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CE MAI VOR

VĂII JIULUI?
ieri» dimineaţă, la ora 9, 

„patronul" sindicatelor mi- 
niere din Valea Jiului, 
dl. Miron Coama, şi-a ter
minat spiciul in prezenţa 
celor aproape, 3000 de mi
neri din toate subunităţile 
m arelui, 'bazin carbonifer, 
care şi-au încheiat şi şi-au 
început şutul, nu la mină, 
ci în fată Regiei Autonome 
a Huilei din Petroşani.

Ce mai vor minerii Văii 
Jiului după atâtea drep
turi —j altminteri îndreptă
ţ i te :—- ce le-au fost a- 
cordate de guvern în ulti
mul timp ? Tot bani. Dar, 
aşa cuin s-au exprimat cei 
mai mulţi dintre ei, hu 
alţii decât cri care sunt, 
însă cu respectarea grilei 
legale de salarizare, cu 
reducerea diferenţelor mari 
între, anumite categorii de 
angajaţi, respectiv între 
personalul funcţionăresc — 
administrativ şi cel care 
lucrează efectiv în subteran 
şl care, pe drept cuvânt, 
efte nedreptăţit.'

Considerând ca principală 
vinovată pentru toate ten
siunile existente acum In 
subunităţile Regiei Auto
nome a _ Huilei Petroşani 
conducerea acesteia, minerii 
cer insistent reorganizarea 
regiei şi numirea In frân. 
tea ~ei a unei noi echipe, 
Dţiaerii prezenţi ieri di* 
tUineaţa ta miting au de- 
Cţarat că nu vor intra ţn 
mină până când doleanţele 
Ier ,nu vor fi satisfăcute.
. Întrucât nu este vorba 
di»' acordarea unor alocaţii 
suplimentare de la bugetul 
statului — ceea ce i-ar 
nedreptăţi pe minerii din 
celelalte nene ale ţării, 
pe salariaţii din toate ce
lelalte domenii de activitate 
—• aceste cerinţe ale mi
nerilor Văii Jiului pot ş i 
trebuie rezolvate. Măcar 
că ei nu se gândesc cât 
cărbune pierde ţâra prin 
repetatele acţiuni revendi
cative pe care Ie iniţia; 3, 
a»  se gândesc rine su
portă aceste pierderi. Ei 
vor bani. Şi abia atunci au 
permis personalului regiei 
Si intre în sediu'când- ii 
s-a spus că trebuie să te 
calculeze premiile ce le voit 
fi acordate .nu peste mult 
tiîtip, cu prilejul zilei Sf. 
Varvara — patroana mi- 

.nerilor — şi deei a Zilei 
minerului. (D.G.)
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M-am dus la dispensa
rul de circumscripţie 
să-mi iau Carnetul de 
sănătate. Cum raţia zil
nică de medicamente era 
pe sfârşite, am rugat-o 

j. pe dna doctor să-mi,, pre- 
• scrie altele, A făcut-o cu 

toată amabilitatea, cu 
autoritatea profesională cu 
care, în colaborare- cu 
medicul specialist, Îmi 
conduce de mai mult 

. timp tratamentul. „Nu 
pot, zice doamna doctor, 
să vă prescriu decât trei 
medicamente la o consul
taţie". îmi trebuie In 
mod obişnuit şi al pa
trulea dar cum din Acela 
mai aveam ceva rezervă, 
m-am mulţumit cu trei. 
Dau să-mi iau carnetul de 
sănătate cu convingerea 
că pe baza â  ceea ce e 
înscris in el voi primi 
medicamentele. Greşeam. 
Trebuie şi reţetă. „Şi,

Întreb eu mucalit, - dacă 
am nevoie de trei medi
camente cu grade diferite 
de subvenţionare ?“ „A„ 
tund completez trei re
ţete in dublu exemplar. 
Şi staţi că trebuie să le 
mai# înscriu şl in fişa 
dumneavoastră". Fao eu

tabiliceascâ şi după pă_ 
rerea mea .utilă ca frec- 
ţia cu diana la un picior 
de lemn a  durat mai 
mult decât consultaţia 
propriu-zisă. Şi staţi că 
n-am term inat Partea 
anecdotică acum vine. 
Prima farmacie în care

iau patru pastile tn loo 
de una. Poate fao şi o 
carieră de cretă in sto
mac. „Daţi-mi, îi zic far. 
macisteî în acest caz, pa
tru doze dirt ceeaf ce 
aveţi". „Dar nu putem 
să vă dăm decât unul

M urim  de im becilită ,dom nilo r!
repede în gând socoteala 
înscrisurilor: o dată In 
carnetul de sănătate, ” :
dată pe reţetă şi a  treia 
oară în fişă. „Şi cam cât 
timp vă consumă activi
tatea aceasta de scrib 7" 
„Destul de mult. Altădată 
scriam o reţetă în dublu 
exemplar, '  o transeriam 
te  fişa bolnavului şi gata". 
Ha mine, activitatea a- 
ceasta, sută la sută con-

-ara intrat avea primul şi 
al treilea medicament 
dar nu-1 avea pe al doi
lea. Următoarea le avea 
pe al doilea şl a l treilea 
dar nu-1 avea pe primuL 
îri sfârşit următoarea far
macie le avea pe toate... 
dat unul dintre ele de 
un dozaj de substanţă 
activă de patru ori mai 
mică decât cea prescrisă. 
Nu-i nimic mi-am zis,

subvenţionat. Pe celelalte 
le plătiţi integral".

Şi eu care credeam că 
existenţa Carnetului de 
sănătate va scurta sub
stanţial drumurile bol
navilor spre medica nen- 
tele necesare. Naiv, naiv, 
incorigibil. >

La urma urmelor din 
ce necesitate s-a născut 
toată această birocraţie 
imbecilă ? M-am intere

sat. S-a născut ’dlntr-un 
considerent major: se 
făcea speculă cu medi
camente, adică existau,, 
chipurile, bolnavi care 
luâu reţetă cu gratuitate 
sau subvenţionate de la 
mai mulţi medici, scoteau 
medicamentele de la far. 
macie. şi apoi la revin
deau, ia preţ de speculă.

Speculă cu medicamente 
gratuite ! De unde oameni 
buni, când bolnavii abia 
ie găsesc în farmacii pep. 
tru nevoile lor ? Da, s-a 
făcut şi se face speculă cu 
medicamente dar cu 
cele primite din pomana 
europeană la care am 
întins mâna ca milogii. 
Dar pe acelea nu le-a 
împărţit şi nu le împarte 
oricine şi nu oricui. Mai 
meditaţi, altfel' murim de 
imbecilită, domnilor.
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Dificultăţile pe care le 
traversează economia na
ţională şi, implicit, oa
menii nu mai sunt un se
cret pentru nimeni. Trist 
rămâne însă că multe din
tre promisiunile guvernan
ţilor atât din actuala 
formulă, precum şi din 
cele trecute —• au rămas 
te mare parte vorbe fru
moase pentru adormit co. 
piti.

ftulnarea economică şi 
socială îmbracă formele cele
mal diverse, iar suferinţei* 
românului se accentuează 
cu fiecare zi, «mp te  care 
exponenţii democraţiei bel- 
feresc te  vacanţă parlamen
tară, iar alţii se fluştură 
dincolo de frontiere, în
cheind afaceri oneroase, In 
detrimentul ţârii.

Orăştie rămâne,, prin di
mensiunile economice, dar 
mai ales prin sortimentele' 
de produse realizate, «n 
centru economic important 
al judeţului şi na numai. 
Bacă te  urc cu  m al bine 
de trei ani economia locală 
era într-0 Ascensiune vi
zibilă, te prezent atât p ro -. 
ducţia, cât şi numărul per
soanelor angajate s-au di
minuat considerabil. în  
perioada de comparaţi* — 
anul 1989 —, pe „platforma 
industrială" a oraşului e- 
rau angajaţi mai bine de 
«JQ® de oameni care, da
torită conjuncturii — de
căderii economice — s-au 
înjumătăţit, fenomen cu 
implicaţii deosebite în viaţa 
socială.

Numărul persoanelor în
scrise în prezent Ia şomaj 
este de 1100, al celor cu

alocaţie de sprijin — 860, 
la care se adaugă un nu
măr apreciabil te căutarea 
unei bucăţi de pâine. Ini
ţiativă particulară, deşi a 
prins contur şi la Orăştie, 
antrenează un număr re
lativ mic de lucrători, ma
rea majoritate fiind Înca
draţi cu contract de pre
stări servicii, nu cu carte 
de muncă, procedeu folosit

DE M l
dâ patroni pentru a fi sca
tiii da taxele de asigurări 
stelate, precum şi de cele. 
lalte responsabilităţi fi
nanciare -Impozite etc.

Ş an »  , de a găsi un lbc 
de muncă, în special pen
tru tineri, este minimă, 
singura şi cea mai sigură 
fiind şomajul.

Speranţele unui loc de 
muncă ai celor 157 de ab
solvenţi de şcoală profe
sională sunt aproape de 
zero, la care se adaugă 
205 tineri absolvenţi ai 
clasei a XIX-a, pentru unii 
dintre aceştia din urmă 
existând doar şansa con
tinuării studiilor prin ad

miterea te învăţământul 
superior.

Vorbind despre soarta 
tinerilor, aceştia sunt, în 
principal, cei care îngroaşă 
rândul audienţelor şi la 
primărie — căutarea unei 
locuinţe fiind o’ problemă 
stringentă. Darea In folo
sinţă a unui bloc cu 32 de 
apartamente a rezolvat doar 
simbolic numărul de soli
citări. Din trei persoane 
care solicită audienţe la 
autorităţile locale două ri
dică problema casei.

Posibilităţile primăriei lo
cale de a rezolva multitu
dinea de probleme care 
stau în atenţie sunt limi
tate de inconsistenţa buge
tului local, buget care, ta 
condiţiile inflaţiei, rămâne 
o cifră impresionantă prin 
numărul de zerouri şi nu 
prin ce se poate face cu 
cuantumul lui •*— 420 de 
milioane de ltL*

Cu toate acestea, la, să
răcia financiară existenţă, . 
primăriei fi revine mal 
nou obligaţia să acopere 
Şi alte Cheltuieli neluate 
te  discuţie iniţial la tatoe- 

-mirea proiectului de bu
get — cheltuieli pentru 
întreţinerea spitalului, apă, 
gaz, curent, transport etc., 
cheltuieli care accentuează 
starea de austeritate , §1
implicit nivelul material şi 
spiritual a l oamenilor din 
acest colţ de ţară româ
nească.

Oricum, Cel puţin pe 
moment,' singurul lucru ce 
i-a mal rămas cetăţeanului 
este speranţa.
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„CULTIVAT0 RII“ DE j 
CARTOFI ERAU i 

HOŢI SADEA i
Se pare că zicala cum 

că ulciorul nu merge de 
. multe ori la apă nu prea 

a ajuns la urechile lui 
Marcel Boca din Orăştie 
şi Cătălin Niculescu, de 
Undeva de prin Moldova. 
Iată argumentele.

Cu ani în urmă s-au* 
: cunoscut pe la Timişoa
ra. Culegeau prin acea 
zonă plante medicinale, 
S-au reîntâlnit nu cu 
multă vreme la Orăştie. 
’Maire bucurie, mare, Ni- 
cuieseu lucra şi \  acum 
pentru „Fares" şi era ca
zat Intr-un dormitor bk>- 

, bil chiar lângă Unitate- 
între altele, culegea fruc
te  în Lunca Mureşului. 
Aici observă frumoasele 
lanuri de cartofi, ce a. 
parţin unor societăţi co
merciale. Din acel mo
ment, în mintea lui: în
colţesc posibilităţile unei 
„afaceri". ■

Aşa se face că într-o 
seară cei doi prieteni se 
apucă de băut. Şi „lup
tă" băieţii până spre ora 
patru dimineaţa, când se 
înţeleg să se apuce de 
treabă. Să meargă la fu. 
rat, adică. Se înarmează 
fiecare cu câte un sac şi 
pe aici ţi-e drumul — 
până te tarlaua cu car
tofi. Cam ce treabă fac

ei aici vă daţi seama. |  
Pentru a-şi umple sacii,*' 
distrug o suprafaţă destuii 
de mare de cUltâră. * 

Odată lucrul terminat, |  
o iau spre 'gară ,'iar d e j 
aici trenul către Deva,! 
Din vânzarea cartofilor te l 
piaţa municipiului, fie- J 
care s-a ales cil 7 509 de* 
lei. ■'; : t A *

Banii se duc repede t a l  
’ţâ  numai J 

după trei zile, băieţii re- 1

ziua de tizi; aşa 
după trei zile,' .
petă figura. Iar pe tar- * 
la; iar la tren, J a r  la De- j 
va. Numai că te gară la |  
Deva poliţia TF i-a luat J 
puţin la 'întrebări. Până ţ 
la urmă au recytapscut c ă « 
nu «Unt cultivatori d e | 
cartofi, ci t o t i  *

Acum: v<jb «Abpi să dsa t 
socoteală, tiin ti ■ pasibili I 
de o pedeapsă de la î  la î 
7 âni. De Ia dl Iosif'f 
Pop, procura* la Par- * 
chetul de pe lângă Jude-I 
cătoria Deva, în compe. < 
tenţa căruia este cazul, I 
aflăm că în zonă-în care V 
cei doi au operat sun tî 
mari pagube, care se ri- |  
dică la sute de mii de lei. * 
Se pare că aici „mun- l 
cese" cam mulţi pentru! 
distrugerea culturilor d e j
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cartofi.

© INVESTIŢII. In lista de 
investiţii pe acest an, Orăştia 
este cuprinsă cu 'suma de 70 de 
milioane de lei pentru extinde
rea surselor de apă potabilă din 
răul Râuşor. Investiţia este în 
faza de obţinere a autorizaţiei de 
construcţie, iar executarea ei va 
fi  încredinţată prin licitaţie con
structorului care ofeţă Cete mai 
avantajoase Condiţii. (I.C.) 1

©  20 DE MILIOANE DE VEI 
PENSII. Cei patru factori poş
tali de la Oficiul din Telîuc duc 
Imar; la casele unor oameni din 
cele patru sate ale comunei — 
Teliucu Inferior, Teliucu Supe
rior, Cinciş-Cerna şi Izvoarele — 
pensii în valoare de peste 20 de . 
milioane de lei. Cei mai mulţi 
dintre cei ce primesc aceşti bani 
s-au pensionat de la unităţile mi
niere din zonă. (D.G.)

O  AZI, FOTBAL ! Astăzi, ta 
Hunedoara, începând de la ora 
11, Corvinul întâlneşte pe C.F.R.

Timişoara, într-un meci amical, 
de pregătire, în vederea noului 
sezon fotbalistic ce va începe 
la 15 august a c. (S.C.)

O DEBITE. Banii pe care-i 
are de recuperat R.A.G.C.L. „Ac
tivitatea'1 din Orăştie de la be
neficiarii serviciilor sale însu
mează 110 milioane de lei. Intre 
marii săi datornici se numără 
S.C. „Favior", S.C. „Plastor1’, 
S.C. „Germisara împex", S.C. 
„GermiSara“ S.Â. şi m ai multe 
asociaţii de locatari, acestea cu 
o sumă de peste 5 milioane tel.
‘Tot agenţii economici suni mai 
„graşi". (I.C.) -

Q  LACTATE. In strada Ate
lierului din Simeria funcţionează 
un lacto bar, aparţinând S.C. 
„Lactosim" S.R-.L, Se găsesc în 
vânzare iaurt, smântână, brânză, 
ca şi unele preparate de patise
rie. Nu lipsesc însă nici... răcori
toarele. (E.S.)

O „COLEGA". Mariana An- 
ghcl din Crişcior are 19 ani. Şi 
o slujbă la C.L.F. Brad. Dar toc
mai de aici a furat 6000 de lei 
din poşeta unei colege! (V.N.)

UNA t>E ZI
— Câţi ani o fi având 

vecina de j a  parter ?
— Dacă e s-o credem, 

înseamnă eă-1. cu zece 
ani mai tânără decât 
băiatul ei cel mare...
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IN ACEST NUMĂR:

o C'osinzeana

•  Caleidoscop 
;: duminical

o Săptămâna la TV
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Săpături arheologic* 
la Sarmizegetusa

Zi de vară. O zi blândă 
ce a urmat unei nopţi cu 
ploi abundente. Apa bine
făcătoare i-a bucurat pe 
locuitorii comunei Sarmi- 
zegetusa. Porumbul creştea 
roduri frumoase, iar gră
dinile ofereau o privelişte 
de invidiat In holdele cu 
grâu se aştepta zbicirea 

pământului pentru reîncepe
rea recoltatului. La fel cum 
aştepta şi colectivul de ar
heologi reluarea săpăturilor 
la câteva obiective istorice 
ale atât de cunoscutului 
complex arheologic care, 
cu două milenii in urmă, 
însemna - Ulpia Traiana 
Augusta Dacica Sarmizege
tusa (fosta capitală a Da
ciei Romane). La Muzeul 
arheologic l-am întâlnit pe 
dl JEmil Nemeş, directorul 
instituţiei. linele gânduri 
îl mai frământă şi acum 
ca şi anul trecu t:

— Turişti puţini <Sntr- 
adevăr, la ora vizitei iţoas. 
tre, doar două maşini mici 
se'opriseră în parcarea din 
faţa Amfiteatrului Roman, 
câţiva ocupanţi ai acestora 
intrând pe poarta cbb- 
plexului — an.). O pro
blemă care ne nelinişteşte 
la fel ca anul trecut este 
aceea a  man umentefof d* 
pe pământul unor local
nici. Credem că *  cazul -ca. 
Parlamentul şl Guvernul 
să găsească o soluţie: ori 
să li se plătească oameni
lor acest pământ, ori să le 
dea pământ In loc.

—> In privinţa activităţii 
de cercetare şi a săpături
lor arheologice?

—• Anul acesta s-a săpat 
la‘ Amfiteatrul Roman şi 
ia o moară romană. Conf 
dr. Ion Piso sapă împreună 
cu un colectiv de cercetare 
dş la Cluj-Napoca. a lăuri 
de dânşii aflându-se dl 
prof. Robert Etiânne din 
Franţa, ia Forul Roman. 
Urma ca în această toamnă 
aici să aibă loc un festi
val al teatrului antic. Ne- 
fihalizându-se restaurarea 
nu vă putea avea loc a- 
caastă manifestare. Deocam
dată, Bucureştiul nu a

aprobat proiectul de resta
uram  /

— Pentru săpături a» *- 
xistat fondurile necesare ?

— Muzeul Judeţean a  
alocat fonduri pentru să
păturile de la amfiteatru 
şi cele de la moară şi, 
totodată, bani pentru re
staurare la Forul Roman 
şi moară. Fonduri sunt

-^suficiente. Muzeul Jude
ţean a alocat, de asemenea» 
fonduri pentru transportul 
pământului rezultat din 

săpături, degajarea terenu
lui, iar de săptămâna vii
toare va începe restaurarea 
propriu-zisă la Forul 
Roman, după care să va 
trece ia  consolidarea şi 
restaurarea de la moară

— Ce se întâmplă cu 
piesele rezultate I» urma 
săpăturilor?

—■ Piesele rezultate fri 
urm a săpăturilor la  amfi
teatru şi moară sunt 'dă» 
pozitatg parţial la' Mu
zeul din Sarmizegetusa, iar 
cele care necesită lucrări 
de laborator şi apoi pre
lucrare ştiinţifică se află 
la Muzeul M  îstorie ăl 
Transilvaniei din Cluj- 
Napoca, acestea urmând să 
revină la muzeul nostru. 

i Prof. Ion Piso no-a promis 
că deşi la' Forum se sapă 
WL banii îiniăersftăţii din 
Cluj-Nâpoea, după ce pie
sele vor fj prelucrate şti
inţific, vor fi donate mu
zeului nostru.' Pentru pie
sele de mare valoare ne-ar 
trebui o casă de fier.

— Care ar fi aceste 
piese? v;

-» Un Ju p ite r  Anton 
(aplică), o toartă cu o fi
gură umană di» bronz cu , 
pupilele ochilor din argint, 
monede de bron* şi argint, 
o aplică din bronz cu o f 
figură umană, două roţi 
mari de moară acţionată 
prin tracţiune animală. In 
Amfiteatrul Roman s-au , 
găsit urmele vechiului am -' 
fiteatru d in lem n . Men
ţionez, tpate obiectele a-? 
parţin perioadei romane, "y

MINEI. RODEA '

Din dosarele
••

CÂNO 
SB CEARTA
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„Daciă" sau „Caritas“?j
O femeie de la ţară. lei în urmă cu mulţi an i?*■: 

îngrijit îmbrăcată, m-a E imposibil", |
oprit deunăzi pe stradă, „Aşa cred şi eu dle,

spune-mi, roga-te, unae tace cu eic „m-cuii >
jrmp ..,4H Aflat! în a- dlt să mai adaug 10 600 I e CEC-UI ? Aliaţi in a , an nea »

propierea numitei insti- *a. t^tal 100 00®r£ e |

« ■ y * «!=?■ t
chiar am^nsolft-o câţiva luni primesc înapoi» 
zeci de metri. Manifesta 800 000 de lei, apoi iar pun,,
oarecare nelinişte, ceva I
o apăsa. „Nu te supăra, ..Ştiu şi eu . I Cu banii» 
„ »» ’ lui fiecare face ce vrea. ,

dle. Nu te. cunosc^ nu Inejusjy să-i joace „ia.! 
ma cunoşti. Te văz un Loto" sau la „Caritas". • 
om cu judecata. P ta ce m  M  nN*sff,l-
f 'c* ? mai, banii „Zice că la Cluj sunt nu- »
m CEC, p e^ ru  ,J3acia ? mai milionari de când cu i 
Oare ne mai dă-? Că de „caritasul" ăsta. Eu pun * 
am de zile ne duc cu dle Care Q ţine?« >>Nu| 
vorba. Le-am plătit şi ştiu, am auzit şi eu c ă ! 
la ăia dm asociaţia cu au pr;mjt mu\ ţ i  bani d e j 
maşinile. au zis că _intpŢ- acolo, vor mai primi i
vin la guvern, eă se ju- destui alţii dar sn n ic i« 
decă dacă e cazul — *
fac drtptate. Ei ?!“
decă dacă e rezul şi ne un caz nu ’vor primi toţi. I 
fac drtotate. Ei ?l“ Mai deVreme sau mai tâ r -*

Am privit-o ou respect, ziu, firul se va rupe. Ca la I 
gândind eu ee efort a orice joc de noroc, ci- J 
pus ban peste ban să a. neva trebuie să şi piardă. |  
dune 90 000 de lei, în Cel puţi» aşa cred eu".» 
urmă cu #—7 ani, pen
tru a-şi cumpăra o ma
şină. „Păi eu ştiu ce să de dezamăgire, dar şi de* 
spun. Mă gândesc că nu speranţă, «Eu pun la -C a-1 
mai avşţj a jg  o şansă, riţas^

Femeia m-a privit cu j 
un sentiment amestecat.»

De unde să dea statul câştig 
acum, când ţara este a- o 
tât de săracă, sute de tat 
mii de „Dacii“, care costă de care ne apropiasem la 
suţş de, mij de milioane doi paşi. 
de lei, celor înscrişi cu • ’ - •
câte 70 sau 90 de mii de DUMITRU GHEONEA |

Re spune că atunci când
doi se ceartă, ta treilea 
câştigă. Aşa să fie oare?
Un răspuns la această în
trebare ne poate da Oscar 
Rupă, individ ce locuia 
ilegal fn spaţiile de caza
re ale Fermei nr. S din 
Călan. A văzut el cfi în- 
tr-o zi Romulus Marina, 
contahil la Ferma Zooteh
nică ai, LAR. Călan şi 
Dominic Marc, pensionar 
ce locuia la Strei, se cear
tă destul de aprins.

Şi a pus atunci dânsul 
mâna pe par şi a început 
să lovească vârtos în capul 
pmmmmvi***' jGe «a» a»
tâta vorbă, omul era ctt 
pe ce să treacă în lumea 
cel«r dreplfc. Evident 
greşwul Uf fcst arestat Şi 
va trebui să dea sttwtea» 
lă. Cine » câştigat?

ŞOFERIT, M îM RllI,
ŞI MOTORINA

Gheorghc Sas, din  Băiţn, 
şofer ta  S.CL.IJ». Seva şl 
Dragomîr Magda, miner la 
punctul de lucru Vălisoara 
ai S C. „ V m tti*  Rreşnv, 
sg cunoşteau destul de 
bine. Simt consăteni de 
altfel. Aşa că au pus lă 
cale o „afacere*. Care a* 
facere le-a adus câte un 
dosar penal. Dă ce ? Pen
tru că afacerea .s-a numit 
furtul a  300 litri de moto
rină dintr-o cisternă ce “fă . 
cea aprovizionarea. 

fTJOARM
La danisoiul unui bloc 

din oraşul Brad au fost 
depistaţi lAhai Dereş de 17 
ani, din Crişrier şi Oâu- 
diu Teodore de 13 mii, din 
Petroşani, S-a stabilit că 
cei doi minori gu fugit 
de ia Şcoala specială din 
Săcel. /  /  
MMWVWWWVWWUW

Iniţiator al unul lung 
şir dă conferinţe de presă 

, In România, dl Dom No. 
vacovici, refugiat poHtic 
în Franţa, s-a întâlnit 
miercuri. 28 iulie a.c., 
cu reprezentanţi ai pre
sei scrise si vizuale din 
judeţ. întâlnirea a  avut 
loc la hotel Eurovenus, 
locul de cazare a  fami
liei Novaccrvici şi a  în- 

: soţitoriior. Pe cartea de
vizită a amfitrionului stă 
scris negru pe a lb : Pre
şedinte al Uniunii Mon
diale a  Românilor Liberi. 

D ună lirU f m n a i, n a rtp
a
nută de organizator. J^pi- 
celat cBn cuvântul .

1 niei » le  •  Unâunea'

tuît bt 1984; W  Osrteva,
dintr-un grup 
rari
scrierea
condiţionată de statutul

decimat ai tuturor 
a constat f»

tot relevant se consideră 
şi mesajul venit înspre 
UMRL din partea unui 
front al salvării naţio
nale din ţară •  Mesajul, 
adresat iniţial în iunie 
*89, se reia în luna august 
a aceluiaşi an. O a doua 
etapă a debutat în decem
brie ’89 şi s-a concretizat 
prin ajutoare materiale şi 
acţiuni în plan economic, 
în aşteptarea accederii şi

Aspecie de la Conferinţa 
de presă a dlui DOBU

al U.M.R.L.

«fin ţară şi 6» 
democraţiei •  ee  con
turează două perioade te 
activitatea UMRL* etapa 
de până ia evenimentele
lui decembrie Wk remar
cată îndeosebi prin ac
ţiunile de destabilizare a 
lui Ceauşescu — In spe-

1 «ai, ş t a  comaniMinitul 
— te general e Relevantă 
pentru etapa lA'âfccuţie 
este manifestaţia ; de la

din M8â, şi

la, titanul poHtic e  Au 
eJdriat impedllnentc se
rioase : „Aveţi mâinile 
pătate de s â n g e r  —• li 
s-a spus celor din condu
cerea UMRL după con
tactele cu Iliescu şi Ro- 
man. -

In partea a doua a 
întâlnirii, dl Doru Neva. 
coviei a. fost solicitat do 
către cei prezenţi să ex- 
plkâteze conflictul din 
sânul uniunii şi adevă
rata stare de lucruri din 
prezent. Aceasta deoarece 
dotnnia să făcuse deja 
vorbire despre organiza
rea unui prim congres 
UMRL pe pământ ro
mânesc, respectiv con
gresul al patrulea, te 
1994. Or, după cum pro
babil aţi fost informaţi te 
timpul cuvenit, un con

gres UMRL pe teritoriu 
rom âne» a  avut dej» km  
te mal
reşti. Respectivul con
gres s-a considerat al 
treilea în  evoluţia UMRL 

- şi a dezavuat congresul 
de la Saint-Maur, Paris, 
din 1991, caHflcândo-1 

nestatmar şi etichetând ţi
nerea sa drept încercare 
nereuşită de puci «fin 
partea dlui NevacaivM. 
La Bucureşti, fn prhnfe 
vara annfuî trecut, a fast 

reales preşedinte al UMRL 
dl Ioan Raţia, 
de incorectitudine 
ganizarea congreselor 
de răbufniri de org 
din poziţiile 
lor sunt. Insă, r . 
în  final, dl Doru 
coviei a asigurat 
de toleranţa domniei sale 
faţă de grupul de opozi
ţie constituit fn jurul'«feti 
Raţiu. J

Concluzia — In coadă 
de peşte: dl W riw W d  
se consideră preşetfettefe 
de drept pi UMRL ş§ 
promite organizarea ! In 
1994 a primului congrţ» 
a l uniunii te  România. 
La această oră nu ne a- 
flăm, încă, te
nei opinii venite 
dl Raţii. Să-i fie, 
dat UMRL-ului s i  num e» 
cşm aşa : congresul a)
treilea, congresul ai - 
lea bis, congresul al. ţtiir 
trufea, congresul dl pa
trulea bis...

A  consemn t 
NATALIA VAS1U

B U N

„PASTILE"

„Uitând" şă semneze, un cititor 
ne transmite 0  ilustrată cu două 
„pastile".. Prima e intitulată „Mica 
publicitate" şi relatează că în Si- 
meria, pe str. 1 Decembrie, între 
blocurile 6 şi cel de ndfamilişti este 
parcat, pe zona verde, tractorul cu 
nr. 41—UD—3000. Un lucru n-am 
înţeles însă. La care din rubricile 
de „Mică publicitate" doriţi să a- 
pară, stimate cititor ? La „vânzări" 
pentru a-şi găsj un proprietar care 
să-i parcheze unde trebuie? Sau la 
„pierderi" căci nu ştiţi sau nu vreţi 
să spuneţi cui aparţine ?

A doua pastilă e „întrebare" şi 
«ă to a to cărţilie

de la Biblioteca Orăşenească Sime- 
ria, la o anumită pagină, sunt ştam
pilate „cu numele bibliotecarei". Ur
mează întrebarea: „Putem şi noi 
cititorii să ştampilăm, la pagina pre
ferată, cu numele nostru şi menţi
unea cititor ?“ Nimeni nu credem 
că v-ar recomanda aşa ceva. Gân- 
diţi-vă doar cum a r arăta o carte 
care a trecut prim mâna mai mul
tor cititori. Normal ar fi ca nici 
numele bibliotecarei să nu apară 
pe cărţi, ci <fc>ar ştampilă bibliotecii, 
spre a putea fi identificată (V.R.)

SCRISOARE DE MULŢUMIRE

Pe adresa redacţiei noastre a so- 
o scrisoare din Hunedoara, Este 

. _,>ediată de prof. Sanda Popescu 
de ia Şcoala generală nr. I şi «te 
profesorii E. Cristescu şi B. Doboly, 
de părinţii C. Chişu, M. Banfy, M. 
□a le a n  ş»a.

Reddm din cuprins: „Die Redac
tor şef, un grup de elevi din Hu
nedoara au petrecut zece zile de

vacanţă (te perioada 30 iunie — 10 
iulie) ia tabăra «ie limba engleză de 
la Vaţa de Jos. împreună cu ca
drele didactice care i-au însoţit, 
cu părinţii c a »  au vizitat tabăra, 
doresc să mulţumească, prin inter
mediul ziarului dv., directorului Ad
ministraţiei Taberelor Deva, dl Cri- 
şan, precum şi dnei administrator 
Cean, de la Vaţa, pentru modul în 
c«re au raişit să ofere copiilpr cele 
mai. teme condiţii de cazare, masă, 
aparatură şi materiale diverse pen
tru  activităţi recreative".

P.S. Ne bucurăm să primim şi să 
consemnăm astfel de impresii. Iată 
că te  judeţul nostru, m  Vaţa de 
Jos, se pot face lucruri minunate.

- - -â»  iufeawmfe tecă o  dată. zicala 
„Omuî sfinţeşte locul".

ZVONURI
S-a desrfiia la Deva firma 

„Mimmi" S.N.C. de întrajutorare 
bănească, dar nu a scăpat să nu fie 
discutată pe la toate colţurile şi te 
centrul oraşului. M-am dus şi eu să 
depun bani la această firm ă Cu 
cine irtă întâlneam şi discutam de
spre această noutate, îmi atrăgea 
atenţia să nu merg că patronul a  
fugit cu banii, că nu mai este în 
Deva. Dar n-am dat crezare zvonu
rilor. M-am convins singur de a- 
devăr şi anume că funcţionează la 
„Stadion" şi că tot mai mulţi clienţi 
depun aici bani. (Ioan Răcoiu — 
De vă).

POŞTA RUBRICII .
•  Stimaţi „corespondenţi" din 

Hunedoara, am citit cu atenţie rân- 
durite db, ps e m
salariaţi necăjiţi", adica altfel decât 
ati notat nlie. Deoarece acuza

ţiile aduse unei persoane care t 
duce o unitate importantă din
nieipiul Hunedoara sunt grave, W  
le  puţem publica. Deocamdată. Dani
ceea ce a ţi pus pe hârtie este 
adevăr, mi hvţetegeni de ce vă m » 
cundeţi identitatea 1 Semnaţi «* 
curaj. La. publicare noi garantăm 
anonimatul. Vă aşteptăm.

•  Ne scrieţi, semnând „Un * « ?  
dş consumatori •cnzionati" Am fost 
şi nof, aş» ca dv., consumatori o» 
cazionali la  Cafe-barui „Floarea" «firi 
Călan. Doar ocazionai şi pont -* 
puţin timp. Atât eâţ am servit 
cafea. Interiorul barului, amabilii
tea gazdelor au fost 
redat, adică

au fost aşa cum 
ireproşabila.

bilitai
le-ani

nu are nici un 
rfet'fSDr'aewM.

tăţile pe gardul vecinilor sau pe 
sfătuindu-ne să nu mal

zaţia de funcţionare ~a onîtăfit Iar 
o notă de dimensiunea celei publi- i 
eate nu are nicidecum pretenţia de 
a epuiza problemele. Noi suntem j 
mulţumiţi că, indirect, semnalăm na | 
aspect negativ pe care probabil 1-aţ»; 
adus şi la cunoştinţa Centrului dej 
medicină preventivă. Vă mufiimninţ 
pun&ndu-vâ totuşi întrebarea: JD a-' 
că tot eraţi a tâ t de Wne informaţi, | 
de ce nu ne-aţi scris înainte de e j 
citi rândurile publicate de noi ?" 
ţK încă ceva: „De ce nu aveţi cbk 
rajui să semnaU ̂ . : ' : ‘îiv: ’’ j

•  Dte Oroas Sabin (dacă am putu* 
descifra bine numele) f in  Devfşj



I
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Ş l
th  „corola de minuni* 

•  literaturii române, Tu- 
dor Arehezl se află a* 
lături de Lucian 81a- 
ga, te preajma poetului 
«_v - rec* e Mibal , Emi- 
aeacu. Strălucitoarea te l 
alea »-a aprins şl a  ars 
de-a lungul une1 activi
tăţi de şapte decenii te 
cade s-a afirmat ereato- 
rifl de poezte. • ziaristul 
tend atwui de reviste şt 

i glM â.paiftfk tarul viru
len t A  debutat -ut) sem
itei Inspiraţioi pa re oria - 
ee şt estete. Jar a atras 
atenţia prin ciclul „Agate 
itegte* din care mal târ
âte va reţine doar o par
te, introctucându-îe tri 
volumul „Cuvinte potri

vite", selecţie riguroasă , 
a  o sută de  poezii însem
nând o experienţă artis
tică de trei decenii.Vo- ' 
lumul dezvăluie pamfleta
rul lipsit de reţinere, du
blat de un poet cU a- 
dâncl sfâ$ieri $1 dura. ţ. 
roase dibuiri. Cu a l te '

• cwvtiit©,:. • o î«xpcrGcnfirc ; 
insolită dintre clocotul f 
Interior şl ezitare, din
tre  duritatea verbală g ;

d in . „Cuvinte __„___
vor fi reluate te volumul 
«Flori de mucigai" , , de 
fapt în Întreaga sa crea
ţie lirică. Poezia care d i  
titlul volumului dezvăluie 
caracterul une! poezM 
profane şi simple, origi

nalitatea Indiscutabilă a 
de adâncind şl 

ect re- 
.  „Cârtţ-

. de .seară*.
Culegerile de versuri 

care au. urmat corespund 
unor momente ale bio
grafiei rida sufleteşti, 
reiau şi împletesc teu  

a te ' tocă dinaintea 
război mon

dial. Semnificative sunt 
t e  acest sens „Una sută 
una poeme", poemul ci- 
<#>  J W  -  Pelzaje", 
„Frunze* eto. Problema 
esenţială a liricii JUd Ar- 
gfeeri «sta, aceea a «te- ‘ 
ştiinţei pare caută şl se - 
frământă, punând fosă 
totul în  termenii unei

amplu festival
tft perioada 11—15 au

gust, te judeţul nostru are 
las Festivalul folcloric In
ternaţional „Sarmizegetu- 
sa“, organizat de Ministe
rul Culturii, Inspectoratul 
pâhtru Cultură al Jude
ţului Hunedoara, Centrul 
Judeţeatp pentru Cerceta
rea şi V^torificarea Crea
ţiei Populare, Organizaţia 
internaţională de Folclor. 
Au confirmat participarea 
următoarele ţă r i : Polonia, 
Belgia, Italia, Mexic, Ru
sia, Mongolia, China, In. 
donezia. Ucraina, România. 
Din judeţul nostru partici
pă formaţiile : „Doina Mu
reşului* din Orăştie, „Arde
leana" Hunedoara, „Getusa" 
şb „Silvana" Deva, „Fluie
rul lancahii* Bala de Criş, 
„Doina Crişului" a Casei 
de Cultură Brad, Topliţa, 
Orăştioara de Sus, fanfa
ră  ditf Gheţari.

A doua ediţie a festiva. 
Iutei sfe înscrie, pentru pri
ma dată, fntr-un circuit eu
ropean, sub egida I.O.V., 
maniltestarea tea  judeţul- 
austru deschizând seria 
marilor festivaluri europe
ne (Şărvar — Ungaria, 17

— 22 august, Gorizia — Ita
lia, 24—29 aug., Krems — 
Austria, 31 aug. — 0 sept 
a.c.). Deschiderea va avea 
loc în ziua de 11 august

a.c. la Deva, cu -.un spec
tacol în aer .liber pe scena 
amenajată în Piaţa Casei 
de Cultură, beneficiind de 
un sprijin deosebit din par
tea Primăriei Deva. Vor 
urma spectacole la Brad, 
Haţeg (12 aug.). Hunedoa
ra, Geoagiu-Băi <13 aug), 
Călan, Baza de agrement 
Şoimuş (14 aug.), închide
rea urmând a avea loc te 
amfiteatrul te aer liber de 
la Costeşti pe 15 august, 
în prezenţa preşedintelui

I.O.V., dl Alexander Veigl. 
Directorul festivalului este 
prof. Vasile Molodeţ, cu
noscut om de cultură hu- 
nedorean.

Această extraordinară 
manifestare pe care are 
cinstea să o găzduiască ju
deţul nostru beneficiază 
de sprijinul unor sponsori 
c a : Banca „Dacia Felix", 
Credit Banc, Banca Co
mercială Deva, R.A.T.P. 
Orăştie şi Deva, S.C. Alfa 
— Ditar S .A  Arad, S. O. 
„Baref“ S.A. Baru, Impri
meria Guttemberg Deva, 
S.R.L. „Germisara" Geoa
giu-Băi, P.E.C.O, Deva, S.C. 
„Horticola" S.A Deva, S.C. 
„Brădet* Geoagiu-Băi Spri
j in ă  de bâză vine din 
partea Consiliului Jude
ţean Hunedoara, care, ca 
de flateze dată. a înţeles 
ce înseamnă-actul de cul
tură, modul te care acesta 
se cttganiaează şi ne face 
cunoscuţi kt lume. Ca de 
astfel şi al consiliilor loca
la şi primarilor din locali.

cane au ţ«e

pace
înţelegeri simple, con
crete, primordiale. De aîcl 
încercarea poetului de a  
privi totul cu luciditate, 
de a, se răfui cu totefl. 
El stă' te faţa divinită
ţii, pe care în „Psalmii* 
săi de diferite vârste a  
Invocat-o, a hnplorat-o, 
dar de multe ori a tra
ta t-e ireverenţios sau 
brutal. El stă în faţa na
turii, pe cază' a privit-o 
nemilos şl a  teterogat-o 
dramatic înainte de a I 
se supune sau a-î desco
peri frumuseţile. Sunt 
elemente care conturea
ză o personalitate de 
excepţie, un caracter de 
care se poate apropia ori
ce om.

MINEIi BODEA

Ceramica a /fo st şi 
rămâne un document 
al dăinuirii noastre 
pe aceste meleaguri, al 
UnCi monumentale cul
turi;

In  seara zilei de marţi, 
20 iulie 1993, la emisiu
nea ,TY „Rosturi — ros
tiri”, distinsul scriitor 
Laurenţiu Ulici, pe care 
ţ-am citit întotdeauna cu 
interes, l-am preţuit şl 
stimat, ne-a oferit O aso. 
ciere uluitoare, indecentă, 
jignitoare şi de o turpi
tudine greu de imagi
nat, atunci când şi-a În
cheiat anecdoticul ciclu 
ai perechilor da posibi
le şanse umane — lăsân- 
dta-ne să înţelegem că 
din esenţa simbolică ■ a 
Jertfei unui flăcău de la 
ţară. căzut pe front, n-ar 
putea şă se aleagă decât 
„hârtie igienică".

Nu putem intui ce a 
vrut să spună criticul li
terar cu această „rosti
re” ; cum i-a trecut prln 
minte asocierea dintre tiu 
®rau {chiar dacă are un 
hrad ofilit la căpătâi) şl 

Igtenlcă? <fe înţe

lege Laurenţiu Ulici prin
cele două substantive, de 
le-a apropiat, de a  «ros
tit" această nefericită şl

eroare

pângăritoare asociere ?
Orice simboluri a r  cu

prinde verbalismul alam
bicat al exprimării cu
vintele : eroU şi „hârtie 
Igienică” rămân, vizând 
te  mod evident şl trimi
ţând auditorul sau citi
torul te mod Irezistibil,

automat, ia Imunda şi 
detestabila asociere cu 
care domnul Ulid şi-a 
maculat „rostirea*.

Să fie oare la mijloc 
o detestabilă eroare co
m iţi  ta  febra demon
straţiei verbale sau o 
sfruntată blasfemie ? Nu 
ştiu oe păcate omeneşti a 
vrut să înfiereze criticul 
•literar Laurenţiu Ulic! 
prin sugerarea penibilei 
asocieri amintite. Oricare 
ar fi fost acestea, cre
dem c» pe eroi, chiar 
dană provin din flăcăi 
de la ţară. Şl aceştia de
ţin numărul covârşitor 
din Phanteonul Româ
niei — trebuia să-l lase 
netulfeuraţl te  eternitatea 
jertfei ţar supreme de â 
cărei veneraţie e  cuviin
cios să Ee animat şi chiar 
scriitorul romln Lauren- 
ţiu Iflict

Frot DUMITRU SUSAN .

!• *

Grâu cât ai privi spre zare 
verde-galben ce inundă 
câmpul pregătit de nuntă 
cu o clipi mal devreine...
E mai cald între cuvinte 
şi-mplinirea mai rotundă 
sufletul ni se botează 
în rouă dintre poeme...

Stăm la margini de oraşe 
ca ta ceas de cumpănire 
rîtuainîc peşte lanuri 
tinzând braţele-amândiouă... 
Grâu-n palmele întinse 
parcă-nvaţă să respire 
prevestind cu bucurie 
diriee miez de pâine nouă..

IOAN VASIU

Qlfi Ltg.âmAtit
Cocoşii ştiu un cântec de la noi
Când noaptea stau cuminţi şl priveghează,
L-au plăsmuit din plugul tras de boi 
Şi-l ţin în ei ca pc-o nădejde trează.

înlănţuiţi dc-a pururea în gând
Ei bat din aripi gânditori spre stele
Si-adeseori văd lacrimi lunecând
Din ochit lor în  gândurile mele. f  , •

Când dimineaţa capătă temei 
Se-aude-n ramuri şipotu-nfloririi 
Şi prund frumoşi ca turmele de miel 
Nedumeriţi cer cheile rostirii.

Cocoşii-atunci, cu faţa către noi,
Bat lungi mătănii spre pământ şi soare 
Prin ochii lor trec carele cu bol 
Urcând domol spre-o margine de zare.

DA VID RUSU

La o aniversare
19 iulie 1993 s-au îm- 
51 «ni de când for* 
corală din Ghelari 

cu fanfara Mine
lor de Fier din localitate au 
fost programate pentru e- 
misi'uvle ce urmau a se 
efectua la  RADIO te.ca
drul „OREI SATULUI* şi 
„OREI MUNCA şl LUMI
NA". Acest ansamblu al 
Clubului de pe lângă Mi
nele de Fier Ghelari, a- 
flându-se ; în 'Capitala ţă- 
riî, te arilunea de obţine
re a fondurilor băneşti ne
cesare demarării lucrărilor • 
de  'construire a Catedralei 
din Ghelari, a susţinut mai 
multe spectacole dintre 
care amintim ; serbarea 
populară din Cişmigiu or
ganizată de Consiliul de 
patronaj; spectacolele date 
la spitalele de răniţi în 
perioada 2—21 Iulie 1942 
(spitalele nr. 302, 303, 305, 
30S, 309, 325,339 şi 350); spec
tacolele date la întreprin
derile Vulcan, Malaxa. în 
Capitala ţării, ansamblul ar- 
tistlo al pădurenilor de la 
Ghelari a mal vizitat şi 
alte locuri, unde a susţi* 
nut speetatxtia, arife!. Hu- 
eetfl Militar din parcul «a-

rol, Muzeul de Ştifaiţe Na
turale, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, redacţiile ziare
le» „Curentul* şi „Uni
versul*, Prefectura Poli
tiei Capitalei, Ministerul 
Muncii, Preşedinţia Con
siliului de Miniştri, Direc
ţia Muncă şl Lumină. Zia
rele „Curentul" din 21 iulie 
1942 şi „Universul” din 23 
iulie 1942 au scris cu ma
juscule despre reuşita 
spectacolelor date de solii 
artei păduroneşti.

De la înfiinţarea corului 
în 1940, la propunerea 
preotului paroh N. Florea, 
învăţătorii Şcolii primare 
de stat, împreună cu con
ducerea Minelor de Fier 
Ghelari, au selectat şi or
ganizat această formaţie 
corală sub conducerea înv. 
Gh. Moş. De atunci s-au 
produs multe schimbări în 
componenţa ansamblului. 
La cârma fanfarei, a fost 
numit Terna Ipan care se 
află şi în prezent, Iar for
maţia corală a  fost con
dusă pe „rând de prof. 
Viorel Alic, prof. Marin 
Dârvâ şl, de cca 4—5 ani, 
de dl. Iosif Mersici, care a 
alcătuit Corala Catedralei 
din Ghelari. P a f toate a- 
cestea s-au întâmplat fiind

că ansamblul artistic, «are 
mâi conţinea o  echipă de 
dansuri populare şi mai 
târziu o  brigadă artistică, a 
dobândit şi şi-a păstrat 
de-a lungul anilor, cu sinu
ozităţi şl nu cu puţine 
dificultăţi, o puternică per
sonalitate. O contribuţie 
se cuvine a fl tnenţihnată 
în mod deosebit, aceea a 
omului de suflet, a artis- 
lidai Iosif Merslci, cam- 
plex şi multilateral, muzi
cian de forţă dirijor de 
mare distincţie, mare pe
dagog. Căci era nevoie de 
un artist care să sudeze in 
mod excepţional corul cu 
fanfara, asigurându-le un 
mod de manifestare sceni
că, era necesar un artist 
care te afara propriei sale 
creaţii să-şi dăruiască ta
lentul pentru o muncă u- 
riaşă de orchestrare, de 
prelucram a partiturilor, de 
armonizare şi şlefuire a 
zeci de programe pentru 
ca ele să dobândească o 
coerenţă stilistică specifi
că. Merită a mai fi sub
liniat faptul că dintre 
membrii ansamblului,’ încă 
de la înfiinţare, mai ae- 
’tivează şi astăzi dnii Iosif 
Mersicl, Toma loan Pre- 
cup, Toma Gheorghe, Alio 
Aron, Crăciunesc Apostol.

' OCTAVIAN ILCA



DETECTIV... SPECIAL
Ancheta pentru descoperirea ucigaşului care fn 

ultimele luni a făcut cel puţin cind victime printre 
homosexualii din Londra şi Împrejurimi a fost în
credinţată unul defectiv», special. Insolit? hotărâre 
a fost luată pe 7 iulie a.c. de către conducerea Scot- 
land Yard care doreşte să încheie cât mai repede a- 
ceastă neplăcută afacere. Experţii reputatei poliţii bri
tanice au apreciat că numai un agent, el însuşi homo
sexual, ar putea, cunoscând bine psihologia şi obice
iurile acestei comunităţi, să intuiască viitoarele miş
cări ale asasinului şi să-l neutralizeze. După uciderea 
celei de a cincea victime, bucătarul maltez Emmanuel 
Spiteri, poliţia a reuşit să facă un portret 'robot al 
kilterului pe baza unor imagini luate de o cameră 
video In staţia Charing Cross. tn  câteva secvenţe, în 
registrate CU doar câteva ore înainte de uciderea lui 
Spiteri, pe 15 iunie a.c» maltezul apare în compania 
unui necunoscut. Mobilul acţiunilor criminalului ar 
putea fi răzbunarea, pentru o probabilă contaminare 
SIDA, ca urmare a unul contact sexual cu un sero- 
pozitiv.

RUG ŞI
După incendierea la 3 

iulie a unui hotel din An
kara (36 morţi), poliţia 
turcă a arestat pe 16 iulie 
a.c. 91 integralişti care vor 
fi probabil judecaţi de 
Tribunalul pentru Siguran. 
ţa statului şi nu de magis
tratura obişnuită.

Incidentele ’ izbucniseră 
după marea rugăciune de 
vineri, ca urmare a pre
zenţei la Ankara a poetu
lui Aziz Nesin, 78 ani. tra
ducătorul unor fragmente 
din „Versetele satanice" de 
Salman Rushdie.

Tot pe 16 iulie a fost 
arestat Davut Karadagli, 
directorul ziarului „Ozgur 
Gundem", singurul organ 
de presă al opoziţiei kur-

*—*—*—*—-*— *—*—.*■ — *

Stare  
de asediu
Moartea unui negru a- 

flat în arestul poliţiei din 
oraşul Concord, statul Ca. 
rolina de Nord, a provocat 
o demonstraţie violentă a 
populaţiei locale, presăra
tă cu acte de vandalism. 
In  această situaţie auto
rităţile locale s-au văzut 
silite să declare starea de 
urgenţă, . începând cu 12 
iulie a.c., impimând restric
ţii de circulaţie între li
rele 17 şi 6.

WWWIWWWftMWWWW

de din Turcia. Arestarea 
s-a făcut şub acuzaţia de 
a fi publicat articole con
siderate propagandă rebe
lă pentru distrugerea u- 
nităţii statului turc.

între altele ziarul a pu
blicat comunicate ale Par-, 
tidului muncitorilor kurzi 
(PKK), aflat din 1984 în. 
coace în fruntea unei sân
geroase lupte pentru inde
pendenţă, luptă soldat3 
6 350 morţi.

Un ospiciu în flăcări
Optsprezece victime şl 

vreo treizeci de răniţi, 
dintre care unsprezece tir 
stare foarte gravă, « bi
lanţul sinistrului izbuc
nit fn noaptea de 24—25 
iunie a.c. la clinica par
ticulară pentru bolnavi 
mentali San Francisco 
d’Assisi din Bruz, un sat 
din apropiere de Rennes, 
In Bretagne — Franţa, 
Flăcările au surprins pe 
cel 73 de bolnavi in tim
pul somnului, alarma 
dată cu întârziere fiind 
pentru mulţi Inutilă: ru
gul devenise ineontrola- 
bil. De altfel au fost ne
cesare câteva ore pentru 
ca pompierii — peste 80 
— să reuşească să purtă 
Incendiul sub control, 
luptându-se cu . focul în 
condiţii foarte dificile. 
Fumul toxic provocat de 
arderea vopselelor cu care 
fuseseră zugrăviţi de cu
rând pereţii, a foşt fatal 
penţru 11 pacienţi, alţi 
şapte fiind complet car
bonizaţi. Focul a izbuc
nit, se pare, în camera 
unui bolnav recent inter
nat, aflat în stare dc

şoo şi lăsat In rezervă 
fără nlci-o supraveghere.

Pe fondul acestei tra
gedii au ieşit la  lumină 
(prea -m ultă lumină !) 
multe - disfuncţlonaiităţi. 
fia de pildă numărul in-: 
suficient de infirmieri — 

doar trei în tura de noapte. 
Sau lipsa oricăror siste
me de alarmă, a instala
ţiilor anti-incendiu, a  
porţilor speciale de blo
care â răspândirii ’ fo
cului. Cât despre in
specţiile comisiei distric
tuale pentru siguranţă, o- 
bligatorii. la fiecare trei 
ani, ultima avtisese loe 
în  1983. Cum clinica San 
Francesco d’Assisi nu e 
o excepţie din acest punct 
de vedere, doamna - Si- 
mone Veil, ministrul fran
cez pentru Probleme so
ciale şi Sănătate s-a văzut 
obligată să-şi exprime în
grijorarea : „Va trebui să* 
tragem toate consecinţele 
din această dramă, modi
ficând regulamentele de 
securitate şi condiţiile de 
supraveghere a bolnavi
lor".

Bad Lauchslădt — Uermania. In

RĂSCULAŢII FOAMEI 

ÎN ULTIMUL GULAG
Cinci deţinuţi ucişi, cincisprezece grav răniţi, cel 

puţin douăzeci de agenţi al forţelor speciale spitali
zaţi, cu prognoză rezervată. Acesta este bilanţul sân
geros al unei răscoale provocate de foame, izbucnită 
în  zorii zilei de miercuri, 7 iulie a.e. şi purii sub con
trol abia după mar bine de 30 de ore de înfruntări, 
în colonia de muncă forţată de la Vlazniki, în regiunea 
Vladimir, la est de Moscova. ?

A fost, după cum transmite corespondentul ita
lian Paolo Valentino, deplasat la faţa locului, o „bă
tălie feroce şf dramatică". Acţiunea â început de îa 
câţiva deţinuţi care, după ce au forţat barierele fee 
despart diferitele zone ale lagărului, au convins vreo 
mie dintre tovarăşii de suferinţă să li se alăture. N“-a 
fosţ greu sâ-i convingă, condiţiile de alimentaţie din 
lagăr fiind dezastruoase, cu ' raţiile reduse la un mi- 
nimum de supravieţuire, î n , ciuda efortului solicitat 
de lungile zile de muncă. Conducerea acestei ocne pe
nale, considerată cea mai dură din întreaga Rusie şi 
rezervată cânda deţinuţilor politici, şi-a dat seanţa i- 
mediat că nu este în măsură să Teziste cu mijloace 
proprii răsculaţilor. Mai ales că actualii „locatari" ai 
sinistrului aşezământ Sunt criminali, consideraţi din
tre cei mai violenţi: autori de pluriomucideri, viola
tori, mari traficanţi. „In timpul revoltei — comenta 
şl reporterul televiziunii ruse —- deţinuţii s-au ară
tat deosebit de activi şi de hotărâţi",

O blindată auto a fost distrusă şi agenţii aflaţi la 
bord au fost luaţi ostatici. Câteva barăci au fost in- 

* cendiate. Surse neverificate au vorbit de acte de vio
lenţă şi de jaf inimaginabile. A fost nevoie să se, a- 
ducă urgent de la Moscova, cu elicoptere, trupe spe
ciale ale Ministerului de interne, a căror misiune nu 
a fost o simplă formalitate, răsculaţii înarmându-se 
între timp cu bare metalice, ciomege, pietre, baloane.

Deşi peste aşteptări ca intensitate, evenimentul 
de la Viazniki nu este surprinzător, căci buboiul în
chisorilor speciale trebuia să şe spargă intr-o bună-- 
zi. Arhipelagul Gulag, cel descris de Şoljeniţân, a 
rămas în picioare şi el funcţionează şi astăzi pentru 
fărădelegile de o mai mare gravitate. Cu observaţia 
că, datorită crizei economice ce convulsionează azi 
Rusia, asemenea instituţii s-au transformat într-un 
adevărat iad. . . . .

Şi chiar dacă în ţinutul Vladimir lucrurile sunt 
deocamdată ţinute în mână, este de aşteptat ca noi 
asemenea răbufniri tragice să urmeze în viitorul a- 
propiat în închisorile moscovite. Cu atât mai mult 
cu cât n u , toată. lumea de dincolo de gratii a agreat 
peste măsură scoaterea în totalitate a cărtiii din me
niul deţinuţilor moscoviţi, dieta celor închişi deve
nind vegetariană.

O  cupă bine umplută
In interiorul frumoasei 

„President Cup" pe care 
Pete Sampras a primît-o 
recent ca semn al victo
riei sale la Wimbledon, 
simpaticul tenisman ame
rican â găsit şi ceva „bani 
de buzunar11 pentru a-şi 
putea sărbători apropiată' 
aniversare a zilei de naş
tere (pe 12 august). Suma 
nu e deloc neglijabilă : 
305 OO'O lire sterline, care

se adaugă astfel celor ,a~ 
proapc: opt: milioane . de 
dolari câştigaţi de Pete 
ca premii la .turneele din 
acest an..; ? ;V;;

Născut la Washington, 
dar rezident la Tampa, în 
Florida, Sampras este al 
21-lea american ce triumfă 
pe iarba verde din capitala 
Marii Britanii, cel dintâi 
fiind, în 1920, Bill Tilden.

•  •  >

Mississippi ameninţă casa 
lui Mark Twain

Mark Twain scrisese deja 
In 1882 : „Cine cunoaşte a- 
cest fluviu vă va spune că 
nu există vreo cale de a-1 
îmblânzi, de a-1 închide 
între maluri, de a-i limita 
curgerea sa de neoprit. Nici 
cu  e cu putinţă să-i zăgă- 
Bqieşti pasul cu o barieră 
4 »  care apele sale să nu 
reuşească să o trea
că şi peste care să nu 
fie în măsură să dansese 
dispreţuitor".

La 111 ani de la pronun- ■ 
tarea ei, această profeţie e 
pe cale să se adeverească’. 
Dacă nivelul apelor va 
continua sâ crească, ma
rele fluviu va inunda cen^ 
trul istoric din* HannibaJ, 
orăşelul de pe Missouri 
unde«e află casa lui Twain

şi unde au fost plasate a- 
venturile lui Huckleberry. 
Finn şi Tom Sawyr.

Locuitorii duc acum o 
bătălie disperată ; pentru 
a-şi salva patrimoniul is
toric de o inundaţie care 
începe să semene tot mai 
mult, prin proporţiile pa
gubelor, cu potopul biblic.

Preşedintele Clinton s-a 
întâlnit deja cu reprezen
tanţii Camerei şi Senatu
lui, cu membrii Adminis
traţiei pentru o acţiune 
coordonată şl intervenţiile 
de ajutor. „N-am văzut 
niciodată aşa ceva", a mur
murat după ce a survolat 
cu elicopterul imensa o- 
gîindă de apă creată In 
Jowa de revărsarea râuri
lor Des Moines şi Raccoon.

Revelaţii la Beirut Emoţii în Italia
Un oficial al Organizaţiei pentru Elibera

rea Palestinei atenţionează: „Există un pact 
de inter-acţiune intre Âbu Nidal şi Mafia 1“

„Teroriştii palestinieni aparţinând celui mal pe
riculos grup, acela condus de neîmblânzitul Abu Ni
dal, au reuşit să pătrundă in Italia şi să se infiltreze 
în „rietwork-ul“ mafiei, punându-şi la dispoziţia Cosei 
Nostra experienţa, sofisticatele tehnici fin materie de 
explozivi şi sisteme de ucidere, şi desigur mâna de 
lucru pentru acţiunile criminale cele mai tenebroase. 
Această frază — avertisment aparţine unei persoane 
a cărei competenţă nu poate fi pusă ia îndoială, Zeid 
Wehbe, unul dintre; apropiaţii lui Yasser Arafat din 
conducerea OLP şi a fost rostită pe 20 iunie a.c. In 
timpul Întâlnirii cu ambasadorul italian la Beirut, 
Giuseppe de Micheli.

In acest fel, o serie de idei avansate Ia momentul 
comiterii atentatelor contra judecătorilor Falcone şi , 
Borsellino, privind o eventuală implicare a tm «  te 1 1 
rorişti din Orientul Mijlofciu, gapâtă din ce fp ee mai .

mare credibilitate. Mai ales că atunci s-au făcut re
feriri tocmai la gruparea lui Abu* Nidal. Pe de altă 
parte, recenta declaraţie, venită din partea unui lider 
palestinian, nu trebuie să surprindă. Conflictul dintre 
moderaţii din Al Fatah-Ul lui Arafat şi grupul lui 
Abu Nidal a  atins momentele de maximă tensiune, 
celebrul terorist, condamnat la moarte in mai multe 
ţâri, „beneficiind" de o asemenea sentinţă şi din par
tea organelor judecătoreşti ale OLP. Ceea ce l-a şi 
determinat probabil să încerce o apropiere de lumea 
interlopă italiană. Avantajos atât pentru mafie, care 
tşl vede lărgită sfera activităţilor în domeniul trafi
cului de armament — mai ales în componenţa sa 
nucleară, cât şi pentru .Abu Nidal, care Îşi asigură o 
supapă şi un eventual refugiu, în condiţiile în care in 
lumea arabă presiunile împotriva.grupului său miste
rios şi violent cresc continuu. ’
. . ii i -  i -  ibhin ..... n — _ — — ;

Materialele diii această pagină ne-au fost furni- 
safe de Agenţia ŞŢQRY PRESS.
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LEGEA IN DEFINIŢII

•  „regina lumii, a oamenilor şi a zeilor*.
PINDAK

A  „cea mai frumoasă invenţie a raţiunii".
VAWENARGUES

•  „secţiune a infinitului drum dintre cele două 
noţiuni: conştiinţă şl datorie".

E. BOUREANUL '
0  „pânza de păianjen prin care trec muştele mar! 

şi unde cel* mici rămân", f
BALZAG

•  „prietenul celui slab";
■ Fr. SCHIIXER

f '  „o pavăză a eelor buni împotriva celor răi".

IN. MARGINEANU
■ Selecţie de ILIE LEAHU >

—«ar «r -

„Platforma Luncanilor" 
in

Istoria neamuluj româ
nesc are pe raza comip- 
nei Boşorod documente 
ce nu pot fi contestate. 
Ele se văd cu ochii, cu 
sufletul şl cu mintea o- 
mului cinstit in a res
pecta şi preţui adevărul 
istorie;- . . .

— ţn  fiecare dintre cele 
9 sate — Boşorod, Chi- 
tid. Bobaia, Luncani, Ur- 
sici, Cioclovina, Alun, 
Târsa, Prihodlşte — ne 
spune dl leronim Grecu, 
vetrele ldr povestesc de
spre viaţă românească,' 

, zămislită şi trăitoare aici 
din vremuri imemoriale. 
Platforma Luncanilor, Ce
tatea dacică „Piatra Ro
şie*. Aşezarea neolitică 
Vârful „Tifla", „Troia
nul** — punct de apărare 
dacic, Peşterile „Cioclo
vina de uscat", „Cioclo
vina cu apă", Parcul ma
turai „Grădişte-Cioclo- 
vina cu apă'*, „Parcu na- 
lor“ — drum antic — sunt 
cele mai însemnate din 
punct de vedere istoric, 
arheologic, ştiinţific, tu
ristic. ' ' ‘ . :A
■ — Dle Grecu, să de

panăm un pic firul isto
riei.

<— Cercetările, studiile 
istorice, arheologice, et
nografice, de speologie t 
fac dovada că „Platforma 
iLuncanilor" din Munţii 
Orăştiel a făcut parte din 
inima politică, economică, 
culturală, religioasă a 
Daciei încă de pe timpul 
lui Bnrebista şi Dccebal. 
Dovada este ridicarea ce
tăţii „Piatra Roşie*. Ce 
găseşte vizitatorul aici? 
Scutul de pradă, splendid 
ornamentat ; un candela
bre de bronz cu trei 
b ra ţe : fragmente dintr-un 
car solar făurit din fier 
şi bronz; bust din bronz 
(se pare al Zeiţei Ben- 
disj; diverse monede ale 
epocilor...

— Toate sunt, dle 
Grecu, dovezi că...

De aici ne tragem, 
aici este viaţa noastră, 
aici ş-au născut, au trăit 
moşii şi strămoşii noştri, 
că aici dăiriuim şi vom ) 
dăinui în vecii vecilor... (

• y  A
A consemnat ţ
Gh. I. NEGREA ^

Lumea văzu  tâ de copii
e Noi visăm ca şă nu ne 

plictisim noaptea.

•  Dirijorul dă din mâini
ca să arate durerea sune- 

- tu lu l :U"- l i  v',;.

•  Suflet e când îţi pune 
mama prăjituri pe farfurie 
şi-i laşi prăjituri şi lui 
âta mic.

•  Când afară o soare,

I .  ̂ ^

Cine şi-ar 
imagina?

E doar unul dintre oa
menii ce trec grăbiţi pe 
stradă. îmbrăcat obişnuit, 
nu are nimic din ceea 
ce face. să fie remarcat. 
Poate a. întâlneşti zilnic 
şi nici măcar nu vă sa
lutaţi, dar brusc, stând 
de vorbă cu el descoperi 
că-ţi spune, ce nu ţi-ă- 
mai spus nimeni, o nouă 
viaţă ţi se descoperă în
cetul cu Încetul. A citit 
cărţile pe care şi tu le-ai 
îndrăgit şi îţi vorbeşte 
fascinat despre ‘ minunea 
scrisului, urmăreşte şi eî 
spectacolul norilor pe al
bastrul cerului de vară, 
„îţi povesteşte viaţa unui 
păianjen ce şi-a făcut 
pânza în colţul camerei

sale de lucru şi nu a dis
trus-o doar pentru că a- 
bia se- născuseră mici 
păienjenei şi ar fi fost o 
crimă să ie distrugă că
suţa. Povestind, încearcă 
să demonstreze minunea 
naşterii unei noi vieţi, 
minunea care este un* co
pil, prezentând o adevă
rată filosofie a vieţii. De
odată lângă acest om, 
necunoscut până mai ieri, 
ţi se pare viaţa, mai fru
moasă.... Te uiţi la el cu 
mirare, un om între oa
meni, cine Şi-ar imagina 

bogăţia sufletului Său doar 
văzându-1 trecând pe 
stradă?!

IN A DELEANU
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REFLECŢIA ZILEI

O „îmi închipui că şi oamenii legii au fost 
cândva copii'4,

CHARLES LAMB
mmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmm

SPIONII REGINEI VICTORIA

Documente ale Foreign Office publicate la Lon- j
I

,  jjocumcme aie r  oreign vm ce publicate ia con- |  
I dra pe 15 iulie dovedesc că în secolul trecut, în tiin- I 
* pul domniei Reginei Victoria, corespondenţii agenţiei î 
I Reuter erau folosiţi ca „informatori". Acordul pentru I 
;  furnizarea de „materiale confidenţială" datează din » 
|  1894. în arhive s-a descoperit şi un schimb epistolar I 
I între Baronul Herbert de Reuter, fiul fondatorului a- ;

I geniţiei, şi Sir Thomaş Sanderson, funcţionar de la |  
Foreign Office. „Core^ondenţele** s-au încheiat în 1898 I 

J pentru că, după părerea primului ministru de atunci, > 
|  Lord Salisbury, ştirile transmise de baron nu prea e- I 
» rau de crezut. pf J
‘ Cea mai veche referire la servicii secrete phiţjte |  
J unui ziarist datează din 1791 şi primeşte o sumă de - 

700 lire sterline. (Story Press) 1 *
» I

Singură, în barcă, traversând Atlanticul

\

noi ne dezbrăcăm umbra şi 
o punem pe jos,

•  Când doi oameni vor
besc repede şi nu se în
ţelege nimic înseamnă că 
aia e ceartă.

•  Sifonul -are gust de 
picior amorţit.

•  Mămica m-a învăţat 
să nu vorbesc... nerăspuns.
(i.i*) > ' u  ' *

i

m — Dragul meu, fiul * 
nostru a început să-mi I 
pună întrebări stupide!,

— Doamne, dar ce-a | 
putut să te întrebe?! J

— M-a întrebat de ce i 
te-am' luat de bărbat...! I
•  — Ai auzit ce neno-j
rocire l-a lovit pe Cos- I 
tică? - ;

—- .Nu. Ce-a păţit? |
— A fugit cu nevastă- <

mea...  ̂ '
•  — Getuţo, am auzit >
că ai fost la Veneţia. I 
Ge te-a impresionat m ai, 
m ult? |

—; Italienii, , dragă, ] 
Sunt de o veselie ieşită . 
din comun ! Tot oraşul I 
era inundat, .-iar. ei s e ! 
plimbau cu bărcile şi ] 
cântau...
•  — Ei, cum e noua I
sechetară ? • ,

— Nu-i lipseşte ni- |
mic,. însă... * ' 1

— însă, ce ? j
— Are kilometrajul I

defect! . J
•  Un hoţ are o soţie  ̂
foarte geloasă, într-o ] 
dimineaţă, aceasta îl I 
în treabă:’

— în ziare 'nu scrie |
nimic de jaful v de la < 
bancă. Unde ai- fost I 
noaptea treciltă ?! ,

La 78 ani, Mary Ilârper. 
încearcă să fie cel mai 
vârstnic navigator solitar 
care va fi reuşit să tra
verseze Atlanticul într-o 
ambarcaţiune cu pânze. 
Vineri, 16 iulie a.c., ea' a 
luat startul din portul ca
nadian St. John-Teranova, 
la bordul unui „frumos 
sloop de 9 metri, ‘ „Kuan 
Yin li". De fapt plecarea 
s-a realizat după două ten
tative, la cea dintâi moto
rul velierului blocându-se.

„Văduva de fier", cum 
este supranumită temera
ra navigatoare, pleacă să 
cucerească marea şi eterna 
tinereţe, are în spate ex
perienţa a 30 de ani de

navigaţie cu pânze şi e 
sigura- de posibilităţile sale. 
Rudele sale s-au opus din 
răsputeri acestui proiect 
plin de riscuri dar în
cele din urmă voinţa lui 
Mary Harper s-a dovedit 
mai puternică.

„La vârsta mea — a de
clarat ea ziariştilor — este
drept să poţi face ceea ce
vrei. Să rişti, să ai în
sfârşit ceea ce ţi-ai dorit 
din totdeauna".

După primele zile de la 
plecare se pare că totul 
merge bine. Căpitanul 
Brian Pennie, de la servi
ciile de pază de coastă ca
nadiene, a informat că s-a 
recepţionat un mesaj de

la bordul lui „Ruşin
ii" : „Aici totul OK, c,_
toria merge bine. Stop 

< Terminat". - „
Mary Harper speră , si 

atingă Irlanda. In 2—3 săn 
tămâni, dar după cun 
spune, „nu se grăbeşte" 
Până acum cel mai vârstnii 
solitar ce a reuşit să tra 
verseze Oceanul cu o am 
barcaţiune cu pânze a fos 
Ştefan Szwarnowski, îi 
1972. Autorul isprăvii avei 
76 ani şi călătoria â dura 
72 zile, cu mult mâi mul 
decât şi-a propus actin 
doamna Harper.

(Story Press)1

LA BAIE
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ORIZONTAL: l) Celebru pictor italian 
(1518—1594), antonii tabloului „Suzana ia 
baie-; 2) Tot „Suzana la bpie" şi-a inti
tulat una din poeziile sale, .acest IiricAo- 
mân (Aurel) — Reprezentant de seamă ai 
impresionismului francez (Auguste,. 1841— 
1919), autorul ” pânzei „Femei scăldân- 
du-se“; 3) Afectaţi după prelungite bătăi 
de soare — Baie de vapor... cu duşuri

reci; 4) Chemare frustă, pe picior de e- 
galitate — Face găuri în Ţesut - Stihui-
toare contemporană (Marin) căreia ii a- 
parţine poezia „Vară târzie"; 5) „...la ba
ie". cunoscut tablou al celebrului pictor 
italian Rafael — Boabă solitară intr-un 
şirag sonor; 6) Debut inevitabil consem
nat la baie — Siglă pentru Asociaţia a- 
mericanft a Inginerilor; 7) Divinitate slavă, 
protectoare a agriculturii — mă scăl
dam", poezie semnată de Dumitru Bălăeţ;
8) La marginea digtitai! — .... la scăldat",
tablou de Picasso (şg.) — Episod neguros 
dintr-un lung metraj; 9) Din creaţia a- 
eestui liric român (Gellu) menţionăm poe
zia Scalda" — Scriitor contemporan (Ion 
D.), semnatarul povestirii „La baia de a» 
buri"; 10) Luceferi într-o constelaţie măr
ginită — O scaldă bună luată ca atare.

VERTICAL: 1) Rampă de lansare pen
tru o baie de performanţă; 2) Laitmotivul 
agasant al repetiţiilor — Pictor francez 
(Edgar, 1834—1917), autorul tabloului „Fe
meie fn baie"; 3) El pomenit fn scrierile 
vechilor cronicari — Navetist pe litoral ce 
Scaldă piereu plaja — Primi" paşi pe dru
mul uitării!; 4) Din creaţia acestui artist 
plastic (Iosif) amintim tablourile „Plajă* 
şi „Tătăroaica pe malul mării** — Au fost 
nouă sute în Cetatea Eternă; 5) Liant cu
rent între două antiteze — Mod de a se

termina... la baie; 6) pictor român (Că
rnii, 1880—1962) căruia ii aparţine tabloul 
„Fete pe plajă* — Din poezia „Pe ape" 
a acestui liric (Grigore G.) cităm: „In 
iaz, din noaptea vastă/Se scaldă' numai 
hma/Şi-ntr-un frunzar, pe malurijfi tre
mură cununa"; 7) Balenă pe jumătate... 
gasteropodă! — Calul de bătaie ai bres
lei ; cizmarilor — ; Chemarea căţeilor la 
masă; 8) Pictor francez (m. 1652), mai 
puţin cunoscut la noi, autorul tabloului 
„Baia" — „...preparând baia şi Ketty cu 
braţele ridicate", tablou ce poartă sem
nătura Suzannei Valadon; 9) „...la scăl
dat", se intitulează un tablou de Honorâ 
Daumier — Pasul de menuet al jocului 
de noroc; 10) Baia Marc luată ca atare 
(Pi) — Accesorii pentru băi amenajate 
la domicilii!. v-_
DICŢIONAR : AAE. LEL, NUŞ, TOUR.

VASILE MOLODEJ*

DEZLEGAREA CAREULUI 
„EDIFICĂRI" APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) VENALITATE; 2) ACOTILEDON; 3) 
SOCOTITORI; 4) ANIMĂRI — PG; 5)
LOVI — INTIM; 6) IMI — O — AULA; 
7) TITIRI — LAT; 8) ASALTURI — I; 9)

Ş A H

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei 

a lb : Rhl, Th2, Ta2, Cdh 
negru : Rf 1, Te7, Te8: ;;

Soluţia problemei publicate sâmbăta 
trecută. . .
1. Rbl 1 2. Td3 mat
2. Cc2 mat 1 . --------Cb7 ,
1 . -------- Cc4 ! 2. Dg 3 mat. ;



OBIECTIVE: •  Transport de 
persoane cu autobuze şi taxime
tre •  întreţinerea şi repararea 
mijloacelor de transport •  Trans
port internaţional persoane •  
Activitate de imporl-cxport #  Exa
minări psihologice pentru condu
cătorii auto,

Convorbire cu di. ing. IOAN ROMAN, directorul 

Regiei Autonome de Transport Persoane D e v a

— Şi sunt, dle director ?
— Dacă zilnic avem tn cursă 54 de 

autobuze, acoperim 26 de trasee — pentru 
călători, convenţii, elevi — şi roata se 
învârte de la ora 4,30 îa 0,26, eu aş zice 
că facem faţă cerinţelor. Am z is : fa
cem faţă, nu putem mulţumi pe fiecare 
călător- Pretenţiile sunt mai mari, au
tobuzele noastre sunt în bună parte obo
site, dar..,

— Dar în ultima vrem e parcul a în 
ceput să Se înnoiască.

— Adevărat. Ne-am procurat 25 de 
autobuze Ikarus, am reparat dintre orie 
cu mai vechi state de servicii, le Întreţi
nem.. . Vrem să servim onmenii cât mai 
bine. în-folosul dumnealor. Şi al nostru, 
bineînţeles.

— Am aflat că firma pc care o con- 
‘duceţi S-â extins. '

— La solicitările oamenilor am în
fiinţat Coţofene auto de transport; persoa
ne fa Brad — şef Vidrei Fonoage şi Orăş
tie — şef Tauber Tichard. Au realizări 
şl laude în fiecare lună. Primim şi alte 
solicitări pentru care vom face eforturile 
necesare să le răspundem prompt. Eu ţin 
să subliniez un lucru : transportul este 
pentru oameni, la dispoziţia dumnealor. 
Cu mijloacele şi posibilităţile pe care le 
avem. bineînţeles. Călătorii au şi ei da
toria să le poarte de grijă, să nu spargă, 
să nu distrugă, să. nu rupă. Şi ei, dar şi 
noi, personalul R.A.T.P. Deva, trebuie să 
ne comportăm civilizat în traficul de că
lători.

cheltuielii
De Vorbă cu dna ELENA AVRAM, 

contabilul şef al unităţii

, — Vă abordăm, dna Elena Avram;
fiindcă, ta  calitate» pe care o aveţi dvs 
sunteţi cu banii, iar orice activitate se 
regăseşte ta lei. chiar dacă moneda naţio
nală are o putere de cumpărare tot mM 
mică. ' ; ;

— Eu ţin balanţa de venituri şi ehel- 
ttţieii şi vreau să vă spun de la început 
bă, după primele şase luni din acest an, 
avem o balanţă financiară pozitivă, în 
sensul că veniturile sunt mai mari decât 
cheltuielile. . . /
• — Cu cât sunt mai m ari?

— Am realizat un profit net de peste
5106060 lei. - - '

— Ce semnificaţie are acest fapt?
Ne-a permis*ă asigurăm oamenilor

Dl ing. Ioan Roman; ..La ..noi, toţi 
SOţicitanţii sunt bine prim iţi, bine svr-

Cifre, cifre. Dna Elena Avram, co 
tabll şef, are grijă ca veniturile să I 
mal m ari decât cheltuielile.
cum şi cursele jtn convenţie.

— Lumea vorbeşte'că preţurile pri
cresc.'' ■ -

. — Aplicăm tarife moderate şj creşt 
rile de preţuri sunt temeinic îundamei 
tate.

— In continuare, care va fi tactic 
din punctul dvs de vedere ?

— Cheltuieli cât mai mici,, dar nu i 
dauria asigurării unor condiţii de trân 
port operative şi confortabile, şi venitu 
cât mai mari. Asta-i, de altfel, în coi 
diţi&e actuale, menirea .unui contabil ş«

-— Aceasta este. Să aveţi succes!

— Stimate dle director, nu greşim 
când «punem că emblema „R.A.TJ*. De- 
« j “ este foarte bine cunoscută.. La servi
ciile autobuzelor ei apelăm In fiecare zi, 
chiar de mai multe ori. %  vă întreb: 
cum wcell faţă, cum răspundeţi acestor 
ebrinţe de transport în comun?

r-_Printr-o tot mai bună organizare, 
respectarea programelor de circulaţie, or- 
« M  ?i disciplină la şoferi şi taxatoare, 
huna întreţinere a autobuzelor, într-un 
ew ânt, strădanii pentru ca toţi cei ce 
folosesc autobuzele noastre să fie tot mai 
mulţumiţi.

noştri s a la ^ re te e -*  evident |n  funcţie de 
nwmea fieeărifla. Astfel că oamenii sunt 
mulţumiţi cu căştiguffile şi lucrează bine. 
Am investit tn dotarea mai bună a re
giei. Am să vă dau câteva exemple. Din 
totalul de 70 mijloace de transport, 54— 
5S cel puţin sunt zilnic în circulaţie. Am 
achiziţionat mijloace de transport cu con
fort sporit Am asigurat cantităţi mai 
mari de piese de schimb şi cauciucuri. 
Astfel eă, dacă în 19Ş6 gradul de uzură 
al autobuzelor era de circa 90 la sută, 
azi avem un parc mai bine înzestrat, cu 
care asigurăm un transport normal, pre-

Pe poarta garajului 
R.A.T.P. Deva nu iese 
nici un autobuz până 
nu este foarte bine... 
doftoricit. La Atelierul 
mecanic de întreţinere

J De ani şi ani, la volanul autobuzelor cu emblc. 
| ma „R.A.T.P. Deva“ se află foarte mulţi şoferi de 
'  elită. Regretăm că nu vom putea consemna numele 
I tuturor, dar pe toţi li asigurăm că li respectăm. îi 
* preţuim. Petru Peiric, Gheorghe Blaga, Mihai Amihă-

I lăchioaei, Hie Vlad, Ioan Dărăban, Liviu Mărcuş, 
Eduard Buhman, Simon Brânduşescu, Aurel Sicoe,

I Vlorel Gherman, Emil Munteanu sunt doar câţiva 
dintre ei. Lc dorim tuturor „Drum bun !“.

In staţia din Gara Deva autobazele pleacă şl sosesc în flux continuu.
Cel mai aglomerat punct de.„ urcare—coborâre 

în autobuzele R.A.T.P. Deva este Gara Deva. Aici 
funcţionează dispeceratul firmei, fntr-d cămăruţă, 
la  un colţ de gară, în condiţii ctt fotul necores- 
punzătoare. Un obiectiv de mare însemnătate se 
află în* construcţie : clădirea «oui Dispecerat central 
modem a l  K.A.T.P., în zona Gării. Lucrarea este 
demarată. Va fi o coordonare mai bună a transpor
tului călătorilor.

condus
SCUTIRI D E  TAXE D E  TRANSPORT
Pentru veteranii de război şi pentru handicapaţii 

de gradul I  şi H, R-A.T.P. Deva aplică scutiri de 
taxe de transport. Pentru a beneficia de această 
măsură, legitimaţiile M f h  vizate, Ia sediul unită
ţii, periodic.

CU TARIFE

Unitatea răspunde 
cu promptitudine ce
rerilor pentru asigura
rea de mijloat» de 
transport în vederea 
efectuării de excursii 
de către elevi şi stu
denţi. Se practică ta 
rife reduse, iar con
diţiile de călătorie 
sunt bune.

f m m  A M A T O R II D E  EXCURSII
Regia Autonomă de Transport Persoane 

Deva dispune de şase taximqtre şi două maxi-
taxi cu care efectuează excursii în ţară şi în 
străinătate şi îndeplineşte orie* alte solicitări

Orice am vrea să zicem, dar în obţinerea uşor 
realizări economice câtm ai bum» tagatoşrelş de pe 
autobuze au un rid îmumnaţ. „Biişftd, biletul vă 
rog" — le auzim mereu iu anta buza po Sodica UI- 
meanu, Maria GavriwL Elena Bagiu, pe ţMfte alte
le. Au drepfofo, mat* nu se mvărto făr> to i- :

ale populaţiei. Se aplică tarife rezonabile J

j M U L J U M I R 1 j
1 Recia Autonomă de Transport Persoane;
j Deva mulţumeşte călduros celor ce apelează |
* la serviciile sale, călătorilor care dan dovadă» 
i de cinste şi corectitudine, manifestă grijă I 
, pentru mijloacele de transport şi păstrează in! 
|  cele mai bune condiţii starea autobuzelor. N el
* străduim, Ia rândul nostru, să-i mulţumim»
t pe toţi clienţii noştri, - < -j

Pagină realizată de 
GIL I. NEGREA, 
m  NMBOtt 

Fotografii: PA VEL LAXAIn Atelierul mecanic şi de întreţinere numai mnn 
e# de -cea mai bună calitate.
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î  SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA | 

f  . LOTO PRONOSPORT j

I  i n f o r m e a z ă

5 ■ ''■ '■ ■ ■ ■ ■  If
|  tn  context cn noile schimbări din România ş i !
* sistemele de loterie şi pronosticări sportive sunt in i  
1 proces de transformare. In cadra! programatul de a- J 
;  utomatizare a sistemelor loteristice şi de pronosticări *
|  sportive continuă tncă faza pilot de Joc cn pârtiei-1 
J paulii pe bilete gratuite la care sunteţi invitaţi în *
I număr cât mai mare. La acestea se vor atribui premii |  
|  in obiecte prin tragere la sorti. . ' , £

■ 'V' vCvV-  L' - - ’ \ / '  V  /'• , I
Automatizarea care se va introduce, va asigura

Î o mai mpre operativitate in derularea Jocurilor, o |  
exactitate sporită^ 6 reducere a timpului de omoto- *

•  gara a  rezultatelor şl remiterea câştigurilor care, în I 
■  noul sistem, vor fl asigurate fn 2—1 zile. 

f  v-L ‘ • I ,

i

începând cu 
‘ Jocurile automate.

2 august 1993 se va trece ia  |

In  Uia, un cunoscut 
mă abordează dintr-o bu
cată : „Ce «e întâmplă, 
dle, cu jocurile astea de 
noroc ? In Ria vinde lu
mea animale pe capete 
sfi depună bani la „Ga- 
ritas“. Eu nu văd asta 
o treabă bună..“.

— Da, mulţi oameni 
vând animale, dar nu 
cred că pentru „Caritas”, 
ci pentru că a fost sece
tă mare şr nu mai au cu 
ce să le hrănească, re
levă dl Nicolae Pop®, me
dic veterinar. Şi, în 
plus, deoarece au nevoie 
de bani pentru a-şi plăti 
lucrările agricole presta.

te de «Agromec". Dar al
tul este necazul şi anu- * 
me acela că la S.C. „De-  ̂ I 
cebal" S.A. Deva nu se 
preiau animalele decât 
după multe intervenţii şi 
nu rareori preferenţial 
Să nu mai fie oare ne
voie de carne de vită ?
Să nu mai lucreze oare 
abatoarele?

— Dar dacă se vând în 
asemenea ritm animale, 
le, nu se diminuează şi 
mai mult şeptelul ?

— Nu prea, deoarece 
sunt numeroase familiile , 
care cresc un număr mare 
de animale. Numai să le

B eci abilitaţi să o 
(O, G.J.

— 25 locuri |

— 25 locuri 1

— 60 tocuri

tratamente

J l
___ . ^  etapă, im iinr. liina |

august, toate Jocurile din zilele de duminică se vor 1 
desfăşura în sistem automat

* ' .. ■ -?< ('
I™ locurile de miercuri (EXPRES) şi vineri (LOTO1* 
J  se vor desfăşura ca pan* acum în sistem manual.
I  ’ o
V Programul complet a l  Jocurilor automate din luna |

»—*

> august este următorul: 8 august 1993 — Loto g49 +  '
I  NOROC; 15 august 1993 — pronosport -f- Expres Ex- >
* cepţional; 22 august 1993 — Pronosport -ţ- Loto 6/491 
| - | -  NOROC; 29 august 1993 — Pronosport -f- Loto Ex- {
» cepţional. . §■

■■ .:A iil'W'.v-? "-(i'r - l;ţ;> . %'
M M  in vedere c i primul Joc automat din data (

--------- ţ  fn Revista^

biletelor, cei care doresc sunt rugaţi s t  se adreseze {

I
I de 8  august 1993 este Loto 6/49 -f NOROC,
* Loto-Pnîno sunt reamintite regulile de completare a

gestionarilor A i  agenţii, pentru a fi ajutaţi să le ţ 
|  completeze corect.

I Se rusmtatmto că începând «tt 1 august 1933.!
* taxele de participare vor fi următoarele (pentru va» I 
|  rianteto achitata 100 la sută): 40 lei Pronosport, Loto I
* special 8/49, Expres, Lot» 3/99 fi la Faza I a  ex tra - |
|  gerilor cu caracter obişnuit; 100 lei la Jocul NOROC; j  
j  200 M  la tragerile eu caracter deosebit, având drept |  
Ido  participare ia ambele faze. j

|  Menţionăm că la Loto special 6/49 şi NOROC, * 
J participarea este permisă numai In cotă de 100 la )

S.C. BIBU O FO R  SJL  DEVA
cosed iu l în Deva, str. Raţă Unirii, 10.
Organizează în ziua de 13 august 1993, ora 

11, LICITAŢIE PUBLICA, conform ELG. 1228/ 
90, pen«ro închirierea a două spaţii comerciale 
disponibilizatc după cum urmează:

•  Spaţiu vânzare-depozitare In comuna 
GheJari.

•  Spaţiu de vânzare librăria nr. 27 Hune
doara ,str. Arenei, nr. 3. '

Documentaţia poate fi procurată contra cost 
de la sediul societăţii. Informaţii Ia telefon 095/ 
614455.

înscrierea şi depunerea taxei de participare 
se fam  până la data de 16 august 1993, inclusiv.

; ____________________________________m t )

FIRMA S.C. «MALEX“ S."N-C. PIATRA NEAMŢ 
Bdul Republicii, nr. 27, bi. A 12, ap. 5

Te!/Fax : ©936—15508, Telex 25348.
. Vă oferă Ia preţuri convenabile

•  ABACEI IMPORT
•  SULFAT DE SODIU IMPORT
Adaou comercial zero, din stoc şi la co-

UNIVERSITATEA TEHNICA 
T I M I Ş O A R A  

FACULTATEA DE INGINERIE 
H U N E D O A R A

Organizează pentru anul universitar IMS—1994 
CONCURS DE ADMITERE PENTRU 

I N G I N E R I  — cursuri de zi (5 anii — 116 tocmi»
•  PROFIL ELECTRIC 

specializare: Electromecanică
•  PROFIL MECANIC 

specializare: Utilaj tehnologic
•  PROFIL METALURGIC 

specializări:
— Ingineria proceselor 

siderurgice
— Turnarea metalelor
— Prelucrări plastice şi 

termice.
COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC

—  75 locuri
•  PROFIL ELECTRONIC

specializare ; Electronică — 25 laturi
•  PROFIL CONSTRUCŢII

i specializare: Lucrări edilitare — 25 tocmi
;  •  PROFIL METALURGIC 1 f
|  specializare: Controlul proceselor

metalurgice — 25 tocuri
î Desfăşurarea probelor scrise la matematică
I zică se va face pe formulare de concurs tip 
'  La Biblioteca Facultăţii de Inginerie U 
( s-a pus iu vânzare setul de „TESTE cu probleme pett.
» tru admitere".
t  Conform adresei Ministerului Invăfămăntutuţ,
* 25217/19.03. 1993, absolvenţii subingineri (şt pot 
|  nua studiile in profQete existente ta ferma de
J durată (ingineri), începând cu anul t i  sa» P i  ...........%
I de zi, respectiv n i  seral. Aetivităţffe didactice se put»
I desfăşura după-amiază.
{ Disciplinele pentru testul de admitere sunt %
I şate la Facultatea de Inginerie. înscrierile se fac |
* până la data de 5 septembrie 1993. ‘'I
I Informaţii suplimentare se pot obţine ia s* 9
, rialul Facultăţii de Inginerie Hunedoara, str. 
ţ luţici, nr. 5, telefon 695/711915 sau 095/712538.

î

I

S.C. CONS TOMMY C.S. HUNEDOARA 
str. Ştefan cel Mare, ar. I, 

telefoane 711004, 7158 42
•  Execută construcţii de orice natură
•  Confecţii metalice (ferme, grajduri
•  Şarpante din lemn cu ţiglă şi profile 

tablă cutată.
Nu se percepe regie de şantier.

1 PROGRAMUL I :  14.00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Cursuri de limbi 
străine; 15,45 O sam ă. de cuvinte; *UU*0 
Actualităţi; l'Ş,05 Album de vacanţă; 16.35 
CivUfeoţie montană; 17315 Magazin fn ' 
lintiţa mag Mari; 18,15 Temu/ toktoric; : 
M4H> Studioul, economie; 1648 Desene .a-, 
nimat« •  Pwrioe. Ecranizare după Hectar 

. Mallot; 20,00 Actualităţi: *0,33 Sport:
' 20,40 Teatru liric. Rigoletto de Giuseppc 
Vordij 22.50 Ari ia prim plen; 23,35 Re» 
prim a trriwi 0,15 Actualităţi.

PROGRAMUL ii; 1&00 ARtuaiităţi; 16315 
' ştudtowi «lagărelor; 1630 Desene animate 

•  Pinoccnio: 17.60 Veniţi cu nOl pe pro-

Jramul doB Vacanţa., la pivei înalt; 20Ă6 
etnntităti; 20,35 Divertisment intcrmtţiaiMti; 

l l /to  TVM •  Mesager; 21,30 Lumea sportu
lui; 2&00 Magazin auţo-ntvto; 22,30TVEln- 

, ţarnorional, v, » .

; ^  MARŢI, 3 AUGUST
<■ n- u / “<■: , !. .

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
? ţinal; 103W* TV® Iaşi: WtW XVR Cluj- 

Napoca; 12,06 Lumina din fumlnă fote 
: luare); 13,00 Ecran de vacanţă; 134® IM- 
: stmtl tutimtoto •  Prinţul ţi sirena; SA66 
 ̂ Actualităţii MA5 O#* de mu»că; 15,00 
: Album de vacanţă; 1A00 Actualităţi; IAD® 
î Convieţuiri-magazin; 17,05 Cabinet Juridici - 
l 17,35 Salut, prieteni! ţi); 18,96 De In tutno 
* ădâhatc; 19,66 O «nanltostaro de-prestigiul 

1SU0 Descue autoate. t  Perrineţ Mj35 
Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 film  

' serial. Drăgosto la fu m a  vedere •  Ier
tarea; 21 A i Universul; cunoaşterii; 22,35 

. Meridianele dansului; 23.05 Salut, prietenii 
(II); 23.50 Actualităţi.

PROGRAMUL I I ; 16;00 Actualităţi; 16,05

Pe sub Pldtra CraiuM; 16^6 Desene ani
mate •  Pinocehie; 17,00 Studioul de lite
ratură; 18,65 Film serial •  Hoţomanii. E- 
pisodul 9; 19,06 Sport-Wodio; HW» Actua- 
lîtăţi; 20,3$ Tribuna non-conformiştilor; 
214)0 TVM •  Mesager-; 21,30 Studioul mu- 
zicii ds cameră; 22,06 Tradiţii; 22J6 TVE 
lotornacional. o v ,

* MIERCURI, 4 AUGUST

PROGRAM UI. I; 7,00 TVM •  Telcma- 
t in a i.10.06 TVR laşi; M^6 TVR. CluJ- 
Na'poca; 12,00 La SepU Wortdoet Usia;
13,00 Ecran da vacanţă; 13.30 Desene ani
mate a  Prinţul şi sireap; H M  Actualităţi; 
.14,35 Dea de muzică; <5>€BP Album de va
cantă; 15,40 o  sâmA de cuvinte; 18,60 Aţ. 
tuentăţi; 36,05 Oameni de lângă neî;. 16,35 
Panoramic muzical; 17,05 Sport-club; 38.00 
Reflector; i 18,OT Arhive folclorice; 19,00
Documentar artistic; 19,30 Desene animate: 
U Perrioe: 204*6 Actualităţi; 2035 Sport; 
20,40 Ari In prim pian; 21,25 Telecincma- 
teen. Doamna dispărută. (Anglia, 1838); 
23J8 Simpozion; 24,00 Actualităţi.

PROGRAMUL Hî 1*68 Desene animate # 
Pinocchto;- 16̂ 36 Teatrtl TV. O dragoste 
de milioane du Claude Magnier; 1830 
RnMmea în lbnba maghiară; 2AM Ac- 
tuelităţi; 20,35 De dragmte: n.oo TVM •  
Mesager; 21.» De-rie riririi 224» învă
ţaţi engleza americană; Album de fami
lie; 22,30 TVE Internationa).

i J«.-w JOI, 5 AUGUST

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Telcma- 
tlnal; 104»  TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Plim serial. Maguy; 13,60 
Berna de vacanţă» I3»$® Desene animate a 
Prinţul şi Sirena; 1A00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,09 Albwn de vacanţă;
15.45 Cursuri de limbi străine; «6.00 Ac
tualităţi;-16,0$ Repere moldavo; 16,35 Re
pere transilvane; 17,65 Magazin cinema-

- togrntie. Ecranul; 18.05 Povestea vorbei; 
18,35 Teie-discul muzicii populare; 19,00 
Itinerare spirituale; MW» Desene animate 
•  Fcrrine; ZQfiQ Actualităţi; 20,35 Rosturi, 
rostiri; 20,48 Sport; 20,45 Film serial. BM- 
las. Episod ut 255; 2M5 Reflecţti rutiere;
22.45 Şlagăre la muiat m ir»; 23,05 Con
fluenţe; 23,50 ActualitătL

PROGRAMUL II t  J6,OT Actualităţi; 16,05 
Bijuterii muzicale; XgtgO Desene animate e 
Pinoechk»; 17,00 Iiw ^fttu i în scurt-mctra- 
tol românesc (II): 17,30 Tradiţii; 17,55 
Emisiune în limba gerpană; 18,55 Festi
valul pe meridiane. San Itenio, 19») (III);
19.30 Studioul incomod; 20,00 Actualităţii 
20 )̂5 Şuper Channel; 21,00 TVM *  Mesa
ger; 21^0 Club SF; 2|,00 Stadion; 22,30 
TVE Idiemacional.

VINERI, 6 AUGUST

PROGRAMUL I :  7.0& TVM •  Teicma- 
tinat; 10,00 TVR Iaşi; 10410 Transmisiune 
directă a slujbei religioase „Schimbarea 
la faţă"; 12,6» Worldnct Usia; 12,36 Desco
perirea Planetei; 13,00 Ecran de vacanţă;
13.30 Desene animate m Prinţul şi sirena; 
14,06 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 
15.15 Album de vacanţă; 16,00 Actualităţi;
16.05 Cheia succesului; 16,35 Arte vizuale;
17.05 Magazin în limba germană; 18,05 
Pro patria; 19,09 Avanpremieră; 1985 CwL ■ 
tura în lume; 19,35 Desene animate •  
Perrine; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 
20,49 Film serial. Să fii cel mai bun 1 (An
glia, 1991). Episodul 2; 21,40 5 pentru un 
cec; 22A0 Gong! Emisiune de critică şi 
actualitate teatrală; 22,35 Refrenele iubirii;
23.05 Actualităţi; 23,20 Film artistic. Ima
gini într-un ochi dc aur (SUA, 1967); 1,15

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi; 16,05 
La Sept — arte; 16,35 Desene animate «r 
Pinoecbio; 174*5 Sport-magazin; 19410 Con
certul Orchestrei dc Cameră „ Virtuozii" din 
Bucureşti; 214*0 TVM •  Mesager; 21,30 
Refrene fără vârstă; 22,00 Viaţa spirituală; 
22,36 TVE Intcrnacîonal.

SAMBAt A, 7 AUGUST

PROGRAMUL IV Bună dimineaţa... de 
Ia Iaşi; 9,00 Actualităţi; 9,19 Ba da! ba 
n u l;  16,00 Film serial pentru copii. Noile 
aventuri ale tui Black Bcauty. Episodul 
t;  10,30 Şahul de la A la Z; îM » Pom
pierii vă informează; 10^0 Avanpremieră;
11,00 Documentar ştiinţific; 11,30 Tradiţii; 
12^06 Ora de muzică; $3,06 Emigraţie sau 
exil 7 (III); 14.00 Ora 25 tranzit tv •  De
sena animate: Don Coyote şi Sancho Pan
da (ultimul episod) (14,05) •  Ştiri (14,30)

•  Atlas (14.40) •  Top muzical european! 
(15,10) •  Film serial : Cascadorul (1&361
•  Topul muzical european (16^0) •  DdcU- 
mentar ştiinţific ; Terra X (16,40) ‘u  Mu
zică uşoară românească (17,30) m Sport ţ 
Campionatul mondial de moto ciclism VţU 
teză (17.45) •  Comedie : Familia SimpteU 
(18,15) a Mapamond (1&45); 19.15 Tetomto 
ciclopedia; 20,00 Actualităţi: 20,35 Edito
rialul săptămânii; 20,40 Ora 25 — tranzit 
tv •  Film serial: Maddie şi David. 
sodul 2 m Săptămâna sportivă (oro
•  Adrian Romcescu si invitaţii săi 
22,00) a Ştiri (ora 2235) 234*5 Film i 
Midnight Cal Ier, Episodnl 24; 64*5 Trei i 
zece pentru un show; 1,15 TV Deva.

PROGRAMUL D i 16,00 Actualităţi;
O viaţă pentru cântecul popular 
16,45 Desene animate •  Pfeuieebtei 
Film artistic. Preţuri. Cop 
Films/Les Films Ariane Mg şî 
(Bucureşti); 184*5 Gala de balet; 
daaz-magamn; 21,00 TVM
21.30 Varietăţi internaţionale; 2249$
dinul muzicii contemporane; 2.%36 
Intcmacional. ,

DUMINICĂ, 8 AUGUST

PROGRAMUL 1 : 7,00 TV Deva;
Bună dimineaţa; -94*0 Actualităţi; 9,10 
veşti de vacanţă; 10,06 Film serial. Noile 
aventuri ale Iui Black Bcauty, EpnmdM 8l
10.30 Lumină din lumină; 11,30 Vidţtt Ma
tului; 12,55 La fântâna dorului; KM» R e 
flecţii rutiere; 13,30 învingătorul; 
Actualităţi; 14,10 Poşta TV; 11.25 
magazin; 18,30 Convorbiri de duuriolefo 
194*0 Film serial. Dallas. Episodul 888;
20,00 Actualităţi; 204)5 Film artistiet JgJJJ* 
toma de Ia operă (SUA — Anglia; «WRj
22,05 Duminica sportivă: 22,25 Vi» *Wi 
23,55 Actualităţi; 9.03 Nocturna «te 
nică

£

PROGRAMUL I I : 10,00 TV Deva; 
Actualităţi; 164*5 La Sept — afăes. 
Desene animate a  Pinocehie; 174*5 Sroma 
muzicală TV, 19,30 Concertltier 8W »’Ri6* 
tualit&ţi; 20,35 Pop-clpb; 21.00 TVM •  
Mesager; 21,30 Iloilyti'ood Rock în con
cert; 22,00 Oraşe şî civilizaţii; 22,30 TVR



ANIVERSAR!
ţ  Dragă Loredana Boi

lo r, când pe cap tu porţi 
cununa celor 18 ani. cu 
iubire îţi urează „La mulţi 
a n i!“ bunica Anglita, ma
ma, tata şi fratele Andrei.

, ? (559643)
•  La 2 august Călin Şer- 

ban . din Deva îşi aniver
sează ziua de naştere. Un 
sincer „La mulţi a n i!“ şi 
mult succes în viaţă. Tata. 
mama şi sora Monica.

f ’ (559637)
•  Bunicii Visalon şi O-

livia din Deva îi urează 
Sragei lor nepoate Roxana. 
Elena Bucium, la împlini, 
rea celor 10 anişori. „La 
mulţi ani !“. (559561)

•  Vând apartament 3 
camere Orăştie, tel. 641167.

(559577)
•  Vând urgent antenă 

satelit-, sistem complet Tel. 
623386, după ora 20.

(559614)
•  Vând motor în trei 

pistoane, Diesşl. Deva, str. 
1 Mai, nr. 14 (familia Sav).

; (559628)

•  SC LAMBADA 
SRL din Arad, str. 
Vezuviu, nr. 23, vinde: 
motoscuter nou — TG 
200, rulat 7000 km, e- 
chipat cu dubă şi ca
bină metalică. Infor
maţii Arad, tel. 20.194, 
între orele 8—16.

(559618)

înscris. Hunedoara, tel. 
715445, după. ora 20.

(559754)
•  Vând Dacia 1100, stare

bună, preţ negociabili Tel. 
770888. (559758)

•  Vând pian vienez. Hu
nedoara, str. Dorobanţilor, 
32, Informaţii tel. 713802.

. „ (559762)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara, fit. 
Viteazul, informaţii tel. 
716212, (559763)

•  Vând vile locuibile în
Geoagiu Băi. Tel. 712688 
sau 714659. (559765)

•  Facilitez înscrieri „Ca- 
ritas“ Cluj şi vând televi
zor color Profex, diagonala 
37. Deva, tel. 823689.

(559625)
•  Şofer profesionist cat.,

B, C, caut de lucru. Re
laţii tel. 625822. (559656)

•  Efectuez transport per
soane, în condiţii de si
guranţă, pentru înscriere 
joc „Caritas" Cluj-Napoca. 
Deva, tel. 611856. (559818)

DECESE

/wwwvwwwwvwwvwww

. VANZARI- 
|  CUMPĂRĂ ÎH
'#  Vând Ford Granada 

eombi, cumpăr polizor por
tabil Boch. Goţiu, 618698
sau Tipografia Deva.

(559823)
0  Vând rulotă, Căian, 

Strada Câmpului, nr. 30.
■’ (559822)

•Cum păr în Deva (schimb 
M  Vîilcun) apartament pro- 
ţttietate cu 2 camere. Tel. 
615509, după ora 16. -

: .v . (559821)
■ ;0  Vând convenabil tv 
celor, Funai, japonez, mul- 
tfclstem, .sigilat. Deva, 
« i h c .  . ; 2, (559818)

; 0  Vând garsonieră con
fort £  Deva, Gojdu, Mă- 
|« ş tc  Tel. 627230. (559652)
; •  Vând căţeluş Pechinez. 

ŞeL 669277. (559653)
Vând Mercedes Diesel 

«Variat, înmatriculat,' preţ 
pjjnvenabil. Tel, 661326, în
tre  orele 9—16. (559654)
■ 0  Vând semicursieră 
putnik. beva, tei. 615315, 
#le 16—18. (559649)

Societatea agricoli 
ştişu Mare vinde paie 
Iota te. Informaţii la se- 

_ a t  societăţii sau telefon 
«9662, orele 7—9,.

(559648)
0 . Vâpd garsonieră pro

prietate. Deva, tel. 625825.
,(559647)

•  Vând garsonieră, cori- -
dort I, zonă centrală, 6099" 
■M ari sau 8590 DM, Tel. 
927139. (559045)
- •  Vând piese Opel Ka- 
ţlett 1,3. Deva, tel. 814833.

(559644)
0  Vând motocicletă Jawa 

*so cmc. Deva, Bălceseu, 
W. 16, ap. 80. (559640)

•  Casă de -vânzare,. O-
Mştie, strada Arcului, . 24, 
fel, 642151. .. (559639)
, •  Vând în Deva. loc do 
easă, grădină cu pomi şi 
garaj cu trifazic, posibili- 
m i  de introducere ga? 
feetan. Ihformaţii Deva, 
feL. 616992 sau 618755.

s  - (559638)
. •  Vând prune. Deva, str, 
fe, Vlaîcu, nr. 31. (559635)

•  Vând colţar tip co
modă, stil, preţ convenabil. 
Deva. tel. 623535. (559351)

•  Vând maşină (Italia)
pentru cuburi gheaţă, :<■
«8705, după ora 19.

(559031)
? •  Vând apartament 2 
:<jamere, etaj I, Brad, Tel. 
■055355. (559630)
- •  Vând cuptor patiserie, 
6 ,  tube, electric şi Renault 
48 combi. Vulcan, tel. 
970184. (559622)

•; •  Vând fân pentru eo- 
Jift. Informaţii Deva, tel. 
613880. (559621)

.- •  Vând autospecială fri_

«rifică 5 tone, Mercedes, 
sva, teL 613964. (559620)
•  Vând teren agrement 

Sertej. Informaţii Deva, 
fe l 614688. (559619)

•  Vând apartament 2
camere în valută. Deva, 
tel. ‘ 614003. (559489)

•  Vând Trabant 601 S,
preţ ...convenabil. Deva, 
bdul Bălceseu, bî. 19, ap. 
7, tel. 624766. : (559403)

•  Vând motor Diesel 
ARO Câmpulung şi pavi
lion apicol 24 famijii. In
formaţii Deva, tel. , 6.18392,

(559580)
•  Vând casă mare în

călzire centrală, dependinţe, 
grădină mare,
nr. 63 sau tel. 661617.

- (559555)
., •  Vând televizor color 
Ţelefimken eu telecomandă 
şi televizor alb-negru şi 
maşină de scris. Deva, tel. 

'618131. (559594)
•  Vând Lada 1200 £tare

excepţională. Tel. 776687, 
Haţeg. (559597)

•  Vând casă. Deva, tel:
617423. (559499)

. f  Vând casă cu etaj în 
Deva, str. Matei Corviii, 
nr, 13 (Viile Noi). (559564)

•  Vând VW Jetta Die
sel, ari fabricaţie 1986, 
87 000 km, state - foarte 
bună. Informaţii Ilia, tel. 
403, după ora 21. (559542)

•  Vând apartament 2 
camere Deva, Dacia, etaj 
II* SC.. A, bl.: 29, tel. 617^27.

(539082)
•  Vând Fiat Ritmo ne

înmatriculat. Tel. 660091.
. ... ; (559623)

•  Vând. videoraeordcC 
■ Sharp fabricat în Anglia,
Sigilat, Deva, 612951.

1 ' (059627)
•  Vând tnaşină de - în

gheţată cu ttei capete, pro
ducţie Tehnofrig, fii garan
ţie, funcţionare ireproşa-. 
bilă. preţ Avantajos. Infor
maţii zilnic, . între orele 
16—20, tel: 093/543292.

(559549)
•  Vând Barkas (pentru

marfă), fabricat 1988. Tel. 
622184, 622372. (559609)

•  Vând urgent maşină 
îngheţată, preţ avantajos. 
Informaţii tel. 629975, zil
nic, după orele 22.

(559610)

•  Vând Ciobănesc 
german (pui), de linie 
nouă, părinţi cam
pioni. Hunedoara, Că
prioarei nr, 1, bl. K 
5/48. Tel. 716353.

(559766)

/.W .-A W A W W .V W M

•  Vând casă cu grădină,
gaz. Hunedoara. Alecu 
Russo 4 (lângă Unitatea: 
militară) . • (559767)
i •  Vând* caroserie excep
ţională Dacia 1300, Infor
maţii, Bârcea Mică, nr. 66,

(559768).
•  Vând Dacia 1300 care

necesită reparaţii. Tel. 
72068a ■* j i  (559772)

•  Vând apartament 3
camere,bdul Dacia, 25,
V 3/14, tel. 716182. (559775)

•  IMPORTANT. La 
subsolul sediului ju
decătoriei s-a deschis 
o nouă unitate de co
afor şi frizerie. Ser
viciile sunt ireproşa
bile, preţurile accesi
bile. Vizitaţi-ne. Pro
gram de funcţionare, 
8—15. (559296)

•  Motel Şântuhalm 
angajează T Ospătari, 
barmani şi bucătari 
calificaţi. Informaţii 
tel. 621077. (559612)

COMEMORĂRI

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camera proprietate, cu 
garsonieră (plus diferenţă) 
exclus Micro 15, Dacia. 
Deva, tel, 626981. (559646).

•  Schimb apartament 3
camere Brad, cu 2 camere 
|n  Deva. Relaţii Deva, tel. 
627464.. (559608)
: • ,  Schimb apartam^tt,-’ 
parter, 3 camere, con
fort, îmbunătăţiri eh 
casă 3—4 camere, singur 
în curte. Tel. 623386. «

V , - : :  (55961,4)

•  Se împlinesc 6 luni 
de Când a plecat de lângă 
mine

• BOeHARfc/BUPN..
Amintirea ta va rămâne 

veşnic vie în inima mea. 
Nu te voi uita nieiodată! 
02. 08. 1993. JBIsA'

(559819)
•  Un cântec omagiu In. 

chinaţ celui pare ne-a în
nobilat sufletul prin gân
durile Iul, minunatului om,

pmf. CIAGU IEBONIM 
(559633)

în ch irieri
m Tineri căsătoriţi,.dprirn 

■să ' închkicm ' * garsbaişj 
m obilată'tn bloc cu ' $t 
sau jta parter. Tel. 68910 
între orele 19—21. (5ţ$!6ţi£)

•  închiriez apartament 
proprietate, 2 camere, 
619565, după ora 19,
• (539623)

•  închiriez spaţiu co
mercial ultracentral. Tel. 
.614924, după ora 21.

(559657)
•  închiriez apartament

ultracentral. Tel. 615187, 
Deva. (559603)

•  •  • • • • • • • • • • •
•  SC Impact Intei- 

com SRL Deva, vinde 
en gros BT—360, LM— 
614, Assos—625, . Bas- 
tos 413, Wave—443, 
Five-Star—212. Deva, 
str. M. Kminescu, nr. 
85 (Bistro Stil) TVA 
inclus în preţ. (559612)

PIERDERI
•  Pierdut autorizaţie nr. 

41 din 16 iulie 1071, eli
berată de Consiliul Popu
lar al comunei Ilia, pe nu
mele Sorinca Aurel. O de
clar nulă. , (559636)

■' " V  ÂZI, SCOL 1993, 
se împlinesc 3 ani, de 

' fecrim» şt dor de când 
$ pleSăt dintre noi cea 
care * fost , 

M A .G V U B G m Â
(ŞHKBAN)

■ i Ţş plâng mama, fiul
- Sergiu;1 fratele, cum

nata şi nepoţii. Tot 
azi. şe împlinesc 6 
ţani ăe când. a plftcaţ

- dintre- n o i: cdl care 8
‘ fbsâ " ■ .ţ .

ŞERB AN ROMAN
-  " ,Gbt2 emorar«a azi, la

cimitirul dio, str,. 8 - 
minescu. Dumnezeu să 
vă odihnească în pace. 
Soţia, fiul, nora şi ne
poţii. V ’ (559634)

•  Se împlinesc 6 
luni d« la pierderea 
scumpului meu fia 

dr. VALERIE 
HEBŢESCU 

Bunul Dumnezeu să te 
«lihnească,. suflet bun 
şi drag. Cei care te-au 
iubit nu fe vor uita.

(559629)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm ospătari (vân
zători) calificaţi. Informaţii 
la tel. 629034; 617472.

(559655)

■ •  - Vând Dacia 1100, Hu
nedoara, str. Zambilelor, 
bl. 50, ap. 16 (Micro 5).

' (8303)
•  Vând Oltcit Club, 26 000

km, tel. 711235, după ora 
16. (559752)

•  Vând chioşc metalic 
piaţa mare. Hunedoara, 
tel. 715445, după ora 20.

- (559753)
O Vând Opel Record

•  SC Stop Auto Ful
ger SRL Deva stă la 
dispoziţia i v  non stop 
pentru deplasările do
rite, prin reţeaua de 
taxi. Tel. 959. (559641)

■ 0  Se Împlinesc 6 luni 
de când dragul nostru 

SRAIAN MORABU 
â pleeat dintre noi pentru 
totdeauna. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Pa
rastasul de pomenire va 
avea loc azi, 31 iulie, ora 
11, la Catedrala Ortodoxă 
Deva. Familia. (559601)

•  Marţi, 3 august 1993, 
ora 18, licitaţie pentru con
strucţia unui garaj dublu 
în Deva. Tel. 614695.

(559622)

•  Cu nestinsă du
rere, anunţăm Împli
nirea a 6 ani de la 
trecerea în-nefiinţă a 
dragului nostru soţ, 
tată, socru şi bunic 

VICTOR 
ROŞCANEANU 

Dumnezeu să-i odih
nească sufletul bun şi 
blând. (559604)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţul 
Tudor, mătuşa Eliza şi 
unchiul Gicu, nepoţii 
Vlad şi Dan, cumnaţii 
Vasile, Nelu şi Mihai, 
cumnatele Neli şî Ioli 
şi soacra Frosina a- 
nunţă incredibila şi 
fulgerătoarea încetare 
din viaţă, la numai 48 
de ani şl la 4 luni de 
la decesul maihei sale, 
a dragei lor

DOINITA
IONESCU

Ai fost o soţie i- 
deală şi te voi purta 
în suflet câte, zile voi 
mai avea. Ai fost o 
fiinţă scumpă tuturor 
celor care te-au cu
noscut. Le-ai fost tu
turor mereu aproape 
Şi ai ştiut să le alini 
suferinţele. Nu te : vom 
uita niciodată, Doi-

niţa, dragă. Lacrimile 
noastre îţi vor uda 
veşnic mormântul.

J > ' Corpii! '  neînsufleţit 
se află depus la Casa 
Mortuară din Deva, 
str. M Eminescu. în 

mormântarea duminică, 
I august, ora 14, la 
Cimitirul ortodox- din 
str. M. Eminescu. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace. (559660)

0  Cu profundă du
rere, regret .dispariţia 
neaşteptată din viaţă 
a dragei ’tnele 
OLGA EI.EONOR A 

MOLDOVAN 
şT aduc pe această cale 
cele mai calde mulţu
miri tuturor celor care 
au fost alături de mine 
la marea; suferinţă. O- 
dihnească-se în pace. 
Soţul Ştefan. (559632)

I
I

S.C. INFOMIN S.A.
D E V A  I

I Organizează, începând cu data de 2. VIII. J 
s 1993 I
{ ■  CURSURI DE INIŢIERE j|
j , In utilizarea calculatoarelor IBM—PG. J
r Durata cursului este de 5 săptămâni. >
" Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915. ;

(574) |

iî S.C. COM. ,»ORÂŞTIETRANS“ S. A. ORA$TIEţ 
|  Anunţă intenţia de majorare a tarifelor la 2 
j transportul de marfă şi călători, în vnna creş-1 
( terii preţurilor la earburanţî, lubrifianţi, piese j

l si materiale.

I S.O.
1

i
,HAŢEGTRANSM S.A. HAŢEE 

A N U N Ţ A -  : '
Având în vedere majorarea pecţMrdor şâ ‘

I
|  feL lubrifianţi, anvelope, piese, materiale etc.),i 
J precum şi la alte  ̂elemente compeţfente ale* 

costurilor. - *
Majorarea ternelor, pentru serviciile pres-| 

|  tate publicului călător şi beneficiarilor trans-' 
î  porturilor de marfă, începând cu data de 1 sep-i 
I tembrie 1993. |

I SOCOM „MUREŞUL*1 DEVA I
I Organizează curs de calificare la lecui de- 
v muncă pentru meseria de croitor, ca durata de |  
1 9 luni.  ̂ , j
I Recrutăm absolvenţi ai şcolii generale s i l  
* ai liceului, care au împlinit vârsta de‘16 ani, dej|  <U llLCUIUIş L4MC a
I preferinţă băieţi.
5 ' Informaţii suplimentare la sediul SOCOM i 
j „MUREŞUL" Deva, str. 1 Decembrie, nr. » - !

I
j SISTEMUL DE ÎNTRAJUTORARE „VITALIS 'ţ 
I Funcţionează cu succes din data de 24 iu -2 
î nie 1993 la HANUL„BUCURA“ DIN HAŢEG. J
f Din data de 23 iulie 1993, funcţionează ş i i  
ţ în municipiul Petroşani, la HOTEL „CEN-Î
I TRAL“. LţS- )
! Sistemul constă în depunerea unei sume de - 
110 000 lei minim şi 200 OW) lei maxim la o de-( 
J punere, urmând ca după trei luni de la dataj 
( depunerii participantul să primească de opt ori I 
' suma depusă. i

Depunerile se pot face personal la hanul;I
|  „BUCURA44 din Haţeg, camera 24, şi la hotel j 
* CENTRAL", camera 107, din municipiul Pe- 5* '*
î troşani, zilnic între orele 8—17,'precum şi prinţ 
! mandat poştal: hanul Bucura, pentru Vitalis j 
[(Crai Miron) oraşul Haţeg, judeţîll Hunedoara,| 
2 cod 2 6 0 0 . * j
( Regulamentul sistemului poate fi consultaţi 
î la sediile firmei. j
|  P rem ierile  se vor nuhlica in ziarul ..Cuvân-1Premierile se vor publica în ziarul „Cuvân- J 
I tul liber" pentru Deva şi în ziarul „Zori noi" |  
J pentru municipiul Petroşani. (CEC) *
| Vă aşteptăm cu încredere. |
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