
Cu prilejul Zilei cte 9 Mal

coroane in 
memoria eroilor

Consiliului judeţean, ing. 
Ovidiu Hagea, primarul 
municipiului ' Deva, alte 
personalităţi ale vieţii po
litice şi administrative, 
conducători de instituţii şi 
societăţi comerciale, ofiţeri 
şi subofiţeri ai Min. Apă
rării Naţionale şi Minis
terului de Interne, Servi
ciului Român de Informa 
ţii, veterani de războia A 
fost aliniată o gardă de 
onoare alcătuită din mi
litari ai forţelor armate 
şi de interne. ■■■■'■"

Festivitatea s-a deschis 
cu intonarea Imnului Na
ţional „Deşteaptă-te româ- 

: ne". 'Garda militară a pre
zentat onorul. In continu
are s-a săvârşit slujba 
de pomenire pentru eroi, 
oficiată de preoţii - Lucian 
Popa şi Petru Costea. A 
fost, poate, momentul cel 
mai însemnat de comu
niune cu eroii, de mani
festare a respectului pentru 
ei şi faptele lor, în nu
mele cărora au adus jert
fa supremă.

La Cimitirul Eroilor din 
Deva, în  acordurile Im
nului Eroilor, s-au depus 
coroane de flori din par
tea : Prefecturii, Consiliului 
judeţean, Consiliului mu
nicipal, Garnizoanei mili
tare Deva, Asociaţiei vete
ranilor de război, Inspec
toratului judeţean de po
liţie, Poliţiei municipiului 
Deva, Serviciului Român 
de Informaţii, Grupului do 
Pompieri Hunedoara, U.M. 
0451 Deva şi U.M. 0812 
Orăştie, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean’, Inspecto

ratului judeţean pentru Cul
tură, A.P.M. Deva, orga
nizaţiilor judeţene şi mu
nicipale ale PDSR, PSM, 
PUNR, PRM, PAG ş.a.

Un mare număr de e- 
levi, cu flori în mână, s-au 
aflat lângă pietrele fu
nerare ale celor căzuţi în 
luptă, omagiindu-i cu res
pect şl un gând- pios.

In încheiere, garda de 
onoare a defilat prezen
tând onorul celor ce nu 
mai sunt.

© zi eu semnificaţie a- 
parte în istoria României. 
Zi simbol în care ţara îşi 
cucerea independenţa de 
stat în 1877 şi, coinciden
ţă fericită, Ziua victoriei 
popoarelor asupra fascis
mului în al doilea război 
mondial, la sfârşitul că
ruia ţara noastră şi-a re
întregit o parte din teri-

8 PAGINI •  250 LEIAnul VIII •  Nr. 1631 •  Vineri, 10 mai 1996

CREDITELE PENTRU AGRICULTURA

' Recenta întâlnire orga- bunei desfăşurări a lucră-
nizată din iniţiativa pre- rilor agricole din această
îectului judeţului Hunedoa- primăvară. In esenţă, este
ra, dl ing. Costel Alic, la ca- notabil că societăţile co-
re au participat conduceri- merciale cu profil zooteh-
le de Agromecurl, de so- nîc şl cele mixte au în-
cietăţl comerciale din a- tocmit , din vreme şi co-
griculturâ cu Capital de rect documentaţiile nece-
stat cu profil de pro- sare şi au beneficiat de
ducţle agricolă şi de des- creditele cerute, găsind

• facere a produselor agro- întreaga solicitudine şi în-
alimentare, alţi agenţi e* ţelegere din partea bănci-
conomici şi directorii su- lor unde îşi au conturile,
cursalelor băncilor agricolă Există şi unităţi presta
şi comercială a dezbătut toare de servicii, respectiv
o problemă deosebit de Ăgromecurî (caz concret

Importantă — cea care fiind nominalizat cel din
priveşte aplicarea Legii Haţeg), care au şl utilizat
20/1996 privind creditarea o parte însemnată din
agriculturii. creditele cu dobândă de

Discuţiile, pe alocuri 1 5  la sută, aprobate de
contradictorii, • au reliefat către bând, în baza legii
faptul că acolo unde a 20/1996. Apreciindu-se c i
existat preocupare şi a-a este o şansă unici de  a

ce, specifice, s-au ob- *ege> cu deose-
ţinut b a n  1 1 solicitaţi bite, la care au acces nu
pentru lucrările de re- numai agenţii economici,
paraţii la utilajele agri
cole, pentru procurarea de NîCOLAE TÎRCOB
combustibili sau furaje şi
pentru alte acţiuni stabi- —-  —
îite de lege în vederea (Continuare fn pag. a

torjul sfânt, reparând o 
nedreptate ruşinoasă.
• • 9 mai 1996 a prilejuit, 
la Cimitirul Eroilor din 

1 Uevaţ ca dfe âltîfel' ţL la 
% alte rnotnaneatr: ce rte a- 
î duc aminte de eroi din 

întregul judeţ, clipe de 
fierbinte omagiu adu* ce
lor căzuţi pe câmpurile de 
luptă pentru independen- 

pentruţă şi neatârnare, 
reîntregirea neamului. La 
emoţionanta festivitate or
ganizată aid  au fost pre
zenţi dnii ing. Costel Alic, 
prefect, dr. Mihail Rudea- 
nu; subprefect al judeţu
lui Hunedoara, Ioan Uifă- 
leanu, vicepreşedinte al

îngheţaţi
Da, acum l-am scos din cuptor.

La fermele S.O. Sansere din Şîntandrei se recol
tează şl se valorifici spanacul.
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MINEL BODEA

10-11-12 mai 1996

•  , I « ilar SOA — 29
•  t  mărci germani — 1®
•  100 yeni japonezi — 27
i  I  Uri sterB oi — H
•  I  franc elveţian —  23
ţ  I  franc francez 5
•  100 lire italiene — 1

Cursuri de reteririţă ale Băncii Naţionale 
a României

ÎN ZIARUL  
D “ A Z I:

•  Publicitate electorali
•  Săptămână lă te

leviziune
•  Viaţa noastră cea de

toate zilele
•  Cosînzeana *■

Ea conferinţa de presă cern iluzii. Avem însă pre-
de miercuri, 8 mai 1996, gătire corespunzătoare, pu- 

conducerea Organizaţiei Re- tere de muncă, ambiţie, 
gionale Hunedoara a PAC voinţă, curaj. Trebuie să 
a prezentat formula de e- schimbăm lucrurile în bine, 
cliipă care va disputa în- Şi cât mai curând", 
trecerea lă alegerile loca- După ce a reliefat im- 
îe din 2 iunie a.c., pentru portanţa alegerilor din a- 
adminiştrarea municipiului cest an, faptul că electo-
'DeVa. „Noi credem că al- . râtul va avea o misiune di- 

' cătuim o formaţie omoge- ficilă în faţa urnelor de
nă, relativ tânără, capabi- vot, dar şi capacitate spa
lă şi inteligentă, care ştim, rită de discernământ po-
putem şi vrem să facem, litic şi civic faţă de acum
a spus dl prof. Simion patru ani, dna dr. Elisa-
•Molnar, preşedintele orga. beta 'Mezo a dat cuvântul
nizaţiei sus-amintite. Nu candidaţilor de consilieri,
avem toţi mari veleităţi , caro şi-au prezentat pe 
de manageri; nu avem pre- scurt biografia şi opţiu-
tenţii absurde; nu ne fa- nea în raport .cu misiunea

TRIBUNA ELECTORALĂ

P.A.C. ŞI-A PREZENTAT ECHIPA 
DE „ATAC“ PENTRU ADMINISTRAREA 

MUNICIPIULUI DEVA

asumată. Cei 23 de can- canic, Pisel Nicolae Ale-
didaţi pentru posturile de . xandru — medic; Susan 
consilieri sunt-: Boea Vir- Dumitru — profesor pen-
gil — inginer proiectant; sionar; Grai Pompiliu —
Petrui Ioan Dorin — me- inginer minier; Ghibu Mar-
dic; Suărăşan Mircea Dan cel Ioan — subinglner me.
— arhitect; Mezo Ladislau canic; Breaz- Io an ,— ln-
— inginer proiectant; Vîl- giner; Eupea Ioan — elec-
ciu Ovidiu — inginer me- tromecanic; Calciu Mircea

Constantin — 
roist; Bîtcă Mircea — pro
fesor; Silvăşan Virgil — 
maistru; Andreescu Paşca 
Micsandra —1 profesor; Cră
ciun Florinei Valentih — 
inginer mecanic; Suciu Mi- 
hai Ioan — medic; Glej 
Cornel — funcţionar; Gîn- 
da Cornel — subinginer; 
Oprean Marian Gheorghe 

economist; Voica Petru 
Ştefan — tehnician; Io- 
van Vasile Ioan ingi
ner minier; Molnar Simion 
— profesor.

A luat apoi cuvântul dl 
Virgil'Roea — candidat la 
funcţia de primar al mu- . 
nicipiului Deva — care a

prezentat pâteva din pro
iectele $| gândurile sale şi 
ale colectivului de consi
lieri care-1 susţin în ale
gerile de la 2 iunie a.c. 
A avut loc un interesant 
dialog între candidaţii PAG 
la funcţiile de primar şi 
consilieri locali şi ziariş- 

. tii prezenţi la întâlnire. 
S-ar putea ca nu peste 
mult timp să-i întrebăm 
cum îşi onorează progra
mele şi promisiunile. Bi
neînţeles, dacă electoratul 
din Deva le va oferi pri
lejul.

DUMITRU GIIEONEA

(Coniinuarp în pag. a 2-a)
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UJS.D. ŞI-A LANSAT OFICIAL 
CANDIDATUL LA PRIMĂRIA DEVA

Miercuri, 8 mai, sala de 
protocol a Casei oe cultu
ră Deva. a găzduit o în
tâlnire a cottauceni juae- 
ţeite a Uniunii Jiociai De
mocrate cu presa, la care 
au participat şi Unii A- 
drian Severin şi Adrian 
Vîlău — lideri ai Partidu
lui Democrat. Despre mo
tivul depiasării oeiegapei 
USD ’ in judeţul Hunedoa
ra, dl Adrian Sevenn ne-a 
declarat; ^suntem intr-o 
călătorie mai lunga, nu 
numai în jucieţu* nunedoa- 
ra. Ieri, 7 mai, am rost in 
Vîlcea şi Sibiu, astăzi sun
tem la dumneavoastră, a- 
poi urmează alte localnap 
din Gorj şi Meneauiţi,

Am venit şi ia Deva pen
tru a ne susţine in faţa 
alegătorilor candidaţii la 
postul de primar ş i ae con
silieri. Pentru că suntem 
o formaţiune politică ce se 
vrea şi serioasă şi moder
nă, este firesc ca liderii 
de la nivel naţional să-i 
susţină pe cei locali, să 
transfere din credibilitatea 
şi popularitatea lor câte 
ceva candidaţilor pentru 
alegerile locale. Astăzi, 
miercuri, 8 mai, am par

ticipat la lansarea oficială 
a candidatului nostru, dl 
Alin Suciu, la postul de 
primar al municipiului De
va. Pe lângă Deva ani mai 
fost la Qrăştie, vom merge 
şi la Petroşani şi in câte
va comune din judeţul Hu
nedoara pentru discuţii si
milare eu cele de la De* 
Va. .

întâlnirea cu presa mi-a 
făcut, o deosebită plăcere. 
Cred că suntem In aceeaşi 
barcă cu mass-media, în
trucât reprezehtanţii USD 
cât şi ziariştii sunt inte
resaţi in promovarea valo
rilor democraţiei. Presa 
nu poate să nu fie interesa
tă in valorile democraţiei, 
ea fiind tel mai important 
garant al acesteia, iar zia
riştii sunt printre primii 
beneficiari ai democraţiei".

Dialogul intre reprezen
tanţii USD şi presă ă vizat 
şi o serie de discuţii, pri
vind strategia electorală, 
problemele curente ale vie
ţii economico-sociale ale 
municipiului Deva şi ju
deţului Hunedoara, ale e- 
tapei actuale prin care tre
ce ţara noastră.

CORNEL POENAR

PDAR — FILIALA HUNEDOARA-DE VA 
ÎŞI PREZINTĂ CANDIDAŢII IN ALEGERI
Filiala Hunedoara — 

Deva a PDAR a depus lis
tele de candidaţi pentru 
primari în 34 de locali
tăţi, din care 3 municipii, 
2 .oraşe şl 29 de comune, 
după cum urmează: Brad
— Florea loan, Qrăştie — 
Homorodean Mircea, Că- 
lan — Mihăilă Adam, Ha
ţeg — Tintariu Adriana, 
Baia de Qriş — Cean Ni- 
colae, Băiţa — Rad Aurel, 
Beriu — Samoilescu Lu- 
ciân, Boşorod — Murgoi 
Petru, Brănişca — Ursa 
Gaşpar, Bretea Română — 
lonescu Benone, Bucureşci
— Tiu Măria, Bulzeştii de 
Sus — Betea Nicu, Burjuc
— Mariş Eugenia, Câr- 
jiţi Jude Ioah Miron, 
Crişcior — Başa loan, Den- 
suş — Vîrvoni Valentin, 
Dobra — Tomuţa Alexan
dru, Geoagiu — Fica loan, 
Gurasada — Nicula Eufe- 
mia, Hărău — Dălie Pe
tru) lila — Tirsa Aurel, 
Luncoiu de Jos — Tod 
Voicu, Mărtineşti — In- 
drei Antone, Orăştioara de 
Sus — Haţegan Ionel, Peş-

tişu Mic — Antinie Dumi
tru, Pui — Popescu Gheor- 
ghe, Rapolt — Silvăşan E- 
lena, Ribiţa — Budău loan 
Pauiin, Râu de Mori — 
Medre Viorel, Romos — 
Pătrînjan Mircea, Şarmize- 
getusa —- Suciu Petru Ma- 
rius, Vaţa de Jos a» Gor- 
nic Vasile Ionel, Vorţa — 
Petrescu Gheorghe.

Pentru funcţiile de con
silier în consiliile locale, 
PDAR a depus liste In 52 
de localităţi, însumând un 
număr de 569 propuneri, 
din care 447 în mediul ru
ral şi 122 în mediul u r
ban.

Pentru funcţiile de con
silieri judeţeni, PDAR a 
propus o listă de 51 can
didaţi.

Pentru municipiul De.va, 
PDAR l-a propus candidat 
la funcţia de primar pe 
domnul inginer Darabant 
loan, care este susţinut de 
o listă de 23 de consilieri, 
cu o largă reprezentare so- 
cio-profesională,
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Lauda de sine...
Dl Gheorghe Lugojan 

Cozma este locuitor al Do- 
brei şj consilier comunal. 
A venit zilele trecute la 
redacţie cu o scrisoare — 
drept la replică privind ar
ticolul „Multe s-au făcut, 
multe mai sunt de făcut„.“, 
publicat de colegul nostru 
6W LJlegfeaJn_iEiarul din. 
3 mai a.c.

Întrucât am primit şi 
alte semnale negative din 
Dobra, pe care le-am con
semnat la vremea respec
tivă, referttoâre la activi
tatea desfăşurată de pri
mar şi de consiliul local, 
Vom spicui din lunga de
peşă a dlui Cozma.

„Este adevărat că zilnic 
se găsesc mulţi oameni fn 
faţa primăriei din Dobra, 
dar ei nu vin pentru a-1 
înconjura cu dragoste pe 
dl primar ’Terteci Damlan, 
ci bat drumul determinaţi 
de nemulţumirile şi greu
tăţile produse chiar de 
primarul lăudat. Referitor 
la conlucrarea dlui primar 
cu consilierii locali — „pri
marii mici- —, aceasta a 
fost atât de ideală, încât 
unii consilieri nu au mai 

In ultimii ani, 
şedinţele de consiliu. 

De altfel, şedinţele de con
siliu, conduse de primar, 
nu au fost decât spectaco
le de pierdere a timpului, 
deoarece şi puţinele hotă
râri luate nu au fost du
se la îndeplinire. Să mă ier
te dl primar, dar betona- 
rea drumului Dobra — 
Roşcanî a fosf'făcută de 
Direcţia judeţeană de dru
muri, dumnealui neavând 
nici un  merit. De aseme

nea, renovarea căminelor 
culturale '  <ffi Dobra şi 

-Roşcani a fost făcuţi înain
te de  revoluţie, de alţi 
primari, starea actuală a 
căminelor Săteşti fiind 
deplorabilă, aşa cum este, 
de exemplu, căminul din 
Făgeţel. ' s

Afirmaţia că şcolile au 
fost şi ele renovate şt pu
se la punct nu numai că 
este insolentă, dar va da 
mult de lucru noii condu
ceri locale prin amploarea 
Lucrărilor ce trebuie ur
gent efectuate. ■ Moderni
zarea brutăriei şi a unită
ţilor comerciale este încă 
o mostră cu ..care prima
rul nostru îşi Însuşeşte 
realizările altora, respectiv 
ale cooperaţiei de consum, 
la care dânşii! nu a con
tribuit cu nimic. Să nu 
mai spun de „moderniza
re a ' dispensarului medical, 
afirmaţie la care persona
lul medical din Dobra îşi 
manifestă stupoarea şi in
dignarea, şi de insuliţele 
cu trandafiri văzute de dl 
corespondent Negrea *- tot 
ce a mai rămas de la al
ţii".

Cât priveşte candidatura 
dlui Terţeci Damian pen
tru incă un mandat la pos
tul de primar, faptul că 
şi-a făcut propagandă elec
torală nemeritată noi nu-1 
comentăm. Electoratul din 
Dobra este singurul In mă
sură să decidă, să-l alea
gă în fruntea obştii pe a- 
cela pe dârS-T cOhSîaeră cri 

.mai capabil' m -x, susţină 
interesele, să-i rezolve pro
blemele.: , i

-- ------------- !— X
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Sunt fapte şi împliniri 
pe care nu şUf de unde
să le iei, ce scapă memo- 
riei, oare poamă amprenta 
trecutului, In succesiunea 
cronologică a  eveniment*» 
Iar înscrise i n ' întreaga 
istorie a poporului român.

In anul 1784, deci cu 
cinci ani înaintea Revo
luţiei franceze, *-a petre
cut Răscoala ţăranilor io
bagi asupriţi de tiobltti 
maghiari, condusă de Ho
ri», Cloşca şf Crişan. Din 
documentele vremii se cu
noaşte că în Deya. lupte
le s-au dat pe d a : îneepn- 
tul lunii noiembrie, oraşul 
de jos a  fost incendiat, 
Iar conducătorii autorită
ţilor s-au refugiat te  Inte
riorul Cetăţii oraşului. Cu 
ajutarpl aţmatei, între 
5-—7 noiembrie, răsculaţii 
au fost respinşi şi un nu
măr important dintre a- 
ceştia au fost prinşi, pen
tru ca la data de 8r-9 no
iembrie 17Ş4 sâ fie deca
pitaţi (36 după unele do»* 
cumente, 51 după altele).

O problemă. importanţi 
o constituie locuj unde ău 
fost prinşi şi unde au fost 
ţinuţi până în momentul 
execuţiei. Se ştia că în 
jurul Cetăţii Deva se a- 
flau o mulţime de oameni 
— luptători, dar şi cetă
ţeni paşnici. Pentru sigu
ranţa nobililor, cât şi pen
tru paza celor prinşi, s-a 
făcut o subterană, situată 
f n  partea de nord a  Ce
tăţii, ce urcă de la locul 
unde se presupune a fi 
groapa ’ comună a celor 
executaţi, până în partea 
superioară a Cetăţii, unde 
se aflau armata şi condu
cerea oraşului. Iar după 
ce* ostilităţile s-au mai po

tolit, prizonierii au 
oofcorâţi ©rin acel 
secret şi duşi la locul exe
cuţiei. Distanţa între aceste 
două puncte este de cea, 
25 m. Locul unde presto? 
pun că ar fi groapa «ri 
mună a celor masacraţi 
se află în zona celor pa
tru brazi, dispuşi in mod 
simetric la distanţă de 
cca 3 m unul de altul Şl 
uşor tnctinaţî sp re '  bite-, 
ribr (datorită unor săpă
turi şi terenului mai afă- 
nat). Din documentele vre
mii rezultă doar câ iocul

î t t f
precizare mai exactă.

f^n tru  8 demonstra a- 
ceastă ipoteză am luat Ier 
gătura cu Muzeul Jude- 
ţriin Devi», pe teritoriul 
căruia se a fli locul pre
cizat, pentru ca acesta să 
fie explorat în mod ştiin- j 
jţific, şi am primit oen- 
firmarea necesităţii efectur i 
arii săpăturilor; dar din j 
lipsa fondurilor nu  - se t 
poate face nimic . De ft> 
ceea propun şi solicit 
sponsorizări cu sume de 
bani, care să fie depuse 
in  contul unei bănci, rgp 
stilizate aşadar în scopul 
efectuării acestor lucrării 
căci prea mult au aşteţ> 
tat acei martiri (incă ne
identificaţi), îngropaţi în 
pământul nistru  românesc. 
Pentru toate cele relata
te  mal sus cred c i me
rită efortul unor unităţi 
de pe raza judeţului (şl 
din afara lui) de a face a- 
cest gest şi de a ridica 0 
troiţă în memoria celor 
care şi-au dat viaţa pen
tru noi toţi.

IO AN BORNEMISA
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Este vremea curăţeniei în curţi şi grădini. Dl 
Alexandru Butoi ne oferă mături de nuiele.

Foto : FA VEL LAZA

A FOST ARESTAT 
A fost arestat preventiv 

numitul Nieolae -Cârjău, 
din Brad, recidivist, care 
>n. noaptea de 2/8. Q2. ’96. 
prin efracţie a încercat să 
pătrundă în locuinţa Iul 
T.D. din Brad, In scop de 
fu rt
'  Şi cum ăcesta mai avea 
Ia activ şi alte isprăvi, 
-acum..aşteaptă. ea legea 
să-şi spună cuvântul.

IN FLAGRANT ’ 
Au fost prinşi In fla

grant numiţii Gheorghe 
Cristoreanu din Brad fi 
Cristian Lepădat — m iip 
toir în  termer» la UM 01801 
Brad — care pe timp de 
noapte şi prin efracţie ău 
pătruns în dopă autotu
risme parcate pe raza mu
nicipiului Brad, de unde 
au sustFas bunuri de va
loare. (AL.J.).

! Abonamentul la zlaruF : 
•Cuvântul liber" ,

|  Abonamentul este calea cea mal slgurS şl t  
> mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru s 
| pentru infonnarea operativă» bogată şi corectă * 

cititorilor. |
1 Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi * 
| tiparului determină şi sporirea costurilor zia- |, 
î relor şi abonamentelor. Din luna mai, preţul j 
j ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 Iei/  I 
* exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona- |  
|  mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale. J 
î ' Avantajul abonamentului este evident de 5 
1 aproape 10- exemplare primite gratuit pe lună, I 
I faţă de cumpărarea cu bucata. *

(Urmare din pag. I)

ci şi persoane fizice, s-a 
subliniat necesitatea ca 
toţi aceştia, in mod deo
sebit Agromecurile, să 
insiste Să-şi pună in sta
re de funcţionare întregul 
parc de tractoare, combi
ne şi alte utilaje agrico
le, care se găsesc intr-un 
avansat grad de uzură. , 

După cum a  reieşit din 
discuţii, majoritatea uni
tăţilor Agromec din Jude
ţul nostru nu au putut a-

ne
junge încă la credite, în 
cele mai multe cazuri da
torită neîntocmirii corec
te şi complete a documen
taţiilor cerute. Contradic
ţia fundamentală între 
bănci şl agenţii economici 
constă în faptul că, potrivit 
metodologiei, se cer, pe 
lângă contractele de Iu- 
crărî, şi contracte de vân

zare a produselor agrico
le la stat. Cum Agrome
curile prestează lucrări la 
asociaţii agricole (acestea 
având contrgcte. cu statul 
pentru vânzarea produse- 
lor), dar ele nu doresc 
să angajeze credite, Iar 
alte Agromecuri (Ilia, (fe
liile, Luncol) lucrează nu

mai Ia particulari, rezul

tă limpede că în astfel dO 
situaţii este blocat accesul 
la bahi. Ca o soluţie s-a 
conturat posibilitatea ca 
Agromecurile aflate in ast
fel de situaţii să încheie 
contracte de lucrări şl 
prestaţii chiar şi In alte 
judeţe.

In finalul discuţiei s-a 
convenit ca solicitanţii de 
credite să întocmească şl 
să depună eât mal repe-; 
de posibil documentaţiile 
necesare pentru a  putea | 
beneficia de facilităţile 
Legii 20/1996. j
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Partidul Democraţiei Sociale din România
NOASTRĂ: I CU FAŢA

CANDIDATUL NOSTRU LA 
FUNCŢIA DE PHlMAK AL 
MUNICIPIULUI ORĂŞTIE

VALOAREA FIECĂRUI OM 
ESTE DATA DE FAPTELE SALE *

ÎNTREBARE: Domnule inginer Mir. 
cea Bolea, sunteţi un om Mae cunos
cut de locuitorii municipiului Orăştie. 
V i rugăm să vă- prezentaţi pe Scttrt.

RĂSPUNS: M-am născut in comuna 
Bârdea Mare, la 2 decembrie 1931. Am 
absolvit şcoala primară in localitatea 
natală, gimnaziul la Simeria, apoi Şcoa
la de Arta şi Meserii la Deva. In anul 
1952 am absolvit Facilitatea Muncito
rească .din cadrul Universităţii „Babeş- 
Bolyai", iar în anul 1957 — Institutul 
Politehnic din Ciuj-Napoca. Am În
ceput activitatea profesională la IJkl 
Cugir, În cad ra i unei secţii a industriei 
de apărare, in anul 1959 fiind -numit 
şef de secţie. In anul 1979 am devenit 
director general la întreprinderea Me- 
conică Orăştie, de unde, în 1990, m-am 
pensionat.

Sunt căsătorit, soţia este pensionată. 
Avem doi copii, ambii căsătoriţi, şi doi 
nepoţi.

ÎNTREBARE: Despre perioada In ca
re aţi început activitatea profesională 
la Cugir, ce ne puteţi spune?

RĂSPUNS; Fiind proaspăt absolvent, 
fabrica da la Cugir a fost o adevărată 
şcoală a deprinderii tainelor meseriei. 
Am avut privilegiul s i  fiu in contact 
cu tehnica de vârf, ceea ce a fost pen
tru  mine, ulterior, un avantaj deosebit 
fel funcţiile de conducere pe care le-am 
deţinut Tot acolo am învăţat ce este 
responsabilitatea şi disciplina tehnologi
că, pentru că lucram in industria de 
apărare naţională.

ÎNTREBARE: In ce împrejurări aţi 
ajuns la Orăştie?

RĂSPUNS: In anul 1979, guvernul.ţâ.
rii a hotărât ca la Orăştie să ea con
struiască o întreprindere de tehnică mi
litară şi producţie industrială. Am fost 
mimit director general, fiindcă am do
bândit în anii in care am muncit la 
Cugir ceea ce astăzi se numesc calităţi 
manageriale. De ce spun aceasta? De
oarece am început, ca director general, 
împreună cu colectivul întreprinderii, 
adevărata ei dezvoltare. Precizez că nu 
a  fost deloc uşor. Am insistat foarte 
mult pentru mărirea capacităţii inves
tiţiei, reuşind in demersul făcut. Am 

( trecut la organizarea de şantier impreu- 
' nă eu constructorul. Am obţinut ca 

profilul Întreprinderii să fie axat pe 
două direcţii, o fabrică de prelucrări la 
cald (turnătorie de fontă, turnătorie de 
oţel, o forjă şi o turnătorie de aliaje 
neferoase) şi fabrica de prelucrări la 
rece, prin aşchiere (sculărie modernă 
dotată a i  calculatoare, atelier de pro
totipuri, hale de prelucrări mecanice 
pentru producţia de tehnica militară). 
Pentru locuitorii Orăştiei şi ai comune
lor din zonă, Întreprinderea, care avea 
iniţial 854 de locuri de muncă, a ofe
rit .în scurt timp în jur de 5000 de lo
curi de muncă. Toate acestea au deter
minat practic o schimbare a vieţii tâ
râşului.

ÎNTREBARE: fn ce a constat această 
schimbare?

RĂSPUNS: S-a mărit numărul locui
torilor oraşului şi a apărut fenomenul 
navetismului. Pentru a-1 diminua, În
treprinderea a finanţat, Împreună cu 
centrala, construirea de noi blocuri de 
locuinţe, iii medie 200 de apartamente 
pe ah. In zona uzinei s-a născut, prac
tic, un nou cartier. Apartamentele, a* 
tâ t cele din vechiul oraş, cât şi cele 
măi noi au fort racordate la reţeaua 
de gaz metan, apă caldă şi apă rece. 
Deşi in momentul de faţă unii spun că 
ei au obţinut cotele de gaz metan du. 
pâ 1989, trebuie să precizăm pentru 
respectarea, adevărului c i introducerea 
gazului metan în municipiul Orăştie 
s-a realizat fel timpul cât eram direc
tor general la întreprinderea Mecanică. 
După aceea, intr-adevăr această reţea 
aia extins şi eu mi poţ decât să mă 
bucur.

Odată cil dezvoltarea oraşului, reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă s-a do
vedit prea mică. Atunci am insistat şi 
am reuşit ducem la bun sfârşit pro
iectarea unei noi reţele, cu o capaci
tate sporită. Chiar ş f  calitatea apei po
tabile a fost îmbunătăţită prin extin
derea sistemelor de filtrare a apei.

Tot legat da creşterea numărului de 
locuitori, amintesc că a sporit populaţia 
şcolară. Astfel, tineretul trebuia canali
zat^ prin orientare şcolară şi profesio
nală, spre aCele meserii de care între
prinderea avea nevoie. Liceul «Aurel 
Vlaicu" a  beneficiat de sprijinul între
prinderii, prin mărirea patrimoniului 
său: construirea unui atelier şcoală do
ta t cu maşini-onelte specifice instruirii, 
in ronfonoitate cu meseriile aprofundate 
de elevi, a  unui lntemat cu 35Q de lo
curi. a  unei cantine moderne cu aceeaşi 
capacitate şl a unei săli de sport. For
mele de învăţământ s-au diversificat fa in  
existenţa cursului profesional liceal şi 
de maiştri. Pentru buna funcţionare a 
procesului iftstractiv-educativ, şcoala 
a fost dotată cu laboratoare funcţiona, 
le, iar materiile de specialitate au fost 
predate de. ingineri ai întreprinderii.

A trebuit să avem In vedere şi pro
blema asistenţei medicale pentru că ve
chile capacităţi şi dotări nu mai cores
pundeau numărului 'populaţiei. In ur
ma discuţiilor purtate la Ministerul Să
nătăţii, împreună cu d> t:m arul Spitalului 
Orăşenesc, de. Eon Ivaşcu, am obţinut 
fondurile necesare constriiirii unei noi 
clădiri modeme, amenajată: funcţional

Am sprijinit dotarea spitalului cu a. 
staţie de monitorizare pentru bolnavii 
cardiaci, deşi aceasta e ra  In folosinţa 
cabinetului medical a l Întreprinderii, 
pentru ca să beneficieze de ea toţi la*
suitorii municipiului.

ÎNTREBARE: Din spusele dumnea
voastră, observăm că qu v-aţi oprit, în 
activitatea desfăşurată ca director, doar 
la problemele întreprinderii. V-aţi im
plicat şi în problemele sociale ale o- 
roşului?

, RĂSPUNS: Casele de copii orfani din 
Orăştie funcţionau In clădiţi vechi, ca
re necesitau reparaţii şl dotări. Repa
raţiile le-am executat cu personalul in. 
treprinderâ, iar la investiţii ain pre
văzut fonduri pentru materialele nece
sare. Am aprovizionat, prin întreprin
dere, ritmic cu alimente şi haine, aces
te case de copii. Pentru copiii angajaţi
lor Întreprinderii am construit o creşă 
şi o grădiniţă. La fel am sprijinit şi o 
cantină la care puteau să mănânce oa
menii mai nevoiaşi.

In incinta întreprinderii am înfiinţat 
chioşcuri alimentare, de unde fiecare 
angajat putea să cumpere alimente.

ÎNTREBARE: Zona istorică a Mun
ţilor Orăştiei a  beneficiat de sprijinul 
dumneavoastră?

RĂSPUNS: Regretatul profesor Ha- 
drian Daicoviciu, director al Muzeului 
de Istorie a Transilvaniei din Gluj- 
Napoca, ne-a solicitat sprijinul, în ve
derea salvării şi întreţinerii acestor mo
numente. De la tabăra şcolară Gosteşti 
până la turnurile-locuinţâ de pe dea-

CANDIDATUL n o s t r u  l a  
FUNCŢIA DE PRIMAR AL 

MUNICIPIULUI BRAD

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL

ÎNTREBARE: Domnule Aure) Benea, 
sunteţi foarte apropiat în discuţiile cu 
concitadinii dumneavoastră, ceea ce în
seamnă că sunteţi bine cunoscut. Cu 
toate acestea, Vă rog să vă prezentaţi 
în câteva cuvinte;

Iul Gosteşti, am amenajat, în anul 1980, 
drumul de acces. Ani realizat proteja
rea tumurilor-locuinţă prin construirea 
de acoperişuri din tabla zincată şi az
best, care să le ferească de intempe
riile naturii. Pentru săpăturile arheo
logice, Hadrian Daicoviciu şi Adriana 
Rusu, arheolog la muzeul din Deva, la 
acea vreme, mi-au solicitat oameni că
rei; să lucreze efectiv la săpăturile ar
heologice de In Costeşti, pentru a putea 
încheia in timp util lucrările, clima de 
munte fiind foarte capricioasă. La Sar- 
mizegetusa Regia am făcut câteva a- 
menajâri pentru protejarea calendare
lor dacice. Tot pentru protecţie am fă
cut amenajări şi la Blidaru.

ÎNTREBARE: Ce aţi făcut pentru şpri- 
gkiirea mişcării sportive din oraş?

RĂSPUNS: Am asigurat baza materia
lă pentru echipa de fotbal, prin con
struirea stadionului „Mecanica", func
ţional atât pentru întâlnirile directe cu 
diverse echipe, cât şi pentru antrena
mente. Lângă stadion am construit şi o 
bază de  agrement, accesibilă nu numai 
angajaţilor întreprinderii, ci tuturor lo
cuitorilor din Orăştie. In viaţa oraşului 
s-au reuşit toate acestea, pentru câ, in 
fiecare duminică, un număr însemnat 
de spectatori urmărea meciurile echi
pei, când etapa programa jocurile pe 
ăcest stadion, ceea ce era un prilej de 
destindere pen tru populaţie.

ÎNTREBARE: Din cele relatate de 
domnia:voastră, rezultă o activitate ge
nerală pusă în slujba cetăţeanului cu 
toate că, la vremea respectivă, eraţi 
directorul generat al unei întreprin
deri. Prin mhdul de' acţiune, v-aţi imr 
plicat în viaţa întregului oraş şi chiar 
a zonei Orăştiei, Toate acestea au con
stituit pentru domnia-voastră o premi
să în acceptarea candidaturii la func
ţia de primar?

RĂSPUNS: pa, desigur, pentru că 
oamenii, deci şi eu, trăiesc în socie
tate. Este tln fapt real. Omul nu poa
te să se sustragă din punct de vedere 
material şi moral societăţii. Eu aparţin 
concitadinilor mei, prin toatei faptele 
mele, prin toată recunoştinţa mea*. Bi
nele public este suma fericirii fiecă
ruia. Vreau să mă pun cu toată expe
rienţa şi energia de care dispun fh 
slujba concitadinilor mei. Politica ob
ştii este politica mea.

Vă dorim succes deplin în alegerea 
ca primar al Orăştiei din partea Par
tidului Democraţiei Sociale din Româ
nia.

RĂSPUNS: M-am născut la Stejărel, 
corn. Luncoiu de Jos, la 22 februarie 
1938. Am urmat şcoala primară în sa
tul natal, cursul gimnazial la Brad, la 
şcoala unde astăzi eu însumi sunt ca
dru didactic. In perioada 1953—1956 
am urmat cursurile Şcolii Profesiona
le Gurabarza, obţinând diploma de me
canic utilaj minier. Timp de doi ani 
am lueraţ ia  Uzina de utilaj minier. 

’ După satisfacerea stagiului militar, pâ
nă în anul 1968, am lucrat ia- Consiliul 
Raional Brad. Intre anii 1968—1972 am 
fost primar la Vălişoara. Ara absolvit 
Institutul pentru pregătirea cadrelor in 
domeniul social-politic, curs de zi, fiind 
licenţiat in ştiinţe politice. Studiile 
mi-au fost recunoscute şi prin HG r»r. 
55/1990. Timp de 13 ani am fost vice
preşedinte cu probleme de învăţământ, 
cultură şi sănătate la Consiliul popular 
orăşenesc Brad..

ÎNTREBARE: La Revoluţie ce s-a În
tâmplat cu dumneavoastră?

RĂSPUNS: In Ziuă de 22 decembrie 
1989, la primele ore ale dimineţii, m-am 
deplasat la sediul primăriei. După a- 
nunţarea fugii lui Nicolae Ceauşescu şl 
a soţiei sale, evenimentele s-au deru
lat cu repeziciune. S-a' constituit Con
siliul Orăşenesc al Frontului Salvării 
Naţionale. Cetăţenii m-au propus în 
componenţa acestui organism, deşi fu
sesem secretar cu propaganda. In pro
cesul constituirii FSN, ca nou organ al 
puterii, am luat cuvântul atunci, ex
primând dorinţa participării la o nouă 
viaţă democratică în ţara noastră Dar 
Ia 23 decembrie 1989, pe la orbie t i  
ale dimineţii, a venit o notă telefonică 
In care se . recomanda renunţarea Ia 
serviciile celor care au lucrat ca ac
tivişti. M-am supus acestui ordin, eu 
toate câ mai mulţi concitadini mi-au 
cerut să rămân în continuare. Am re
fuzat, şi după ce ni s-a mulţumit pen
tru colaborare cu noul organ al puterii 
am plecat.

ÎNTREBARE: In această situaţie aţi 
rămas practic fără serviciu?

RĂSPUNS: Nu pentru mult timp. La 
2 ianuarie 1990 am fost încadrat la 
Şcoala Generală nr. 2, unde funcţionez 
şi in prezent, ca titular ai catedrei da 
educaţie tehnologică. Am fost mulţu
mit pentru că, intr-un fel, continuam 
activitatea anterioară Revoluţiei, mun
ca cu omul. De astă dată, însă, cu elevi, 
muncă ce îmi dă satisfacţii deosebite, 
încerc să-i deprind cu primele elemen
te ale meseriei yJe mecanic dar îmi re
zerv timp şi pentru a-i cunoaşte cât 
mai bine, încât să-i pot îndruma.

ÎNTREBARE: Reluarea activităţii po
litice nu v-a provocat o oarecare ne
linişte?

RĂSPUNS: Nu, deloc. In perioada cât 
am activat la Vălişoara, ca primar, a- 
pol la Brad, la Consiliul Pogular Oră
şenesc, am fost într-un permanent dia
log cu oamenii. Am încercat de fieca
re  dată, sper că am şi reuşit, să înţe
leg problemele fiecăruia in parte. A- 
tunci, oamenii veneau, cu diferite do
leanţe, cu fel şi fel .de probleme. Eu 
niciodată nu am avut poziţie ostilă fa
ţă de un cetăţean venit la primărie. 
Această atitudine a mea se observă a- 
cum, la şase ani de la Revoluţie. O 
spun, iu eu, ci menii rix organizaţiei 
municipale a PDSR, care mi-au propus 
să candidez la funcţia de primar- Am. 
acceptat pentru că am simţit solidari
tatea umană' in acţiune, pentru că în 
ciuda timpului care1 a trecut noi bră- 
denii ne cunoaştem bine unii pe alţii. 
Fără să fiu lipsit de modestie, cred 
că propunerea ce mi-a fost făcută ex
primă cel maj bine relaţiile existente 
între oameni Ia nivelul unei comuni
tăţi, relativ mici, cum este a noastră.

Domnule Aurel Benea, ne bupură ee- 
le -,it • nate de dumneavoastră şi ţii do
rim sitcceş în alegerile locale, unde can 
didaţi din partea Partidului Democra
ţiei Sociale din România.

Anul VIII Nr- Vineri, 10 mai 1996



Ctt'DEIME M M
Dl Sabin Sîrba, din co

muna Ribiţa, nr, 164, s-a 
prezentat ia redacţie pen
tru a ne face cunoscute 
gândurile sale de mulţu
mire şi recunoştinţă (spu- 
nându-ne că ne şi plăteşte 
dacă este nevoie, ceea ce 
nu este cazul în situaţia 
de faţă —• n.n.), pentru 
prestaţia deosebită a ca
drelor veterinare, respec
tiv a dr. Ştefan Miron şi 
a tehnicianului Florin Jor- 
za. Dar să vedem în ce a 
constat intervenţia lor, fă
cută cu înalt profesiona
lism şi competenţă. ' '  

După desfiinţarea fostei 
cooperative agricole din 
localitate — ne-a spus in
terlocutorul — ca şi alţi 
săteni, a luat o viţea pen
tru a o creşte în gospodă
ria proprie-. Necazul a fost 
că produşii obţinuţi la 
primele două fătări ~ n-au 
fost viabili, trebuind să fie 
sacrificaţi foarte repede , 
după tătare. Ca urmare, 
îl bătea gândul să vândă 
vaca, însă i-ar fi părut 
rău după ea, deoarece este 
foarte bună pentru lapte, 
dând o producţie mulţumi
toare, îndestulătoare pen

tru familie şi cu disponi
bilităţi de vânzare. într-o 
asemenea situaţie, s-a de
cis să apeleze la serviciile 
cadrelor veterinare din 
comună, pentru a găsi o
- ,—»—*—*—♦ —#_*— *—*—*

gândurile de bine celor 
doi veterinari — medic şi 
tehnician, ceea ce şi facem 
cu acest prilej.

Discutând şi despre alte 
aspecte ale activităţii din

—*—*—*—*—*_*—*—*—*—*—*

Ce ne spune un

soluţie, astfel încât produ- 
şii să nu mai aibă (posi
bil- prin tratament medi
camentos) diverse mal
formaţii, neputând fi ast
fel ţinuţi în viaţă. Bucu
ria gospodarului a fost 
deosebită, văzând că la ul
tima fătare, după trata
mentele făcute, a rezultat 
o viţea cum rar s-a mai 
putut vedea chiar şi la alţi 
crescători de animale din 
zonă. Acest fapt se dato- 
reşte în mod cu totul deo
sebit tratamentelor făcute. 
Relatându-ne acest caz, dl 
Sîrba ne-a rugat să trans
mitem mulţumirile sale şi

agricultură, interlocutorul 
şi-a arătat optimismul în 
legătură cu soarta produc
ţiei din acest an, spunân- 
du-ne că, în ciuda mer
sului nefavorabil al vre
mii, a putut, graţie şi co
laborării bune cu mecani
zatorii de la Agromec din 
Baia de Griş, să ajungă la 
zi cu lucrările, însămân
ţând, cu excepţia unei 
părţi din porumb, toate 
suprafeţele ce şi le-a pro
pus. Fiind vorba despre 
mecanizatori, a avut nu
mai cuvinte de laudă la 
adresa lui Mircea Cim
poaie, care este un om de

cuvânt şi adevărat mese
riaş. De altfel, încrederea 
ce o are faţă de activita
tea Agromecului l-a şi de- 
terminat pe dl Sîrba, ea 
şi pe alţi producători a- 
gricoli din zonă, să sub
scrie cuponul nominativ 
de privatizare la unitatea 
respectivă, considerând că 
în acest mod, având ca
litatea de acţionar, are şi 
posibilitatea să participe 
la deciziile ce se iau. In 
acelaşi timp, cuvinte de 
apreciere are şi pentru 
specialiştii de la centrul 
agricol local, dl ' ing. Bor
za ocupându-se personal 
de aducerea. în comună, de 
la societăţile comerciale 
specializate, a unor semin
ţe cu valoare biologică ri
dicată, care să asigure 
obţinerea unor producţii 
sporite, în condiţiile pe
doclimatice specifice zonei 
Nădejdea producătorilor a- 
gricoli din Ribiţa este, cum 
ne spunea interlocutorul, 
că ei vor avea parte, to
tuşi, de un an agricol ca
re să le răsplătească efor
turile şi priceperea îri 
muncă.

NICOLAE TlKCOB

Suntem convinşi că 
jiul ţi dintre cititorii zia
rului nostru ştiu că, pe
riodic, în capitala Marii 
Britanii apare o carte aş
teptată cu mult interes, 
numită „Guiness Book“ şi 
care consemnează tot felul 
de .recorduri, inclusiv din 
cele \nai trăsnite, cum ar 
fi- ca, ititatea de ţigări fu
mate fntr-un minut, numă
rul de cuie bătute cu frun
tea ş.a., ş.a. Dl loan Cos- 
tea, viceprimarui comu
nei Ilia, a venit recent la 
redacţia „Cuvântului liber" 

. şi ne-a spus că dânsul se 
află în pose. ia unui fapt 
demn de faimiasa Carte a 
Recordurilor, editată la 
Londra.

— Care este faptul ? — 
l-am întrebat pc vizitator.

Demn de Cartea 
Recordurilor ?

— în ziua de '2 aprilie 
a.c., s-a, licitat, în satul 

' de reşedinţă a comunei 
noastre, un spaţiu ce era 
ocupat până atunci de un 
ce.ntru de desfacere a pâi
nii. Spaţiul aparţine do
meniului public, deci este 
administrat de Primărie. 
Licitaţia s-a desfăşurat 
conform legislaţiei în vi
goare şi s-a făcut cu stri
gare — ştiţi cum — „cine 
dă mai mult". Lâ licitaţie 
au participat mai multe 
societăţi, printre care „Cris

tian", „Cetate", „Cămără- 
şan“ şi altele. A luat par
te, de asemenea, „Con
sumcoop" Ilia.

— Până acum totul este 
firesc.

— Aşa e. Ei bine, lici
taţia, desfăşurată după toa
te regulile, a dat câştig de 
cauză „Consumcoop”.

— Ea a oferit mai mult.
—- Da. Ştiţi cu cât a .li

citat „Consumcoop11 me
trul pătrat de spaţiu ?

— Nu ştim.
— Cu 50 000 lei. Pentru

întregul spaţiu lînitatea 
plăteşte lunar 1 258 000 lei.

— E treaba ei. Gare este 
faptul demn de Cartea 
Recordurilor ?

— Acela că în Ilia „Con
sumcoop" are spaţii mult 
mai mari decât are ne
voie. Etajul magazinului 
universal nu este folosit, 
ca să iau numai un exem
plu. In această situaţie, 
de ce a licitat fostul cen
tru de pâine la o aseme
nea sumă ?

— Asta-i treaba dum
nealor. In condiţiile de
mocraţiei şi ale economiei 
de piaţă, totul este posi
bil. Dacă nu avem drep
tate, dovediţi-ne-o !

TRAIAN BONDOK

i s f  ,

CUVÂNTULUI Ut£R

încă nn s-a spus

In articolul „Funcţiona
rul statului să nu confun
de funcţia cu moşia lui“, 
publicat in „Cuvântul li
ber" din 19 aprilie a.c., 6e 
dezvăluie doar o parte 
dintre cele ce se petreo la 
Primăria comunei Griş- 
cior. Cei de la primărie, 
cât şi unii consilieri, ar 
trebui să-i mulţumească 
autorului articolului, pen
tru că nu a dezvăluit mai 
multe. Să luăm numai mo- 
dui cum a fost aplicată la 
Grişcior şi în satele apar
ţinătoare Legea 18/1991.

La o anchetă pe aceas
tă temă s-ar vedea câte 
favoritisme au fost făcu
te, câte încălcări de lege, 
câte falsuri în acte şi în 
registrele agricole, câte 
parcele de pământ au fost 
date în proprietatea unor 
persoane care niciodată 
nu au avut pământ aco
lo. De toate acestea nu 
este total străin dl ing. 
Poenar, de la Comisia ju
deţeană pentru cerceta
rea şi soluţionarea contes
taţiilor la aplicarea Legii 
18/1991, care funcţionează 
în cadrul Prefecturii jude
ţului.

îmi exprim în aceste 
rânduri regretul că între 
cetăţenii comunei nu s-au 
găsit oameni care să re
prezinte interesele aces
teia şi nu oameni ca soţii 
Poenar, dânsa secretar al 
Consiliului local, iar dân
sul funcţionar la Prefec
tură, dar care nu au nimic 
comun cu comuna noastră. 
Se vede că această comu
nă bogată în istorie are

parte numai de oameni 
cu rădăcinile adânci prin 
alte locuri, dar pe care le 
„alimentează" de aici. (Vio- 
rel Ghilean, Grişcior).

NJR. Scrisoarea dlui Ghi
lean este mult mai cuprin
zătoare, cu multe atacuri 
îndreptăţite la adresa con
silierilor locali, care nu 
au reprezentat interesele 
obştii, ci pe cele proprii 
Nu i-am dat curs cu în
tregul conţinut care ne-a 
fost destinat, având în ve
dere contextul electoral în 
care apar aceste rânduri. 
Geea ce nu înseamnă că 
am pus jos armele criti
cii virulente şi la obiect.

POŞTA RUBRICII

•  Bogdan Irimie — Bucu
reşci : Sigur că ne intere
sează colaborarea, cu orice 
tânăr care este capabil să- 
deducă cu har faptul ga
zetăresc din multitudinea 
faptelor de viaţă.

în  locul mostrelor pe 
care ni le-aţi trimis — şi 
care dovedesc capacitate 
de exprimare în scris, 
frază relativ curată — pre
ferăm relatarea şi inter
pretarea gazetărească a u- 
nor fapte de care v-am 
„vorbit" mai sus. Ziarul 
este o cronică diurnă a 
vieţii. Este loc în el şi 
pentru opinii personale, pe 
o temă de interes major, 
dar pentru asta trebuie 
ceva mai multă experien
ţă de viaţă. Priviţi atent 
în jur şi veţi descoperi a- 
semenea fapte. Vă aştep
tăm.

Subiectul pe care ni 
l-am propus să-l abordăm . 
se referă la implicaţiile pe 
care le au pentru cetăţeni 
şi societate neacordarea 
importanţei cuvenite do
cumentelor care atestă 
starea civilă şi identitatea 
persoanei. Aceste docu
mente sunt: certificatele 
de stare civilă eliberate de 
birourile de stare civilă 
ale consiliilor locale, bule
tinul , de identitate sau a- 
deverinţa de identitate, e- 
liberate de organul de po
liţie.

Din activitatea cotidia
nă a cetăţenilor şi din 
contactul de serviciu pe 
care îl ' avem cu ei, con
statăm că unii nu acordă 
importanţă stării lor ci
vile, identităţii proprii sau 
a celor faţă de care au 
obligaţii legale de întreţi
nere. Avem în vedere co
piii minori şi persoanele 
asistate lipsite de capaci
tate. Foarte multe persoa
ne nu acordă grija nece
sară pentru propriile do
cumente, ajungând să le 
aibă intr-un stadiu avan
sat de deteriorare, încât 
atunci când au nevoie de 
ele nu mai pot fi folosite. 
Mulţi, din neglijenţă, , le 
pierd sau le distrug şi le 
reclamă pierderea cu mul
tă întârziere. Anual, în ju
deţul nostru, asemenea ca
zuri sunt cu miile. Iată 
şl câteva situaţii cu care 
ne confruntăm.

•  minori care, deşi au 
împlinit vârsta de 14 ani,

Stereo civilă şi identitatea persoanei, atribute 
care nu trebuie neglijate

nu sunt ajutaţi de părinţi 
sau de cei care au obliga
ţia legală de întreţinere, 
pentru a intra în posesia 
certificatelor de naştere 
şi a se prezenta la orga
nul de poliţie ' al locului 
de domiciliu pentru a ob-' 
ţine buletinul de identi
tate. Din păcate, unii ră
mân eu situaţia aceasta 
până la vârsta majoratu
lui ;

•  unele persoane, la ca
re a intervenit schimbarea 
numelui prin căsătorie sau 
divorţ, continuă să folo
sească vechile acte de 
identitate, deşi legea pre
vede că termenul de pre
zentare pentru a obţine 
noul buletin este de 15 
zile de la producerea eve
nimentului. Unele femei 
divorţate ajung să încheie 
o nouă căsătorie tot cu 
vechea stare civilă. Se în
ţelege că implicaţiile abia 
atunci apar ;

•  cele mai complicate 
situaţii în stabilirea stării 
civile şi ulterior a identi
tăţii le ridică nou născu
ţii sau copiii ai căror pă
rinţi, şi în special mama, 
încearcă să scape de ei 
prin abandonare in ma
ternităţi, dându-şi identi
tate falsă, în case de co
pii, ori pur şi simplu în 
stradă, înainte de a li în

registraţi la starea civilă. 
In prezent, la nivelul ju
deţului avem peste 35 de 
asemenea minori.

In ultimii ani a apărut 
categoria minorilor năs
cuţi în străinătate, neînre
gistraţi la starea civilă, 
cum prevede legea, la au
torităţile locale străine, la 
oficiile consulare ori di
plomatice româneşti din 
ţara respectivă. Părinţii 
lor, de regulă mama, îi 
aduc în ţară fără docu
mente şi îi abandonează, 
plecând din nou in străi
nătate. Aceste situaţii de
vin imposibil de clarificat 
pe linie de stare civilă in 
termen scurt.

Serioase probleme ridică 
minorii şi majorii cu afec
ţiuni psihice, de regulă în
registraţi la starea civilă, 
care, lipsiţi de supraveghe
re şi întreţinere corespun
zătoare, pleacă de la do
miciliul lor la mari dis
tanţe. Când sunt găsiţi, 
sunt duşi la unităţile de 
ocrotire, centre de minori 
sau unităţi medicale neu- 

' ropsihiatrice, ca persoane 
cu identitate necunoscută. 
Organul de poliţie reuşeş
te să le clarifice situaţia 
cu mare greutate şi nu 
întotdeauna imediat!

Este adevărat, în ultimul 
timp instituţii abilitate şi

sprijinite de poliţie, prin 
mijloace specifice, au de
marat activităţi concrete 
pentru prevenirea şi stăvi
lirea unor asemenea stări 
de lucru, reuşindu-se să se 
obţină unele rezultate po
zitive.

Pentru poliţie, instituţie 
publică, specializată in 
organizarea şi ţinerea ce
rcetă a evidenţei popu
laţiei, este foarte impor
tant să intre în posesia 
datelor corecte privind 
starea civilă a tuturor per
soanelor, cetăţeni români, 
de pe teritoriul de compe
tenţă. Evidenţa populaţiei 
este ţinută de la data naş
terii persoanei. Aceste da
te se obţin prin comuni
cări primite de la birou
rile de stare civilă ale 
consiliilor locale şi direct 
de la cetăţenii care se 
prezintă la birourile de e- 
videnţa populaţiei cu cer
tificatele de stare civilă 
personale.

Am dori să reamintim 
cetăţenilor faptul că evi
denţa populaţiei este regle
mentată prin lege şi se 
ţine pe principiul locului 
de domiciliu al persoanei, 
eă la împlinirea vârstei de 
14 ani persoana din evi
denţa populaţiei primeşte 
buletin de identitate, docu- 
ment care atestă: domici

liul, cetăţenia şi identita
tea posesorului. Iată, deci, 
marea valoare a acestui 
document.

Pe baza unei munci in
tense şi stăruitoare . de 
peste 4 ani, in conformi
tate cu prevederile legale 
in vigoare, am realizat, pe 
lângă evidenţa populaţiei 
tradiţională, manuală, o 
altă evidenţă in regim au
tomat, folosind tehnica 
de calcul.

Din acest punct de ve
dere avem o perspectivă 
frumoasă, în sensul că 
peste un timp nu prea în
depărtat, vom fi dotaţi cu 
tehnică adecvată, prin ca
re actualul model de bu
letin de identitate treptat 
va fi înlocuit cu CARTEA 
DE IDENTITATE, docu
ment modern, simplu şi 
eficient în utilizare de că
tre posesorul său.

Pentru a pregăti cât mai 
bine această acţiune de 
amploare şi asigurarea u~ 
nui flux normal al ope
raţiunilor ce se vor de
rula, fiecare cetăţean va 
trebui să aibă pregătite, 
din timp, şi să posede ur
mătoarele :

•  certificatele de stare 
civilă (naştere, căsătorie, 
sentinţe de divorţ rămase 
definitive etc.), corect com
pletate şi cu date reale.

Dacă nu are certificat de 
stare civilă, să se adreseze 
prin cerere scrisă la con
siliul local— biroul de 
stare civilă al locului de 
domiciliu, indiferent dacă 
este născut sau căsătorit 
in altă localitate, cu soli
citarea obţinerii unui nou 
certificat;

•  buletinul de identita
te cu codul numeric per
sonal înscris;

•  de a avea operat in 
buletinul de identitate do
miciliul sau reşedinţa la 
adresa unde locuieşte efec
tiv.

Menţionăm că, tot ceea 
ce întreprindem, sunt ac
tivităţi în interesul cetă
ţeanului. Recomandăm tu
turor să păstreze în locuri 
sigure certificatele de sta
re civilă şi buletinul de 
identitate, să verifice pe
riodic valabilitatea actului 
de identitate, iar dacă are 
valabilitatea expirată să 
se prezinte la poliţie pen
tru a intra în legalitate.

Vă încredinţăm de 
promptitudine în rezolva
rea cererilor dv. la regi
mul de evidenţa popu
laţiei şi stare civilă.

Col. FLORIN SIMINA, 
şef serviciu 

evidenţa populaţiei, 
I.P.J. Hunedoara,
FLORICA SAV,

şef serviciu stare civilă
şi autoritate tutelară, 

Consiliul judeţean 
Hunedoara
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© parte din sentimen. 
tul unei neîmpliniţi de 
intensă trăire spirituală 
s-a mai atenuat. Geva din 
dorul ascuns al înălţării 
inegalabile" pe care , ţi-o 
dă muzica, în cel mai 
plin sens al e v  s-a mai 
potolit. Un strop de cal
dă bucurie şi binevenită 
linişte s.a mai revărsat 
peste sufletele care-şi 
caută încă şi în acest mod 
un anume fel de pace. 
Gum altfel să simţi, cum 
altfel să poţi gândi după 
ce, vibrând încă sub vra
ja nepieritoare a muzicii, 
părăseşti sală în care 
poate pentru prima oară 
te-ai aflat în faţa unei 
orchestre simfonice ca cea 
a Filarmonicii de Stat 
„Transilvania" din Cluj- 
Napoca ?...

Intr-un fel sau altul, 
cu siguranţă că toţi au

Armonii pentru suflet
trăit o emoţie asemănătoa
re sâmbătă seara (27 apri
lie), în sala mare a Ga- 
sei de Gultură din Deva, 
ascultând, mai laine zis 
luând parte la concertul 
extraordinar al filarmo
nicii clujene. Sentimentul 
a fost cu atât mai puter
nic cu cât asistam în fapt 
la inaugurarea stagiunii 
muzicale pe care presti
gioasa orchestră o va sus
ţine în oraşul nostru. Ţi
nuta de sărbătoare a aces
tui moment a fost accen
tuată şi de repertoriul a- 
les, reprezentat de două 
lucrări clasice ale genu
lui, aparţinând celui ca
re avea să fie numit „cel 
mai mare maestru ăl 
simfonismului" —• Lud- 
wig van Bcethoven : Con

certul nr. 5 pentru pian 
şi orchestră în Mi bemol 
major, -op. 73 („Imperia
lul") şi Simfonia nr. 8 în 
Fa major, op. 93. Pătruns 
de taina copleşitoare a 
fanteziei creatoare, a ple
nitudinii sunetului şi a 
armoniei, a complexită
ţii polifoniei răzbătute din 
geniul muzical al compo
zitorului, publicul prezent 
s-a dovedit a fi unul cu
noscător, un public bun, 
„deschis fenomenului mu
zical", cum aprecia chiar 
solistul concertului, Oc- 
tavian Arion (asistent la 
clasa de pian a Acade
miei de Muzică „Gheor
ghe Dima” din Cluj-Na- 
poca). Şi dacă O. Arion 
face parte din tânăra ge
neraţie de pianişti, cu o

bogată activitate concertis- 
tică în colaborare cu majo
ritatea orchestrelor filar
monice din ţară, în schimb 
Florentin Mihăescu, dirijo
rul acestui concert ex
traordinar, este un nu
me consacrat al artei in
terpretative româneşti, cu 
numeroase succese con- 
certistice orale, vocal- 
simfonice şl simfonice, 
obţinute atât în ţară, cât 
şi în străinătate (în pre
zent decan, al Facultăţii 
de Compoziţie — Muzi
cologie — Dirijat a ace
leiaşi Academii).

Toţi au făcut ca nouă 
să ne rămână în suflet 
o sărbătoare de neuitat, 
o dragoste fidelă în con
tinuare muzicii de cea 
mai bună calitate şi de 
înaltă valoare artistică.

GEORGETA BIRLA

- Moartea bătrânului poet
Bătrânul a plecat în colina cu zei.
Izbucnit-aii ca niciodată, tardiv 
Intr-o singură noapte roşcovii.

Vor da fruct grăbit 
Mai umil decum florile lor.

Adio, bătrâne poet —
Cizelează, tu, moartea:
O traducere fără egal
Râzând, aidoma florilor.
într-o impecabilă stilistică de sacru ceramist.

Nea Culai a plecat.,.
Cei apropiaţi îi spuneau „Nea Culai", pentru că 

scriitorul NECULAI CHIRIGA a fost un om de lume. 
Intre cei mai vârstnici dintre scriitorii care au me
ritul de nezdruncinat al lucrării literare, artistice, 
culturale din zona noastră, Nea Culai a fost cel care 
a cultivat, demn de onoare şi respect, prietenia lite
rară. Cultul acesta, de tradiţie acum ameninţată, ni 
l-a insuflat şi celor ce, parcă mai ieri, eram „tinerii 
poeţi"; deci am umblat drumurile destinului propriu, 
fiecare, însă toate în drumul cel mare şi greu şi fru
mos al literaturii române, mulţi and împreună. O 
suferinţă trupească grea l-a făcut să se retragă; î»  
ultimii ani. Dar nu spţritual. A migălit pânâ.n uiţi 
mul ceas la scrierile sale, fie proprii, fie alese tra
duceri. Recent, am sărbăt orit împlinirea a 75 de ani 
de viaţă a Domniei Sale şi am înţeles atunci că nu 
se consolase, că ştia. Acum Neculai Chirica, nea Culai 
a plecat. Dumnezeu să-l odihnească in pace şi con
doleanţe îndureratei fâmilii. Doamnei Elena şi fiicei 
Miruna. A rămas opera. Iar ceea ce a zidit, în slove 
cizelate şi profund simţite, va /-mărturisi despre un 
Mare Suflet, un Artist dintre cei tot mai rari.

EUGEN EVU

Revista de cultură „Măiastră" a liceului „Aurel 
Vlaicu" din Orăştie a impresionat plăcut încă de la 
primul său număr, prin ţinuta grafică deosebită, prin 
diversitatea rubricilor şi nu în ultimul rând prin , ca
litatea conţinutului. Preluând titlul editorialului celui 
de-al doilea număr al revistei („Măiastră" pe drumul 
împlinirilor), remarcăm şi de această dată varietatea 
şi generozitatea cu care subiectele din domeniile lite
raturii, ştiinţei (matematică), informatică, fizică, geo
grafie, istorie, psihologie) şi ale artei (muzică, sport, 
modă, divertisment) le sunt oferite cititorilor.

Paginile de literatură sunt precedate de cele dedi
cate importantelor aniversări literare ale începutu
lui de an : Mihai Eminescu — „crucificat în Cuvânt 
şi în Timp, cu ochii înălţaţi, visători la „steauâ >ltt- 
gurătăţii" '(prof. Titiana Zlătior) şi Mircea Eliade 
„Un om fantastic" — „între cei doi poli în jurul că
rora se roteşte personalitatea Sa de scriitor: auten
ticitatea şi ficţiunea" (prof. Gabriel Petric), semna
te atât de cadre didactice cât şi de elevi ai liceului. 
Realizările în proză şi poezie ne prilejuiesc aprecie
rea stilului şi a gândirii pătrunzătoare, a sensibilită
ţii şi a talentului elevilor de cl. a Xll-a, a X-a, dar 
.şi a V-a, care iubesc şi vor a se defini prin scris. Nu 
lipsesc din aceste pagini nici însemnările de reportaj 
(interesant fiind în special „Periplu parizian") şi, mai 
ales, traducerile din germană şi engleză — F. Schiller 
şi ’Edgâr Allan Poe, precum şi cele în franceză'— din 
George Călinescu, Nichita Stănescu şi George Baco- 
via. Un amplu comentariu referitor la prologul şi 
conţinutul epopeii „Eneida” (a poetului Publius Ver- 
gîlius Marii) se află în finalul acestui capitol consa
crat literaturii al revistei „Măiastră", care, iată, este 
pe cale de a convinge că îşi merită cu prisosinţă nu
mele pe" care-1 poartă. (G.B.).

I

Editura „Viitorul româ
nesc" ne.a pregătit o se. 
rie de retipăriri ale unor 
lucrări fundamentale ale 
culturii româneşti din toa
te timpurile. In această 
serie apare şi Istoria bi
sericii românilor, scrisă de 
Petru Maior, prin grija 
cercetătorului clujean loan 
Ghindriş.

Istoria bisericii români
lor este, în intenţia autoru
lui, o completare sine qua 

, non a Istoriei pentru începu
turile românilor în Dacia, 
constituind o r simbioză a 
ceea ce, mai târziu, for
mează raportul cultură — 
civilizaţie. Intenţia sa este 
să facă o incursiune isto
rică privind evoluţia spi
ritualităţii româneşti. Petru 
Maior, prin cele două 
Istorii ale sale, valorifică 
bogata documentaţie adu
nată de Samuil Micu şi, 
mâi ales, de Gheorghe Şin. 
cai. Pasul făcut de el aduce 
scrisul istoric românesc în- 
tr.un - context european, 
care face din istorie o 
ştiinţă a surselor istorice, 
căci aparatul critic folo. 
sit este vast şi analitic.

Istoria bisericii românilor, 
dată la tipar în anul 1813, 
este neglijată tipografic 
până la dispariţia autoru
lui, in anul 1821. George

» Istoria bisericii românilor"
Bariţiu chiar vorbeşte de
spre o confiscare a unor 
exemplare tipărite, altele 
fiind salvate de studenţii 
români din Buda, pentru 
a fi duse la Cluj şi la Blaj 
în vederea completărilor. 
Conflictul cu Episcopul 
loan Bob are darul de a 

.stârni adversităţi în rândul 
oficialităţilor faţă de ope- i 
ra lui Petru Maior.

„După ce am scăpat de 
sub teasc „Istoria pentru 
începuturile românilor în 
Dachia" — relatează Petru 
M aia/ — m-am apucat să 
întocmesc şi „Istoria bise
ricii românilor", atât a a. 
cestora de dincoace..., pre
cum şi a celor de dincolo 
de Dunăre, care cu ajuto
rul nopţilor celor lungi în 
unsprezece săptămâni o am 
săvârşit, nici mâi lungă 
vreme nu mi-au îngăduit 
înştiinţarea lucrurilor celor 
din ..deregătorie cari mă 
aştepta". -

Nicolae Iorga, în „Is
toria' literaturii române" 
din secolul al XVIII-Iea, 
observă că Maior, deşi ana
lizează unirea : bisericească 
cu Roma Şi consecinţele 
sale, este obiectiv când ca
racterizează activitatea or

todocşilor, pe care îi apre
ciază pentru şcolile lor, cri- 
ticându.l pe loan Bob, pen
tru atitudinea sa în aceeaşi 
problemă. Titlul, observă 
Nicolae Iorga, duce cu 
gândul la viaţă spirituală 
şi bisericească a tuturor 
românilor, dar Petru Ma

ior nu vorbeşte de toţi. 
Poate din - cauza timpului 
scurt avut la dispoziţie 
pentru redactarea Istoriei* 

Indiferent de reproşurile 
care se aduc producţiei is- 
toriografice a lui Petru 
Maior, ea rămâne o pagi
nă reprezentativă a seri-; 
sului istoric românesc.

GHEORGHE FIRCZÂH

TIBERIU FAZAKAS (op-art) Foto; PA VEL LAZA

Nu a r fi bine, dar nici 
foarte rău dacă am putea 
reduce „eclipsa" numai la 
filozofie... Din păcate, fă
ră nici un pericol, feno
menul poate fi extins şi 
la mai toate laturile spi
ritualităţii noastre. Filozo
fia — component esenţial 
al culturii — este, însă, 
cea mai expusă, pare-mi-se, 
pericolului eclipsării. Deoa
rece : dacă psihologia a 
avut parte de o intrare de-a 
dreptul spectaculoasă, în 
ultimii 5—6 ani, pe scena 
socială, din motive destul 
de justificate şi, acceptate, 
sora ei mai mare, filozo
fia, nu a avut aceeaşi soar
tă, părând a fi intrat în
tr-o uşoară dizgraţie. A- 
ceastă situaţie este expli
cabilă dacă avem în vede
re eă, multă vreme, psiho
logia a fost ţinută sub o- 
broc fiind considerată, ne
mărturisit, un adevărat pe-

Radu Florlan: „ECLIPSA FILOSOTI. Filosofia şi crizele secolului XX"
ricol social, abia după ’90 
redându-i-se drepturile. De 
exemplu, îmi amintesc de 
o carte a lui S. Freud — 
„Introducere în psihanali
ză" de prin anii ’80 —, un
de, pe verso-ul paginii de 
gardă, dacă reţin bine, 
scria: „numai pentru uz 
intern". Ceea ce spune des
tul. Era o precizare lim
pede de oprire a operei 
freudiene spre publicul 
larg. De C.G. Jung, Niet- 
zsche, E. Fromm, Kierke- 
gaard ş.a. nici nu mai vor
besc... Noi eram un popor 
pătruns de-o ideologie şti
inţific argumentată - - .  ce 

, nevoie aveam, ca muritori 
de rând, de gândirea ide
alistă a unora dintre cei 
notaţi mai sus care ne pu
tea infesta „puritatea gân

dirii" ? Dar, după Decem
brie ’89, au apărut cărţi 
de psihologie (evident, tra
duceri) care să umple raf
turi întregi. Din păcate, va
loarea multora dintre ele

NOTE DE LECTURA

este îndoielnică, poate şi 
din cauza traducerii / tra
ducătorului — chestiune 
care nu are rost să o co
mentăm aici. Am vrut doar 
să subliniez puţin ideea 
din titlul acestei interesan
te şi necesare cărţi.

„Eclipsa filosof iei" este, 
la urma urmei, una din 
încercările de reabilitare a

filozofiei în România, da
că admitem că această şti
inţă fusese la noi cenuşă
reasa culturii. Să ne amin
tim că scrierile cu carac
ter filozofic apărute între 
anii 1950—1989 purtau „gi
rul" ideologiei marxist-le- 
niniste şi materialîst-dia- 
lectice fiind, ori conforme 
acestora, ori nişte suroga
te ale curentelor filozofice 
sau ale filozofiei în gene
ral. Or, dîn punctul de 
vedere al autorului, „omul 
a instituit fiinţa în lume. 
Altfel spus a însufleţit lu
mea, dar nu prin orice fel 
de spirit, ci fireşte numai 
prin cel al filozoffei, care 
devine izvorul şi centrul 
fiinţei" (p. 100) (subl. DH). 
Acest enunţ este axiomatic 
şi aproape că nu mai su

portă comentarii despre 
rosturile şi importanţa fi
lozofiei. Deşi fenomenul de 
criză a acesteia nu este ex
clusiv românesc, sau al 
fostului sistem totalitar, ci 
el s-a manifestat în t°ată 
lumea, evident luând în 
considerare realităţile soci- 
al-econ ornice şi păstrând 
proporţiile, tocmai pentru 
că, aşa cum scrie Radu Flo- 
rian, „Filosofiile n.au reu
şit să surprindă complexi
tatea contradictorie a ci
vilizaţiei moderne" (...) (p. 
22). Dar autorul uită că se
colul XX este unul al vite
zei şi al unor răsturnări 
politico-economice şi socia
le fără precedent : apari
ţia URSS, al doilea război 
mondial, urmat de crearea 
sistemului socialist şi con-

« aassaafeaaMBBfs.
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secinţa „glasnost"-uiui şi 
„perestroikă“-i, — căderea 
respectivului sistem. Trei 
evenimente-fenomene de
rulate cu atâta repeziciu
ne încât filozofiei — care 
trebuie să cugete ca să poa
tă exista dacă mi se per
mite o parafrazare după 
celebrul dicton — i-a fost 
imposibil să ţină pasul cu 
ele...

In concluzie : personal 
cred că filozoful Radu Flo- 
rian „vede" lucrurile oare
cum fatalist, dar acesta 
este exact motivul pentru 
care recomand spre lectu
ră una dintre cele mai in
teresante cărţi din daune- 
niul filozofiei publicată la 
noi în ultima vreme. Şi, la 
urma urmei, este peeiţia 
unui filozof trăind h» re
alităţile post-decembristei.

DUMITRU HUBURâ
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LUNI, 13 MAI
TVR 1

13,00 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi. Est 
Meridian; 14,00 TVR Cluj-Napoea; 14,50 
TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 16,05 
Do- luni până luni: retrospectiva eveni
mentelor politice interne ale. săptămânii; 
16,35 Ne-ant interesat pentru dvs.; 17,05 
Km. îh lb. maghiară; 18,35 Aventurile 
şerifilor galactici (da); 1940 Atlas. Km. 
realizată de Victor Ionescu; 19,70 Fata fi 
băieţii (s); 28,00 Actualităţi, meteo, tele- 
sport; 205o Bajvvatch (s); 21,45 Trans- 
focator; 22,15 Actualităţi; 23,30 Teatru 
TV; 0,25 Skip Rock *95.

TVR 2
1340 Actualităţi; .1300 Politica între 

ideal fi real; 13,40 Drumul spre Avonlea 
(s/r); 14,30 Confluenţe (r); 15,00 Perla 
Neagră (s/r); 15,50 Războiul roboţilor 
(da); 16,20 Dragostea mea, durerea mea 
W; 17,05 Măseaua de minte (un. de edu
caţie pentru tineret); 17,45 Iubiri amă
gitoare (s); 18,30 fn faţa dumneavoastră;
20.00 Arte vizuale; 20,30 Tribuna noncon- 
fiorm işti lor; 2UW TVM Mesager; 2140 
Sfinx (cs); 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 
Magazin sportiv; 040 Muzica e viaţa mea!.

PRO TV
74© Ora 7, bună dimineaţa!; 8,55 Doar 

D vorbă să-ţi mai spun— (r>; 9,00 Tânăr 
şi aeiiaişUt (r); 9,45 Sport la minut; 10,00 
Paradise Beach (r); 1040 Gândul care u- 
clde (f/r); 12,30 Prindeţi l Pe Smart! (s/r);
13.00 Cheers (s/r); 13,30 Acapulco Heat 
(s/r); 14,20 Verdict: crimă! (s/r); 15,10 
Pătimi. Rez. Anglia; 16,00 Rătăciţi în tran
ziţie ţr); 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 
Tânăr şi nelinlftit (s); 17,55 Ştirile Pro 
Tv; 18,00 Taxi (s); 18,30 Bună seara. Bu
cureştii; 19,00 Cheers (s); 19,30 Ştirile 
M  T r; 20.00 Doica <f. SUA 1991); 21.45 
Doar o vorbă să-ţi mai spun-.; 21,5o Şti
rile Pro Tv; 22,00 MASII (s); 22,30 Pro
cesul etapei (p.l); 0,00 Ştirile Pro Tv; 
0,05 Procesul etapei (p.II)-

MARŢI, 14 MAI

TVR 1
7,80 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 

•ră ; 9,20 Agenda electorală; 940 Santa 
I u b e a  (s/r); 10,15 Limbi străine; 1145 
Tânărul Picasso (f/r); 13709 Ritmuri mu
zicale; 13,10 Muzica pt. toţi; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 1540 TVR Cluj- 
Napoca; 1545 D.a; 16,00 Actualităţi; 1640 
Convieţuiri; 17,00 Viaţa partidelor par
lam entare; 17,25 Cazuri şi necazuri în 
dragoste; 18,25 Studioul electoral; 19,25 
T atian  (s); 19,55 Urgenţe In agricultură; 
2840 Actualităţi, meteo, telesport; 20,50 
Hawaienii ( t  SUA ’70) cu Cbarlton Hes- 
toa, Geraidine Chapiin; 2340 Reflector; 
«3 ,»  Actualităţi; 23,45 Teiediscoteca *96; 
045 Gong' ţem. de actualitate teatrală).

TVR 2
746 La prima oră; 840 TVR Cluj-Na- 

poca; 946 ©ra de muzică; 10,05 Magazin

CFI; 1140 D â; 11,45 Teatru TV (r); 1345 
Ritmuri muzicale; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Serialul serialelor; 1455 D.a; 15,20 Limbi 
străine (r); 1650 Dragostea mea, durerea 
mea ($); 17,05 23 de milioana1 (p.I); 17*15 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 d‘ft milioa
ne (p.II); 20,00 Cu cărţile pe faţă; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Intre da fi nu. Dia
lectica tranziţiei; 22,00 Credo (em. relig.); 
23,15 Farsa (f. coprod. europ. *92).

PRO TV
750 Ora 7, bună dimineaţa!; 855 Doar 

o vorbă' să-ţi mai spun... (r); 9,00 Tânăr 
fi neliniştit (s/r); 9,45 Spori la minut;
10.00 Paradise Beach (r); 1040 Taxi (r);
11.00 Doica (f/r); 12,50 Ştirile PrtS Tv;
13.00 Cheers (r); 13,30 Procesul etapei (r);
16.00 MASII (r); 16,30 Paradise Beach
(s); 17,00 Tâaăr şi neliniştit (s); 1755 Şti
rile Pro Tv; 18,00 Taxi (s); 18,30 Bună 
seara Bucureşti!; 19,00 Cheers (s); 1940 
Ştirile Pro tv ; 20,00 Spitalul de urgenţă 
(s); 21,00 Secrete de familie (s); 21,45
Doar o vorbă să-ţi mai spun—; 2150 Şti
rile Pro Tv; 2240 MASH (s); 2240 Deş- 
teaptă-te, romane! (talkshow); 0,05 Sport 
la minut: ştiri sportive; 0,30 Fotbal. Bun- 
desliga.

MIERCURI, 15 MAI
TVR 1

7.00 TVM. Telematinal; 840 La prin» 
oră; 940 Agenda electorală; 94o Santa 
Barbara (r); 10,15 Moda pe meridiane 
(do); 10,45 Videocaseta muzicală; 11,00 
Videolexicon; 1240 Iubiri amăgitoare (r); 
1250 D.a; 13,15 Muzica pentru toţi; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 1545 TVR 
Cluj-N.; 16,00 A ctualităţi; 16,10 Aceşti 
pătimaşi m inunaţi; 1640 Aventurile şe
rifilor galactici (<La); 17,00 De la lume 
adunate-.; 1740 Sensul schimbării; 18,00 
Studioul electoral; 19,00 Medicina pentru 
toţi; 19,30 Actualităţi, meteo; 20,10 Jalna 
(s); 21,00 Divertisment; 22,45 Actualităţi;
23.00 Confluenţe; 23,50 Frumoasa şi bes
tia (s); 040 întâlnirea de la miezul nopţii.

TVR I
740 La prima oră; 8,30 TVR Timişoa

ra; 940 Ora de muzică; 1045 Do; 1150 
Filmoteca de aur; 1140 D.a; 12,00 Hawa
ienii (f/r); 13,45 Div. muz.; 1445 Puterea 
hanilor (5); 1450 Gong); 1540 De lin- 
gua latina; 1550 D.a; 1650 Dragostea mea, 
durerea mea (*)î 17,05 Natura 2000; 1745 
Iubiri amăgitoare (s); 1840 Em. fn lb. 
maghiară; 2050 Pro Memoria; 2040 To
pul galeriilor; 21,00 TVM Mesager; 2140 
Tradiţii; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 
Un secol de cinema: Barbara Stanwyck;
23.45 Jazz-fan; 0,15 Do.

PRO TV
7.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Tânăr şi

neliniştit (r); 9,45 Sport Ia minut; 10,00 
Paradise Beach (r); 1040 Taxi (r); 11,00 
Spitalul de urgenţă (r); II,45 Semeţe de 
fam ilie (r); 1350 Cheers (r); 1340 Fot
bal Spania (rez.); 1450 Fotbal Btmdesli- 
ga (rez.); 144o Deşteaptă-te, românei (r); 
1650 MASH (r); 1640 Paradise Beach 
(s); 1750 Tânăr şi neliniştit (s); 1755
Ştiri; 18,Oo Taxi (s); 18,30 Bună seara, 
Bucureşti; 19,00 Cheers (s); 1940 Ştiri;
20.00 Comedie romantică (co. SUA *83);
21.45 Doar o vorbă să-ţi mai spun.-; 2150 
Ştirile Pro Tv; 2240 MASH (S); 2240 
Lege şi ordine (s); 23,30 Rătăciţi în tran
ziţie (talkshow); 0,05 Sport la m inut: ştiri 
sportive; 0,30 Ned Kelly (I  Anglia 1970).

TVR 1
7.00 TVM. Telem atinal; 840 La prima

oră; 950 Agenda electorală; 9,30 Santa 
Barbara (r); 10,15 Limbi străine; 11,15 
Iubiri am ăgitoare. (r); 1250 D.a; 13,lă  
1001 audiţii; 1440 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi Ş i TVR Cluj-N.; 15,40 Tradiţii; 16,00 
Actualităţi; 16,10 Ecclezlast *16; 16,40
Magazin .social; 17,05 Viaţa partidelor 
parlam entare; 17,25 Aventurile şerifilor 
galactici (d.a); 18,05 Studioul electoral; 
1945 Tragerile Loto 5/40 şi m ultiplă; 19,10 
Clio; 20,00 Actualităţi, meteo, telesport; 
2050 Nord şi Sud (s); 21,45 Reflecţii ru
tiere; 22,00 Studioul economic; 22,30 In
terpreţi al muzicii populare; 23,00 Sim
pozion (rev. de lit. şl arte); 23,45 Actua
lităţi; 0,00 Primarul din Casterbridge (s).

TVR e
7.00 La prima Oră; 8,30 TVR Cluj-N,;

9,20 Muzica pentru toţi; 10,05 Remem- 
ber istoric (do); 1145 D.a; 12,05 Curcu
beu; 13,05 Frumoasa şi bestia (r); 1450 
Actualităţi; 14,10 Reportaj *96; 1455 Limbi 
străine (r); 1553 D.a; 1640 Dragostea 
mea, durerea mea (s); 17,00 Ceaial de la 
ora 5; 19,00 Em. îu lb. germană; 2940 
Cultura în lume (r); 2040 Em. muz.; 2140 
TVM Mesager; 214# Cuvinte potrivite; 
2240 Tânărul Picasso ( t  Spania *92, ul
tima parte); 2355 Stadion; 045 Jazz 
Alive Show. -

PRO TV
740 Ora 7, bună dunineaţai; 940 Tâ

năr şi neliniştit (r); 9,45 Sport ia minut;
10.00 Paradise Beach (r); 1040 Taxi (r);
11.00 Comedie romantică (f/r); 13,00
Cheers (r); 1340 Lege şi Ordine (r); 1440 
Gillette — lumea sportului; 15,00 Beverly 
Hills (t); 16,00 MASH (r); 1640 Paradise 
Beach (s); 17,00 Tânăr şi neliniştit (s); 
1755 Ştirile Pre Tv; 1840 Taxi (s); 1840 
Bună seara, Bucureşti!; 19,00 Cheers (s); 
1940 Ştirile Pro Tv; 20,00 Amos şi An- 
drew (f. SUA *93); 21,45 Doar O vorbă 
să-ţi mai spun—; 2240 MASH (*); 2240 
Walker Texas Ranger (s, ep. 1); 23,30 Am 
întâlnit şi români fericiţi; 045 Spart la 
minut: ştiri sportive; 0,30 The DeviTs 
Brigade (f. SUA ’68).

‘ VINERI, 17 MAI
TVB t .

7.00 TVM. Telematinal; 840 La prima 
oră; 9,20 Agenda electorală; 940 Santa 
Barbara (r); 11,00 Limbi străine; 1140 
Teiediscoteca *96; 1240 Iubiri amăgitoa
re (r); 1250 Lumea Oper«l; 13,40 TVR 
Iaşi, TVB Cluj-Napoca; 1450 Pompierii 
ră  informează!; 15,10 Din lumea afaceri
lor; 1545 Ieşirea din cerc; 16,00 Actua
lităţi; 16,10 Em. în  lb. germană; 17,05 
Viaţa partidelor parlamentare; 1740 Pre 
Patria; 1950 Studioul electoral; 1940 Ju- 
lia (s); 2040 Actualităţi, meteo, telesport; 
2050 Tezaur folcloric; 214# Bani mân
jiţi cu sânge (La. SUA *88); 23,10 Actua
lităţi; 2340 MTV. Euro Top 20; 0,30 Pă
cătoşi ( t  SUA 1990).

TVB 2
W  La «rim a oră; 840 TVR Iaşi; 940 

Muzica pentru toţi; 10,05 Caleidoscop; 
1140 D *; 12,00 TVR laşi; 1240 TVR 
Ciuj-Napoca; 1340 TVR Timişoara; 1340 
Limbi străine (r); 1440 Cafeneaua arte
lor; 1540 Convieţuiri; 1640 Dragostea 
mea, durerea mea (s); 1740 Bursa inven
ţiilor; 17,45 Oameni care au fost-,; 18,15

Iubiri âiailfttrare (s); W;0*r Concertul Or
chestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM Me
sager; 2140 Hyperion; 2245 Din viaţa 
romilor; 23,15 Santa Barbara (s); 040 Bu
curiile muticii.

PRO TV
740 Bună dim ineaţa!;'9 ,Oo Tânăr şi 

neliniştit (r); 9,45 Sport la minut: 16,00 
Paradise Beach (r); 10,30 Taxi (r)î 1140 
Amos şi Andrew (f/r); 1255 Ştirile Pro 
Tv; 1340 Cheers (r); 1340 Walker Texas 
Ranger (r); 14,30 Rugby; 16,00 MASH
(r); 1640 Paradise Beach (f); . 1740 Tâ
năr şi neliniştit (s); 1755 Ştirile Pre Tv;
18,00 RobocOp (s); 19.00 Cheers (s); 194 
Ştirile Pro Tv; 20,00 Dosarele X (sh 2140 
Păcatul de moarte (thriller SUA *80) 
cu Frank Sinatra, Fâye Dunewny; 2L50 
Ştirile Pro Tv; 23,00 Aventuri ta  Casa 
(Morţii (s); 045 Sport la minut: ştiri 
sportive; 0,3© Erotica (s); 140 Drumul 
spre glorie (1 lăzb. SUA *57); 340 Bas
chet NBA (d). -

SAMBATA. 18 MAI 
: TVR t  ......... ;

7.00 La prima o ră ; 8,40 Şapte note fer
mecate; 9,40 Agenda, electorală; 950 Film 
serihl pentru copii: Drumul spre Avonlea; 
10,40 Matineu coregrafic: „Giselle"; 1145 
Pas cu pas; 12,15 Vârstele peliculei; 1345 
Pleiade: 14,00 Actualităţi; 14.10 «ram at 
108; 1640 Campionatele Europene femi
nine de gimnastică — concursul tndtei- 
dual compus; 19,15 Teleenticlopedlâ; 20,00 
Actualităţi; 20,45 CE feminine de gimnas
tică. Rezumat înregistrat; 2140 BurOvision 
*96. Transmisiune de la Orie; 2446 Ac
tualităţi; 0,15 Film serial: Peria Neagră; 
140  Sărbătoarea revistei spaniole.

, TVR 2
740  întâlnirea de sâmbătă; 1240 MTV. 

Diac® Dance; 1340 TVR Timişoara; 1340 
Est Meridian Magazin; 1550 D.a; 16,15 
Serial Dragostea mea, durerea mea; 1750 
Serata muzicală TV; 18,00 Studioul elec
toral; 19,00 Serata muzicală TV; 2140 
TVM Mesager; 2140 Pariaţi pe campion!; 
2240 Săptămâna sportivi; 2240 Film se
rial; Santa Barbara; 23,15 Alfa şi Omega; 
0,15 Promo Fragil.

DUMINICA, 19 MAI
TVR I

9.00 Buni dimineaţa!; 940 Ariechiao; 
950 Film serial pentru copii: • u  
revine; 1040 Lumină din lumină; 1150 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare; 1350 Actualităţi; 1440 CE fe
minine de gimnastică — Finalele pa a- 
parato; 1740 Pofta TV; 17M  D x ; 1745 
A doua alfabetizare; 17,50 Serial SF: Star 
Trek; 18,45 Lumea şl noi; 1945 Robingo; 
2040 Actualităţi; 2050 Film artistic: Ci
ne este Harry Kellerman?; 2245 Filmele 
săptămânii; 22,40 Duminica sportivă; 2350 
Actualităţi; 2345 MTV. 3 from 1; 2355 
Filjn serial: Şetea; 045 Avanpremieră; 
045 Nocturna lirică.

TVR 8
740 5x2 . Magazin duminical; 13,00 

MTV. Grcatest Hits. 1 4 Film artistic: 
Adelă; 1540 Ritmuri muzicale; 15,40 D a; 
16,05 Film serial: Dragostea mea, durerea 
mea; (740 Repriza a treia; 19,30 Film se- 
rial: Puterea, pasiunea;. 2040 Maeştrii; 
2140 TVM Mesager; 2140 Descoperirea 
Planetei; 22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 
La puterea a  doua; 2340 Film serial: 
Santa Barbara; 23,45 Miss World»
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PER IO A D A  1 1 — 17 MAI

B E R B E C
Este posibilă vizita unor rude Îndepărtate. Sun

teţi cooperant, chiar romantic. Succesul e de scurtă 
durată, căci vi se descoperă micile şiretlicuri. Marţi 
vorbiţi prea mult şi sunteţi răutăcios cu cine nu me
rită. Atenţie Ia ce şi cui spuneţi şi la riscuri. Suc
cesul In afaceri este pentru mai târziu. Dar pro
blemele casei trebuie rezolvate imediat.

■ T A U R
Primiţi acte ce trebuie rezolvate repede. Dumi

nică vă puteţi face publice planurile, popularitatea 
e la maxim. Luni, o zi norocoasă pe toate planurile. 
Cineva încearcă să tragă nişte sfori, dar veţi fi a- 
vertizat. Primiţi veşti, daţi sfaturi. Aveţi de pus la 
punct unele lucruri în familie. Sunteţi în urmă cu 
treburile domestice.

G E M E N I
Oportunităţi pentru călătorii, ineficientă prac

tică. Duminică e nevoie să vă adaptaţi rapid la noile 
condiţii. Situaţia familială nu este prea bună şi dv 
sunteţi responsabilul. Vă irită răsturnarea planurilor, 
dar va fl bine. încercaţi să dovediţi că aveţi drep
tate şi ceilalţi s-au săturat de ideile dv extravagante. 
Mai bine încercaţi o reconciliere în familie.

R A C
Discuţii cu partenerul de viaţă. Duminică vi se

fac oferte interesante. La serviciu Sunteţi pe fază. în 
probleme profesionale, bazaţi-vă pe inspiraţie. Pro
iectele de viitor necesită Un efort deosebit, pe care 
sunteţi dispus să-l faceţi Jo i popularitatea vă este 
în creştere. Sunt posibile călătorii In scopuri finan
ciare. 1 ■'■■■■■■

L  E U  ■
Aveţi bani, plătiţi-vă datoriile. Duminică veşti 

de pe alte meridiane vă bine dispun. Preocupările 
artistice vă pot ajuta să evadaţi din cotidian. Marţi 
solicitările de rutină Vă vor plictisi. Şansa unor rea
lizări profesionale şi financiare. Joi, problemele de 
la  serviciu par a nu se mai termina. E posibil să 
obţineţi mai multă stabilitate tn Viaţa dv afectivă.

FECIOARA
Neatenţia vă poate costa. Duminică vă ajută in

ventivitatea. Capacitate maximă de a-i convinge şi 
pe ceilalţi de valabilitatea ideilor dv. Doriţi să fa
ceţi multe, dar nu vă puteţi aduna. O întâlnire ro
mantică, neaşteptată, miercuri. Situaţia dv finan
ciară Se echilibrează. Drumurile scurte vă avanta
jează.

BALANŢA
Fiind foarte sensibil, povestea unei rude vă va 

impresiona. Duminică vi se potrivesc preocupările 
artistice. In familie lucrurile merg mai bine. Inspi
raţia şi inventivitatea vă pot aduce realizări profe
sionale. Miercuri e o zi favorabilă activităţilor co
merciale. O femeie veghează discret asupra situa
ţiei dv financiare. Părinţii vă sunt de mare ajutor.

SCORPION
Relaţia cu persoana iubită este mulţumitoare. 

Duminică e cazul să faceţi puţină ordine in viaţa 
dv. Aţi putea finaliza lucruri începute de mult.

Ideile vi se conturează, planurile partenerului vă 
Îmbunătăţesc situaţia materială. Sunteţi obosit, da* 
norocul vă surâde, t a  serviciu sunteţi apreciat

s ă g e t ă t o r

Mal aşteptaţi cu punerea tn practică a unui 
plan. Familia vă sprijină în ceea ce faceţi. Luni spe. 
culaţiile vă ajută financiar. Problemele casnice s-au 
cam adunat. Probleme diverse, solicitări care vă 
încurcă. La serviciu sunteţi pe punctul de a  avea *  
mare realizare, cu condiţia să nu vă grăbiţi.

CAPRICORN
Sentimental lucrurile nu merg cum v-aţi dori. 

Duminică, armistiţiul propus de partenerul de viaţă 
vă aduce linişte. Nu sunteţi într-o formă prea bună; 
atenţie la relaţiile cu persoana iubită. Călătoriile vă 
avantajează. Vineri, fiind mai zâmbitor, mai opti
mist, vă va creşte şi popularitatea.

VĂRSĂTOR
Tensiunile acumulate se descarcă în relaţia dv 

cu partenerul de viaţă. Duminică vă preocupaţi de 
familie. Nemulţumirile dv sunt exagerate, căci greul 
a trecut. Căutaţi colaboratori; ajutaţi-vă partenerul. 
Posibile câştiguri Intr-o afacere considerată pierdu
tă. Familia vă ajută să soluţionaţi probleme de ser
viciu. ::

P E Ş T I
Fiind nerăbdător, veţi fi mai greu înţeles. Du

minică, mai sensibil ea de obicei, vă simţiţi bine in
tre prieteni. Zi favorabilă tratativelor, afacerilor, 
luni. Lucrurile interesante aflate la o şuetă v-ar 
putea folosi, mai târziu. Şefii vă apreciază. Drtt- 
murile vă răpesc tot timpul. Vineri vă prieso acti
vităţile intelectuale.
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Atacurile de tip 
mafiot revin în 

actualitate
Răpirea persoanelor ţi 

ameninţarea eu moarteâr 
devin cazuri din ce in ce 
mal frecvente, iar tabloul 
organizării mafiote ia o 
nuanţă, pe zi ce trece, lot 
mai complexă. Ultimul caz 
de asemenea factură .ba 
avut în centrul atenţiei pe 
directorul filialei Bankcoop 
Orăştie, Cornel Gorobolin- 
schi, care a fost ţinta a 
două răpiri, de către- in
divizi necunoscuţi Prima 
s-a petrecut in 29. Q4. ’98, 
în jurul orei 16,30, în 
apropierea localităţii Bîr- 
cea Mare, zi când a fost 
oprit de către „trei persoa
ne care cîreuJâu cu un 
RMW, cu număr de înma
triculare în Germania.

Sub ameninţare ţi folp- 
sind mijloace de forţă, l-au 
imobilizat şl transportat 
până în apropierea coţnp- 
nei Veţeî, Ia circa 20 km 
de Deva, unde l-au pus 
ta  vedere să ţftceteze pro
cedura de evacuare silită 
a persoanelor ce nu şi-au 
achitat creditele contrac
tate de la twncă.

La numai două zile de 
la Incident, respectiv in 
ziua de 1 mai a.c., la ora 
16, ta  urma unul apel te
lefonic prim it de la o 
persoană necunoscută, di
rectorul Filialei Qrăştie a 
Bankcoop s-â deplasat In 
comuna Pcşţiş — satul Jo- 
sani —, unde a fost aştep
tat şi imobilizat de către 
d o i. tineri, aflaţi intr-un 
ABC) 10 şi apoi dus - in
tr-o zonă împădurită, unde 

■ a  fost ameninţat şi înjun
ghiat (tăiat în zona abdo
minală cu un cuţit), im- 
punându-se internarea in 
spital.

De menţionat că ante 
jsn ftftfuvw vyuw vw w uvuw uvw w ^^

SEPINO 
MO Bl LI ARE

Prin birourile sale dinDeva, Cluj şi prin 
filiala din Roma (Italia):

SELECŢIONEAZĂ, pentru clientela de 
prestigiu, internă şi internaţională, proprietăţi 
imobiliare de cumpărat pentru:

— activităţi productive sau comerciale;
— Investiţii imobiliare.

SELECŢIONEAZĂ clientul cel mai potri
vit pentru imobilul dumneavoastră dacă do
riţi s ă :

— vindeţi în cel mai scurt timp;
închiriaţi pe" termen Lung sau ocazi

onal;- .■
-  efectuaţi un schimb de locuinţă în lo

calitate său in ţară. '

PUNE IN VÂNZARE imobilul dumnea
voastră pe piaţa italiană sau facilitează INVES
TIŢIILE dumneavoastră imobiliare în Italia 
sau în restul Europei.

ASIGURĂ servicii financiare şi asistenţa 
legală la încheierea contractelor.

DEVA : Tel./Fax : 054 - 218402;
CLUJ: T el./F ax: 064-136696.

SEPINO IMOBILIARE — o echipă de pro
fesionist! internaţionali la dispoziţia dumnea

voastră 1
AlWWWWVW WWVWWWWtfWtfVWyVWWWWWWWW!

rior funcţiei de director 
al Filialet Orăştie a Bank
coop, Come} Gorohdin- 
sebi a deţinut funcţia de 
comandam al Poliţiei mu
nicipiului Hunedoara.

Cadre din conducerea 
Inspectoratului de Poliţie 
al judeţului Hunedoara, $- 
bUitate in cercetarea ca
zului de faţă, opinează că 
.agresiunea şi ameninţări
le care s-au proferat asu
pra ■ vicUmei , atât In pri
ma etapă, cât şi ta  a doua 
— legare® de mâini, simu
larea spânzurăril, inclusiv 
Înjunghierea, chiar dacă 
nu o  penetrat zone vita
le —, nu implică calita
tea de director de bancă 
şi banca ta  sine.

Lipsa de xooperare a 
victimei pentru aflarea â- 
devărului şi mai ales in
diferenţa cu care s-a tra
tat apelul telefonic din 
data de 1 mai ridică cel 
puţin pe moment mari 
semne d e  întrebare asu
pra cazului ta sine şi nu 
exclude implicarea direc
torului de la Qrăştie ta  
afaceri mai puţin ortodoxe, 
au mai precizat cadre din 
conducerea Inspectoratu
lui judeţean de Poliţie 
Hunedoara". x

Prin dimensiune şl mal 
ales gravitate, Întâmplă
rile din 29 aprilie, respec
tiv 1 mai a.c. implică o 
cercetare atentă a fapte
lor, iar pe măsură ce lu
crurile se vor elucida Po
litia judeţului Hunedoara 
şi-a exprimat disponibili
tatea de a  informa opinia 
publică asupra adevărate
lor cauze ale răpirii di
rectorului Filiale! Orăştie 
a, Bankcoop.

CQItNEL POENAR

N O U L  M A G A ZIN

Str. Avram lancu, Bl. H1, parter 
VĂ OFERĂ:

IN S TA LA ŢII RECEPŢIE SATELIT s

i-jjgtfy ŞI C O M P O N E N TE  

SI GAMA C O M PLETĂ A PRODUSELOR

• Televizoare color a t diagonala între .14 - 63 cm,
• Televizoare alb-negru
•  Combine muzicale
•  Radiocaseto/oane stereo cu şi fă ră  CD  ,
•  Frigidere, congelatoare şi combine frigorific^
•  M aşini automate de spălat cu încărcu.rt 

frontala şi verticală
• Aspiratoare
ir

TOATE ACESTE PRODUSE LE PUTEŢI CUMPĂRA 
CU PLATA ÎN 1 2  RATE LUNARE PRIN 

DEVASAT Şl BANKCOOP,
AVANSUL FIIND DE 3 0 %

IX .
V I  N  5  K

Gfcati

•  TELEVIZOARE QOI 
SANYO,(
kaBoandicR ri S d

•  TELEVIZOARE ALANEGKU
•  FSKŞDERE SI C&NGEEAXOWk •
•  ARAGAZE - SatuMare
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Gogir
•  MGKlZra PQKXQSAA8 VlfEZN̂ , ___
•  CQVOABEJMOCHETROanirfir.AlHz hiBa
•  GRESIE SI XAIANTĂmodd ItaMa
•  VOPSEA.GH1T SI DILUANT AUTO 

INCUBATOARE PENTRU FUI DE
•  ALTE PROPUSE ekdmnke ■  electrocasnice:

pe

Se aocvdft GARANT® kdxe 1-3 md 
GARANTAT CF1R MAI MK3 PRETURI !
Pentru toţi locuttnril Jodetdar Bhmrciogra j |  
ABm produsele se w d  S cu:

| |  IN CELE MAI AVANTAJOASE 
1 CONDHH DIN TARĂ.:

C? Avans-mnnal 2 5  %

S.C. BADPS Sj\ .  DEVA

— OŢEL BETON;
— PG — DE DIFERITE DIMENSIUNI.
Se asigură transportul la destinaţie. 
Relaţii la telefon : 227109, 227115. (9321)

S.C. ELVILA INTERNATIONAL S.A.
A N U N Ţ A

deschiderea unui magazin In Călan (mag. BIG), 
la data de 13 mal 1996, comercializând urmă
toarele produse:

•  mobilă;
| •  aparatură electronică şi clectrocasnică.

Plata se face'In 8 rate lunare, cu un avans 
de 40 la sută.

format A3 şi A4 - calitate superioară certificaţi

P r e ţ : 1 2 4 0 0  l e i  * tva

vă oferă 
Tel / Fax

S C * *  IM COM EX “ S.R L Arad 
0 5 7  / 2 8 1 6 2 2  0 5 7 / 2 6 5 7 7 0

cu n ra a i de mimai
4 0 0  O O O  i e i

HUNEDOARA XS6
tet.g4&39jL

S .C .  E N E R G O T E R O M  SR L ţ 
T IM IŞ O A R A  

Calea Şaguluî nr. 204 
Tel.: 056-132633; Fax: 056-15313^

PRODUCE Şl LIVREAZĂ
ŢEVI Si ELEMENTE

pentru reţele de terjţhof icar©
LA NIVELUL STANDARDELOR 

EUROPENE

SCCA „METALUL* CUGIR ' T - ;  
cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr, 9, | |

judeţul Alba H
organizează in data de 15. 05. 1996, ora 11, Ia k  
sediul societăţii b-j

t

V

p en tru  vân zarea u rm ăto arelo r a c tiv e :
•  spaţiu comercial situat in strada Vic

toriei, nr. 23, parter, bl. V. 18, în suprafaţă de 
65,79 mp.

•  spaţiu comercial situat in strada Al. Sa-
hia, parter, nr. 18, W. 64, în suprafaţă de 
64,91 mp. -

•  spaţiu comercial situat in strada Al. Sa- 
hia, nr. 18, parter, bl. 64, în suprafaţă de 
52,84 mp.

•  Autoutilitară TV „TUDOR".
Înscrierile se fac până în data de 15. 05,

1996, ora 8.
Relaţii suplimentare la telefon 751207 san 

Ia sediul Societăţii. (8558)

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ ŞI LOCATTVA DEVA ! 

str. Libertăţii, nr. 6  
ORGANIZEAZĂ

în data de 24 mal 1996, ora 12, la sediul Re
giei» licitaţia publică pentru închirierea spa
ţiului cu suprafaţa de 82,95 mp., de la parte
rul blocului B, str. 1 Decembrie, Deva, cu pro
fil de MAGAZIN ELECTRICE- ELECTRONICS.

Documentaţia se ridică de la Biroul Ad
ministrare Clădiri şi taxa de participare şi ga
ranţia se achită până cel târziu la data de 22, 
mai 1996. ' ;

FILIALA SILVICA DEVA
Organizează In ziua de 13. 05, 1996, ora 

10. la sediul Filialei Silvice din str. Titu Ma- 
iorescu, nr. 2, licitaţie pentru vânzarea stoyrik 
nef Mesteacăn.

Relaţii la telefon 622481.

I
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; •  Azi când dragul nostru 
Victor Oncu împlineşte 
frumoasa vârstă de 40 de 
ani, fiicele, soţia şi ma
ma îi urează din toată ini
ma. ani mulţi şi fericiţi,

: .viaţă îndelungată! (7321)
•  La vârsta majoratului,

familia urează lui Mihai 
Scurt, din Zlaşti, fericire 
şi La mulţi a n i! (8576)

•  Vând garsonieră, Da
cia, bloc 80, ap. 51, in
formaţii la domiciliu.

(399118)
•  Vând casă 4 camere, 

zona Mărăşeşti, pavilion şi 
familii de albine. (Telefon 
216988, după ora 16.
i (9330)

•  Vând apartament 4 
camere, Orăştie, Mureşu
lui, bloc 4, ap. 38, et. 3.

(7946)
•  Vând 15 familii albi

ne, una sau două. mătci, cu 
şi fără lăzi. Balint Nico- 
lae, Sibişel, nr. 241. (7947)

•  Vând casă cu etaj, O-
răştie, Zăvoi, strada Cri- 
şan. nr. 60. (7949)

•  Vând spaţiu comer
cial, Orăştie, str. Pricazu-

' tui, bloc 5f, informaţii 
641617, convenabil. (7948)

•  Vând autobasculantă 
SR 113, fără motor, 3,5 
milioane, şi motor trac
tor U 650, eventual şi mo- 
topompă. -Negociabil, in
formaţii tel. ,641617. (7952)

•  Vând casă, Bozeş, a- 
proape de Geoagiu Băi. 
Informaţii Bozeş, nr. 13.

(7953)
•  Vând chioşc metalic,

; 27 mp, şi piese Trabant.1 
[ Cel. .728370. (8288)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie 1976, RH, tel.

! *11149. (8527)
•  Vând ARO 244, mo

tor Braşov, an 1986, tel. 
*11039, 620518. (8531)

•  Vând Opel Kadett, ca
pacitate 1600 cm.c., Die
sel, ăn fabricaţie 1988, în
scris în circulaţie, consum 
5 1 la sută. Informaţii tel. 
641871, după ora 18.

(8526)
•  Vând Dacia 1992, re

morcă Padeş 500, nouă, 
mobilă furniruită, tel. 054- 
219191. (8966)

•  Vând Opel Ascona 2,0 
I, an fabricaţie 1988, în
matriculat, tel. 616410.

•  Vând urgent sufrage
rie Miraj, preţ negociabil,
3 200000 lei, mobilă tine
ret Ramona, preţ negocia
bil, 1200 000 lei, mobilă 
bucătărie, două garnituri, 
preţ 350 000 lei, negocia
bil, tel. 617247. (8524)

•  Vând sau schimb casă 
(3 camere, bucătărie, baie

, şl grădină), în Oradea, cu 
similar în Deva. Informa
ţii telefon 221415, după ’ o- 

1 ra 16.
-- •  Vând apartament două 
camere, ultracentral. tel. 
627609, după ora 20.

(8973)
•  Vând cpmbine agri

cole diferite tipuri, cu ma
sa de lucru între 1,80— 
2,60 m. cu buncăre de. 
700—1500 kg, state ' foarte 
bună, preţuri foarte avan
tajoase. Informaţii 062- 
436368. (9327)

•  Vând apartament 4
camere, zona Liliacului, in
formaţii tel. 625630 sau 
223595. H (8562)

•  Vindem mese de bi
liard cu componente im
port Anglia, plata şi în 
rate, preluăm si comenzi, 
tel. 673271.

- •  Vând Dacia break, an
1088, tel. 660016, (8497)

•  -Vând Renault 25 V 6 i, 
i ' ari 1985, c.c. 2700 multi- 
.. dotat, înmatriculat, cu car

te identitate. Vând ARO 
241, an. ,1990, Diesel, 8 
locuri. Informaţii telefon 
625985, după ora 16. (8507)

•  Vând tractor U 650,
remorcă si plug, tel. 054- 
541841. , (8496)

•  Vând VW Passat în
matriculat, Geoagiu Băl, 
tel. 648178. (8494)

•  Vând casă şi grădină, 
teren arabil 2,50 ha, în 
Gothatea, tel. 118, Băiţa.

(8527)

•  Importator direct 
vjnde haine import 
Austria şi Germania 
nesortate, preţ 4000 
lei/kg. Relaţii Sebeş, 
b-dul Lucian Blaga, 

nr. II, tel. 058/732296.
(8399)

•  Vând apartament două
camere, Micro 15, îmbu
nătăţiri, posibilităţi priva
tizare, parter, tei. 628948, 
după ora 18. (8530)

•  Vând Dacia 1410 L, 
gri metalizat, . an fabrica
ţie 1995, 17 000 km, tel. 
730461, după ora 16. (8516)

•  jVând maşină înghe
ţată, preţ 2000 de mărci, 
tel. 647400. (7950)

•  Vând apartament 4 
camere, ultracentral, bdul 
Decebal, bl. 8, ap. 92, dea
supra la Bankcoop. (8982)

•  Vând apartament îm- .
bunătăţiri, două camere, 
cartier Micro 15, informa
ţii 222681. (8978)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 1, str. Lilia
cului, tel. 622218. (8980)

•  Vând teren intravilan,
1500 mp, două parcele, zo
na dealul cetăţii; telefon 
214835. ' (8556)

•  Vând instalaţie pre
lucrat paste făinoase, 058- 
870722. (8560)

•  Cumpăr apartament
două camere, zonă centra
lă, tel. 628927, după ora 
18. (9897)

•  Vând apartament două 
camere decomandate, Mâ- 
răşti, bl. D 6, tel. 625390.

(9897)
•  Vând maşină erbici-

dat, 12001 — 12 m, maşină 
împrăştiat îngrăşăminte 
MIG 04; prăsitoare mecani
că 6—8 rânduri, telefon 
715026. (8554)

•  Vând dozator de bere
cu răci tor străin, telefon 
620410. (8550)
. •  Vând motocicletă 

Minsk nouă, capacitate ci
lindrică 125, informaţii la 
tel. 054- 617277 şi 058- 
753084, Cugir. (8547)

•  Vând SRL înfiinţat
1994, informaţii tel. 623040, 
orele 16—20. (8548)

•  Vând Opel Commodo- 
re, stare bună, înmatriculat, 
tei. 216069, orele 20—22.

(8542)
• •  Vând apartament două 
camere, confort I, din că
rămidă, Deva, str. Mărăşti, 
bl.*- D 6, ap.' 48. . (8541)
... •  Vând garsonieră, Da
cia, Al. Plopilor, bl. G2, 
etaj 2, ap. 27. (8481)

•  Vând autocisternă,
stare' pferfeetă de funcţio
nare, marca Saviem, 8500 
1, calibrată. Informaţii tel. 
641215,. Orăştie. . (8533)

. •  Vând’Audi 80, neîn
matriculat, stare excepţio
nală; 1409 DM, negocia
bil, tel. 731324. , (8534)
. •  Vând casă cu grădi
nă, apă, gaze, str. Atelie
relor, 67, Siifieria. Infor
maţii str. Atelierelor, 69.

(8537)
•  Vând casă zonă centra

lă, Deva, str. V. Branişte, 
nr. 11, preţ informativ 
50 000 DM.. (8557)
■ •  Vând garaj, construc
ţie metalică, 48 mp, cu te
ren aferent, posibilităţi 
privatizare, Deva, 211920.

(8500)

•  Vând VW Ţransporter
Bus Diesel, fabricaţie 1982, 
stare bună, pentru piese, 
tel. £58-733491, 741271, du
pă bra 18. (8492)

•  Vând garsonieră două
camere, „la cheie1*, cu mul
tiple îmbunătăţiri, fără 
gaz, tel. 214522. (9569)

•  Vând urgent casă, 
curte, livadă, plus un ha 
pământ, lângă casă, fami
lia Lazăr, Vetel, 31.

(8567)
•  Vând parchet fag, 34 

mp, uscat, uşi, calorifere 
fontă, bicicletă semicursie- 
ră. Tel. 216318 sau 615765.

(85J4)
•  Cumpăr urgent gar

sonieră în centrul Devei. 
Tei. 231217. (8579)

•  Vând apartament două 
camere, Deva, Al. Viito
rului, bl. 0  3, sc. 1, ap. 28.

(8522)
•  Vând instalaţie nouă

de îmbuteliat şi preparat 
băuturi răcoritoare. Vând 
VW Golf; 5 viteze, fără 
motor, 600 DM, Deva, 
624427. (8488)

•  Pierdut buletin iden
titate şl permis de con
duceri pe numele Danciu 
Ioan Vasile. Le declar 
nule. - (7951)

•  Pierdut câine lup 
tânăr, negru cu ma
ro, numele Bush, în 
zona Orăştie — Căstău,
— Cucuiş. Găsitorului 
recompensă, Orăştie, 
tel, 641093. (8553)

•  Caut pentru închirie
re apartament 2 camere 
sau garsonieră, parter şi 
etajul I, tel. 221449.

(8511)
•  închiriez cameră, Brad,

fără copii, telefon 655429, 
după ora 20. (9163)

Executăm
TRANSPORT MARFA 
cu camioane menise 

de 2,5; 6 şi 14 t 
Tel: 647529 oreit 8 - 1 7

•  Zugrăveli, vopsitorii,
faianţări, modificări inte
rioare, tapetări, calitate şi 
seriozitate m*#imă, telefon 
214522. (8968)

•  Djscotecă occidentală, 
calitate internaţională, res
taurant Dada Orăştie, vi
neri, sâmbătă, duminică.

• (8972)
•  Bărbat 39 ani, posesor 

auto, studii superioare, so
licit angajare, tel. 612770.
: (8566)
j •  Efectuez transport 1,5 . 
tone, 300 lei/km, tel. 669217, 
seara. (8495)

•  Angajez şofer catego- - 
ria D, tel. 611618, Deva, 
N. Grigorescu, nr. 21.

(8979)
•  Direcţia Regională Va

mală Arad- angajează, pes
te 15 Zile, prin concurs, 
contabil, şl secretar-dactl- 
lograf. Informaţii la se
diul vămii Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 259-261, tel. 
621112, 621022. (8552)

•  SG Vectra SRL Deva, 
prin atelierul situat în 
bdul Decebal, bl. A, sc. 1, 
parter, fel. 221449, 614230 
efectuează depanări jocuri 
electronice şi televizoare.

(8539)
•  Caut femeie îngrijit

persoană în vârstă, la ţa
ră, tel. 624145. (8549)

•  Societatea Comercială
româno-franceză „Eurospa- 
ce“ din Cluj-Napoca. an
gajează agenţi publicitari, 
tineri, din judeţul Hune
doara. Informaţii în Hu
nedoara, zilnic 16—19, str. 
G. Enescu, bl. 3, ap. 4, 
telefon 711722, ' (8293)

•  SG Agremin SRL De
va anunţă majorarea pre
ţurilor la produse şi Ia 
tarifele de transport, în

cepând cu data de 9 iu- 
nie 1996. ;  (8974)

•  SC Dentarodex SRL
Rapolt aniihţâ intenţia de 
majorară a preţurilor la 
serviciile stomatologice, în
cepând cu data de 15 iu
nie 1996. (8559)

•  SG Dentarodex SRL
Rapolt anunţă începând cu 
data de 15 mai 1996 prac
ticarea unui adaos comer
cial cuprins între 0—100 
la sută. (8559)

COMEMORĂRI
•  în  12 mai, se împlinesc 

doi ani de când moartea 
(nemiloasă a  luat dintre 
noi pe cel care a fost soţ, 
tată şi bunic

JOSAN NICODIM 
din Boz. De ce Doamne 
tu ai vrut/ Să-mi iei floa
rea de pe rug /  Mi-al luat 
floarea dintre flori/ Tata 
de la trei feciori/ Trei fe
ciori şi trei nurori/ Şi 
cei trei dragi nepoţel/ Gă 
nu-i minut şi nu-i ceas/ 
Să n-am lacrimi pe obraz/ 
Gă ai plecat, eu am ră
mas/ Am rămas cu dor 
şi jale/ Fără pic de mân
gâiere. Soţia şi copiii. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (399115)

•  Se împlinesc 10 ■ ani 
de la trecerea In nefiin
ţă  a celui care a fost un 
minunat soţ, tată şl bu
nic

IONEL ONCU
Va trăi veşnic în sufle

tele noastre. Familia Oncu.
(7282)

•  Familia anunţă 
împlinirea unui an de 
la dispariţia celui ca
re a fost Un soţ, tată 
şi bunic minunat

COMŞA VTRGIL 
Parastasul va avea 

loc în Gimltirul Ca
tolic din Deva; sâm- 
bătă, 11 mai. (9332)

•  Familia îndurera
tă. anunţă împlinirea 
a şase săptămâni de 
Ia trecerea în eterni
tate a celui care a fost

VASILE
APETROAE1

la numai 62 ani. Pa
rastasul de pomenire, 
duminică, 12 mai, la 
Biserica Ortodoxă din 
Ghelari. (0544)

DECESE

•  Aurel soţ, Aurica 
— fiică, Dalia, Doru 
şi Ioniţă, nepoţi, â- 
nunţă cu adâncă du
rere încetarea din via
tă a scumpei lor 
MINA «ADULESCU 

înmormântarea azi, 
10 mai 1996, ora 13, 
la Aurel Vlaicu.

(8563)

•  Faipilia îndo lia tă*
anunţă încetarea^ din 
viaţă a celui care a 
fost ;

LIVIU - PĂCURAR 
înmormântarea azi,

1 0  mai, în şatul fceş-; 
nic, nr. 161. (8571)

•  S.G. „Decebal11 
S.A. Deva este ală

turi de dl. IOAN MAR- 
CHIS, director al 
DGFPS Deva, la ma
rea durere pricinuită 
de decesul soţiei sa
le, transmiţându-1 pe 
această cale sincere 
condoleanţe. Dumne
zeu să o odihnească 
în pace.

•  Salariaţii SG Bi- 
bliofor SA Deva sunt 
alături de colega lor 
doamna Păcurar Maria 
la greaua încercare 
pricinuită de pierde
rea soţului. (8561)

; *  Fiul Mihai, nora
Elena, nepoţelul şi cus
cra Elena anunţă cu 
durere încetarea din 
viaţă a dragei Iot 

FELICIA 
SAFTENCU 

Corpul neînsufleţit 
se află depus Ia Gasa 
mortuară. înhumarea 
— sâmbătă, ora 13.

Dumnezeu s-o odih
nească ! (399119)

•vv* 1 ' s.:' 2 i t i \

•  SAFI nu este în pe
ricol, atât timp cât marii 
acţionari nu-şi vor retrage 
depunerile. „Atât timp 
cât marii acţionari nu-şi 
vor retrage depunerile fă
cute, SAFI nu este în pe
ricol11, au declarat surse 
din cadrul Gomisiei Na
ţionale de Valori Mobilia
re. Sumele retrase până 
în prezent sunt însemnate, 
dar ele nu reprezintă mai 
mult de 12—15 la sută din 
totalul circulant al fon
dului, pentru că' până a- 
cum au fost depuse cereri 
nUmai de persoanele care 
au cel mult zece acţiuni. 
Pe data de 13 mai, „Go- 
mitetul de Iniţiativă al De
punătorilor11, creat la SA
FI, îşi va prezenta pro
punerile pentru reabilita
rea situaţiei create prin 
diminuarea valorii certifi
catelor de Investiţii. Pri
ma dintre aceste propu
neri. care se concretizea
ză în crearea unui fond 
de compensare (tip . D) a 
fost respinsă de GNMV. 
Mal rămân în discuţie 
propunerile de realizare a . 
unul împrumut de la Ban
ca Naţională şi realizarea 
unui fond cu circuit în
chis, au precizat aceleaşi 
surse.

•  Două adolescente, de 
16 şi 17 ani, jefuiesc două 
fetiţe de 9 ani, amenin- 
ţându-le cu cuţitele. In

timp ce se jucau în apro
pierea blocului în care lo
cuiau, din cartierul 9 Mal, 
al municipiului Târgu Jiu, 
fetiţele de 9 ani, Ionela 
Loredana Druţu şi Valen
tina Nuţă, au foşt rugate 
de două domnişoare să 
meargă cu ele în blocul' 
vecin şi să sune la uşa 
unei prietene care locuia 
ta ultimul etaj. „Sunaţi 
voi şi o chemaţi pe prie
tena noastră, că pe noi nu 
prea ne suportă urâţii de 
părinţi11, s-au justificat ti
nerele faţă de fetiţe. Gând 
au ajuns la ultimul etaj, 
fetiţele s-au. trezit îmbrân
cite mai sus pe bloc. Aici, 
sigure că nimeni nu le-ar 
auzi' strigătele de ajutor, 
tâlhăroaicele au scos cu
ţitele şi le-au ameninţat 
că vor fi tăiate şi arunca
te de pe bloc dacă nu 
dau cerceii. I?upă ce le-au 
luat cerceii, hoaţele au dis
părut, lăsând fetiţele pe 
bloc, de unde au fost co
borâte de nişte vecini, 
care, Intr-un târziu, le-au 
auzit plângând. Poliţiştii 
au reuşit să Identifice şl 
să reţină infractoarele. A- 
cestea sunt Glaudia Be- 
deu, de 16 ani, fostă ele
vă, exmatriculată de. la 
Şcoala generală nr. 13 şi 
Andreea Atena Dovleta de 
17 ani, elevă la Liceul 
sportiv, ambele din Târgu 

'Jiu . ■

Vremea se va men
ţine caldă şi instabi
lă. Cerul va prezenta 
înnourări accentuate. 
Vor cădea ploi cu ca
racter de aversă, în
soţite de descărcări 
electrice şi, de inten
sificări ale vântului, 
până la aspect de vi

jelie. Pe alocuri aver
sele vOr avea un ca
racter torenţial, can
tităţile de apă depă- 

. şind 20 litri pe metru 
pătrat. Izolat va că
dea grindini. Tempe
raturile minime vor 
fi cuprinse între 12— 
17 grade şi maximele 
între 22—27 grade. 
(Meteorolog de servi
ciu: Raisa Pleter)

« S.P.I. CARMETAPLAST DEVA S.A. J 
j ANGAJEAZĂ: j
î —- 3  mecanici utilaje, carieră, categoria 3-6 -

JUDECĂTORIA BRAD 
PRIN BIROUL EXECUTORULUI 

JUDECĂTORESC 
ANUNŢĂ VANZAREA PRIN

I

1* .. 
I

1 a imobilului compus din casă cu anexe gospo- j 
I dăreşti, curte şi grădină, situat în Prihodişte, J 
|  nr. 72, comuna Vaţa de Jos; preţ de pornire: 1 

î 22 500 000 lei. î
|  Licitaţia va avea loc în data de 16 mai j 
î 1996, ora 10, la Judecătoria Brad, biroul exe- j 
I cutorului judecătoresc. I

A nul V III N r lfidi Viner}, 10 mai 1996


