
• ■

I 
[»

Flori" ♦soarele cu 
curățească viața» 

și s-o facă vred- £
Pel 
Să*

b

8 PAGINI • 500 LEI

i »»

ION CIOCLEI

I
I

1 5ANUL IX • NR. 1870 • Sâmbătă, 19 — Duminică, 20 aprilie 1997

mai mult, 
toata
Ce fac ei 
practică 

' Îngroașă

pe
și

Soluțiile alternative între a fi sau a nu fi

— fără îndoială 
șl realizabil — 
la bază nici cea

în oraș și 
Țara Hațegu- 

i dacă nu 
meșteșugu- 

rândurile

[ LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ

cuvântul
UBER

Problema care constituie 
ierna anchetei de față — 
meșteșugurile, meșteșugarii 
șl nevoia reală de pres
tații către populație — 
tm este proprie doar Ha. 
(egului, unde am localiza*  
t-o acum, ci mai tuturor 
localităților urbane ale ju
dețului.

Una dintre Inițiativele 
de hotărâre promovată de 
consilierul Aurel Anca și 
rămasă tot în stadiul de 
proiect, după dezbaterea ei 
in ședința din 30 ianua
rie 1997 a Consiliului Io*

II 
»
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I
«I
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cal Hațeg, a fost cea re
feritoare la stabilirea ta. 
rifelor de bază pentru 
spațiile cu altă destinație 
decât locuințe, din cele 
aparținând domeniului pu
blic.

Inițiativa a „căzut" la 
votul consilierilor din-

tr-un motiv aparent logic, 
din punct de vedere al 
bugetului local: propunea 
tarife mai suportabile pen
tru chiriașii meșteșugari.

Inițiatorul proiectului 
de hotărâre l-a promovat

pe acesta, plecând de la 
o realitate: slaba putere 
financiară a acestor age'nți 
economici cu capital pri
vat — meșteșugarii — 
împuținați de Ia an la an 
tot : 
în 
lui. 
mai 
rile?

(Continuare în pag. a 6-a)

Liderii Cartelului „Alla“ consideră că

tui ^Dumnezeu 
iu JwiusaTun

ETAPA JUDEȚEANĂ 
EA LUPTE LIBERE 
In sala de sport „Con

structorul**  din Hunedoa
ra are loo sâmbătă, de 
la ora 11, etapa de zo
nă Ia lupte libere (co
pii) din cadrul campio. 
natului național școlar 
(individual). Participă 
formațiile CSȘ Construc
torul Hunedoara, CSȘ 
Deva, CSȘ Petroșani, AS 
Jiul Petrila și Construc
torul Hunedoara. (S.C.).

FOTBAL. 
O 
Ia
meciu- 

24.a din 
care

CONCERT DB 
MUZICA SACRA

Cinematograful „Za- 
rand“ Brad găzduiește 
astăzi, sâmbătă, 19 apri
lie a.c„ cu începere de 
la ora 18, un con- 

jrt de muzică sacră, prl. 
lejuit de sărbătoarea Paș- 
telui.

Concertul este, susținui 
de către corul Bâlea 
Boaru al Bisericii Voievo. 
dalo Ortodoxe din Criș- 
cior. Intrarea este gra. 
(uită. (GJP.J.

DEBUT POETIG
Sâmbătă, 19 aprilie, 

începând cu ora 17,30, la 
sala Astra din Orăștie 
are loc vernisajul expo
ziției artistului plastic 
Ioan Achlm, o generi
cul „Ecouri brâncușie- 
ne". Evenimentul prin, 
elpal îl constituia 
debutul poetic al artistu
lui. cu placheta de ver- |u! Petroșani și Consta 
suri intitulată uDupă- “ 
amiază de fluturi**.  (G.B.). bătenl. (S.G.)

ora
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DIVIZIA 
Duminică, de

11 se desfășoară 
rile din etapa a 
Divizia •, dintre
amintim: Dacia Orăștie — 
Min. Teliucj Metalul Griș. 
clor — Min. Șt Vulcan i 
Victoria Călan —r Jiul 
Petrilaj Casino Hia — 

însă .Aurul Brad; GFR Mar- 
mosim Simeria — Utila-
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Politica Guvernului Ciorbea 
scufundă țara in sărăcie

întâlnirea între liderii 
sindicatelor afiliate la 
Cartelul Alfa și reprezen. 
tanții locali ai administra
ției județene — dnii Pom- 
piliu Budulan, prefectul 
județului și Nicolae Sze- 
geșvari, subprefect — , i- 
nițiată de conducerea fi
lialei județene a marii 
confederații sindicale, a 
avut ca temă -de discuții 
programul actualului gu
vern al României și efec
tele aplicării lui în ju. 
dețul nostru. Gel care au 
luat cuvântul și-au mani
festat îngrijorarea și in
dignarea față de restruc
turarea și privatizarea pre
conizată de puterea exe
cutivă, subliniind că acest

proces 
necesar 
nu are 
mai mică protecție socia. 
lă, deși s-au făcut prom;- 
siuni în acest sens, și va 
lăsa mii de oameni 
drumuri, va scufunda 
mai mult în sărăcie mii 
și mii de familii. Vor
bitorii au acuzat guvernul 
de lipsă de clarviziune, 
de minciună, ba chiar de 
trădare a intereselor na
țiunii, cu implicații asu
pra viitorului țării noas
tre.

Dar să punctăm prin
cipalele idei reliefate de cei

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

Hunedoara — Min. Băr

De

CURSUL VALUTAR
— 7072 lai
— 4119 lei
— 5612 lei
— 1T535 lei
— 4845 lei
— 1223 lei
— 417 lei

18 APRILIE 
dolar SUA 
marxâ germană 
yeni Japonezi 
lira sterii» 
franc elvețian 
franc francez

1
1

100
1
1
1

100 lire italiano
Cursurile inclusa tn această listă au la bază 

cotarii ala societăților bancare autorizate s3 e/eo- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nn 
implică obligativitatea utilizării aursurîlor în tran
zacții efective do schimb valutar, și înregistrări con
tabile. I

I

fHwuile
Cu șase zile înainte de 

Paști, Mântuitorul lisus 
intra în Ierusalim, unde 
avea să pătimească pen
tru mântuirea noastră. 
Sărbătoarea aceasta în 
care lisus intra triumfal 
în cetatea lui David. Ie
rusalim, mulțime en
tuziastă de vârstnici și 
copii, având stâlpări verzi 
în mâini, îl primea cu 
imnuri de bucurie, așter- 
nându-și hainele în calea 
lui. -Osana, Fiul lui Da

vid, binecuvântat este cela 
ce vine întru numele 
Domnului. Osana întru 
cel de Sus. (Mat. 21,9). 
Cortegiul intra în Ieru
salim, care până acum 
nu l-a primR decât cu 
ură și răceală, iar azi îi 
ieșea înainte cu cântări 
și strigau „OSANA" care 
în limba ebraică înseam
nă „Doamne muntuicș- 
te“, iar ramurile simbo
lizau semnele biruinței șl 
ale vieții, cum numai 
împărații biruitori erau 
primiți. Nici David, nici 
Solomon n-au avut parte 
de o asemenea primire.

in aclamațiile mulțimii 
lisus a intrat în Ierusa
lim și, s-a îndreptat spre 
Templul lui Solomon, a- 
colo unde la vârsta de 
12 ani, uimise pe înțe
lepții și cărturarii vremii 
cu înțelepciunea sa. A- 
colo la Templu a alun
gat pe cei ce vindeau 
și cumpărau, lucru care 
i-a tulburat pe fariseii 
și cărturarii, care au pus 
gând să-l prindă. Ace
leași glasuri care au stri
gat „Osana", doar după 
puține zile, aceleași guri, 
aceiași oameni vor stri
ga : ’ „Răstigncște-l". O, 
câtă nerecunoștința la a- 
cești

In 
tre 
intre

oameni.
cetatea vieții noas 
sufletești vrea 
lisus în această 

do Florii, în care un 
li nd vechi românesc 

„Vin Floriile

soare și 
ca să 
noastră 
nică de împărăția 
care a întemeiat-o. 
deschidem larg porțile 7 
sufletului nostru în a- ♦ 
ceasta Duminică a Fio-1 
riilor, când se sfințesc J. 
ramurile înflorite ale săi- j 
ciilor, să răsară și în i- | 
nimile noastre gânduri | 
bune ca niște ramuri pe ♦ 
care se odrăslește rodul » 
faptelor noastre bune del 
fieeare zi. >

In iconografia noastră | 
ortodoxă intrarea în Ieru- 7 
salim înfățișează un a- » 
mănunl de o frumuseței 
"înduioșătoare: pe planul j. 
întâi este zugrăvit un.T 
copil care sărută din mersi 
poala hainei lui lisus. 7 
Acest gest al copilului £ 
este un indiciu de o a-.»- 
lcasă puritate sufletească., 
E un înger în trup, pildă» 
pentru fiecare dintre no.» 
de a fi atenți Ia curați- 
rea inimii, la păstrarea I 
voinței, la nivelul haric * 
ce ni s-a dat prin Sfânț 
tul Botez. Cu o astfel * 
de prihană sufletească» 
potrivim mersul vieții | 
noastre cu voia cea sfântă I 
și dreaptă a Mântuita- f 
rului.

Așadar, precum suntem » 
datori a-1 primi în Ini-1 
mile noastre și-n sufle-î 
te pe blândul lisus, cel I 
care a intrat biruitor în | 
cetatea Ierusalimului pri-7 
mitoarc, să zicem „vino * 
Doamne lisuse în sufle-; 
tele noastre si le sfinteș-1 -: . • Tc| 

cum * 
în cetatea cea 7 

unde » 
preamărit și-L în- J. 
din morți, că su- £ 

deși nemuritor este I 
din pricina păca- f 
cum ai înviat pe 7 ■ :

te și le curățește și 
preamărește în ele, 
ai făcut 
sfântă Ierusalim, 
Te-ai 
viază 
fletul 
mort 
tei or, 
Lazăr, fratele Martei și » 
Măriei cel mort de patru t 

le. j
l’r. <lr. 1.0. RUDEAXU I.

<— '
0 — Eu de mic copil am lost inteligent... 

— De unde știți ?
— Fiindcă și la cinei ani judecam ca 

acum...

’--------------- -1
la contrabandă

la fals și înșelăciune (I)
• Documente false de însoțire a mărfii
• Mocheta a venit din Belgia, nu din Anglia!
• Taxe și drepturi vamale cu aproape 

20 000 000 de lei mai mici decât cele legal 
datorate statului.
Valoarea cheltuielilor de transport dimi
nuată cu mai bine de 10 000 000 de lei.

CORUPȚIEI
Personajul despre care 

vorbim astăzi este asociat 
unle al S.G. Crăciun Com' 
exim SRE Deva șl admi
nistrator al S.G. Sansom 
ffio&Exim SRK Deva. tn

dânsului 
de 
De

Jurul afacerilor 
au existat tot felul 
zvonuri șl povești, 
scurtă vreme, însă, Parche
tul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a finalizat ur-

mărirea penală privindu-1 
pe Dumitru Crăciun, care 
a fost cercetat în shire de 
arest preventiv pentru să
vârșirea infracțiunilor de 
contrabandă, fals material 
în înscrisuri oficiale, fals 
intelectual, uz de fals și

înșelăciune în dauna avu- 
luiui public.

Pe baza acestui rechizi
toriu suntem în măsură, 
așadar, să aducem la cu
noștința cititorilor noștri 
câteva dintre faptele care 
s-au reținui în sarcina a- 
cesluia.

DOUA DIX ȘAPTE

Prima dintre ele este cea 
legată de șapte importuri 
ae mochetă de la firma 
belgiană Beaulien Real n v. 
Acestea au fost efectuate 
prin intermediu] socîeta 
ții Sansom Go&Exim SRF 
Deva, în perioada august 
1993 — februarie 1994
Trebuie menționat faptul

Deva a 
de ceta- 
Anthony

că societatea din 
fost constituită 
țeanul englez 
ilaxmond White Sansom în

VALENTIN NEAGU, 
IOVIȚA BACEAN, 

procuror

(Continuare în pag. a 6-a)
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Cristian Mocanu este 
un tânăr deosebit. Stând 
de vorbă cu el nu-ți 
poți da seama că e han
dicapat. In urma unei 
encefalopatii infantile, 
centrii motori și ai e- 
chilibrului 
tați și nu 
(plasa în 
se si în 
spasticitatea mâinilor îi 
creează și ea probleme, 

meu 
exis- 

un 
Iar

infantile, 
ai 

îi sunt afec- 
se poate de- 

spațij deschi- 
linie dreaptă;

Dar.........avantajul
principal e că n.a 
tat un înainte și 
după pentru mine, 
familia m-a ajutat să iau 
lucrurile normal, 
cruri triste și 
existat si vor 
vor urmări.
e ca eu să nu 
gedie din asta". E chiar 
bucuros pentru că prin 
perseverență a reușit să 
recupereze multe: fie
care mișcare la el e 
descompusă și învățată 
(nu >m automatism 
pentru ceilalți).

Lu- 
urâte au 

exista, mă 
Important 
fac o tra-

ca

I 
maghiară. Mai sunt și J 
alt» limbi pe care le în- | 
țelege. De pildă, cu dio- 

face o 
din suedeză, 
el, asta nu 

că știe limba

Iționarul, poate 
traducere 
dar, spune 
înseamnă 
respectivă.

Revenind la poezie, tre
buie amintit că are două 
apariții In volume co
lective din 1993: „Um
bra libelulei" și „Europa 
si ?mericile — o viziu
ne poetică" (realizat după 
Festivalul internațional 
de la Sibiu). în momen
tul documentării aștepta 
«•ezultatele concursului 
„I. Minulescu" de la Sla
tina și se pregătea pen
tru cel de la Botoșani 
(cu material pentru un ; 
volum). Premii și men
țiuni pentru poezie a 
obținut din străinătate. 
Premiile III și II 
primit la „Poezii 
pernă" de la Radio 
Sad (la ultimul 
rile au sosit și de pe li
nia frontului) și mențiu-

„djXUtct

le.a 
pe 

Novi 
votu-

Ift
I
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I
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Politica Guvernului Ciorbea 
scufundă țara în sărăcie

STAREA
mediului

'Urmare din pag. 1)

care au luat cuvântul • 
Oamenii sunt foarte îngri
jorați de ceea ce îi așteap
tă prin restructurarea și 
privatizarea economiei și 
sunt gata să iasă în stra
dă. • Dl Gavril Dejeu, 
ministrul de interne, a a- 
menințat că — în cazul 
în care vor fi blocate 
drumurile, cum s-a pro
cedat recent la Brașov — 
va scoate forțele de ordi
ne împotriva manifestan- 
țl.or. Dl ministru trebuie 
să știe că jandarmii și 
polițiștii sunt tot copii 
de-ai noștri și nu credem 
că vor trage în noi. • 
Ieșirea în stradă este sin
gura soluție, întrucât dia
logurile se dovedesc fără 
rezultat. • Actualii con
ducători ai României sunt 
mincinoși, nu și-au înde
plinit nici una din promi
siunile din campania elec
torală. • Răbdarea oame
nilor se apropie de capăt, 
a ajuns cutitul la os. • 
Cei aflați la putere au mă
rit alocația pentru copii 
la 50.000 lei, dar au fă
cut prețul unei perechi de 
ghetuțe 120.000 lei. • în 
județul nostru — unde este 
foarte dezvoltată indus
tria primară — reforma va

avea rezultate catastrofa
le pentru oameni, iar cele 
6 sau 12 salarii promise ce
lor ce vor rămâne fără 
loc de muncă nu sunt 
altceva decât praf în ochii 
neștri. o Preconizata Le
ge a minelor este o mare 
căci m.a, • Guvernului 
C’ioroeq ar trebui să-i fie 
rușine pentru că subjugă 
tara F.M.I. și Băncii 
Mondiale, înglodând-o in 
datorii. îl chemăm pe 
primul ministru să vină 
în iudețul nostru să ne 
spună ce are de gând gu
vernul cu mineritul, cu 
siderurgia, cu economia na
țională în general. • în 
țară este sărăcie, iar cei 
aflați la putere trimit 
soldați români în alte țări, 
unde nu au ce căuta. • 
Guvernanții nu realizează 
că stau pe un butoi de 
pulbere ce poate oricând 
exploda. • Arestarea lui 
Miron Cozma nu ne spe
rie. Și fără el avem 
puterea să ne manifestăm 
profunda nemulțumire fa
ță de ceea ce se întâm
plă In țară. • Avem mul
te drumuri naționale In 
județ pe care le putem 
bloca oricând.

Pe scurt, acestea au 
fost ideile exprimate de 
liderii cartelului „Alfa".

Analizând calitatea fac
torilor de mediu în jude
țul Hunedoara pentru pe
rioada 7—13 aprilie, dorim 
să precizăm că valorile 
medii și maxime pentru 
poluanții gazoși s-au în
cadrat în limitele pre
văzute pentru calitatea ae
rului la toate punctele de 
control din județ. Valo
rile maxime pentru dio- 
xidul de azot si pentru 
dioxidul de sulf au fost 
înregistrate pe zona Hu
nedoara, la data de 7 a- 
prilie și respectiv la data 
de 10 apri’ie. Ambele va
lori au fost în limitele 
admise.

— Pulberile în suspen
sie au valori medii care 
s-au încadrat în limitele 
admise, cu excepția zonei 
Teliuc.

— Valorile maxime care 
au depășit limita admisă 
s-au înregistrat in zona 
Tel htc la data de 11 a- 
prilie.

— Pulberile sedimenta- 
bile au avut valori ce 
S-au încadrat în limitele 
admise cu excepția zonei 
(lor) Chiscădaga și Teliuo 
unde s-au înregistrat de
pășiri de 2 și respectiv de 
7,6 ori.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite In 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbune
lui prin evacuarea de 
ape uzate incomplet epu
rate, au pentru perioada 
analizată o valoare me
die de 1885 mg/1 și o va
loare maximă de 2540 mg/ 
1, înregistrata la data de 
11 aprilie.

Pentru anul 1996 agen
ții economici din județul 
Hunedoara au avut pre - 
văzut pentru protecția ca
lității »nelor un program 
de investiții de 5293.0 mii. 
iei, din care s-au reali
zat un număr de 9 lu
crări în valoare de 2703.8 
mii. lei. La capitolul in
vestiții pentru protecția 
solului si a apelor sub. 
terane s-a prevăzut cu O 
valoare de 3820,2 mii. lei, 
din care s-au realizat lu
crări In valoare de 3430.8 
mii. lei In cadru! FJB 
Paroșenl

Pentru „protecția mo-, 
di’ilui natural", R.A. Ro
mâne — Filiala Oradea 
a realizat In întregim*  
programul de investiții pe 
1996 In valoare de 4T25.0 
mii. lei, lucrări concre
tizate in refacerea lucră
rilor de protecție împo
triva inundațiilor pe 
Crișul Alb în aval de O- 
rașui Brad și de la bare 
jul Mihăileni.

Agenția de protecție 
a mediului Deva
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Un sprijin In bătălia 
lui cu depășirea handi
capului a găsit in ere. 
dință. Este romano — 
catolic și „colaborează" 
cu Mănăstirea Francis- 
cană, prin intermediul că
reia a participat la ta. 
bere și exerciții spiritu
ale. Dar marele său no
roc este că intelectul nu 
1-a fost afectat. „Dimpo
trivă. spune el. Există 
în viață compensații"

De altfel aceste „com
pensații" și nu handica
pul îl fac deosebit fată 
de multi tineri de vârsta 
lui. Jn 1993 a absolvit 
Facultatea de limbi și li
teraturi străine, secția 
engleză — româna, a 
Universității București. 
Nu poate lucra în în
vățământ, dar este o. 
cupat și chiar i se anun
ță un an aglomerat. Cu 
ce se ocupă? Face tra
duceri, scrie poezie în 
mai multe limbi, lucrează 
la manuale și cărți cu 
aplicabilitate practică.

Preocupările literare 
sunt mai vechi. A pu
blicat în țară, la „Knji. 
zevni zivot" Timișoara și 
în străinătate în „Euro
pe’s Guardian" din Lon
dra . Scrie poezie în 
vreo 4—5 limbi, după 
cum simte un impuls 
interior. Crede că acesta 
„e un dar de sus", 
nu consideră că ar fi 
va deosebit faptul 
poate să scrie si
vorbească în 7 limbi : 
engleză, franceză, ger
mană, spaniolă. sârbo- 
croată, portugheză și

dar 
ce- 
că 
«ă

I

nea de la RAI. La postul 
de radio italian a trimis 
sonetul ..Bun venit Eu
ropa”, scris in 14 limbi 

europene (fiecare vers 
in "ltă limbă).

Pe lângă poezii Cristian 
Mocanu scrie si altceva. 
O lucrare oferă sisteme 
ortografice din 35 
limbi, fiind 
ce luerează 
tv. dar și 
lor, ghizilor 
lor. 
dicționarul apărut 
1971. care inșiruie num' 
și denumiri geografice, 
îndreptarul său are o 
mai largă aplicabilitate. 
De asemenea lucrează la 
un manual de engleză si- 
tuațională (culegere de 
exerciții) și ar fi fericit 
dacă 
care 
ciar 
două

Lucrând și ca 
câtor, anul acesta 
soțit un sculptor în 
garia. Este solicitat 
această 
seminar 
Europa 
fost de

'garia, urmează să plece 
în Austria și apoi 
Brazilia. Deci va avea 
vară... fierbinte, 
timp și pentru altcevaî 
Se pare că da.
e mai important, sensi
bilitatea pe care o are 
este dublată de modestia 
specifică oamenilor de 
calitate.

de 
utilă celor 
în radio și 

traducători- 
ori călători- 

Spre deosebire de 
în

s-ar găsi 
să-l susțină 
în tipărirea 
cârti.

sponsori 
finan

ce] or

calitate la 
desfășurat 

și Brazilia ; 
trei ori în

tradu- 
a in- 

B ul- 
in 

un 
in 
a 

Un-

in
o

Mai are

Si. ce
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Sâmbătă,

7,00 Buna dimineața... de 
la lași!; 8,20 Pas cu pas ; 
9,05 Nu e școală ca a 
noastră (s — ep. 1); 10,45 
Rugby: Steaua — Dinamo 
(repr. II); 12,10 Vârstele pe
liculei ; 13,45 Pe ecrane;
14,10 Tranzit TV 132; 19,05 
Teleenciclopedia; 20,00 Jur
nal; 21,00 Savannah (s); 
21,50 Doi la doi (div.)); 
23. >0 Detectivul din Los 
Angeles (s); 24,00 Săptă
mâna soortivă; 0,15 Perla 
Coroanei (s;) 2,10 Fotbal:
Univ. Craiova - Fcli. Ti- 
mișcari (mreg.).

19 aprilie
sunt înger (f/r); 13,00 Re
versul medaliei (f); 14,35
Sport magazin ; 15,00
Fotbal • Dinamo ■ — „Un 
Cluj ; 16,45 Baschet NBA 
Action; 17,30 Răpiri mis
terioase (s); 19,00 Te uiji
și câștigi! (ci); 19,30 Ști
rile Pro TV; 20,00 Pro
montoriul groazei (dramă, 
SUA); 22,05 Știri ; 22,10 
Crimă cu premeditare (s); 
23,15 Nemuritorul (serial);
0,00 Sport la minut ; 0,45 
Film erotic.

C TVR j )
7,00 Întâlnirea de sâm

bătă e TVR Cluj-N.; 12,00 
TVR Timișoara; 13,30 Tem- 
pus ; 14,30 Dr. Quinn (r); 
15,20 Ritmuri muzicale ;

l 15,30 O altă putere; 16,20 
1 Top Model (s); 17,40 Se-
’ rata muzicală TV; 20,30 

Un cântec pentru viața ta ; 
! 21,30 7 zile — 7 arte; 22,05
j TVM. Mesager; 22,30 Fru- 
I moașa și Bestia ; 23,30 

Alfa și Omega.

I - tv)
J 7,00 Desene animate; 8,30 
ț Flipper (s); 9,00 Serial o 
i Luck cel norocos; 10,00 Nu

[ANTENA 1)
7,00 Știri • Revista 

presei ; 7,15 Văduva (r); 
11,00 Iluzii (s); 13,00 Ca-
dillac-uri și dinozauri (s); 
14,00 Știri ; 14,20 Ingro- 
pafi-mă lângă Niagara (f/ 
r); 16,25 Viața în trei (s);
17,00 Serial • Sfântul; 19,00 
Știri ; 19,05 Extratere ștri în 
familie (ș); 19,30 înscena
rea (s., ultimul ep.); 20,30 
Observator; 21,50 Film • 
Justiție îndoielnică (SUA, 
1994); 23,40 Holy wood 
Top Ten (I); 0,00 Știri.

(DEVASAT+)
10,00 — 13,45 Reluări ; 

19,00 Videeclipuri; 19,15 
100 de ani de cinema (ep. 
3); 20,00 Jurnal TVR ; 
21,00 „Spionaj în doi"; 
22,30 Rondul de noapte; 
0,00 Videotext.

Duminică,

C TVR 1 )
7,00 B. nă dimme ița... de 

!; 8,15 Lj.-ninr din 
lumină; 9,15 Coif Alb (s); 
9,45 Trei pentru o mască; 
11,40 Viața satului; 13,20 
Biserica satului; 13,30 Atlas; 
14,10 Veniți la iarbă ver
de...; 17,00 Telephone bi
sericile noastre ; 19,15 Ro- 
binge fes); 20,00 Jurnal ; 
20,30 Duminica sportivă ; 
21,00 O femeie pe nume 

Jackie (film, SUA); 22,30 Pri
măvară, primăvară...; 0,10 
Setea (s); 1,00 Cântec de
lume.

20 aprilie
Super Abracadabra; 10,30 
Aventuri de vis (film, SUA); 
13,00 News Radio (s);
13,30 Detectivi de elită 
(s); 14,30 Lumea filmu
lui; 15,00 Automobilism •
M.P. al Argentinei; 17,55 
Terra 2 (s); 18,40 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 
Domnul și doamna Bridge 
(film); 22,10 Fotomodele 
(s) ; 23,15 Procesul eta
pei.

C TVR 2 ]
74)0 5x2. • TVR lași;

13,00 Oameni care au 
fost... ; 13,30 Revista de 
istorie; 14,00 Film • A- 
ladin (SUA); 15,20 Cazuri 
p necazuri în dragoste 
(div.); 16,20 Top Model 
Ss); 17,15 Repriza a treia ; 
19,25 Un secol de cinema; 

20.25 Hyperion ; 21,30
Fotbal • Napoli — Atalan - 
ta (d); 23,50 Studioul șla
gărelor ; 0.25 Documentar 
satelit.

[PRO - TV)
7,00 Desene animate; 8,30 
Fiica oceanului (s); 9,00

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Sfântul > 

E; 8.30 Extratere ștri în
milie (r); 9,00 Misiune

ultrasecretă (s); 10,30 Un
câine cu imaginație (s); 
14,00 Știr:; 14,35 Poliția 
spațială (s); 16,25 Viața în 
trei (s); 17,00 Serial •
Sfântul ; 19,00 Știri;. 19,05 
Muppets Show (s); 19,30
Sandra — prințesa rebe
lă (s); 20.30 Observator ; 
21,00 Justiție îndoielnică 
(serial, partea a ll-a); 22,40 
Știri ; 22,50 Clanul Ur
sului (film SUA —• p. I); 
0,00 Știri ; 0,05 Clanul Ur
sului (partea a ll-a).

[DEVASAT+]
18,00 — 14J)0 Reluări; 

19,00 Safari (doc.); 19,30 
100 de ani de cinema (■>, 
4); 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Film • Călărețul e- 
iectric ; 23,00 Videotext.
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1 ____________ <
;■ ■■■■■»■■■■■ (18—21); Caribe (22—24);!
<! ■■■■■■■■■■■ « „ZARAND"

• „PATRIA" DEVA: 
Imperiul contraatacă (18— 
21); închisoarea îngerilor 
(22—24); • „FLACARA"

HUNEDOARA: 
stelelor (18—24); • 
RANG" 
Gladiator 
Michael Collins (22—24); 
• „CULTURAL" LU. 
PENI: 101 Dalmațieni

■
■

• „ZARAND" BRAD:;! 
închisoarea îngerilor (16—■! OT\- /OO O4\. — O A *|

I
I

ici KZ.Z.—xii/. v

FARUL" VULCAN: Dra-J.
+ /io nn.J

21); Solo (22.24); • „PA-! 
TRIA" ORAȘTIE: Solo; 

(18—21); Ziua independent 
tei (22—24): • „LUCEA.!

Despre fenomenul comunitatea
religioasă de la Roscani

Războiul 
„PA- 

PETROȘANI: 
cop (18—21);

goste de înger (18—21);1 
101 Dalmațieni (22—24);! 
• „DACIA" HAȚEG: O-! 
perațiunea Broken Arrow 
(17-20); Seven (21-23); • ! 
„MODERN" HUNEDOA.; 
RA: Seven (18—20); • 1 
„LUMINA" ILIA: îngerii! 
păzitori (18—20). !

■
■

:
■

■
■
■
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FĂRĂ PĂRTINIRE
SI PREJUDECĂȚI

GOSPODĂRIREA LOCHL1TRȚILOR

Printre
pașîe

Grija pentru felul cum 
arată urbea în care trăim 
scade, se pare, din ce în 
ce mai muit. Lipsa bani . 
lor, dublată și de indi. 
ferența locatarilor, face 
ca multe străzi, cartiere, 
scări de blocuri să arate 
jalnic. De cele mai multe 
ori se pasează pisica Pri. 
măriei sau RAGCL-ului, 
uitându se de fapt ceea 
ce este în atributul exclu
siv al locatarilor. Cum a. 
rată și ce se mai întâmplă 
în câteva cart’ere din De, 
va, a fost ideea de bază 
a acestei însemnări. Car 
tierul Micro 15, precum 
și Cartierul Dacia au in
trat în topul dezordinii și 
mizeriei de muiți ani, de. 
ținând chiar locurile ,run. 
tașe. Doar, pe ici colo, 
câte o mână de gospodar 
sparge regula jocului. Pe 
strada Minerului. în apro 
pierea stației Orizont, se 

flă blocul nr. 25. unde 
oeatarii și .au amenajat 

cât de cât gospodărește 
împrejurimile. Au pus 
'lori, au săpat, au plantat 
parei, au tăiat gardul viu, 
ao greblat etc. Dac*  unii 
înțrieg să și respecte se. 
menii alții ignoră efortul 
vecinilor. Așa se face că 
unul dintre locatarii blo. 
cului 25 chiar în după — 
amiaza zilei de 15 martie, 
și-« dus calul la păscut 
printre blocuri. Cazul de 
fată ne scutește de alte 
comentarii.

Deși primăvara și a fă
cut simțită prezența doar 
Ia modul teoretic, pe stra. 
da Crinilor, locatarii blo.» 
cwhii nr. 11 și-au amena
jat zona din fața imobl 
lui ui cu multă migală, 
ceea ce face ca imaginea 
să fia nlăcută pentru ori- 
«ta trecător și nu numai, 
la schimb, pe mai multe 
■trăzi din Deva — Călu. 
gkreni, Kogălniceanu, E- 
mincscu, o parte din Ca- 
ragiale — spațiul carosabil

MZ3 C3 E=l C3 C3 C3 C2

ATENȚIE
Suntem în plină perioadă 

1 lucrărilor agricole de 
primăvară, anotimp care 
sâcâie agricultorii prin 
instabilitatea vremii, căci 
O zi este cald, cealaltă 
ninge, următoarea plouă.

In aceste condiții, graba 
es care se lucrează este 
mare, deoarece timpul este 
destul de înaintat. Printre 
lucrările de strictă uv- 
geiță este curățirea locu. 
rilor de resturile vegetale, 
pe care majoritatea oame
nilor le aprind în grabă

blocur, 
calul

arată ca după bombarda
ment. Cu toate râ s. a 
semnalat de nenumărate 
ori prezența mai multor 
gropi în municipiul Deva, 
între care cea mai zdra
vănă aflată pe strada Im.. 
pârâtul Traian, nici până 
în prezent nu s-au astupat. 
Proprietarul gropii din 
strada împăratul Traian 
„a decis" în final să o 
împreimuiascâ. pr babil 
spre a J conserva dimen.. 
siunile. Pe tema întreți
nerii spațiilor verzi, a or
dinii și curățeniei, se nasc 
de puține ori divergențe 
între locatari, pentru că 
unii curăță, greblează pun 
flori sau diverși arbuști, 
iar alții dimpotrivă aruncă 
gunoaiele unde îi taie ca
pul. Când li se cer numele 
acelora care provoacă 
dezordine. interlocutorii 
refuză să și J dea, întrucât 
nu vor să intre în alter
cații cu vecinii.

Mai multi locatari din 
zona străzii Minerului cât 
și de pe Împăratul Traian 
solicită o mai bună orga
nizare în serviciul de ri
dicare a containerelor, în
trucât sunt zile când car», 
titatea de gunoi depășește 
capacitatea acestora, lo
catarii fiind obligați si 
depună resturile menajere 
alături. Acest lucru se im
pune mai ales în această 
perioadă, întrucât fiecare 
gospodină face curățenie 
generală.

Cetățenii cred că din 
această primăvară și Pri
măria Deva și R.A.G.C.L.-U1 
se vor organiza mai bine 
pentru a asigura un di
mat gospodăresc mai bun 
șl în cartierele problemă, 
o întreținere mai bună a 
străzilor și a spațiilor verzi 
care Ie sunt in administrare 
directă.

Sperăm și noi aceiași lu- 
cru.

CORNEL POENAR

ato a 1=1 a a a

LA FOC
și uită de acestea, lăsân- 
duăe nesupravegheate. Cu
noaștem recent două ca
zuri de incendiu declanșat 
din aceste motive, care au 
necesitat intervenția tuturor 
factorilor de răspundere de 
la Primărie, Ocolul Silvic, 
Poliție și cetățenii alarmați 
pentru a contribui la stin
gerea focurilor, atât în co
muna Crișcior, în cătunul 
Gârda cât și în satul Stă. 
nija, aparținând comunei 
Buceș. (Al. JURCA)

La Roșcanl, după ce 
treci de păstrăvărie, în 
dreapta pârâului Roșcani. 
lor, în cea de a doua trei
me a muntelui, se arată 
vederii o „carie" săpată 
în stâncă. Aici șî-a făcut 
sălaș o comunitate alcă
tuită dintr o mână de ti
neri, uniți în aceeași cre
dință. Iși zic „Frați în 
lumina iubirii". Bizareria 
acestei prezențe într .un 
sat ca Roșcanii ar fi tre
cut neobservată, poate, 
dacă aici nu s-ar fi în
tâmplat să moară, din 
lipsă de îngrijire medicală, 
o tânără bolnavă de dia
bet, dependentă de insu. 
lină. Venise să se vindece 
de cumplita boală prin 
post și rugăciune, împre
ună cu „Frații în lumina 
iubirii".

Nu explicațiile acestui 
deces le căutam la „frați". 
De aceasta se ocupă or
ganele abilitate. Fenome- 
nul însă merită apro..
piere mai mare de el șî
apropierea aceasta o că-
utam.

Urcăm trepte după
trepte, către „caria1“ din
stâncă și respirația ne
devine din ce în ce mai 
greoaie. încât avem senza
ția urcușului către cer. 
Am ajuns. In stânga o 
baracă sărăcăcioasă. In 
fată — intrarea In ceva 
ce s-ar putea numi peș. 
teră. După un timp, din 
baracă, ne iese în întâmpi
nare un bărbat, trecut de 
prima tinerețe, cu o barbă 
bogată și figura ascetică.

— Eu sunt fratele Ionel.
— Noi suntem ziariști, 

îngădui, frate Ionel, să 
cunoaștem și noi ceva din 
tainele vieții voastre in 
pustnicie?

— Dacă o faceți eu 
respectarea adevărului, de 
ce nu. Au fost în vizită 
pe la noi muiți ziariști, 
In specia! după decesul 
surorii noastre Ofelia. 
Muiți au răstălmăcit ade
vărul nostru, în dorința 
de senzațional, dar fiecare

Frajii se roagâ pentru ei.

□

faptă are plata el. Aveți 
ceva împotrivă să rostiți 
împreună cu mine o ru
găciune?

Rostim rugăciunea. De 
trei ori, fiecare formulă 
a ei. încheiem cu „Tatăl 
Nostru" și avem ciudata 
senzație că am rostit un 
legământ sacru, de a spune 
numai adevărul.

— Frate Ionel, mai ai 
și alt nume, după a- 
cest prenume?

— Când faci lucrarea 
lui Dumnezeu șî faci le
pădare de sine, atunci 
numele tău devine simplu, 
frate Ionel, ca în cazul 
meu. Până în anul 1995, 
când am plecat în această 
misiune, în această miș. 
care spirituală numită 
„Lumina iubirii", numele 
meu era Pârvan Ionel. 
In fața lui Dumnezeu însă 
toți suntem frați și su
rori, întru Dumnezeu Ta
tăl. Prin numele de fami.. 
lie, oamenii, în general, 
s au despărțit și s au 
învrăjbit.

— Frate Ionel, cum ai 
ajuns la convingerea că 
această cale a credinței 
tale este mai bună decât 
cea în care te-ai botezat?

— N-am afirmat că este 
mai bună. Am primit bo.. 
tezul ortodox în numele 
sfintei biserici. In familie 
am primit o minimă e. 
ducație creștinească, însă 
am fost despărțit de Dum . 
nezeu până în anul 1991, 
când o mare suferință fi
zică — scleroză în plăci 
și edem pulmonar cance
ros — m a încercat. Un 
frate din București 
Valeriu Popa se numește 
— m,.a învățat că orice 
boai<i se vindecă prin 
credință și dietă strict 
vegetariană.

Și fratele Ionel deapănă 
mal departe povestea vin
decării sale prin credință, 
meditație în rugăciune și 
regim vegetarian. Crede 
sincer că adevărata lu
mină a credinței a întâi-

Fratele Ionel se roagâ pentru toii oamenii lumii

nit-o în 1993, atunci când 
I .a cunoscut pe fratele 
Francisc Maitreia — în
vățătorul său.

— Pe ei îl urmăm și-l 
mărturisim. La șase luni 
după vindecarea mea în 
dietă și credință, dintr-un 
om purtat pe brațe, a 
avut loc conștientizarea 
mea despre faptul eă fie
care om de pe pământ 
are o anumită misiune. 
Din 1995 îl urmez șl-1 
mărturisesc pe învățător, 
așa cum acum 2009 de 
ani apostolii îl urmați și-l 
mărturiseau pe Iisus Hris. 
tos. Și revenind la între
barea noastră : calea a. 
ceasta nu afirm că e mai 
bună. E cea adevărată. 
Prin comuniunea între 
tine și divinitate are loc 
transformarea interioară, 
car» te duce către trăirea 
creștină.

ii Să înțelegem, frate, 
că voi vă revendicați ur
mași ai primilor creștini?

— Faptul că ne numim 
simplu creștini, nu în ■ 
seamnă că ne identificăm 
cu primii creștini. Modul 
nostru de viață. însă, este 
același cu al creștinilor 
de acum 2000 de ani.

Fratele Ionel este ferm 
convins că intrarea prin 
meditație și rugăciune în 
comuniune, cu divinitatea 
i-a fost posibilă pentru că 
România este pământul 
ales de Dumnezeu, ca 

noul Canaan, „Țara Fă
găduinței" tar Bucureștiul 
— Noul Ierusalim. Fără 
să vrem, gândul ne zboară 
la Sodoma și Gomora cele 
biblice, purificate prin foc.

In baraca aceea sărăcă
cioasă, intră pe rând unul, 
doi. trei tineri. Unul din
tre ei are o figură de co
pil.

— Câți ani ai?
— IA
— De unde ești?
— Din Cluj.
— Ce vei face când fra

tele Ionel își va muta în 
altă parte locul de misio
nar. îl vei urma?

— Eu ÎI urmez pe în
vățător. Pe Francisc Mai
treia.

Ne este îngăduit să 
vedem altarul de Rugă
ciune. E construit în Peș
teră de mâinile lor. cu 
mijloace modeste. Domi
nat de semnul crucii șl 
de simbolul pământului, 
e sărăcăcios lăcașul de 
rugă, ca de altfel toată 
această alcătuire, în • care 
o mână de tineri își duc 
traiul de sihastri.

Facem drumul de în
toarcere pe aceleași trepte, 
multiplicat de obsedant, 
cu trei. De unde coborâm? 
Unde am fost? Convinge, 
rile noastre materialiste 
sunt serios zdruncinate.

ION C1OCLEI. 
Fotografii: ANTON SOCACI
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• Un bogătaș ameri
can a făcut senzație, în
scriind în testament „ul
tima dorință" pentru toți 
dușmanii săi, cu obligația 
ca respectivii beneficiari 
să participe la masa de 
comemorare pe acoperi
șul casei defunctului. Ori
cum surprinși, dar încân
tați de sumele primite, 
moștenitorii au îndeplinit 
ultima dorință a celui 
dispărut, însă odată a- 
junși pe acoperiș au că
zut cu toții, accidentul 
soldându-se cu morți și 
răniți. Testatorul tăiase 
cu ferăstrăul grinzile care 
susțineau acoperișul ... 
Lugubră răzbunare I

—- Muntele Waialeale 
din arhipelagul Hawaii este 
celebru prin cel mai 
mare număr de zile plo
ioase : 350.

— Pe malurile lacului 
Van din Turcia trăiesc 
pisici înotătoare. Ele se 
hrănesc cu pești și mo
luște și se feresc de 
soare. in schimb, se 
scaldă cu mare plăcere și 
înoată minunat.

— Muzeul Politehnic din 
Moscova oferă vizitatorilor 
cunoștințe tehnice șl isto
rice cu ocazia vizitării 
expoziției de ceasuri deo
sebite ce au fost con
struite între secolele XVIII 
și XIX. Dintre nume
roasele pendule confecțio
nate de meșteri din lu
mea întreagă, din lemn, 
din fildeș și alte mate
riale, unele sunt adevă
rate capodopere. Ceasul 
astronomic, artistic con
fecționat la începutul se
colului, indică ora, ziua.

malitate, ca ceva dubios, 
paravan al unor preocu
pări necurate. Dacă s-ar 
fi întâlnit dumnealor cu 
bătrânul Schopenhauer, a- 
cesta le-ar fi amintit
că: „singurătatea este 
soarta tuturor oameni
lor înzestrați cu o ca
pacitate deosebită;- ei o 
vor deplânge uneori, însă

CUVÂNTUL LIBER

EXCURSIE ÎN PARCUL NAȚIONAL RETEZAT (II)

REVISTA PE GHEAȚĂ

Am intrat în cetatea de 
Diatră a Retezatului, lăl- 
>ând în urmă comunele 
Clopotiva și Râu de Mori, 
însoțiți de o briză răco
roasă, curată și luminoa
să ce ne mângâie necon
tenit fețele, semn al 
primei îmbrățișări cu sin
guraticul munte. Cei doi 
versanți, înalți și cu 
povârnișuri repezi, care 
străjuiesc de o parte și 
rle alta drumul, ne oferă 
peisaje deosebit de variate 
;i interesante : gorunete de 
piatră și frăsinete de moj- 
drean, pe fețe însorite ; 
făgete închise, pe dosu
rile umbroase, adesea a- 
mestecate cu alte esențe 
forestiere sau arbuști. Prin 
aceste păduri se află si 
buchete de nuc comun în 
stare sălbatică, fenomen 
rar întâlnit în țara noas
tră, rămășiță a vremu
rilor dinainte de diluviu, 
iar, înspre Gura Zlata, pe 
fața unor versanți abrupți, 
există nrborete întregi 
de pin silvestru, mărturie 
a pădurilor din perioada 
de după topirea' zăpezi
lor dîluviale.

Ajunși în colonia Gura 
Zlata am admirat cu ne
saț peisaje parcă din lu
mea basmelor: apele zbu

Mica enciclopedie

ciumate ale Râului Mare, 
ce se uesprind neconte
nit din încleștarea cu 
lespezile de piatră, ne 
trimit mereu sclipiri ar
gintii zgomotoase, în a- 
ceastă zi de vară: în dor- 
ne își fac apariția mul
țimi de păstrăvi ; iar din 
vadul strâmt al râului se 
ridică brusc pereți de 
granit golași sau. uneori, 
cu o vegetație firavă, ce 
se îndreaptă spre culmi 
împădurite sau piscuri 
îna'te. ce lasă valea în 
adâncimi de necrezut.

Am poposit peste noap
te în una din casele Aca
demiei Române, situate în 
apropierea porții de in
trare în rezervația știin
țifică a parcului național. 
Seara, târziu, nepoții mi-au 
cerut insistent să le po
vestesc despre unele în
tâmplări cu animale săl
batice. de care îmi a- 
mintesc, petrecute în a- 
cest loc. I-am asigurat 
că cele ce le voi spune 
sunt fante autentice si 
interesante.

... Acum vreo 30 de 
ani. vara, mă deplasam pe 
poteca ce însoțea Râul 
Mare, de la Gura Apei 
spre Gura Zlata, împreu
nă cu o familie din Bu-

Testamente
• Mai spre zilele noastre 

a făcut vâlvă testamentul 
„regelui rockJ-ului", Elvis 
Presley, care i-a lăsat 
fiicei sale Lisa-Marie 50 
milioane dolari, cu două 
condiții : va intra în po
sesia averii la vârsta de 
25 de ani și numai dacă 
nu va fi căsătorită. Pre
vederi înțelepte, întrucât 
o apăra pe junioara Pres
ley de nenumărați vână
tori de zestre și, mai ales, 
ii dau timp să se retragă 
din secta „Biserica scien- 
tologică" (regula de bază 
a sectei fiind ca adepții 
să-și doneze întreaga a- 
vere „organizației").

Retezat. Lacul Porjii Foto: T. IACOB

curești (soț și soție), In 
►imp ce noi mergeam îna
inte. discutând. doamna 
a rămas mai în urmă, cu" 
legând din când în când 
boabe coapte de zmeură 
de la marginea potecii. La 
un moment dat aceasta a 
țipat speriată la faptul că 
un cerb cu bogăție de 
coarne, apărut parcă din 

senin, îi lingea mâinile 
ce le avea în acea clipă, 
la spate. Ea a început să 
alerge înspre noi. dar 
spre surprinderea ei a 
constatat că cerbul nu 
era agresiv și astfel l-a 
întins mâinile, cu curaj.

(Va continua)
Ing. IACOB TRAIAN, 

Ora știe

Gen cinematografic care 
s-a bucurat de la înce
put de un mare succes 
de public, datorită mon
tărilor deosebite, fastu
lui „stelelor" care
evoluau pe gheață și, dar 
nu în ultimul rând, 
muzicii ți dialogurilor 
specifice comediilor.

Primii care s-au lansat 
în producția acestor fil
me au fost cineaștii a- 
mericani care — bene
ficiind de aportul cam

Un secol de cinema

pioanei norvegiene la pa
tinaj artistic și de per
formanță. SONJA HE- 
NIE, au produs într-o 
perioadă relativ scurtă, 
un șir de pelicule de 
mare succes în epocă. 
Dintre acestea mențio
năm: „One in a million" 
(Prințesa patinajului) — 
1936 și „Thin Ice" (Floa
rea de gheață) — 1937, 
ambele în regia lui Sid
nev Lanfield.

După ce a avut Ioc 
premiera primului spec
tacol revuistic pe ghea
tă la Paris, în 12. II.

1950, „Paris sur glace" 
(Parisul pe gheață), stu
diourile austriece „Wien" 
— film pun la „băta
ie" imaginație, hani, 
toalete si talente și trec 
la producția . revistelor 
cinematografice pe ghea
tă. Așa au văzut „lumi
na ecranului”1 filme ca 
„Fruhling auf dem Eis" 
(Primăvară pc gheață) —-
1951, regia Georg Ja
coby, cu Eva Pawlik și 
Hans Hoit, „Traumrevue"

(Revista visurilor) — 1959, 
regia Eduard von Bor- 
sody, cu Waltraut Haas 
sau ,.Kauf dir einen Bun- 
ten Luftballon" (Cumpa- 
ră-ți un balon) — 1962, 
în regia lui Geza von 
Cziffra și „Die Grosse 
Kur“ (Pe luciul gheții) 
— 1964, regia Franz An
tei, cu Marika Kilius.

Subiectele — pretext 
erau un teatru în pra
gul falimentului, o con
curență neloială, o idilă 
plină de stângăcii.

ADRIAN CRUPENSCHI
.--------------------------------------------------

i

Adunare 
cu bucluc

Domnul Smith primește 
de la John, fiul său, stu
dent, o telegramă:

, SEND MORE MONEY 
■ (mai trimite bani). Deoa- 
, rece John nu precizează 

suma. de care are nevoie, 
. dl Smith consideră că a- 

ceasta este ascunsă in tex
tul telegramei și-și propa- 

i ne să o găsească. El re- 
> scrie telegrama in forma 
, unei adunări, în care fie

care literă reprezintă o ci
fră i

SEND -ț- 
MORE 

MONEY
il puteți ajuta in gă

sirea cifrelor care, înlo
cuind literele, vor condu
ce la un rezultat corectZ

Culeasă de 
GHEORGHIȘOR GH.

11luna, ora răsăritului, a- 
pusului, durata zilei șl a 
nopții și anul biseet.

— Cel mai tânăr pă
mânt al... Pământului este 
insula Lateiki, apărută 
în siidul Oceanului Pa
cific, în urma unei erup
ții vulcanice. A fost a- 
nexată de Tonga în iu
nie 1979.

— In Columbia viețu
iește o broască al cărei 
venin secretat de piele este 
cel mai periculos din lu
me. A suta milioana 
parte dintr-un gram din 
acest venin poate ucide 
un om.

— Ochiul omenesc în 
condiții favorabile de lu
minozitate poate distinge 
10 f 00.000 de suprafețe de 
culori diferite. Cel mal 
bun spectrofotometru are 
o precizie doar de 40 la 
sută în comparație cu 
acesta.

Grupaj de 
IDE IEAHU

■:I
■
I

0 Gât adevăr în cu
vintele doamnei Margue
rite Yourcenar: „Intre 
moarte șl noi nu există 
decât pavăza unei sin
gure ființe. Dacă ar 
dispărea această ființă, 
n-ar mal rămâne decât 
moartea". 0 Serioșii lu
mii pot nota : „Râsul 
este unitatea de mă
sură a inteligenței". 0 
De-o viață observ în jur 
efectul lipsei cultului 
muncii, cum Timpul 
sfânt se metamorfozea
ză în plictis, cum toa
te
o 
să... _
tistene cu adâncă înțe
lepciune: „Să făptuieștl 
binele șl lumea să te 
vorbească de rău, lată 
un lucru regesc". © Și, 
tot" doamna Marguerite 
Yourcenar 
„Degeaba

treburile se fac cu 
dușmănie lehămitoa- 

0 Remarca An-i
I
'■UVWVWVWWWWAAMM^WVVVVWVÎrAAWAVAV.WAV.

ne spune : 
mă schimb:

soarta nu se schimbă. 
Orice figură poate fi 
Înscrisă într-un cere". 
0 Deseori mi-a fost dat 
să constat ră printre oa
menii „normali" singură
tatea e taxată ca o anor- 

o vor alege totdeauna ca 
pe cel mal mic dintre 
două rele". 0 Ge trist e 
că oamenii uită — uită, 
acumulând averi Închl- 
nându-se lucrurilor do- 

•bândite — că fericirea 

nu este cantitate ci ra
port: între ce ai și cât 
poți să te bucuri de ce 
al.. 0 lntr-un interviu 
regizorul polonez Krzis- 
tof Zanussi a definit cu 
mult talent talentul di
plomația : „un mod de a 
conviețui cu oameni pe 
care ai avea toate mo-

șeni-

mult

tivele să-l detești". 0 
Puțini se mai pot ridica 
zdraveni de sub 
lele unei mari iubiri.. 
0 De cele mai 
ori, pentru cei din jur, > [ 
marile noastre calități ! > 
sunt defectele noastre.. ;! 
0 Heine spunea, către ■ J 
sfârșitul vieții, că trupul î • 
lui nur-1 decât un pre- ;! 
text ca să poată trăi un i[ 
suflet. Dar despre câți J > 
n-am putea spune că JI 
sufletul lor nu-i decât '' 
un pretext ca să le poată ]» 
trăi trupul? 0 O doam- j! 
nă se dă mal rotundă ■ j 
decât e șl escaladează ! ■ 
piscul politicii. Dar o j! 
plesnește vrând să spu- i [ 
uă ceva despre re- !; 
manierea guvernului, șl J! 
zice „remaierea guver- ■; 
nulul", tml șl Imaginez: J; 
Guvernul, precum un •! 
ciorap (de damă!)...

ILIE LEAHU
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Un cântec de demult

DUMINICAL
e#L Jflaw

540 jifIM 1

l
I*
l

l
I

1 
+I + I ♦

♦ 
I «

I Asta și nimic altceva înseamnă patria", 
ț ‘
■c
I t 
I
I
« j

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

Sub Ștefan Vodă cel Bun și Mare, 
Arcaș eu fost-am și m-am luptat,
Cu mii de dușmani —■ hoarde barbare — 
Ce prin Moldova s-au strecurat:

Ungurul falnic, Osmanul tare. 
Polonul mândru, crudul tătar, 
De noi adesea, fără cruțare, 
Bătuți cu toții au fost amar !

Iar Domnul Ștefan, pentru-a sa țară, 
își da viața, sufletul său
Și-atunci românul era o fiară, 
Văzând pe țărmuri dușmanul greu

Ungurul falnic, Osmanul tare, 
Polonul mândru, crudul tătar, 
De noi adesea, fără cruțare, 
Bătuți cu toții au fost amar I

• „Când trebuie să luăm o hotărâre ca
pitală, cel mai primejdios lucru este Să cerem 
sfatul cuiva, știut fiind că exceptând câțiva 
rătăciți, nimeni nu ne vrea sincer binele4*.

CU EMIL CIORAN

0 „Nu locuim într-o țară, locuim într-o Jimbă.

0 „Cineva care a trecut printr-o încercare se 
♦ uită de sus la cei care n-au trebuit să treacă prin 
r ea. Ifosele insuportabile ale celor operați...**.

0 „Jntr-o noapte albă înveți mai multe decât 
într-un an de somn**.

0 „Nu vă arde uneori ca o otravă toată seria 
umilințelor îndurate și nu trosnesc în voi toate do- 

îțele de răzbunare, acumulate în sute de ani T*.
0 „Pentru orice francez. Franța este lumea. Sen- 

.. timentul acesta caracterizează toate națiunile mari; 
| prin el au ajuns la monopolul istoriei**.

0 „Ca să-i dezarmăm pe invidioși, ar trebui 
spectacolul decăde- 
de cât pe prietenii,

I

* să ieșim pe stradă în cârje. Doar
* rii noastre îi mai umanizează cât
* cât și pe dușmanii noștri**.
* 
I
I

Mioritică
Hai, mândruță, și iar 

hai. 
Pană nu dau ploile. 
Să ieșim și noi pe plai 
Cot la cot cu oile.

Hai, mândruță, din oraș, 
Să umblăm pripoarele... 
Poate dăm de vreun 

imaș 
Să-i paștem răzoarcle.

Să ne facem ierbivori, 
Cum ne-obligă legile 
Și unii conducători
Cu fărădelegile...

DUMITRU IIURUBA

1

i

Selecție de ILIE LEAIIU

— Autorul poeziei este anonim.
— Versurile se cântau pe o melodie patriotică.
— Redată din memorie de prof. 11OPCEAN LEONTINA, cu prilejul ani

versarii a 540 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare.

Poza reprezintă un grup din renumitul cor al plugarilor din Cosminul Bu
covinei, care a luat premiul I la Concursul Internațional de la Praga, în 1933. Sunt 
urmașii arcașilor lui Ștefan cel Mare.

Domnul
Despre Rugăeiune, Ka

hlil Gibran spune:
. „Vă rugați in clipele 
de deznădejde ți de ne
voie; oh, de v-ați ruga, 
de asemeni, în plinătatea 

• bucuriei, și în zilele ce 
vă sunt îmbelșugate".

. Qând ne apasă greu
tăți și necazuri, când 
nu mai avem putere să 
luptăm, când ne-am pier
dut speranța, ne întoar
cem cu ochii plini de la
crimi și implorând, ri
dicăm mâinile spre cer, 
precum un copil care a 
căzut își ridică mâinile 
spre a fi ajutat de pă- 
rințele îău. Atunci ne

Bucuriei
amintim că există un 
Dumnezeu, că El ne poa
te ajuta că Lui nimic nu-i 
e imposibil și acolo unde 
omul nu mai are putere,

Elepsidra)
El este nemărginit. A- 
tunci , abia atunci, 
ne rug ă. m, ne 
aducem aminte de El. 
Dar Dumnezeu este un 
domn al Bucuriei, de 
aceea a trimis pe Fiul 
Său, pentru a ne da ves
tea bucuriei, că Tatăl ne 
iubește Și este mereu cu 
noi.

I
Și fără să știm El ne| 

este aproape și în necaz, | 
dar mai ales este în noii 
prin bucurie. Noi suntem! 
bucuria Lui, precum co-| 
pilul este bucuria ma-l 
mei sale. Și dacă în dez-l 
nădejde și nevoi îl sim-J 
țim atât de departe șil 
totuși ne întoarcem spre*  
El și îl rugăm, atunci | 
când sufletul nostru tră-| 
iește în bucurie l-am gă-| 
si mult mai ușor pen-1 
tru că e de ajuns să ne | 
privim în suflet și-l vom I 
găsi pe EL t

Să-i mulțumim în zile | 
cu bucurie că ne este ? 
atât de aproape și să-L I 
rugăm să ne fie mereu ■ 
la feL I

INA DELEANU I I

<
© Domnul și doamna 

, Panait au decis să mear
gă pentru prima dată la 
o grădină zoologică. Vă- 

' zând un urangutan, dom-
■ nul Panait își întreabă 

ironic soția :
. L — Nu cumva e o rudă 

de-a ta ?
— Ba da ! O rudă prin 

" alianță 1
■ I
i! 0 — în sfârșit, un-

, chiul meu și-a găsit o- 
dihna mult dorită I

— îmi pare rău. n-am 
știut că a murit...

■ — N-a murit el. ci ne- 
. vastă-sa I

i© Fetița se adresează 
mamei i

*' — Nu înțeleg de ce

UM©R
spui că unchiul Gicu e 
foarte simpatic I Dacă-i 
așa, de ce când vine ta
ta acasă îl ascunzi în 
șifonier ?!

0 Gigei: Tatăl meu e 
polițist și e foarte cu
rajos.

Dragoș : Și-al meu
e polițist, dar e un fri
cos. Când mama pleacă 
la bunici, el se duce să 
doarmă la vecina de la 
etajul II...

0 Unchiule, matale 
ești însurat ?

........ . - - ?
— Nu, scumpul meu 1 ț>
— Atunci cine îți spu-. 

ne matale ce ai de fă
cut?!

0 O doamnă îi spu- « 
ne fiicei sale : <

— Trebuie să-ți spun ; 
că peste 7 luni vel avea ( 
un frățior î

— Ar fi trebuit să mă j 
anunți mal din timp 1 < 
Peste 6 luni vei deveni 4 
bunică I ,

© — Gând soacră-mea 'j 
a avut un atac de apo- 1) 
plexie și a murit, am sim- J; 
țit un junghi în inimă, <

— Atât de mult ai țl- ,' 
nut la ea 7

— Nu, dar am crezut . 
că-i doaT un leșin...

••

ÎMBROBODELI

ORIZONTAL: 1) Hrăpâreață marină, 
U extensie tentaculară; 2) Strop malefic 
lintr-o burniță plumburie — Țelul final 
j împlinirii speranțelor; 3) Replay apli- 
at în caz de recidivă — Ramă la un 
abloif panoramic cotidian — Sinonim o- 
iental într-o frază muzicală- 4) Depo

zitarea discretă a tainicelor simțiri (pl.)
— Afectați manifest de disconfort psi
hic; 5) Filă mănoasă din calendarul a- 
goniselii — Sumbrul epilog al candori- 
lor de nea; 6) Gompanion itinerant lipsit 
de inițiativă — Banderolă sui gfeneris 
la livrarea cojoacelor; 7) Bastioane alb- 
negre utilizate în dispute cu inteligență 
(sg.) — Exponat prozaic din galeria a. 
platizării dezolante; 8) Rugă din suflet, 
efectuată în călugărie I — Păsările infla
ției ridicate pe cerul economiei (sg.) — 
Număr de revistă pe strune de vioară I; 
9) Construcție labirintică pe o schemă 
dată — Dirijor solemn al unui ansamblu 
de coarde-, 10) Născocitoare de scenarii 
din reverii absurde.

VERTICAL : 1) Imagini deformate ale 
unor critici exagerate; 2) Drumul spre 
cămările posmagilor gata muiați — La
borator de sinteză al albei energii; 3) 
Scrieri sanscrite apărute în librării I — 
Pionier fabulos al drumului spre stele
— Atestat personal de proprietate pri
vată; 4) Imperativul major al impacien
ței acute — Arena decorativă a unei dis
pute verbale; 5) Cerber cu ochi de Ar
gus la porțile valorii — Promisiunea e- 
dulcorantă a lumii creștine; 6) Ecou de 

circumstanță la chemarea depărtărilor — 
Elemente demonstrative în peisajul gra
iului popular-, 7) Vârcolac aducător al 
eclipselor efemere de libertate — Efect 
neobservat al unei lucrări de sondaj; 8) 
Propice mediu natural al decăderilor mo
rale — Menestrel primăvăratic cu co
roane albe de lumină — Obsesie stelară 
cu nimbul divinității; 9) Eroul necunos
cut al unui sacrificiu spectacular — E- 
ternul outsider la porțile succesului: 10) 
Modele de emanații tipic negative.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PRECIPITAȚII**,  

A PĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

1) PERENITATE; 2) AMAR — FATAL; 
3) RÂSET — ROBE 4) ANIMAL — NUG| 
5) SA — ICURI — T; 6) U — ATICE — 
TR; 7) TEL — TIPĂRI; 8) ALUN — DE
VIZ; 9) TARIF — ZISA; 10) ANATE
MIZAT.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN NR. TRECUT s

I. Dhl I 000 2. Dc6 mat
1............. 2. Dh8 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției)

Alb : Rb2, Dgl, Nel, pb3.

Negru : Rb5. pa6 și cfi.
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"jSTOP CORUPȚIEI 

De la contrabandă
- la fals și 

înșelăciune (I)

MESrESUGARI $1 MEShSiiGJRI PE CAIE DE DISPARIȚIE
• « » • 1 ’

i
 (Urmare din pag. I)

93. Crăciun devenind 
lumistrator pe baza unui 
t adițional, odată cu 
himbarea sediului socie- 
ții din Hunedoara la 
»va. Valoarea totală a 
iporturilor a fost de 
4 932 026 lei.

Din probele administra- 
in cauză a rezultat că 

tăteanul englez a achi- 
ționat mocheta de la 
'ma Beaulien Real n.v., 

siabilindu-se ca aceasta să 
fie livrată periodic. în 
funcție de posibilitățile de 

■ transport. Tot cu ocazia 
negocierilor s-a mai sta
bilit ca marfa să fie trans
portată la sediul S.C. San- 

’sofn CoAExim SRL din De- 
j va, urmând ca ea să fie 
jvămuită la Vama Simeria.
■ In conformitate cu dispo- 
jzitiile din legislația vama- 
yla. obligația efectuării vă

muirii i-a revenit Impor
tatorului direct sau prin 
reprezentanții săi direeți.

IMPORT DE LA O FIRMĂ

CARE NU EXISTA

Dintr-o primă factură 
rezultă că S.C. Sansom & 
Co Exim SRL Deva a im
portat mochetă de la S.C. 
Sansom Export Import SRL 

i din Anglia, cu sediul în 
' Nottingham. Conform a- 
cesteia. s-a făcut calculul 
taxelor și al celorlalte drep
turi vamale în sumă «le 
8J21.514 lei. bani care au 
/«Kt achitați.

în realitate însă, firma 
din Anglia nici nu exis
tă. mocheta a fost impor
tată din Belgia, iar valoa
rea ei menționată în fac
turile originale era aproa
pe dublă față de cit a-a 
declarat în vamă.

Consecința prezentării 
facturii false în vamă a 

I fost stabilirea unor taxe 
șl drepturi vamale mai 
mici decât cele legal da
torate statului, cu suma dc 
6.221A77 de lei.

O lună mai târziu (28. 
II. 1994), prin același in
termediar. Dumitru Crăciun 
prezintă la aceeași vamă o 
altă factură falsă. din 
care rezultă că a impor
tat mochetă tot din An
glia în valoare de 4.454 de 
lire sterline. Pentru a- 
ceasta a plătit taxe și alte 
drepturi vamale în sumă 

Ide 6.814.189 de lei.
Cercetările au scos la 

Iveală că mocheta a fost 
importată tot din Belgia, 
iar valoarea reală a fost 

jde 13.141,24 — lire sterli- 
ne. In acest caz, taxele 

■ vamale calculate au fost
I cu 13.287.660 de lei mai

mici decât cele legale.
Aici se impun două pre

cizări. In primul rând 
faptul că șoferii de pe 

Fără a intra în prea multe 
amănunte, trebuie să spu
nem însă că, pentru toa
te cele șapte importuri de 
mochetă, de la conducă
torii auto ai S.C. General 
Transport București, care 
a efectuat transportul. Du*  
mitru Crăciun a primit 
documentele de însoțire a 
mărfii în original. In ve
derea efectuării vămuirii, 
Crăciun i-a solicitat fiului 
său să se deplaseze la 
Vama Simeria. dându-i în 
acest sens documentele 
de însoțire a mochetei

Or, din constatările Găr
zii Financiare Hunedoara 
și ale Direcției Generale 
a Vămilor, precum și din 
probele administrate a 
rezultat oă. din cele $apte, 
în situația a două trans, 
porturi de mochetă, prin 
intermediul fiului său, la 
Vama Simeria. Dumitru 
Crăciun a prezentat do
cumente false de însoțire 
a mărfii.

autocamioanele TIR care 
au transportat mocheta din 
Belgia i-au predat lui 
Dumitru Crăciun toate do
cumentele originale de în
soțire a mărfii. Apoi, atât 
asociatul englez al lui Cră
ciun cât și firma Beau
lien din Belgia au pus la 
dispoziția organelor de ur
mărire penală facturile 
originale.

Mocheta adusă a fost 
vândută cu un adaos co
mercial dc 307 la sută. 
Treburile nu se opresc 
însă aici. Din verificările 
efectuate, a mai rezultat că, 
deși pentru cele 7 impor
turi de mochetă din Bel
gia, s-au plătit cheltuie
lile de transport șî au fost 
înregistrate în contabilita
tea societății, la organele 
vamale tot prin interme
diul fiului. Crăciun a de
clarat că valoarea chel
tuielilor de transport pe 
parcurs extern este in
clusă în valoarea mărfu
rilor. Aceasta a avut drept 
consecință necalcularea 
taxelor vamale datorate 
statului. Așadar, s-au fă
cut declarații vamale fal
se, producându-se un pre
judiciu de 10.163.517 lei.

In total. în afacerea cu 
mochetă Dumitru Crăciun 
a prejudiciat statul cu 
29.646.054 lei. iar fapta 
constituie infracțiune de 
contrabandă.

Cu ocazia audierii, Cră
ciun a recunoscut că a 
prezentat la vama Simeria 
cele două facturi (prin 
intermediul fiului său), dar 
fără a cunoaște faptul că 
ele erau false.

(Urmare din pag. 1)

șomerilor. La o populație 
de circa 12.000 de locui
tori, Hațegul înregistra 
la sfârșitul Tunil martie 
a e. 3105 șomeri, din care 
doar 1426 mai primeau a- 
jutorul de șomai sau alo
cația de sprijin. Rata 

șomajului „realizată" la 
Hațeg — 14.7 la sută — 
nu e depășita în județ 
decât de cea a Călanu- 
lul.

In zonă, meșteșugurile 
sunt o soluție alternativă 
pentru ocuparea forței de 
muncă, disponibilizată de 
industrie. Mai cu seamă 
că Hațegul era numit când
va orașul breslelor, din 
care, însă, meșteșuguri ca 
prelucratul pieilor au dis
părut definitiv. Este în
curajată în vreun fel 
această alternativă?

Un succint sondaj e'- 
fectat pe străzile orașu
lui, cu întrebarea: „Este 
satisfăcută nevoia de pres
tație a populației orașu
lui?", arată că nu. Și mai 
arată, ca să fim drepți, 
că la actuala stare de lu
cruri contribuie și foarte 
slaba putere de cumpărare 
a populației. Șomajul ac
ționează ca un fel de șar
pe, care se hrănește cu 
propria coadă. Iată câteva 
răspunsuri primite la între
barea :

— „Unde vă reparați 
pantofii, o haină, atunci 
când au nevoie de repa. 
rații?".

PETRE GRIGOROȘCU- 
ȚA: „Unde să mi le re
par? Activitățile acestea, 
care funcționai prin co
operație, s-au lichidat- Spa
țiile le-au închiriat pentru 
crâșme. Unde a fost coa
for e birt, unde se con
fecționau covoare e lot 
crâșmă. Unde a fost blănă

rfWVVVWWUWWWWVWWVVVVVMAAHWWWVWVWWVVMJWUWVW
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ria a cumpărat unul care 
s-a întors din America iar 
spațiul stă închis de multă 
vreme".

CAROL MARUNȚELU : 
,.în Hațeg mal suntem trei 
cizmari care facem repa
rații. Cândva eram 20. 
Pentru comandă nu mai 
lucrează nimeni. Croitorii 
și cizmarii sunt, în Hațeg 
pe cale de dispariție, cum 
este și capra neagră".

ANTONIU OPRUȚ: „O- 
rașul nu e satisfăcut cu 
prestații".

VOICHIȚA NICA: „Tn 
Hațeg este un singur coa. 
for. la etajul trei al unui 
bloc. Eu nu mai apelez 
la coafor de mult timp,

Ancheta săptămânii
Mă descurc cum pot. Asta 
și din cauza banilor".

Penuria de ofertă naște, 
în mod evident, monopo
lul de tarif. Câte doam
ne din Hațeg îșî pot per
mite săptămânal, sau cel 
puțin lunar, să achite la 
coafor un tarif de mono
pol? Greu de spus.

Cu această microanche- 
tă, n-am răspuns complet 
la întrebarea cum este 
încurajată soluția alterna
tivă.

IOAN ALIMPESCU are 
un atelier particular de 
depanare a obiectelor de 
uz casnic. Cu eforturi 
greu de imaginat șl l-a 
dotat cu aparatura strict 
necesară autorizării. Ocu
pă cu atelierul un „Spa
țiu cu altă destinație".

— Cât plătiți chirie pe 
acest spațiu?

— 700 000 de lei pe lună.
— Cât profit realizați 

pentru dumneavoastră în- 
tr-un an?

— Anul trecut am rea
lizat 1.6 milioane. Echi
valentul unui salariu net 
de 125 000 de lei pe 
lună.

Și plătește 700 000 de 
lei chirie pe un spațiu cu 
pereții mâncați de cance
rul zidurilor. Așa ajută 
consiliul local „soluțiile 
alternative".

ANTONIU OPRUȚ, pe 
rare l-am mai pomenit în 
această anchetă, are un 
°teller de tâmplărie. Este 
situat într.o zonă mai 
ascunsă vederii. Până Ia 
1 ianuarie 1997 plătea 
pentru, spațiul închiriat 
toi 641 de lei pe lună. 
De atunci plătește 530 600

dc Iei. Dublarea aproa
pe a chiriei nu vine ca 
un rezultat al inflației, ci 
datorită unui artificiu bi
rocratic imnărțirea orașu
lui în zone de nofitabili- 
tate din Dunct de vedere 
al vadului comercial. Tâm- 
plăria lui Antoniu Opruț 
nu s-a mutat de unde a 
funcționat anul trecut. Pur 
și simplu a fost „trans- 

“ ferată" pe hârtie din zona
B de profitabilitate în 
zona A. încă o dată afir
măm. Așa a ajutat Con
siliul local soluția alter
nativă. în condițiile când 
aproape 15 persoane re
prezentând forța de mun
că activă din 100 nu au 
de lucru. Dacă Antoniu 
Opruț închide atelierul, 
pentru că nu mai poate 
suporta, financiar, pre
siunea cheltuielilor, alte, 
la decât pentru produc
ție.. la cei 3105 șomeri, 
sa vor mai adăuga șapte.

VIRGIL MICLOȘONI 
este șef de secție la o 
unitate de frizerie a Coo- 
perativei „Bucura".

„Am fost la adunarea 
generală pe cooperativă. 
Aproape toate secțiile au 
lucrat, de la începutul a- 
nului. în pierdere. Nu 
știu ce ne-am face dacă 
n-ar fi chiriile. (Chiriile 
pe spațiile destinate pres
tațiilor închiriate de co
operativele meșteșugă
rești pentru crâșme, jocuri 
mecanice sau discoteci 
n.n.) Serviciile în oraș 
sunt puține. De pildă lip
sesc cele de lenjerie --și 
croitorie de comandă, cele 
de prelucrare a pieilor. 
Peste 50 de mașini de cu
sut pentru toate profi- 
lele și genurile de mate
rial stau fără să producă 
nimic. S-a ivit o coman
dă mare a armatei, dar 
pentru că la noi croi
torii au fost împrăștiați 
care încotro, armata își e- 
xecntă comanda de furni
turi la Hunedoara".

Cum să se intereseze 
„partea sedentară" a co
operativei de comenzi, când 
se poate lua un salariu bt 
din chirie, pe niște spați. 
construite cu banii tutu
ror cooperatorilor ? Si
gur, ar fi multe de a- 
dăugat la argumentele 
care susțin afirmația că 
la Hațeg — si nu numai 
— soluțiile alternative de 
ocupare a forței de mun
că disponibilizată din 
industrie se zbat în ham. 
latianul: „A fi sau a nu 
fi". Ne oprim aici, spe
rând că cine are urechi de 
auzit va auzi. Inclusiv 
acel consilier din Consi
liul local Hațeg care a 
ocupat 6 ani funcția de 
viceorimar și care acum 
e convins că nu e nevoie 
de prea multe unități de 
același profil într.un o- 
raș, încurajând, prin vo
tul său în consiliu, tari
fele de monopol și nu nu
mai atât.

Victimele 
flăcărilor

Dacă în întreg anul 
1996, tn județ au decedat 
patru persoane datorită in
cendiilor, în primele trei 
luni ale acestui an au că
zut victime flăcărilor de
ja trei persoane.

Este vorba de un tâ
năr de 28 de ani din 
Ohaba, corn. Lăpugiu de 
Jos, care a pus pe foc și 
s-a culcat. A fost găsit 
sub planșeul distrus de 
flăcări care s-a prăbușit 
peste el. A doua victi
mă a fost un cetățean din 
Petroșani, de 53 de ani, 
paralizat. Se consideră câ 
a murit în foc datorită 
unei țigări aprinse pe care 
a scăpat-o într-un mate
rial combustibil. Cel de
al treilea decedat în a- 
ceastă primă parte a a- 
nului este un bătrân da 
67 de ani, din Stăncu- 
lești, comuna Bulzești. 
Omul a murit într-un 
grajd cuprins de flăcări. 
(V. N.).

.....
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MINISTERUL TINERETULUI 
ȘI SPORTULUI 

BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ ÎN ZILELE DE 5 ȘI 6 
MAI 1997, ora 10, la sediul său din BUCU
REȘTI, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, 
etaj VIII,

CONCURS

pentru ocuparea funcției de director la 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET 
ȘI SPORT HUNEDOARA-DEVA.

1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
— Cerere de înscriere și participare la 

concurs
— Cazier judiciar
— Copia după diploma de studii
— Curriculum vitae
— Recomandare de la ultimul loc de 

muncă.

2. CONDIȚII DE STUDII:
— Studii superioare, de preferință absol

vent al ANEFS (FEFS) sau alte facultăți cu 
profil umanist (Pedagogie, Psihologie, Sociolo
gie etc).

— Minim 5 ani vechime de la absolvirea 
facultății.

DOSARELE SE VOR DEPUNE PÂNĂ LA 
DATA DE 23 APRILIE 1997, ORA 14, la 
sediul DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU TI
NERET ȘI SPORT DEVA, str. O. Goga, nr. 1, 
unde este afișată și tematica de concurs.

Informații suplimentare la tel. 21 20 67 — 
2149 85, fax 218469.

3*  
3*
j»
• * 
•fi

I: 3:fi — la magazinul non-stop de Ia sediu 5; 
fi (vecinătatea autogării); îj;
fi — la unitățile din Hunedoara, Orăștie, j 
fi Brad 3 <

!• 
i 

:■

BRUTĂRIA „NEAMȚ" 
DEVA’

VA OFERĂ ÎN FIECARE ZI :

PÂINEA „BISTRIȚA"

• produsă cu făină din Ungaria,

* rețetă cu cartofi;

• calitate excelentă;

< • prețuri accesibile. —j 

.. ii 
a 10, va >; 
EXAMEN
■ ■■■■■ ■

J ANUNȚ

Ș în ziua de 24 aprilie 1997, ora 10,
> avea loc la sediul F.R.E. DEVA — 1

PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENI-' 
$ LOR.
? Detalii privind examenul de autorizare se ; i 
i primesc de la F.R.E. Deva, biroul Marketing,; i 
5telefon 215750, interioare 126 și 227, între?*  
5 orele 7-15. J I

I

MANAGERUL GENERAL 
AL S.C. APOLLO S.A. 

DEVA

4 . — ........
j ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAT!

« Ziarul „Cuvântul liber" nu primește a- * 
■ nunțuri de mare și mică publicitate pentru J
* zilele de 29 aprilie și 1-2 mai a.c. Eventualele • ‘ 
j anunțuri solicitate pentru aceste date vor fi *
1 reprogramate. T
1 *

CAPRONE
*

Partenerul ideal pentru o vacanță de vis l 
TRAGERE LA SORTI 

EXCEPȚIONALĂ
MARELE PREMIU

-Cumpărați produsul și solicitați bon dccasa

- Completați talonul pe care il primiți cu produsul.

3700 ORADEA str. Teatrului 6
- Expcdiați talonul și bonul de casă la adresa:

I

i

INTELCREDO

Unicul Centru Teritorial de Informatică, 
autorizat de C.P.I. București, cu avizul Mi
nisterului învățământului și Microsoft, deschi
de o nouă sesiune de

CURSURI:
— contabilitate informatizată
— analiști programatori (studii superioa

re și medii)
— tehnoredactare și secretariat informa

tizat
— informatică aplicată in comunicații 

(rețele de calculatoare și Internet).
Pregătire asigurată la standarde interna

ționale. cu profesori universitari și in cele mai 
moderne condiții tehnice prin INTELCREDO ( 
— DEVA, Hotel „Bulevard", tel. 21 90 00 sau 1 
23 16 83. \

I
 CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 

la data de 30. IV. 1997, < * ’

societății in cantina-restaurant. pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. 03. 1997.

Dacă nu se va intruni cvorumul 
a doua convocare este stabilită pentru 
14. V. 1997, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul 
tii din str. 1 Decembrie, nr. 37A, 
054—214296.

•:■
■

ora 12, la sediul*!

■
necesar, 
data de

societă- 
telefon

■

I

\ 1

CREDIT BANK DEV A

Vinde la licitație publică ce va avea loc i 
in data de 23. IV. 1997, ora 10, in Deva, \ 
str. Zamfirescu, bl. A6: ț

— camion IFA L 60, an fabricație 1988;
— ARO 10/4, an fabricație 1988;
— VW COMBI, an fabricație 1979.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.

MANAGERUL
S.C. CRIȘBUS S.A. BRAD

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALA 

ORDINARA A ACȚIONARILOR
la data de 30 aprilie 1997, ora 15, la 

clubul din Gurabarza, ir sala mică, pentru 
toți acționarii înregistrați in Registrul Acționa
rilor la sfârșitul zilei de 14. III. 1997.

în cazul in care la data de mai sus adu
narea nu va fi statutară, aceasta se imână 
pentru data de 15 mai 1997, la locul și ora 
menționate mai sus. Procurile de reprezen
tare se depun la sediul societății, până la data 
de 29 aprilie 1997. Informații suplimentare la 
sediul societății din str. Gosa, nr. 44. Telefon 
054/651242, între orele 7-10.

până la 5 Iunie 1997 - data poștei
Cumpăra sticla 

cu pahar !

MANAGERUL
S.C. TRANSILVANIA S.A. DEVA

1 convoacă
ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
Ia data de 3 mai 1997, ora 10, Ia restau- 

.rantul „Rapid”, situat în incinta stației CFR;i 
-•Deva, pentru toți acționarii înregistrați în Re-;! 
;!gistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 mai? 
;! 1997. 5
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR

A.J.V.P.S. HUNEDOARA

Lacul Cinciș și Balta Deva au 
bazine amenajate, în perioada 15. 
VI. 1997, fiind deschis pescuitul 
CIA ȘTIUCA.

regim de
IV — 12.

LA SPE-

Taxa de bazin amenajat este de 15.000 ; 
pentru membrii A.J.V.P.S. Hunedoara și | 
poate achita la toate filialele și punctele » 
încasări. |

«.I 

----------------------------- 1 
CREDIT BANK DEVA------------------ |

Vinde la licitație publică ce va avea loc k
în data de 23. IV. 1997, ora 12, în Deva, str. „ 
M. Eminescu, nr. 63-65 : |w

• autoizotermă 8 t, an fabricație 1993. |
*•

Informații suplimentare la tel. 054/211853. |w
l*
l

Vinde la licitație publică ce va avea k>C | 
în data de 21. IV. 1997, ora 10, la Judecă- ■ 
toria Deva, birou executor judecătoresc : ,

• casă, situată în Deva, str. M. Eminescu, | 
nr. 63-65.

Informații suplimentare la tel. 054/211853. j
I

la licitație publică ce va avea loc |

Ilia, î
* 

dota- I

lei 
se 
de

Iț 
în cazul nerealizării cvorumului legal, a-J*  

si!!

■

t dunarea generală se va ține in aceiași loc 
* la aceeași oră, in data de 17 mai 1997.•:

ii
;>

■

ii

Informații la S.C. Transilvania S.A. De- 
va, str. O. Goga, nr. 2, telefon 211J85. faxî; 
213087, între orele 7—15. (4477) Ș;

S.C. COMTOUR S.K.L. SANTUHALM !■
Angî.jeazS: ii

— ospătar cu experiență — salariu 300 000

— patiseri calificați — salariu net 500 000 Jj
5 iei; 
ii-e,.

Relații Ia telefon: 221113.

ÎN ATENT1A MEMBRILOR 
A.J.V.P.S. HUNEDOARA

CREDIT BANK DEVA

Biroul permanent al Asociației Vânători- <
■’lor si Pescarilor Sportivi Hunedoara roagă <
*1 / 2» « -•___________ • -î___ 1-2
I
■

! pe toți membrii vânători și r,escar să-și achi- i 
te cotizația pe anul 1997, pentru a se evitai 
majorările de întârziere prevăzute în Statu- Ș 

:*tul  A.G.V.P.S. din România.
!• BIROUL PERMANENT
î; AL CONSILIULUI

i^AW-V.'.'.Y/.'AW/Z.’iVAV.-.W/AW.'.W/.YAW

CREDIT BANK DEVA

_ —--------- j
A.J.V.P.S. HUNEDOARA £

TT

V

Vinde 
în data de 
str. Traian,

77777*

24. IV. 1997, ora 12, Ia 
nr. 7, județul Hunedoara :

— clădire cu destinație restaurant, 
tă corespunzător — bucătărie, mobi- | 
lier, veselă și alte bunuri mobile.

Informații suplimentare la tel. 054/211853,
— r !
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I VÂNZĂRI —

'r CUMPĂRĂRI
1

• Vând grajd animale 
Ai suprafață de 270 mp și 
teren aferent. 80 milioa
ne. 216608.

(1595)
| • Vând apartament trei
eamere, Împăratul Tra- 
lian, bl. 11. 616658, .după 
*6 (099433)

• Un cadou de vis ce
lor dragi. Alegeți Orifla
me. Sunați 23 22 68.

(1538)
• Vând apartament 2 

camere, str, N. Hălcescu, 
etaj 8, multiple îmbunâ- 

Șâățiri. Informații la tel. 
826606

(1576)
• Vând urgent apar

tament două camere, Goj-
du, Tel. 211281. 218145.

(4565)
• Vând apartament trei 

■camere, sțr. Mărăști, plus
‘casă și glădină în Brad. 
«Informații tel. 622010. 
*829263, 221833.

(1557)
• Vând apartament 2 

camere, central, vizavi 
liceul Auto. Tel. 621955.

(4563)
• Vând sau schimb casă, 

anexe, pomi, pământ. Pane.
por. 2, comuna Dobra, cu 
.apartament Deva. Tele, 
•on 626531.

(3986)
• Vând Dacia 1310, an 

^fabricație 1996, în ga
ranție. „ Tel. 660117. după

Ora 16."
(1558)

• Vând casă, grădină, 
gaz, anexe I’eștișu Marc, 
*822. Doina Tilus.

• Vând Dacia 1300 (1981). 
neînmatriculată, stare bună. 
1250 DM. Tel. 642234.

(4275)
• Vând casă, Căstâu, nr. 

144. Informații Orăștie, 
telefon 647018.

(1276)
• Vând casă, livadă, te

ren arabil. 150 milioane, 
negociabil. Hunedoara, Se. 
vei. 88.

(9296)
• Cumpăr garsonieră, 

confort 1, zonă centrală, 
exclus parter sau ultimul 
etaj. Tel. 714568.

(9295)
• Vând apartament 4 

camere, cojoc damă Alain 
Delon, măsura 41. mo
dern. chitară electrică 
Premier. Simcria. 660190.

(9281)
• Vând Golf Diesel, stare

foarte bună (sau schimb 
cu Golf 2, benzină). Oltcit. 
43.000 km. 2000 mărci. 
712786, 728008.

(9289)
• Vând casă Silvașu de 

Jos, nr. 125. Informații 
Hunedoara, 711119

(9998)
• Vând motor Renault 

18 Diesel, televizor alb- 
negru Sirius, calorifer e- 
lectric (20 demenți). Mă. 
rășești, 22. tel. 224761.

(8449)
• Vând combină frigo

rifică nouă. Tel. 212053. 
după ora 18.

(4586)
• Vând halbe bere 0.5 

și 0.3 litri. Tel. 218801. 
10—14.

(1368)
• Vând casă Deva, curte, 

grădină, gaz. apă. canali
zare. 611618.

• Vând 1000 mp teren 
intravilan, zona ITSAIA. 
Informații tel. 219346.

(4365)
• Vând tractor Dcutz 

45 CP. cabină Graifer. Tel. 
641518, 641088.

(4577)
• Vând casă, strada 22 

Decembrie, posibilități pri
vatizare și casă nouă în 
Viile Noi. Tel. 218120, 
613398.

(5709)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, afrodizia
ce. 01—6376273.

(8979)

SCHIMBURI
LOCUIT ȚE

• Schimb apartament 1 
camere, etaj I, zona Lilia
cului, cu apartament 2 
camere plus diferență, sau 
vând. Tel. 221231.

ÎNCHIRIERI

ductive in derulare sau 
idei de afaceri rentabile. 
Ofer și cer garanții seri
oase. Caut persoană sub 
25 ani pentru post babv 
siter în străinătate. închi
riez apartament patru ca
mere, etaj 1, în Dorobanți. 
Informații tel. 231748, în. 
tre orele 7—8,30 ; 20 —
23. 225715, între, orele
18-20. 628226. între, orele
16-20.

(1363)

, ■! Abonament la ziarul
/UllLAftlTIIl IIDED"

(1556)

• NOU !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguran

ță maxime. PLATA ÎN 
RATE Distribuitor 
IMPERIAL ORASTIE, 

051/61258(1.
(8386)

• Vând garsonieră, zona 
piață. Deva. bl. 10, Mihai 
Viteazul. Tel. 214322. 
016654.

(4582)
•9 ’-aud mașină înghe

țată. suedeză, vitrină fri
gorifică, 10 mese din lemn, 
chioșc ICIL, ambalaje 
diverse, dotări de bar, nia. 
să de tenis. Tel. 215883. 

(4562)
• Vând autocamion Sa-

viem earosai, 19.500.000, 
negociabil. Tel. 613777, De
va. (4354)

• Vând apartament 3 
eamere. Gojdu, reamena- 
4at, deosebit. Deva, bl. E14, 
(preț 25 000 DM. Telefon 
823726.

(4355)
• Vând masă biliard și 

combină păioase „Klass*,
.«omos, tel. 611108. Căstă. 
ian Octavian, comuna Ro- 
mos. nr. 151.

(1357)
• Vând garsonieră Orăș- 

tic, Audi 80, 1988, preț 
6500 DM. Tel. 617537.

(4566)
• Vând talon Dacia, 

C.l. Tcrmoteka 25, boiler 
Vaillant. Tel. 611653.

(4567)
• Vând IMS Disel, 

Vălișoara. nr. 57 (centru). 
Resiga.

(099138)
• Vând apartament 2 

camere. Deva. str. Teilor, 
telefon 620387.

(1185)

(4556)
• Vând boxe audio Uni- 

tra 2x110 Wați, stație 
JVC 2x80 Wați, CD por. 
tabil, videorecorder cu 
telecomandă. Tel. 613045

(4568)
• Ocazie! Vând socie

tate umanitară, fără acti
vitate, scutită impozit, în 
matriculări autoturisme. 
Tei. 232581

(4568)
• Vând Opel Kadett 1.2 

(înmatriculat), cu motor 
rezervă, preț 8.5 milioane. 
I.ăpușnic. 110

(4569)
• Vând (schimb) casă 

mare, 4 camere, Ilaia de 
Criș. cu apartament De
va, Hunedoara. Brad. Tel. 
232838, Deva.

(15501
• laiul 5 tone fân, 150 

lei/kg. Informații Uur- 
juc, tel. 110

(1571)
• Vând Dacia 1400 (mo

tor 1600), 10000 km, în 
garanție. Informații tele
fon 660117, după ora 16.

(1572)
• Vând remorcă (Ru

sia), ncînmatriculată. 
l.OOOfOOO lei. Tel. 215189.

. (4573)
• Vând autoturism To

yota Starlet. 1158 cmc. 
fabricație 1981, înmatricu
lat, motorul în stare per 
fectă, caroseria necesită 
reparații, la prețul de 
1800 DM. Tel. 225015, 
după ora 16.

(4574)
• Vând apartament 2 

camere. Brad. sir. Liber
tății. bl. B19. ap. 9.

(3516)
• V ând casă mare, cu 

anexe, apă, gaz, 60 ari de 
grădină. Informații in Bă- 
cia, nr. 250.

(1575)

• Ofer 
re spațiu 
bit. Tel.

pentru închirie- 
comercial deose- 
614348.

(4580)

închirierea unei• Ofer
case cu grădină, curte, gaz. 
în comuna Băeia, nr. 23. 
contra supraveghere per
soană cu ușor handicap 
de 
tel.

umblare.
216995.

închiriez

Informații

(4361)

spațiu co-
mercial cu dotare. Tele, 
fon 622100.

(4362)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră ultracentral, ne
mobilată, cu telefon și 
Devasat. Tel. 214373.

(4358)

PIERDERI

• Pierdut pașaport pe 
numele Gcrebcneș Gheor- 
ghe. din. Hunedoara, str. 
Severin, nr. 27. Se de
clară nul

(1583)

• Pierdut carnet să. 
uălatc, pe numele Luca 
Maria. Se declară nul.

(4359)

• Pierdut pașaport, se
ria G/0119509/1992, Mun- 
teanu Marla. îl declar 
nul.

(9330)

OI ERI E 
DE SERVICII

DIVERSE

• CONSILIUL DE AI).
M1NISTRATIE AL S.C. 
AGROMEG S.A. HUNE
DOARA, în conformitate 
cu Ordonanța de 
urgență a Guvernului, 
nr. 5/1997, CONVOA
CĂ ADUNAREA GENE
RALA EXTRAORDINA. 
ItA A ACȚIONARILOR, 
pe data de 28. 04. 1997.
ora 14, la Căminul Cul
tural Buituri, Informații 
suplimentare la sediul 
unității, telefon 711759.

(9282)

o ÎNSCRIU mașini, vând 
repatriere. Informații tel. 
729110 sau 713355.

(9291)
• S.C. AGROMEC S.A.

BARAU anunță pentru 
data de 25 aprilie 1997 
ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR la 
sediu, cu următoarea or
dine de zi : modificare
statut, alegerea administra
torului. alegerea cenzori
lor. (4578)

• S.C. MICK PECO 
SRL anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a stației PECO si
tuată în Hațeg,r str. N. 
Titulcscu, nr. 21. Recla- 
mații și sesizări în termen 
de 15 zile de la publica
rea anunțului, la APM 
Deva. str. A. Vlaicu, 25.

(1570)

• S.C. ȘO1MUȘ PAN. 
SERV SRL DEVA anun
ță intenția de autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului a bru
tăriei situate în comuna 
Șoimuș, nr. 41. Contesta
țiile se depun la APM 
Deva. în termen de 15 
zile.

(1559)

*
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CUVÂNTUL LIBER"
■........—w —------ ---------

L W-

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne in continuare calea 
cea mai avantajoasă de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este 
de 11 exemplare primite gratuit 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNC’TI-VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, 
dacă nu aveți abonament, 
rilor poștali să vă facă.

evident, 
pe lună.

ABONA- 
', tar 

solicitați facto*

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani in nume
rar —, iar Ia RODIPET Deva —- prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RAMANEȚI cu NOI I

S.C. CUVÂNTUL 
LIBER

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

S.A.
situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
Apă minerala
Bere
— BEGUN
— SILVA
Votcă — 33
Rom — 32
Lichior frăguțe — 30 grade

Hârtie igienică.

BIBORȚENI, 1,5 1 PET.

grade 
grade

»

• Executăm filmări 
video cu cameră Pa
nasonic, de înaltă per. 
fnrmanță pentru nunți, 
botezuri, onomastici și 
alte evenimente din 
familie, fotografii co
lor și invitații do nun
tă. la cele mai a- 
vantajoase prețuri. In. 
formații Iîațeg, strada 
Progresului, nr. 1. 
Tel. 770735 și 770367.

(GRT)

• S.G. Coralis face 
înscrieri pentru cursuri 
de inițiere în utili
zarea calculatoarelor 
VO ; contabilitate 3- 
sislată pe calculator ; 
secretariat 
calculator, 
diplomă Ia 
Informații 
625110.

COMEMORĂRI

• Cu inimile întristate 
anunțăm împlinirea a șase 
luni de la trecerea în ne
ființă a scumpului nostru 
tată, sot, bunic și socru,

POPA ION 
(POPICA)

Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră șl te 
vom plânge mereu. Fami
lia.

(4589)

• Se împlinește un an 
de la despărțirea de dra
gul nostru fiu

PREDA CLAUDIU
Parastasul azi, 19 apri

lie. ora 12,30 la cimitirul 
Bejan.

(1569)

DECESE
asistai po 
Se acordă 

absolvire.
231951 :

(1554)

• Investitor serios, po
sibilitate financiară, caut 
partener cu afaceri pro

• COLECTIVUL S.G, 
Talc Dolomită S.A. 
Hunedoara anunță 
dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost 
un bun coleg,

IOAN PETO
Dumnezeu să-l ier

te! (9297)

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber” din DEVA (lângă „Comtim” si în „Mi
cro 15”), nUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
(Ia sediul S.C. „Mercur”), ORAȘTIE (lângă 
„Palia”), HAȚEG (secția foto)

SE AFLA ÎN VÂNZARE:
4

• Felicitări de Paști
• Imprimate pentru preschimbarea per

miselor de conducere auti
• țigări (Tg, Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• plicuri

în aceste unități funcționează AGENȚII 
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICĂ ȘI MARE PUBLICITATE.
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tfS.C. Recep Plus S.R.I?
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Cristos a înviat /
----------- ------ - - -___________________r

ILȘâinbălă, 19 — Duminică, 20 aprilie 1997
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