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Reunit la Braşov, sâm- Aici sc adaugă ioipozi. |  

I bâtă. 23 mar ii' a.c., tele uriaşe p e şa la rii şi - 
î Comitetul Director al colaborări, QASxui şi a- I 
I Uniunii Ziariştilor Pro- juterhl de şomaj,’ iar la* 
! fesioipşti din România capitolul venituri din |  
|  a analizat situaţia ttîspe. jiublfcitate se ţiercep .9 ;

rată în care sc află la<sdtă TVA şi 10 la 
? întreaga presă scrisă, sută taxe focalei''eoni _
* considerând că este o. plet nejustificate, care j 
j bligaţia sa să facă acest întregesc tabloul anOr I 

Apel la Preşedintele biruri Veritabile şi prac- J 
României, la Parlament, tic imposibil de acope- I 
Guvern şi la- toţi frunta- rit din resurse prn_ j 
şii partidelor politice, prii. Se .poceşte, «are, |  
ccrându.lc să intervină dispariţia totală a* Înde. * 
urgent, cu măsuri con. pendenţei jurnaliştilor şi j 
crete pentru slăbirea subjugarea lor unor h i - > 
uriaşelor presiuni fi. t ere se politico sau eco- I 
nanciare care pericliţea. no mice forţelor dispuse * 
ză grav : apariţia tutu. să profite de conjunc. |  
ror publicaţiilor. tura creată pe baza im. *

Creştem» continuă a presiei false că activi- » 
costurilor şl diminuarea tatea de presă a r i i  una I 
puterii de cumpărare a profitabilă ? E bine de ! 
populaţiei au făcut ca ştiut r.ă până şi în con_ 1 
tirajele tuturor cotidia- diţiile în oare ml s_ar j 
nedor să se prăbuşească înregistra o balanţă ne. { 
ameninţător, ca un mare gativă, impozitul pe * 
număr de publicaţii să profit perceput activită. I 
dea deja faliment, iar tii de presă ar fi de î 
marea majoritate a re_ 38 la sută, neexistând * 
dacţiilor să se afle la nici un . fel de diferen- I 
limita supravieţuirii. ţiere faţă de impozi- » 

fu ciuda mai multor tele din comerţ, jocuri 1 
întâlniri şi a unor pro. de noroc sau alte do. * 
misiuni făcute ; presei, menii, In aceeaşi măsură 
măsurile luate au avut semnalăm nivelul chi. 
un caracter mai mult riilor pe spaţiile, redac- > 
simbolic, preţul hârtiei a ţionale, lipsa oricăror fa- I 
continuat să crească per. cilităţi existente pretu- ! 
cepându_so o serie in . tindeni în lume pentru |  
treagă de taxe şi impo- ziarişti — de ţa tra n s .»

I

Duminica Matiitat

l

Sfânta noastră biserică 
sărbătoreşte to 7'-' aprilie 
Duminica Floriilor. ; Cu 
evlavie in simţire ne- în
dreptăm astăzi mintea şi 
mai alea inima spre pă
mântul Tării Sfinte, când 
Palestina era străbătută 
de la un capăt la altul, 

j j i  lung si in lat, de Fiul 
lui Dumnezeu făcut, om 
din iubire pentru om, 
dare aducea credinciosului 
izbăvire din păcat, iar

_ _ ___  _ ___ __ ___ _ __ omenirii mesajul păcii
zite . unui domeniu de port şi cazare, la trans- I 5» evanghelia iubirii. Cu 
cert interes naţional, misiuni şi asistenţă mt‘_ - Sfântă emoţie şi cu a_ 
mai ales intr-un an e_ dicălă, la o protecţie I  dâncă reculegere depănăm 
leetoral cum este cel în socială Pe măsura pro _ * 
curs, fesiei cu cel mai marc I

O analiză succintă a număr de infarcturi din J 
cheltuielilor curente fă . lume, I
cute de orice redacţie va Ajjl trecut mai bine de '  
demonstra fără echivoc 6 ani de la Revoluţia > 
că resursele economice din Decembrie 1989, dar I 
âle presei scrise sunt presa scrisă, ca şi maşs- J 
practic secătuite, chiar în media în ansamblul ei au |  
condiţiile în care preţu. rămas la periferia preo- » 
rile zian  ̂ior au ajuns Ia eupărilor Puterii şi Par~ I 
cote jtdgşea <i>uecesibile o. lamentulub a tuturor oa. • 
inului de rând , oscilând hienilor politici, preo. 
între 390 »-* »••*■“ « — 5 “  -*-»
f.a tariful
fie», 25 la sută "din pre- #U**ea ei. Suntem uni-» 
ţul uimi exemplar arc *’a ţară din Centrul şi I 
această destinaţie, 4jâ>- Estul Europei în care [ 
zarea reprezintă cel jm». '«fătul- nu a investit nici |  
ţin 30 la. sută. tiparul măcar un leu în' tipo_ *

| r  —  minim 15: la sută, şa- ffrafii, în care Se men- |  
v larille şi colaborările — tine monopolul asupra * 

cam 30 la stttă,. chiria hârtiei de ziar, numă- |

amintirea evenimentului 
de astăzi: intrarea so
lemnă a Mântuitorului 
nostru în cetatea sfântă 
a Ierusalimului, înconju
rat de sfinţii Săi uce
nici şi apostoli, urmat 
de mulţimea entuziastă a 
evreilor, care L-au a- 
clamat ca pe adevăratul 
Mesia al lui Israil.

Ştiind că i s-a apropiat 
‘ceasul' şi că - urmând a

rind şi dând viaţa Sa 
pe cruce pentru viaţa lu
mii, jertfindu_se pe sine 

' ca un adevărat jitiei al, 
Paştilor spre împăcarea 
omului cu Dumnezeu, a 
cerului cu pământul. Cu 
şase zile mai Înainte de 
Paşti, El s-a îndreptat 
spre Ierusalim, pentru ca 
acolo să prăznuiaseă — 
după datină — împreună 
cn ceilalţi fii credincioşi 
ai lui Avraam marea săr
bătoare a Paştilor.

Adevărat împărat al 
păcii şi al împăcării, Dom
nul nostru Iisus Hristos 
intră in acest chip săr
bătoresc în Ierusalim. Pe 
măsură ce se apropia de 
Ierusalim, entuziasmul - 
mulţimii creştea mereu. 
Cei ce coborau spre 
cetate s-au întâlnit cu 
mulţimea ce ieşea -din o- 
raş, deoarece auziseră că 
Kristos Domnul s_ar fi 
aflat în Beţania şi că 
ar fi plecat spre Ieru
salim. Cinstindu-I. ca

de leii mai mult «te fiu J f lini J *  p? u n : adevărat rege p»e-
ariful actual al liâr_ hibarea decât de sp ri-I  £  vola Ţat£u» -Sau cel . siamc, mţilţimea a aş -  

" ■ • dm ceruri, bând paharul
suferinţei până la fund. 
Domnul Iisus Hristos tre
buia să aducă suprema 
jertfă de împăcare ofe_

Pr. dr. I. O. RUDEANl

fConflnuare în pag. a 2-a)

şi întreţinerea — în 
jur de 10 la sută, abo
namentele la agenţi» de 
presă, deplasările îi» te
ren, telefoanele şi con_ 
sumabilele — cam 8 Ia 
sută, ceea ce conduce

rUl punctelor de difu_  ̂
zare ajungând să se re- |  
ducă în loc să crească, * 
prin vânzarea chioşcu-£ 
rilor existente anterior, J 
îar SNCFR-Ul perce- |

Redacţia ziarului „Cuvântul liber \  
t transmite tuturor credincioşilor care săr-  ̂
’ bătoresc duminică Sfintele Paşti urarea t 
creştinească „SĂRBĂTORI FERICITE11 ! j

( la aproape 120 la sută ! (Continuare în pag. a 2_a) |
HRISTOS A ÎNVIAT!  J

eta. 1

COMORI FOLCLORICE
în  zilele de 6—7 apri

lie, Casa de Cultură 
Brad organizează ediţia 
a IV-a a concursului 
inter judeţean de tarafuri 
şl grilpuri instrumentale 
de muzică populară 
„Comori folclorice1'. (V. 
R.).

DE SERVICIU
•  Hunedorenii se vor 

adresa farmaciei ,,'Lu— 
Ka“ SRL, situată în

zona pieţei, str. N. Băl- 
eescu. nr. 1. (E. S-).

FOTBAL • -
PE STADIOANE 

•  Duminică, în Divi. 
zia G, una dintre, par
tidele ceîe raai intere
sante se dispută la  Si- 
meria între CFR Marmo- 
şim — Constructorul Hu
nedoara. Spectatorii din 
Căi an'. Brad (Metalul 
Crişcior), Ghelari • pot 
să-şi urmărească favo
riţii pe propriile tere

nuri In meciurile 
pei a 23-a. (S.C.). ■

HANDBAL î
FEMININ |

Sâmbătă, în Sala * 
Sporturilor din Deva, |  
începând de la ora 9, se » 
va desfăşura turneul |  
patru, seria a 13-a din * 
Campionatul Republi- I 
can de juniori, Ia hand- * 
bal feminin, organizat » 
de C.S.S. Alba Iiilia. I  
Participă echipele de ju- j 
niorl — C.S.S. Arad, I 
Viitorul Cluj, Liceul de ! 

Ed. Fizică şi Sport CSS I
Bistriţa. (S.G.). I

• • • • • • • • • • • • • •

IN  Z IA R U L '

D E  A Z I î

CALEIDOSCOP

DUMINICAL
< • • • • ■ • • • • • • • •

De ziua onomastică a 
celor ce se numesc: 
Floarea, Florica, l'lâ- 
rina, Florea, Florin, 
Florinei şl a altora al 
căror nume are legă
tură cu Floride şl cu 
florile, redacţia zia
rului nostru le adre. - 
sează tradiţionala u- 
rare de «La mulţi 
ani!", însoţită de gân-: 
durile noastre de bine.

9 e e e e s e » M « te e e « o M

CONDAMNAT 
PE VIAŢĂ -

Ieri, la Tribunalul Ju
deţean Hunedoara s-a 
.pronunţat sentinţa în cau
ză inculpatului Jian Be- 
niamin —► cel care, în 
martie 1995, a ucis cinci 
persoane cu o armă de

| Hclicităit de %aşti f
Î ă Doriţi să yă felicitaţi rudele, prietenii, colegii,?

colectivul de salariaţi, partenerii de afaceri, cu prl_ ţ  vânătoare .în judeţele 
4 lejul Sfintelor Sărbători de Paşti? J Huncdoar:
î Ziarul „Cuvântul liber" vă pune la dispoziţie co- »
{ Ioanele sale la costuri accesibile. Vă aşteptăm anun-L 
|  ţurile direct Ia redacţia prltt fax ori prin poştă. 1 
ţ  De asemenea, Ia chioşcurile noastre de ziare din (
* Deva, Hunedoara şi Orăştie, găsiţi cele mai frumoase ?
£ f i  măi ieftine felicitări adecvate Sărbătorilor de Paşti, f

Hunedoara şi Alba.
Aşadar, după un an de 

zile,~ în carş criminalul 
a cerut inclusiv strămu
tarea procesului — com
pletul de judecată s-a 
pronunţat: închisoare pe 
viaţă. (V. N.).

Vocaţia pentru agricultura
Origât de mare, puter

nic şi imun s-ar crede 
cineva, , nu poate . să nu 
recunoască . faptul că e- 
xlstenţa sa ca persoană 
este. nemijlocit l^jată de 
starea agriculturii, a- 
ceâsta asigue|f^du-i hra-, 
na de care şge , nevoi#,
zilnic. Vrând—nevrând, 
întâlnindu-ne zilnic b» -ţŞj 
masă cu produsele o(ŞŞv 
cii agricultorilor, nu * 
tem să nu rie gândi'UVŞi 
la anonimii cărora le da
torăm respectul şi consi
deraţia , pentru tot ceda ce 
fac, în folosul seroenilox 
lor. Cu mai multă sau 
mai puţină chemare. în 
condiţii inedite, în fie. 
care an, uneori destul de 
vitrege, oamenii ogoare
lor (deveniţi acum pro
prietari de pământ şi ?de 
mijloace mecanizate, după 
inspiraţie şi posibilităţi) 
fac ce ştiu şi ce pot pen
tru a da sens şi îm
plinire deprinderilor a- 
gricold.

Din categoria oameni
lor ca Vofraţjc pentru a- 
gricultură face parte şi dl 
ing. Artur Sehmidt, o mai 
veche cunoştinţă a noas
tră, acum pensionar ac
tiv — cUm îi place să 
spună, după peste 38 
de aţii de muncă presta
tă în ? domeniul creşterii 
şi îngrăşŞrii porcilor la

fostul 1SCIP Orăştie (a. 
«im S.C. Sinprod). Om cu 
iniţiativă şi curaj, ime
diat după 1989 s-a apu
cat cii nădejde să între
prindă ceva In privinţa

E - teţiai agricole, ne- 
câ»»du-se cu gândul 

■ftjţ : jpoate trăi doar ca un 
«implm pensionar. Ne-am. s 

găsit de curând, la- 
Deva, la o întâlnire ec 
«dnisţrul agriculturii : 
alimentaţiei In discuţie- 
mi-a spus că îi merge. î»t 
general, aproape bkig. 
îitsă mai în tâm pin  . şl 
uncie flificuIUiţi, - care 

. ddpă 8 ani de 
nu prea mai < au m tî mz 
tel de justificare. La 
ca şi alţi participară» la 
întâlnire, a pus In faţa 
ministrului câteva din 
problemele de fond cu 
care se confruntă jmum 
agricultorii. Iată-ip punc
tate succint. Asociaţia a- 
gricolă din Orăştie;' din 
care face parte, lucrea
ză O suprafaţă f>5
de ha, având o bună dkv . 
tare tehnică. beneficiind 
de un însemnau, sprijin 
german. Necazul este că, 
din cauza furturilor din 
cecoltăş există rişeiil să 
se cultive în viitor doar 
cereale păioase. care sunt 

NICOLAE TÎRC5DB
• •• ' ' ■»«■" 'i* w  1 ■

(Continuare î» 0«g l«'2-a)

•  Vă oferă: ,,

Q  R A F I N A M E N T  ş i

prin p rodusele  sale: C Ă L I T A l  fc

lichiorurile crema LADY M
( ciocoiatâ  ̂ciocoi aia cu vişine, ciocolată cm cocos, ciocolata 
ca alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie)

brandy-isi BROOS
TENTATIA RAFINAMENTULUI l
ORĂŞTIE, tel, 054—647572; fax 054—641942.

Aut. C.N.V.M. nr. 168 
din 22, IX. 1995

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor 1n 
perioada 8—12 aprilie 1996 :

Tip A — 800 000 lei; Tip B — 200 000 
le i; Tip C 100 000 lei; Tip D — 50 000 lei 
(la vânzare).

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi. aveţi tln viitor sigur mâine ! 
DEVA. tel.-fax 23055S HUNEDOARA - 
711430; PETROŞANI — 545302; ORĂŞTIE — 
642090; BRAD — A. lancu. 21/43 parter; SI- 
MERIA — A. lancu, bl. 6 parter; HAŢEG — 
77 05 73. ^

mmm
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POEZIA HOASTDA CEA DE TOATE ZILELE...
S-a-ntâmplat într.una 

din zilele în care pri
măvara a fost, pentru 
prima dată in acest an, 
cu adevărat convingătoa
re. Şi dacă astfel ne-am 
mai încălzit, cu siguranţă . 
că cei care miercuri 
(3 aprilie) s-au aflat în_ 
tr.un  anumit moment 
la Casa Cărţii din Data 
au trecut prin stări a .  
s«nănâtoare,

A' fost caid de-atâta 
soare - şi de-utâte pee_
Sfe, C&t& 4«i BSVftrŞăt 
odată cu prezentarea şi 
lansarea în  librăriile: 
oraşului nostru a celor 
patru volume de versuri 
aparţinând unor scriitori 
deja binecunoscuţi de- 
venilor (şi nu numai 
lo r): Eugen Evu, Ma-
rlana Pândaru, Valeriu 
Bârgftu şi Toader Steţco, 
volume apărute recent 
la editura Helicon" din 
Timişoara. Au fost re
prezentate şi editurile 

- „Concordia" din Arad — 
prut directorul ei, Toa- 
der Steţco, şi cartea sa 

, „Moartea preşedintelui

dictator" şi, respectiv,
„Câl&Mâ" din Deva (di
rector: Valeriu Bârgău), 
m  două dintre apari-
|i#f- „CWnd« fi
s#hU. — furnal d« iftz. 

.HM m  ungriHi" *  lui r  
JEugen Evu şi „Seara etad  
apare luna" de Radu 
f i  viu Bardan. Tot cu 
acest, prilej . a fost pre* 
zentată , M  Ma
rian Mihăilă — „Pro- 

..dficţia.. MmuM m  «uitura- 
le lft dreptul intenta- 
ţional* autorul dorind 
ca ea să cdftstituie tm 
prim semnal de alarmă 
fn , ce priveşte necesi
tatea reconsiderării  ̂şi 
repatrierii valorilor de 
artă, in conformitate eu 
dreptul Internaţional.

Dl prof. univ. dr. Vid
rei ■ Ţigu, redaetor-şef 
. edttt < i , Con»  cMa", 
referindu.so la cărţile 
lui Toader Steţco. a_ 
precia valoarea docu
mentară şi caracteristi
ca dă referinţă „pen
tru : o  părticică a isto
riei contemporane" pe 
care a dobândit-o car
tea „Moartea preşedin

telui dictator". Opus a_ 
eestei^ vbîunţdl ee po». / 
tii «Universul Iubirii" 
„ne poarte înspre un li, 
»*is tg| Mtnait#» intâr# 
gfat, ta «are ar ţ. t*ar& 
«tm «nunul", w in t  
dftpotzi# japap^i ia 
începutul sec. al XVII- 
lau.

Despre volumele de 
versuri ei».* celor *£%> 
poeţi hunedoreni, aşa 
-cum se menţiona la un 
moment dat, cel mai bine 
gîăsuiesc poeziile R»

1 «în#, ăstfeî ca ‘ autorii 
au vorbit îp puţine CU- 
vir tc 4^»pm A»i
reţinut semnificaţiile 
metaforelor ce dau ti
tlurile «elor două cărţi 
ale lui Eugen E vu: 
„Ghinda fi sabia" — 
tx  j ; un seranifi a I alfi 
sufletului transilvănean, 
moţesc, şi „Mierea săl
batică** • — sintetizând 
dorinţa „de a comunica 
prin suflet, prin  poe
zie". In  iremediabila-i 
tristeţe, poetul tşi m ăr. 
turiseşte totuşi sentimen
tul împlinim unui act 
de justiţie prin intra-

Aspect din timpul prezentării şi lansării ce lor 4 volume dc versuri 
la Casa Cărţii din Deva.

Foto: PAVEL LAZA

rea acestor cărţi în li
brăriile din Deva, un 
bras „faţă de care noi 
suntem datori" şi pe 
pare şi-l aminteşte me
reu ca „cetatea cu o 
«ticrlă pe umăr".

*£criu pe albul zăpe
zii" este titlul poeziei ce 
dasehide volumul „Ferigi 

■ Înzăpezite** al poete!
: Marian* Pândaru şi m  

care am asculta t-o in 
rostirea poetei, Vorsu. 
rile safe supt repre^en- 
tatlve pentru această 
«eîeeţîe fW?t, realizat» 
„ca' o confesiune depli- 
M , •  .inte
grala a proiecţiilor lăun. 
triee", cum aprecia dna 
Valeriu Stoian (direc
toarea Bibliotecii Ju
deţene „Ovid iDensusia_ 
nu") — jfe#iit eu dra
goste/ eu tristeţe şi dez
nădejde/ ceriu eu păcat 
şl ardere —**.

Cât despre „Apooa- 
lipsa după Valeriu", vo
lumul de poezii semnat 
dfc Valeriu Bâreâu, o* 
pr. dr. I. O. Rtideami 
realiza o  inspirată corn: 
paraţîe cu „Apocalipsa 
după' loan Teologul". cu 
unele capitole ale a- 
cesteia, ce relevă ace
laşi efort creator, „de 
îmbinare a  elementelor 
Universului cu cefe 
pământeşti, specifice 
sufletului omenesc". De„ 
taşându-se prin origina
litatea construcţiilor sti
listice. dar şi prin cea 
a recomandării făcute de 
către autor, volumul 
menţionat constituie pen
tru acesta de pe-actim 
o garanţie: „Cartea, e 

•bună şi v-o recomand 
s_o citiţi". Mol nu putem 
decât să subscriem a- 
cestui .,îndemn", ge- 
neralizăndu_l • pentru 
toate aceste aşteptate 
cărţi, â căror prezen
tare a dat mal multă 
strălucire unei frumoa
se zile i de primăvară.

A consemnat 
GEORGETA BlRLA
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D u m i n i c a  Ş A a x i i l o t
(Urmare din pag. I)

te: i ?i eşmintefe sate pc 
drumul pe unde U t ufe 
sf m a c t  i%m #: purtted 
ib mâini ramuri dn fi. 
nic, îl saluta, strigând: 
„Osana, fiul lui David" 
şi aducea laudă lui Dum
nezeu din ceruri că a bine. 
voit să trinSitf jn  Iul»* pş 
M ia : .Bintei vă» ta! este 
cei ce vine întru numele 
Domnului. Osana întru 
cei de sus". (Matei, XX, 9).

Să facem în aşa fel în 
cât inyăţâtura Sa cea 
dumnezeiască să fie hra
na cea de toate zilele 
a sufletului nostru, lu.

a t v • DCVA
6 APRILIE 

10,00 Divertisment; 
11,00 Emisiunea redac
ţiei pentru tineret „Noi"; 
12,15 Film •  Marele 
furt; 17,00 Film •  The 
lest «vers; 19,39 Serial 
•  Meşterul casei — ~ep. 
21; 20.-0O Serial n Gol- 
deu gtrUs — cp. 21.

mina care să ne lumi
neze mintea, iar porun
cile sfinte să ne fie în
dreptarul de fiecare zi al 
vieţii noastre, pământeşti; 
pentru t»  îstMAU  de 
dragostea lui Dumnezeu 
Tatăl, Luminaţi de / ' lu - 
mina învăţăturii lui 
Hristos şi tetftiiţi . de 
harul Sfântului Puh, cii 
cugetul mereu şpre cer, 
să ne Învrednicim a intra 
şi noi in Ierusalimul cri 
ceresc, în răi, unde 
împreună CU .cetele ne
numărate ale drepţilor 
să-i cântf 7 în ve; lic c 
Osana Celui dintru inăl. 
ţime.

7 APRILIE

li);00 Divertisment; 
jl.00 Vacanţa de pri
măvară (r); 17,30 Serial 
•  Fraggie rock — ep. î

V «O (tn e-V /21; 18,00 Serial. Muppets ; 
18,30 Ser fel e  Băiatul î 
înfruntă lumea; 19,00 |  
Acul da metal, ţ
ne muzicală; 19ţd9 ^
rial •  Blessom; 20,00 ţ 
Film •  Uri lo again. i

Vocaţia pentru agricultura
(Urmare die pag .1)

„controlate" m»i puţin 
de .către hnti.

In oondiţiile . d* acum, 
cu dobânzi bancare ri. 
dicate. deşi sa dan *| «- 
-v-.-fe subvenţii, există 
teamă şi reţinere de a 
contracta împrumuturi, 

mal ales că mulţi «genţi 
agricoli erau ' %* j» 
la creditare, ca neavând 
vocaţie, sau datorită ne- 
luării în calcul, la ga- 
ranţie, . pământ ui sau 
a altor bunuri materiale.

în altă ordine de idei, 
dl Schmidt a spua că în 
ferma proprie creşte 47 
de bovine, 10 scroafe şi 
: '.r-v  ă - nu * circa >âi ‘i: 
porci. O mare supărare 
provine de a faptul 
păşunile sunt într-un 
grad avansat de degrada, 
re, producţia de lapte ee 
o oMîdfi, în , perioada d? 
păşuna! Iţind sub jumă
tatea celei din perioada 
de «tabulaţie, ceea ce 
Inşeamni O înversarş a 
Fâporiului HdffifWl <V'v - 
şi mentalitatea legâte ie  
păşuni trebuie să se schifU- 
be dacă vrem să ^ i l n  
o zootehnie cât de cât 
performantă. Deşi are nu-

meroşi abonaţi şi vinde 
direct faptele la un preţ 
aproape dublu faţă de 
şei oferit crescătorilor de 
animale de către societă
ţile comerciale cu capital 
de stat, consideră eă tot 
merge în pierdere cu 
această categorie de a- 
nlmale, vaoile fiind .sub
venţionate" pe seama 
porcilor.
! Tăcând referire la sa
lariul actual al specia- 
liştilor din agricultură, 
al cărui nivel este mult 
sub limita unor pensii ce 
se dau ia unele categorii 
■de pensionari şl chiar sub 
salariul unor neealificaţl 
din' alte seetoare de acti. 
Vitate, di Sehmidt a in
sistat ,a situaţia respec
tivă să fie anal zatâ dt 
parlament şi şă se re- 
cor stattrini celor .
asigură alimentaţia po
porului, aceştia ded&xiUr 
se mai puţin cu grevele* 
dar nici nu m  prea 
ruit tâ  se tmemcâ, aţa 
cum se fatămplg in 
Ihîtil#, Să.fl «F-et» 
tufile şl interesele suu 
4<m,

feenţlal sr  fi ea ecmfl 
acestor probleme să nu se 
lase prta  ffiîilt âfteplat.

APEL AL LNIUNH ZIARIŞTILOR 
PROFESIONIŞTI Dm  ROMÂNIA 

(Urmare 4w  pag. I)

pând comisioane mereu 
crescută ia tnmspwtul 
Brosok «a şt a) «rigă- 
ror coteţe poştal», Toate 
«ceste diBeuităţi au fă- 
eut ca formidabila ex
plozie a  presei româ
neşti de dOpă Revoluţie 
să se transform* fnhr.o 
agonie veritabilă, «pro. 
pttndcr.se de momentul 
ia  «are vom ajunge să 
sounem e i  presa româ
nă « pe ra te . de dispa
riţie.

Iată motivele pentru 
. care fecem apel Ia ţ»a.
- te  ‘târfele ' responsabile, 

cerăndu-îe sg examineze 
c» m&mtmf e&rîi'viU' s 
realismul cu care tra
gem acest semnal de 
alarmă, aşteptând ca 
•năear în anul electoral 
să fim auriri Ş>< mai 
alea, . ajutaţi în misiunea 
care ne revine faţă de 
întreaga opinie nublică

O
Pentru asigurarea unei 

S V .f iiî  ţr»ie d® « r a f 
inare a presei române 
ceea ce reprezintă liber
tatea reală dc informa
re a cetăţenilor, con. 
torni Cartei Drepturilor 
Omului (documeat ONU) 
Comjf îs! o „ f al
U.Z.P. solicită factori!:) 

răspundere:
I, Scutirea de Tf?A Ia 

achiziţionarea hârtiei de 
ziar, a materialelor con- 
stţmabile atât pentru 
presa scrisă (cerneluri, 
plăci tipografice. film

foto, anexe xerox fi fax) 
şl dectnMieă (casete au
dio şi video, benzi de 
sunet, peticuiS de film 
«te* î

fu Scutirea totală de 
taxele locale, care nu 
foc decât să dubleze 
taxele generale;

3. Fixarea unor chirii 
( M u n te  (la nivelul ce
lor pentru sediile parti
delor politice, funda
ţiilor sau asociaţilor 
culturale), pentru redac
ţiile ziarelor şl posturi
lor dc radio şi televi
ziune;

4. Scăderea CU 50 la 
sută a impozitelor pe 
salari! şi CAS pentru 
ziarişti,

% Hafenarea eomî- 
sionulul de difuzare la 
15 ta sulă din- preţul 
publicaţiei sau la un 

indiferent <*- 
publicaţie, renegoeiabil 
la 6 hu ii;

5. Gratuitatea trans
portului prin poştă a  pu- 
t l t e p k r  (contenu nor
melor C.E.);

7, Preluarea de către 
poşte a desfacerii de pu
blicaţii cu comision de 
15 la sută sau f ix ;

8. Tarif diferenţiat şi 
avantajos p e n t r u  
coteţele de presă pe 
CFR (conform normelor 
C.E.).

Toate cele de mai sus 
sunt în perfectă conso
nanţă, cu preVelferfle pri
vind presa in ţările 
C.E.. America de Nord, 
Japonia, Australia,' etc.

B e v e rly  H ilis  90210
Titlul indrâgitu: ui se

rial de televiziune a apă
rut de câteva zile pe 
firma unei patiserii de. 
vene. Situată la parterul 
blocului Atom in (în spa
te la Supermarket). „Be
verly Hilis 90330 Pizza 
~ p a t“ speră să fie ■ pe 
gigtui' cât mai multor 
clienţi, aici să fie un loc 
de întâlnire pentru ţi
neai.

La inaugurare, alături 
de asociaţii care deţin pa
tiseria, au fost invitaţi 
constructori persoa
ne care au dat o mână 
de ajutor la amenaja
rea igmţiului, presa. Vor- 
bind de amenajare tre. 
bule spus că spaţiul are 
un aer intim, designul 
este’ deosebit* Ca şi cali
tatea produselor ce s-au 
servit invitaţilor alături

de trad’̂ onala cupa de 
şampanie,

/Produsele-au şi ele nume 
ale erdilor din fii mul 
netitru Pizza
nume st Brandon Demna 
sau Steve. Alte pre_ 
parate — sfoliattn (cu 
•>r;iMz.ă, cu carne, cu 
mere) — se alătură cu. 
noscuţejor  ̂ pateuri cu 
brânză. (sau cartofi), ştru- 
delelor. Dar clienţii pot 
Să-şi comande aici cafea 
Of litru, espresso, Boss), 
-răcoritoarei ciocolată, iaurt 
simplu sau cu fructe, lapte 
condensat.

De ia dna Emilia Lu. 
p**a administrator . am 
înţeles că * urmează cş 
st- Jv-uteft hă «... extindă 
Despre JKyrw, lucru 
serie la 1 momentul po. 
trjviţ, fiind vorba dţsprV 
ijr sprijin dat gpşpsdi- 
nelor (V. ROMAN).

A W W A W VV M W A ’A'AVVWW A V W A A W W A  
>
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C I N E M A
•  „PATRIA" DEVA: 

Jumanji (5—11);
•  JFLACARA" HU

NEDOARA: Agentul con - 
tra Oolden Eye (5—îl); *

•  „PARÎNGUL" PE
TROŞANI: Podurile din 
Medispn County (5—8)/ 
Labîrtntut ftâîrţii (9—îl);

•  „CULTURAL" LU- 
pE N l: Frumoasă şf răz. 
Mlflfîffece (8—8); Dur si 
im » p f  (9—11);

•  „EARANET BflAD; 
frum oasă şf răzbună- 
CO&re (3—̂8); Suspecţi de 
sefvfelu (fr-lî);

•  „PATRIA" ORAŞTIE:

ce tu dormeai '(9—TI);
•  „LUCEAFĂRUL" 

VULCAN: Răpirea trenu-? 
lui cu bani (5r—8); Eeon, 
(9—11);

•  .JJACIA" HAŢEG: 
In timn ce tu . dormeai 
(5—7); “S's Provocatoarele 
(8—10):

•  „MODERN" H U.  
NEDOAUA: T_Force (5— 
7P,

» CASA DE CUL
TURA CALAN t Suspecţi 
dp serviciu (4—7);

•  „MUREŞUL" ST. 
MEîîIA ■ Jonny Mne- 
monic (5—7):

•  „RETEsAT*1 URÎ-
CANI: Nouă luni <4— 
7); *

•  „MINERUL" GURA- 
BARZA: Tăntălăul şi 
gogomanul (5—7). -Ptrtftt zero (5-^8); |n  fimp 
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Partidul Umanist din
Scopuri, obiective, virtuţi

#  Partidul Umanist din România pune inf
centrul viziunii sale omul — ca fiinţa socială, 
complexă şi contradictorie, cu *et decisiv în 
dinamizarea tuturor structurilor şi proceselor 
sociale; '• ■ "~

•  P a rtid u l Umanist din România Îşi pro

pune ea obiectiv esenţial şl imediat reevalua
rea rolului individului în societate;

•  Partidul Umanist din România susţine 
şi popularizează un model social care să res
pecte în egala măsură tradiţia, specificul na* 
ţional, imperativele viitoare.

PERIOADA 6—12 APRILIE

Nu-i momentul prielnic nici unei acţiuni, ple-fl 
j câţi mai bine duminică intr-o excursie. Nu denatiul 
[ta ţi adevărul; folosiţi-vâ inventivitatea pentru

( rezolva
serviciu.

unele probleme profesionale. Neplăceri 
serviciu, fiţi prudent în afacerea pa care doriţi 
0 iniţiaţi. .

Omul şl aspiraţiile sale
Pentru a-şi redobândi 

virtuţile saîtf fundamen
tale, oarei de azi, ttort- 
fruntat cu asprimea şi

vieţu eeonomloe şl
împovărat de nostalgii, d e  
teroâMf dogmatică ţ i  *-
vaiansc dc promisiuni de
magogice, trebuie revigo
rat m oral/ trebui», ghidat 
pe dramul , Împlinirii des. 
tintiful sau social. Dacă 
nu t «e va crea individu
lui posibilitatea de a-şi 
exercita râtul catalizator 
Şi dacă nu 1 se va «- 
sigura controlul social 
elementar împotriva deze
chilibrelor şi abuzurilor, 
nu se pot imagina nici 
prosperitate, nici libertate, 
nici demnitate socială si 
naţională.

Potenţialul creator, va
loarea Iniţiativelor tre- 
buie stimulate la maxi
mum, cu respectarea legi. 
lor Şl In domnia morafci. 
fn interpretarea raporturi
lor individ — societate, 
umanismul repudiază ob_ 
seurantisttmi şi scepticis
mul iredjretlbil, cât şi 
a b o rd a ră ţi mecaniciste şi 
utopiile nesăbuite.. Re. 
dându-le Simenilor opti
mismul, In condiţii de 
realism, prin raportarea 
permanentă şi lucidă la 
realitate a proiectelor şi 
modalităţilor de aplicare a 
obiectivelor politice, «ce» 
nomice şi sociale pe care 
ni le propunem, le asi
gurăm pârghia afectivă

tonifiantă în gţritiâhta' 
prerogativelor şi fespon- 
sabiUtâţii sociale, î«  con
fruntarea pieptişă tt» viaţa, 
pentru Anviwţerta obstruc
ţiilor de'O rdin obiectiv 
sau artificial create prin 
Sistemul actual al puterii. 
Partidul Umanist din Ro
mânia dispune de resur. 
sole necesare ş | de©  stra
tegie adecvată pentru 
transformarea pozitivă, 
de anvergură a societăţii 
româneşti, iar membrii 
săi, neangajaţi politic In 
aceşti ani, reprezintă, prin 
factura lor rnorJl* şi psi
hică. rezerva de oxigen 
pentru însănătoşirea cli
matului politic din ţara 
TlG&StriL

Cu girpl ideatic şi etic 
al concepţiei umanismu
lui real, P.UJ8. respinge 
şi denunţă abuzul «te fi- 
bertate manifestat prin 
mimarea responsabilităţii, 
paliativele politice, reto
rismul găunos, demagogia 
Şi -populismul, care dena. 
tureazâ democraţia ţi plu
ralismul, creând pericolul

îitâţtit, a şanselor fiecă
ruia.
: f c  .aceste posibilităţi 
includem atât modali
tăţile democraţiei repre
zentative, cU  şl pe cele 
al* democraţiei partici
pative, considerând c i  
îmbinare© lor ponte pre- 
veni âţanopofisota poU* 
tieft, civică,
adâncirea la proporţii feu 
taienabUe ». discrepanţe
lor sociale ţ i '  transforma, 
rea tor In intoleranţă po
litică. Pledând pentru de. 
mocraţi* h itte rd l ca mau 
daiitate raţională de or* 
gaterere, cenduoere şi func
ţionare a societăţii In plan

politia social şi econo
mic, Partidul Umanist din 
România se pronunţă pep 
tru abandonarea defini
tivă a fixismului dogmatic 
Şi prevenirea reinstaurârii 
dîşeetor, platitudinilor şî 
rigidităţii sufocante pen
tru spiritul uman. Consi
derând de stringentă ac» 
toalîtate eliminarea discri
minărilor care afectează 
tinerii, femeile şi persoa- 

' n e te d e  -- vftrst* a treia, 
ne exprimăm cu hotărâre 
împotrivire» faţă de orice 
formă de constrângere ţ i  
frustrare economică, de 
marginalizare a unor ca
tegorii de cetăţeni. " _

TAUR
Surprize neplăcute, bârfă. Partenerul de vlaţ

»va dfetiga hani. Pârteţil nu âeeepţă relaţia dv. sen-i 
«mentală. Re neaşteptate vine o propunere de schlm-i 

a swerVlduhj!. sunteţi sensiMl* persoana ItibitSI
ţ f e
Id e  lă

Economicul şi sfera 
progresului său- 

privatizarea
. Afirmarea democraţiei 
io sfera economicului este 
inseparabil legată de în
curajarea şi garantarea pro. 
prletăţii private — prin
cipalul factor de eman-

TRIBUNA ELECTORALĂ
de a se masca perpetua
rea şi cronicizarea sără
ciei, Întârzierea soluţiilor 
viabile, ascuţindu-se ne. 
mulţumirile şl contradic
ţiile, deschizând drum 
radicalismului şi extre
mismului.

Tradiţie şi speetfic 
natural

tipare şi de stimulară a 
competitivităţii, de dina» 
mism creator Şl de pro
gres general. Pornind de 
Ja analiza lucidă « ac
tualei etape, Partidul U- 
manrist dini România a_ 
rondă prioritate formării 
clasei mijlocii, prin

a ^ S a r i lo r ,  
fermierilor şt Imelectua- 

dln profesii

de punere 
doare . şi rospretare a  
specificului şi tradiţiilor 
naţionale, în strânsă îm
bibară eu vocaţia euro
peana şi universală a  
poporului nostru. Hu se 
poate ignara de nimeni 
realitatea «â In timourile 
m  via nu  poate exista 
fericire în izolare şi pa. 
triarhatisni. Itomânia, prin 
cetăţenii ei, are dreptul 
U un rol i am, la •  pă
ziţi e da  «tetele în aaama- 
Wul omenirii. artizanii 
destinului nostru sunt 
oamenii Lor la: revine 
roiul şt trebuie să-l « « -
ştientizăm de aaest rol, 
pentru a  ş i4  asuma» Iar 

■ ca  partid a l  Individului 
responsabil de roiul său 
tn societate. P.U.It. urmă
reşte Să promovare şl să 
garantei», prfaa Întreaga 
re  .ir ita re  politică, Ax»

. re it  ea liberă ' a perso
nalităţii umane, pentru 
eliminarea decalajelor ce 
distanţează cetăţenii noş
tri de performanţele civi
lizaţiei contemporane. A- 
ceasta. tn strânsă legă
tură cu teif&tdarea respon
sabilităţii asumate, astfel

da grup sau dintre dife
ritele grupuri, ^ s ?

Infirmând nouă preju- 
u scara e^Horin coI cw 'to»- 
tura şi «eonomia de piaţă 
ar fi contradictorii, P-UJt. 
va susţine, prin măsuri 
concrete, adevărul că. o 
ecoaomle real liberă fa 
vorizează ş l  o  cultură li- 
feosâ, nedisimulată şi no- 
piafonată. De aceea» op* 
tează şi acţionează fetin 
pentru cultivarea dorinţei 
do cunoaştere, . pentru ga
rantarea accesului, la  în 
văţătură, cultură şi in
formaţie, fără 4« care nu 
există libertate autentică,
.responsahWiâta, pragm .
Nivelul de instrucţie U 
confarg cetăţeanului va. 
ienţele secolului tn care 
trăim, conştiinţa rolului 
social, li, dă competenţa 
exerciţiului democratic. 
Pentru că, în concepţia 
P.U.R., democraţia nu «ste 
privită doar ca o  regală 
de joc politic ori o© un 
scop In _sine, ci 
In ansamblul posit . 
lor democraţiei forma 
ala da tntedfcslăre â  con
ştiinţei libere, a perşona-

care pot fl 
descentralizat, prin sus. 
UnCrea iriiţiativel în  ac
tivităţi şi prestaţii dina
mizatoare. pentru econo- 
raianaţlo i ‘ 
nivelul de 
gii 

In
dează

W; t i  pentru 
*nşT al îrttre-

limp, ple- 
conlucrarea

evolutiv aHUVi' g i # _____
nia. Pe măsura extinde
rii, tnsă, a  - proprietăţii 
private autentice, ne pro
nunţăm penriu retragerea 
treptată a  Maurii do Ta 
gestionarea avuţiei naţio, 
nale. Dac croşterea pan-

iiSât! 3
I f l !%• -.i

•  P.U.R. dezavuesză «ategoricttiflul tem
porizării deciziilor politice, tactica tergiversării 
măsurilor eare' să determine schimbări In Strtlc- 
tura proprietăţii; '

•  P.UJB, militează energic pentru stopa
rea declinului economic, » scurgerilor din eon* 
tul public;

•  R.U.R. cheamă Ia adunarea răspun
derii pentru asigurarea unei existenţe decente 
poporului român, înccpâttd cu această genera* 
ţi®, RU MAI TÂRZIU; >

•  F,U:R. efeţe cu Insistenţă: ScaBMSftv 
REA ACUMi

lege şi vâ este alături. Neînţelegeri cu şefii» veştii 
ia cineva din străinătate. Veţi fl trimis lntr-»J

I GEMENI
Mintea dv. funcţionează ireproşâbti. 

de viaţă va plec© In străinătate şi-l posibil să 
ţip urt regret fiindcă rămâneţi singur. Luni •

-d e  alergătură. Reveniţi la unele decizii 
I  le-aţi luat la supărare. La serviciu lucrurile mei

|*mai Mftîşor. ffteefre# o reteţie clandestirfă, Insă 
curile sunt mari» -.'Vineri, tecăpăţăifârea vă făce ’s$m 

•  pierdeţi o suală de bani. 1

RAC ■ "
. Starea sănătăţii dv. nu este bună; dedteaţi-vâ:
, activităţilor intelectuale până când vă veţi reveni.
[ S-ar putea să câştigaţi bani; un coleg de serviciu 
| vă dă o mână de ajutor. Marţi, tensiuni tn anturajul 
! apropiat. Suspectaţi lumea din jur că v-ar vrea răuLj 
l Sunteţi irascibil; evitaţi discuţiile cu autorităţile penJ 
itru  a  nu avea necazuri. ...

i

LEU im

eterii acesteia nu exclude 
ci impune» gestionarea mai 
eficientă a proprietăţii 
publice în sectoarele în 
care se , va menţine In 
mod p istâ im t Este into_ 
lerabllă politica lăsării de 
izbelişte, Care a dus la 
năruirea economiei naţio
nale-şi, Implicit, te  cădo» 
rea dezastruoasă / t  ua<w_ 
firme de prestigiu câodv* 
în Industria fomSneascâ, 
sub paravanul; autonomiei, 
«a greve consecinţe asu
pra populaţiei hunedore- 
ne. Şi, paradoxal, se ve«r- 
beşte de intrarea în E- 
uropa, câîjd se depreciază 
de la o zi la alte crite
riu© de performanţă ce 
condiţionează accesul în  
U.E. Cum, când ţi  cu re 
se poate Intra? tn  atare 
sRuaţie rămâne un vis 
iluzoria Or, nu avem 
voie să mai amăgim oa
menii «a iluzii, idealuri 
abstracte, 0  ţarâ ferată* 
te ajuns sft Mbâ O popu
laţie săracă, deşi avea pro
misiunea undi trai de
cent. Gândul liniştitor de 
„a fi sărac şi curat’* este 

«speculaţie propagandistică 
falsă. Oamenii pot râ-

l«r, ^ t i lw r i t e i  * ««ropţiei 
şi a abuzurilor, dar tre_ 
buie crete Sistemul care 
să Mere realmente şanse 
egal© riscând cetăţean 
de e-fi asigura un trai 
decent, ca suport obiec
tiv ©1 condiţiei umane.

O excursie în afara oraşului s-ar potrivi dfspo-

I'ziţiei dv. Speculaţiile nu vă pot aduce prea tittiltej 
avantaje. Relaţii tensionate ţşţi şefii. Atenţia v i  «ste 

_ concentrată in continuare asupra serviciului. Rlseu”" 
|d e  / indigestie; afectiv vă simţiţi blocat

|  fec io a r a

( Sentimente neciare vă fac să vă certaţi cu per_ | 
Soana iubită. Drumuri care nu vă obosesc, dar * "

|
t e |
te f

1
nici* 
ne Iei

■  de
f  să piec* lh: străinătate.
i tatea
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BALANŢA I
EsehivAti-Vă de la trefemile gospodăreşti fiindcă! 

Inu aveţi îndemânare. Drumuri, alergâtură.. Stare 'de* 
agita}'

I 
I
■  agitaţie; persoana iubită nu vă îpţâege, iM, ideile!

I vă vin pe neaşteptate. * Miercuri, o boala cronică vă* 
dă iar probleme. La serviciu Uterul nu se mai le r_ |

I mina. Acasă veţi aplana ou diplomaţie un 
dar vă va costa nervi. > •• i

SCORPION 1
Relaţiile cu coîcgii evoluează bine; acordaţi mai» 

multă atenţie aspectului exterior. O femeie ţltp  in-1 
ţrigi în jurul dv. Popularitatea dv este maximă,! 

-mai ales în rândul tinerilor. Asocierea cu persoanei 
Ivârstnice vă este favorabilă. S-ar putea să începeţi”

(
" o  activitate nouă, dar nu o veţi şi finaliza. I

SAGETÂtOR
« Intrigi; vizitele de duminică vâ iau prin surprfn- j

I

dere. Veţi primi un cadou. Câştiguri nesperate, da-1  
ţorate excelentelor idei ale partenerului de afaceri. ■  
Plecarea într-o delegaţie nu vă surâde, dar nu e b ine l 
s i o refuzaţi. Atmosferă plăcută la serviciu. Vineri, J  
.onorarea unei invitaţii vă» adu®e. .Q.,»dup£Lamiază înVl 
cântatoare. 5

CAPRICORN
Aţi putea semna un nou 

astreîe nu  vă favorizează. Nu-i cazul să Incerctei 
schimbare In relaţiile afective. Răbdare şi prudenţă*! 
Iniţiative utile în gospodărie. Nu-i momentul să în»* 
repeţi o activitate deosebită. Reglaţi conturile vechi,! 
acordaţi atenţie ia tot ce întreprindeţi. 5

VĂRSĂTOR |
Şţâpânlţi-vâ izbucnirile nervoase! Drum scurt! 

în interes de afaceri. Ascultând sfaturile cdbr din* 
jur, rezolvaţi problemele băneşti Marţi veţi d e -l 
clanţa un adevărat moment al adevărului, tnsăî 
miercuri veţi avea © zi deosebită, atât material cât! 
şi sentimental. Realizări la plan familial, vă Veţi* 
înnoi garderoba. Copiii vă dau veşti buhe, . ’ |

Dezamăgiri, relaţii îneordate cu eci apropiaţi» î 
Vă veţi afirma demarând s  lucrare deosebită. N a! 
luaţi decizii pripite. Idei strălucite, un prieten v i |

Anul VIII
a. "lOi 

Nr. 1«m m
Sâmbătă, 6 Dumiuîca, "1 aprilie 1^56



—

fotie mtfr* m'mfo jiUtUnă
/ /W A F /J V W //A W W W W M  VAIWUW.VWAV/AVA*,

Sentimentele omeneşti 
sunt de două categorii: 
unele negative, ce în
deamnă spre tot ceea: ce 
poate fii rău în viaţa 
oamenilor, atât pentru 
posesor, cât măi ales 
pentru semeni, iar al
tele, pozitive, odihnitoare 
Sufletului şi stimulatoare 
numai spre fapte bune.

Amintesc acest amă
nunt de ordin psiho
logic într-urt  ̂climat ne
fast şi detestabil, în
care şe resimte un spor 
in promovarea sentimen
telor negative, patronate 

; de ură ; şj ‘o deschidere 
spre cultivarea şi ac
ceptarea lor. S_ar putea 
spune, dacă referinţa 
este asupra vieţii pu
blice, privind m'ai ales 
acţiunile politice, că nu 
e nici o surpriză, fiind
ceva obişnuit.

E adevărat că ura este 
nelipsită concurenţelor 
şi Luptelor politice, dar 
să nu pierdem din ve__ 
d ere două amănunte.’ 
Primul: Ura reprezintă 
faţa improprie şi detesta- 
iBă a politicii. Cuvenit şi 

propriu el sunt dragostea şi 
altruismul, singurele ele
mente autentice şi . defi
nitorii politicii ca ştiinţă 
şi ca practică socială. 
Al doilea amănunt: Creş
terea cuantumului de 
ură dăunează atât echi
librului' sufletesc cât şi 
celui social, favorizând 

£ conflicte şi lupte dintre

cele mai dăunătoare, du
când spre ruina statului.

De argumente nu-i 
nevoie. Să nu mergem 
mai departe şi să pri
vim iiumai apropiat de 
noi, atât spre -răsărit, 
cât şi spre apus. Se 
dăm seama ca ura stă la 
baza celor mai criminale 
acţiuni - politice, întrucât 
ea- reuşeşte să facă Cei

; văduieşte în numele na- 
j ţionalismului şi al unui 

gen nou de patriotism, 
încât totul pare de burtă 
credinţă şi chiar salva
tor. în aceasta constă,, 
marea capcană, în care 
se cade cu multă uşu
rinţă. Fiindcă noii pa- 

, trioţi par a fi curaţi în 
credinţă, ar putea lua1 
cunoştinţă de fapte

D ile m a  p a tr io t is m u lu i

mai înfiorători duşmani 
din cei mai buni prieteni 
şi să conducă la cele 
mai îngrozitoare crime 
şi distrugeri în foste co
munităţi paşnice, con
structive şi prospere.

Comparativ cu ceŞa 
ce se petrece în preaj
ma noastră, ne_am putea 
declăra mulţumiţi, | ă  
ne bucurăm de pace. Din 
nefericire, nu putem fi 
liniştiţi. In ultimul timp, 
fără a interveni elemerite 
noi justificative, se sem
nalează opinii şi ma
nifestări ce dovedesc Ură 
şi invită la violenţă, Ş'

Deosebit de grav este 
faptul că tot ceea ce 
este rău şi îndeampă 
spre mai rău. 'se propo-

Ce dovedesc că profesea
ză un patriotism întune
cat ce periclitează fiinţa 
patriei pe care pretind 
că o apără.

Dovezi deplin edifica
toare stau cele maţ grave 
şi dureroase evenimente 
postbelice din: Cipru, 
Nigeria, Libanul, Orien
tul Apropiat, Africa de 
Sud şi Sri Lanka, în 
care discriminările şl 
disensiunile interetnice 
au dus la conflicte şi 
lupte soldate cu: distru
geri, cruzimi înfioră
toarei pierderi de vieţi 
omeneşti încă în vigoare 
şi cu State în ruină. Ne 
poate aştepta altceva 
dacă încercăm o expe

rienţă atât de tristă, în 
care se alunecă cu mare 
uşurinţă? i '

Şovinismul este con
tagios şi explozibil, căci 
Se bazează pe un senti
mentalism uşor de pro
vocat şî manevrat. El 
nu este universal, deci 
poate fi evitat, luând 
în considerare State e- 
ferogene etnic şi totuşi 

'în  deplină armonie. Cu 
o  astfel de armonie, 
ne_am putut lăuda, până 
acum, mai ales în j u - , 
deţui nostru, atât In 
mediul rural, cât şi in 
cel urban. Dacă în  satele 
noastre cu populaţie 
mixtă nu se resimte ni_- 

. mic dăunător, dovedind 
ca posibUă perfecta 
înţelegere şi buna con
vieţuire, la oraşe se re
simte influenţa nefastă 
a presei ce propagă pa- 

. triotismul tenebros, de
terminând manifestări 
necuyiincipase sau chiar 

i duşmănoase. - ■ 
Noroc cu patriotismul 

luminat ce respinge ori
ce -gen de discriminare 
etnică, ş i ' cultivă tra
diţionala armonie, ţi
nând coht că România 
Mare s_a ir tituit şi 
consolidat în baza unor 
principii de drept in
ternaţional,' de garan
tarea unor drepturi fun
damentale, pe care con
tinuă să le respecte^ şi 
să le apere.

VICTOR ISAC

C IT A T E  R E N U M IT E  DESPRE BIBLIE
Abraham Lincoln; „Eu

cred că Biblia este cel 
mai mare dar dat vreo
dată- omului. Tot ce e 
riSam buh, de la Mântui- N 
tona- lumii, ne este dat 
prim intermediul acestei 
cărţi".

W.E. Gladstone: „Am
cunoscut nouăzeci şi cinci 
dintră oamenii mări ai 
timpurilor mele şi din a- 
ceştia optzeci şi şapte 
au fost Oameni formaţi 
de Biblie. Biblia poartă 
iamprenta unei origini 
speciale. şi între ea şi toţi 
care încearcă să o con
cureze- se află o distanţă 

> Incomensurabilă*, 
v- George Washington:

După 198Ş' milioane ]de 
cetăţeni români au devenii 
proprietari de terenuri a- 
gricole, în special gră
dini. Principala preocupare 
a lor este ca aceste tere
nuri să fie cât mai " ren
tabile. In acest -scop, pro
prietarii simt nevoia de 
a-şi împrospăta vechile 
cunoştinţe de agricultură 
şi să dobândească altele 
(toi, aplicate cu succes in 
ţări mâi avansate în acest 
domeniu de activitate.

Datorită condiţiilor pe- 
doclimaterice favorabile şi 
activităţii tradiţionale, gră
dina - românească poate 
deveni deosebit de ren
tabilă In cazul practicării 
unui grădinărit biologic 
modem, bazat în primul 
rând pe protecţia plante
lor prin mijloace naturale 
şi reducerea celor chi
mice Ia strictul necesar 

pre deosebire de ingră- 
iminteie şi mijloacele na

turale de combatere a

„Este imposibil să guver
nezi lumea cum se cu
vine fărg Dumnezeu şi 
fără Biblie". f

Napoleon : „Biblia 1 nu 
eşte doar o simplă carie, 
ci o creaţie vie, care are 
puterea de a-i cuceri pe 
tofi cei ce i şe împotri
vesc".

Regina Victori»: „Car
tea aceasta stă la baza 
supremaţiei Angliei".

D®niel. W«bster: „Dacă 
e să laud ceva . din gân
durile mele $au din stilul 
meu, atunci meritul tor 
se datoreşte părinţilor mei, 
pentru faptul că au im
primat in mirte, de tim
puriu, dragostea pentru

Scripturi. Dacă vom con
tinua şă ne călăuzim după 
principiile Bibliei, ţara 
noastră va merge în con
tinuare din bine-, în mai 
bine. Dar daţâ noi sau 
urmaşii noştri vom a- 
jUnge să-i neglijăm învă
ţăturile şi autoritatea, ni
meni nu va fi în stare 

. să anticipă catastrofa, ne
aşteptată, care s-ar putea 
să se abată asupra noas
tră îngropându-ne toată 
gloria într_o adâncă ob
scuritate".

Thomas Carlyle: „ „Bi
blia este rostirea cea mal 
adevărată din câte au 
izvorât vreodată, pe ca
lea slovelor, din sufletul

topului; prin ea, ca prin- 
tr-o fereastră divin des
chisă, toţi oamenii pot 
privi, spre liniştea şi se- 

' ninătatea eternităţii, între
zărind astfel ceva din 
căminul • lor îndepărtat, 
de mult uitat".

John RuSkin: Oricare 
ar fi meritul - vreuneia 
din scrierile mele, ele se 
datorează pur şi simplu 
faptului că in copilăria 
mea mama ' şi-a făcut 
obiceiul de a-toi Citi zil
nic un fragment din Bi
blie, pun&ndu-mă sâ în
văţ o parte pe dinafară**.

Galeşe de 
R. BUCUR,

Deva

dăunătorilor, cele sintetice
(chimicale), pe terrotoi
lung, distrug sănătatea 
soiului, făcându-1 mai 
puţin productiv. Princi
piul de bază al grădinări
tului , biologic, modern, 
trebuie să se bazeze pe 
folosirea obligatorie gra- 
duaiă a'.mijloacelor de 
protecţie a plantelor de 
grădină, îneepând cu cela • 
nechimice, cu scopul da 
a menţine sub control dă
unătorii sub pragul de 
vătămare a culturilor. Nu
mai - dacă acestea nu âu ' 
dat rezultatele dorite se 
va apela la preparatele 
chimice (agresive) împo
trivă bolilor şi dăunăto
rilor. In acest fel vom 
reduce atât poluarea din 
grădini, cât şi cheltuie
lile de întreţinere a cul
turilor respective.

In continuare voi în
cerca să prezint dăunăto
rii şi bolile plantelor de 
grădină, măsurile gene-

Agricultura ecologica (I)
rale de prevenire şi redu
cere a atacurilor acestora, 
precum şi combaterea lor, 
cu deosebire prin mijloace 
naturale.

Este ştiut şi verificat

solului (a pH.ului) se va 
realiza cu ajutorul spe
cialiştilor. Reacţia optbnă 
este cuprinsă Intre cifrele 
6—7. Solurile prea acide 
(pH sub 6) se pot corecta

Protecţia plantelor de grădină prin 
mijloace naturale

faptul că numai pe soluri 
sănătoase se dezvoltă 
plante viguroase, capabile 
să reziste atacurilor de 
boli şi dăunători. Sănă
tatea solurilor se poate 
realiza . printr-o reacţie 
corespunzătoare a acestora, 
asigurând o activitate bio
logică activă, un conţinut 
echilibrat în humus, azot, 
fosfor, potasiu, calciu şi 
alte elemente.

Determinarea reacţiei

Citate şi locuţiuni străine
■  E FINITA LA COMMEDIAi („Comedia s-a 

î sfârşit!") ,—* expresie prin care actorii anunţau pu
blicului Sfârşitul reprezentaţiei, în vechile comedii 
italiene. Se întrebuinţează mai mult în sens ironic.

. .. ■  E TUR ŞI MUOVEi („Si totuşi sc mişcă! *)
— silit de Inchiziţie să-şi abjure ideile şi descope
ririle care confirmau teoria lui Cbpernic — că Pă
mântul se învârteşte în jurul axei sale —, Galiieo 
Galilei (1564—1642) rosteşte aceste cuvinte. Exprimă 
încrederea neclintită în adevărul unei opinii. '

■  LASCLATH , OGNI SPERANZA, VOI CB* 
ENTRATE! („LASAŢl ORICE SPERANŢA, VOI CE 
INTRAŢI AICI!") — ultimul vers din cele nouă care 
alcătuiesc, inscripţia aflată deasupra intrării în In- 
fernul dantesc şi care i u i  ca un strigăt db 'dispe
rare.
, ■  BASTA! („AJUNGE!") — exclamaţie arătând

, dispreţul, nepăsarea sau. neputinţa de a mai răbda 
' •  situaţie. .

'  ■  E SEMPRE BENE! („E totdeauna bine!") — 
exclamaţie familiară, caracteristică spiritului opti
mist al italianului.

Selecţie de ILIE LEAUU

Salinele de la W ieliczka
Minele ’ de - sare de la 

Wieliczka au fost exploa
tate încă din secolul al 
XJ-lea. De aici s-au ex
tras milioane de tone de 
sare. iar în urma acestei 
trude au rămas galerii in 
lungime de 150 km, săli 
întinse pe sute de rtietri 
pătraţi. Tot ce vezi aici 
ţi se pare că s-a născut 
din fantezia naturii şi că 
omul doar a împodobit 
aceste peşteri şi cori
doare cii sculpturi, eu 
portaluri de biserici, eu 
scări ameţi' ■ -e şi întă- 
riturT”de stâlpi de stejar 
îmbinaţi într-o dantelărie 
gigantică. Vizitând aceste 
mine din subsolul Cra
coviei, celebrul heraldisl 
francez Le JLafeoureur scria 
Încă .din sectoul al XVII- 
lea: „Salinele de la Wie- 

)

liczka sunt tot atât d e . 
remarcabile ca şi pirami
dele Egiptului, dar pri
mele sunt mai utile. Ele 
constituie o lăudabilă do
vadă a hărniciei polonezi
lor...". Aici zăbovesc in 
fiecare an sute ” de mii 
de turişti: Cartea de Aur 
a salinelor, mărturie peste 
secole. începută din anul 
1772, cuprinde semnături 
dintre cele mai ilustre, 
printre care se remarcă 
şi aceea a lui Goethe, care 
a poposit aici îh 1790. Aici 
la orizontul 133 se află 
unul dintre cele mai ori
ginale mitzee subterane din 
Europa: o vastă trecere 
in revistă micelor mai 
vechi unelte şi instalaţii 
miniere: folosite la extra
gerea? sării. (N.Z.)

W A m V .  «V W  .W .S - A V ^ f t V V i W W i .V . 'A V V W V W ,

- fn -prag dă- primăvară. Vedere din municipiul 
Deva. Fote: PAVEL.LAZA

cu piatră de var mări 
In raport cu textu: 
lului. Pentru solurile 
poase se aplică 2,6 to,*... 
Jar pentru cele luto-ar- 
gilopse 4 to/ha. Pentru so
lurile prea alcaline, cu pH 
ul peste- f i in  vederea scă
derii pH-ulul cu o imitate, 
se poate interveni eu sulf 
amiabil, I» cantităţi mal 
redute cu 1/3 ţâţă Ar 
cele stabilite pentru pia
tra de var măcinată. Pea_

.■pă».. y**

tru , cre^terCa • Pf 1-iflui, în 
completarea amenda
mentelor V ealcanoase se 
mai poate fbfesr cenuşa 
de lemn <60^—1 0 0  g/mp) 
sau compost fermentat 
<6—12 * kg/mp). Fontru 
scăderea pH-ului se pot 
folosi şi îngrăşăminte na
turale cu reacţie • acidă 
—* must de gunoi de grajd 
sau urină de animale, 
diluată cu apă (1 /2), în 
cantitate de 3&—40 1/tnp.

ImbunătSţţttSr struc
turii ş i '  teM p il'. solului 
se poate obţine. prin 1 - în
corporarea de nisip şi 
cantităţi sporite de gunoi 
de grajd la solarSe grele, 
luto-argiloăse , şi prin a- 
dăugire d e  argilă1- mărun- 
ţită, cantităţi moi mari 
d* gmM4 06 tfthjd sau 
ootopot*' t e  solurile U- 
ţoatei nisipOSSe. La acestea 
trebui* adflBgăâă Introdu- 

în a sote-

■r -r
mente, sporirea cantităţii 
de humus, corectarea reac
ţiei solului ş.a.

Activitatea biologică In 
sol este un indicator lm_ 

• portant de calitate. Cel 
mai simplu şi mai prac
tic mod de apreciere a 
activităţii biologice a so
lului este frecvenţa râ- 
melor. Cu - cât numărul 
lor este mai măre, eu 
at&t calitate»! este mal 
bună. Sporirea activităţii 
biologice a solului " ie  rea
lizează concomitent cu 
îmbunătăţirea structurii 
şi texturii şi a reacţiei 
solului, sporirea conţinu
tului In humus' şl Îngră
şăminte naturale, stro
pirea solului cu preparate 
naturale bio-active (plă
mădeală de urzică) şi re
ducerea chimicalelor po
luante, dăunătoare solului, 

(va urma)

fag. «RA IA » IACOB, 
Orăştie
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REFLECŢIA SAPTAMANII

•  ,J n  m ijlocul iernii, in  sfâ rşit am  in- 
v â ţa t că in  m ine Sălăşluieşte o v ară  in v in 
cibilă*.
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1 mănăstirea, un vârf d e î
j  E un paradox să spui munte sau pereţii uneif 
I că eşti singur trăind Închisori, pentru că to i  
i lntr_un oraş mare, dar aceste cazuri motivul £ 
I eu cred că niciunde nu singurătăţii este voit saul
* este mai acut acest sen- fortuit dar este Indea-f 
« timent de singurătate juns de concret ca să-ţi f 
j  decât în mulţimea ma- dea puterea de a trece* 
I rilor oraşe. Eşti perma- peste singurătate. Ca să i  
f nent Intre oameni, te n»ă fac - mai bine toţe- £ 
î  întâlneşti cu oameni, ii leasă, imaginaţi-vă c il
* vezi, dar când te întorci aţi putea dispune de o f 
i  In apartamentul tău uşa avere fabuloasă, cu co n iţ 
J se închide to urma ta şi diţia ca in fiecare zi să* 
< ai senzaţia că intri to Sin* locuiţi in alt oraş, to -l 
I gură ta te. Lipsa senti- tr-un hotel şi să. vă Im-J. 
■ţ menteior afective constan- brăcaţi mereu to haine |
" te, permanente şi par- noi, fără a păstra nimifcf

ticulare creează ia copii din ce aţi avut ieri, n i-f  
hospitalism, iar Ia adult meni nu vă va putea* 
acest sentiment de sin- însoţi in acest periplu. £ 
gurătate p o a t  e a- Cât veţi rezista? Nuj -̂ 
vea urmări dintre cele ajunge să vezi, să vor-1 
mai diferite fuiicţie de »ieşti, să te Întâlneşti |  
personalitatea celui în cu oameni In general, ? 
cauză. c nevoie . cel puţin i

Şi spun că stogarăta- de o relaţie dua]â per-1 
tea In marile oraşe este maneotă şl revenim, la  J. 
mult mai greu de su- acelaşi: „Dacă dragoste* 
portat decât singurăta_ nu e, nimic nu e". j  
tea pe care ţi-o dă INA DELEANC ii

l*I
*—*^*--*.--*f-**~* -

de AMBROSE BIERCE
•  UOMICID =  ucide

rea unei fiinţe umane de 
către altă fiinţă umană. 
Există patru feluri- de 
homicid: mişelesc, scuza
bil, justificabil şi lăudam 
bil, dar nu are prea 
mare importanţă pentru 
persoana ucisă dacă a 
fost răpusă în tr-un fel 
sau în altul — clasificarea 
e in avantajul avocaţilor.

•  IDIOT =  membru al 
unui trib mare şi puter
nic. a cărui influenţă in 
treburile . omeneşti" a. fost 
totdeauna dominantă şi 
călăuzitoare. Activii 
Idiotului nu c rest; 
la vreun domeniu special

, de- gândjre ^au acţiune, Ci, 
străbate şî orânduieşte 
întregul. El are ultimul 
cuvănt Irt orişice: ho
tărârea lui este fără apel 
El stabileşte modele

în opinii şi gust, dictea
ză limitele exprimării şi 
circumscrie conduita cu 
hotare fixe. - -":

•  VIAŢA =  un cdn- 
servant — un fel de sa
ramură spirituală. — care 
protejează trupul de ruină. 
Trăim în zilnică teamă 
de a o pierde1; totuşi, 
pierdută, nu i se resimte 
lipsa. întrebarea: „Viaţa 
merită să fie trăită ?“ — 
a fost mult discutată, în 
special de către cei care 
cred că nu merită şi din-, 
ţre care mulţi au scris 

• îndelung to sprijinul o- 
Sptoifeî lor şi, prin ob_ 
v^âw*âre grijulie a -legilor 
ilenei, s-au bucurăt lungi 
perioade de ani ' de ono
rurile ; • unei ’âtwftroversfc 
ţnult' preţuite de public.

Selecţie de 
1UE LEAHU ,

CU ALBERT CAMUS

■ •  „Ispita 
cinismul “.

comună tuturor inteligenţelor :

V
V
i

ţ

•  „Din fericire, există idealişti care sie pricep |
să Pună ordine- in toate". |

•  „Să mergi până la capăt nu inscamnă doar i
să rezişti, ci să te iaşi dus'*. ’

•  „O, iubire care nu suportă -confruntarea cu 
realitatea’ nu-1 iubire. Dar în acest caz, neputinţa> 1 vwUMtca IIU 1 »*■•*»* u?*;. l/wl IU t u l

\ de a iubi este privilegiul inimilor nobile".

!

•  „Ca un remediu pentru viaţă in societate, 1
aş sugera marile oraşe. Ir» zilele noastre, e sin- 1 
gurul pustiu ce_l avem la îndemână". '

'  ^
•  „Uneori, ca să înţelegi lumea, trebuie să te i 

întorci de la ea ; pentru a-i servi mai bine pe? 
oameni, trebuie să-i ţii o clipă la distanţă". )

Selecţie de ILIE LEAHU

Desen de CLAUDItJ COŢA/ Deva.

a
•  * • ‘ • * • * * * • • ♦ * * * • •  •  • • • * ■ • •

Desen de: FLORIN ARON PĂDUREA»

mânecilor înainte de blţj
hi taie
lll •  Nu e om mare. Si
mI I% om cocoţat.
■ -) / •  Leul închis to cuşcâ

•  Pentru cei care nu 
ştiu să numere decât până 
la zece, ; infinitul e nu
mărătoarea până la o sută.

«Aureolele încorsetea
ză de obicei gândurile.

« A încercat să-i caice 
pe urme, dar din prima 
urină n-a mai putut ieşi.

« împotriva bârfelor 
ce se spun pe seama ta 
există un remediu: am- 
pllfică-le .cât poţi mai 
mult. Adversarii vor 
muri de invidie.

•  Victoria asta m_a 
Sărăcit cu o luptă. Tre
buit să caut o alta...
. « Draga mea, iţi ofer
0 floare atât de frumos 
asasinată ...

1 •  Pentru Unii, onoarea 
înseamnă doar suflecarea

speră că_l vor " răzbuna 
urmaşii. '

•  Pentru un copi^ <Mt 
zmeu * d t hârtie rtUţU) 
face mai mult - deeftttP 
debarcare pe Lună.- ;

•  Omul a inventat e* j - 
li via pentru a-şi putolf 
arăta generozitate» f&t» 
de păsări.

« Ah. câte zile plerckt» 
te îmi umplu viaţa ̂

•  Câinii sunt carmnşt' 
că lesă e imperativul d jf  
vilizatiei.

»  Visele realizate n-as* 
fost 'vise decât pe jo*
mătate.

•  Dând din mâini
reuşit să zboare; 
din coate* a reuşit 
urce. ■•• - - -

GAVCD i

li n-*

iTpV'i
lor — Simbol d t  apartenenţă, cU număr oehţâ alb-gâlbuie din buchetul primă-
de o rd in t; 4) Permanenta Veghe: a som- verii; '•#) Vestitor al priaiâvferii Inveş-
nului muscular —, Eroi celebraţi la săr- mântat in petale "multicolore — Crinul

fe|*hătnţpM yirfiespţte l ă m â l ţ ă j t Ţ  Lfinbă " alb sţlâluctott în zarea viitorului;! 6) 
f j l  ameriţMiână dir»? patria sambei |- f  Primă- Tija utjSîi ';:f|qri adesea desfrunzit* >1—
' v â râ ţii âm<ăe7 ciî lunlâce plimbări In Simbol âl prîmlvei'ii pe jpajlşti 'fetghâ-

îrvălţime; 6) Reîntors la ferm* din pe- ţaţe ; 7) Primăvăratica floare sărutată
regrinări I — Migraţie primăvăratică pe de buzele zeilor; 8) Replay aplicat th
toverzitele pajişti; 7) Verigă de-intre- caz de recidivă — Petale înflorite de

MAT fN 2 MUTAŞI

ORIZONTALI 1) Maestru mozaicar 
in atelierul cromatic al primăverii; 2) 
Graţioase participante la  încoronări pri- 
măvăratice — Efractor de alcovuri cu 
Iz de fhnziene !; 3) Peneluri pentru
râuri şi flori in galanteria rustică — 
A răsări intempestiv ca moţul ghiocei-

ţinere a unei legături — Moştenire ge 
nealogică din şipetul umbrelor — A- 
vanscenă original* -după moda retro t ; 
8) MărţişoarC norocoase din copilăria isteţ- 

. riei (sg.); B) '  Picătură apatonjică cu şo- 
fnan de mai — Suav exemplu de colora
tură în*. împărăţia florilor-̂  10) Flutu
rele alintat al florilor cochete —• Dirijor 
de notorietate al simfoniei primăverii.

VERTICAL: 1) Farmecul • clopo
ţelului fără glas al ghioceilor — Laitmo
tiv deluvian din simfonia primăverii , 
2) Degradare primăvăratică simţită-n um
bra serii — Criterii primordiale expri ■ 
mate în scris 1; 3) Primăvăratica pană
de mire a codrului de argint — Mugu
raş de viaţă nouă în primăvara existen
tei; 4) Imperativ de transport lansat 
strict personal — Siglă a „Uniunii Eu
ropene de Radiodifuziune" — tnflores-

primăvăriţe 1 — Efect sonor înregistrat
la Corul vânătorilor; 9) Anticameră pen
tru oaspeţii veniţi odată cu florile — 
Prezenţă primăvăratică cu petale de ca
tifea ; 10) Alintată tizan* de mai
savoarea decepţiei Primăveri festi 
marcate succesiv (sg.).

.DICŢIONAR: IATE, UER.
VAS1LE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ALTMINTERI",

Ap ABUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA;

1) NARCOTIZAT ; 2) ETER — INELE; 
3) PANAŞ AMIN; 4) IŢI — TIMO
NA; 5) EA — METIS — O ; 6) R — 
CAPAC — G I; 7) INUMAN - -  MUT ; 
8) TOŢI — IDILA; 9) OTICE — OŢET; 
10) RATIFICARE.

Controlul poziţiei:
ALB: Rf2. Be5, Cf3 
NEGRU: Rg4, Ch5, p : f5  

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DIN NR. TRECUT :

1. Dg5 Rc3 2. Dd2 mat
1. . . . Rd 3 2. De3 mat
1. . . .  Re 4 2. Cb 2 mat

ewmi-  * *—
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TRIBUNA ELECTORALA
P.A.C. JOACA DESCHIS

! Organizaţia Regională 
Hunedoara a Partidului 
AUanţei Civice a spart 
tiparul conferinţelor de 
presă stereotipe, statice, 
ţt i_a invitat pe ziju  
rişti, • joi după_amia*ă,

I la  o Întrunire neprotdco- 
, lard, deschisă, interesarţ. 
tă  şt eficace pentru ani.

; t>ele părţi — partid M 
presă. Intr-un cadru aut. 

/ Liant şl tn cuvinte puţine 
dar Încărcate d# substan
ţă, dl p ro l Stm ion Mol. 
nar, preşedintele Orga, 
alzaţiei Regionale * Hune.

ddara. şi-â prezentat cp. 
legii şi invitaţii, a s u i .  
Uniat câteva din obieciţ. 
vele şi Intenţiile PAO 
pentru apropiatele a l t .  
2«% dună care iu  porrtlt 
dialogurile ad-hec. !

Ziariştii l-au abordat 
individual, în aşa-zlsele 
^sae$uni‘\  pe candidaţii 
la funcţiile de primari ai 
msnfaipUior Dfeva (<jl 
V|rgU Roca} şi Petroşani 
(<1 Cap* $chreter), pe 
potenţialii consilieri 10- 
câli ai Devei, prezentaţi 
cu acest prilej, dar au

important. în Viaţa eco
nomică a tării î •  P.S. nu 
este împotriva integrării 
ţării în structurile euro. 
pene, însă pentru intrai 
rea în NATO ar fi bine 
să se organizeze un re
ferendum naţional; •  în 
alegerile locale Partidul 
Socialist va merge ctl 
liste proprii de candi
daţi, în cele generale şl 
prezidenţiala ar fi posi
bil să realizeze alianţe.

TBAIAN BONDOR

v PABTHHJL SOCIALIST SUSŢINE 
|  ^  âfU^CA TREBUIE CONSIDERATA 

IA  ADEVlRATÂ SA VALOARE
. Joi seara a  avut lo«, 

flfe. Deva, 0 cortferinţâ de 
p răsi a Organizaţiei Jit- 

K detene a  Partidului So- 
j ciallst. La această Mani

festare at» luat parte dl 
| Vlrgil Sico», preşedintei*
'organizaţiei, dl Adrian 
■Brâîiiă. vicepreşedinte, şi 

i dl Dorin Pleşa, membru 
In biroul judeţean. In 

<j debutul Întâlnirii cu zia
riştii organizatorii au pre- 

| cizat că parlamentarii 
Partidului Socialist —
In număr de 9 — nu au 
votat bugetul pe anul în 
curs fiind nemulţumiţi de 
sumele alocate culturii, 
edoeafiet tineretului ş.'a. 

ţ I n  «o priveşte indexările 
la  salariul bugetarilor, 
acestei ar trebui să se 
facă binar ţinând seama 

; ea preţurile la alimentele 
de bază cresc de la o 

I t i  ta alta. La Întrebă
rile ziarului nostru au 

1 tm t oferite următoarele 
. răspunsuri: •  Partidul

Socialist susţine preţuirea 
muncii la adevărata sa 

5 valoare; •  astăzi se plă
teşte — şi încă foarte 

■ b ft»  — nemunca — există 
de pildă bodiguarzi, de- 

: tacttvl particulari ş.a. •
PJS. nu este împotriva 

oamenilor, eu 
condiţia ca aceasta să se 
Cană oria muncă; •  pro. 
pftatâtM particulară meri- 

, tă  susţinută, dar statul 
ţrebote să aibă un rol

avut loc discuţii şi Intre 
ziarişti, între PAC-„işti**, 
s-au făcut cunoştinţa, 
s.au stabilit unele mo
dalităţi de acţiune In 
campania electorala, al 
cărei start nu mai poate 
hi târzia prea mult.

îh  ce ne priveşte, am 
purtat dialoguri cu unii 
dintre cei care.şi pun 
speranţa tn Wnele acestui 
popor, prin schimbare 
acum. le-am reţinut op
timismul şi bunăle Inten
ţii cu care. sa vor pre
zenta curând în- faţa 
electoratului. Iar dacă 
alegătorii vor cântări a i 
atenţie şi responsabilitate 
spusele candidaţilor, dacă 
vor Opta pentru oameni 
şi nu pentru partida, vor 
afla la RAC multe per
soane demne de încre
dere. v

Important este că PAC 
şi-a scos aşii dl» mânecă 
(încă nu pe toţi, desigur? 
pentru a-i cunoaşte lu
mea din tietpi urmând 
ea şl presa sâ-t prezinte 
concret, pe larg, de t e .  
dată ce se. va da undă 
verde campaniei electora
le oficiale, care va lăsa 
răgazul de 45 de  zile 
până la data alegerilor 
(probatei httfct mai).

DUMITRU GIIEONEA

DIN PARTEA ■ 
PREţ-ECTURlI 

JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

Inundaţiile din decem
brie 1606 au produs În
semnate pagube şi ÎO ju 
deţul Hunedoara.

In acest context, cetă
ţenii afectaţi din satele 
comunelor Grlţelof, BU- 
ceş şj Vaţa de Jos, '«ave. 
au beneficiat de ajutoare 
băneşti din partea BANCO- 
REX — BANCA ROMA
NA DE COMERŢ EX
TERIOR, S.A., Sucursala 
Deva, mulţumesc bânjcll 
pentru sprijinul acordat 
ş! generozitatea de care a 
dat dovadă. ' i

w w a w w A v -v a v w

*4. HOT AR ARI

< Pttîaîa Brad a PUNR a 
hotărât c« pentru func
ţia de primar al muşi* 
cipkdul Brad să candi
deze la viitoarele alegeri 
locale di ing. Gheorghe 
S ârtţu j-tar pentru func
ţia de primar al comu
nei Baceş dl profesor Vio. 
rel Vulturar, de Ia Li
ceal -Avram fancu“ din 
Brad Celelalte candida
turi pentru comunele zo
nei Brad vor fi. analizate 
şi anunţate pe parcurs, 
după viitoarea adunare a 
filialei. (A>J.).

Stau ia  mărgine de drum pomul rău şi omul buni Foto: PAVEL LAXA

RECOMANDĂRI 
v: UITATE, AMENZI 

USTURĂTOARE

Cum e şi normal, a- 
tunci când efectuează con.

i n < ;

Sanitară şi Medicină Pre
ventivă, de Ia laboratoa
rele teritoriale de promo
vare a sănătăţii, t e  şl 
anumite recomandări pen
tru remedierea unor a- 
batari te  respectarea or
dinii, curăţeniei, a regu
lilor stabilite te  domeniul 
respectiv. La SjC. Socom 
„Unirea" Petroşani •» 
unitatea nr. 140 s-au «u 
pîicai amenzi re au însu
mat 280000 da Mi pen
tru  nerespectarea reco
mandărilor făcuta ante. 
nor de către LPA.M.P. 
privind restrângerea . o . 
blectuîul de activitate şl 
neefoctuarea examenului 
medical la pcrsoftalui da 
deservire. Bl te „Ra*îcom“ 
Prod SRL Petroşani s-a 
dispus o amendă da 
100800 de lei. tot pen
tru nerespectarea «nor 
prescripţii făcuta de

în  mai multa locuri au 
fost depistate cazuri In

care nu s-au efectuat 
examenele medicale la un 
număr însemnat de per
soana. Drept urmare, s-au 
aplicat cuvenitele amenzi.

Jntrucfrt la SC, spicul 
3.fit. Petroşani s.a  con
statat că Starea ) de cu
răţenie se află tn sufe
rinţă, că ia S.C. Isnpex 
Universal „f„Parângul1' din 
Patrila grupurile sate. 
tare nu esm  corespun
zător Întreţinuta, s-au 
dat amenzi da ®  000 lei 
ti  respectiv 109 000 ; lest.

AUTORIZAŢIA,
BATA) VINA!

Toţi ştiu, dar puţini 
acţionează te  vederea vi
zării anuale a  Autoriza
ţiei sanitare de funcţio
nare fiindcă au „uitat" 
societăţile comerciale Ketl 
Împart — Export Lupcni, 
Buy Dany Alcora impex 
Uricani, Bogdan» Gom_ 
itnpex şt „AlacUn" S.A. 
din Lupeni, Pan Bxtra 
SRL Şoimuş au fost -pre
miate'' cu cât* O amen
dă de 56 086 de lei. Ur
mează să le vizeze urgent 
altfel „taxa" va fi ntal 
mare.

Poliţia sanitară 
Deva

Din determinările ana- 
litlce privind calitatea fac. 
torilor de mediu în ju
deţul Htifiedoara, în pe
rioada 25—31 martie a.e., 
efectuate la. punctele de 
control, au rezultat urmă
toarele :

•  Valorile medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazoşî (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac, 
tentei şi aciditate) s-au 
menţinut In limitele im
puse de STAS. Valoarea 
maximă te bioxidul de 
azot a  fost de 0,030 mg/ 
mc aer/24 ore şl s-a în . 
registre! în zona Hune
doara, fa  ziua de 29. 
martie. Valoarea Urnită 
te acest - Indicator este de 
0,1 mg/mc aer/24 ore.

•  Valorile medii şi ma
xime pentru pulberi te  
suspensie s-au Încadrat

I dteMUteii I ii im HI Iutil aurea sair a nu mm ...*

în valoarea limită de 0,15 
mg/mc aer/24 ore te  toa
te punctele de control din 
judeţ.

9 Pulberile sedimonta
tele «ti înregistrat depă
şiri ate valorii Ifmîtă de 
17 gr/mp/lună, în zonele 
Chişcădaga — 2 avri şi în 
zonă Teliuc de 5,8 ori.

•  Indicatorii de cali
tate pentru apele, curgă
toare de suprafaţă au fost 
în general în limitele 
impus». P» râul Jiu ma
teriile In suspensie pro
venite din evacuarea a . 
pelor m ate industriale ' : 
ineomplet epurate au 
prezentat -pentru această "  
perioadă o Valoare medie
de 2803A mg/1 şi ovaioa. , 
re maximă de 3455.0 mg/
1, înregistrată în ziua de 
28 Marti*.

•  NlveM de zgomot /  
măsurat In diferite puncte 
ale localităţilor din, judeţ 
s_a încadrat fa general în 
limitele impuse.

Agenţia de 
a mediuisi

A. Admiterea te  i favi- 
< ţămăfttul liceal :

.^ v  Ganecusul de admitere 
va avea loc în două e_ 
taper

I — probe etinti.
arii t

— . examinare medteală* 
amintite psihologică

.pa-ti-' H-a 1a eate vor 
eandidaţfl deJ 

atimişi la prteitie 
^ c u p r in d e  ptt>- 

~care a  cunoş- 
ititi) formă de 
scris*-te:

Bmba şi literateva

mătematică.-/
; « toţtaM a liceelor mili

tare  ţfle Ministerului de
^ J o M K t '. -■

—" Liceul Militar „Nea- 
goe Basarab" Buzău

— Liceni Militar „Con
stantin Brâneoveanu"

Prerentare» candidaţilor 
la conctus va fi tn data 
de E»66. 199G. până la  

*' « a  - f8.
I — probe eli

ÎN LICEELE Ş t ŞCOLILE
ADMITERE

minatorii ‘ -W '-titi-aîi îtt .
*996. «

Afişarea rezuUateter după
m v t t  »9*A

Eta^a a îl-a  ~  probe 
cimoşţţnţ*: '« ;■ >' -! ş. H

— limba şl liferatute 
română — scris — S. VII. 
1996;

— mitematică •— scris 
— 16. VII. 1996.

Afişnrca rezultatelor — 
15. VII. 1996, ora 14. .

Probele de concurs şi 
manualele de studio: .

•ţ— Limba romina ? Se 
vor utiliza manualele de 
Limba română, el. ar V-aţ 
Limba română, cl. a VI_a; 
Limba roftlânâ. Lecturi 
literare,' clasa a VII-a ; 
Limba românâ. Grama
tica. cl. a VII_a ; Limba 
română. Lecturi

«ft, «  Virî-a ; Limba ro
mână. Gramatica, ti, » 
VHl_a, ediţiile după care 
au studiat.

■;j Maternalicâ •— Arit- 
meticA Algebra, artnua- 
ţtele pentru clasele a  
V-a, a v ite , a  VK-a şl 
a  VÎIlte. Geometrie, ti, 
V—VUL

B. Admiterea fa şco
lile militare de subofiţeri 
ale Ministerului de In .

' Rţreet *' '
iffeftieursul de admitere 

,r; ** organizează ti  desfâ- 
$okr£ tn  jfez ioada 14—> 
25, 135. 1996, în două e- 
tape, astfel;

Etapa 1 — cuprinde
probe elimin a tor î i :

— limbă străină (engle
ză, franceză» la alegere) 
— ’̂ Srls;

— examinare psihologi-

INTERNE fii
că (pentru cei neeMamL

•— examinare medicalâ;
— proba fizice.

. Etapa a fte» — . vor

m iş î d l a  «tapa I  t i  cu
prinde '  probe da. verifica
re a  cunoştinţelor. ' 

Prezentarea candidaţi, 
lor la concurs in data 
cfe. 14. 135. 1996, până 1a - 
ora 16. , ; '

Etapa I — probe e- 
liminatoiii 15—26 IX.

Etapa a  l l-a  — probe
de cunoştinţei 
:!*  d t e P i * T «  ' 81.

— disciplina a IT-a — 
2ji BC *995

Afişarea rezultatelor — 
25.135, 1996, ora 12.

Pitite le ie  ' coricuriŢj ■ - 
% Pentru- $wiHlrDv|f®. 

tară de S libo«ei* ’ » l l - -  
ţfa „Vâsile L astiir^ Oţffl-
pma r -.

— Istoria rdmârtilor —
serii f  . f > - 4 ^  ..?

-r Lîmbţ ‘ -
S. Pentru ţcoallt de; 

Subofiţeri întencterrţă 
„Nicoîae CM «tu‘‘ Slati
na i  ̂ ,

— Algebră acria,
— Geogabfia României 

SâU Economie şsarls. j.
9famialele ce se vor u- 

tHiza i
Pentru subofiţeri pdK- 

ţîVi:
Istoria românilor, 

manual c i  â Klte, M. 
49#*î v

—• Istoria românifor, ma- 
nual c l  a  KH-a, ed. 1995;

Limba romărev - cL 
V—VIU; eapRolela de 
compunere şl, cultivare a 
limbii dift manualele de 
limbă ţ şi literatură ro
mână pentru clasele 134—
eai.

Pentru •• subofiţeri fa- 
tei.donţă: y 

«*» Matematici Al
gebra pentra ct IN—SUI,

m ed. 199|j 
'  rafia RoŞnânlei, 

■Ki mteu.ti. a Xll-a,

Anul VIII •  Nr. ifi«n

ătantol
pentfHT^cl. a w|-A ed. 
*922. J i l  1534. 
i PehtrU c tftfio tă lt limbi 

«trâîfte, )a ategţreţ 'be voi 
4 * tiliia  manttelele de cîa-

Par
ticiparea Ia concursul de 
admiteri fa liceele mili
tare, şcolile milita re de 
subofiţeri vor face 
până te data de l  mai 
l§58, la ăerTlGul de p ir . 
Sdrtet şl favăpniittt al 
Lnsp*c(Oratulu! ââ Poliţie 
al judeţului Hunedoara.

Sâmbătă, 6 •— Duminică, 7 aprilie 1996
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DE LA POLITIE
CONDUCEREA DIRECŢIEI SANITARE I Ş.C.- â i* » « T lR R A '^ A .  «IfEfBMI-.-

•  Vorbă român«ascâ măreţ şi 2 milioane d e i 
„Năravul «lin fire n-aro le i O parte din pradă J. 
lecuire" $» verifică în a mai putut fl reeupe. I 
cazul multor semeni de.ai fată, iar cercetările con- f 
noştri Virginia Ciurar, tinuă cu cei doi tn stare f- 
de loc din Bistrlţa-Nă- de arest. Un dosar cu* 
siud, fusese «dibomti A N . mai pat®. V  R \  t  
eoBditioMt diirt p$»dten*. ; '  v,-. l
ciar, in luna mai. a» •  O percheziţie do. | 
nul trecut; condiţionat micii iară este Incuviln' f 
de coteportament»! său ţaţă cu multă chibzuinţă* 
tn timpul executării pe. ai d» regulă bănuielile * 
depsei. dar şi de un cum» se confirmă- fo t  astfel |  
portament civic corcs- s.a întâmplat şi în ca-l 
punzător, după aceea. Nu zuî percheziţiei efectu- I 
s-a putut. Uşa deschisă ate Ia domiciliul lui f 
a  locuinţei Fabiolei Nicoiae Baldea. din Lu-?, 
Dan. din Baceâ a exer- deştii de Jos. Bănuiala f  
citat asupra ei o ke* că la el in casă «Mirt 
zistibilă arma de foc şi a tu . *
că a  in tra i •  « a t  te- idlle â devenit cedUa-ţ. 
ievizorul iwîpr «1 femeii, N. Q. deţin** Un i
Împreuna eu pfesd «j&e. pStot eti încărcător « p i 

I tronice în valoare de 1,6 tambur şi cinci cartuşe |
♦  milioane de lei şi s-a adecvat* întrucât . Jb f

făcut nevăzută. Nevă. o ^ .  w  snce.f
zută a crezut ea, căci put cercetările cu fâp. * 
poliţiştii au mai multe ta«d fa  stana de l ib e r - ' 
moduri de a, „vedea" tate. ?
un infractor. Au depis- ■ i
tat.o relativ repede şi v « Erau ® adevărată* 
au depus-o in arest, echipă policalificată. [ 
l-a vremea socotelilor!, qheorghe Bexa, «gri#. 7 
va începe executarea. la Sucursala minieră* 
pedepsei la care va fi Barza, Ionel Bulz, elec- ? 
condamnată, plus - cele triejan 1« S.C. „ea*»al“ f 
228 de zile de care fu- şi pensionării Gheorgh* * 
sese gratulată la eiibe. Josan, de 54 de ani, «ii 
rarea condiţionată. Petru Bogar, de 53 d e i

, <U}L Consăteni din 0 * 1
Se pot înţelege bine «rindea. '  § f

I

I%
t

*
l• «' 
l

»
'■ ir:

1*
l

A judeţuEUi HUNEDOARA

Adresează populaţiei comunităţilor co
munale, orăşeneşti şi municipale, precum şi 
personalului de toate -categoriile din unită
ţile s a n i t a r e  de pe teritoriul ju
deţului nostru, «ele mai s i n c e r e 
urări de sănătate şi fericire cu ocazia zilei 
MONDIALE A SĂNĂTĂŢII — 7 aprilie — 
lansând chemarea Organizaţiei Mondiale a Să
nătăţii ca prin efortul nostru comun să rea
lizăm „LOCALITĂŢI SĂNĂTOASE PENTRU 
O VIAŢA MAI BUNA

Cu prilejul apropiatelor sărbători de Paşti, 
vă urăm „SĂRBĂTORI FERICITE

' (282)

BANCA* R O M Â N Ă
PENTRU

DEZVOLTARE
Acorda următoarele dobânzi la

i
i

i

i
i
i
i
i
i
i

VINDE DIN STOC :

la•  ACUMULATOARE AUTO, 
toarele preţuri:

—- Î2 x 55 Ah 88 488 Iei — termen 
sgaranţie 12 luni; _

— 12x 68 Ah 104 646 lei — termen <te|
garanţie 12 luni ; , , |

— 12x88 Ah 127 918 lei — termen de*
garanţie 12 luni-; I

— 12x150 Ah — MAGMA 224 698 leii
—- termen de garanţie 6 lui# §

■— 12x180 Ah 270 119 Iei — termen del 
garanţie 6 luni..

Se asigură service de către v,

iâhĂŞiMir de 25 de «ufl Lucrători a i Postului Idin Sibisel >, Hunedoara . V &itZ. -J”  *
cu un bărbat de 33 de *•

preuni cu cei ai Oco-îcu Un bărbat de 33 def 
ani din Alba Iuîla? Si
gur că se pot. Bacă

- Nicolae Marius Tomescu, 
albaiulianul, şi Va.
sile Carabulea, hunedo. 
reanul s„ar fi înţeles să 
dea viaţă unei afaceri 
cinstite, erau de felicitat. 
Ei însă s-au înţeles la

îului şllvle Deva i-au * 
surprins îri plină actjvţ- * 
tate... de forestieri. Tâ- * 
iau fără drept şi făză j£ 
milă. lemne din pădu-i 
rea statului, provocând 1 
în aceasta o pagubă de î  
458 000 de Iei. Acum îm&ar s-au imeifc’s «: _ .... ^ *

fărădelegi. S .a stabilit m€flUea2a că “ -1; ch,*r ' 
cu probe că sunt auto- bine dă—ţi schimbi p rp -1

î

I
f

rii furtului săvârşit tn fesîa în  orice condiţii, 
iulie 1995. din locuin
ţa lui loan Tica. din
Orâstie. Dăduseră o lo
vitură hună: 4500 de

Rubrică realizată 
cu sprijtoat 

I.P.J. Hunedoara

fatre 5 2 %  â  5 5 % P * A N
Zn,K 30 60 90 180 270

*/o pe «a 49 45 50,5 . 51 51,5

SUMA MINIMA A DEPOZITULUI 
- 100.000 LEI -

,,, i il,0'lLI!M .IHUMf I *" l'lillUlllŞ. IUI)|I|1 '■ 11 . ■ "J..W46»' .
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

FAVIOR & COMPANIA BB BLĂNURI 
VIDRA S.A. ORAŞTIE

8tr. Gheorghe Luzăr, nr. 2

Organizează licitaţie în îs  apriiie

şi, ulterior In fiecare joi, ora 12, pentru va
lorificare utilaje disponibile specifice indus
triei de blănărie, maşini agricole, mijloace 
transport etc. ...

•  ANVELOPE: 155 x 13 66 402 lei -
pt. autot. 165 x 13 70949 lei; |

— intpaga gamă de anvelope pentruI 
autocamioane, tractoare, remorci din pro-i 
ducţla Indigenă şi Import, in construcţie ra-| 
dială şi diagonală, |

f  #  PIESE DE SCHIMB pentru autocamLl
|oane, autoturisme, tractoare, maşini agricole, ■  
{rulmenţi etc. |

I •  Îngrăşăminte chimice, c
f  Pentru livrările en gros adaosul

«te ntwdaWI, î,. funcţie de 
I mărfii.

I

I
I
I
I
I.

mia*

F.R.E. DEVA

A N U N  Ţ A
!

lelaţii suplimentare 034—̂ 41741. Inte
rior 336.

! I
i
«i;

l. *
I0 .
1

i 
i

In ziua de 18 aprilie 1996, ora 10, va 
■loc ta sediul F.R.E. Deva examen 
{autorizarea electricienilor. a

Detalii privind examenul «le autorizare sef

■ primesc de la F.R.E, Deva,. biroul 
UNG, telefon 215750, interioare 126 

|zilnic Intre orele 7—15.

1

I SC IMPRIMEX S.R.L,

LOCURI DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 3. IV. 1996

•  Confecţiorwr încălţăminte. Baia de Criş — J2;
•  Mecanic, Baia de Criş — 1 ; a  Paznic, Baia de 
Criş — 2; 9 Barman, Baţiz » 1; •  Barman, Brad
— I ; •  instalator apă, canal, Brad — 1; •  Su
dor autogen, Brad — 1 ; •  Vânzător, Brad — 2; •  
Vopsitor industrial, Brad — 1 ; •  Muncitor ne»a-
iificat, Bretea Mureşană «— 5; •  Dulgher pentru
construcţii, Câlan — 1; * Fierar betonist, Qălan —  
1; •  Lăcătuş mecanic, Călan — 5: •  Sudor auto
gen, Călan, — I ; •  Zidar rosar-tencuitor, Călan — 
2; •  Electrician de întreţinere «i reparaţii, Qrişdor
— 1; •  Muncitor necalificat Crtşţăor — 6; •  Agent 
comercial, Deva — i  ; # Agent de asigurare, Dăva
— 123; *  Barman, Deva — 3; ei Cioplitor în piatră
şi marmură, Deva — 1; f  Cofetar, Deva — 3; •  
Croitor, Deva — 97; •  Dulgher pentru construcţii,
Deva — 3; e  Economist în industrie. Deva —■ 2 ; •  
Electrician aparate măsură, control , şi automatizare 
in central' r*Deva — 1; •  Electrician auto, Deva —
2 ; e Farmacist, Deva — 2; e  Fochist la căldări pen. 
tru încălziri centrala. Deva — 1 ; *  Frezor univer
sal, Deva — 2 ; Gestionar depozit, Deva — 1 ; '  •  
Inginer electromecanic, Deva — 2; * Inspector asi
gurări, Deva — 2{ •  Insţşiatar apă, canal, Deva —
3 ; •  Jurisconsult, Deva — .1; •  Lăcătuş mecanic, 
Deva — 2 ; a  Maistru în industrializarea lemnu
lui, Deva —• 1; Maşinist îa maşini, pentru terasa. 
mwite (ifronlst). Deva — O; 9 Maşinist pentru u- 
tilaje sţ&cifire la extracţie şi execuţie, Deva -*• 1;
*  Mecanic staţie eoncasoare, Deva — 4; •. Miner la
suprafaţă. Deva 3; •  Mţţncltor neeahiiţat. De
va — 2 ; •  Ospătar (chelner). Deva — 1; •  Şofer 
âutomacaragiu, Deva — 1; •  Sudor autogen,
D-0 v a  — 2 ; •  Sudor cu gaze, DOjya.
— 5 ; •  Tâmplar manual, Deva — 3; •  Tâmplar

ajustor monta tor, Deva — 10; •  Tâmplar

universal. Deva — 7 ; 9 Tinichigiu earosler. Deva
— 3; 9 Vânzător ambulant de produse alimentare,
Deva — 3; #  Vopsitor industrial. Deva — 3; »
Vuleaaizater de produse industriale din cauciuc. De
v a — 2; •  Zidar rosar—tencuitor, Deva — 8; 9 
Zugrav, vopsitor, Deva — 1; 9 Barman, Gura barza
— 6 ; •  Bucătar, Hunedoara — 2", 9  Contabil, H11*
nedoara — 1; •  Croitor, Hunedoara — 2; 9 Eco
nomist in industrie. Hunedoara -*' *1; •  Shetro*
mecanic «uto, Hu»»edoara — 1; «  Faian^r, Hune, 
doara — 5 ; •  Jurisconsull, Hunedoara — 1; •
Ospătar (chelner), Hunedoara **» t ;  9 tkvapiwc uni
versal, Hunedoara — 1; •  Vânzător. Hunedoara —
5 ; 9  Vânzător ambulant de prothiae alimentare, Hu-

‘ nedoâra, — 5; •  Zidar rosar-—tencuit0*v Banedoarâ»
? — 5; 9  Zugrav, vopsitor. Hunedoara — 6; « Me

dic stomatolog, Ilia, — 1; 9  Macaragiu, Livezeni — 
1; « Instalator apă, canal, Mintia — 3; » Sudor 

. autogen, Mintia -r- 5; #  Sudor autogen. Orăştie — 
2 ; •  Tâmplar manual, Orăştie — 8; * Bucătar, Pa
râng — 1; •  Electrician aparate măsură, control ţi 
automatizare in central, Parâng ~  1; « Lăcătuş
mecanic de întreţinere şi reparaţii universale, Pa
râng — l;  •  Vânzător. Petriia — 20; «, Asistent 
medical generadist, Petroşani — 4; *  Infirmieră, 
Petroşani, —• 1; •  îngrijitoare la unităţi de ocro
tire socială şi sanitară, Petroşani — 1; 9 Spălăto
reasă lenjerie. Petroşani — 1; « Mecanic auto, 
Poiana Ruscă, Teliuc — 1;1 •  Muncitor necaîiflcat, 
Romos — 1; •  Preparator vermut, Simeria — 5; 
« Vânzător, Simeria, -— 4; •  Agent de asigurare, 
Şucurs. Deva —* 85; #  Inginer «mstrueţii civile,
industriale şi agricole, Sucurs. Deva — 1; 9  Re
vizor contabil, Sucurs. Deva — 1; •  Tâmplar manual, 
Târnava de Criş — 1; # Electrician aparate măsură, 
control ş| automatizare to central, Zlaşti — 2;
«I Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronlst), 
Zlaşti — i;  «  Operator la prepararea minereuri
lor, Zlaşti — 1.

I
I
I
I
I

Sarecuto la comandă:
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolatti; 
: ♦  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi

I vertizoare pentru protecţia muncii;
' •  imprimerie textilă.

I Informaţii kt sediul firmei din Deflâ,i
strada Călugărenl nr. 2. I

I  • wU- I

1
I
1
1
1
l
l
l
I

I
Tel 054/61

I

17â oferi prin depozitul En gros le 
cele mai avantajoase preţuri un bogat 
Ş&eSfnent de; 1
r# pungi hârtiei •  pungi nylon; # pTase 
tip mayo; •  saci menajeri^» saci plastic;
•  hârtie ambalaj (toate# Sortimentele}?
•  hârtie scris; •  plicuri; •  marfă impef| 
Franţa, calitate excepţională

* Vizitaţi depozitul nostru şi 
regreta!

Informaţii la telefon 621750 int. f2j5.j 
sau la sediul societăţii din DeVa 
22 0ecembrie, nr. 25? -
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•  Domnului Octavian 
Alic, din Simeria, la a- 
niversarea zilei de naşte- 
■re  ̂ cu toată dragostea, 

)'„Ea "mulţi ani!“. Soţia, {'■ 
nora şi fiul. (F. T.)

i ?? •  Vând • casă 3 nivele, 
Ceva, str. Aurel Vlaicu, 
ar, g3, 52000 000. d ruj bă,
cazan ţuică 100 litri, sobă 
şemineu. (8166)

•  Vând Unituri 
dentare, aparat Roent- 
gen, en gros. ten iţi 
iimjort < China şi în
călţăminte seconci- 
fiand.... Import Germa
nia; vând urgent a_ 
parţaraent 2 camere 
şl' teren Intravilan. 
Informaţii zilnic la 
tel. ,216863; între o- 
relc 8ţ—16 şi 622442. 
dtipâ ora 20.

~ J 7^  ;
|  •  Vând mobilă bucătă

rie. bicicletă Pegas, .igleă,. 
tel. 054/625126. -175©);

,ţ •‘i* -  Vând apartament; 3-’ 
ij camere, cu garaj, Orăştie-, 

tel. 054/625126. (7562)
i

gater marmură. Telefon 
■MM***'-: ■ - • (7SJ4)

•  Vând Dacia 1300. 1877,
motdr. 1990, eVentual cu 
motor rezervă, Telefăn 
611675. ■ -

(8165)
•  Vând pătuţ .copil. Tel.

621263. ■
V.v.av .̂J : (7570)

•  Vând: saxofon „Kfiid 
•S“ (mi bemol), tivit , lo
calitatea Făget, str. Do
robanţi, nr. 18. Telefon 
340226. : /:>»*;*>-"

; - - (8174)
•  Vând terenuri afa

bile la Velei şi Băcia. 
Telefon 660479.'

- - '.(8177)
•  Vând; casă-in con

strucţie, anexe, grădină, 
spaţiu comercial amena
jat. Brănişea . Relaţii tel. 
629102... ,  (7580)

•  Vând urgent aparta
ment două camere de
comandate, mobilat, Aleea 
Romanilor, bl. 14, et. III, 
şc. t i .  . ao. 19,. între 16— 
20. ' (76*1)

»  Vâjrţd' Staţie amplifi
care Vormona cu boxe 
şi acces**# fel. 642790.

... V -  - v, (8981)
•  Vând familii albine 

(cu lăzi), Geoaglu-Sat, Ţi_ 
leşiilui, 25. Bucur I,au_

cedez 200 Diesel, 6000 
DVţ rie 3 tone. Tel. 212463.' 

■f r ; V' - (7585)
•  Vând camion Roman

(Baba) şasiu scurt, stare 
tehnică foarte bună, punte' 
Ungaria, cabină 1 dublă, 
tel. «54/647529. orele 8— 
1" (OP)

ţ  0  Vând scândură de 
: brad uscată şi elemenţi 

calorifer fontă. Informaţii 
tel. "612561. (75761

’i. 0 V$nd teren pentru 
construcţii, 37 ari, nego
ciabil, Mintia nr, 78. ^

, J (7575)
•  V'ând Oltcit, 15 000 

kro. Deva, tel. 624842.
ţ  ; (8113)

•  Vând maşină sifon 
(2- ea pete). Tel. 716282.

• /  •  S.C. Auto Cetate S A. 
v Deva, « str, Ulpia, nr. 15.

vind^ ..la .licitaţie mijloa- 
|  C® fixe. Licitaţia va a- 

vea loo luni, 8. 04. 1996, 
ora 10. la sediul Socie- 

i  lăţii, : (7604)
•  Vând apartament A 

camere, bl. 29, et. 2, ap. 
8, Dorobanţi, Deva.

•  Vând rochie mireasă.
46—48. ‘ 626774. >.

0  Vând' casă, grădină,, 
pământ arabil, comuna 
Brănlşca, 104. 65 mili
oane,^ negociabil. Relaţii 
după ora 18, sau telefon 
064/158602.

„ . (7583)
! *  Vând casă, grădină,

preţ convenabil.
, Sfgpţnilui, 4. Viile Noi,
■ M4W Cetate. V

V ; /  (7582)
r  0 Vând avantajos te
ren Intravilan, la Mintia 
şi Veţel. Tel. 665162.

" - ' - (8181)
•  . Vând vacă cu viţel,

Sânţuhalm, nr. 72 B, tel. 
620254. • (8180)

' t f  Vând apartament 4 
camere, Liliacului, şi an
gajez operatoare calcula
tor. Deva, tel. 619478. -

(7598)
" •  Vând ... Opel ■ Ascona,

. Înmatriculat, şi pickJup 
cu" boxe. Tel’. 627058. 

«,r:v -■ (7595)
• ; •  Vând VWN Passat (4

uşi), carte identitate, sta
re foarte bună. Deva, tel.- 
214886. - -

(7406)
: •  Vând tractor U 650,
ladă frigorifică 1000 li
tri • şi pământ intravi- 

/lan. Tel. 661593.
(76007

; - •  Vând SRL z!99'4 si

. .  ̂ ■ - (8033)
•  Cimipăr apartament 

ultracentrali, două camere, 
Deva, tel. 217144, " după 
ora 18.

•  S.C. - Janexim SRI-. 
Orăştie, strada Eroilor, 
bl. 2 bis, parter (în spa
tele Poştei), vinde rochii 
de mireasă şi articole pen
tru nunţi. Tel. 647028.

Â (8034)
•  Vând Skoda 12«, 

fabricaţie 1981, Căstău, 53, 
preţ convenabil.

(8035)
•  Vând grajd cu plat

formă betonată şi teren 
aferent. 1 ha. Telefon 
642860. (8037)

•  Vând rulotă comerţ
şi ingrediente pop-com. 
Hunedoara, tel. 723619. 
i;/:/',';/;-;'./ (7788)

•  .Vând casă cu etaj, 
cu grădină şi anexe. Tel. 
718509.

■■■- , (7791)
«► S.C. Diadema Cum. 

SRL Deva - majorează a- 
daosul comercial cu 100
la sută. ■ - sr (8179) ‘

. 0  S.G. Oapa Corn Impex 
SRL Deva . majorează 
adaosul comercial cu 100 
la sută. (8178)

•  S.C. Loyal Prinţ Prest
SRL Deva anunţă inten
ţia de majorare a ta
rifelor până la 100 Ia 
şută, începând cu luna mal 
1996. (7598)

•  Activitate indepen
dentă Mimi Orăştie a_ 
nunţă majorarea adaosu
lui comercial de la 3» la 
sută la 100% maxim, înce
pând cu data de 5 mai 
1906. (8036)

•  Â.F. Imperial Orăştie
anunţă majorarea cotei 
de adaos comerciali În
cepând cu data dc 14. IV. 
1996. : (8039)

•  S.C. Romadaliv Prest
Comex SRL Brad, cu se
diul în Brad, strada Ho
rea, nr. 44, anunţă, în
cepând cu data de 1 mai 
1996i majorarea adaosu
lui comercial Ia produse
le - de panificaţie între 
zero. — 120 la sută şi-
intenţia de majorare â  
preţului de livrare cu 
maxim 60 la sută.

- (3588)
0  S.C. Prescom Divers . 

SRL Deva anunţă majo
rarea adaosului comer
cial de la 30. la 100 Ia 
sută. * / '  " (8130)

•  Pierdut carnet sănă
tate, pe numele Petrescu

Aurel, eliberat de Dispen
sarul • tfiŞJlsăît Vdi-ţâ;’ -R 
declar nul. (757!»)

•  S.C. / Lemet SRL De
va, telefon 618617, an
gajează tâmplari califi
caţi pentru atelier Sirne- 
ria. (7597)

0  Cooperativa „Pres
tarea Simeria“ or
ganizează în data de 
17 aprilie 1996, ora 
IC, la sediul* Coo
perativei, licitaţie pu
blică pentru, . două 
spaţii comerciale, re
morcă 5 t, maşini 
de cusut şi -tricotat. 
Telefon 66028Î. *: >î'i 

(7592)

•  S.C. UNICORN
DEVA angajează per_ 
sonal feminin cu în- ‘ 
demânare ^  practică, 
seriozitate pentru ael i 
tivităţi în domeniul 
porţelanului. Infor
maţii Aleea Patriei, 
PT 17 (în spatele cL 
nema Patria); telefoa
ne 212007, 620178,
seara. , ?

(7581)
m  *- mmmt 0 0000 r  0000 0 0 0 0  r  00000

0  Ofer închiriere apari, 
tament două camere, cen
tral, decomandat, nemo
bilat. Telefon 213708.

(7602) .■ s / "  i-f .//ri;' H rA:-? - . .
^ COMBMOKAIII

* •  S_au scurs 3 ani de
la despărţirea de cel care 
a fost soţ, tată, bunic 'ş l
SlV'rîI ”

ANGIIEE ALIC
yimpul scurs n-a aşter

nut uitarea peste chipul 
tău, dar . a adâncit pră
pastia între lumea în 

. care trăim noi şi lumea 
în care sperăm că va trăi 
veşnic sufletul tău. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace! Familia.

(7792)
•  Astăzi, 6 aprilie, se 

împlinesc 2 ani/ de Ia 
trecerea în eternitate a 
scumpei noastre mamă, 
bunică şi soacră

BÂRNA DORICA
Dragostea' noastră să 

- îţi vegheze somnul. Lîa,
. Bogdan, şi Nelu. '  ;

(7584)
•  Cu adâncă durere în 

suflet familia amin
teşte împlinirea a 6 luni

de când soarta nemi
loasă'”  şi nedreaptă ]-a 
luat dintre noi , pe te l  
care a fost ‘ ■■■■ ' ' 

ADRIAN MSTOK,
' ^Scurtă ţi_a'fost viaţa/ 
Numai ca un vis/ Tristă 
ţi-a  fost moartea /  Aşa 
ţi_a:.îost scris; Te vom 
iubi, te vorp plânge me
reu şi nu le vom uita 
niciockttă., t- pasţrâWdu-te 

,1 Viu în memoriile nbâsh-e.
• Dumnezeu şă te -odih
nească în pace! ., v  

. (7586)
•  Mama Natalia ■ şi 

fratele Radu anunţă îm
plinirea unui an de când

A b o n a m e n t u l  f a  z i a r u l  )
rVfy* |« i

IONL’Ţ MAŞALA
ne_a părăsit. Scurtă ţi-a 
fost viaţa/ Numai ca Un 
vis/ Tristă ţi-a fost moar
tea/ Aşa ţi-a fost scris!

(7453)

•  în 7 aprilie, se 
împlinesc 7 ani d e f 
când' a trecut în ne
fiinţă cel care a fost 
un bun soţ, tată, so
cru şi bunic

SERAFINCEAN
TRAIAN

Te vom păstra veş
nic în sufletele noas
tre. Familia.

(7588)

c DECESE

•  Cu profundă dure
re soţul Romulus, fiica 
Clara, ginerele Tomiţă 
şi nepoata Cosmina anun
ţă încetarea din viaţă a 
dragei lor

I.OLICA SICOE 
- ' de 54 ani.
înmormântarea, azi 6 

aprilie, ora 13, de la do
miciliul defunctei din 
satul Dobra. Dumnezeu 
să o odihnească în pace! 

* .... - (7599)

FONDUL MUTUAL AKDAF

aam inistrat de

S C. SPOR S.A.
onunto

VALOAREA INIŢIALA A UNU» riTLD Dt 
; INVESTIŢIE ARDAKt » A ,,

10.000 Lti

VALOAREA T.I.A. LA ZI CALCULATA PENTRU 
DATA DE»

5. 04.1996 
1 11480

V

\ a

S AbonaptcfUul este calea cea mai sigură şi  ̂
i mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru ,
V pentru informarea pperalivă, bogată şl corectă |

cititorilor. 1
Prelurlle din nou majorate ale hârtiei şi J 

tiparului determină şi sporirea costurilor zia- 
* relor şi abonamentelor. Din luna mai, .preţul 
' ziarului „Cuvântul Iibcr“ Deva va fi de 250 le»/ 
^exemplar (zilnic în opt pagini), iar al abona- 
' meniului de 3000 lei /lună, plus taxele poştale.
\  Avantâţul abonamentului eşie evident de 
\ aproape 10 exemplare, primite gratuit pe lună,
V faţă de cumpărarea eu bucata.
% ■fc.-r 5; .ş-’i ’- .■ /ft:i/:?/./A//®/:'v/;-7/

J W A V W . '. W '- '. W . W A V / A W . S S S W A W . ’A W . ’.V - '

8 APRII.1E
0  t dotat StJA
•  l marcă germană
•  100 yeni japonezi
» I liră sterlină

.• ' 1 franc elveţian .
•  1 franc francez
•  tOO tire italiene

Cursuri de rele'tntâ ale {lăncii 
a Tlomărâei / . / / *  ?.'=.j.-'/1 ..

— 2906 Ici
— 1964 lei
— 2718 tcă
— 4437 Iei
— 2439 lei 

. — 576 lei
— 186 te i 

Naţionale

I I

I

/ BANCA AGRICOLĂ S.A. >
1 ; FILIALA HAŢEG

l  eu sediul în str. Bisericilor, nr. 2, tel. 770492| 
I Anunţă LICITAŢIE PUBLICA pentru |

I vânzarea următoarelor jutilaje : , : .
1. Combină do recoltat ftiraje E 281, preţ |

Ide strigare 20 000 000 lei;

I , 2. Remorcă cisternă de 3 
strigare 1 800 000 lei.

|  Licitaţia va avea loc la data de
lie 1996, la ora 9, la sediul băncii.

.1; preţ de

BANCA AGRICOLA S.A. 
FILIALA CAUAN

I 

I
18 aprLţ

I 

I

I Anunţă VANZÂREA LA LICITAŢIE
I
II spaţiului comercial „Popas turistic parcare*, j

I situat pe D.N. 66, com. Pui, sat Jîăieşti. I  
I Licitaţia se va desfăşura în zilele de l l |  
Işi 18 aprilie - a.c., la sediul Filialei Calan a_ 
jBnncii Agricole S.A., otb 11 • I
I Informaţii la scaiul băncii sau la telefon I 
1731076 sau 731063. ’ (286) ■

FILIALA SILVICA DEVA
SCOATE -LA LICITAŢIE

MASA LEMNOASA PE PICIOR

I

Operaţiuni FMA se efectuează la : 
ARDAF Deva str.Dragos Vodă 18 

ARDAF Hunedoara b^dul Corvin ? 
B.D.F Deva str, N.galcescu nr,4

INVESTIT! PENTRU SIGURANŢA 
DUMNEAVOASTRĂ

I 

I  

I

{ Licitaţia este deschisă şi vaavea Joc în | 
ziua de luni, 8 aprilie, 13 mai, 10 iurliel 

1 1996, ora 10, la sediul Filialei Silvice Deva,” 
str. TîtU Maiorescu, nr. 2 (clădirea IPEG). |  

.Masa lemnoasă "scoasă Ia licitaţie estet 
|la  ocoalele silvice din raza filialei.

I Lista cu parchetele ce se scot la licitaţief 
se poate consultă la filială şi ocoalele silvice. |  

I " Agenţii economici care au debite neachi-J 
* tate nu vor- fi acceptaţi Ia ^citaţie. (285) |

I 

I 

I 

I

I

I

I

I

I

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
AL S.C. DACIA SERVICE S.A 

]' D E V A •

I

Convoacă adunarea generală a acţiona-

irilor In ziua de 19. IV. 1996, ora 11, la se - | 
diul "societăţii, cu următoarea ordine de z i!

|  •  analiza bilanţului contabil pe amil.

11995, cesionarea de acţiuni, stabilirea b u -| 
getului de venituri si cheltuieli pe anul 1996.1

i m  ji
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