
-  garant al supremaţiei legii
De la precedenta noas

tră discuţie, a trecut dle 
Ciucean^o jumătate de 

r an. Do întâmplat, s s-au . 
întâmplat destule de a- 

tuncL Inclusiv faptul că 
acum vă numiţi prim pro
curor. înseamnă că a 
sosit şi mult aşteptata or
ganizare judecătorească ?

' Ba. De la 1 iulie a c. 
a intrat în vigoare Legea 
i" 92 1! 92, pentru orga
nizarea judecătorească. 
’*» tr  vit pre veclţ r ilo 
cesteia,- puterea judecă- 
e ească cr,*e separată de 

celelalte puteri ale stătu- 
I lui, având atribuţii pro- 
ţ prii. ce sunt exercitate prin 

ţ  » instanţele judecătoreşti' şi 
ţ Ministerul Public repre- 
1 zientat prin procurori 

ionst tuiţi m < arch pe 
lângă fiecare instanţă.

Ministerul Public re-, 
prezintă, în activitatea ju
diciară,» interesele gene
rale ale societăţii şi a- 
pără interesele generale 
ale; societăţii, : precum şi 
drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor. Prin lege este 
asigurată independenţa

cadru legislativ asigură 
dreptul fundamental al 
fiecărui om *- consacrat 

■ ca atare în Declaraţia ti
ni versală a drepturilor 
omului — „ca pricina să 
fie judecată echitabil de 
un tri1»’mal imps rţial
justiţia având rolul de a

lângă judecătoriile din 
Brad, Orăştie şi Haţeg, 
Deocamdată, la  Brad » şi 
Orăştie, prinţăriile şi con- 

. siliile locale au asigurat 
sedii pentru noile organe 
judecătoreşti. După re
paraţiile . şi modificările 
necesare sperăm ca cel

Interviu cu dl CORNEL CIUCEAN, 
prim procuror al Parchetului de pe lârrgă Tribunalul Hunedoara

Ministerului Public în 
relaţiile cu celelalte auto
ri ăţ publice, istfel în 
• t*1 jus a să U * i făp
tuită în mod egal pen
tru toarte persoanele, fără 

osebire dc i asă, 
nal tata rigine cin -*1 
limbă . I gie sex opinie, 
apartenenţă politică, avere 
sau origine socială. Noul

m

garanta supremaţia legii, 
de, a face ca legea să fie 
respectată ca o valoare e- 
xiştenţiâjă imlispgnsâ- 
bilă.

Dar pentru judeţul Hu
nedoara, ce a 'adus ea 
nou ? *

în judeţul nostru - vor 
fi înfiinţate parchete pe

mai târziu la 1 ianuarie 
1994, populaţia din a- 
ceste zone să nu mai fie 
nevoită să se deplaseze 
în municipiul Deva pen
tru a-şi rezolva proble
mele care sunt de com
petenţa puterii judecăto
reşti. :

O situaţie mai deosebită 
este în oraşul Haţeg unde 
organele locale nu avi re

uşit să asigure spaţiul 
necesar desfăşurării acti- 
vităţii organelor Ce just . 
ţie Dup repetate intt r- 

» venţiî, îftclusiv la Consi- 
- liul judeţean şi Prefec

tură, s-a găsit înţelegerea 
necesară la Direcţia Sa
nitară a judeţului care 
este de acord să cedeze 
o clădire pentru parchet 
şi judecătorie. Deşi acum 
se aşteaptă decizia Mi
nisterului Sănătăţii, cţă- 
direa ne< e .04 rep iţ-aţii şi 
ext nderi, > eea ce înseam- 
nă cheltuieli mari şi, im- 

. plicit, timp, încât în a- 
ceastă zonă a jucjeţuîui 
perspeci vele în ne-< -r 
tivităţii parchetului, şi 
judecătoriei sunt mai îti-’ 5 
depărtate. |
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d i s c i p l i n a i
Comisia judeţeană de 

consilieri (nr. 2) —. de or
ganizare şi dezvoltare ur
banistică, realizarea lucră
rilor pu lice, ecţia n e 
ţiului înconjurător, t .v, 

servarea monumentelor is
torice şi de arhitectură 
(preşedinte dl consilier ju
ri eţean, ing. ian ■ ad 1 -  
directorul Societăţii „Hi-
»! 3-î 'I * a .t - i» u Mar£
— Retezat) s-a. întrunit re
cent într-o şedinţă de lu
cru. Au fost analizate as
pecte de impact asupra 
factorilor de mediu â  ac
tivităţii dc construcţii în 
bazinul hidrografic Râu 
M are; aspecte actuale ale 
disciplinei urbanistice în 
teritoriul judeţului, pro
gramul de investiţii pe 
1993, aspecte ale activităţii 

e de avizare docu
mentaţii de urbanism şi a 
menajarea teritoriului.

aspecte ale
urbanistice

Ii următoa a . zi ac ’i s 
comisie a analizat cinci 
document iţii privin 1 irr ‘a

\ « 1 viit ian ir . ti
<;i unor întreprinzător 
pari cularî doc nhentaţii ce 
aticric? ■ j  , avi: ~tr j .  
comisiile locale de profil, 
f au pu în discuţie propu
nerile pentru implaxarea 
realizarea unei staţii de 
distribuire produse petro
liere/— la  intrarea în' Do- 
bra, o casă de modă în 
municipiul Deva (arhitect 
■ icolae Ardelean), un ate 
lier de reparaţii auto în 
oraşul Orăştie, un spaţiu 
de alimentaţie publică în 
satul Josani (Peştişu Mic).

Comisia a mai analizat 
propunerea I.P.H. Deva de 

. delimitare a perimetrului 
munţilor Apuseni, perime
tru ce se introduce în ca
drul studiului privind „Pla
nul urbanistic al munţilor 
Apuseni'*.

CONCURS ORGANIZAT DE REDACŢIA 
ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBER" PENTRU 

DIRIGINTH Şl FACTORII POŞTALI
Pornind de la considerentul că a- 

bonanacntul este mijlocul cel ir>N> sigur 
pentru ca ziarul să ajungă la cititori,- 
redacţia „-t dian >lu- „Cuvântul liber,' 
*'«C,Vîhtz<'3tX. «*» concurs c 1 premii pen
tru diriguiţii şi factorii poştali.

j » stabilirea câştigătorilor, care vor 
fi premiaţi de'către redacţie, se ia în 
considerare număra! de .h'v ament* rea
lizate la ziarUl „Cuvântul liber” pentru 
lunile iulie, august şi septembrie, ţinând

seama, bineînţeles, de zona deservită 
VÎ de nur xâ dc Ibeiţilorj existenţi n> 
.-tj;* â» nctivjta e a diiîgînţiloî şi t *<•., 
râlor poşt lli pe baza clasificării efectua- 
te de Direcţia JudeţeanăîBe Poştă. - : 

Se vor .acorda următoarele ptrssP 
separat pentru factorii poştali şi sepa- 
rat >>î"»îr«j .

PREMII L I — 20 000 LEI ; -PRE
MIUL II — 15 000 LEU si PREMIUL III 
— 10 000 LEI.

ÎNSEMNĂRI I

j Au venit pe tume feciorii !
j — Eram in cursă lungă, la volanul autobuzului. |  
[ Din Deva s-a urcat un prieten bun. „Măi Viorele, tu > 
* ştii că Aurelia ta e la maternitate ? Naşte'*, Am ajuns I 
|  in autogara de destinaţie. Am parcat autobuzul şi a « !  
, alergat la mâfernitatel Am cam dat buzna acolo, am I

I întrebat de Aurelia Vesa. O moaşă binevoitoare mi-a * 
 ̂ spus : „Nu vă necăjiţi. Aveţi un fecior". Eu n-aveam | 

|  Hori. Am alergat, am venit cu flori. „Di Vesa, aveţi I 
I doi feciori — îmi spune asistentă. Până aţi fost după J 
* flori a mai venit unul". |
|  Nu m-am mai dus după flori. Pentru mine ş i» 
s scumpa soţie Aurelia veniseră florile: doi feciori. Ce |  
|  flori mai minunate putem cerc de la viaţă?" *
s Gh. I. NEGREA I

DE LA POLIŢIA 

MUNICIPIULUI 

DEVA !

Poliţia municipiului 
Deva face apel la toţi 
cetăţenii să-şi verifice 
actul de identitate, iar 
ba situaţia în care este 
expirată valabilitatea a- 
cestuia, să se prezinte 
de urgenţă lâ Biroul e- 
videnţa populaţiei pen
tru prelungirea valabi
lităţii ori preschimbare.

Apelul este adresat in 
aceeaşi măsură tuturor 
părinţilor ai căror copii 
au împlinit 14 ani, sau 
vor împlini această 
vârstă în 1993.

În atenţia cititorilor j
Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" ţ 

pentru luna august se fac la oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzor!! tic presă, până la data 
de 29 iulie a.c. inclusiv. ţ

Costul unui abonament este do 350 lei, la ţ 
care se adaugă taxele poştale. ţ

ifffa pe 2 ?
•  Dar, vă rog, a.şczaţi-vă cum doriţi 

dumneavoastră, la noi clientul nostru — 
stăpânul nostru... — zise călăul.

o  PENETRĂM PIAŢA VES
TICĂ ŞI ORIENTALĂ.' Cu şoferi 
de mare profesionalism, cu ma
şini puse la punct după toate 
cerinţele, Firma S.C. „Romca- 
mion“ S.A. Deva a penetrat — 
la mare concurenţă — pe pieţe 

, din Germania, Italia, Turcia, Si
ria, Grecia, Olanda, Republica 
■Moldova, Ungaria şi in alte ţări.

„Un şofer la „Romcamion" Deva 
este un om de mare meserie, de 
ţinută, el reprezintă, de fapt, ţara 
acolo unde se duce" — ne spunea 
dl inginer Gheorghe Bolcu, di
rectorul firmei. Şi oamenii aduc 
numai laude jşi... beneficii. Lor 
si „Romcamionului" Deva. (Gh. 
I.N.)

O  MAGAZIN MODEL, spe
cializat în desfacerea legumelor 
şi a fructelor, ca în oraşul nou 
Călan, aparţinând Complexului 
Horticola din Deva (fostul Gos
tat), nu mai găseşti în judeţ.. 
Bine aprovizionat cu roşii, ardei,

castraveţi, vinete, ceapă, cartofi; 
curat ca în farmacie şi, foarte 
important, preturi rezonabile. 
(S.C.)

G POLUARE... NOCTURNĂ. 
Obiceiurile de a aprinde contai
nerele de gunoi noaptea revin 
din nou în actualitate. Numai în 
ultimele seri, în Deva, s-au 'con
statat-mai multe cazuri — strada 
Ion Creangă, cartier Gojdu, Mi
cro 15, de poluare nocturnă prin 

fumul degajat de incinerarea lentă 
a gunoaielor. Din păcate, după 
opinia locatarilor diii zonele res
pective, soluţia aleasă, în cazul

de faţă, este. cea iu  a? neprielnică. 
(C.P.)

0  NEÎNŢELEGERE. Dl. Romu- 
lus Muşa din Cristur, care de
ţine în proprietate 5 animale, a 
plătit suma . (le 6000 lei pentru 
cosirect unei suprafeţe de furaja 
din zona C.F.R. Numitul Alexan
dru Pop, tot din Cristur, îi face 
necazuri însă dlui R.M., nelăsăn- 
du-l otava pentru coasă de pe 
terenul respectiv. Asemettea ne
înţelegeri nu sunt de natură să-i 
încurajeze pe cei ce doresc să 
se ocupe cu temeinicie dc~ creşte
rea animalelor. (N.T.)

•  ClIIŞINAU. In cursul 
întrevederii cu premierul 
Andrei Sangheli, experţii 
misiunii BIRD, aflaţi la
Cliişinău, au anunţat că 
au pregătit un memoran- 
Vmt conţine 
privind tranziţia Republi
cii Moldova la. economia de

primirea «• 
jutenUuţ partea Băncii 
Mondiale, incluse in  me
morandum, figurează dis- 
tribuirea fc®nţir*f®r patri
moniale către populaţie, 
începând din luna septem
brie, elaborarea unui pro
gram social, asigurarea po
liticii de salarizare în con
formitate cil economia de 
piaţă, reducerea sistemului 
comenzilor de stat în agri- 

• cultură, dcmoriopolizarea u- 
nor mari firme de stat etc. 
Totodată, s-a propus crea
rea unui consiliu de ex
perţi pe lângă conducerea 
guvernului ,care Să exami
neze starea de lucruri şi 
să faciliteze aplicarea noi
lor experienţe,, precizează 
agenţia Moldova Preş.

•  GENEVA. în  cursul
convorbirilor dc Ia’Geneva. 
dintre1 SUA şi Coreea de 
Nord privind inspectarea 
instalaţiilor nucleare ale 
celei din urmă s-au înre
gistrat 'progrese, iar cele 
două delegaţii se vor în- 
tâlni, din nou. Vineri — au 
declarat tî 1.1 ■
tora, citaţi de agenţia 
Franc© Presse.

Robert Gallucci, subse
cretar dfc stat pentru pro
bleme politice şi militare, 
conducătorii! delegaţiei a- 
mcricanc, a calificat dis
cuţiile dc miercitri drept 
„utile", fără să olcrc a- 
mănunici 'Omologul său 
nord-corecan, Kang Sok- 
Ju, priin-adjuuei al -m i
nistrului de externe, a 
declarat vă ele au fost 
„foarte intense”, „produc
tive şi utile", abordând un 
mare număr de probleme.

•  VARŞOVIA. Un incen- 
diu> criminal a izbucnit în 
noaptea dc marţi spre 
miercuri la sediul Federa
ţiei Po(0neze de Fotbal, 
prd^ocând pagube mate
riale, anunţă agenţia Fran
ce Presse, citând surse ale 
acestui organism.

Un conducător al clubului 
Legia Varşovia, care a ce
rut să 'nu  i se divulge nu
mele, a estimat că ar fi 
vorba dc im act al supor
terilor acestui club, mâni
oşi din cauza ultimei mă
suri luate do Federaţie. 
După cum se ştie, atât Legia 
Varşovia, cât şi Lks l.odz 
au fost sancţionate săp
tămâna trecută dc Fede
raţia poloneză, primei e- 
chipe fiindu-i luat titlul 
dc campioană, iar celei dc-a 
doua, cel dc vieecampioană. 
Cele două Tormaţii au fost 
găsite vinovate de vânzîirc 
de meciuri în campionat. 
Această măsură a fost lu
ată după vizionarea înre
gistrărilor video ale întâl
nirilor din 20 iunie dinlre 
Legia Varşovia şi Wisla 
Cracovia (6—0) dintre Lks 
Lodz şi Olimpia Poznnn 
(7—1). Titlul dc campioană 
a revenit celei de-a treia 
clasate. Loch l’oznan.

m im
U L T IM A  O R Ă

Am aflat că ieri Jude
cătoria Deva a hotărât pu
nerea în libertate, pe ca
uţiune, a dnei Măcinări 
Alionescu.



1USTIŢIA -  garant al supremaţiei legii j
(Urmare din pag. t)

Intr-un mai »6chi in- 
tetfM  a t  spuneaţi că «ta
rea tofracţienalS este ba 
creştere ţ i  că, din acest 
punct d e  vedere, 
intra mgi repede în B- 

- uropa. Ai^ a w t  di «ti Late, 
astăzi, litnM iM M  Vt 
cui cinci In nivelai oon- 
tineateluL Dut setei punct 
de vedere, în Judeţul Hu
nedoara, cum se prezintă 
situaţie ?

Starea infracţională se 
menţine la. un nivel ri
dicat, deş» In primele 6 
Ioni ale acestui an se ob- 

. servă o uşoară a lin a re . 
Numărul celor trimişi bt 
judecată sau sancţionaţi 
de procurori fiind a- 
proape P*fe. cu cel din 
prima jumătate a anului 
anterior.

Au apărut fen tmnte » i  
In ultima jumătate, de 
an ?

Ca fenomen nou putem re
marca q  creştere a nu- 

' mărului caUZCA-r bl care 
vutul publ c i  *t u- 

lar sunt Băgau e  cu m-

Sortante sume de bani ţi 
urniri l<i valori ridicate 

de către grupuţi de in
fractori acţionează
organizat. €reşf% efc <â«* 
menea, nunta -ui celor 
căre Înşeală ■" societăţile 
e c . .  late cu capital «. 
stat sau privat prin emi
terea de CEG-urJ fără aco
perire . ’ .

Care ar fi cauzcl'c 3- 
cestrf „explozii** Infrac
ţionale ? - ,

* •
C a ş i te-şurii-trecuţi, în 

cau2 #ie instrumentate de 
poliţie ţi  procuratură' se 
regăsesc aceleaşi feno 
mene, cum a r  fi abuăul 
i '  aleo >*s situaţii precare 
în familie, lipsa de supra- 
veghe i a r.  j M ’ îl r, <■? *za 
deficitară 3 bunui ito t
precum şi o atitudine de 
respingere a oricăror re
guli- de comportare civi
li .» i dato at« i »• « gi ave 
rămâneri în urm ă pe tă 
râmul educaţiei şi cul
turii. .

în judeţul nostru, care 
sunt infracţiunile cu cea 
mai marc pondere ?

Ponderea cea mai ridi
cată a infracţiunilor să
vârşite în judeţ o repre
zintă furturile în dauna 
avutului public ţi parti
cular. Jumătate, din ce
tăţenii trimiţi în jude
cată au săvârşit astfel de 
fapte Infracţiunile de tâl 
hărie, viol, vătămare cor
porală, precum şi la le
gea circulaţiei sunt nu- 
neroase şi, fără „ exagera, 
se poate spune că se pe
trec zilnic. Au fost tri
mişi în judecată 16 ce
tăţeni care au săvârşit 
omoruri, iar pe rolul . 
Parchetului se află în 
curs de cercetare, în stare 
de arest, alţi indivizi care 
au atentat la dreptul su
prem al fiecărui om — 
viaţa. Trebuie 8% mârtu 
risesc că de multe ori 
rămânem stupefiaţi de 
cruzimea unor astfel de 
fapte.

V rând-nevfâud, ajun
gem la un subiect despre 
care astăzi se vorbeşte 
foarte mult — corupţia. 
Părerea noastră este eâ, 
deocamdată, prea mult se

vorbeşte; ţar de făcut, $0 
face cam puţin. Aşa o 
fi?

> Corupţia constituie o 
manifestare antisocială 
care aduce atingere rete- 
ţiilor sociale a c& r  nor
ii iiă formare, desfăşurare 
ţi dezvoltare nu sunt po
sibile fără apărarea 
nului mers a! Organelor 
publice, .prin asigurarea 
exercitării cu probitate de 

' către funcţionari a atol’ - 
ţiilor ce le sunt încre
dinţate şi prin combaterea 
fapieioi de venalitate ale 
acestora care lezează drep- 
iurile legale ale cetăţeni 
lor. •-

Mijloacele mass-media 
aduc la cuno ia» ct,A|€- 
ss-s>* zilnic fapte de «  

rripţie. Desigur, nici ju- 
deţul Hunedoara nu lip
seşte din aceste exemple. 
©In nefericire numărul 
cazuri!* de corupţie ,*&■ 
m  contimiă, creştere Iar 
fenomenul este greu de 
obnoscut şi combătut. Pe 
fendul tranziţiei către e- 
QOnomia de Piaţă, avan- 
a y  e ilegal create 

Amcţionaiul public venal 
pst fi deosebit «# sm 

■ portanţg pentru cel care 
aii mită Astfel că posi
bilitatea pierderii avanta
jele# MM
ingr«ttti«ie fssjrt ţi*at»> 
mijloacele aflarea ide vă
rului ‘ * •

Carzuî cel mal recent şl 
mai rrtare de corupţie iţi 
judeţ a  fost dewoperit 

• şl. se affă. îrt eufs de" fefc-,
- cetare de' către procuror 
13 Abatorul din Petro
şani, despre care ziarul 
„Cuvântul liber" a scris 
destul de mult, si feţ, are. 

■> î-Osţ să in trăm  im. aipâ- - 
nun te Aş vrea doar să 
eamîntes* cititorilor că 

diferiţi Cetăţeni m  vân- 
dut abatorului vife tarate, 

ir în ac e #-.* înregistrat 
vânzarea de tineret bo
vin, ceea ce a dus Ia 

-importante câştiguri, de 
ordinul a circa 3 .milioane 
lei pentru cei care au 
organizat această afacere.

: Au fost arestate până în 
prezent 6 persoane, din
tre care amintesc pe £&-'> 
colan Izvorel -ri director 
la abator, Cristea Gheor- 
ghe -*- , fost director al 
abhtorului, la data ares
tării angajat ca medic 
veterinar la Poliţia Sa
pi tar-Veterinară, Scorei 
Io n —■ şef de secţie ia 
abator şi Ardelean Lucia 
>— funcţionar la primăria 
municipiului Petroşani.

Procuratura are în pre
zent o legislaţie adecvată 
pentru a acţiona împo
triva acestui adevărat fla
gel al societăţii ?

Legislaţia penală exis
tentă necesită a fi îm
bunătăţită. Sperăm că 
Parlamentul va ţine sea
ma şi de propunerile tle 
modificare legislativă ale 
Pm * StreţilOT proCUTOri •*.< 
Judecători, pentru ca. ast
fel riposta dată' fenome
nului de corupţie să fie 
m ai eficientă.

Dle Ciucean, care este 
după părerea dv infrac
ţiunea cu ceţ mai nociv 
efect în ziua de azi ?

Cred că sunt în deplin 
acord cu cititorii ziarului, 
afirmând infracţiunile 
dO corupta- pfeetrin- şi e- 
vaziunea fiscală care, pâ
nă în prezent la noi nu 
este iner m natâ, repre-

i

zintă fapte deosebit d e j  
.Ksiculoase pentru » w .  
de drept Interesul prh 1-1 
tor la funcţionarea nor- J 
mala şi la prestigiul a d - | 
ministraţiei publice . In * 
sensul larg ai cuvântuluij I  
trebuie mai-bine ocrotite, 
prin legea penală. g

Ca m im procuror, ce j  
vă nemulţumeşte fn cea |  
mai mare măsură ? *

cea 'Mat mare nemul-l 
turnire este legată d e ; 
faptul a  m'- ziarişti, |  
fără să se documenteze * 
corespunzător, acuză p ro - | 
curorii de Mpte pe care J 
* > le-au săvârşit. î- *. 'c,.‘ & 

articole publicatei 
înziarelecentrale, la  emw-L 
proeororii dlrt Jti(feftîî| 
Hunedoara, inclusiv eu, * 
am fqţd co aa t că ter»

; giverHp» WmyioasmM U« . 
hor d m ttk .V  dmplă fa*! 
formai* la  «ţriu • • 
tului jn-' fi' mai *uit£ifenre| 
pentru a afla că acestea * 
au fost sotuţiimate. , a ^ n ;  
dintre cei certaţi cu ie g p tf  

nc trimiţi ţ» ‘a c t ,w t  *» 
chiar ■ în stare de arest

ziarul dvs. nu au apărut • 
astfel de denigrări. jţ

. Bxisfă nu guţlne păreri I  

:n fccnei. I» li  UUB | ,

.. ... ■ • ; - -. ".ik_ ■
Desper, dorinţa de a |  

se lucra reped* S*. câhzeie J 
penale aflate pe rolul |  
parchetului din judeţ es- I 
te  normală. Dorim şl noi > 

',va.a tisj m*4 re-1  
uşim t.n teste cauzele. Vo*> 
-tnaiBi;-̂ B«*aor: pe ; care fc 
trebuie să-i soluţi«mărt» în 4: 
cadrul parehetului este a- 1 
«tm dublu faţă de anul ;
1880, c< T»rţH  şi i
gravitatea loi ’
mai- mare. - *

Din totalul de 43 d e | 
>ro ■! c, t at trebî 4 

s<1 lucreze în judeţ; avem |  ‘ 
în prezent 8 posturi va- * 
cânte .şl sunt puţine şpe- V 
ranţe I să le completam. J 
SalariPe magistraţilor pro-1 
cutwl sunt iriici in * 
paraţie cu câştigurile care |  
le realizează alte categorii |  
de jurişti (avocaţi, eonsi l 
Iieri jurididi la iriâi m ultei 
societăţi- comerciale) ast- %
fel că, având te vedere |
şi numărul mic de ab- î 
solvenţi âi facultăţilor de |  
drept din ţară, este foarte J 
greu de a  găsi eam enti| 
necesari acestei activităţi. I 
Pericolul care planează J 
asupra magistraţdor spo- |  
reşte zi de zi, thai ales * 
dacă avem te vedere în- * 
ceputurile de crimă or- I  
ganizată * ire . SiU'.'cr. , 
şl la noi, îistfel înţrit cu-1 •- 
rejul de a ocupa 6 astfel; 
de funcţie este tot mai* 
mic. I

Având î« vedere m uş>4 
«rga-nizare ă I
cum vedeţi in viitor ac- î 
tivitatea parchetului ? j

Fiind un optimist din |  
fire  ̂ cred câ vom retişi I 
să dăm riposta necesară î 
creşterii cri minaţi tăţil |  
Peţsonal, îmi exprim tos- * 
vingerea că însănătoşirea I  
climatului social, te  par-* 
ticular a stării siguranţei |  
civice teste posibila. M lsv J 
tnedia poate contribui ia a-1 
ceasta- prin relatarea «o-1 
rect» a faptelor şl co- î 
maitarea lor nepărtint- j 
toare. »

I

Jla iMam, Lcl cÂdfitan:
— Am întrebat pe ci

neva aid, te 2 « ă  uwde 
se poate mânca p  b a  o 
bre» *i a i  m  răspuas 
4*tă* -t, boeptâ t „Cei ma* 
bine e la Adrian*. în
seamnă că vă cunoaşte 
şl vă caută luarea, dle 
AfJftIAN LASC?

— Normal Sunt co
merciant in zonă de a- 
proape 30 de ani, £o sunt 
de loc din Godineşti. Stei 
p-tc-% site îîJ Sigur, 
î-i unităţi t'c stat iar dc

! anul trecut la firma mea 
ţ proprie.
|  — Dtecî sunteţi puteau,
i Cum se cheantă ârta» 

dvs?
— S.C. „Comlmpex A- 

disr»* ajLL  Zssm, A m , 
pt loc dnţa mea t<?
«BWe i; « n  t.f~
f u â iâ t 'd B m ip ig l ' i i : '  
alimentaţie publică, dre- 
facere produse alimentare 
şl iărmâMperie.

• ţ .  Si **• pare cAjfc|ce|l 
Aveţiviiulte

d e d i f e n ţ i t e ^ ^ ^ l -

sunt asemenea 
îEam?

— Ba mai sute câteva, 
tesă la noi este aşa cum 
se vede — adică marfă 
diversificată şi tot timpul 
proaspătă, mediu ambiant 
atreahil, preţuri .accesi
bile. De toate acestea pot 
vorbf Ifenţîi

CONVERSAŢII

’ s— Cine sunt 
dv*?

— Oameni din. comună, 
mundtori dte zonă, tu
rişti, călători ,auta* pe 
şoseaua Deva — Arad.

— înseamnă că se câş- 
tigă ta f  ,
* — V-o aduc p  • i  
cele şase angajate a:

. _ ,*ă Vă, spupă- . 
ja l r tz i ie i  nainsf jajtei Idp l 
Ptei, ated aceste dpr sPR»

ctiea#k Iar dteaţt 
dteillte 
. — Observăm că . wot 
ere riitiil oevo*. dl» A- 
drtes tftre.

- Da, facem do*»â 
. rase. De asemenea, t e  «u- 
rind , vom des^dde ţ i  1* 
s|» taM  de neurre«*lM«lrie 
dte localitate (Zam ~r- u i t i  
un chioşc de r dcitirf" n  
produse alimentare.

— Deci, iMte tete» Ic 
&C. jGomiSm&ex Adrian^ 
SJăJL Zum 7 
' —; N-o* putea spune Oft 

toate. Mai greşim şţ 
mai «ost probleme, jpt- 
portant este te, ne fete* 
legeni, eă punem ţ a r i n i  
». lâreaa rit
mursciat eoerm. D a rp fe -  
eem dameni- Ku
pa» foarte imte te devte»:
.jQ|nufnţ . mML»

jhuuh huşii u . ire  tş f*
ţumlrea noastră — a mea
. . a «tiMdtemtier ppif
.eSle fHi|Pteirap'ritenpil< 
n â $ m 0 m  el: t l  penteW 

'j& eufetăm.

DîMiTBU Giib ONIBA

PROTECŢIA CONSUMATORILOR
NU ÎMBRACA ASPECTE POLITICE!

. Se cunoaşte f ^ tu l  că 
Oficiile jNNfen» fdfttfei 
pretectii- t  * m ’ iăSMta 

4 ere ’z. «* «stfifi’s .«a
lernăâBţmffed M.
® k fitoM , fa  . tfe 

caz activitatea acestora rfe- 
pţ0,m i să îî» vi «i

m i aspecte îOtHiee. Din 
păcate, si înt^nese |f  si
tuaţii când unii patroni de 
fkm e îi acuză pe salariaţii 
OP.G, dacă aceştia con
stată abateri de ia  normele 

. legale privind calitate ||.fâ- 
duselor şi serviciilor, pe 
cp»  !!j  P !rv?<* « î -c- 
derea pentru a apâre be
ţ i -c '. k şi să lătate i »  *- 
matorilor, că s u n t' iitifrii- 
cati să £a r;S o ni *>« -â u j 
u i t e  " ■ ■ ■ ■ -

Spre exetpfda^
Fremor Coteexişt

; do-

litlcâ, ce6a ce este cu to
tul neadevărat. Aceste as
pecte . fiind clarificate din 
capul locului, vă prezen
tăm câteva dip rezultatele 
acţiunilor dc supraveghere 

i ' ji „r4. apr iv în 
prima decadă a lunii itilfe 
a.c., faţă de caro s-au luat 
măsurile de rigoare, apli- 
cându-li-se amenzi şi oprin- 
du-se de la vânzare pro
dusele ce nu corespund.

Hunedoara; s-a găsit 
cotată import Turcia 4
s *- M iiiîifc fatÂ docassente 
de aSes-su» calitativi, i »  

t tr-o situaţie asemănătoare 
s a  afisd si praftd de

vîssei& 4 Qktnpqanţ -u 
fefjle la wahzâre de către 
i ala d in  A “>\4 t i SC. 

turnix S A L  Arad. 1»
ambele cazuri, . confrem 
,-'«vs,a. , ‘U* O.G r - . • 
f : '’ £ a  comercializa

rea ţ ;r*<!'*»rfer te u i »
■ s-au «lat amenzi <fe «âte 

500 000 iei.
; 1> asemenea ,»i ,%'« » 't-n- 
travenţiOnale de câte 500 000 
—1000 000 lei s-au aplicat 
într-o serie de cazuri pen
tru  comercializareă de pro
duse fără elemente de 1- 

. dentificare a calităţii, a pa
ram etrilor ce caracterizează 
mărfurile şl modul de uti
lizare. Astfel de situaţii 
s-au întâlnit la  S.C. A ura 
Alimex S.R.L. Hunteddara 
(lapte praf şi bere), S.O. 
Culimât S.R.E. Orâştie 
(îngheţată), S.O, Dimpex

S Jtfe  Araci (şamport, de-

, De sancţiunile de rigoare 
au avut, parte şi 
de' servicii la  care s-ău e- 
fectuat controale şi . 
gătit nreegăM Ih f
e=« -s^âoseSt si'4 M rre#
. satt.:1‘~B&şîi^reaf: fiuifelo? 
practicile ptetru executa- 
rea 4# l&aftri.

Un caz aparte s-a con
statat. «I la ^agatinu l aB- 
mentar nr, fu (b i H am - 
doara ţşte dc unitate 4bm 
Lina Martiiiş), 
oprit de. te 
preparate â* t . i  *se 
surit interzire «o>»$»)rroaiîî; 
prin reglementări legale, 
r eflind c.src*tvMioMh.e>-e ca
litativ,ceea ce ă  bttptu p ;  
aplicarea Unei amenzi sub-’ 
stanţiale.

operăm eă agenţii eccoo-i 
mici au înţeles Une faptei 
eă isspeclofi* de 1@ OJP.^.. 
nu urmăresc nici un inte
res j  . itic în activitatea eai 
o desfăşoară pentru asigi*-, 
rarea unei reale protecţii 
a consumatorilor.'

NICOLAE

U n  g e s t  u m a n i t a r

Co gândul la micuţii năpăstuiţi de soartă
Dacă acum cel mici sunt 

în vacanţă te. munte sau 
>n m arr ori pe t*e 
acasă, lângă părinţi, cel 
în grija cărora sunt lă
saţi timp de ore, zile sau 
chiar săptămâni — adică 
p  rsonal i gric iniţ* îre — 
conţin ,t activitatea t«ă- 
danfa spre a înfrumuseţa, 
atât cât le stă în putinţă, 
interioarele, spre a da 
prospeţime şi culoare, u- 
tilitate incintelor şi spa 
ţiilor de joacă, ctesefer.

Ne aflăm la Grădiniţa 
cu program săptămânal 
nr. 3 Deva, din strada Ba- 
riţiu. 6  unitate unde n-a 
încetat nici o clipă muncă 
pentru ccpfl, chiar dacă 
ea nu fete direct cu co
piii; Cri-- «feijinul Inspec- 
toratului -Şfelar Judeţean 
»-m  făcut lucrări de >u- 
grăvlre şl vopsitorii, re
paraţii.

— S-a realizat de fapt 
o igienizare generală •—

spunea dna Marcela Du- 
ftăj, d irec t« » | b^M taţbi..

dori «i «k* <>« 
calde mulţumiri tuturor 
celor, care s-au gândit te 
copiii noştri, pentru că 
atunci când vor reveni să 
se simtă Intr-adevăr -ca 
într-o casă din care sâ nu 
lipsească nimic.

.De fapt, această gră
diniţă — a completat dna 
Zoe Ivănuş, inspector de 
specialitate, va primi, în
cepând cu 1 septembrie 
a.c., statutul de Casă de 
copii. Trei grupe (40 de 
copii) de la casele de copii 
din Orâştie şi Bretea vor 
găsi aici mediul ambiant, 
căldura sufletească a per
sonalului de care au atâta 
nevoie".

Dar la aceşti copii ne
vinovaţi, .- ««tiuiţi - de 
soartă — mulR < ori 
părăsiţi ea ftbşt* eblecte 
«sMosltoare de către

> ie-au dat vtetft' 
gâ»at ti feti «te

meni. Btie • vorba

cer care 
— s-gu

cel }?# de «dartaU .s» 
•formează -rvlc-ciir»?! Ş«*- 
ţiej Rxpieatm* TVnaMvee»

' canică. de . la  Tenasnum*
. treia Mintia, eare an .do-, 
nat viitoarei case de « ştii 
suma de 1122 000 Iei. î-  
Kîţtottva '«« fw»M# 
la câteva persoane sa**', 
din p itii m fetă mmSmMgăg: 
m  ţtmst «5 rămân&
nime —. a feti r firobsp, 
concretizată de toţi #• 
ceşti oameni dc suflet, 
mulţi dintre ei părinţi ta 
ândul l 'T, M ie uo fte t 

umanitar deosebit, pen
tru mire conducerea insti
tuţiei, top ceî interesaţi 
spre a aduce fn «pnţgfe 
grădiniţei atmosfera ftte 
timă, tte familie, le 
ţumesc.

- . m r n a m s j m *

V



C apelă ecum enică 
la Spitalul M unicipal 

H unedoara
Dki Iniţiativa Spitalului 

Municipal Hunedoara, la 
b ţd e g n  * v'i rep 
cultţloi * m< ie ul Hu 
ntd®sm i t 2 noiembrie 
î90Ot s-fi hotărât conştrui- 
ra$ unei CAPELE ECU- 
MENICK te  Incinta spita
lului, ufipeUi care să fie 

oficierii slujbelor 
rigîglo*** şi actwdâru *1»' 
asistentă . religioasă, să 

altă realizarea tainei 
pentru copii a- 

bgndo^aţi sa u bolnavi grav 
şl ac botezaţi, precum şi 

unui ca-
. dltt c-aspunzăţor - recule
ge*'# betaavilw aliaţi tem- ' 
parar Io  gpitaiul nostru.

{deea construirii acestui 
iteaş s-a aaMett*Umt . în  
dţmra  variante de proiect 
egre; "fit decursul «eter 2 
m i. aa suferit <>"3sdifi ârî 
s iN i s-a « fim  la  flcteteb 
finală, aprobată al adop
tată de toate cuUejo par ti- 
dnante. Broigeţte, a?t 
Mare. m  .49 A U lrafe »  : 
1. 01. 1993, a fost avizat si 
aşfcfizat de, Prin|&viş: g^|-: 
ttfedoara Şi' este - ifffîijtr  - v* 
egecuţie. Turnarea lunda-

d»«te« -m  b w M , pu tin i
căi* S-au acumulat In con
tul fir ."aflat:*::-'# .. deschis■ 
Iş S u c a  Comercială Hu

nedoara, suma de 2,5 mii. 
lei, prin donaţiile cultelor 
semnatare ale protocolului 
din 2 noiembrie 1990, Con
tinuarea lucrărilor este 
legată de găurea unor eăi 
şi mijloace financiare din 
partea tuturor oelor anga
jaţi In realizarea lucrării.

Caracterul ecumenic al 
lăcaşului r e  obligă la  m -  
pectarea tuturor rânduieli
lor creştine specifice. In 
acest context, aşezarea . jâe- 
trel de temei! este un A i 
tradiţional, care vă fi im**

' plinit la 17 iulie 1903, ora
11.

Menţionăm că nu ne-am 
gândit să implicăm Minis- 
eru l -Sa ătâţij în i*> anţa 
re-şi nici nu sperăm Ir» 
ajutor de la bugetul sta
tului — . care şi.- aşa -este 
destul tje sărac — ne bazăm 
mutmi pegawBen! s i . iftşti- 
tuţO ţâră  vof fnţeldge că 
prin donaţiile lor s.- va 
îm plini o»  act de cemM- 
nâdne naUâaală $  nefigi- 
oasă, menit să întărească 
—t, psihic şi, şp||ituaJ — o- 
t»Ul bdtehMţ ă ţ ^ t  sub; tra- 
tâment ş! îngrijire medi
cală.' -

CONDUCEKEA 
SWTAIJ LUI 
MUNICIPAL 

HUNEDOARA

„Clubul văcarilor1' o simplă poreclă?
Sa « d p i unde strada i  Decembrie se lntreiaic cu 

«treăa A sid  Vtafcn se află „Ciub«l meşteşugarilor'1 lo
cal căruia unii li mai spun şi „Clubul văcarilor*. Nu ştim 
de ce această poreclă. întrucât nu există nici o asemă
nare între Clubul văcarilor din interminabilul serial dc 
televiziune şi localul din centrul Devei. Din Dallas ştim
e i la renumitul restaurant din Texas servirea este ire
proşabilă, eleganţa se află Ia ea acasă, de curăţenie şi 
ordine ce să mal vorbim! La „Clubul văcarilor* din re
şedinţa .judeţului lucrurile sunt departe de aşa ceva. Aici 
păţi să stai la o masă cât vrei căci nimeni nu te în
treabă cât arată ceasul. Feţele de pe mese sunt găurite, 
boţite, scrumierele mereu pline. Şi toate acestea în con
diţiile când în unitate lucrează cel puţin trei fete în 
fiecare schimb. Aspectele consemnate mai sus sş întâmplă 
a i ' e t t u r i ' d l i i d ' 4 ^  şeful din unitate, ci şi când 
domnia sa est* prezent, ceea ce relevâ rolul-mărunt ce-1 
ane Ni bonte mers ul afacerii. Am seri* aceste rânduri 
îw urma mal multor sesizări venite la. redacţie. (Tr, B.)

FOTBAL CUPA ,
Cu ocazia zilei Metşlur- 

fisojîs.4 Sindicatul . de la 
J B â m m ifs *  Călan a  organi- 
tat, te  perioada 8—31 kt*
Uâ 1893, tui campionat de
t;4:bdl intre secţiile combi
natului — eadstecare, sec
ţ i i  1 furnale, G.M.A, aglo

merare BJE.E.AJd.C, C.E.T.,
M lwinistsretiv, coloana a- 
Ptei.-. mecşartică, turnătoriile 

II, şi eîHndri, repa- 
ţa t i  ‘ transport,.

METALURGISTUL"
H.G.A. şi chimică. Se vor 
acorda prerr \ între 20000 
şi 50000 lei câştigătorilor 
primelor patru locuri din 
clasament. Tot Sa această 
perioadă au loc coneur uri 
de s şah,, tenis-fotbal, cros 
şi tenis de masă, dotate cu 
diplome fi premii în bani.

T1BEB1C
. MANBRESCU,

'  cotaborator

QUASAS ELECTXO S&L. DEVA 
Tel/Fax 065611261 

Vă oferă-din stoc î
•  Televizoare color GOLDSTAR, MEGA- 

VlSiON
•  k i tş b ţ i i  coaptele de recepţie satelit

{ — garanţie 6 luni
. ** asigurăm montarea la domicilia

•  C o m p o n en te  â?* d e  r-crepţte
•  e s c a la to a r e  de birou cp bundă s! a?4

m
Importante reduceri la vânzările eu gros.

(7596)

MAMA DENATURATA 
ŞI COVOARELE

Povestea Lenuţci Se- 
rendan este de* o tristeţe 
aparte. Atât cât poate fi
de tristă povestea unei 
mame obligată de instanţă 
la plata Vinei pensii ali
mentare pentru proprii 
copii, dar nici pe aceasta 
n-o face.

Aşadar Lenuţa s-a năs
cut acum 40 de ani la 
Hapolt. Ultimul domiciliu 
îl avea în Piteşti. Dru
mul în viaţă i-a fost în
tortocheat. Din cauza al
coolului, soţul a divorţat 
de «a, cei doi copii mi- 
nori fUnd îo^e^inţaţi spre 
creştere şi educare ta- 
tăluî. instanţii a mai sta
bilit -  ca- Lenuţa să- plâ-. 
teaseă 339 de lei pe lună 
pensie alimentară. Niei 
măcar acest lucru nu a 
catadicsit să-l facă ! Ii 
plăceau mai mult paharul 

plin şi bărbaţii. Cu mulţi 
a perindat prin ţară. Aşa 
se face că nici nu a fost 
găsită pentru a-şi ispăşi 
coţjdamnarea de un an  şi 
şase luni pentru neplata 
pensiei alimentare dato
rată celor doi copii pe 

care, fără pie de remuş- 
care, i-a abandonat.

Iată însă că tocmai de 
ziua copilului, de la 1 
iunie a.c., poposeşte din 

nou Ia Hapolt, la domici
liul mataei sale. Pentru 
a o ajuta la muncile a- 

rictîte t . Doani e Mi 
nuoea a durat intr-adevăr 
trei zile, 'după care se 
ceartă cu mama şi o

soră. Cele două pleacă la 
sapă, dar Lenuţa, fiind 
supărată, rămâne acasă. 
Nu-i ardea ei de lucru. 
Mai ales eă avea şi ceva 
de băut. După ce şi-a 

. făcut plinul s-a gândit 
că-i mai bine pentru ea 
să plece. Dar ap Unde 
bani?

In dilemă nu a stât 
prea mult, întrucât un 
vecin al mamei’ a avut 
nelnspiraţia să-şi spele 
două covoare. persane' şl 

‘ să le pună' în curte la 
uscat. Apoi a plecat cu 
ceva' treburi. A avut Insă 
surpriza ca, atunci Când 
s-a întors,-sâ nu mai gă
sească covoarele. A- vă
zut totuşi ceva urme lă
sate pe iarbă, urme ce 
duceau la grajdul s veci
nei. A anunţat poliţia. A 
urmat percheziţia. Lenuţa 
susţine că nici nu a  vă
zut cele două covoare. To
tuşi sunt găsite în grajd, 
acoperite cu fân. Pusă 
în faţa acestui fapt va 
Spune mai târziu că ie-a 
furat pentru a-şi face 
rost de ceva lei pentru 
drum, Nu ca să-şi vadă 
copiii, desigur,

Aşa se face că Parche
tul dc pe lângă Judecă
toria Deva hotărăşte a- 
restarea ei preventivă. In- 
momentul de faţă este 
trimisă In judecată pentru 
furt calificat !;* dauna 
avutului particular. Trist, 
îi tr ad văr,

VALENTfN NEAGU
.v w w w A A S tv v w v  < v o v w ‘w w v yyw w w v\ w

•  PRODUSE AGROAUM EN- ■* BĂUTURI ALCOOLICE.
TARE — zahăr, orez, gris, paste fă- •  COSMETIC® ŞI DETERGENŢI 
taoase, «lei, sare, oţet, condimente — de la săptiau! Fa până ia Camey, 
etc. opt sortimente de detergenţi, spra-

•  MEZELURI-BRÂNZETURI — yuri, creme naturale,
produse Comtim cu adaos corner- ■ •  PRODUSE ELECTRICE ŞI E- 
fdsl de 3 ia si»3;!, brânză dulce .*.1 LECTRONICE ~  î'dm? 

brânză topită unt şi margarină {şase combine muzicale, televizoare o- 
sorUmente), carne preambalat’i, lor,' aparatură foto şi casnică, 
carne tocată şi pastă de mici. i i  SUPER MARKET S.A. De-

•  PÂINE va vă aşteaptă zilnic intre o-
•  DULCIURI ŞI SUCURI NATU- rele 6—22, iar duminica între

BALE. : - . 8 şi. 14___ _

SUPER MARKET SA DEVA -
De curând, iu peisajul comercial al municipiului Deva am consem

nat apariţia unui supermagazâu cu adevărat european — „SUPER MAR
KET* — situat la parterul blocului A 5 din bdul DecebaL

Iniţiativă a cinci tineri inimoşi SUFEB MARKET se Iiittjfune prin ele
ganţă, deslgn, amabilitatea personalului, multitudinea de produse oferite 
cumpărătorului, dar mai ales prin adaosurile comerciale practicate, de 
cel mult fă la sută.

SUPER MARKET SA DEVA vă oferă:

mm n i  a d e v a r a t  european

ffW#Srî*te din cam e, de cea ţaai calitate* pot fi cumpărate la orice oră,

Super Marker DevaEconomic de timp şi de bani numai prin

Aparatură electronică pentru toate opţiunile dvs.



„Eu, îm păratu l m um iilor"
Doctorul Serghei Debov 

este singurul om al plane
tei, care a cunoscut îndea
proape pe toţi conducăto
rii comunişti ai lumii. (Ba, 
fără a exagera, putem scrie 
că medicul moscovit a avut 
ocazia nu numai să le stea 
alături, ci chiar sâ pă
trundă în intimitatea tru
purilor celor care au făcut, 
cândva să tremure de spai
mă milioane de oameni. A 
fost intim ch Lenin şi cu 
Stalin. A petrecut lungi 
perioade cu Ho-Si-Min, în- 
tr-un Hanoi aflat în plin 
bombardament american. 
S-a întreţinut cu liderul 
revoluţiei angoleze Agos- 
tinho Netp, "cu preşedin
tele Cehoslovaciei, Klement 
Gottwald, cil primul mi
nistru bulgar Gheorghi Di- 
mitrov. Şi pe Unii dintre 
ei continuă să-i frecventeze. 
Pe Lenin, de pildă, îl ve
de de două ori pe săp
tămână. Pe „Unchiul Ho“ 
il vizitează o dată pe an.

Nu, nu este vorba de un 
medium. La 73 ani, Serghei 
Sergheevici Debov nu ştie 
aproape nimic despre ştiin
ţele oculte. Licenţiat în 
biochimie, el a  făcut din 
medicină religia sa. Cu o 
esenţială particularitate î 
în loc să vindece pe cei 
vii şi-a dedicat. viaţa' con
servării celor,' morţi.

Serghei Debov. este demo
nul mumiilor; El este cel 
care de patruzeci de ani 
conduce echipa de iţnbăl- 
sămători care se îngrijeşte 
de trupul „părihfeşfei -iFteivo- 
luţiei din Octombrie". „For
mula -noastră este un se
cret. Nimenj. în Occident

nu ştie cum să .conserve 
intact un' corp omenesc 
practic pentru veşnicie", 
spune Debov, aşezat la u- 
riaşul său birou dominat 
de un bust de marmură al 
lui.,. Lenin.

E vineri. Debov tocmai 
s-a întors de la MaUzoleu

nu e în măsură să o facă. 
Dar vă asigur: în interio
rul sarcofagului se află 
chiar Lenin 1“

Cât despre culoarea o- 
palescentă a feţei, expli
caţia constă în iluminarea 
cu cuarţ: „Am* adoptat-o 
cu mulţi ani în armă, pen

OMUIi CARE I-A ÎMBĂLSĂMAT PE LENIN, 
STALIN ŞI HO-SI-MIN SE CONFESEAZĂ 

GAZETARULUI ITALIAN 
PAOLO VALENTINO

după una dintre cele două 
inspecţii săptămânale (cea
laltă e luni) la cadavrul 
fondatorului, azi dispărutei, 
U.R.S.S.

„E o operaţiune care 
durează ceva mai mult de 
o oră. Sarcofagul este des
chis şi se trece un strat- 
subţire, de lichid peste păiv- 
ţile descoperite, adică peste 
faţă şi'peste mâini. Fa
cem un inie examen al 
trupului ca să verificăm 
dacă nu pţezintâ alteraţii' 
şi apoi închidem la loc. 
Şi azi (7 iulie 1993 — n.r.), 
totul era. în condiţii per
fecte". La fiecăre 18 luni, 
Mauzoleul e închis publicu
lui. „Corpul este extras, 
îi sunt scoase veşminte
le şi este scufundat com
plet în fluidul de conser
vare, timp de 6 lună. In 
42 ani nu ain avut nici
odată vreo problemă". De
bov rezolvă cu un surâs 
zvonurile după care în cu
tia 'd e  cristal s-âr afla ,-o 
mumie de ceară. „îmi e 
uşor să înţeleg: fantezia 
populară, faptul că nimeni 
în lume, repet, nimerii,

tru că lumina . obişnuită 
arăta un chip de-im gal
ben cadaveric, pe care nu 
toţi sunt capabili- să su
porte să îl privească".

Romanul .omului cu mu
miile a început în 1952, 
când, descoperindu-şi for
mula magică, Debov a de
venit un obişnuit musafir 
al'lui Lenin. Apoi, i a ; 8 
martie 1953, o maşină nea
gră a KGB a venit să-l ia de 
acasă pentru a-1 conduce 
la> îmbălsămarea cea mai 
emoţionantă i a vieţii sale. 
Murise Stalin. „îmi tremu
rau mâinile. Pentru mine, 
era ca şi cum a r fi murit 
Dumnezeu, poveşteşte De
bov. Gărzile d e . corp stă- 

, teau în jur ca şi cum- ar 
' fi fost Viu. Am fost sur- 
.prins să văd un bărbat 
scund, cu faţa devastată 
de vărsat. Şi eu pare mi-1 
imaginasem, întotdeauna 
înalt, frumos, că în ta
blouri". Dar de astă- 
dată truda a  fost inutilă: 
„In 1961, Hruşciov l-n scos 
din Mauzoleu. Dar. a-,fost 
o - hotărâre dreaptă". 
v Zadarnică a fost şi îm

bălsămarea lui Agostinho 
Neto, omul care a scos An
gola de sub stăpânirea por* 

r tugheză. Şi a lui Bumham, 
liderul - Guyanei, mort In 
1985, „Ca fn toate republi
cile bananiere,' regimul s-a 
schimbat repede §i a tre
buit să fie înmormântat .

Cel care rezistă tocă e 
Ho-Si-Min. A murit la 2 
septembrie 1969, dar De- 
bov şi eehipa sa erau deja 
la. Hanoi de câteva zile.

„A fost un lucru deo
sebit de greu. Toate cele 
necesare, până şi apa dis
tilată, au fost aduse de la 
Moscova cu avioane An.- 
tonov. Era pe tiftipul 
bombardamentelor ameri
cane'şi trebuia să ne de
plasăm continuu. Am lu- 

v crat mai întâi în oraş, a- 
poi într-o localitate la 70 
km, in cele . din urmă to- 
tr-o peşteră. A durat un 
an şi am făcut vreo trei
zeci de drumuri incolo şi 
încoace în Vietnam".

Timpui-i eroice! Azi, 
după prăbuşirea comunis
mului şi a ambiţiilor şale 
milenare, şi meseria lui 
Debov se apropie de apus. 

•E un lucru de care'îşi dă 
seama prea b ine:
- «Această profesiune nu 
mai are viitor. Ideologiile 
au murit şi nu mai e nici 
un motiv să le îmbălsă
măm simbolurile, Care stat 
va avea nevoie să conser
ve un şef pentru eterni
tate ?“

Atunci şi Lenin va fi 
ingropat ? „Nu, Lenin ntr. 
El feste monumentul unei 
epoci. Mauzoleul e un ca
pitol de istorie care poate 
e bine să fie păstrat". .

î«tr-« pisclaă, la Washington 
tk  la ţinte umane

A fost şpna, dintre întâm
plările «de jhai sângeroa
se şi ceţr-aaai traumatizau-, 
te din-Jntreaga istorie a 
capitalei .amer. mi chia 
dacă s-a -voWat, 'In cele 
din'urmă, feu patru
răniţi ‘(dintre care -7 doi 
grav). Caracterul * j ieşit 
din comun .(să nu uităm că. 
locuitorii metropolei de pe 
Potomac sunt familiarizaţi 
eu crima — 203 persoane 
ucise to acest an) , constă: 
în sadismul fârâ .precedent 
al agresorului, care a făcut 
pur. şl ^simplu exerciţii de 
tir, trăgând la ţifită în 
mulţimea 'de copii şî ado
lescenţi aflaţi într-o pisci
nă. Timp de-câtevâ minu
te, un tânăr jiegru, de 
vreo 17 ani, înarmat cu o 
puşcă semi-automată, a 
tras de pe o colină, situa- 

' tă la vreo 40 metri de un 
bazin de înot din cartie-, 
rul Benning Park, la peri
feria de sud a Washingto
nului.

El a fugit în momentul 
apariţiei • a doi poliţişti, 
dispărând cu o maşină în 
care îl aşteptau trei com
plici.

Poliţia are în vedere trei 
piste posibile: un act de 
represalii din partea vreu
nei bande locale împotriva 
autorităţilor publice, o ră
fuială între mici traficanţi 
de droguri sau pur şi sim
plu un act gratuit al unui 
dement.

Masacrul a fost evitat 
numai datorită’ intervenţiei 
foarte rapide a inspectoru
lui John Simms, care toc
mai avea o întâlnire cu lo
cuitorii din zonă la bise
rica parohială din apropie
re, pentru a discuta cu ei 
măsurile . de luat în vede

rea stopării,perjei de omu
cideri comise ’ ■ în cartier 
în ultimele săptămâni.

Când in biserică a nă
vălit un copil, urlând te
rorizat '„se tragife la îţîisci- 
nâ“. Simms, însoţit de a- 
gehtul său de escortă, a 

'îrrtr-aeolo, cu pis
tolul în mână. Scena era 
terifiantă, apa bazinului 
roşie de sânge, doi copii 
tăceau nemişpaţi pfe iâţ'bă, 
lumea urla, plângea.

Primul care _ şi-a rfeve- 
-îfdt dfin emoţi^' oferindu-i 
şerifului o. rşlatare eoafen- 
tă şi obiectivă a celor în
tâmplate a fost un copil de 
12 ani, Mancus-, Pfeople: 
„Eram în apă când am 
Văzut pe unul dintre prie
tenii mei de pe marginea 
bazinului căzând la pământ, 
cu un picior însângerat, 
ţipând de durere. Am 
auzit apoi o împuşcătură. 
Apoi altele, şi âpâ ridicân- 
du-se în jurul meu, şfichiu-' 
i tă  de gloanţe. Am avut 
senzaţia că se trăgea de 
pe colina din spatele pis
cinei, Am privit : intr- 
acolo : un tânăr cu puşcl 
în mână ne lua liniştit la 
ochi".

Primarul Sharon Pratt 
Kelly, sosit la faţa locu
lui un sfert de oră mai 
târziu, a promis că agre
sorul va fi prins şi pedep
sit. „Nu este admisibil ca 
cineva să atenteze la viaţa 
atâtor copii", a precizat 
el.

Un atentat asemănător a 
mai avut loc în S.U.A. în 
urmă cu câţiva; ani, când, 
la San Francisco, un ne
bun a tras în plin asupra 
unui grup de elevi.

(STOR Y-PRESŞ)

D rogul care ucide
Unui' dintre- cei mai mari saxofonişti de jâzz âi Ita- 

• lier-şi'ai lumii,’ Iţfassimo; Urbani, a murit în'noaptea-de 
23/24 iunie a.c, la locuinţa sa din Roma, ca urmare a 
unei superdoze de hferoină. După primele investigaţii 
ale poliţiei, întors- acasă de la un concert, Urbani şi-ar 
fi injectat heroida'totolă, transportare^ sa la spital do- 
vedindu-se zadarnică. Nâsctot în 1957, -̂ cu discuri impri
mate încă la vârsta de 16 ani, bine -apreciat în chiar, 
patria jazzului, America, unde a .câştigat în 1980 şi pre
miul criticii, Massimo Urbani ’şi-a trăit viaţa dominat 
de principiul' „blesţefnaţilor" muzicii anilor. ’39 : „geniu 
şi dezordine". Şi finaluţ a fost, intr-un fel, o încunu
nare a acestei dorinţe (identificare cu, zeii negri, ce 
aiureuşit să înscrie nebun ia şi nerecunoaşitrea nici unei 
togi intre temele deriagj&toaţie ale unei arte» majore. Că
ţărat pe-piscuriîe gloriei''datorită talentului său. Urbani 
a plonjat, fără plasă, în abisul ia  margjnea căruia îi plă
cea să trăiască. Şi saltul în  prăpastia drogului s-a do
vedit, încă o dată, fără întoarcere.

|  (STOR Y -PRESS)

„ Ţ i n u t ă ”  a n t i - i s l a m i c ă
Aiatolahii au promis-o şi pedeapsa a sosit. Sute 

3e femei au fost arestate la Teheran de către pas- 
daran şi basji (voluntarii khomeinişti) pentru că îm
brăcămintea lor nu era conformă „criteriilor isla
mice". . ' ' •

In razia organizată de autorităţi nu au lipsit 
momentele dramatice. In piaţa Madar — după cum 
semnalează agenţia F. P. *- agenţii au obligat fe
meile să urce în autocare. Câteva au încercat să 
reziste şi au început să urle. Atunci au intervenit 
femeile-poliţist, îmbrăcate regulamentar Cu chador 
negru, care: le-au convins să urce în maşini. Apoi 
au fost conduse la  un comisariat. - _ .

în  diferite puncte din Teheran au fost orga
nizate posturi mobile de bloc stradal, oprind şute 
de maşini. Automobiliştii îmbrăcaţi neeorespunzător 
au fost arestaţi, iar automobilele sechestrate. Linia 
dură a fost adoptată şi împotriva magazinelor de 
îmbrăcăminte, feminină ; multe au fost închise, ne-, 
fiind îft regulă cu criteriile islamice. Raziile recente 
se înscriu în urma campaniei împotriva „corupţiei 
sociale", lansată de regimul islamic. 1 . *

*r (STORY-PRESS) - .

A n i v e r s ă r i  e x p l o z i v e :

Două decenii tte atentate cu
la Madrid

Cele două automobile 
capcană care au explodat 
în capitala Spaniei pe 21 
iunie a.c., în interval de 
mai puţin de o oră, au 
avut un impact explicabil 
asupra mediilor iberice. 
Datorită numărului mare 
de victime (şapte morţi şi 
20 răniţi, în atentatul de 
pe podul Joaquin Costa, 
patru răniţi în cel din a- 
propierea ambasadei S.U.A'. 
şi a reşedinţei ambasado
rului francez), dar şj sem
nului de avertisment - din 
partea aripii dure a  mişcă-, 
rii separatiste basce — 
ETA — faţă de moderaţii 
aceleiaşi grupări, dispuşi, 
se pare, să -ajungă la o în
ţelegere cu partidul actua
lului prim-ministrU Felipe 
Gonzalez. Apoi, ambele 
atentate, realizate cu bom
be de câte 40 kg de ex
ploziv, acţionate prin tele
comandă, au fost, prin 
grija autorilor care au 
plasat în preajmă emiţă
toare radio, transmise în 
direct. în sfârşit, prin a- 
ceste sângeroase focuri -de 
artificii, ■ mişcarea ETA 
„Euzkadi ta Azkatâsuna", 
Naţiunea bască şi „Liber
tatea" în graiul locuitori
lor din'provincia de lângă. 
Pirinei — aniversează îm
plinirea a 20 de ani de lâ 
declanşarea campaniei sale

teroriste. Atunci, in . 1973, 
o bombă ascunsă sub caro
sabilul şoselei a deschis 
seria; proiectând pur. şi 
simplu automobilul în care 
se afla un ministru. Şi, 
chiar dacă .-în ultimul an, 
organizaţia a primit serioa
se lovituri, ,mai_ales- la .ni-; 
velul conducătorilor, nu
mărul ' atacurilor sale s-a 

; păstrat la o cotă ridicată. 
Madridul fiind incontesta
bil capitala europeană cea 
mai lovită de asemenea 
violenţe. (De pildă, din 
1985 până azi s-au înre
gistrat- 19 explozii de auto
mobile, soldate cu 37 vic
time). .

Referindu-se la ultimele 
două atentate, poliţia 
spaniolă, care deţine date 
ce-i; permit să fie opti- 

, pustă în privinţa captură* 
rii teroriştilor, nu exciţi* 
de posibilitatea de 'a  vedea 
în ele o ultimă răbufnire, 
de orgoliu şi răzbunare, 
replică la condamnarea, cu 
câteva . săptămâni în . urmă, 
de către un tribunal fran
cez, a şefului-istoric al 
ETA — Francisco Mugica 
Garmendia, zis Paqu'ito. A- 
cesta' va avea;-de executat 
zece ani de închisoare în 
Franţa, după care vş fi 
deferit şi' justiţiei spa
niole.

(STOKY-FRESS)

lumii n u  va mai avea loc!
Ar ’fi fost probabil cea 

.mai teribilă şerif de aten
tate a istoriei: aruncarea 
în- aer a celor două tune
luri ce leagă, pe sub flu
viul Hudson, New York şi 
New Jersey (cu un trafic 
de peste 199 900 autovehi
cule pe zi), cu Palatul de 
sticlă al sediului ,O.N.U. şi 
Javitz Building ce găzdu
ieşte, în inima Manhafta- 
nului, Biroul Federal de In
vestigaţii, La care trebuiau 
adăugate asasinările unor 
personalităţi de m arcă: : 
Boutros Ghali, secretar ge
neral O.N.U., Hosni Mu- 
barak, preşedintele Egip
tului, D’Amato,- senator re
publican, Hikind, deputat 
democrat...

Din fericire F.B.I., po
liţia din New York şi a- 
genţii specializaţi ai echi
pei antiteroriste au reuşit 
să devanseze mişcările a- 
tentatorilor, operând, pe 24 
iunie a.c., opt arestări. Cei

opt, toţi fundaiftentalişti 
islamici, între care cinci 
sudanezi, doi egipteni şl 
un palestinian, erau con
duşi d£ un oarecare Siddig 
Al, aflat, pe .cât se pare, to 
legătură cu şeicul orb, 
Abdel Rahman, cel care a 
commrditat, spiritual cel 
puţin, atentatul din 26 fe
bruarie trecut, de Ia World 
Trade Center.

Grupul de atentatori a 
fost lichidat datorită in
filtrării unui agent FBI, 
a cărui identitate nu a fost 
dezvăluită, fiind citat doar 
ca CI („confidenţial infor- 
mant") şi care a reuşit $ă 
câştige încrederea lui Sid
dig Aii. Pe 7 mai a.c., cei 
doi oameni . s-au întâlnit 
la Jersey City. Cu acea 
ocazie au discutat maniera 
optimă de a ascunde un 
automobil capcană în ga
rajul O.N.U. — tehnică fo
losită şi la World Trade

Center — şi a arunca în 
aer Palatul de sticlă.

Zece zile mai târziu a 
fost luat în studiu obiec
tivul Javits Building, pen
tru ca pe 19 mai a-c. să-i 
înmâneze misteriosului CI 
300 de dolari pentru închi
rierea unei camere în car
tierul Queens, unde urma 
să fie instalaţi atelierul de 
confecţionare a bombelor. 
La sfârşitul aceleiaşi luni, 
grupul se reuneşte Ia. 
noul sediu şi „omologhea
ză" mecanismul de deto
nare, fixându-se cu a- 
ceastă ocazie şi calendarul 
acţiunilor — întâi palatul
O.N.U., apoi tunelurile pe 
sub Hudson, to sfârşit 
sediul F.B.I. Nu vor reu
şi să treacă însă la fapte. 
Pe 24 iunie, în momentul 
în care lucrau la asam
blarea primei bombe, a- 
tentatorii sunt capturaţi, 
fiind surprinşi in plină

activitate creatoare. Re re
marcat că Sadd’g Aii şî-a 
recunoscut Implicarea şi 
în pregătirea exploziei 
din februarie, a cărei an
chetare nu s-a încheiat to
că...

Şi încă un element care 
ar putea deveni foarte im
portant pentru dezlegarea 
integrală a misterului noii 
afaceri. Un săptămânal 
din Cairo, „Rose Eliyousef", 
a publicat pe 14 iunie a.c. 
ştirea conform căreia un 
agent Mossad, Fares Mis- 
rate, ar fi încercat să ra
coleze fundamentalişti is
lamici pentru asasmarea 
lui Boutros Ghali, consi
derat ca un inamic pericu
los al Israelului. O infor
maţie care, după părerea 
poliţiştilor americani, pu
tea fi menită să asigure 
acoperirea psihologică a 
atentatului pus la cale de 
grupul lui Saddig.

(STORY-FRESS)
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REFLECŢIA ZILEI

O „A rămâne in ignoranţă înseamnă a 
păcătui împotriva planului divin".

RUDOLF STEINER

DESPRE IGNORANŢA v^vf

9; „Ignoranta ? Este baza tuturor nenorocirilor".
P. II. de HOLBACH

•  „Nimic mai înspăimântător pe această lume 
decât ignoranţa activă".

GOETHE
„ ' •  „înţeleg ca ignoranţa să fie purtată ca o cru

ce, nu vânturată ca o secure". « , ? ,
F. O’CONNOR

» ' „Un prieten ignorant e mai primejdios decât 
un duşman înţelept". .

LA FONTAINE
•  „Mai bine să meri ca un deştept decât să

o duci ca un ignorant".
PROVERB CHINEZESC 

.  Selecţie de IL1E LEAHU

•  URZICA (URTICA 
DlOlCA) — plantă erba
cee, întâlnită în întreaga 
ţară. .de la câmpie până 
în zona alpină. Frunzele 
tinere; culese primăvara, se 
eonvumS fie c u d e , ca sa- 
latS (frecate cu sare ca să 
nu mai urzice), fie prepa
rate : supă, ciorbă, sos, 
drob de urzici, cmletă cu 
urzici, umplutură de plă
cinte. Binecunoscuta şi ea 
plantă medicinală, cu pro
prietăţi antimicrobiene, 
diuretice, hemostatice, fti- 
poglicemiante, emoliente. 
In cosmetică, i pentru to- 
nifierea părului, combate
rea mătreţii şi seboreel. 
Frunzele tinere şi rădăci
nile posedă proprietăţi 
tinctoriale; fiind utilizate 
pentru vopsitul ’ fibrelor 
naturale în diferite nuanţe 
de galben.

•  TOPORAŞI (VIOLA. 
ODORATA) — plantă «r-

CUM SA ÎNŢELEGI?
Spunea J. L. Borgest 

„Dacă eu folosesc cu
vântul „galben", Iar tu 
nu ai văzut această cu
loare atunci nu mă poţi 
înţelege". Cât adevăr se 
ascunde în aceste' cu
vinte şi de câte ori nu 
am simţit că vorbesc 
o limbă străină seme
nilor mei. Cum să în
ţeleagă ce e durerea 
cel care n-a suferit 
niciodată?! Ce înseam
nă Dragostea pentru o-

I
O  p ro stu l îşi dă în petec când se laudă. A- I 

tund se vede cât de. vulgar este orgoliul lui" *

dă".
©

ION VLASIU î 
Mare pagubă aduc priiţilor cei» eare-l* Iau--1,

d e m o c h it  |
©  » pi»'-'o limită*,

inteligenţei opwmeşti, n-a pus o limita şi prostiei I 
omeneşti". ' .... ~ *

ADENAUER j
i-, „© „Omul prost e prost
:în specialitatea lai?.

în toate, dar mai ales-

© „Mereu răsare 
iese aceiaşi- proşti".

CARAGIALE I 
acelaşi soare, mereu tră- *

I' PETRE ŢUŢEA 
la un prost este -mai rea |

EMIL GHERASIM j 
p ro s tia  ? Nu ‘există alt irifern pentru om" I

FR. de SADE *

'lift"

■ 'V ©  „Laudavertităde 
decât mUş'cătura-*şarpeluî‘.

© ,

^ B u n ă t a t e a  î n  m a x i m e
•  Bunătatea este o fru

museţe pe care o ■ pricepi, 
direct cil sufletul.

s Alexandru Vlahuţă 
Nu înseamnă bunătate 

a fi mai bun decât bel mai 
rău,

Syruş -
•  Bun nu este acela care

.suferă râuh, ‘ ci acela care 
face binele. * :

. . i  , . Nicolac lorga 
.-■Ă'şp̂ iSjdfiş̂ a ciheya cade 
în nenorocire fie pentru 
că e . prea indulgent şi prea' 
bpn, fie că- e prea aspru.

Machiavelic

•  Toate sunt bune la 
. timpul lor

Sophocles
•  C ei, mai grandios lu

cru în univers este uri pm 
bun . care se luptă cu res
triştea ; totuşi este unul 
mai mare : acesta-i omul 
bun care îi :v>rie în aju
tor.

Goidsmith
•  Nimica în lume nu 

avem fără numai faptele 
bune.

Grigore Ureche

: Selectate de .
-  ION I. BUŢA

bacee, întâlnită prin pă
duri de foioase, tufişuri, 
zăvoaie, în regiunea- de 
câmpie şi d ea lu ri; se mai 
numeşte floare domnească, 
tămâioare, viorică. Florile 
servesc la prepararea unui 
şerbet. In funcţie de a* 
roma dorită se utilizează. 
250—400 g flori. Din jfrurSj 
ze şi flori se extrage ’’ o 
substanţă -utilizată în in
dustria parfuiriurilor. Me
dicină : uz intern — pentru 
tratarea tusei, cu efect 
expectorânţ, câlfnant. Cos
metică : peritru îngrijirea 
tenului —  infuzie (o mână. 
de flori la a Jumătate * de 
litru de lapte).' Specie de
corativă prim flori şl frun
ze. cultivată şi în glastre 
pentru interioare. Florile 
posedă proprietăţi tincto
riale ; utilizate proaspete 
pentru vopsitul - -.libselflr 
naturale în ?!bastru paste
lat. ’ ■ -

MARCELA BALAZS.
H Muzeul Judeţean 
■ 'Deva'.

S E C E R I Ş
& 3

1- a -
8 9 ■0.

2

3 . ■
u

,i' ■
m ■
6 ■ ■■ ■
8 ■
9 ■
10

■
ORIZONTAL: 1) Scriitoare contempo

rană (Mihaela), autoarea volumului „Spic 
auriu" — Liric transilvănean (1886—1954), 
semnatarul poeziei „Seceriş" ; 2) Din crea
ţia acestui stihuitor contemporan (Aurel), 
menţionăm poezia „Holde aurii" ■ —
„Grâul,. . .  şi vătraiul", volum pentru 
copii de Bella Şipoş ; 3) ©ompozitor con
temporan (Costică), semnatarul partiturii 
corale „Verde grâu mărunt" — Mic solist 
într-o arie campestră de sorginte transil

vană ; 4) Traseria'edeodupă. o metodă ori
ginală ! — Spice de grâu secerate mai 
tâfcşlO: 5) înscris decis în mod esenţial!

Scriitor contemporan Irancey JMiehel), 
autorul poemului „Line unduiride lanuri 
aurii"; 6) A prelucrat pentru cor un „Firi
cel galbin de grâu" (Mihail) Strigăt 
onomatopeic de chemare a vânătorilor; 7) 
Considerată ca;., vremea secerişului — 
Suflet de pripas în Iuiriea hippy-lor!; 8) 
Exemplu concludent cu groază de răspun
deri — Din creaţia acestui liric (Ion), a- 
mlntim un „Cântec pentru grâu"; 9) în 
făţişat la judecată în prima instanţă — 
„ ...de grâu", cunoscut tablou al artistei 
plastice franceze Berthe Morisot (1841 — 
1895): 10) Scriitor german (Walter, n. 1923), 
autorul povestirii „Seceriş nocturn" — 
Pe versurile acestui poet (Emil), I. Bor- 
govan a compus piesa vocală „Cununiţă 
de spic galben".

VERTICAB: 1) Poet contemporan
(Alexandru), autorul versurilor intitulate 

.„Semnul grâului" — Din creaţia acestui 
liric român (Teofil), menţionăm poezia 
„Dumineca grâului"; 2) Semnatarul poeziei 

• „Ca grâul din vârful movilei de grâu" 
(Nicolae) — Pelerine albastre pe umerii 
unui colos de lu t ; 3) Una din valkiriile 
mitologiei scandinave -*■ Compozitor con
temporan (Ion), autorul piesei corale „Cân
tec de seceriş") 4) „In fiece grăunte" se 
intitulează una din creaţiile acestui poet 
(Alexandru) — Repere importante în sta-

PEŞTERA CIOCLOVINA VĂ AŞTEAPTĂ
!De fapt, Peştera Cioclovina înseamnă... două 

peşteri: cea de uscat şi cea de apă. Vă facem p 
scurtă prezentare a Feşterei Cioclovina de uscat. Are 
mai bine de un kilometru lungime, patru „camere* 
mari şi o frumuseţe ce nu se poate descrie: cu ta-1 
vane netede şi şlefuite, toate într-o minunată îmbi-ţ 
nare de nuanţe şl culori. - I

Coborâm cam 200 metri" până la Peştera Gioclo— 
vina de apă. Unic obiectiv natural, de •  frumuseţe' 
neasemuită. Numaî cine vine aici poate înţelege ş] 
vedea eu ochii lui această minunăţie. Din stânca de 
piatră de calcar se scurge un firicel de apă pe • ' 
cascadă în miniatură care după ce scapă din strân- 
sorile peşterii formează uri lăeuşor îmbrăcat în 
m uşchi. \

De aici se formează Valea Cioclovina, care, ce-, 
va mal în jos, se uneşte cu Valea Stângului şl for-' 
mează Valea Luncanilor.

Minunatul loc pitoresc al Peşterii Cioclovina 
de uscat şl de apă — ntf are seamăn în lume. Veniţi • 
să vedeţi!

IERONIM GRECU, 
Boşorod

m i m : :»*V»

a redus a- 
la un pat, 

ă şi foto
liul moale şi cum sim
te el Setea dacă nu a 
cunoscut focul iubirii?... 
Cum să ştii ce e bucu
ria dacă ai uitat de mult 
să mai fii copil ?! Nu /  
poţi să cunoşti dispe
rarea dacă totuşi mai 

.a i  o geană de speran
ţă... Cum să înţeleagă 
cineva renunţarea la 
toate cele lumeşti dacă 
nu a străbătut nicioda
tă deşertul ’ dezamăgirii 
şi, ăl zădărniciei.

Sunt atâtea situaţii pe 
care nu le poţi înţelege 
cu adevărat decât trăiri? 
du-le şi de aici senza
ţia că uneori trăieşti 
într-o lume doar a ta.

INA DELEANU
• - — Auzi soro, zice lumea că ăştia de la E.V.A. nu 

ar avea Hecnţă de emisie... '
Desen de AL. RUGESCU

Deşeri de C-TIN

bilirea cursului I ; 5) Se ţine mereu la dis
tanţă — Autoarea poeziei „Seceriş * îri 
Deltă" ; 6) Primar ăl unul oraş turcesc 
— Fostul Institut de Artă Teatrală şi Ci
nematografică (siglă); 7) Grăunte de azur 
pe verdele covor — Din creaţia acestui 
compozitor (Mauriciu L., 1849—1928), a- 
mintim piesa vocâlă ,Hora secerişului" ; 8) 
Poezie strict tematică semnată de Mihai 
Benluc — Vagabondul fur diurn cu ata
curi aeriene ; 9) Prefix adecvat hamicelqr 
lucrătoare — Titlul unui volum de ver
suri al Florenţei Albu, în care sunt cu
prinse poeziile „Secerători" şi „Grâu 
nou"; 10) Pentru, copii a scris versurile 
intitulate „Adunatul spicelor" (Mălina) — 
Scriitor român (1902—1981), autorul poe
ziei „Holde aurii".

Dicţionar : GUD,, AIAM.
VASULE MOLODEŢ 

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COMBINAŢII",

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) GRĂDINĂRIT; 2) RTDICATURA ; 
3) ASEMĂNĂTOR; 4) MISI — ACANA; 
5) AP — NIŞA — IG ; 6) TITULARIZA; 
7) ITITA — ETAN ; 8) CO — I — U — 
ATA; 9) .ARIVIST — OT ; 10) LITERA
TURA. • - •• .

Mat îri două mutări 
Controlul poziţiei:
A LBI RI6, Df2, Ta7, Cc«, Gf5 
NEGRU: Rc8, Tf4

SOLUŢIA PROBLEMEI BH9 
NUMĂRUL 911

1. Tg7 — 2. CM mat
2. Tb8 1. . . .  Nd6
1. . . .  Nb4 2. C :d6  mat



In judeţ,
In tară, peste hotare

• n

C O M E R C IA L A '

s  a DEVAW »n * f i * f i t  mm m w t

TRANSPORT LOCAL • INTERURBAN • INTERNAŢIONAL - SERVICE • COMERCIAL 
2700 DEVA-Str.Oepozitetor 17-Telefon 986/ 13030:13031:13013 Fax 956/25911 Telex 72317

Otmvorbire cu dl. ing. GHBORGHE »OLCU, 

j directorul general al societăţii t

•, să
Ce

„RoHicamion"1 înseamnă 
■ Deva?
£  O unitate de trans- 
: port de mărfuri desprinsă 
din fosta LTA. Deva — 

s Hunedoara.
— Ce transportaţi de 

tapt?
— Răspunsul este sim- 

" piu : Orice. In judeţ, în
ţară, tn străinătate.

— Să Cm mai concreţi,
pentru buna inţCiapcrc a  
cititorilor „Cuvâatotei li
ber". ■*

i Da. Transportăm p- 
1 rlceţ fel de mărfuri în ju- 

in ţară, în strălnăta- 
La ordinea Mit". -.27- 

’âm transportul produ- 
agroindustrîale tn 

pfertem combinat auto- 
catoa ferată, a* cerealelor 
de pe «go»s*\ ăl produse* 
lor din balastiere şi ca- 
UâŞrfe.at tuturor mărfurilor 
da care Au nevoie bene* 
Actorii noştri, 
i Dle director Gheor- 
gne Hşfow, firma SC. 
„Romcamion"' SA . Deva 
câştigă tot mai mult tc- 

tot mai mulţi 
Oare dc c« ? 

Fiindcă ne 
să «atisfacem .păţ

ii. b ||e  tiAtB solicîlârile 
îfiotai of nbştri, . al

tor 'Ckuntăr creşte me- 
WŞmr

—  Şi este foarte bine.

Dacă ai solicitanţi, ai bă
nuţi. aL.

— Aşa cuni ziceţi. Fir
ma noastră este mult so
licitată. Acum la trans
portul cerealelor din câmp. 
E vorba de pâinea noas
tră. Avem şi 12 maşini 
specializate pentru trans
portul internaţional.

— In care ţări aţi fost 
in ultima vreme cu ma
şinile „Romcamion" De
va?

— In Germania, Italia, 
Siria, Turcia, Grecia, O- 
landa, Ungaria jşi Repu
blica Moldova,. Transpor
tăm inărfurilţ solicitate 
de ncficiariî noştri.

-4  mimate dle director, 
este la maro atenţie ac
ţiunea de privatizare. La 
„Romcamion** cum se des- 
făşdară ?

— Fiecare şofer, fie
care lucrător este 0  piesă 
de» bază în unitatea pe 
care u  conduc. Veniturile, 
cheltuielile, bucuriile şi 
necazurile le împărţim 
între noi, ne zbatem să 
asigurăm fiecăruia veni
turi, bani cât mai buni. 
Dar vreau să fiu bine 
înţeles, după munca fig-

.căruia. Chiulul, lenea nu 
le plătim. -

— Vreţi să ziceţi că-.?
— ...fiecare * şqtfen.fje- 

caee lucrător do la „Rob* 
cartfion** vă mânea u'ptmk 
bună, dacă va face o 
muncă bună. Fiecare, deci, 
îşi decide singur soarta...

Autocamioanele S.C. „Rottjscafmiorf* S.A. I>cva stră
bat şoselele judeţului, ale ţări^ ale lumii. Curate, e- 
legante, respectând normele şî -ad . un«î franaporf:
civilizat, emblema ^Romcamion** Deva este tot .mal 
mult căutată şi solicitată de parteneri din ţară şt din 
multe ţări din luriăe/

In perspectivă firma „Romcamic.ii" îşi ea înnoi 
parcul/»IM'. vA specializa eondbcăterH auto cm* foc 
curse latoniatţâounfe, ceea ce Va însemna veuHariTa 
plus «omeUi, pentru firmă, ;al cărei presfigiş
sporeşte mereu.

log. Gbeorgbe 
„Rontcavnios** S.A.

WUVA3TIZAREA

Forma veche de proprietate 
cointeresării salariatului, nu-i asij 
este proprietarul mijlocului de trai 
ceşte. - . .

Privatizarea va limpezi toate treburile, va aduce 
bani în plus ia  buzunarele oamenttwr. Deci Vrerea 
oamenilor estc„ privatizarea.

CINE DOREŞTE SĂ POFTEASCĂ

S.C. „Bomcsmion" SA. Deva asigură tuturor do
ritorilor să cumpere acţiuni de 5000 lei de la firmă. 

Avem şi o garanţie că nu vor fi... păgubaşi, ci
vor beneficia de bani buni.

Cine doreşte este bine primit!

DEVIZA FIRMEI:
FIDELITATE FAŢA DE SOCIETATE

La S.C. „Romcamion" SA. Deva deviza fiecărui 
lucrător, imprimată de conducerea firmei, este ma
ximum de fidelitate faţă de unitate. Realizarea aces
tui deziderat aduce după sine asigurarea unul ioc de 
muncă sigur pentru fiecare om, «teci pâine pentru 
toţj salariaţii. Societatea n-a scos pe nimeni (a şomaj 
şi aici nu va scoate — ne-a asigurat conducerea a- 
cesfeia.

legătură  in tr e  o r ien t  şi o c c id en t

■*?7̂ t <iiferuidil dc transport ale S.C. „Someamion" SA .
Europa cât şt In Asia. f ie  pot fi 

iptăbuţe fiă AlâMa, italia. Germania pa. cât şi în
TOrciri, S ir ia a to , Ikfp aceasta se asigată •  legătură 
directă şi rapidă între Orient şi Occident. Societatea 
este. racorda» $a transportul internaţional şi de. a- 
sisteaţă tehnică.

L IC IT A Ţ IE
S.C. „ROMCAMION" SA. DEVA

Senate la licitaţie pentru vânzare an stare 
număr de mijloace de transport.^ Licitaţiile au 
loc la  flecare zi lucrătoare, Ia sedini societăţii 
de pe itr. Depozitelor, nr. 17. in timpul orelor 
de program. Iată lista mijloacelor ce se pro
pun pentru vânzare prin licitaţiei

•  Patru camioane basculabile.
•  Autocamion HIAB.
•  Autocamion eu oblon ridicător.
•  Autocamion frigorific.
•  Două autobasculante de 16 t. «
•  Două autotractoare SAVFEM.
•  Doua autotractoare KABÂ.
•  DU m ttotorism  A R O k  „

I- & â M M . . „ ■ ^
I >  •  Opt remorci Mame. •;

•  Două remorci Izoterme.
•  Remorcă lurgon pt. comerţ.
•  Remorcă trailer Târgovişte.
•  Patru semiremorci port-con tainei*.
•  Două semiremorci fargon de IS t
•  Două semiremorci de 8 t.

Înain te de plecarea în cursă, şoferii îşi 
m inuţios maşinile.

verifică

COMPETENT!.

COMPETITIVI

Şoferii care fac trans
port Internaţional se 
bucură de toată apre
cierea beneficiarilor din 
străinătate. Corecţi, M u 

stiţi, amabili, ca ma
şini curate, dichisite, 
dumnealor asigură fir
mei „Romcamion" De
va un tot mai buri re- 
(tume. Frumos şl fa mai 
bine?

Imagine 
tic utere.

din se repară maşini par-

i de I 
O h.«. ifBGBKA, 

TRAIAN BONDOfţ, 
Fotoj P A m  IAMA

t l f  t t M t t k I M t

PROMPTITUDINE Ş l ÎNALTA CALITATE

O activitate relativ recentă te S.C. „Romcamion* 
SA . Deva este cea de reparaţii de autoturisme parti
culare. Atelierul destinat acestei activităţi are mese
riaşi şt specialişti «te (nalt profesionalism fi este do
tat cu aparatură modernă do verificare şi punerea te  
punct-*  autoturismelor de orice tip. Lucrările w  o- 
fectuează cu maximum de operativitate şl se asigură 
cea mal bană calitate.
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&& C0KVINUL S.A. HUNEDOARA

concurs peatra ocuparea pt
taH U *

•  CONTABIL ŞEF 
în data de 18. 08. 1993, ora 10.

Cbnffiffi: '
— stadii economice superioare
— vechime minimă 5 ani în funcţii econo-

■uce -
Odată cu cererea de înscriere Ia concurs se 

Vor depune următoarele acte:
— curriculum vltae
— caracterizare de Ia ultimul loc de muncă 
Informaţii suplimentare ia

Plan-)- ia!, telefon 712318.

„ . .. selecţionez 2 TINERE, intre 
18—25 ani, In vederea pregătirii şl seT " 
rii pentru turnarea unei trupe de dans.

Cursul ^  pregătirea sunt gratuite. 
maţ» Ia telefon 81 43 94, între mele 10—13; 
18—22. *

Divertisment 
Cafea spre
lâBvsBE j r  —

..■iii»'"''"-4'" *iV '■■■■

PROGRAMUL I DUMINICA, 18. 07, 1993

SAMBATA, 17. 07. 1993 ora 1000 
0 Rock v

— M M  terminarea pm» •  Desene 
gramului I TVR (ora 100) •  Foeus
•  FOCUS ~  rubrică in- •  Consemnări V

formativă •  Calea spre adevăr
• Dedicaţii muzicale •  Univers „T**
•  Consemnări •  Civilizaţia rutieră

ţţ, 4 0 0

i r■ .
»Ar

i

V IN D E :
izotermă «MÂN** 1# t 
Mercedes izotermă 5 t 

— Chioşc Micro 15, eu contract pe teren l 
3 ani î

I
, — GmajmetaRedemontab» ■

! — 1 bu& ^ lap^r^ârifin  ”  ' î
I Informaţii, Ia telefoanele 61 72 94 st 72 40,1
*8178841. J

I !
i ......

i
SJET.T.P.P.L. DEVA \

Organizează în ziua de 22 iulie 1993, oră! 
18, licitaţie publica, Ia Ula, pentru vânzarea d e | 

Teamfîke. . J
t #  Se licitează două clădiri, rampă spălare j 
I «trio, gard împrejmuire, aflate în Ilia, str. Liber-» 
I tăţii, 41. |
f  •  Un şopron cU fundaţie de beton, schelet * 

acoperit eO plăci de azbociment aflat Ia j

i grajd înC£zăneşU.

*!
suplimentare Ia te l 811880 sau !

<567)1

_ _______ ____________ _ l

'FIRMA S.C. „MALEX“ S.N.C. PIATRA NEAMţ !

nr. 27, bL A 12, ap. 5 

Tel/Fax: 8938—15508, Telex 25348. 

Vă oferă Ia preţuri convenabile

l

I
I
i

I
I
I
f

I
I

I

I
I
I

I
|  tlci

(Lemon)
(Zitronen)

511 
4G8 lei/kg 
468 lei/kg 
488 lei/kg 
488 lei/kg 
468 lei/kg 
468 lei/kg 
472
m

♦  SULFAT D E  SODIU IMPORT I
« comercial zero, din stoc şi Ia co-J

ANUNŢ IM P L A N T
S.C. AGBOVIT S.A. BRAŞOV

FILIALA CITROM

şi livrează In întreaga ţară 
«tat şi private

răcoritoare *
■  tA tm -EHiBaiE În d u l c ite  cu  
I CU SUBSTANŢA USCATA 65 GRADE TB&. 
|  TEURIZA

1 :* *
•  , i;
•  ':S
O
•
• Kiwi
•  Tropic .
•  Mango
•  Zmeură
•  Banane
0 Trandafiri
•  Căpşuni
0 Caise ’
•  Brifcor-Orange

■  •  Lămâi ţa
j CONCENTRATE NElNDULCITE PASTEW-
I RIZATE . "

4 Brifcor-Orange 738 lei/kg
•  Lămâiţa A 888 Tei/lhv»
•  Lămâiţa B î23 lei/litra -
ALŢE PRODUSE
•  Capsule metalice import
•  Zahăr vanilat 15 lei/1
•  .Viper boabe 91 te i/i
•  Bria antei dulce 80 Iei 
Menţionăm câ nu folosim îndulcitori
05 zaharina sau aspartan. 
t a  aceste preţuri se adaugă 18 Ia sută TVA.

j  Contractările pentru anul 1994 vo# avea
( tec fit perioada 12—16 octombrie 1993 şl 

vor desfăşura Ia hotel „Aro Palace“
|  _ Pentru orice relaţii Ia telefon

406 te î/k g  
« 6  « / k g  
468 le i/k g  
406 lei/kg  
496 « / k g  
406 le i/k g

dl. director Pricop Constantin.

•v w w w w t

V":

programul doi.» ta
totalităţi; 2335 ___
2l,0fl tv m  •  Mesager; 
ttlui; 22,00 Magazin

MARTk 20 IULIE

PROGRAMUL LI 7,00 TVM * Tele-
Unali VW  TVR laţii IM * TranrtuW-ii ••: ;: "j • îi'". ■ 'mikikWÎIîfi'rty’ri «®S. ■ ■■Jţ ■: .Mp* v. R|; JRRIŞpspeV . UC OI#

Prara* lila T«vite*nui; t2, • Lumină din
«eanţă;

»e*»»e animate; 140* Actualităţi 
•  Meteo; 14,15 Ora da muzică; 15,00 Al-

de vacanţă; 1 6 ,0 0  Actualităţi; 1605
m u* luţViI I/cspiT lOieralîţaL
IM » Dramuri in memorie; 17,25 Colum
bia. Ddcttmentar; 17,45 Salut, prieteni! •

toate; 190§ Dăeume*tor TV; 20,00 ......
lităţi; 2008 r»u «4. roctiri; 20.40 Speri; 
20.45 F$m Sertei. Dragoste la prima ve» 
dere •  Jueătoarea ; 21 Jo  Meridianele

■V.v 19 IULIE ■'!

PROGRAMUL I ;  14,00 Actualităţi •  
Meteo; 14,15 Ora de mu2ică; 15.00 Cursuri 
de limbi străine; 15,45 O samă de cuvinte 
16,0» Actualităţi; 16,05 Clasa a X-a W , 
11,35 Civilizaţia montană# 17,05 Magad» 
in limba maghiară; 18.35 Tezaur folclo
ric; 19,00 Documentar TV; 1MB 
animate; 20,00 Actualităţi; Ş k »
29,45 Stagiune estivală la 
t«le de Alexandru ‘ 
dloul economic;
Repriza a treia; 24,00 
nţului.' ' •

PROGRAMUL n  ; 16*00 Actualităţi 24,05 
Cântecele noastre, dorurile noastre; 15,29 

animate;, 17,98 Ve ' ' :

ii VK3S Spori; •3ŜJsSm;
ăctealftMi; A »

Lumea _
!î » t »  TVR 

programu-

, dansplui « Un secol de dans (IU; 22M  
Universul cunoaşterii; 23,05 Actualităţi; 
23,29 Simpozion. Cartea ca paradox: O- 
biect estetic şi «tari

P*raOGRAMUL n s 16.00 
16/15 Du-te dor, până ce-i nor; 
sena animate o Pinocchio; 17/10 Studioul 
de literatură; 1505 Film seriaL Maguy; 
2000 Actualităţi; 2005 Tribuna non-con- 
tormlştilor; 21,00 TVM •
Studioul muzicii de cameră; :
2200 TVR fntemacional; 2300 
programului.

: MIERCURI, 21 IULIE

PROGRAMUL I: 700 TVM •  Telc- 
matlnarn»,09 TVR Iaşi; 30*» TVR CIu|- 
Rapera; 1200 Bună ziua. «alia; 1300 
Ecran de Uaeai^; 1300 Desene animate; 
tâ j*  A alhăţi •  Meteo; 1405 Ora de 

BteAAM Album de vacanţă; 15,45 O 
dh attvinte; 1600 Actualităţi; 16,05 

- “  ari; 16,35 Paamxnric
t-chib; 1805 tn obiec-

^  * ' m
Actualităţi; 2O05 Spori; 29,49 

 ̂ _  . .. [Italia, 1969; 2300
Ari ta prim-plan. Ttorismul ia  Mrirea Nea
gră; 23,45 Actualităţi; 2400 închiderea pro
gramului.

PROGRAMUL II : 1600 Actualităţi; 1605 
Cferspeţj la „Cerbul de aur“ — Braşov, 1992; 
1600 Desene animate; 1700 Video-cl 
1705 Teatru TV. Fluturi,, fluturi dc 
NicolaJ; 1806 Bmkiunea in limba ma- 
* ară; 2000 Actaalităţi; 2005 De drag şi 

vrie bună; 21,00 TVM •  M<
De-ale pieţei 
ane; 2200 fur. 
2200 TVE Inte 
programului.

;cr; 2109 
iu ascensi- 
americană; 

2300 Închiderea

JOI, 22 IULIE

PROGRAMUL I: 700 TVM a Tcle- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 1100 TVR OpJ- 
Napoca; 1200 FUm serial. HoţomaaU; 1200

O-Hearp » ;
. HjaO Actasiităţi •  
muri.»: 15,00 A: 
Actualităţi; 1605

; 144» Ora de

Repere transilvane; 1705 Magazin în limba 
germană; 1805 Povestea vorbei ;18,35 Tete-' 
disdU muzicii populare; 19,00 Itinerare 
spirituale; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 2005 Rosturi, rostiri; 20,40 Spori;
20.45 Festivalul dc muzică uşoară româ
nească „Mamaia *93**; 2205 Film seriaL 
Dalia*. Episodul 25J, carp va avea durata 
unui lung metraj; 23,55 Actualităţi; 000 
Gong! Emisiune de critici şi actualitate 
teatrală; 0,40 închiderea programului

PROGRAMUL II: 1600 Actualităţi; 1605 
Bijuterii muzicale; 1600 Desene animate; 
17,09 Incursiuni in scurt-metrajul românesc 
(D; 1705 Vldeo-clipuri; 17,55 Convieţuiri- 
magazln; 18,55 Festivaluri pe nţeridiane. 
San Remo, 1990 <R; 1900 Studioul inco
mod; 2000 Actualităţi; 2005 Worldnri U- 
sia; 2100 TVM •  Mesager; 2100 Club 
80*4 2200 Stadion; 220® TVE Internatio
nal; 23,06 fnefidderea programului.

VINERI, 23* IULIE ^

PROGRAMUL 1 : 700 TVM o Tele- 
matinal; 10,00 TVR laşi; 11,00 TVR Cluj- 

Morldnet Isia; 12,30 Desee- 
1300 Ecran de vacanţă; 

Mţ30 Descria ammate; 1400 Actualităţi * 
Meteo; 1405 Org de muzica; 1505 Album 
de vacanţă; 1600 S.O.S. Natura; 1900 
Arie vizuale; 1700 Actualităţi; 17,05 Ma

gazin cinematograf ic; 1800 pro patria; 19,00 
Cultura în lume; 1000 Desene animate 
•  Perriue; 2000 Actnatităţi; 2805 Sport;
20.45 Festivalul de muzică uşoară româ
nească „Mamaia ”93“; 22,30 FBm serial. 
Destinul familiei Howard. Ultimul episod; 
2300 Actualităţi; 23.45 Film artistic. în
crucişarea (SUA, 19801. Premieră p* ţară. 
Cu: AL Pachto; 1,30 Jazz-fan; 2,15 închi
derea programului.

PROGRAMUL n : 1600 Actualităţi; 1605 
Worldnet Usia; 1605 Desene animate; 17,05 
Sport-magazin; 1800 Emisiune în limba 
germană; 1900 Festivalul internaţional ăl 
tinerilor dirijori; 2108 TVM i  
2100 Refrene fără vârstă; 22,00 
rituală; 2200 TVE Internacional; 2300 
închiderea programului.

SÂMBĂTĂ. 2% IULIE

PROGRAMUL I ; 8,00 Bună dimineaţa... 
de «a Iaşi; 9,90 Actualităţi; 9,W Şapte note

fermecate; 1000 Film serial pditrtt 
Aventurile iui Black Beauty; 1600 
dc la A la Z; 10,40 PompierH vă 
mează; 10,50 Avanpremieră;- 11,00 
lumea ştiinţei; 11,30 Tradiţii; 120» 
de muzică; 13,00 Alto şi Omega; 1400 Ac
tualităţi; 1400 Ora 25, Tranzit TV, •  
sene animate: Don Coyote şi Si 
Panda <14.15) •  Ştiri (14,35) •  Atlas I 
c Film serial: Cascadorul <«100)
Sîmpsen «600) Mapamond (W.40J; 1900 
Teleenciefopedia; 2000 Actualităţi;. '2805
Editorialul săptămânii de Paul ------ *
26,45 Festivalul dc muzică 
toească ^Mamaia *93“; 22,15
sportivă; 22,45 Film serial. —
Ier; 23,45 Recital London___
tualităţi; $05 Rythm ănd hlues 
Montrcux, 1992; 1,00 TV Deva.

PROGRAMUL I I ; 16,00 Acti 
Jazz-maga*in; 16,30 Film artistic.
Scarlet (SUA, 1945); 1805 Teatru Brie;
21.00 TVM •  Mesager; 2109 Studioul mu
zicii contemporane; 22,00 Varietăţi inter?’ 
naţionale; 22,30 TVE Internacional; 
închiderea programului

DUMINICA, 25 IULIE

PROGRAMUL I: 600 TV 
Bună dimineaţa: 9,00 Actualităţi; 
veşti de vacanţă; 1005 FBm serial pentru 
copii. Aventurile lui Black Beauty; 1009 
Lumină din lumină: 11.30 Viata 
1205 Sus ta vU, la Drăgăşam; 134» 
flecţii rutiere; 1300 5 pentru u»
1400 Actualităţi •  Meteo; 1400 
1405 Video-magazin; 17,35
19,90 FBm serial. Dallas. .
20.00 Actualităţi; 2005 Sport; 20.45 FORţ-
valul de muzică uşoară românească „Mă 
mala ”93"; 22,15 FBm artistic. Zestrea 
reset (Anglia, 1990); 2305 Ac
8,10 Nocturna de duminică; 100 
rea

H : 1900 TV Deva; 
Automobilism: Marele premiu al 
nici — formulă 1; 17,00 Serată 
TV; 1300 Mondo-mu»
2005 «MiMâttb; 2100 TVM 
2100 Concertino; 2200 Oraşe şi 
2200 TVE Internacional; 2300 
programului.



•  Pentru Crina Popa cu 
ocazia aniversării zilei de 
naştere, multă sănătate; fe
ricire şi „La mulţi ani !“

' ataj jMjftea .părinţUcuj. şi 
Surioarei
•••' y"' Gând dc bucurie, să
nătate şi fericire către Ma- 
ţei Marcela ş M ir^a Ufl 
gV”'S:?ct . din >> a 'i < < 
Neagu.
%.p Livişor, cu prilejul zi
lei onomastice,. Iţi urez 
ani m ulţi, şi fericiţi. Tata, 

: : ; (559206)
4 •  Pentru Ana şi Dacian 
8in Deva, Voichiţa şi Do- 
ruţu Diacoriu le urează casă 
âe piatră şi noroc în viaţă.

(559164)
■ •  Vând Oltcit Club, 43 000 
km şi Dacia 1304. camio-

■ netă. TOL •629130 Ş i 618678.
’ •  Firn*ă«!BaiŢiclllară din 

Timişoara vinde : frigidere. 
60 000—200 000 Ici, congela
toare 100 000—210 000 lei, 
lâzi frigorifice 200 000— 
250 000 lei, vitrină fri
gorifică 350 000 - 1 000 000 
iei, combine frigorifice 
§20 000—280 000 lei, maşini 
â, spăl ît a '*7’ 'tic* 235 0* 0 
lei, maşini de spălat in- 
testriale 300 000 lei. Infor
maţii te l;'095/715346, 096/
IB4i«9. (559168)

•  Vând .casâjgrădmâ, a- 
nexd în Pojoga. Informaţii 
tei. 619314, după ora 20.

■ ■ (,)69157)
•  \ ând -*■ gei t ţ i conve

nabii motor Dacia 1310. pa
liei* mărit, cutie viteză, ma
şini da Inglieţal DDK 
Deva, îst 6 6867 059 68)
■ jj  •  Vând autoturisme VW, 
Golf Diesel, neînmutriculate, 
stare p irfe tă Hun *'5- 1 

t*L' 715654. (559095)
. # Vând chioşc iomn ali- 
tttentatiev publieă în func
ţiune cu sală mese, . terasă 
(şoseaua naţionala i mcraa 
—"-parcare I.M.M.Il). Tel. 
C2?%l sear, >58868)

‘ •  Vând apartament 2 
camere, In valuta. Deva, 
tel. 614003. (509082)

•  SC Orizont Hidro 
SRL Deva vinde TIR 
16 tone, angajează con
ducător auto gradele 
O +  E, recrutează' pen
tru lucrări în Israel 

'dulgheri şi ziduri mo
zaicari. Relaţii la :cî. 
Ş22242, în zilele de 
lttni, m itre i’!, vineri 
şi- duminică, între o- 
rele 7—9. (559141)

•  Vând urgent Dacia
breafe, 'Dacia 1310. Deva, 
tel. 620381, între orele 7— 
10 şi 22 - >3 (559106)

/ •  Vând dulap/ noptiere, 
toaletă, mobilă bucătărie 
tip Vechi. Tel. 619335. 

r ' v ' / (-059178)
•  Vând urgent tractor

(J 650, fabricat în 1990, 
înmatriculat 1993, preţ ne 
gociabil. Informaţii Deva; 
tel. 622885. (559179)

•  Vând apartament 3 
eamerej Micro 15, 2 000 000 
lei. Deva, tel. 624478.

(559180)
•  Vând apartament 2 

camere din cărămidă, dea
supra4 cihema-iiilUi Patria.

ii 5 i| 1 v  .. tui f ! Î35
(559181)

' •  Vând teren pentru con
strucţii şi agricol; Tel. 
623505. (559184)

•  Vând urgent, Fiat
IVKCO 35—8, Diesel, ne
înmatriculat, fabricaţie 
1982, autoturism Fiat Re
gata 85, fabricaţie 1984, 
stare de funcţionare, pen
tru , j >so •!.• v hi m l, pr < 
convenabil. Informaţii Si- 
meria, 660628. (559182)

•  Vând casă Deva, M.
Eminescu, nr. 63. Infor
maţii zilnic, între . orele 
17-19. (559198)

•  Vând parchet fag, 
50 mp. Tel. 614942. (559196)

•  Vând 2 fotolii- stare; 
bună, preţ convenabil. De
va. 623533, orele 17—19..

(559183)
•  Vând remorcă''tractor.

: Tot {651932, după orele 20.
Brad.

•  Vând Oltcit Club. De
va, tel. 623085. (559174)

•  Vând apartament 4 
camere Gojdu sau schimb:

cu apartament 2 camere plus 
diferenţă. Tel. 617713, după/ 
orele 17. (559176)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere Micro 3 
Hunedoara, preţ avantajos; 
Relaţii tel, 629691. (559113)

•  Vând iasă cu fi**'- ir f 
mare şi dependinţe sat 
Lun a, comuna Bălţa In-

. formaţii Deva, tef. 621462»
' (559152)

« Cumpăr casă Deva sau
-n r j mi Inie maţii Dfe
t, ei 617375 (559150)
•  Vând casă cu grădină,

maee .şi ăhexe, Văllşoara.î 
Tel, 624612._• (559089)

•  Vând dozator suc Cor-
nelius,, 4 braţe ş i . ppker 
electronic Jolly Cârd. Tel. 
619526 629968 {559053}

•  Vând maş/n univer
sală tâmplărie, preţ infot*- 
m >vt> 70 000 î<" negoeiabii 
localitatea Peştişu Mare, 
•nr. 304, judeţul Hunedoara.

(559143) *
•  Sosit în ţară pentru a

vinde urgent casă, valută, 
Simeria, Libertăţii 5.’ Tel. 
661795. ' (559140)

•  Vând (schimb) aparta
ment în Timişoara. Deva, 
tel.. 614145. (559074) .

»  Vând maşină Barkas 
transport i •, ntru * îarf i) 
an fabs ci ţie :l’>' Tei 
622184 62237' (559087)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort f, 
stare excepţională. Tei. 
620213, (559061)

•  Vând urgent ARO 244 
I), iiou. şi un set de 5

„SEARĂ DEVEANĂ LA CETATE"

La restaurantul „Cetate" din Deva vor a- 
vea Ioc, în zilele de marţi, 20. şi miercuri, 21 
iulie a.c., două cinespectacole sub genericul

,SEARĂ DEVEANÂ LA CETATE".
* îşi vor da concursul cunoscuţi solişti vo

cali şi instrumentişti de muzică populară ro
mânească, între care : NICOLAE MURESAN, 

MARIANA DEAC, DRÂGAN MUNTEAN, PERA 
şi JENEL BULZ, de muzică uşoară : FORMA- 
P A  „DIVERTIS", din Deva.

Momentele vesele Vor fi susţinute de îndră
gitul Ghcorghe Bercea-Guţă, Turda.

Rezervări de locuri se pot face până la ora 
începerii spectacolelor (20), la restaurantul „Ce- 
tate", din Deva, sau la telefonul 614449. (559263)

cauciucuri +  genţi +  ca- 
nere, ne , preţ >!.
Tel. 613690 Deva. (559161)

•  \ ăn ! casă mare, ter
minată, cu anexe şi gră
dină în Sântandrei. Infor
maţii Sântandrei, nr. . 56 
(Oaidă). (559169)

•  Vând garsonieră con*.
fort I, Gojdu., Deva,: tel.' 
627230. ' (559173)

•  Vând (schimb) aparta
ment 2 camere Gojdu, cu 
cu sc licră Dc ’ i tei 627309

(359185)
•  Vând urgent maşină 

i-.J.ti. tă R ;laţ, < D va, < tr- 
tier Zarand, sta Al. Mo-

’ţilor, nr. ■ 10, bl. P 5, sc.
2. ap. 39! (559189)

•  Vând casă, etaj, gaz,
anex'c, grădină, Aleea Chi- 
zld, nr. 12. Hunedoara; - 
tei. 715256. -(559191)

•  Vând boiler 15 1, sigi-
lat, maşină de spălat Alba 
I.ux 10, stare foarte bună. 
Deva, tel. 623383. (559192)

•  Vând televizor color 
Ţelefunken tare bună 
: et conv * ibiî. Dev , t i 
619280.

•  Vând apari ment 4 
cam re. Deva, str N, .1; I 
eescu, bl. 12, ap. 1. (559203)'
- •  Vând Trabant combi, 

Ungaria, 6 ani, convenabil,; 
Simen i, iei 4-1516 ( 59202)

•  Cumpăr aripă faţă
dreapta Dacia 1300 nouă. 
Ce-, * i i !. 622197 (559201)

•  Vând Skoda 1000 MB,
cu piese sehimb. Informaţii 
Deva, tel. 614992. (559299)

•  Vând Op şi Ascona B, 
tamponat spate '/stânga.- In- 
lormnţii Deva, Horea, 54.

(559199)
•  Vân i vide o; ay r Aiv, a

io u , antenă parab* ică cu 
instalaţie completă, , preţ 
convenabil. Tel. 612864; o- 
rele 7—22. (559207)

•  Vând casă -2 P nivele, - 
nefinisată, gaz. Hunedoara, 
str. Funicular, nr.' 3 (Gheor- 
ghe Apostol).

•  Vând . apartament 3
camere.- Hunedoara, tel. 
729076. (8236).

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, M. 
Viteazu, 13/72. TeL 716212, . 
după ora 16, (8237)

• .  Vând apartament 2 
camere,' centrul civic, con-'

. venâbil. Hunedoara, Poş
tei 5 A, ap. 87, tel. 711625, 
după ora 16. . (8242)

•  Vând ttrgenţ televizor 
Funa • gi -•* s mobilă su 
,'ri orie Tel 729280. (8244)
■ •  Cump r* Fi u 650, st ire 
funcţionare, preţ conven 
bji. Hunedoara, ■ tel. 722834,.

(8241)
« Vând ap", tament. 8 

camere, ideal pentru pri- 
vâţîzare. Tel. 621655.

(559210)
•  Vând canapea exten-. 

ibilă u arcuri, ioai lă cu
oglindă Cumpăi lână

pentru plapumă şi puf pene 
pent i perne. Deva ta’. 
623205 (559211)

•  Vând Fiat UNO, fabri
cat 1986, neînmatriculat. 
Deva, tel. 620293. (559212)

•  Vând autocamion „Ro-
hur“ 3 tone — lumsS'.icukr. 
Inf. tel. 623265. (559808)

•  Vând Ford Taunus 
combi; neînmatriculată, te
levizor color nou cu tele
comandă. Informaţii sat 
Nălaţl, nr 34 Haţeg, Las- 
13»’, Âdri m.

•  Vând Fiat Fiorino, 6 
locuri, stare perfectă, mo- 
toi rezei ă preţ 1500 000 
Tel. ,714504.

I» Vâîsd . i.p’ajî-r 
Funai ' ,nou, teleco
mandă şi ofer spre 
închiriere depozit en 
gros sau spaţiu co
mercial. Deva, tel. 
622137. (5912)

* încadrat 29/1 70/70,
situaţie materială accepta- 
bilfi, doresc cunoştinţă 4â 
nâră. maximum 23 --(ni
Trimiteţi *1 i, Iii - foto lâ 
Of. Poştal 1, C.P. 7, Hu- 
nedoara. (8235)

•  SC Alph — Tur — 
SRL, cu sediul în Del 
va ,ahgajează mecanici 
auto, conducători auto. 
Reiaţii la* tel. 623433.

(53919 >,

•  Facilitez foarte rapid 
înscrie i 1*. jocul de întră 
jutorarc „Caritas" Cluj- 
Napoc Deva ’cl 622659

(559072)
•  Tineri -căsătoriţi că» 

.i ă n» apâr-ti ier t 2—3 .... 
mere pentru închiriere pe
0 perioadă de minimum 1 
an, exclus Micro 15. O- ■ 
ferim plată în valută, bani 
gheaţă pe toată perioada 
stabiîitâ. Informaţii zilnic

624800. (559177)
* •  Pierdut legitimaţie 
handicapat, nr. 503, eli
berată ide Asociaţia de 
handicapaţi Deva, pe nu- 
ihâlă îânfc Ileana. O declar 
nulă. (559187)

M Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Tănă- 
sescu loan, eliberată : ' de
1 ’ermo »p SA Hunedo ir;
O declar hulă. (8239)

•  Schimb urgent aparta
ment 3 captare Gdjdu cu 
apartament 2 camere şî 
garsonieră, exclus Micro 
,3 Schimb pian rtenez cu 
televizor color. Tel. 624562.

(559137)
•  Schimb apartament 4
*6' îre titra entral pro

prietate eu apartament 2 
camere şi o garsonieră. 
Relaţii Ia tel. 613716.

(559193)
•  S nimb apartament 4 

camere Deva, str. A. iancii,

bl. H 4, ap; 7, cu casă (cu 
g7î* şi t rădină). (559188)

•  Schimb apaţ-tament 3
camere confort l  şi ARO 
10, cu casă In ; Simeria, In
formaţii tel. 661611, după 
ora 16. (559146)

•  Schimb apartament 4 
camere confort I Hune
doara cu apartament Bra
şov sau Cluj. Informaţii 
Deva, tel. 095/621217 şi 
Cluj tel. 095/171780. (559175)

ţl piCâClUtl ut 5U
flete. ■ (559195

•  în  18 iulie se împlinesi 
3 ani de la tragicul acei 
dent al iubiţilor noştri

dr. EMIL TRUŢĂ, sot
JTĂ. *«tEMILIA TRUfA, fiiţă

Neuitaţi în veci. , Famili;
(559167

•  Cu durere în su
flet anunţăm împlini
rea a 6 luni de la des
părţirea de dragul 
nostru

EMANOIL PUIŢI
Comemorarea va a- 

vea loc la Biserica Or
todoxă din Vulccz, du
minică, 18 iulie 1993. 
Soţia şi copiii. (559186)

•  Reamintim celor 
f ire i-au • un >sc 1 şi 
l-au iubit, că au tre
cut 6 săptămâni de la 
dur« oasa de pă ţire . 
dragul nostru nepot şi 
verişor
... ing. FLORIN DAÎJ 
Dumnezeu să-l odih- 
nească irţ pace. Fami
lia dr. RopcOan.

(559139)

# Lv iceeasi profunda şi 
nemărginită h *uv**, . n *

Sofia, fratele şi surorii* 
anunţă împlinirea uiiUi' ârif 
de la trecerea în nefiinţă 
a dragului lor. tetă; soţ, 
bunic, străbunic şi frate 

VAŞfLE ROPCRAN 
căruia îi fom păstra a-

•  Aceeaşi neinărgi- 
nită tristeţe şi durere 
la trecerea celor 6 
săptămâni de când 
ne-a părăsit - : 

ing. FLORIN DAN. 
Odihneşte în j ace, s*i- 

-flet bun şi drag. Dan 
Elena — mătuşă.

. (559139)

•  Cu aceeaşi durere 
amintim împlinirea a 
3 ani de la trecerea în. 
eternitate a 

TIBERIEI POŞIAR 
Comemorarea du

minică, 18 iulie 1993, 
ora 12,30, la Cimiti- 
rul din str. Eminescu 
Deva. (559170)

•  Azi, 17 iulie, se 
împlinesc 6 săptămâni 
de la dispariţia ful- 

• gerătoare at celui care 
a fost un bun soţ, tată 
şi ginere
ing. MATEI PETRE A
Mulţumim tuturor ce» 
lor care au fost şi 
-sunt alătuff de noi In 
aceste momente triste. 
Comemorarea va avea 
loc la Biserica Popa 
Şapcă- Hunedoara, ora 
10. (8240)

I |
J S.C. COMIXT MASTE8& &R.L. DEVA ; 
I Distribuitor PEPSI-COLA, MIRINDA si]
J SEVEN-UP, ' ;
J •  Vă oferă în curândlPfiPSI-COI.A la doză I 
j şi la sticle PET de 2 litri. |
! •  Preia comenzi ferme peiitru PEPSI-j
| COLA la sticle de Q,25& litri. |
»' #  Caută beneficiari serioşi în Valea Jiului;
| Produsele se găsesc la depozitul -en-gros, ţ 
J str. Horea, nr. 67. -
|  Informaţii la tel. 616012. |

I

1

\

4-Â
SOCIETATEA CdffMfclALĂ ULPIA S.A. 

DEVA

I

I

Organizează concurs pentru'ocuparea pos-l 
tului de contabil şef, în data dc 30 iulie 1993. j 

Condiţii: j
■;— vechime în activitatea financiar-conta- j 

bilă minim 8 ani; J
— studii economice superioare. |
Relaţii la compartimentul personal al S.C.!

Ulpia S.A. Deva. <566) |

• SERVICIUL DE PREŢURI Şl PROTECŢIA 
CONCURENŢEI

Din cadrul D.G.F.F.C.F.S. Hunedoara — Deva face 
următoarele precizări:

\

• ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI
In conformitate cu H.G. 412/1902, art. 10 şi II.G. 

206/1993, art, 3, Ministerul Finanţelor a emis ordinul 
nr. 766/1993 prin care se aprobă îndrumarul pentru 
aplicarea prevederilor II.G. nr. 206/1993, privind u- 
nele măsuri dc continuare a liberalizării preţurilor şi 
tarifelor, care va fi publicat în întregime în Monito
rul Oficial României.

• .............  ■ . > 1 i
baza *.•'<. 10 din 71 G .17 1 ‘ îi.* nţîa Ic maj< ra a 
adaosurilor comerciale şi cotelor de comision peste 
nivelul legal în vigoare la 30 iunie 1993 va fi anun
ţe* : orga aci o teritorial* sie Ministerului 4* Finanţe 
*î< ved >• verificării t* neinicici ac stora şi luării în evi 

ţ dcnţl i rnlui nivel Prin abrogarea prevederiior H.G. nr. 
I 776/1991, dcsfiinţăndu-sc nivelul de 30 dc procente pre

văzute de art. 6 din această hotărâre, atribuţia veri
ficării temeiniciei intenţiei de majorare a adaosului co
mercial revine serviciilor de preţuri şi protecţia con-

U N  f i  S C  M AI P U Ţ I N  li
ih ‘ u h : r ,n u

j t v n i r u b u n e i ,  d e p o z i t e .
m a g o z u te ,  l i tv u in fe ,  ...

Jg j. ‘ ,
ORAFIC* PUfcUCnAft* 1

/  mâ Rf̂ lAMF '

CoREî

XEROX
C O R E S

T R A D E

C O F tA T O A * »  
C A L C U L A  T O A ftâ

■ A m o r i j - - '

T e k l r o n i x
y

* curcnţei din judeţe şi municipiul Bucureşti, cu respec- '

•  oacnowcoAm 
m AFAHAT» OW ŞMAtim» 
■  A t tA L IX O A M  I.

tarea normelor tehnice emise în acest seoj)“.
1

'(559252)
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