugată f£ tewt* stea. >

Tot Ştefania ne va spune i 
ce s.a întâmplat In con- j 

'tinuare. -S-a dezbrăcat, i 
Am văzut că., are o tăie. j 
tură din cere curgea sân- j 
ge. I-am spus să meargă | 
la doctor. A refuzat, spu-S 
nănd că a băut". |

Cea care a dat cu cuţl. j 
tul cheamă o vecină, care j 
îl freacă apoi cu oţet li i 
spune apoi Ştefaniei sări j 
panseze. Vin şi alţi vecinL I 
Se anunţă .̂ Salvansmi. Cft- ; 
i a  spitalul dhs LstţfM, 
apoi n'-e ccî 4in -Retip-, 
. « ţ V  asite *sf« însoţii
d# Ştefania #4

Vasiie moare...
„A căzut în baie" >— 

vor spune la început, atât 
Ş t fân i ̂  <•» cat •
a fost de faţă.

Adevărul este însă cel 
pe care l_am relatat.

Actim, fosta soţie, apoîl 
concubina tei Vasile. este | 
trimisă în judecaftă pientru] 
omor.

Primul copil ăl celor! 
doi are 13 ani... j

VAIBNTIN NBAGU, 1 
IOVIŢA BACKAN, j

procuror ■

H

«5

m
p

t.OO Of# 7. bună dimi
neaţa !; 8,30 Capcana
timpului (s/r); 9.15 Sport 
la minut: 9ri0 Paradise 
Beach (s/r); 10̂ )0 Spita
lul de urgenţă (s/r); 11.90 
Secrete de familie (s/r);
12.00 Fotbal. Rezumat 
Anglia .̂13,00 (temeni to 
toată firea (s/r); 13,30 
Fotbal american; 14.45 
Fotbal. Rezumat Spania:
15.00 Deşteaptă.te ro
mâne! (r); 16,30 Paradise 
Beach (s); 17.00 M.A.S.H. 
(s/r); 17,30 Capcana tim
pului (s); 18,15 Sport Ma
gazin; 19,00 Oameni în 
toată firea .(s); 19,30 Şti_' 
rile Pro ,Tv; 1955 Doar 
o vorbă sării mai spun...

1
6,30 Germania ari di

mineaţă; 10.06 Cais nora 
ts. p.); 11,00 Rămas fără
cuvinte (cs): 1130 Băiat, 
damă, rege (cs); 12,00
Kerner (talltsiiow); 13,00 
Vera (talkshonv); 14.00 
Traoyw John MD (s);
15.00 Star Trek (s. SF);
16.00 MacGyver (s); 17.00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18.30
Ştiri regionale; 19.00 
Aşa.i viaţa I <s); 20,00 
Roata norocului (cs);
21.00 Un bavarez pe Ru_ 
gen (s); 22,00 Kriminal 
tango (s.p.): 23,00 Secrete 
de familie (s); 0,00 Die 
Harald Schmidt- Show ;
1.00 Death- Force (f.p.); 
2 30 Star Trek (s/r).

M i i
7,00 Ştiri TTN; 7ri0 

Steaiş & Peais; ROO Ari 
— informaţii Ia zi; 10,00 
Super Shop; 11,00 Roata 
banilor: Europa; 15.30 
Uitimeie zvonuri bursiere:
17.00 Roata banilor: SUA:
18.30 Buletin bursier:
19.00 Ştiri şi reportaje 
ITN: 19,30 Voyager (do):
20.30 Selina Scott Show:
21.30 Dateline Interna. 
Donai: 22.30 Ştiri ITN;
23.00 Golf US-Pro Tour: 
0,00 Show_Ut serii, cu 
Tay Leno; 1,00 Late Night, 
eu C. O’Brien (cs); 2,00 
Later. eu G. Kinnear (cs):
2.30 Ştirile nopţii, cu T.
Brokaw: 3,00 Show.ul
serii (r): 4,00 Selina Scott 
Show (r).

730 Teledimineaţa; 9,05 
Jurnal; 9.35 Totul mer
ge bine (mag.); 10,30 Ma. 
geîîan (mag.); 11,00 La 
revedere (mag.); 1135
' Trimis , special (r);. 13410 
Moda în Canada (r); 1335 
Jurnal F3; 14,00 Lumi
nile... (r); 1438 Prizo
nierii (f/r)r 16,20 Femela 
din tramvai (r); 16,30 Fe. 
mei inimoase (s); 1730
Bibi— (s); 18,15 Studio 
Gabriel (div.); 18,45 Cam
pionul (cs); 19,15 Per
spective—; - 1936 Jurnal 
TV5; 20,00 Luminile*.:
21.00 Să nu vişăm (rep,);
22.00 Falitul divers (mag.);
23.00 Jurnal; 23,40 S»b 
ochii Domnului (cm. re_ 
Iig.).

CANALE S
730 Ştiri; 9,45 Show-ul 

lui M. Costanz<>,(r); 12,30 
Forum (show): 14,00 Ştiri; 
1435' Cotidiene (show): 
14,40 Beautiful (s); 15.15 
Robinsonii (s); 15,45 Casa 
Castagna (show); 17,00 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 
Corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (bs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Prieteni — 
ediţia de seară (show);
23,45 Ştiri; 0,15 Show.ul 
lui M. Costanzo; 230 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,00 Revista 
presei; 330 Gin cin (s); 
430 Frontierele spiritului 
(em. relig.); 530 Arca lui 
Noe (do).

'930 Patinaj artistic; 
CE ’96 de la Sofia Bui. 
garia. Program scurt pe
rechi (s); 1130 Baschet. 
Magazin FlBA; 1130 Schi 
alpin. Magazin; 12,06 Te
nis 1996 Ford Australian 
Open, Melbourne — ziua 
10 (înreg.); 1630 Patinaj 
artistic. CE 1996 de la 
Sofia, Bulgaria — Pro
gram liber perechi (d): 
22.00 Patinaj artistic. CE 
1996 de la Sofia, Bntga. 
ria — Program scurt mas. 
culin (înreg.); 23,00 Te
nis 1996 Ford Australian 
Onen. Melbourne — ziua 
10. Cele mal importante 
partide ale zilei (înreg.); 
0,00 Fotbal. Cupa Africii 
pe Naţiuni, gr. A

— i
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Alexandrii t a  Ctizd, primul demnilor al Priricipateief Unite, iii mijlocul poporului

ţ i v a  # *:# •  •  mmmmmmmmmmm

Sărbătorim, Unirea Mun
teniei cu Moldova,' pasul 

renaşterea. 'vechiului 
\ ai 'i$&mufc36f dad #  

de deschidere spre 
Unire, ce avea să se 

după $9 de 
ani Mintie nu poate fi săr
bătorit cu mai profundă 
satisfacţie sufletească, din 
tot trecutul nostru istoric, 
de^t faptele ce au pre- 
gătit si au însemnat „uni
re*. constând în reîntre
girea teritorială şi în în
trunirea a tot ceea ce 8 
suflet românesc, sub auto
ritatea şt -protecţia acelu. 
iaşi stindard naţional. Mă
reţul eveniment s-a reali- 
p t  in două etape, cores
punzătoare celor două ho
tărâri ale camerelor elec
tive ale Moldovei şi Mun
teniei. tn 5 ianuarie 1859, 
fiii Iaşi, apoi In 24 ianuarie 
fă bucureşti. Alexandru 
Stan cuâa a fost procla
mat ea domnitor al ambe
lor Principate, cu condu
ceri distincte, respectându- 
şe ' astfel convenţia de Ia 
Paris prin care marile pu* 
m  au hotărât soarta noas
tră istorică.

Un merit de cea mai ma
re importanţă şi de neuitat 
rămâne acţiunea şi victoria 
diplomatică a domnitorului 
Cu za de a obţine din par
tea Imperiului Otoman, că- 
fuia ii eram încă vasali, re- 
cunoaşterea unirii desăvâr
şite a celor două- Principa
te, cu un singur guvern şi 
tin singur parlament, la 4 
decembrie 1861. Traducerea 
în fapt a acestei hotărâri 
măreţe o sărbătorim tot 
astăzi, fiindcă prima şe
dinţă a parlamentului u- 
Idc al Principatelor unite 
pe deplin a avut loc la 24 
ianuarie 1862. N-au mai

Anul VIU #N r. 1551

trecut decât doi ani şi itu 
s a mai vorbit de Principa
tele Unite, ci de România. 
Pe acest considerent, pu
tem spune că 1a 24 ianua
rie nu sărbătorim numai 
unirea Principatelor, ci şi 
naşterea României, 8 patri
ei noastre scutupe, la care 
se “cuvine să ţinem ea la 
tot ce poate fi mai de preţ 
In lume-

Din nefericire, sărbăto
rim patria — "România — 
cu o.anume amărăciune In 
suflet Se cuvine deci să 
amintim firul său istoric: 
România mică în 1859 ; 
România Mare în 1918, Ro
mânia sfârtecată în 1940 şi 
România restabilită numai 
parţial in 1944. Dată fiind 
această tristă situaţie, a- 
cum când sărbătorim pasul 
istoric realizat la 24 ianua
rie 1859, nu putem uita că. 
Unirea Neamului nostru es
te crunt lovită de pierderea 
din comunitatea noastră 
naţională a Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord, eu mi
lioane de fraţi români vi
tregiţi de soartă.

Dacă noi, astăzi, sărbă
torim un eveniment repre
zentând Unirea să nu ui
tăm că aceasta a fost po
sibilă prin unirea spiritu
ală a celor ce-au avut de 
jucat un rol în viaţa poli
tică, depăşind deosebirile 
de vederi. La o astfel de 
unire se impune a ne gân
di şi astăzi şi, pe cât e po
sibil, să ne străduim a o 
traduce în fapte, trecând 
cu vederea ceea ce ne des
parte şi să ne unim în a- 
părarea intereselor superi
oare ale Patriei.

Dr NICOLAE MUIAlfi 
RUDRANU

« W i P

(Urmare tfla pac IJ

Cercetând cu obiectivi
tate realităţile româneşti 
existente, minţile luminate 
ale timpului, printre care
M. Kogălniceanu, Bogdan 
P. Haşdeu, A.D. Xenopol,
N. larga ca şi multe alte 
personalităţi politice, şti
inţifice şi culturale româ- 
heştr au afirmat unitatea 
românească a tuturor 
provinciilor locuite de 
români, faptul că între 
românii din diferitele pro
vincii istorice nu este nici 
a deosebire, că: „moldove. 
j»ii sunt munteni, ritonte- 
nii sunt moldoveni, mol
dovenii şi muntenii sunt

transilvăneni, transilvăne
nii. sunt moldoveni şi 
munteni, iată singurul as
pect adevărat şi posibil al 
acestui mâjestuos tablou, 
de o unitate naţională fă
ră exempiu în analele lu
mii", -Ei au relevat, ca să 
cităm după Haşdeu, că : 
„Moldova, Transilvania şi 
Muntenia tiu există pe fa
ţa pământului, există o 
singură Românie cu un pi. 
cior în Dunăre şi cu al
tul pe ramificaţiile cele. 
mai depărtate ale Carpa- 
ţiior, există un singur 
corp şi un singur suflet, 
în care toţi nervii şi toa
te suspinele vibrează u. 
nul către altul.

Constituţia Principate lor Unite (facsimil).

La Simeria, pe strada 
Atelierului, în blocurile 
8 şi 6, locuiesc familiile 
fraţilor Costică şi Petrică 
Cibian. Foşti lucrători la 
calea ferată peste 30 ie

,‘ani. Costică — mecanic 
de locomotivă, Petrică — 
şef de tren. Poate că şi 
Pavel (lucrător şî el la 
calea ferată) locuieşte tot 
pe aproape. Cert este că 
trei dintre cei zece copii 
ai familiei Cibian (7 bă
ieţi şi 3 fete) sunt sime- 
rieni. Au familiile lor, 
căminele lor, grijile şi 
bucuriile lor.

Pentru Costică (în acest 
an va fi septuagenar) şi 
Petrică (67 de ani), bu
curia pe Care au trăit-o 
în preajma sărbătorilor 
de iarnă n-are egal — 
după cUm au mărturisit, 
in repetate rânduri, timp 
de două zile, cât aii fost 
<*aspeţi dragi ai Aninoa- 
sei După 47 de ani, re
venind pe meleagurile co
pilăriei şi-au regăsit nu 
numai locul natal cu i- 
maginile rămase neşter
se pe retină, ci şi prie
tenii, colegii, cunoscuţii, 
dornici de a-i înconjura 
ca afecţiune.

— Mai reţineţi cum vi
se spunea' aici,când eraţi 
copii şi locuiaţi în căsu
ţa pitită în peisajul de 
basm al colinei pe care 
se înalţă biserica orto
doxă? .

— Cum să nu: „Copiii 
bisericii"^ Şi aşa eram. 
Tata erâ crâşme ia bise
rică, şi-n căsuţa de care 
aminteaţi am crescut toţi 
cei 10 copii. Dar am avut 
loc! N-am auzit niciodată 
părinţii plângându-se în 
privinţa asta. Noi îl a- 
jutam Pe tata la toate 
treburile de îngrijire, a 
bisericii'ortodoxe. Iar pă
rintele paroh Popiţa ne 
iubea ca un tată. Şi azi 
ţinem legătura cu dom
nia sa. Are 89 de ani şi 
se află la Braşov, oraşul

'  în care slujeşte ca proto
pop şi Simion, cel mai 
mic dintre fraţii noştri. 
Că mai suntem în viaţă 
şase dintre cei zece copii.

— Am aflat câ Nelu. 
fratele mai mic. care tot 
preot a fost, nu mai e în 
viaţă. El a fost copilul 
botezat de Ion Antones
cu ? îmi amintesc că e- 
venimentul, de prin anii 
’40, a „urcat" toată Ani- 
noasa pe colina bisericii 
ortodoxe.

— Da, El. Era in august 
’43, Nelu era cel de-al 
noulea copil al familiei 
noastre. Nu ştiu cine i-a

cerut lui Ion Antonescu 
să-i fie naş fratelui meu 
mai mic, dan ştiu, lnsă.:, 
că n-a refuzat. A fosa 
reprezentat, la slujba bo
tezului, de priimpretorul 
de la Plasa Petroşani. Şi 
prim.pretorul i-a înmânat 
tatălui meU, din . partea 
lui Ioft Antonescu, un 
CEC în valoare de 15 000 
lei. Erau mulţ> bani 1 Că 
salariul tatălui meu, în 
acea vreme, nu ajungea 
la 2 000 lei pe lună. Mul
te lucruri am făcut cu 
banii aceia trimişi în 
dar. Ne am acoperit toa- 
te . necazurile şi golurile 
din familie. Am reuşit 
să podim şi casa de la 
Bâcia. ■ •

Costică şi Petrică îşi a- 
mintesc. Povestesc în
tâmplări din copilăria 
lor îndepărtată, zâmbesc, (
plâng, se îmbrăţişează cu. 
foştii colegi, răsfoiesc do
cumente expuse în sălile
de clasă ale şcolii cente
nare, se regăsesc în foto
grafii, vorbesc eu admi- j 
raţie despre dascălii lor 
I. Marian, I. Călin, Eu
gen Ghişoiu, Mihai Bog- 
za, I. Dulcu, Emil Tomuş,
C. Dtmitriu, losif Tomuş,'1 
şi nu scapă prilejul să 
mulţumească celor care 
i-au înştiinţat despre săr- > 
bătorirea unui secol de 
învăţământ la Aninoasa.

— Noi mulţumim, mai 
întâi, ziarului judeţean 
„Cuvântul liber4', că da
torită lui am aflat despre 
acest eveniment care, a - 
cum, ne-a umplut scule- ’, 
tul de bucurie pentru 
multă vreme. Apoi, mul
ţumim' aninosenilor pen
tru prietenia arătată, pen
tru casa şi masa care ni 
le-au dat timp de două 
zile. iar onoarea ren maiJ 
mare am simţit-o cânţi 
noi —- eu Costică Şi ei, 
Petrică Cibian — am fost _ 
aleşi ca, împreună cu dl 
Victor Butca, fcă dezvelim Ş. 
placă comemorativă, df f 
marmură» de pe zidiri 1 . 
şcolii oenteftare. _Mare ' 
cinste am avut!

„Copiii bisericii* de a- [ 
cum patru decenii dove- 
dese şi- azi,, prin fiecare 
gest prin fiecare vorbă,1.: 
statornicia intru demnita
tea şi credinţa m care au 
fost crescuţi de mici, e- f 
rhilîbrul sufletesc, seni
nătatea gândului Şi -a fap
tei, In preajma altruis
mului; cumpătării şi bu- 1 f( 
nătăţii lor, parcă şi noi 
ne regăsim mai tuni, mal ’ 
înţelegători.

ILUCIA LICIU

1 R epaus. . .
1

l

, Deşi impropriu ţi poate puţin spus. in genul unei |  
] astfel de situaţii se află Casa de cultură din Ilia, de |  
| doi ani dc zile activitatea acesteia fiind aproape inc I 
* xistentă. Şi dacă starea clădirii n-a fost lăsată to- ■ j tuşi de izbeiişte — dl primar al localităţii făcând |  
1 precizarea că s-au investit opt milioane lei pentru J 
1 reparaţiile efectuate — ar fi de aşteptat ca, măcar I 
| de-acum înainte si măcar din când in când, această |  
|  instituţie să-şi concretizeze efectiv existenţa... (G.B.). j
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SCENE99
Mi-am îngăduit să pun în 

fruntea acestor însemnări 
un titlu desprins din crea
ţiile lui Schumann, nu nu
mai pentru melodiosul 
„scenei- („Visarea") care a 
curs atât de nuanţat sub 
mânuţele Diannei, ce alu
necau impresionant pe cla
pele pianului. Am ales a- 
eest titlu şi pentru puri
tatea şi candoarea Celor 
trei fetiţe devene — Mo
mea, Anca, Dianna — care, 
iată, vor reprezenta, peste 
hotare, harul, talentul, vo
caţia, sârguinţa româneas
că întru frumuseţea şi 
înălţarea muzicii clasice.

Monica Dăian, Anca Pre
da şi Dianna Luminiţa Va- 
siu sunt eleve- în clasele V, 
VI şi IX, secţia pian, la l i 
ceul de muzică şi arte plas
tice Dpva. A.u început şi îşi 
continuă pregătirea sub 
îndrumarea dnei prof. 
Doina Ona. Ele au crescut 
şi cresc în arta muzicală 
în ambianţa deosebită pe 
care o conferă „sala de 
clasă" a profesorului. Pen
tru că, în condiţiile în ca
re liceul este (încă) lipsit 
de spaţiul necesar pregă
tirii în specialitate a ele
vilor, orele de pian se fac 
în > climatul familial din 
apartamentul doamnei pro
fesor. Toate trei sunt de
ţinătoare a numeroase pre-, 
mii la întrecerile naţiona
le de muzică (inclusiv ale 
Marelui Premiu „Orpheus 
de âur“) de la Tg. Jiu, 
Deva, ; SuCeava, Satu Ma
re, Oradea şi chiar la con
cursul internaţional „ Jeu- 
nesses musicales" de la 
Bucureşti. Pentru că toa
te trei au participat îm
preună cu profesorul lor 
(în condiţiile grele meteo
rologic şi de transport de 
la mijlocul lunii trecute) 
la selecţia organizată la 
Bucureşti de „Fundaţia 
Brambâch". O probă în

LUMEA COPIILOR»
urma căreia se selectea
ză un pianist pentru 
turnevl în Germania, timp 
de două săptămâni (caza
re, masă — gratuite!); In
tre cei peste 70 de concurenţi 
(circa 25 de pianişti), „fe
tiţele noastre au făcut o 
impresie foarte bună. A- 
colo, mulţi au rămas ui
miţi de ceea ce se face în 
şcoala noastră — mărtu
riseşte dna 'prof. Doina 
Qna. Turneul a fost câş
tigat de 5 copii, între care 
se află şi Ancuţa noastră.; 
Iar pentru talentul şi buna 
lor pregătire, Monica şi 
Dianna au primit invitaţie 
la concursul instrumental 
de la Stressa (Italia) din 
primăvara acestui an".

„Scene din lumea co
piilor" ? Ei, da! O lume 
în care Ancuţa excelează 
prin voinţă, prin meticu
lozitate, prin modul foarte 
ordonat în care munceşte, 
prin sclipirile de pe scene. 
Fetiţa care face totul te
meinic, de la A la Z.

•— Cred că m-a intere
sat pianul după concursul 
naţional de la Tg. Jiu, 
unde Dianna a cucerit 
Marele Premiu şi am do
rit să ajung şi eu la aceeaşi 
performanţă.

Iată ce îşi dorea un co
pil de clasa I !

— De atunci — continuă 
frumoasa fetiţă (azi elevă 
în el. a Vl-â) învăţ cu 
dna profesoară. Orele pe
trecute împreună sunt 
foarte frumoase, îmi plac 
mult. Sunt fericită că simt 
eleva dumneaei! In fie
care an îmi alege un.repef- 
toriu foarte frumos, şi-l 
interpretez cu plăcere. Dar, 
în general, iubesc piesele 
moderne : ( Silvestri, Olah, 
Enescu, dar şi cele roman
tice : Chopin. La Bucureşti 
ne-a dat voie sâ interpre
tăm ce ne place mal mult

şi am considerat că „Şu- 
ita" lui Ş, Şilvestri îmi 
e mai aproape şi cu ea atint 
câştigat turneul.

Diănna,, care de mic|i 
şi-a dovedit talentul, deşi > 
mânuţele ei nu promiteau 
că vor putea face pian, 
iată, studiază sistematic, e 
consecventă, e un inter
pret de .profunzime, iar 
fondul sufletesc i se dez
văluie extraordinar pe 
scenă (ca şi aici, Ou „Vi
sarea" lui Schumann I). Re
pertoriul vast, cu lucrări 
mari — Debussy, Ravel, 
Schumann, Enescu, Chopin 
— o face să se simtă în 
largul ei (după cum măr
turiseşte).

Dâr aici, în „clasa de 
pian" a dnei profesoare, 
Monica (cea sârguincioasă, 
zglobie, jucăuşă), Anca şi 
Dianna se simt într-ade- 
văr în largul lor. Chiar şi 
atunci când pregătirea le-a 
solicitat 7 ore pe zi i Aici,

flet în, suflet de copil şi 
rodul se vede.

Felicitări, copii mari 
prin seriozitate, sârguinţă, 
talent t Cale liberă sub 
semnul Muzicii ! Fiţi radă 
de neclintit între valurile 
atâtor întreceri care Vă 
aşteaptă!

, LUCIA LICIU

A D E V Ă R  S A U  M IN C IU N Ă ?
„Slabul nu e decât un 

întins câmp de măceL şi 
boală" scria Voltaire. Să 
fie oare aşa ? Conform ul
timelor buletine de ştiri, 
se pare că aşa este, in 
multe locuri te lume au 
ioc conîlţcte armate. Răz
boiul din Bosnia a luat 
sfârşit, după ce a făcut o 
mulţime de victime şi a 
dus la exoduri masive ale 
populaţiei îngrozite de o- 
rc-rile flagelului; conflictul 
din Cecenia continuă să 
înregistreze noi morţi, în 
multe locuri din lume sunt 
atentate cu bombe, cu ma
şini capcană, ba chiar cu 
scrisori capcană. Mor zeci, 
de oameni nevinovaţi şi' 
sunt distruse multe aşeză
minte. în numele ă ce sunt 
toate acestea 7 Ce se re
zolvă prin ele 7 De ce le 
place oamenilor să folo
sească armele ? De ce nu 
le pun jos şi nu caută so- 
luţii normale 7 Aşa eum 
conflictul din. Bosnia s-a 
încheiat la masa tratati
velor, aşa se pot încheia 
şi celelalte conflicte şi. se 
poate pune capăt atentate
lor ce. transformă pământul 
într-un „întins câmp de 
măcel".

Dar globul nu e plin

bineînţeles şi SIDA intră 
aici -r toate acestea măresp 
considerabil măcelul popu
laţiei globului.

Şi, cum toate acestea 
n-ar fi de ajuns, numeroa- 

*'se catastrofe naturale se 
abat asupra noastră. Inun
daţii, cutremure, foamete... 
iată cuvinte des întâlnite 
în ultimul timp. De acci
dente, ce să mai vorbim ; 
zilnic mor zeci, chiar sute 
de oameni în accidehte a- 
eriene, navale şi rutiere. 
-Toate acestea, într-un mod 
sau altul duc la afirmaţia 
lui Voltaire.

Privind în jurul nostru 
şi analizând aceste fapte 
ajungem să ne întrebăm da
că ceea ce-a spus Voltaire 

-este adevăr sau minciună. 
Chiar dacă ne este greu 
Să recunoaştem, in mare 
parte este adevărat Lumea

nil mal e ceea ce a fost 
cândva, iar nouă, Oameni
lor, ne este greu să facem 
ceva căi lumea în care tră
im să fie mai bună. Fie
care'dintre noi vrem o lu
me mai bună, dar drumul 
către realizarea ei este pre
sărat cu războaie, atentate, 
boii, calamităţi. Atunci 
gând vom, elifiiîna o parte 
din toate acestea, vom pu
tea spune că drumul în
spre o altă lume ne este 
deschis. Totul depinde de 
noi. Doar noi putem trans
forma adevărul de azi în- 
tr-o amintire neplăcută. 
Dar pană când ne vom da 
mâinile şi vom porni pe 
acest drum, vom continua 
să ne întrebăm dacă ceea 
ce-a scris Voltaire este a- 
devăr sau minciună.

MIHAELA GLIGOR, 
Brad

deci, se investeşte eu su- <jaar de măcel, ci şi de
boală. Sute de mii de oa
meni mor în fiecare- an 
'datorită diverselor boli ca
re marchează acest sfârşit 
de mileniu. începând de. la 
bolile ce au la bază lipsa 
hranei, des întâlnite în 
ţările subdezvoltate ; la 
caneere de tot felul, la he
patita B şi . alte boli care 
n-au cale de vindecare ~

I

ADELA ; îmi ceri să-ţi 
dhu un sfat în vederea 
unei decizii capitale !...
O nouă viaţă palpită în 
trupul tău, tatăl copilului 
nu vrea să şe căsătoreas
că cu tine, te sponsorizea
ză doar cu banii pentru : 

t „a scăpa de copil". Tu 
’ nu poţi să te decizi ce 
hotărâre să iei în această 
privinţă. Adela, eu nu 
pot să-ţi spun ce să faci, 
astfel de decizii trebuie 
să le ia fiecare singur 
în faţă cu conştiinţa pro
prie. Se pune marea în
trebare : „A fi sau a nu 
fi". Singură va trebui să 
iei hotărârea în ce direc
ţie vei acţiona dar tre
buie să ştii că riscuri şi 
greutăţi apar în ambele 
hotărâri. O nouă viaţă 
palpită în pântecele tău, 
Uri copil care îţi va aduce 
multe buc'urii şl poate 
tristeţi dar va fi al tău, 
nu vei rămâne niciodată 
singură, îţi va da un nou 
sens vieţii... de nu te vei 
căsători — situaţie pe ca
re nu ţi-o doresc ! — îţi 
va fi greu dar şi copilului 
ce va creşte fără „Tata" 
îi va fi greu ! Dar, câte

femei tinere îşi cresc sin
gure copiii in urma unui 
divorţ?! Oare nu e mai 
bine să-l creşti singură 
decât să-l omori 7 Va fi 
greu, va fi frumos, bu
curia pe care ţi-o dă co
pilul tău nu se poate în
locui cu nimic ; întreabă 
mamele ce-şi iubesc copiii 
şi au acceptat atâtea sa
crificii.

îmi spui că mereu ţi-ai 
dorit un copil, un soţ, o 
familie frumoasă... că ai 
mai ratat o căsătorie şi 
acest copil vine tocmai 
într-un moment nepotri
vit, dar ţi-e teamă de- un 
nou avort — deci nu eşti 
la primul — eâre ţi-ar da 
acea libertate exterioară, 
sufletul tău. însă va purta 
povara gândului ucigaş.

După părerea mea ar 
trebui sâ consulţi şi un 
medic de specialitate, el 
îţi va spurie exact riscu
rile pe care le asumi din 
punct de vedere fizic. Dar 
nu uita nici -o clipă - că 
viaţa unui om depinde 
de tine, cu atât mai mult 
cil cât spui că ţi-ai dorit 
mereu copii !

INA DELEANU

METAMORFOZA J
. Pământul e un vast patinoar , !
| Pe care intr-o muzică neînţeleasă a vorbelor | 
j Valsează speranţele noastre.

! Pământul a devenit patinoar 
I De când oamenii au lăsat în Babilon 
j O limbă comună.
ţ Pentru ca apoi să nu se mai înţeleagă 
î Decât în imperiul zâmbetelor 
* Şi al expresiilor pline de întristare.
Fiecare din noi e o speranţă !

<• Un dulce gând mă poartă 
î Spre zările iluminate de iubire,
I Unde valsează îndrăgostiţi ' 
j Ale căror patine au aripi.' ; -  : j

GEORGIANA BÂLDEA j
O fată fericită.

Foto ; GAWÎIEL DRAGAN

unii

Pentru a se recrea, 
după lungile şediriţe de 
înregistrare, în august 
*86, Def Leppard are uri 
turneu de 8 show-uri eu 
ocazia lui European Mon- 
sters Of Rock.. Prestaţiile 
de la Donington şi Rea- 
ding Festival au fost un 
adevărat triumf, le-au re- 

* dat încrederea în puterile 
lor, reuşind să străbată 
perioada dificila prin ca
re au trecut. La primele 
show-uri, alături de Rick 
Allen ari folosit şi un ba
terist de rezervă, pe Jeff 
Rich '(Status Quo). Prin
tre spectatorii concertu
lui de la Mannheim s-au 
aflat şi 50 de personali
tăţi din conducerea com
paniei Phonogram, veniţi 
să-i revadă pe scenă. În
registrările albumului 
Hysteria s-au finalizat 
de abia în ianuarie 1987. 
Apărut pe piaţă în au
gust ’87, „Hysteria" este 
un album extraordinar, 
care răsplăteşte aşteptă
rile milioanelor de fani

din întreaga lume. Albu
mul a intrat pe locul 1 
în UK (clasament în ca
re a figurat timp de'95 
de săptămâni) şi No 2 
în SUA,. fiind No 1 in 
Australia, chiar în pri
ma zi de la lansare.. A- 
cest album a adus 7 sin- 
gles-uri de top, atingând 
cifră de vânzare de 15

membrii grupului şi vi- 
deoclipurile pieselor in
cluse pe album. Primul 
extras de single, Animal, 
atinge locul VI în UK la 
19 a VlII-a 1987, 

în septembrie începe 
un nou turneu mondial, 
iar pe piaţă apare sin- 
glelul „Pour Some Sugar 
On Me“ (No 18 în UK la

Del Leppard (IV)
milioane exemplare vân
dute, din care numai în 
SUA 10 milioane. (Su 
acest album Def Leppard 
îşi câştigă; prestigiul şi 
în Anglia, ţara lor natală. 
« Historia, caseta -video. 
ce â apărut odată cu 
albumul, se bucură de 
un imens succes în rân
dul fanilor, ea prezen
tând interviuri inedite cu

30. 09. 1987). Hysteria 
Tour a durat 14 luni, 
timp în care grupul a 
susţinut 227 concerte, în 
Japonia, Europa, SUA şi 
Ganada. La 22. 12. ’87, 
singlelul Hysteria figu
rează pe locul 33 în An
glia. în clasamentele fi
nale pe ’87 Def Leppard 
este prezent atât Sn re. 
viata americană Rolling

Stones, unde albumul 
Hysteria figurează pe lo
cul 6, iar la categoria 
best album cover, pe lo-; 
cui 5, cât şi în Anglia, 
unde Hysteria s-a clasat 
pe locul 34.

în anul ’88 grupul îşi 
continuă turneul mon
dial, în clasamente figu
rând următoarele single- 
suri: Hysteria (No 10 Sn 
USA, la 26. 03. ’88); Ar- 
maghedon It (No 20 în 
UK la 11, 04. '88); Pour 
Some Sugar Ori Me (No 
2 în USA la 23. 07. ’88) 
si Love Bites (No 11 în 
UK la 25. 07. ’88 şi No 
1 în SUA, 08. 10. '88). 
Hysteria Tour Se încheie 
Sn septembrie ’88, cu un j  
show excelent, la Seattle. 
Imediat după încheierea 
turneului, grupul intră în 
studiouri pentru înregis-N 
trarea celui de al cincilea 
album, pe care l-au ter
minai de-abia după 18 
luni.

HORI A SEBEŞ AN,
Deva
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|  M AXIM A  ''
I ♦  „Omenia este o 1 
% frumuseţe pe care o j 
j pricepi direct cu su- J 
* tletul“. (Al. Vlahuţă). t

S.C. „Liz Prodimpex" 
SKL Hunedoara.- In ima
gine, dna ZiziCa Ţiţi, 
patroana firmei, _ con
trolând parametrii de 
fermenta|ie a becii.

Foto: PAVEL LAZA

Am intrat în anul elec
toral. Până şi cei earo-şi 
mai făcuseră iluzii că 
vom asista la confruntări 
politice elegante s-au lă
murit că lupta este dură, 
iar adversarii sunt capa
bili (cel puţin unii) in
clusiv de lovituri sub cen_ 
tură. Va fi o perioadă 
grea şi pentru milioanele 
de spectatori-alegători, ne
voiţi să suporte această 
„ppreăială v naţională", 
cum foarte plastic o nu
mea intr-un interviu din 
„Adevărul“ dl Pruteanu, 
tealizâţdŢui rubricii „Doâr 
o.vorbă să-ţi inâi spun", 
de la PRO TV.

Printre noutăţile, care. 
marchează această peri
oadă" electorală s-ar pu-. 
tea arginti şi decizia ro
mâncelor de a . intra în 
viata, politică. Asistăm la 
o grupare â diverselor or
ganizaţii de femei cu sco
pul? declarat de a ocupa 
pe scena politică un loc 
pe* măsura potenţialului 
pe care-l deţm hi speie- 

-ţateâ românească. Şi nu 
este rău că femeile au 
curajul sa coboare în are
nă. Cine altul le-ar pu
tea reprezenta mai bine 
interesele lor pe piaţa 
muncii dar şi în plan 
matern şi familial?!

Problema este cât de 
pregătite sunt femeile să. 
facă faţă unei confruntări 
cu forţe politice obişnuite 
să se poarte fără mănuşi.

' S-ar putea ca hărţuielile 
cotidiene ia care sunt sp- 

, puse cele mai multe fe
mei, obligate să depă- 
şească prejudecăţi, să fa
că mereu dovada propri
ilor lor calităţi, să le fi for
tificat suficient pentru a 
nu ieşi înfrânte din a- 
ceastâ bătălie.

Dar principalul atu al 
femeilor în această cam

panie electorală îl repre
zintă numărul lor mare. 
Probabil că din acest con
siderent se străduiesc par
tidele să includă în plat
formele lor prevederi ca
re să le intereseze pe fe
mei. Iar unele formaţiuni 
merg chiar mai departe, 
promovând pe ici pe colo, 
mai prin eşalonul al do
ilea, câte o femeie.
• Chiar dacă femeile nu 

sânt dorite în viaţa poli
tică pentru că. se pare, 
suntem tributari unei 
mentalităţi orientale, oa
menii politici trebuie să 
ţină cont că între alegă
tori sunt foarte multe re
prezentanţe ale sexului 
frumos Or, atacându_le 
pe reprezentantele femei
lor riscă să-şi piardă a- 
derenţa în rândul unui 
mare segment de alegă
tori. Căci de zicala „pe 
femeie să n_o atingi nici 
cu o floare" este puţin 
probabil că-şi vor aminti 
politicienii încinşi .-^.lup
tă electorală, timoraţi de 
miza jocului. >. \ '

Cât vor dobândi feme
ile în urma alegerilor ce 
se apropie vom vedea. 
Ar'fi bine pentru toată 
lumea dacă aceste ale
geri ne-ar aduce cu ade
vărat câştiguri şi nu.doar 
simple promisiuni uitate 
după închiderea secţiilor 
de votare. Dacă femeile 
vor reuşi să dobândească 
pentru ele condiţii. mai 
bune de afirmare profe
sională, socială şi politi
că,, o. reconsiderare, â sta
tutului mamei şi copilului 
şi al familii ,̂ va fi. mai 
bine pentru întreaga so
cietate, vom asista poate 
la o depăşire a crizei mo
rale care însoţeşte tran_ 
.ziţia. „De-o fi una, de-o 
fi alta“ — vom vedea.

VIORICA ROMAN

• ■«

•  Punctualitatea la spec
tacol este prima lege a po
liteţii. A întârzia la un 
spectacol înseamnă a de- 
ranja-un rând întreg de 
spectatori şi chiar a tul- 
bura spectacolul dacă cor
tina s-a ridicat.

•  Dacă se întâmplă, to_ 
tuşii treceţi prin faţa spec
tatorilor sculaţi de pe sca
une cu faţa nu cu spatele ; 
cereţi-vă scuze, mulţumind 
pentru bunăvoinţă.

•  Aşezaţi-yă în linişte şi 
încercaţi să nu vă agitaţi 
întorcând capul djntr_o 
parte în alta-

•  Evitaţi purtarea pălă
riilor sau căciuliţelor de 
blană, deoarece împiedică 
vizibilitatea spectatorului 
din spate.

•  Coafura să fie simplă, 
în ton cu linia modei, dar 
nu din bucle sau cocuri 
sofisticate.. .

•  Sunt potrivite la un 
spectacol genţile mici, de- 
:iieaţe.5.^

•  Aveţi grijă să ajutaţi 
':WVW9 * • » * • • • • •  -

partenerei să-şi scoată man
toul (după ce bărbatul şi_a 
scos el mai întâi paltonul) 
şi să le depuneţi împreună 
cu al dv. la garderobă.

•  Nu vă refaceţi în pu
blic machiajul sau coafura ; 
alegeţi pentru aceasta un 
loc izolat.

•  • Nu cumpăraţi bomboa
ne ; nu doar foşnetul am
balajului cj şi ronţăitul 
bomboanelor sunt supără- 
toare. v.ii'-iy. -■■■ j;}

i de artă̂
•  Este neplăcut să se

comenteze cu voce tare 
spectacolul, dar şi şoptit 
este la fel. /  .

•  Nici exclamaţiile zgo
motoase de încântare ori 
hohotele răsunătoare, ca şi 
fluierăturile, nu sunt sem
ne de bună educaţie.

•  La sfârşitul spectaco
lului, aplauzele se oferă 
stând pe scaun ori de câte 
ori se ridică cortina.

DESPRE EL
Fără dragoste nu sunt 

nimic, dacă dragoste 
nu am, nimic nu am.

Dar cât de- greu ţi 
cât de rar întâlnim ă. 
devărata dragoste. Prea 
des iubirea este 1redusă 
la o simplă atracţie 
sexuală, Poate de aceea 
când cineva m-a între
bat cum ar trebui să 
fie bărbatul pe care mi 
l-aş dori ca soţ, am 
răspuns: ■

— Să mă iubească şi 
să am mereu ceva de 
învăţat de la ei; ■

Asemenea împăratului 
Solomon nu cer nici eu 
bogăţie, nici viaţă Iun. 
gă, ci înţelepciune. La 
ce mi-ar folosi o vilă 
luxoasă, maşină şi batii 
.în bancă, dacă nu am 
iubire? La ce ar fo
losi o căsnicie îndelun
gată dacă soţul meu nu ar 
şti să zboare alături d& 
mine?

La ce mi.ar folosi a- 
tracţia sexuală dacă iu
birea ce arde in mine 
l-ar pârjoli şi nu ar pu
tea să se contopească 
in zborul minunat spre 
întregul ce l-am forma 
doar împreună ? 4
■ La ce mi-ar folosi bo
găţia şi sexul, dacă el 
m-ar considera proprie
tatea sa şi nu mi-ar da 
libertatea de care are 
nevoie sufletul meu ?!

La Ce mi-ar folosi 
toăte acestea dacă: nu 
ne-am putea întâlni tot
deauna în credinţă,' spe
ranţă şi iubire ?!

IN A DELEANU

Să ne protejăm inima
în primul rând se scoa

te sarea din alimentaţie 
— sunt de părere, specia
liştii. înlocuită cu pătrun
jel, leuştean, mărar, tar- 
hon, lipsa sării nu se va 
observa. Preparatele pe 
bază de fructe sau legu
me sunt de preferat în 
regimul fără sare.

Pentru protejarea inimii 
trebuie scăzut procentul 
de colesterol şi de gfă- 
simi în sânge. Vor fi e- 
vitate grăsimile animale, 
mezelurile, carnea grasă,

untul, frişca, şunca. Nu 
se vor mânca mai mult 
de trei gălbenuşuri de 
oii pe săptămână.

Se poate mânca peşte 
rasol, carne fiartă sau 
friptă, dar slabă, ulei din 
floarea soarelui, lapte de- 
gresat, brânzeturi diete
tice. De asemenea, sunt 
recomandate crudităţile.
— salate de legume ase
zonate cu soiuri nesărate, 
pe bază de iaurt, salate 
de ciuperci, de fructe sau

sucuri din legume şi fruc
te. , ’ ■

Tot pentru sănătatea 
inimii, medicii ne sfâ- 
tuiesc să consumăm 0 
zi pe’ săptămână numai 
sucuri, astfel:

Dimineaţa, un pahar cu 
suc de citrice; un pahar 
cu suc de morcâvi şi suc 
de mere; . .

La ora 16,00 un pahar 
cu suc de roşii; .

Seara, un pahar cu suc 
de conopidă sau varză.

O Nu de mult, judecătorul i-a spus unei 
4 femei să vorbească liber, ca şi cum ar fi la ea 
’ acasă. " •' •

„Sarmismob11 Deva. La furniruit canturi dnele Florentina Bodaşcă şi Maria 
Raţiu. ‘ ■ ,

Foto; PAVEL LAZA
*  • * • *  • * • $ • *  • * V r

Procesul continuă şi astăzi... .^v;
© El : Nu mai cred în ereditate.
Ea : Ducând, deşteptule ? . •
El : De când mi-ai zis că mama ta e mută...
© — Soacră-mea a dispărut de acasă.
-— Ai fost la poliţie să descrii cum arată ?
—̂ Nu..., nu m-ar crede.
© r— Cred, dragul meu, că ar fi timpul s-o 

mărităm pe Lili.
— Lasă fata în pace ! Să mai aştepte până 

o găsi un băiat ca lumea !
— Da’ ce, eu am aşteptat ?
© -Doctorul: Spune-i soţiei dumitale să 

nu-şi facă griji în privinţa surzeniei. E semn 
al avansării în vârstă.

Domnul Pândele : Spune-i dumneata, doc
tore; dacă ai curaj !...

Culese si „asezonate" de 
ILIE LEAHU

R e ţe te
c u lin a re

Chec ,,Zi şi noapte".
Cantităţi : 3 ouă; 250 
grame zahăr pudră; 
250 grame făină; 150 
grame unt; 2 linguri 
lapte; o lingură cacao; 
un pachet praf de copt; 
vanilie; coajă de lă
mâie.

Se freacă untul până 
devine spumos, se a- 
daugă zahărul, ouăle, 
coaja, t. rasă de lămâie, 
laptele şi făina ames
tecată cu praful de copt 
(proaspăt cernute),?după 
fiecare ingredient ames- 
tecându-se bine. Jumă
tate din compoziţie se 
amestecă cu cacaua cer
nută. Se unge forma de 
chec şi se înfăinează, 
apoi se pune alternativ 
o lingură din compo
ziţia albă şi una maro. 
Se coace la foc potrivit 
şi se pudrează cald.
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" COMANDAMENTUL PENTRU INUNDAŢII

«RITOARE Dl STRI BUHE li BUDis ziua de 17 iamişrie 1996
LEGENDA j 1 — Pături * — 

5 — Saltele •  — 
t  «*• Bocanci St «• 

O »  Cojocele St —
«©fiii

vătuit
* Mănuşi 

l i  •* Mană femei

4 —. Cizme cauciuc

.ifa-»||8diaior ■

% Mumele fi prenumele

â
Adresa, Mr. •f

I’l X 2 3 4 5 6 f 8 9 lfl U 12 13 14
'■ fa &
m o

I. Pasca loan 
e.Besle 
fa Gras* Caurenţiu
4. Matei Voiehiţa
5. Mi dea Ana
fi. ŞFomodan Maria 
9. Loca Avram 

' 8. Lunga Ana ..
9. Gherman iOan 

10. Cftrcfeeş Leonora 
ti. Lut Nicolae 
*2. Musear Beghina 
13. Nfcutescu Maria 
«4. Rentau Ghcorghe 

■ 19. Arandy . Adalbcrt 
l i  Sabău . Gheorghi! 
1?. fanau Gheorgne
18. Vasta Cornel
19. Striuţ Rada 

- 80. Pwrfd loaa
21. FHtJJ Petru 
82. Lup Iiie
23. Grad. Ca pregr.
24. Casa de copii
25. Casa de bătrâni

_ Joidiţ Adrian 
U €m  Catiţa 

.fii, Aebim /Cornel 
20. Bolid Elisabeta
31. Brateş Leonid
32. B ttl*' LeOnida
33. Cistelican Sindttn
34. Buftea Emilia
35. Bulz Ghc.
3fi. Releu Floarea 
37. Stoica Maxim 
3S. Talpe$ Ghe.
39. Ti tlu laian
40. TUdonan Eteri#
41. Ctriian Elena
42. $erban Elena
43. Gherghy Istvan
44. «fetei ; Aie!B '
45. Şltea Maria 
4fa Bottateu .
47. Toth Iosil
48. Banciu Ghe.
49. fiocnac „
50. Mhao Fiorica
51. Ktohtevan Axente
52. Faur Aurora

Ţir«el,122 ' 
Wr«Rl23 
Ţărâţei, 124 
ţirStel,i25 
ŢirăţeL 127 A 
Ţărăţel, 12711 
Ţărăţel, 128 

' ţărăţel. 129 .
Ţărăţel. 130 
Ţărăţel, 131 
Ţărăţel, 132 
Mesteacăn, l 
Mesteacăn, 36 
Mesteacăn. 36
Mesteacăn, 56 
A. Iancu, 66 
A. Iancu, 68 
A. Iancu, 70 
Crişu Alb, 3 
Criţă Alh, S 
Crişu Alb, 7 
Luncii, 7 A 

preL Iterea, 25—27 
Horea, 25—27 
Ilorea, 17 ,
B| 25, sc. fa ap. !
Bl. 2, sc, fa ap. 2 
Hi. 2. sc. 1, ap. 7 
Bl. fa sc. 1, ap, 8 
Bl. fa sc. 1. op. 13 
Bl. 2, sc. 1, ap. 14 
Bî. 2, Sc. 1, ap. Ml 
Bl, fa sc. 1, ap. M2 
BL fa sc. fa ap. M3 
BL 2, sc. 1, ap. M4 
Bl. fa sc. fa ap. 3 
Bl. 2. sc. fa ap. 4 
BL 2. sc. 2, ap. 9 
Bl. 2, sc. fa ap. Bl 
Bl. 2, sc. fa ap. 15
BL fa sc. fa ap. 16 ■

- B .4 , sc. 2, ap. ăK -
.ifa fa sc. 'fa ap. . |#6

: Pt. fa ie. 2, ap. M7
Bl. fa sc. 3. ap. $
Bl. fa sc. 3. ap. fi 
BL fa sc. 3, ap. 11 
BL fa sc. 3, ap. 12
P . fa sc. 3. »P.
Bl. fa sc. 3, ag. 18
BL fa sc. 3, ap. M8 
Horea, 2
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Nă este nici un secret 
că în sfera comerţului se 
câştigă şi dacă a» _sr i»î 
măsurii. „Dacă nu curge» 
picură* ne-au rămas In 
minte cuvintele pline de 
adevăr şi sin eritate «•!«* 
saui ,• omerciant a cărui 
vechim profesională tresu-* 
mează mai bine de şase 
cincinale de democraţie, 
f i itete toarte adevărat că 
aproape la fiecare vânza
re ceva rămâne în plus 
— un leu, un gram etc.

Dar, nu întotdeauna, ceea 
ce defineşte măsura lucru
rilor se întâmplă şi în rea
litate. Nu ne-am propus 
de această dată să aducem 
In atenţia opiniei publice 
fapte ilegale ale unui SRL, 
SNC, SA etc., ci mai cu 
seamă de a prezenta o 
imagine a sumelor atrase 
la bugetul statului, doar 
de'către unul dintre orga
nismele de control ale 
judeţului Hunedoara în 
anul trecut — Garda Finan
ciară.

Din totalul acţiunilor de

control pe anul 1995, ce 
însumează un număr de 
IG45 determinate
ca sustrase de la plata pri
vind impozitele, taxele şi 
majorările de întârziere a* 
fergnte, pentru care s-a 
dispus virarea la buget, se 
ridică la 1 049 005 543"de lei,

Luând te discuţie sume
le totale ce rezultă din 
acţiunile de control (a- 
menzi şi confiscări) aces
tea se ridică, în anul tre
cut, la peste două miliar
de de lei, bani ce provin 
dirt faptele ilegale depis
tate de către Garda Finan-

FIECARE [URi CUM POATE!
sumă la care se mai a- 
daugă 840 785 503 de lei, 
respectiv 160 905 500 de lei, 
contravenţii (amenzi) apli
cate pentru încălcarea dis
ciplinei financiare. Numai 
în anul 1995, la un nu
măr de 15 agenţi econo
mici, faptele au îmbrăcat 
o formă penală, aceştia a- 
jungând -în faţa instanţe
lor de judecată pentru ile
galităţile comise.

ciară a judeţului Hune
doara. Desigur, întrebarea 
se pune câte fărădelegi 
'totuşi s-au comis şi nu au 
fost încă descoperite ! Cau
zele ce au , determinat o 
asemenea cifră sunt mul
tiple : ■ necunoaşterea acte
lor normative ce în nu
meroase situaţii creează o- 
pinii divergente (de apli
care) chiar şi în rândul 
organelor de control, ten-

dinţa de câştig peste noep- 
t ţri'i deviza „acum ia».* 

. Mriwiartâ* ;şi pfiâteaafar» 
ultimul ■' rfmcf t fiscalitatea 
care tebr»î4 dteeaşiunl 
foarte mari.

Dacă judecăm dimensiu
nea fiscalităţii actuale »- 
Impozitul pe salarii, eets 
de plaţi Ci' revine socio* 
tâ ţ« pentru efectele v*!*v 

-p pozitul ap profit, 
impozitul pe dividende, 
impozit pe... etc., ajungem 
la concluzia că un între
prinzător privat, în cea 
mai mare parte, lucrează 
pentru impozite (nu co
mentăm însă pe moment 
gospodărirea . banului pu- 

^blic, pentru că am ajunge 
la o concluzie greu de aş
ternut pe hârtie), fapt ce-i 
determină pe mulţi priva
tizaţi să fure statul dacă 
şi acesta îl fură prin acte 
legale, adică prin fiscali
tate. Fiecare... fură cum 
poate!

CORNEL POENAR

SATUL AZI

Oameni liniştiţi
_ Intr-o deplasare în co
muna Lăpufliu de Jos l-am 
întrebat pe dl losif Po
gan. viceprimarul comu
nei, prin ce e interesantă 
acum comuna pe care o 
„păstoreşte".

„Treburi care să atragă 
atenţia in mod deosebit 
asupra noastră nu se pe
trec pe aici. Sătenii noş
tri sunt oameni liniştiţi. 
Ţrei sferturi din an îşi 
văd de munca câmpului, 
tar iarna se retrag lâ 
căldură, în casele lor şi 

' se odihnesc pentru ce-i 
aşteaptă în primăvara, va
ra şi toamna care vine".

Intr-o comuflă cu oa
meni liniştiţi cum îi cali
fică Viceprimarul. nu prea 
sunt gâlcevi care ajung 
te justiţie pentru pământ. 
Doar două cazuri au fost 
la Lăsău, după cinci ani 
de aplicare a Legii 18 
/199i.

în aceeaşi comună • cu 
oameni liniştit*» se simt 
şi se vor mai simţi încă 
multă vreme efectele tra
gice ale îmbătrânirii po
pulaţiei satelor. e*ec*e pe 
care le cunosc mai toate 
satele româneşti din zo
nele colinare şi muntoase. 
Ultimele şi singurele două 
naşteri ale anului trecut 
s-au Înregistrat in noiem

brie, un băiat la Lăpugiu 
de Jos şi o fetiţă la Lă
pugiu de Sus. Tristeţea 
îmbătrânirii satelor comu
nei mai e Îndulcită, in ulti
ma vreme, de redeschiderea 
şcolilor din Lăpugiu de Jos 
şi de ia Hoidea. pentru 
ciclul 1-1V. La Lăsău, in 
schimb şcoala pentru cla
sele 1-îV s-a desfiinţat în 
urmă cu 4-5 ani. Nici un 
plecat din satele comunei 
nu s-a mai întors la va
tră. s-au „orăşonit" toţi. 
Şi comuna mai are ceva 
peste 1700 de locuitori. 
Din 1910. continuă să sca
dă populaţia.

pentru ca viaţa celor 
ce au mai rămas pe ve
trele strămoşeşti si ca
pete ceva din culorile ci- 
«, îl j. v '■ nt-xk-în*. oamî 
nil satelor Fia4eag şi Lă
pugiu de Sus au nevoie 
măcar de câte un post ţ 
telefonic. Nu-i 1 Si după 
tăcerea pe care o păstrea
ză Romtelecom ca» privise 
la cererea lăpugenilor, 
nici şanse na prea sunt 

începuse şi la Lăpugiu 
asfaltarea drumului de <a 
racordul cu ©N 68 A, 
înspre comună. De înce
put* începuse, de conti
nuat »-a teal continuat, 
de şase ani.

ION CIOCLEI

Sechele

> i

Sunt mai mulţi cetă
ţeni ai satului Ocolişu 
Mic din comuna Orăşti- 
oara de Sus j care nu se 
mai uită eu ochi buni 
unul către . altul. Saţul 
n-a fost unul de -cârco
taşi, ci unul de oameni 
cu respect pentru lucrul 
făcut temeinic. Mai sunt 
şi acum, numai că...

!n urmă eu câţiva ani, 
ziarul nostru s-a impli
cat Intr-un conflict intre 
locuitorii acestui sat cu 
intenţia de a încerca o 
mediere în scopul rein- 

, staurării liniştii şi bunei 
convieţuiri. N-am reuşiţi 
Zilele trecute am fost din 
nou oaspeţii comunei O- 
răştioara de Sus. „Ce s-a 
mai întâmplat în conflic
tul de la Ocolişu Mic, 
domnule primar ?" —» 
l-am întrebat pe Viorel 

' Bogdăheseu, primarul co-

manci,
„Nu s-a mai întâmplat 

nimic nou. Se judecă in 
tonhnu»''s‘.

Pentru ce se judecă 
ocolişenii ? Pentru nişte 
acareturi pe care şi le-au 
făcut atunci când satul era 
epoperativizat. Ca peste tot 
în ţară şi Ia Ocolişu ăfic 
aceste acareturi s-au vân
dut la licitaţie. Le-o luat 
cine a putut, du? te pâre 
că împărţeala' ' n-a fost 
socotită dreaptă, de vre
me ce satul s-a împărţit 
în două tabere. După în
dârjirea de care dau do
vadă, se vor judeca până 
în vecii vecilor, măcinâhd 
timp, bani, nervi. ‘

Sechelele rănilor produ
se în zorii de lume noup 
de după 1#9 se vor ve
dea multă vreme.

ION'CIOCLEI

r  " """ i
|  S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA |

|  Vă oferă prin magazinul en gros, situat! 
lin  incinta unităţii, str. 22 Decembrie, nr. 257,J 
I telefon 621750, interior 126, cu promptitudine! 
I şi la preţuri deosebit de avantajoase, o gamă j 
I largă de produse agro-alimentare (biscuiţi, |  
I paste făinoase, compoturi, pungi de plastic, j 
I hârtie, plase maiyo »într-o gamă diversificată J 
I de culori, deosebit de rezistente, hârtie de j 
I ambalaj imprimată). "
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A , M, PRESS 
TRANSMITE

- «REMANIEREA ESTE 
DOAR O GLUMA" 

Chiar schimbarea tutu- 
rpr miniştrilor din guver_ 
nul Vâcăroiu nu va re
zolva situaţia gravă din 
ţară, * declarat unui re
dactor A.M. PRESS, pre
şedintele PNŢCD. dl. Ion 
Os, conescu. Liderul Piv \ CD 
« ■>*,; afirmat „ă , rema_ 
nierea este doar o glumă, 
care au: mai poate reface 
imaginea guvernului şi a 
PDŞlî".

«GUVERNUL VĂCAROIU 
ESTE NECONSTITUŢIO- 

NAL"
Comentând ultima rema_ 

niere guvernamentală, d_na 
Maria Matilda Ţeţu, sena_ 
tor PNL, a declarat unui 
redactor A.M. PRESS: 
„Apreciez că acesţ guvern 
este neeoasitituţional. întru
cât foarte mulţi dintre 
miniştrii cu care cabinetul 
Vâcăroiu a pornit la drum 
au fost schimbaţi. Această 
remaniere, înainte de ale
geri, nu are decât un scop 
electoral. Această • schim
bare nevalidată de legis
lativ dovedeşte teama pu
terii de o confruntare cu 
Parlamentul"

„REMANIEREA ESTE 
PARA IMPORTANŢA"
Comentând recenta . re-

«antet® guvernamentală,
dl. ->eîg>» pje-
şedintele IteiDR, a declarat 
unui redactor AM. PîlESă:

„Consider ţă această re
maniere este fără impor
tanţă, întrucât schimbarea 
a doi miniştri într_un ca
binet nu inseamnă şi o 
schimbare a politicii gu
vernamentalei. Părerea 
mea este că această mu
tare făcută de suprafaţă 
n-j va avea nici o eficien., 
ţă“.
„FRKCTIE CU DIANA LA 
UN PICIOR DE LEMN"

„Actuala schimbare de 
miniştri o pot caracteriza 
în câteva cuvinte", a de
clarat agenţiei A.M. PRESS 
dL Gheorgie Alexandru 
Dinică, preşedintele Orga
nizaţiei Luptătorilor din 
Decembrie — OLD ’89. A_ 
ceste cuvinte, a mai pre
cizat dl. Dinică, sunt: 
„frecţie cu IJiana Ia un 
picior de lemn". „O ade
vărată remaniere guver_ 
namentală trebuia începută 
cu schimbarea premieru
lui Văcăroiu, care a dus 
ec nomia c V* i< i 
situaţie c i astruo&să 
mai precizat* revoluţiona
rul. _

CEL MAI TANAR 
PREŞEDINTE 

AL UNEI ORGANIZAŢII
CDR ARE 17 ANI

Valentin Şuvar este cel 
mai tânăr preşedinte aţ 
unei filiale a Convenţiei 
Pemoeratice conducând or
ganizaţia. din Topoloveni, 
El este elev te cLn-s* s

„Lupii singuratici"

şi criza
fUrsnare din  M ,  1)

te a intern ţkalaHza con- 
fiictul ■ din Caucâz. Epi
sodul s_a Încheiat insă 
fără vărsare de sânge, 
membrii grupului pre_ 
dăndu-se autorităţilor 
ţţHţ^şti, iar ostaticii au 
fost eMfe0t»|i 
. Cum menţhfcnitn . mai 

sus, deznodământul în 
cele două operaţii «*• 
Pervomaiskaia şi „A_ 
vrazia" — nu rezolvă 
problema cecenă. De alt
fel, chiar din comunica
tul lui' Elţîn reiese 'că 
luptele vor continua pâ
nă la Înfrângerea totală 
a comandourilor separa
tiştilor lui Dudaev.

Cecenia, care, împre
ună cu Inguşeţia forma11 
in cadrul fostei Uniuni 
Sovietice Republica So
cialistă Sovietică Auto
nomă Ceceno-Inguşâ, a 
devenit, după destrăma
rea imperiului roşu, o

cecenă
republică independentă 
In cadrul Federaţiei Ru. 
se. Aşezată în nordul 
Munţilor Caucaz, latre 
Marea Casplcă şi Marea 
Neagră, mică. rSi'JUMică 
cecenă este foarte bo
gată in petrol ţi gaze, 
fapt pentru care Rusia 
„ţine" la ea ca la ochii 
din cap. Este clar că 
«Wreyt federaţie nu va 
renunţa la bogăţiile a_ 
cestei mici republici, mai 
ales, că ele se măsoară 
în milioane de ' tone de 
ţiţei anual. Cine va iz
bândi până la urmă este 
greu de prevăzut. Şi nici 
soluţii nu se pot da. Cel 
mai productiv mod de a 
rezolva conflictul vor f , 
până la urmă, negocie
rile. Dar deocamdată, 
Ursul alb şi Lupul sin
guratic nici nu se gân
desc să ia loc la masa 
tratativelor , Atât Elţîn, 
cât şi Dudaev mizează 
pe cartea forţei; Care 
pe care?

901-8, la Liceul Ion Mi_ 
halacbe din localitate şi 
are porecla de „micul Na
poleon". Localitatea Topo
loveni este cunoscută 
pentru faptul că aici s_a 
născut Ion Mihalache, pre- 
şedinîele duluf Ţără
nesc, care în 1926 a fuzio
nat cu Partidul Naţional 
Român, condus de Iuliu 
Maniu, formând Partidul 
Naţional Ţărănesc. .

PNTCD SE OPUNE 
POLITIZĂRII 

CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE AL 
BĂNCII NAŢIONALE 
Partidul Naţional Ţără

nesc Creştin Democrat va 
respinge numirea unor 
reprezentanţi ai partidelor 
politice în consiliul de ad
ministraţie al Băncii Na
ţionale, declară senatorul 
Radu Vasile, noul secre
tar general al acestei for
maţiuni. Dacă această mă
sură va fi totuşi adop
tată de Parlament, con
ducerea PNŢCD va solicita 
un loc în Consiliul de Ad
ministraţie al Băncii Na
ţionale.

MIRCEA DRUC VA 
RECANDÎDA LA

r m m m m fiA  
ROMANrta. NUMAI 
SUSŢINUT DE UN 

PARTID FORMAT RIN 
TINERI

„Deocamdată, nu. inten
ţionez să candidez la pre_ 

de-
clarat agenţfsi A.M. PRESS 

e*-pre- .
ntîer al RSbpubîfclî -Mol
dova fi ccudkte1'. î*t

anul 1992, la preşedinţia 
României. Nu exclud a 
mai precizat dl. Druc, o 
candidatură la preşedinţie, 
dar nu voi accepta acest 
lucru „decât susţinut de 
„ formaţiune politică for„ 
mată din tineri1'.

GRIPA CARE BÂNTUIE 
PE PLAIURI BISTRITENE

EgTE CAUZATA DE 
VIRUS DE TIP A

Spitalul Judeţean 61 tri- 
ţa Năsăud continuă să se 
afle în carantină în urma 
epidemiei de gripă. Direc
torul general al Spitalului, 
doctorul Mircea Buta, a 
declarat corespondentului 
A.M. PRESS din zonă că 
Institutul de Virusologie 
din Bucureşti a identificat 
virusul gripal ca fiind de 
tip A. La Bistriţa nu s.au 
înregistrat cazuri m°r- 
tale, situaţia fiind sub 
control Se menţin în con
tinuare măsurile profilac
tice.

MIRON CdZMA NU ESTE 
MEMBRU AL 

PARTIDULUI DE 
GUVERNĂMÂNT

Liderul minerilor din 
Valea Jiului. Miron Coz- 
nş, a declarat in mai multe 
rânduri că vă candida la 
funcţia de senator pe lis- 
teie PDSR. bif«'3 execu_ 
tiv al filialei PDSR Hu
nedoara a declarat public 
că: „Miron Cozma nu este 
membru al organizaţiei 
noastre şi nu există nici 
o cerere în acest sens. 
Dacă o va face oficial, 
r  * ”i t-~ opertuaitajea 
cererii sale şi dacă fi vom

■ ■% ■'
I*'
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SC. APROTERRA S.A.. SIMERIA

Livrează acumulatoare auto, produse de 
SX. ROMBAT S.A. BISTRIŢA, Ia următoarele 
preţuri.* ■ .

•  12 x 55 Ah START — 88 487 lei
•  12 x 55 Ah CYCLON — 92 509 lei
•  12 X 66 Ah STAR — 104 646 Iei
«  12 x 150 Ah — 224 676 Iei
•  12 X ISO Ah — 360 490 Iei

In preţ sunt induse adaosul comercial şi 
TVA. ' '

Pentru livrările en gros, adaosul comercial 
este itegstteM,

Reamintim că S.C. APROTERRA S.A. SI
M B R IA  este  d is tr ib u ito r  m tIc  g e n tra  am m iăa- 

"''”1 in jădeţri Hunedoara. «

Se Mări Ihnteăză din stoc:
•  anvelope produse de Danubiana Bucu

reşti; Victoria Floreşti; precum şi anvelope din 
import marca STON1L şi MATADOR.

•  piese auto şi de tractor.

•  îngrăşăminte chimice, carbid, electrozi.

acorda şansa de a candite 
da pe listele noastre". Con
ducerea hunedoreană a 
PDSR a mai declarat că 
urmăreşte cu atenţie pro
cesele Ini Miron Cozma.

PDSR VREA SA FACA 
o c m  dUlcî 

ELECTORATULUI 
MAGHIAR

Alături de numeroasele 
sale departamente, PDSR 
intenţionează să creeze 
ţ, i > !< pentru ninorîtăţi, 
a aflat un redactor A.M. 
PRESS de la surse ale 
principalului partid de gu
vernământ. PDSR şi_a 
propus să_şi apropie, pe 
această cale, o parte a 
electoratului maghiar, de- 
spre care presupunem că ar 
vota pentru CDR, nu pen
tru UDMR. PDSR doreşte, 
de asemenea, sâ_şi creeze 
astfel imaginea uneî for
maţiuni politice eefdlîteate 
în j x  priveşte tratarea 
problemei minorităţilor 
Aşa $_ar explica, potrivit 
aceloraşi surse, cir ce 
simţit nevoia ic a
epopta în Consiliul său 
Naţional şi câteva per_ 

m > d< j uUJ--> k Na ic n a . 
ghiară, pe care a trebuit 
să le curteze pentru a le 
obţine «1 ziua i

CONVENŢIA 
DEMOCRATICA VA 

I PESWABE \
CANDIDAŢILOR PENTRU
POSTURILE DE PRIM «I 

61 VICEPRIMAR ÎN 
CAPITALA

Acum, Congresul
PNŢCţJ, Convenţia Uemo-

f ' r t [ i
cratică vă Stâbiîf Candida
ţii pentru primăriile din 
Capitală. Pentru cele şpse 
sectoare, candidaţii la pos
turile de primar şi vice_ 
primar vor ' fi stabiliţi de 
organizaţiile de sector ale 
CDR. Pentru Primăria Ca
pitalei. hotărârea va fi 
luată de conducerea la 
vârf a Convenţiei. Surse 
din cadrul CDR susţin că 
la alegerile locale candi
datul pentru postul’ de 
primar general va fi mem
bru al PNŢCD. Desemna
rea candidaţilor va începe 
cu sectorul I al Capitalei, 
şedinţa urmând să se des
făşoare în data de 29 ia
nuarie a.c.

DEPUTATUL CORNEL 
BRAHAŞ AFIRMA CA 

VA CONTINUA SA 
ORGANIZEZE DREAPTA 

. ■ ROMANEASCA .

Deputatul Cornel Bra_ 
has a păralit Partidul 
Dreapta Naţională. In le
gătură cu modul in care 
tşi va desfăşura in viitor 
activitatea politică, dL 
3. ha .t i, (î •v.rtj ̂  
A.M. PRESS: „Voi conti
nua să încerc reorganiza- 

dreptei româneşti Vr 
fost şi sunt un om de 
dreapta. Această atitudine 
am avut-c iniţia! în PUNR, 
după care am încercat să 
formez dreapta pe schele
tul arestul mte ' partid. 
Dreapta Naţională. A fost 
b încercare nereuşită, dar 
ea nu mă va opri din 
drumul

r  T _  I
SOCIETATEA COMERCIALA „CORA" S.A. t

Ca sediul in Hunedoara, Piaţa Libertăţii,/ 
nr. 13, jud. Hunedoara, înregistrată ku Registrul ■
comerţului cu ur. J/20/69/1991, orgaidzează i 
data de 1. 02. 1996, ora 9, {,■ |

A....C 3

mp.

mp.

pentru următoarele spaţii: - i

•  Mag. nr. 54, ţesături Hunedoara -— 217

Mag. nr. 18, Parfumcrie — Gheiari — 75

•  Chioşc nr. 43, hdul Traian — 4 mp. ,

licitaţia va avea loc la sediul societăţii la 
data mal sus menţionată. Documentaţia se poate 1 
procura de la sediul societăţii, Ia secretariat, 
zlfoic între orele Î.36--11.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel 654/712244, - (63)i

Recent in Monitorul O- 
ficial al României a apă
rut La*'» nr. 126 privind 
regimul materialelor ex
plozive.

Pentru â putea produce 
şi prepara materiale ex
plozive, persoanele care 
prin Statutul de înfiinţare 
a Societăţii Comerciale, 
au ca obiect astfel de o- 
peraţiuni, sunt obligate să 
obţină, în prealabil, auto
rizaţia Inspectoratului de 
Stat Teritorial pentru Pro
tecţia Muncii şi a Inspec
toratului Judeţean de Po
liţie şi să se înregistreze 
la aceste unităţi. Aceeaşi 
obligaţie revine şi persoa
nelor care deţin, transportă 
şi folosesc materii explo.

ATENŢIE LA MATERIALELE EXPLO ZIVE
zive.

Autorizaţiile se elibe
rează pe o durată deter- 
minată - şi se pot retrage 
dacă sunt Încălcate preve
derile legale care au stat 
la baza eliberării acesto
ra

Transportul materiilor 
explozive In acelaşi ve^ 
hicul împreună cu alte 
materiale precum şi ac
cesul In vehicul ,a persoa
nelor străine de transport 
sunt interzise. Autovehi
culul trebuie să, fie spe
cial amenajat, iar mânui
rea materialelor explozive

se efectuează sub directa 
supraveghere a artificieri
lor autorizaţi, de către 
personal special instruit 
pentru asemenea operaţi
uni.

Manipularea materiilor 
explozive pe timpul nopţii 
este interzisă. Orice per
soană care găseşte mate
rii explozive este obligată 
să le predea celui mai a_ 
propiat organ de poliţie 
sau să_i Indice locul in 
care se află, pentru, ca a- 
cesta să procedeze de în. 
dată la ridicarea lor.

Persoanele Juridice şi

fizice autorizate să fabrice, 
să confecţioneze sau să 
comercializeze obiecte ar
tizanale - sau de distracţie, 
pe bază de amestecuri pi. 
rotehnicc. sunt obligate ca 
la depozitarea, păstrarea, 
mânuirea acestora, ca şi 
a materiilor din care sunt 
făcute, să respecte normele 
tehnice privind regimul 
materiilor explozive.1

Vânzarea de materii ex
plozive, cu excepţia o- 
bJectelor artizanale şi de 
distracţie, se face nttmai 
persoanelor autorizate să 
le deţină, folosească sau

să facă operaţiuni cu ast
fel de materii.

Producerea. eXperimen 
tarea pr lu r srea cfeţ "•c. 
rea, transportul, folosirea 
sau orice ' sfti operaţiune ■ 
cu materii explozive, î%?» 
tuate fără drept, constituie 
infracţiune şi se pedep_ 
seşte cu închisoare de la 
6 luni la & ani.

Când fapta se referă 
la o cantitate mai mare 
de 1 kg echivalent trotil 
sau când cantitatea de ex
ploziv este însoţită de 
materiale de iniţiere, pe
deapsa este închisoare de

I

la 2 la 7 ani. Tentativă se 
pedepseşte.

'Pentru' nerespectarea’:. al
tor prevederi ale fegii. 
cuantumul contravenţiilor 
care se oot aplica se «în
cadrează între 1—10 mi
lioane de lei.

Legea intră în vigear< 
după 30 zile după publi
care, respectiv din 28. 01. 
1996

Pe data intrării în vi
goare a legii. Decretul 297/ 
1977, precum şi reglemen
tările referitoare la mate
riile explozive din Decre
tul 367/1971 se abrogă.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Hunedoara
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând camion SRD.
fabricaţie 1982, înmatricu
lat. Deva, 624834. (396038)

•  Vând Dacia 1300, stare"
bună. Inf. tel. 628566, 13- 
45. (396037)

•  Vând garsonieră con_ 
fort sporit Orăştie, Prica- 
zului. bloc 33, ap. 70.

(3922)
•  Vând batoză cereale 

pentru. zonă de deal. In_ 
formaţii tel. 659357.

• (23510)
•  _UM '01099, cu sediul 

fn Brad. strada Avram 
Iancu, organizează licita., 
ţie pentru achiziţionarea

următoarelor produse: pâine 
albă, ouă* brânză, tele
mea. came, cartofi toam_ 
nă. prepaşpte came, varză 
murata. Relaţii la tel. 
651440. interior 38. (23513)

•  Vând casă şi teren
agricol, sat Plopi, nr. 72, 
informaţii tel. 770656. Ha, 
ţeg. (2976)

•  Vând casă. Hunedoara,
str. Doctor Marinescu. nr. 
22. tel. 721450. (2797)

•  Vând casă cu etaj, 
scară interioară, Opel Ka- 
dett, fabricaţie 1981. TeL 
724820. orele 9—20. (2798)

•  Vând apartament două
camere, parehetat, intrări 
separate. Brad. Informaţii 
(fel. 713548. (2799)

•  Vând casă, şură, gră_
dină cu pomi, Hărţăganl, 
tel. «29387. (3404)

•  Vindem casă în Ve, 
ţel. nr. 167. tel. 629387.

(3404),
•  Vând teren intravilan 

48 ari, Sîntuhalm, nr. 30

C (intersecţia Hunedoara), 
Relaţii Deva, Dacia, bl. 26, 
âp. 4. (3406)

•. r.v .*rtw w rtw »vrtv.
BANKPOST S.A.

— Filiala Brad vinde 
la licitaţie publică 
imobilul situat în co_ 
muna Ribiţa, nr, 13, 
judeţul Hunedoara, 
compus din ; casă. a_ 
nexe. curte şi grădină. 
Preţ pornire ; — '38
milioane lei. Licitaţia 
vp avea loc în data 
de 25. 01. 1996. ora 
10. Ia sediul Judecă
toriei Brad. Relaţii 
suplimentare la ' tel.

- 651511, 651735. (23514)

•  Vând apartament trei
camere, Mărăşti,, bl 13. 
tei. 629601. (3415)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1990, tel. 625413. 
625417. (3410)

. •  Vând apartament . 4
camere, etaj 1, Câlan, 
central, tel. 615027. (3414)

•  Vând Dacia 1300, anul
1981, preţ 5 500 000 lei. 
Tel. 2111*7. (3419)

•  Vând anvelope auto 
eecond hand. tel. 624033.

(3894)
•  Vând pian marca Ant

Petrof excepţional, infor_ 
maţii 628160. (3416)

•  Vând Audi 80, fabri_ 
caţie 1981, neînmatriculat, 
pământ, fânaţ la Bîrsău, 
câine dalmâţian, tel. 627503.

(3411)
•  Vând casă Pane, a.

partament 4 camere Deva, 
Micro, tel. 626531. (3407)

•  Vând televizoare co_ 
lor germane, secopd hand, 
diferite dimensiuni, pre_ 
ţuri 80—140 DM/buc„ tel; 
064/190677 sau 064/140469.

(3310)
•  Vând Audi 80 înma

triculat, tel. 621263.’ .‘
(3405)

I

4

•  Depozit Deva, str. 
Eminescu, 63,' vinde: al_ 
cooi, vodcă, rom, rachiu, 
z&băr. Tel. 618404. (3397)

ÎNCHIRIERI

•  Caut de închiriat gar_
sonieră mobilată (termen 
lung); tel. 612604, orele 
8—12. "  (3418)

. DIVERSE V

•  SC Kita Comimpex 
SRL, anunţă modificarea 
adaosului comercial de la 
0—100 la su(tă începând 
cu data de 1. *2. 1996.

(3408)
•  Sczublstomato anunţă

intenţia de majorare a 
tarifelor începând cu 1 
februarie 1996. (800)

PIERDERI

•  SG Adaconi SRL Ha.
ţeg, pierdut cod fiscal, 
îl declar nul. (2969)

•  Pierdut . legitimaţie 
handicapat, nr. 107, pe 
numele Neţoip Ioana. O 
declar' nulă.

^ ' OFERTE

DE SERVICII
•  Angajăm urgent vân

zătoare barmană . şi con
ducător auto, categoria G. 
Tel. 611121. . (3428)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc opt ani 

de când a plecat pentru 
totdeauna scumpa mea 
fiică
bodica nicoleta giba
Mama — Maria lîaram,

'((3422)
•  Se împlinesc şase 

- săptămâni de când ne_a
părăsit fulgerător

IOAff GIRJOB 
soţ, tată, aocru şi bunic. Nu 
te vom uita niciodată! 
Parastasul de pomenire are 
loc duminică, 28 ianuarie 
a.c, la Biserica Ortodoxă 
din Orăştie, str. Unirii. 
Dumnezeu să_l odihnească! 
Familia. (63923)

DECESE

ÎN  INCINTA RESTAURANTULUI 
ASTORIA

EN GROS
Deschis zilnic între orele 9—17 în sa- 

Ionul restaurantului. : «
Intrarea prin faţă.

Vând instalaţie de îmbuteliat sucuri sau 
băuturi spirtoase) tuburi CO2 , ambalaje 1/4,
1/2, 1/1 şi butoaie PVC, cap. 200, 60 litri şi 
alte accesorii.

Deva, telefon 230667. (6396137)

H B  C I R O
CREDITANSTALT IIMVEST RO M AN LA 

•• o fe ră  In v e s tito r ilo r  

FO N D U LU I R O M Â N  DE 
IN V ESTIŢII

2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0  le i  in  p r e m ii

La inoeputiii lunii februar!*, o  
tragere la aorti pentru inveelitorli 
programului A. oare la 31 .Ol .1 0 9 6  

au în eold minimum 3 0 0 .0 0 0  lei.

1 premiu - de 2 3 .0 0 0 .0 0 0  lei 
5 premii - de 3 .0 0 0 .0 0 0  lei ’ |

28  premii - de 1 .0 0 0 ,0 0 0  lei v
1 OOO premii» d e  1 0 0 .0 0 0  Iii V ,
2 .0 0 0  premii - de 5 0 .0 0 0  lei |  I

* Un tragic -acci
dent, !n urmă cu şase 
ani, a răpit-o dintre 
noi pe minunata şi 
iubita mamă şi soţie 
LUCIA CASALEAN 
din Mesteacăn. Brad,' 
Nimeni şi niciodată 
In' sufletul nostru nu 
o va putea înlocui 
Soţul Roman, copiii 
Dorin, Mihai, nurorile 
Dana, Alina, şi nepoţii 
Lucian şi Alan. (23511) -

•  Colectivul firmei 
SG Ferm Construct 
SRL din Deva este 
alături de familia 
Hansar Sorin în grea
ua pierdere pricinuită 
de decesul tatălui

TRAIAN HANSAR
Dumnezeu să_l o_ 

dihnească în pace.
(3424)

m ' : ' ’
•  Cu durere nemăr

ginită fiica Lucia, gi
nerele Iulian şi ne
potul Robert anunţă 
încetarea fulgerătoare 
din viaţă â celei care 
a fost o minunată 
mamă şl bunică

ELISABETA f i "  

GEORGESCU 
în vârstă de 62 ani. 
înmormântarea. azi, 24 
ianuarie, ora 13, Ia 
Cimitirul Catolic De
va. Dumnezeu să o 
odihnească în pace I 

(3421)

•  Un ultim omagiu 
pentru cel cane a fost 
SOLOMON FLORONI ? 
de 86 ani, din Păclişa : 
După o grea şi lungă 
suferinţă ne-a pără
sit pentru totdeauna, 
vom păstra o veşnică 
amintire.'; Familia.

' (9978)

TAXf YELLOW CflB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ere din 24, 

la dispoziţia dumneavoastră*!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul i 

preluării clientului

TO TU L LA  
TELEFO N

0EvÂ,rtf.
M. Eminescu,rtr.2
Telefon, 616663

d m A.G.E.R. SERVICERocuresti

Q P S iiIA qttmn tUqiattittrianlo Q  Siilrm comp/rl tbgarm(ir , 
/ttfaitnlr jlt* fit nuti nutri prnlnf prothtuti t murii
P£QtTt"îilf>l~tliM Qffttilmitt |V 0  ItfoTtin.iriipidr'ti dr rul̂ ntt 
■.„topii tlrJVt.r £3 D,t(iUititmibiU

< ! f-
DEVA

strICâtugireni. nr.' 14! ttl/fu 054 219167 \ 
Ale«a Slntghalm Compic» Euxorcnu» boa» 3 9

parbrizele noastre sunt mereu în fată

V IMPORTANT!

|  Proprietari de clădiri şi alte construcţii,
* destinate pentru locuinţe sau orice alte desti-

naţii ! ' . ■ i  .
Potrivit Legii nr. 136/1995, începând de Ia 

01.02.1996 clădirile aparţinând persoanelor fi
zice nu mai sunt asigurate prin efectul Legii. 

~  SOLUŢIA: .
încheiaţi asigurări facultative la societatea 

de asigurări „ION TIRIAC” S-A. * *  ASIT su
cursala Deva •• - -

f — 2700, AL Crizantemelor, bl- E 14/b, sc. % 
ap. 2, tel/fax: 221549, judi. Hunedoara ;

* AGENŢIA HUNEDOARA:
— 2750, str. G. Enescu, nr. 5, ap- 1, tel: 

715277, jud- Hunedoara-

MOLDBOMSA
V ă oferă d instoc: 

> plăci e r tila le  

azbootmcvt 

(oftgUkt C iX I
1159x1750x6'* 8

* cortltf laaâut
tM if te e t iX )

25x55x4, 50x50x5
.  firm ă eaHkrată 
ttitv te*  e j u . r
Ot*87 • 0*5,S?0 6
.  ţtv f fsstolattl, 

ţevi neire, zlucita  
şirtctt& giri are 

- tablă ztRcafâ 
(orlylne C.SJ.)

g - 0,55 mm

la ş ., s tr. Tătar aş i n r. 57, 

tel fax Q32; (7279*.;. 

270499, 

te l 0 3 2 T 73025

ACCELERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

AŢI ALES ? V-AŢI DECIS ?
Vă aşteptăm la centrele de subscriere 

pentru a vă exprima opţiunea de depunere a 
titlurilor de privatizare, contra acţiuni ! ...

Numai până in 31 martie 1996 puteţi opta 
pentru una dfn societăţile comerciale din ţară, 
şi de ce nu ?..- pentru una din cele 115 societăţi 
din judeţ.

Până la 30 aprilie 1996 aveţi şi posibili
tatea de a opta pentru unui din fondurile pro
prietăţii private.

După această dată atât CNF căi-şi cer
tificatele devin nule f - *

VALORIFICAŢI ŞANSA l 
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI, ALEGEŢI 
ACUM I' -

FIRMA '
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.
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vă oferă: din import vest 
in cantităţi nelimitate 

•  CIORAPI PANTALONI STRECH CU 
EFECT MEDICINAL.
? 7 — toate mărimile, toate culorile

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI 
Adresa birourilor: CIuj-N. str. Iuliu Maniu, 

nr-6
Telefon/Fax 064-194030 (luni-vineri : 8-16) 

Orar depozit : satul Vlaha, intre luni şl sâm- | 
bătă 8—16. * 'J

S.C. ALIN TRANS IMPEX S.R.L.

0  Cap tractoare plus semiremorci
•  Camion IFA L 60-plus remorcă
•  Transcontainer v
•  Remorci agricole şi cisterne 6 io
•  Bene agricole şi autobasculante 8,16 to
•  Congelator
•  Dulap şi vitrină frigorifică
•  Rotisor A.P.
•  Cazan ţuică 165 1
0 Bazine fibră sticlă 5 000 1
Relaţii la tel. 650823; 650930; 651926. !
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