
Toţi locuitorii acestei ţări 
/; cane au ' vizionat marţi, 3 
‘ august, la ora 20, emisiu

nea de Actualităţi a te
leviziunii, l-au putut vedea 
şi auzi pe liderul mineri
lor Văii Jiului, Miron 
Cozma, dialogând cu pri
mul ministru al guvernu
lui României. Despre ce 
dialogau nu trebuie să 
mai spunem pentru că a- 
oum ştiu şi copiii de la 
clasele* primare, într-atât 
au stat în atenţia mass- 
mediei raporturile mine
rilor din Valeâ Jiului, mai 
bine zis ale omnipotenţi
lor lor reprezentanţi sin
dicali cu executivul.

Ceea ce a şocat pe orice 
om de bun simţ în con
vorbirea telefonică, dl 
Cozma — dl Văcăroiu (or
dinea nu este deloc întâm
plătoare) a fost o replică 
cu caracter ultimativ a 
primului: „în caz contrar, 
dle prim-ministru, eu nu 
răspund de ceea ce se va 
întâmpla în România".

Chiar aşa, ce se mai 
poate întâmpla în Româ
nia, dle Miron Cozma ? 
Ni se pregăteşte ceva de 
care numai dumneavoas
tră ştiţi şi noi nu ? Ga 
bun român ar fi trebuit 
sâ ne fi avertizat şi pe 
noi. Este vorba de un

Bucureştilor, minerii au 
distrus marfa „speculan
ţilor" din pieţele agroali- 
mentare ale Văii Jiului pe 
unde au trecut; nişte a- 

■ mărâţi de speculanţi, care 
stau 9 luni din an cti 
spatele sub soarele ucigă
tor, ori sub ploaia nemi

pare că lucrurile s-au re
petat în august 1993. Şi, 
după afirmaţiile făcute pu
blice, tot cu provocatori. 
Se pare însă că şi dum
neavoastră puteţi prezenta 
un provocator în carne şi 
oase, aşa cum poate arăta 
şi puterea instalată după

Ce se mai poate întâmpla in tară, dle Cozma?
război civil în germene ? 
Sărăcia şi cuţitul ajuns la 
os provoacă adesea miş
cări sociale care pot şă 
degenereze şi în război 
c iv il; mai ales dacă fer
menţii forţelor sociale an
trenate în conflict împing 
lucrurile în această direc
ţie. Să rememorăm puţin 
ceea ce s-a întâmplat în 
septembrie 1991. Doar un 
segment. înainte de a 
porni tăvălugul asupra

loasă, aplecaţi pe obiec
tul muncii lor — pămân
tul, ca să-i smulgă ceva.

Aţi repetat pe toate ca
nalele mass-mediei că cei 
ce au făcut acele barbarii 
cu munca unor fraţi întru 
sărăcie şi deznădejde ai 
minerilor — ţăranii — au 
fost provocatori introduşi 
între mineri. De către ci
ne, n-aţi reuşit să faceţi 
niciodată demonstraţia. Se

revoluţie un terorist în 
carne şi oase în faţa justi
ţiei. Solidaritatea mine
rească, dragă şi sufletului 
meu, nu poate să-i demaş
te in faţa- justiţiei pe a- 
ceşti provocatori ? Exis
tă cu adevărat această 
solidaritate sănătoasă ? 
Dacă există atunci trebuie 
să se simtă solidară cu tot 
muncitorul din această ţa
ră chinuită, care câştigă 
70 000 lei pe lună brut,

suferă şi z ice: Dacă mai: 
mult deocamdată nu se 
poate...

Sau poate ne ameninţă 
pericolul vreunei invazii 
din afara graniţelor, vreo 
iugoslavizare, vreo liba- 
nizare ? Este posibil ca 
pe undeva să se pregăteas
că pentru noi şi asemenea 
scenarii. Dacă ştiţi-, spu- 
neţi-ne, dle Cozma, să fim 
avertizaţi. Dar să nu ui
tăm. Scenariile au sorţi 
de izbândă când forţele 
sociale şi politice interne 
se sfâşie între ele. De două 
ori după revoluţie o gru
pare socială a fost asmu
ţită împotriva altor gru
pări, cu imense prejudi
cii pentru ţara şi poporul 
român. Nu cumva cineva 
contează pe o a treia por
nire a minerilor către Bu
cureşti ? Luaţi seama, dom
nule Cozma, dumneavoas
tră sunteţi acum un lider 
idolatrizat. g: c'“nd idolii 
trăiesc în croire este grav 
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Repunerea în drepturi a locuitorilor 
Munţilor Apuseni

In ziua de l iunie a.c., 
grupul parlamentar al Par
tidului Unităţii Naţionale 
Române a înregistrat ofi
cial la Biroul Camerei De
putaţilor a Parlamentului 
României „Proiectul de le
ge privind repunerea în 
drepturi a locuitorilor Mun
ţilor Apuseni". Această i- 
niţiativă legislativă re
prezintă, de fapt, una din 
acţiunile pe care P.U.N.R. 
le-a afirmat ca necesare în 
timpul campaniei electora
le din toamna anului tre
cut şi căreia, după o ana
liză atentă în grupul par
lamentar, i-a venit rândul 
să fie înaintată oficial le
gislativului spre dezbate
re.

La alcătuirea acestui 
proiect legislativ au parti
cipat locuitori ai Munţilor 
Apuseni — moţii —, spe
cialişti în agricultură şi 
istorie, cât şi un grup de 
patru* parlamentari ai 
P.U.N.R., printre care se 
numără şi subsemnatul. 
Motivaţia acestui proiect 
de lege cuprinde elemente 
de natură istorică şi soeial- 
economică, din care am să 
relev câteva. Locuitorii 
Munţilor Apuseni nu au 
decât trei posibilităţi mai 
importante de a-şi asigu
ra existenţa: mineritul, 
creşterea animalelor şi ex
ploatarea, prelucrarea şt 
valorificarea materialului 
lemnos, rezultat în urma 
tăierilor de pădure ce se 
efectuează în această zonă. 
In vremea regimului co
munist, ei au fost puternic 
dependenţi de alte zone 
ale ţării, întrucât în afara 
mineritului, celelalte ocu
paţii de bază ale moţilor 
ori erau nerentabile ' — 
creşterea animalelor în 
speţă — ori îngrădite la

maximum — exploatarea, 
prelucrarea şi valorificarea 
lemnului. In aceste condi
ţii oamenii nu aveau asi
gurate condiţii minime de 
existenţă. Trebuie menţio
nat că, în afara perioadei 
comuniste, în ciuda vitre-

Iniţiativă  
legislativă  
a P.U.N.R.

giilor vieţii, moţii nu şi-au 
părăsit niciodată locuri
le natale, fiind o populaţie 
românească compactă şi, 
poate, din această cauză, 
de aici au plecat princi
palele acţiuni ale reven
dicărilor naţionale şi so
ciale ale populaţiei din 
Transilvania pe timpul lui 
Horea, Cloşca şi Crişan şi 
al craiului munţilor — 
Avram Iancu.

Intorcându-ne în isto
ria României dinainte de 
comunism trebuie men
ţionat că locuitorii Apu
senilor se bucurau de o 
seamă de facilităţi din 
partea guvernelor ţării. 
Astfel, fiecare locuitor al 
zonelor locuite de moţi a- 
vea drept să exercite co
merţ ambulant cu produ
se din material lemnos, 
pe care le .vindea la oboa?

rele şi târgurile din ţară, 
fără nici o restricţie, fiind 
scutiţi de taxe. în  Mun
ţii Apuseni s-a destinat o 
porţiune de 1 km pentru 
păşunat, de-a lungul dru
murilor, din 10 în 10 km, 
pentru caii moţilor care 
făceau comerţ cu scânduri, 
şindrilă, grinzi, ciubere etc. 
Pentru grupurile de moţi 
mai mari de 5 persoane, 
căile ferate aplicau o re
ducere de 75 la sută la 
preţul biletelor de călăto
rie, iar pentru transpor
tul de material lemnos din 
Munţii Apuseni sau de ce
reale către acolo se apli
ca o reducere de 50 la su
tă. Pentru a beneficia de 
aceste înlesniri moţii se i- 
dentificau prin legitimaţii 
numite „Carnete de moţ" 
emise de primăriile comu. 
nale. Pentru transportul 
de mărfuri pe calea fera
tă se elibera de către 
G.F.R., pentru fiecare, 
câte un „Carnet special", 
vizat şi de prefecturile 
judeţene.

Pornind de la aceste e- 
lemente motivaţionale, pro
iectul de lege iniţiat de 
către grupul parlamen
tar al P.U.N.R. cuprinde, 

PETRU ŞTEOLEA, 
deputat în

Parlamentul României

Modificări procedurale
CARE TREBUIE NEAPĂRAT CUNOSCUTE

Legea nr. 45/1993, de 
modificare şi completare 
a Codului de Procedură 
Penală a intrat în vi
goare la 1 iulie 1993,
Legea nr. 59/1993, cu 
privire la modificarea Co
dului de Procedură Ci
vilă, a Codului Familiei 
şl a Legii contenciosului 
administrativ a intrat în 
vigoare la 26 iulie 1993.

Fără a intra în regle
mentările de detaliu ale 
celor două legi, publicate 
în Monitoarele Oficiale nr.
147 şi respectiv 177/1993, dreptul familiei 
se impune a fi supuse în 
mod expres atenţiei u- 
nele’ dispoziţii de mare 
utilitate pentru cititorii 
ziarului.

Astfel, atât în procesul 
penal cât şi în cel civil, 
în cauzele judecate în 
prima instanţă, au fost 
prevăzute două căi ordi
nare de atac — apelul şi 
recursul.

Trebuie reţinut că în

cestei legi.
în ceea ce priveşte ho

tărârile pronunţate în ma
teria Legii 18/1991 a fon
dului funciar, definitive 
în baza acestei legi, s-a 
prevăzut posibilitatea a- 
lacării acestora cu recurs 
de către părţi interesate 
în termen de 90 de zile 
de Ia data intrării în vi
goare a Legii 59/1993, in
diferent de data pronun
ţării hotărârii.

Dispoziţii de interes ge
neral au apărut şi în 

Astfel,
în procesele de divorţ 
au fost abrogate dispozi
ţiile care reglementau a- 
cordarea termenului de 
gândire în cauzele în 
cave din căsătoria părţilor 
au. rezultat copii minori.

Apoi, în anumite con
diţii prevăzute de lege, 
respectiv, până la data 
cererii de divorţ să fi 
trecut cel puţin un an 
de la încheierea căsătoriei

materia procesului civil, şi să nu existe copii mi- 
Legea 59/1993 a prevăzut nori rezultaţi din căsăto- . 
posibilitatea declarării re- rie, divorţul se poate pro- ţ 
cursului şi împotriva ho- nunţa şi numai pe baza 1 
târârilor rămase definitive acordului ambilor soţi, cu ? 
în perioada 30 iunie 1992 respectarea regulilor pro-1

30 iunie 1993, de către 
părţi interesate, în ter
men de G0 zile de la data 
intrării în vigoare a a-

cedurale prevăzute.
IOAN ARDELEAN I 

Judecătoriei /Preşedintele
Deva

(Continuare în pag. a 2-a) .

■  KIEV. La 4 august, 
ministrul d e ' justiţie ' ai 
Ucrainei a consemnat în
registrarea oficială a Aso
ciaţiei „Ucraina — Româ
nia", organizaţie menită 
să sprijine dezvoltarea co
laborării şi prieteniei din
tre cetăţenii celor două 
ţări, cunoaşterea recipro
că a istoriei şi tradiţiilor 
culturale, popularizării 
realizărilor în domeniile 
economiei, ştiinţei, învăţă
mântului, sănătăţii,, prote
jării mediului înconjură
tor — anunţă postul de 
radio Kiev. Aceeaşi sur
să a informat că, în a- 
cecaşi zi, a avut loc o în
tâlnire între ministrul u- 
crainean de externe, Ana- 
toli Zlenko, şi ambasado
rul fârii noastre la Kiev, 
Ion Bistreanu, prilej de a 
examina relaţiile pe mul
tiple planuri româno — 
ucrainene.

■  BRUXELLES. Zair, 
Irak şi Republica Federa
lă a Iugoslaviei (Serbia şi 
Muntencgru) au fost de
clarata indezirabile pen
tru funeraliile regelui Bau- 
douin al Belgiei, care vor 
avea loc azi, 7 august, Ia 
Bruxelles, informează a- 
genţia France Presse. Ser
viciul de protocol al Pala
tului Regal nu a adresat 
invitaţii conducătorilor a- 
cestor trei ţări, iar mi
nistrul belgian de exter
ne, VVilly Clacs, a accep
tat să-şi asume responsa
bilitatea politică a deci
ziei respective.

I  PRAGA. în SlovftCia 
a început strângerea de 
semnături in favoarea or
ganizării unui referendum 
privind viitorul statut al 
republicii, informează CTK. 
Scopul declarat al campa
niei lansaie de un grup 
cetăţenesc de iniţiativă, 
sub deviza „Ceho-Slovacia 
prosperă", este de a da 
tuturor cetăţenilor slovaci 
posibilitatea de a decide 

.în mod democratic dacă 
Slovacia trebuie să rămâ
nă independentă sau să 
negocieze reunirea cu 
Cehia,

Pentru a avea câştig de 
cauză, „Ceho-Slovacia pros
peră" are nevoie de un 
număr minim de 350 000 
de semnături, menţionea
ză sursa citată.

•  BUDAPESTA. Din pri
cina creşterii impozitelor pe 
circulaţia mărfurilor, de la 
şase la zece la sută, înce
pând de ia 1 august în 
Ungaria se majorează pre
ţurile la unele produse şi 
servicii. Printre produsele 
şi serviciile care se vor 
scumpi se află energia e- 
lectrică, gazele şi apa, 
convorbirile telefonice, bi
letele de călătorie şi ma
joritatea produselor ali
mentare — menţionează a- 
genţia MTI. în conformi
tate cu hotărârea parlamen
tului, se vor acorda com
pensaţii pentru salariaţi şi 
pensionari.

UNA PE ZI
— Popescu esle un 

prost crescut.
—■ De ce ? *
— Azi nu m-a salu- J

tat. Tocmai aveam ele i 
gând să nu-i răspund I 
la salut! . . .  I

o  ÎNTÂLNIRE. Marţi, 10 
august, a.c., ora 16, la Primăria 
Locala Deva va avea loo o întâlnire 
ia care participă conducerea 
primăriei, câte o persoană de la 
asociaţiile de locatari (preşedin
te, vicepreşedinte sau adminis
trator), reprezentanţi ai Consi
liului judeţean, F.B. Mintia, Po
liţiei municipiului Deva, Jude
cătoriei şi R.A.G.G.K. Se vor 
'discuta probleme cu care se con
fruntă asociaţiile 'de locatari, pre
cum şl unele aspecte ce pri

vesc drepturile şi obligaţiile fac
torilor invitaţi.

o LICEUL TEORETIC „SIL
VIU DRAGOMIR". Prin Ordinul 
Ministerului învăţământului nr. 
5268, din 25. 06.1993, Liceul din 
Ilia a dobândit profilul de liceu 
teoretic şi va purta numele ma
relui istoric, acad. Silviu Drago- 
mir. Născut în Gurasada, Sil
viu Dragomir, împreună cu fra
tele său Alexandru au urmat 
câteva clase do liceu în şcoala 
care de-acum îi poartă numele. 
Savantul a fost membru al Con
siliului de Coroană al României 
şi secretar al Marii Adunări Na
ţionale 3e la Alba Iulia, care a 
consfinţit Unirea cea Mare. 
» B , ) .  . -v

O  MINERII DE LA DEVA 
— LA „CĂPRIOARA". Sf. Var- 
vava — ocrotitoarea minerilor — 
prilejuieşte minerilor din jude
ţul nostru organizarea, în zilele 
de sâmbătă şi duminică, cu oca
zia zilei lbr, a unor ample şi in
teresante manifestări cultural- 
artistice, de recreere şi voie 
bună. Pentru angajaţii din ca
drul Sucursalei Miniere Deva, 
sindicatul şi comitetul director 
organizează asemenea manifes
tări la cabana „Căprioara", în 
ziua de duminică de dimineaţă 
şi până la lăsarea serii. (D. G.).

0  MASLL DE PRIBAJIE LA 
GURASADA. Ieri, cu prilejul 
„Schimbării la faţă", la Bise
rica din Gurasada, a avut loo

un maslu de pribajie oficiat dc 
un sobor de preoţi. La slujba 
religioasă au participat credin
cioşi din zonele Văii Mureşului 
şi Banalului, aici având loc un 
adevărat pelerinaj. (M. B.),

©  FOTBAL. Duminică după- 
amiază (ora 17), pe stadionul 

.11 — Cor vinul, se dispută me
ciul dintre Constructorul Hune
doara (divizia C) si Minerul Lu- 
peni (divizia B), în cadrul Cupei 
României la' fotbal. (S. C.).



Pomind de Ia înţelege
rea greşită a unor situaţii 
legate de producţia şi de 
preţul cerealelor, dl ing. 
Lucian Albu, directorul 
Sucursalei" Hunedoara a 
R.A. „ROMCEREAL", ne-a 
făcut unele precizări ce 
merită să fie cunoscute de 
către toţi producătorii a- 
gricoli.

In primul rând, trebuie 
reţinut faptul că preţul 
de 100 Ici cc se acordă 
pentru un kg de grâu 
din recolta anului 1993 este 
un preţ ferm şi el nu se 
va modifica până la re
colta viitoare. Preţul res
pectiv se compune din 90 
dfe lei, care este preţul 
grâului, la care Se adau
gă 10 lei ce reprezintă pri
mă de la buget. Din cal
culele efectuate reiese că, 
având în vedere preţurile 
ce s-au practicat până la 
realizarea producţiei a- 
cestui an, cheltuielile o- 
cazionâte, inclusiv cu re
coltatul, se ridică la 50 lei 
pentru un kg de grâu, 
ceea ce înseamnă că fie
care producător obţine un 
câştig net de 50 lei/kg. Iată 
de ce zvonurile referitoa
re la posibilele modificări 
de preţuri sunt nefondate.

In altă ordine de idei, 
mai trebuie reţinut fap
tul că „ROMCEREAL“-ul 
asigură plata pe loc a tu
turor cantităţilor de grâu

»»
ce se oferă spre vânzare 
pentru fondul de consum 
urban, iar transportul la 
bazele de recepţie se face 
cu mijloacele proprii sau 
închiriate.

De asemenea, mai tre
buie reţinută precizarea 
că se primesc In custo
die, la tarife avantajoase, 
păstrându-se în condiţii 
ireproşabile şi evitând ori
ce pierdere, cantităţile de 
grâu aflându-se la dispozi
ţia producătorilor care şi 
le pot prelua oricând do
resc. Există şi posibilita
tea ca atunci când pro
ducătorii doresc să vândă 
produsele la „ROMCE
REAL", cei în cauză să 
fie scutiţi de taxele per
cepute pentru uscare şi 
păstrare, restituindu-li-se 
şi sumele datorate pentru 
transport. O altă preci
zare se referă la faptul că 
persoanelor fizice care a- 
ju.tă la achiziţionarea de 
produse (grâu) li se acor
dă o primă de până la 400 
lei/tonă.

Ca un element de nou
tate, „ROMCEREAL“-ul a- 
cordă prime pentru pro
ducţia de cereale păioase 
a anului 1994, care se- pre
găteşte prin însămânţă- 
rile din toamna acestui 
an. Primele respective 
sunt menite să compense
ze diferenţele de preţ la 
îngrăşăminte chimice, er- 
bicide şi pesticide, ca ur-

/ «

mare a retragerii subven
ţiilor la produsele respec
tive.

Referitor la campania de 
toamnă, ni s-a spus că 
„ROMCEREAL-“ul este 
pregătit să-l sprijine pe 
toţi producătorii agricoli 
care încheie contracte fer
me, asigurând decontarea 
lucrărilor mecanice, plata 
seminţelor, îngrăşăminte 
chimice (în stoc există 
1 700 tone — n.n.), sub
stanţe de combatere şi de 
tratare a seminţelor ş.a.

Având în vedere toate 
aceste aspecte „ROMCE- 
REAL“ face apel ca sala
riaţii să fie ajutaţi de că
tre camerele .agricole din 
fiecare zonă pentru a se 
putea prelua la fondul de 
consum cantităţile de ce
reale oferite de către pro
ducători, iar asociaţiile a- 
gricole şi posesorii de pă
mânt să asigure, având tot 
sprijinul din partea „ROM
CEREAL", pregătirea în 
bune condiţii a însămânţă- 
rilor de toamnă, punând 
accentul în această pe
rioadă pe eliberarea tere
nului şi efectuarea ară
turilor. Acţionând în a- 
cest mod se va asigură 
posibilitatea obţinerii unor 
recolte mai bune în anul 
viitor.

NICOLAE TÂRCOB

Ce mai fac copiii noştri ?
Delinevenţa juvenilă a 

ajuns un fenomen care 
îngrijorează Pe mulţi. De 
la micile furtişaguri, la 
crima organizată — dru
mul infracţional nu este 
lung. Numai în prima 
jumătate a anului în curs, 
în judeţul Hunedoara, 212 
minori au fost trimişi în 
judecată pentru comiterea 
de acte penale. Vă pre. 

" zentăm astăzi câteva Ga- 
zuri concrete.

AUROLACII 
DIN VULCAN 

De mai multă vreme, 
prin piaţa din oraşul Vul
can îşi ducea traiul un 
grup de minori. Erau 
trei fete şi doi băieţi ce 
trăiau de pe o zi pe alta 
din furturi mărunte, de 
la producătorii particulari 
care îşi vindeau mărfurile 
aici. De remarcat faptul 
că toţi sunt din Vulcan 
si că nu au frecventat 
nici o formă de învăţă
mânt. Mai grav ni se

pare faptul că aceşti copii, 
erau, practic, scăpaţi to
tal de sub supraveghe
rea părinţilor.

Cei mai vârstnici din
tre ei sunt Nicoleta Vlad 
şi Dionisie Vaş, care au 
16 ani. Claudiu Vaş are 
15, Daniela Roşcan 14, iar 
Costel Roşcan 13 ani.

Şi-acum cea mai dure
roasă chestiune. Aceşti 
copii au ajuns să se dro. 
gheze cu aurolac ! Chiar 
dacă poliţia a sesizat au
toritatea tutelară, care 
urmează să ia măsuri — 
o întrebare tot ne urmă
reşte.: ce se va alege din 
aceşti copii ?

LA 19 ANI,
A DOUA CONDAMNARE

Cu puţină vreme în 
urmă, poliţia l-a arestat 
pe Ioan Păraschiţă, de 19 
ani, din Deva. De ce 7 
Pentru că într-o noapte, 
din portbagajul unei ma
şini a furat o roată de 
rezervă. Desigur, fapta

poate părea minoră, dar 
de aici, până la infrac
ţiuni de mai mare am
ploare nu este decât un 
pas. Mai ales că cel a- 
restat a mai fost con
damnat, Să mai menţio
năm că în aceeaşi cau
ză mai este cercetat şi 
Adrian Lăcătuş, de 16 ani, 
tot din Deva.

POVARA GREA 
Patrulei poliţiei i s-a 

părut curios faptul că 
doi tineri transportau în 
grabă ceva foarte greu. 
Când au fost întrebaţi 
despre ce este vorba, Da
niel Mihoc şi Marian Hâr- 
leţ, ambii din Ltîpeni şi 
ambii de 16 ani, au în. 
ceput să dea din umeri. 
Mai apoi s-a conştâtat că 
ei furaseră 90 de kg com
ponente din bronz pen
tru utilaje miniere de la 
E.M. Bărbăteni,

Acestea au fost recupe
rate înainte de a lua dru
mul unităţilor de achi. 
ziţionare a deşeurilor.

V, NEAGU

R epunerea în drepturi a  locuitorilor 
Munţilor

(Urmare din pag. t)

in principal, următoarele
prevederi:
. •  Dreptul fiecărei per
soane majore care nu are 
salariu .şi care îşi asigu
ră mijloacele de subzis
tenţă prin producerea _ şi 
comercializarea de obiec
te din material lemnos 
de a primi, la cerere, de 
la ocoalele silvice din zo
nă 10 mc material lemnos 
anual, pe baza unei liste 
ce se depune de către pri
mării la ocoalele silvice.

•  Dreptul la o legiti
maţie specială eliberată de 
primării şi vizată de pre
fecturi pentru locuitorii 
Munţilor Apuseni care 
desfăşoară activităţi de 
comerţ cu produsei din 
lemn, care certifică o re
ducere de 50 la sută a 
•taxei de transport pentru 
aceste produse, cât şi pen
tru produsele cumpărate 
în schimb: cereale, zahăr, 
ulei, utilaje pentru prelu

crarea lemnului, carbu
ranţi necesari funcţionării 
acestora etc.

•  Acceşul persoanelor 
autorizate conform celor 
arătate mai sus şi care 
folosesc căruţele ca mij
loc de transport de a-şi 
păşuna animalele pe păşu
nile comunale întâlnite în 
drumul lor, dar nu mai 
mult de o zi.

•  Pentru familiile ti
nere care-şl întemeiază 
gospodării în zona Mun
ţilor Apuseni se va acor
da o cantitate de cel pu
ţin 10 mc material lem
nos de construcţii o sin
gură dată, iar pentru în
treţinerea gospodăriilor câ
te 2 mc, la fiecare doi 
ani. Materialul lemnos îl 
vor plăti cu 50 la sută re
ducere, faţă de preţul ofi
cial. Volumul de mate
rial lemnos se va aproba 
anual.

Proiectul de lege iniţiat 
de grupul parlamentar al 
P.U.N.R. conţine, de ase

menea, şi prevederi de 
natură jurisdicţional — 
punitive, atât pentru be
neficiarii direcţi ai legii, 
cât şi pentru cei ce asigu
ră punerea în aplicare şi 
respectarea ei.

în final, vreau ca prin 
intermediul ziarului „Cu
vântul liber" să fac un 
apel către cei interesaţi de 
a trimite propuneri şl su
gestii vis-a-vis de acest 
proiect de lege, ca şi ma
terialele documentar-arhi- 
vistice care atestă dreptu
rile Pe care le aveau mo
ţii în perioada interbelică 
spre a fi utilizate în sus
ţinerea şi perfecţionarea a- 
cestui proiect de lege. Pro
punerile şi sugestiile, ca 
şi materialele documenta
re, pot fi trimise pe a- 
dresa Redacţiei ziarului 
„Cuvântul liber", menţio. 
nându-se pe plic „Pentru 
Legea moţilor". Cu mul- ‘ 
ţumiri anticipate 1 _____

•  F O T B A L

CORVINUL — SPORTUL STUDENŢESC
0— 0

In prima repriză, când 
la ambele echipe au evo
luat formaţiile d e bază, să 
le spunem aşa, Sportul Stu
denţesc a atacat mai mult 
şi Corvinului i-a convenit 
într-un fel, pentru a-şi ve
rifica jucătorii noi veniţi 
în apărafre, dar şi hunedo- 
renii şi-au creat câteva o- 
eazii frumoase. Şi în acest 
joc, Corvinul dovedeşte 
slăbiciuni în atac, unde e 
drept, se pare că echipa se 
va întări, dar cel mai a- 
cut se simte lipsa unui co
ordonator de joc. Sigur, 
în meciul cu Sportul, Cor
vinul nu a putut folosi 
pe Fartuşnic, Bordeanu şi 
Costăchescu, trei piese de 
bază în angrenajul echipei, 
în această situaţie, Bardac 
— folosit mai nou la mij
loc, cu un randament su
perior, ' a trebuit să joa
ce fundaş în locul lui

Fartuşnic, iar lipsa lui Bor
deanu a contat. In faţă, 
tânărul Ciorea' se află în
tr-o formă promiţătoare, 
Mitrică abia a reintrat, iar 
Păeuraru încă nu şi-a re
glat tirul la poartă. Me
ciul s-a încheiat nedecis, 
nici una dintre echipe ne
reuşind să-şi valorifice o- 
caziile avute.

Corvinul: Covaciu, Bar
dac, Pâclişan, Craceru, 
Chira, Rus, Chezan, Boz- 
ga, Mitrică, Păeuraru, Cio
rea. Au mai jucat: Clep, 
Stereanu, Titileanu, Dăs- 
călescu.

Sportul Studenţesc: Mâ
nu, P. ■ Cristian, .Vochin, 
Şerban, Bunaciu, Costache, 
Bica, Loleciu, Stanici, Ivaş- 
cu, Ceauşilă, Au mai fost 
folosiţi : Preda, Prodan, A. 
Popa, Neacşu, Mezel, D. 
Dumitrescu, Andone.

SABIN CERBU

î (ţinută la sfârşitul *4p- i  • 
I tămânii trecute)- Guver-J
* nul a aprobat F n p t - r i  
|  mul energetic pentru I
* iarna 1993—1994, care J 
I prevede măsurile ce tre-1 
|  buie luate în vederea *
|  formării stocurilor ne- |
I cesare până în luna oc- J 
I tombrie a.c. Executivul |
|  a dezbătut, de aseme- J 
'  nea, un raport privind |
|  restructurarea instituţie-1 
! nală în procesul de p ri-î 
k vatizarc, propunerile fă- |
* cute vizând clarificarea *

I Stat în sistemul instl- I 
|  tuţiilor guvemamenta-J i 
* le, subliniindu-se nece- i | 
I sitatea unor modificări I 
s legislative şi dinamiză- î  
|  rii procesului de priva-(i 
J tizare. *1
|  Totodată, Guvernul a | ; 
J promovat un proiect de %'
|  lege privind

MUREŞUL DEVA
2—3

Triunghiularul de la De
va a rămas fără o „latură" 
fiindcă Unirea Alba Iulia 
nu s-a prezentat la compe
tiţia organizată de gazde, 
în această situaţie a avut 
loc întâlnirea Mureşul — 
Jiul şi spectatorii pre
zenţi au vizionat o partidă 
frumoasă. Deşi de la Jiul 
au plecat nu mai puţin 
de 8 jucători. Antrenorul 
principal Dumitru. Marcu 
a prezentat o formaţie ce 
a etalat un fotbal frumos, 
cursiv şi a învins cu 3—2 
pe Mureşul.

Gazdele, cu un lot în
tărit, se pare că îşi pot 
pune speranţe în atacarea 
primului loc în noul cam
pionat. Jucătorii buni se 
află în lot (prin grija con
duceai clubului), rămâne 
ca antrenorii să insiste pe 
îmbunătăţirea organizării

JIUL PETROŞANI

jocului, creşterea vitezei 
de circulaţie a balonului, 
cristalizarea - ideilor tac
tice. Pentru Jiul au mar
cat " Iluza, Stancu şi Sta
nici, iar pentru Mureşul, 
Ardelean şi Neagu.

M ureşulCiubotarii, Ar
delean, Neagu, St roi a, Vâr- 
lan, Popa, Tănase, Bulga
ra, Berindei, Oacheş, Cârs. 
toiu. Au .mai evoluat: 
Macavei, Gât, Spineanu, 
Tâf, Danciu, Petric, Ră-
dOS. - ,.â: i': '-ây.â âv::"-:

J iu l: Anton, Dodenciu, 
Ciobă, Zsok, Lazăr, Stoi
ca, Treistara, Huza, Stăn. 
cic, Stirbuleseu, Stancu. Au 
mai intrat în jo c : Doroş, 
Soradi, Neiconi, Frumoca, 
Repede. (D. C.).

şi funcţionarea trapelor *
J de jandarmi. Un alt ■ '  
|  proiect de lege aprobat • ! 
'  priveşte constituirea şt > * 
|  utilizarea unui i o n d l  
■  special pentru dezvolta-1
* rea şi modernizarea drq- J 
|  murilor publice. S-a g- | : 
. probat, in acelaşi timp, *
|  înfiinţarea Agenţiei NB- ?
* ţionale pentru Resurse |  
|  Minerale.
* Referitor la masurile 1 1 
|  de protecţie socială, s-a J 
" decis ca preţurile la |
I energie electrică, ternii- *
I că şi la combustibilii I 
j  solizi şi lichizi să rămfi- *
|  hă neschimbate; s-au |
* stabilit măsuri pentru *
I terminarea blocurilor de >
* locuinţe aflate in faze I

( avansate de construcţie î  
şi de ajutorare a popu- |

2 iaţiei din unele «ine *
1 calamitate, (N. T.).

I IN ATENŢIA 
I CULTIVATORILOR 
I DE GRÂU ŞI ORZ

1 Direcţia generală pen- 
I tru agricultură şi ali- 
•  mentaţie Hunedoara —
|  Deva asigură producă- I

Itorilor agricoli din judeţ I 
sămânţă condiţionată I 
”  soiuri şi categorii "Idin son 
biologice 
tratată Ia societatea spe-

superioare I

( tratată la societatea spe- ■  
cializată „SEMROM'

cuI Orăştie, la schimb 
grâu de consum, plă-

I.tindu-se numai diferen
ţa de preţ.

|  Pentru cultivatorii par-

I 

I

I

ticulari sau asociaţi care I 
I  doresc să producă să- ■
■  mânţă, de grâu şi orz, |  
I „Semrom" Orăştie ast- ■  
■g u r ă  s ă m â n ţ a  ne-1  
I cesară pc baza in- |
■  chcicrii unui contract, |  
I cultivatorii fiind rugaţi |  
J să se adreseze până Ia |  
I data de 20 august 1993 ■  
I la compartimentul ve- |  
I getal din cadrul D.G.A.A.
I Deva.
I STIMAŢI

TORI! Folosiţi numai

I
CULTIVA-1

ITOBI! Folosiţi numai •  
soiuri autorizate şi ,'tes-1
faft> tlin mînnf dn va«}a> ■Itate din punct de vede-' 
re ăl producţiei, numai I 

•  prin aceasta putândn- -

Ise asigura un spor d e l

I producţie de cel puţin i  
25—30 la sută. I J

i la semănat numai să-*  
mânţă tratată pentru a l

Iavea siguranţa uneîS 
producţii ridicate, |

în cadrul
muncă şi

în cadrul

DIRECŢIA DE MUNCA 
SI PROTECŢIE SOCIALA 

A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Organizează în zilele de 24 — 25 august 1993, 
la ora 8, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante :

•  X post de inspector de specialitate în cadrul
Oficiului de calificare (recalificare) a şome
rilor ;

•  I post de inspector de specialitate în cadrul
Oficiului Constituirea şi utilizarea fondului 
de şomaj ; ' : â ■ ! . -

•  1 post de inspector de specialitate in cadrul 
Oficiului de mediere a muncii ;

•  1 post de inspector de specialitate 
Oficiului gestiunea locurilor de 
şomaj Hunedoara ;

•  1 post de inspector (studii medii)
Oficiului gestiunea locurilor de muncă şi şo
maj Hunedoara ;

•  1 post de inspector (studii medii) în cadrul 
Oficiului de-asistenţă socială ;

•  1 post de inspector (studii medii) în cadrul 
Biroului stabilirii pensii ;

•  1 post de inspector de specialitate debu
tant (studii economice) în cadrul Biroului evi
denţă plăţi pensii;

e 1 post de asistent medical în cadrul Cabine
tului de expertiză medicală Deva ;

•  1 post de asistent social în cadrul Cabine
tului de expertiză medicală Deva ;

•  1 post de asistent medical în cadrul Cabine
tului de expertiză medicală Hunedoara;

•  1 post de inspector dc specialitate la Camera 
de muncă ;

•  1 post de inspector (studii medii sau supe
rioare) la Corpul de control şom aj;

•  1 post de inspector (studii medii sau superi
oare) la Corpul de control asigurări sociale.

Pentru înscriere, fiecare candidat va prezenta 
recomandare de la ultimul loc de muncă şi CURRI- 
CULUM VITAE. .

Bibliografia, tematica de concurs şi relaţii supli
mentare se pot obţine de la Compartimentul contabi
litate — administrativ al Direcţiei de Muncă şj Pro
tecţie Socială din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, 
sau la telefoanele .61 55 21, 61 70 48.



MMWWWWWWjWMWWWAIVWJWWAWW^WWWAVi ,WA%W.V.V.,.'.V .'.,JV.V.VAV.VA,.W

InstltuţHe com unei, Tn vară l

E bine să beneficiezi de ajutoare, 
dar, in primul rând, să fii tu Însuţi gospodar!

Intrând pe poarta Şcolii 
Generale din Sarmizege- 
tusa am rămas impresio
naţi de grija cu care este 
gospodărită această Insti
tuţie a comunei. In ceea 
ce priveşte sponsorii, sur
cele de finanţare, acestea 
şl le găseşte fiecare con
ducere de şcoală. In ceea 
ce priveşte Sarraiasegetusa, 
sprijinul a venit din par
tea unor olandezi dintr-o 

localitate Înfrăţită. Oameni 
generoşi şl cU posibilităţi, 

ne spunea dna Învăţătoare, 
in activitate la data vi
zitei noastre. Viorica Tu. 
doran (este singurul cadru 
didactic pe care l-am În

tâlnit, la data vizitei noas
tre, în unele şcoli din 
zona Haţegului — n?n.), 
olandezii au adus mobi
lier pentru sălile de clasă 
din şcoala de centru şi 
şcoli de pe raza întregii 
comune. S-au adus bănci 
individuale şi scaune a- 
daptate vârstei, table de 
scris. Anul trecut s-au 
efectuat lucrări de vopsi, 
torie cu vopsea adusă, de 

asemenea, din Olanda, s-au 
făcut zugrăveli în toate 
clasele. Doar manopera 
lucrărilor a fost achitată 
de şcoală* La Zeicani, toţ 
anul trecut, s-au efectuat 
lucrări de reparaţii cu

ajutorul părinţilor.
In privinţa combustibi

lului, sprijinul a venit din 
partea Primăriei, întrucât 
cu bănii alocaţi de Cen
trul bugetar teritorial aî 
Inspectoratului Şcolar Ju
deţean, conducerile şco
lilor nu s-ar fi descurcat, 
De altfel, acelaşi lucru 
l-am întâlnit şi Ia alta 
şcoli din zonă : Unirea, 
Densuş, Toteşti ş.a.

Am străbătut coridoarele 
Şcolii din Sarmizegetusa, 
am intrat în câteva cabi
nete, săli de clasă. Totul 
degajă o atmosferă de 
grijă şi curăţenie, chiar 
de lux, am zice, compa

rând cu ce am văzut în 
alto şcoli. Pe coridoare 
sunt amenajate dulapuri 
unde elevii îşi adăpostesc 
hainele. Prin grijă profe
sorilor de specialitate, în 
cabinetul de limba ro
mână, pe un întreg perete 
au fost pictate peisaje 
oglindite în opera mare
lui Eminescu, iar în ca- 
bihetul de limbi moderne, 
aspecte şi inscripţii legate 
de limbile franceză şi 
engleză. Dar, nu numai 
aci... E bine să beneficiez? 
de ajutoare, dar, în pri

mul rând, să fii tu în
suţi gospodar !

MINEL BODEA
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Ansambluri artistice săteşti 
în Festivalul folcloric 

internaţional „Sarmizegetusa"
La a doua ediţie a 

Festivalului folcloric inter
naţional „Sarmizegetusa". 
organizat de Ministerul Cul
turii, Inspectoratul pentru 
Cultură al Judeţului Hu
nedoara, Centrul Judeţean 
pentru Cercetarea şi Va
lorificarea Creaţiei Popu
lare, Organizaţia Interna
ţională de Folclor, parti
cipă şi câteva formaţii ar
tistice hunedorene din me. 
diul rural. Intre acestea 
ansamblul folcloric „Fluie
rul Iancului" din Baia de 
Criş, ansamblul folcloric 
din Topliţa, eăluşerii din 
Orăştioara de Sus şi fan
fara din Ghelari. Aceste 
formaţii vor aduce o pată 
specifică de culoare în ca
drul aeestei manifestări de 
excepţie, reliefând tradi- 

- ţiile unei creaţii populare 
extraordinare aparţinând u- 
nei vetre folclorice extrem 
de bogate, de o mare în
cărcătură ideatică.

Ansamblul din Baia de 
Criş prezintă cântece şi 
dansuri din zona moţilor, 
iar ansamblul din Topliţa 
va etala splendide costume 
din Ţinutul pădurenilor, un 
obicei redând un moment 
cu adânci semnificaţii din 
viaţa omului de aici —•

Nunta. Cât despre călu
şarii din Orăştioara de Sus 
şi fanfara din Ghelari sunt 
formaţii prea bine cunos
cute, prima venind din zona 
Orăştie cu un joc bârbăteşc 
deosebit de răspândit, iar 
a doua prezentând prelu
crări folclorice din zona 
de vis a pădurenilor.

Evoluţia acestor formaţii 
estp aşteptată cu interes de 
public şi specialişti, ala-*, 
turi de formaţii artisticd 
celebre din Polonia, Bel
gia, Italia, Mexic, Rusia, 
Mongolia, China, Indonezia, 
Ucraina. Sperăm să fie li) 
înălţimea prestigioaselor lor 
partenere! Aşadar, pe 11— 
15 august a.c., în festival.

MINEL BODEA

tn comuna Buceş se află un monument dedicat 
luptei pentru eliberare naţională şi socială, eroilor 
neamului. Foto : FA VEL LAZ A

Evoluţia de excepţie a 
formaţiilor artistice, care 
activează în cadrul Că
minului Cultural din 
Baia de Criş, evidenţiate 
des In ultima perioadă în 
mâss-media, ne-a deter
minat s-o abordăm pe dna 
profesoară Salvina Gîar- 
maty, directorul acestui 
lăcaş de cultură.

Ce constituie pentru 
dumneavoastră căminul 
cultural ?

— Căminul cultural a 
fost şi a rămas lăcaşul de 
promovare a tinerelor ta
lente, de permanentizare 
a activităţilor social-edu. 
cative şi cultural-artistice, 
de preţuire şi păstrare a 
datinilor şi obiceiurilor 
strămoşeşti. O mare pa
siune a tinereţii mele. 
în  ceea ce priveşte for
maţiile artistice menţio
nez că ansamblul folcloric 
„Fluierul Iancului", cu 
ambiţioasa formaţie de 
dansuri populare româ
neşti, au fost des solici
tate în ultima perioadă, 
împreună cu asociaţia u . 
mani tară „Amiciţia" a fost 
organizat „Balul priete
niei" , toate încasările fo- 
loslndu-se în scop de În
trajutorare. Am răspuns

Pasiune şi dăruire
I

invitaţiei organizatorilor 
Nedeii din Vulcan, unde 
ansamblul nostru a ocu
pat locul al II-lea, după 
„Silvana" din Deva. In 
4 iulie am fost prezenţi 
la „întâlnirea moţilor cu 
istoria" de la Cheia. Du
minica următoare am pre
zentat în staţiunea Vaţa 
un spectacol de binefacere 
pentru copiii din Repu
blica Moldova, aflaţi în 
tabără. Acţiunea a fost 
sponsorizată şi de către 
„Amiciţia" şi de Societa
tea „Agrlchamp" Ţebea, 
care au donat o frumoasă 
sumă de bani acestor co_ 
pii. Şi încasările realizate 
au fost donate oaspeţilor. 
In 18 iulie am reprezen
tat judeţul nostru la re
uşita ultimei ediţii a Târ
gului de fete de pe Mun. 
tele Găina, deschizând am
pla manifestare la care 
au participat patru ju
deţe. In data de 25 iulie 
împreună cu asociaţia ,A - 
miciţia" am organizat ne. 
deia de la Bala de Criş. - 

— Activitatea căminului, 
în ultima perioadă, a fost

mai mult de reprezentare 
şi binefacere.

— Da, aşa este ! întot
deauna am răspuns che
mării Inspectoratului Ju
deţean de Cultură, deoa
rece am găsit multă înţe
legere la toţi membrii for
maţiei artistice şi îndeo
sebi la cei doi instructori: 
Nicolae Jurj Briciu, diri. 
jorul orchestrei şi Nicolae 
Grigoraş, coregraful, oa
meni deosebiţi, pentru 
care pasiunea domină in
teresul pecuniar.

— In aceasta perioadă 
vă confruntaţi şi dumnea
voastră, ca majoritatea la. 
câşelor de cultură din ţară 
eu pasivitatea cetăţenilor 
faţă de actul cultural. Ce 
credeţi că ar trebui în
treprins pentru rezolvarea 
acestui mare neajuns ?

— Consider că perma
nentizarea activităţilor, dar
mai ales ridicarea calităţii 
acestora. De, asemenea, 
sondarea opiniei spectato
rilor şi îndeplinirea do. 
rinţelor prin organizarea 
activităţilor solicitate. A- 
pol, mai intervine şi cea

laltă problemă de ordin 
material, lipsa de fonduri 
pentru reparaţiile curente. 
Sunt situaţii jenante, încât 
uneori privesc căminul ca 
pe un bolnav incurabil, 
fără posibilitatea să-l pot 
ajuta să se facă bine. Şi 
mai am un „of" mare. Nu 
ştiu unde pot găsi înţele. 
gere, sau un sponsor să 
doneze căminului suma de 
200 mii lei, necesară cos
tumelor comandate for
maţiei de dansuri.

—  Planuri de perspec
tivă ?

— In 12 august vom 
participa la Festivalul In. 
ternaţional de Folclor, or
ganizat de Inspectoratul 

de Cultură, cu parada por
tului şi spectacolul „Drag 
mi-e cântecul şi jocul", 
în oraşul Brad. Participăm 
alături de mai multe ţări 
din Europa. In luna sep
tembrie suntem la Ser
bările Iancului; ce se or
ganizează la Ţebea, iar la 
sfârşitul lunii suntem in
vitaţi în localitatea Kor- 
tessem din Belgia, pentru; 
un turneu în mai multe 
localităţi

Prof. LIVIU LUCAC1U

I

Arheologul detectiv!Mai-mai să dăm drep- 
i  ţaţe celor care afirmă

că în ţara asta totul este 
posibil. Fiecare face ce 
vrea, inclusiv străinii. 
Dovadă şi următorul fapt; 
In septembrie anul tre
cut, doi sârbi autentici 
şi un ţigan din Moldova 
Nouă au fost surprinşi în 
grădina unul locuitor din 
Sarmizegetusa, aflată în 
partea sudică a Forului 
Roman, căutând posibile 
comori datând din perioa
dă Ulpiei Traiana Sarmi
zegetusa Augusta. Şi nu 

1 oricum, ci cu an foarte
sofisticat detector,de me
tale. Porniţi, cu alte cu
vinte, pe jaf calificaţi 
Ge au găsit asupra ţiga

nului arheologul Emil Ne
meş şi doi ţărani care 
lucrau în preajmă ? Câte
va monede din bronz din 
perioada romană şi o ve
rigă de fier. Unul dintre 
sârbi era „colecţionar“ 
de obiecte arheologice. 
Muzeografii hunedoreni 
nu beneficiază de astfel 
de ustensile.

Colecţionarul venise de 
dimineaţă să viziteze mu
zeul. Arheologului Emil 
Nemeş i se păruse o fi
gură dubioasă. Avea ex
perienţa amară a  altor 
furturi anterioare din 
muzeal pe care îl con

duce a unor obiecte de 
mare valoare care nici în 
ziua de azi n-au mai fost 
recuperate. Aşa, arheo
logul Emil Nemeş a a- 
j u n s ş i  detectiv, urmă- 
rindu-1 în continuare pe 
dubiosul vizitator.

Surprinşi în timp ce 
efectuau „cercetări", cei 
trei au fost invitaţi la 
muzeu pentru a da o de
claraţie în prezenţa poli
ţiei, Nu a acceptat o 
astfel de invitaţie decât 
ţiganul. Intre timp, cei 
doi sârbi, care erau aş
teptaţi da un al treilea 
conaţional, cu o maşi

nă, au dispărut Au lăsat 
amintire detectorul de 
metale cu care lucraseră, 
obiect care ulterior a 
fost reţinut de Poliţia 
locală. După această te
vatură a arheologului de
tectiv, în câştig a ieşit 
doar Poliţia prin confis
carea detectorului de me
tale. Ne întrebăm însă 
cum au trecut prin vamă 
cei doi sârbi împreună 
cu detectorul lor, fără 
să-i întrebe nimeni de să
nătate. Pentru ca apoi 
să caute comori taman 
la._ Sarmizegetusa ? Mai- 
mai să dăm dreptate ce
lor care afirmă că în ţara 
noastră totul e posibil t

MINEL BODEA In cimitirul de la Ţebea — moment de recule
gere S> Mancă cinstire a memoriei lui Avram Iancu.
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D I N  L U M E A  L A R G Â i
„ S Ă  INCHIRIEM SA U  SĂ CUM PĂR ĂM  

M A JO R C A  ?"
Popularul cotidian „Bild" (peste 4 milioane de 

exemplare vândute zilnic !) oferă cititorilor săi o in
formaţie pe care însăşi redacţia o _ defineşte _ ca 
„cea mai nebunească propunere venită vreodată de 
la Bonn”. Este vorba de iniţiativa deputaţilor creş- 
tin-sociali Peter Ramsaeur şi Dionys Johst care au 
propus ca Germania „să închirieze pe 99 de ani sau 
eventual să cumpere de la Spania insula Majorca**, 
ce ar deveni astfel al şaptesprezecelea land. Publi
caţia din Hamburg avansează şi o cifră de plecare 
pentru tranzacţie : 50 miliarde de mărci. Cât despre 
motivarea năstruşnicei propuneri: în fiecare an a- 
ceastă superbă zonă turistică a Mediterapei este 
OCUPATA de peste două milioane de turişti ger
mani, aşa încât în orice moment pe insulă se află 
mult mai mulţi nemţi decât băştinaşi. Ambasada 
Spaniei la Bonn s-a văzut obligată să răspundă, no
tificând că turiştii, de orice naţie ar fi ei, sunt ori
când bineveniţi în Majorca, dar insula nu e de 
vânzare. Ca să vedeţi, aşadar,' că nici spaniolii nU 
vor să-şi vândă ţara !

GAFA „LIRICĂ" A DOMNULUI 
MINISTRU

O frază rostită nu de 
mult într-un antract al 
spectacolului cu opera „Lu_ 
cia de Lammermoor" de 
Donizetti, într-o sală din 
Ulster, riscă să producă 
serioase necazuri ministru
lui britanic pentru Irlan
da de Nord, sir Patrick 
Mayhew. La o întrebare, 
neaşteptată din partea u- 
nui ziarist de la BBC, care 
i-a cerut părerea privind

un atentat petrecut cu câ
teva ore ijiai înainte la 
Belfâst, ministrul a răs
puns : „Ei, n-a murit ni
meni, pe când la sfârşitul 
acestei opere mor toţi". 
Văzând perplexitatea ce se 
instalase pe chipurile Ce
lor prezenţi, Mayhew a 
încercat un pas înapoi din 
faţa - telecamerelor, dar 
gafa era, oricum, comisă.

AMPRENTA GENETICĂ SALVATOARE
Nouă ani (dintre care ultimii doi petrecuţi în 

anticamera morţii), atât a durat coşmarul lui Kirk 
Bloodsworth în închisoarea de stat din Maryland. 
Condamnat la pedeapsa capitală, pentru un delict 
într-adevăr infamant — violarea-şi asasinarea apoi 
a unei fetiţe de doar 9, ani — Kirk nu încetase nici 
un moment să-şi clameze nevinovăţia. Care i-a fost 
în sfârşit recunoscută pe 27 iunie a.c. când, în urma 
efectuării de către experţii FBI a unui nou exatnen 
genetic, a fost pus în libertate. Şi, astfel, graţie 
progreselor ştiinţei în ultimii ani, pentru prezumti
vul asasin din 1984 al micuţei Dawn Hamilton re
începe o nouă viaţă.

La cererea avocatului lui Bloodsworth, geneti
cienii poliţiei au refăcut câteva analize ale unei 
urme de spermă găsite pe hainele fetiţei, concluziile 
fiind indubitabile : cel închis şi autorul oribilului 
act nu pot fi una şi aceeaşi persoană.

Ş l PLĂCEREA ARE G E N A  El
O echipă de cercetători 

de la Universitatea India- 
napolis, condusă de profe
sorul de gengtică molecu
lară Lei Yu, a descoperit 
soluţia enigmei plăcerii, eu
foriei, a apariţiei stării de 
dependenţă la droguri sau 
medicamente. Răspunzătoa
re de toate este o genă, ce 
a fost botezată „morfina 
receptoare".

In raportul publicat de 
savanţii americani în re
vista „Molecular Pharma- 
cology" se arată că această 
genă conţine „informaţiile" 
necesare organismului pen
tru a construi o moleculă

specifcă — „mu” — ce 
funcţionează ca receptor 
principal pentru morfină 
şi heroină, ca şi pentru 
substanţele endorfine, anal
gezicele naturale prepara
te de organism.

„Individualizarea codice- 
lui genetic al receptorului 
■— a subliniat Lei Yu — 
ne ajută să înţelegem cum 
morfina şi alţi compuşi 
chimici reuşesc să aibă e- 
fecte atât de puternice 
contra durerii. Putem ast
fel studia noile produse 
farmaceutice pentru a evita 
efectele colaterale de de
pendenţă şi obişnuinţă.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I
-- . --- , . _  . ---, . . .  , --- ! . --  i __ , __ , __ , __ . __ ___ l
| ; |

i Cine-şi va da primul i j
j doctorat, în Madonna? ! J

i  

i  

i  
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i  

i  
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Madonna, un nume care 
sună atât de familiar pen
tru cei ce se închină în 
templul muzicii uşoare de 
pretutindeni, dar nu numai 
pentru ei, ă devenit de 
curând subiectul unui 
curs universitar, la  una 
dintre cele mai prestigioa
se instituţii de învăţă
mânt superior din S.U.A. 
Cu câteva săptămâni în 
urmă „Fenomenul Ma- 
donna“ a fost considerat 
demn de atenţia acade
mică şi ca urmare „Uni- 
versity of Colorado" din 
Boulder a instituit un 
program de studiu de
dicat integral vieţii şi 
prestaţiilor artistice ale 

' Louisei Veronica Cieco- 
ne — italo-americana de 
30 de ani, cunoscută mai 
degrabă sub numele de 
Madonna. Noul curs este 
intitulat „Studjes in gen- 
der and performances: 

Madonna undressed“ („Stu
dii privind modelele ; şi 
comportamentele : Madon
na dezbrăcată"). Polly Mc 
Lean, asistentă la Facul

tatea de jurnalism, l-a 
iniţiat „pentru a stimu
la pe studenţi să aplice 
instrumentele de anali
ză critică a fenomene
lor contemporane".

De ce Madonna? Profe
sorul american tranşea
ză chestiunea cu o frază 
şocantă : „A analiza pe 
Madonna într-un curs de 
actualitate e ca şl cum 
l-ai analiza pe Shakes- 
peare într-un curs de li
teratură engleză”.

Cântecele vedetei, îm
brăcămintea pe care o 
poartă —  care, de regu
lă, lansează noi mode 
printre adolescente — 
pieptănăturile pe care le 
alege, comportările sale 
scandaloase în timpul con
certelor, modul său de a 
trăi, de ani de zile în 
prim planul presei, vor fi 
aşadar obiectul de studiu 
al studenţilor americani. 
Urmând a aştepta cu ne
răbdare rezultatele pri
melor examene şi, de ce 
nu, primul doctor... în 
Madonna.

EGIPT. Vedere din Port Said.
Foto GH. PAVEL

Cinci zile în lanţuri, în tribunal, îmbrăcat ca un 
ocnaş. Aceasta este pedeapsa pronunţată de un ju
decător împotriva cronicarului de la „Detroit Mews“, 
vinovat de a fi telefonat unui jurat în timpul des
făşurării unui proces. Judecătorul a hotărât ca 
ziaristul incorect să se prezinte în sala de şedinţe 
a tribunalului timp de o săptămână, purtând bine
cunoscuta costumaţie în dungi a deţinuţilor. Astfel 
înveşmântat, el va trebui să se aşeze in fiecare 
dimineaţă într-un anumit sector al sălii rezervat 
inculpaţilor judecaţi în stare de arest, cunoscut între 
obişnuiţii locului sub denumirea de „ţarcul punga
şilor!*.; '

La Managua, ca pe 
timpul comunei din | 

Paris I
Din cauza gravei crize financiare cu care s e |  

confruntă ţara, direcţia penitenciarului „Jorge.  
Navarro**, situat la 25 km est de Managua, capitala §  
Nicaraguei, a început să servească la masă tocană» 
de pisică deţinuţilor lipsiţi de familie, ce nu p r i- |  
mese pachete cu alimente de acasă, aşa-numitele a 
„donados**. . , §

Tulburătoarea informaţie a apărut în paginile ■  
cotidianului „Barricada”, ziarul opoziţiei sandiniste. |  
Aceeaşi publicaţie arată că fiecăruia dintre Cei 3000 ■  
de deţinuţi aflaţi în închisorile din Nicaragua i se/f 
alocă,pentru fiecare fel de mâncare, un... cent. I n i  
interviurile acordate „Barricadei”, deţinuţii Juan!  
Ramon Blandon Almendrez <22 ani) şi Nazario Gar- r 
cia Tijerino (65 ani) au povestit că au mâncat 1 
came de pisică şi că li s-a părut chiar relativ gus. I  
t^asă : singurul defect ce i-1 pot imputa e mirosul _ 
pielii şi măruntaielor feline lăsate iii ciorbă de bu- I 
cătarii de la „Jorge Navarro*'.

1
SEM A FO RUL SEXUAL IN  ARMATA

AM ERICANA >
începând cu această toamnă, o listă stranie Va» 

fi afişată în holurile tuturor instituţiilor şi bazelor |  
militare S.U.A. din lume şi soldaţii americani d e . 
pretutindeni vor trebui să o cunoască pe dinafară. |  
Este vorba de un documentar complet, stabilit de» 
structurile de comandă ale armatei, definind în d e . |  
taliu ceea ce este permis şi ce nu în relaţiile din- ■  
tre bărbaţi şi femei, în timpul exercitării atribu-| 
ţiilor de serviciu. Lista este împărţită in trei sec-» 
ţittni, fiecare indicată *de una din culorile sem afo-| 
rulai: „verde: dă-i înainte", „galben: încetineşte”, ■  
„roşu: stop”. Fără a intra în toate amănuntele |  
(secrete de stat), verde înseamnă, de Pildă, pentru ■  
un bărbat din armata americană, când spune „bună| 
ziua" unei colege. Culoarea evoluează insă rapida 
spre galben dacă îi pune întrebări despre viaţa ei |  
particulară, său începe să o privească îndelung, |  
repetându-i propuneri de întâlniri sau adoptând u n j  
limbaj vulgar. Şi devine roşu autentic dacă trece ■  
la pipăială sau la solicitarea nnor favoruri sexuale |  
în schimbul promovării.

ŢESTOASA CLANDESTINA .
A sosit în Italia, închisă într-o cutie de sticlă, I 

iar acum este prizoniera unui bazin prea mic pentru !  
cele 13 kilograme ale sale. Tara sa natală. Insulele I  
Maldine, nu o mai doreşte şi astfel Principessa 5 
(aşa se numeşte frumoasa doamnă cu carapace din 1 
Atlanticul de Sud), a devenit o apatridă. Principe-f 
ssa, broască ţestoasă din specia tropicală Cheionia I 
midas, a devenit oaspetele acvariului comunal din !  
Livorno, in urmă cu doi ani, pe când lungimea I 
sa nu atinsese încă 10 cm. Încredinţată acvariului J 
din oraşul toscan doar pentru „recuperare şi îngriji- I 
re” Principessa ar fi trebuit să revină apoi în mă- - 
rile sale natale. Dar acum ţara sa o refuză. Moţi- I 
vul ? Animalul s-ar fi expatriat în mod clandestin • 
şi, prin Urmare, acum' nu mai poate dispune de |  
vizele sanitare şi de tontă documentaţia necesară ■  
înapoierii." La oameni, parcă, e mai uşor. |

I

astronomic al secolului
In luna iulie 1994 lu

mea va fi martoră a eve
nimentului astronomic, 
probabil cel mai specta
culos ăl epocii noastre. 
O cometă va cădea pe 
Jupiter, cu un impact 
comparabil aceluia care, 
în urmă cu 65 milioane 
de ani a provocat, în îm
prejurări asemănătoare, 
dispariţia dinozaurilor pe 
planeta noastră. Giganti
ca ciocnire va produce o 
explozie de puterea e- 
chivalentă a unui miliard 
de raegatone de trotil.

„Este pentru prima oară 
de la inventarea telescopu
lui când o cometă lo
veşte o planetă", afirmă 
astronomul american Da- 
vid Levy, unul din des

coperitorii lui „Shoema- 
ker-Levy 9", corpul ce
resc cu un diametrU de 
18 km, care şi pnul tre
cut s-a aflat foarte aproa
pe de Jupiter, sfărâmân-

O cometă se va 
ciocni cu Jupiter

du-se in 21 de fragmente. 
Dar de această dată soar
ta sa e pecetluită. Intre 
21—23 iulie anul viitor* 
toate aceste fragmente se 
vor Ciocni cu cea mai 
mare planetă a sistemu
lui nostru solar. Eveni
mentul va fi studiat de 
toţi astronomii din lume,1 
un post de observaţie

privilegiat fiind telescopul 
orbital Hubble. „Dacă 
ciocnirea ar avea loc pe 
faţa planetei vizibilă de 
Pe Pământ în momentul 
«.eliziunii, Jupiter ar de
veni atât de luminos, în
cât l-am putea vedea în 
plină zi, chiar fără tele- 
scop‘‘, afirmă acelaşi Levy. 
Ce s-ar întâmpla dacă 
minuscula (totuşi) cometă 
ar fi pe o traiectorie de 
coliziune cu Terra ? Eu
gene Shoemaker, celălalt 
descoperitor al acestui 
corp celest sinucigaş, s-a 
mărginit să ne liniştească 
asigurându-ne că „nu 
ne-ar fi prea moaie”. Să-l 
credem pe cuvânt!

Modele... puse în libertate
Meseria de model, chiar 

pentru o manifestare pres
tigioasă, cum a fost a 45- 
a ediţie a Bienalei de artă 
de la Veneţia, nu e pen
tru furnici. Dimpotrivă, le 
ucide. Din acest motiv 
cca 5000 de asemenea in
secte folosite de un ar
tist japonez pentru a-şi 
realiza „opera",'au fost 
puse în libertate, printr-o 
hotărâre judecătorească. 
Lucrarea cu pricina era 
expusă în sectorul „Poa
te arta să schimbe lu
mea ?“ şi acţiunea justi
ţiară a fost declanşată ca 
urmare a protestului eco- 
logiştilor yeneţieril. In 
urma unei anchete efec

tuate temeinic şi opera
tiv, reprezentanta Minis
terului public, magistra
ta Bianca Maria Gotron- 
ci, a conchis că este vor
ba într-adevăr de un caz 
flagrant de „rău trata
ment aplicat animalelor" 
şi a dispus măsuri repara
torii imediate. Opera a- 
parţinea artistului concep- 
tualist Yukinori Yanagî, 
care s-a prezentat Ia Ve
neţia cu un adevărat fur
nicar artificial: un vas de 
sticlă, constituit într-un 
sistem de cutii şi tuburi

transparente, pline cu ni
sipuri ce reprezentau cu
lorile steagurilor diferite
lor ţări ale lumii.

O vizitatoare s-a adre
sat secţiunii veneţiene a 
asociaţiei italiene pentru 
protecţia animalelor — 
.Dingo“, care la rându-i 
a semnalat cazul magis
traturii, în baza* articolu
lui 727 din Codul penal 
italian, ce interzice şl 
condamnă maltratarea a- 
nimalelor. Hotărârea a 
fost pronunţată în mal 
puţin de 48 de ore.

Materialele din această pagină ne^au 
fost transmise de Agenţia
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R E F L E C Ţ IA  Z IL E »

•  „Câte milioane de vorbe ai spus tu 
în viaţa ta l  Ai spus toate vorbele care 
sunt în Shakespeare, în Goethe şi în Kant. 
Numai câ le-ai combinat altfel".

G. IBRAILEANU

M O Z A I C  S P IR IT U A L  j

•  „Un diamant se şlefuieşte la lumina altui I
diamant". . î

H, HEINE |
•  „Imaginaţia este un ingredient necesar per.*

cepera realităţii". I
; ■ KANT , !

•  „Unui elogiu trândav şi inform prefer inju- |
ria entuziastă". < v  ;

S.IABIŞ j
•  „Suntem îndeosebi sancţionaţi pentru virtu- I

|  ţile noastre". J
! NIETZSCHE |

§  „E firesc ca marile pasiuni să rămână vorbe « 
goale pentru cei care nu le-au trăit". 1

T. CODREANU ' 
Selecţie de ILIE LEAHU *

sihIP fO fl  OBfIIM 
SU6C&&'PREFER l
m i

[

7

C H L E 3S 0S C O P
D I C Ţ I O N A R  A R G H E Z I A N

O  „Sap — ceva pe care fiecare pretinde că-1 
are“ |

O  „Umanitarism — e vorba de idei, de senti
mente, de oameni, dar e numai vorbă"}

O  „Hap — e amar, şi ca tot amarul, se în
ghită*')

O  „Adolescent — vrea să aibă numaidecât 
mustăţi ca să şl le radă“;

O  „Oracol — e întrebat când nimeni nu ştie 
nimic, nici el“ j

— După ce ai spart casa 
de bani şi ai furat tot, de 
ce l-ai mai omorât pe 
bancher?

— Să vedeţi, domnule 
comisar, dar în casa de 
bani am găsit uii plic gros 
pe care scria: „A se des
chide numai după moar
tea mea".

Ofiţerul stării c iv ile:
— Consimţi să iei în că

sătorie pe Popescu Lăcră
mioara ?

Mirele r
— Vasăzică Lăcrămioa

ra te cheamă ?!
■ ’ $  i-v. ■

Doi hoţi sunt arestaţi şl 
duşi la poliţie.

Comisarul Ii interoghează:
— Unde domiciliezi tu?
— N-am nici un domici

liu...
— Dar tu ?
— Peste drum de dum

nealui...

Soţul:
— Draga mea, astăzi sunt 

liber şl aş vrea să mă duo 
undeva unde n-am mai fost 
şi să fac ceva ce n-am 
mai făcut până acum.

Soţia: " u ;
— In cazul ăsta, dragul 

meu, du-te la bucătărie şi 
spală vasele !

t
M A X I M E  D E S P R E  S Ă N Ă T A T E

•  Cel mai bine este să fii sănătos; al doilea să 
fii frumos; al treilea să fii bogat în mod cinstit.

' '' " PLATO ■;
•  Nimic nu este mai primejdios pentru stomac, 

pentru creier şi putere de viaţă decât a mânca şi 
a bea mai mult decât trebuie.

SOCRATE
•  Viciile sunt calităţi care te omoară încet, ca

o sabie neascuţită, v * :■■■
N. IORGA

•  De aceea ajungem cu greutate la însănătoşi
re. fiindcă nu ştim că suntem bolnavi.

SENECA
•  Las după mine trei mari medici, care vor 

preveni mai multe boli de câte am vindecat cu 
vreodată: exerciţiul fizic, apa şi dieta.

BOERHAVVE IIERMAN
•  Mai ales sănătatea întrece atât de mult 

toate bunurile exterioare, încât într-adevăr, un cer
şetor sănătos este mai fericit decât un rege bolnav.

: SCHOPENHAUER 
Selectate de ION DUŢA

*—*—*—*— *—*—-t—*—*—* o—»—*—*—*—*—*—*—*—»—*—»—*—*—»—*—*—*—*—*—*—*—* •— . .. .—. .... .—

Milioane de ani omul 
şi-a procurat glucidele, 
componente fundamentale 
ale alimentaţiei, din dome
niul frucţelor şi legumelor 
şi, mult mai târziu, apro
ximativ acum şapte mili
oane de ani, s-au adăugat 
şi cerealele. în tot acest 
timp îndelungat omul nu 
a cunoscut zahărul rafi
nat (industrial), acesta a- 
părând ca preponderent în 
asigurarea glucidelor ne
cesare organismului de a- 
bia în secolul trecut, o- 
dată cu apariţia civiliza
ţiei maşiniste. în  acest 
scurt interval de timp, or
ganismul uman nu s-a pu
tut adapta acestei mutaţii, 
fapt ce a determinat, în- 
tr-o măsură mai mică sau 
mare, în raport cu cantită
ţile de zahăr folosite, dife-

... . - . . . 
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Fructele şi legumele
rite boli (arteroscleroza, dia
betul, cariile dentare, ne
vrozele ş.a.).

Cercetările şi observaţii
le clinice din ultimul timp 
atrag atenţia asupra nece
sităţii obţinerii glucidelor 
necesare omului din pro
duse naturale (fructe, le
gume, cereale, miere ş.a.) 
şi în o mai mică măsură din 
produse industriale (zahă
rul rafinat ş.a.) pentru asi
gurarea sănătăţii.

Fructele şi legumele con
stituie o importantă sursă 
de energie datorită gluci
delor pe care le conţin 
(glucoză, fructoză, levulo- 
ză) la care se adaugă vita
minele şi sărurile minera
le indispensabile organis
mului. Acestea conţin un 
volum mare de fibre ali
mentare (celuloză), cel de 
al şaptelea stâlp de rezis
tenţă al alimentaţiei uma
ne, după glucide, proteine,

lipide, apă, vitamine şi 
săruri minerale.

Fructele şi legumele au 
numeroase proprietăţi tera
peutice, dintre care pre
cizăm doar câteva : mere
le sunt utile în tratamen
tul colitelor şl enterocoli- 
telor ; varza roşie este ex- 
pectorantă, iar cea albă ci- 
catrizantă ; anghinarea fa
vorizează eliminarea bilei; 
usturoiul şi ceapa contri
buie la eliminarea parazi
ţilor intestinali ; ridichiile 
şi salata contribuie la cu
răţirea internă a organis
mului etc. Trebuie să fim 
convinşi că sporirea con
sumului de fructe şi legu
me ne va asigura mai 
multă sănătate şi preveni
rea unor boli.

Ing. IACOB TRAIAN, 
Orăstie

G Â N D U R I . . .  P IE P T Ă N A T E

•  A contractat o boală la plămâni. In ultimul 
timp s-a bătut prea mult cu pumnul în piept.

Ăhile.
Pe Rector l-a durut în cot de călcâiul lui

•  Până în ziua căsătoriei a fost un bărbat fără
pereche. 1 ■’ ■

•  Adevărul e în vin. Minciuna in etichetă.

•  Pornit în căutarea Adevărului s-a oprit. A 
dat de aur.

•  Fiind un om hotărât a pus lă punct semnul 
Întrebării.

•  I s-au tăiat aripile pentru a rămâne cu pi
cioarele pe pământ. ;

•  Şi pentru a fugi trebuie să al curaj.

•  Omul ? Singură fiinţă care ştie să se joace
cu focul... '■

ILIE LEAHU .

A N E C D O T E
Un preşedinte de tribu

nal rosti sentinţa :
— Acuzat, curtea te 

condamnă la cinci ani în
chisoare. Doreşti să mai 
adaugi ceva?

— Oh, nu, domnule 
preşedinte — răspunse a- 
cesta... Mai curând aş 
vrea să scad ceva...

In timpul unei prele
geri, cunoscutul natura
list Hackel spunea :

— Am aici un docu
ment rar: un craniu de 
maimuţă antropoidă. A- 
semenea cranii nu există

decât două în oraşul nos
tru : unul îl are muzeul 
şl unul îl am eu... *

— Hoţule, de ce-ai fu
rat maşina din faţa ci
mitirului ? -

— Păi, am crezut câ 
proprietarul ei este morţi

— Hoţule, ai putea sâ 
ne demonstrezi că eşti 
nevinovat ?

— Da, domnule jude
cător, dacă mi-aţi da un 
timp de gândire...

— Bine, atunci îţi dăm 
cinci a n i!

t
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ORIZONTAL : 1) Un fel de a deveni 
părinte ; 2) Trecut pe linie moartă ; 3)
Esenţă... coniferă — A intră în combina
ţie ; 4) Mers pe vârfuri — Rău d8 înăl
ţime ; 5) Tip de corset tehnic — Sunt în 
colectivul de conducere ; 6) Punct arătat 
de busola intimităţii — Te face să nu mai 
suferi — Tip de condiţie ; 7) Ieşită de la 
o petrecere de ma i ; 8) Capăt de şurub I

----Conceput în intimitate — Trage la rece ;
9) Evidenţiată la cursuri; 10) Repetiţie 
la o operă lirică.

VERTICAL: 1) Scoasă din încurcă
tură ; 2) Stă bine pe poziţie ; 3) Petala 
roşie a rozelor — Visuri spulberate I; 4) 
Anexe agreste la brăzdare — Soclu cla
sic pentru zeul războiului; 5) Barometru 
la purtător — Lucrare în schimburi; 6) 
Căzut... din stele — Care face şi drege } 
7J Concurent la marş — Aflat într-o pos
tură ridicolă — Termen de predare ; 8) 
Prinse de nas — E venit mal de dem ult} 
9) Dispoziţie în vigoare ; 10) Autoare ale

unor impresii de călătorie.
VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„LA BAIE", APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:
1) TINTORETTO ; 2 RÂU — RENOIR; 

3) ARŞI — SAUNA; 4) MA — ŞIŞ — 
RES ; 5) B — VENUS — RE ; 6) UDARE
— A A E} 7) LEL — GÂND — V ; 8) IG
— CAL — ERA ; 9) NAUM — BALAN ; 
10) AŞI — MUIERE.

S A H

M A T  Î N  2  M U T Ă R I
Controlul poziţiei :
ALB : Rb5, Df8, Tal, Tc5, pd2 
NEGRU: Rb3, Gb4

- SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT :

1. Tal, Tel *
2. Tf2 mat -/■

1. ..... —
2. G e 3 mat



f ă r ă  p e r m is
S-aO înmulţit exagerat de 

mult cazurile de conducere 
, f  a autovehiculelor de către 
i'. oameni ce se cred şoferi, 

i dar nu au permis. Unii au 
! permis, dar conduc în stare 

de ebrietate, sau maşini ne- 
tnmatriculatc. Iată şi câ
teva cazuri.

Romeo Covaci din Deva 
' 0 fost prins de poliţie con- 
| ducând fără permis de con- 
I ducere un autoturism ne- 
' înmatriculat. Florin Rotar, 
I. din Ocolişu Mare, a mai 
I fost condamnat pentru 

alte cauze. Nu a învăţat 
r mare lucru din moment ce 
; a  fost surprins conducând 
i fără a avea permis de con- 
' ducere, (i sub influenţa al- 
i codului, tractorul D-HD- 

8366. Lui Valentin Stolo- 
gan, casier la „Siderur
gica" Hunedoara, îi place 
mult să conducă motoci
clete. Permis nu are Insă. 

‘ Acest lucru nu l-a tmpie- 
; dicat sâ conducă o moto

cicletă neînmatriculată. A- 
celaşi lucru l-a făcut şi 

: Cornel Dineseu din Geoa- 
giu. Diferenţa este că cel 

; din Urmă n fost prins la 
.volanul unui autoturism.

De la Haţeg ne parvine 
ştirea că Horea Ivan, pro
fesor la liceul din locali
tate, dădea recent lecţii de 
Conducere a motocicletei 
prin oraş. (N. V,).

Automatizarea la sistemele de joc Loto-Pronosport

însemnate surse de noi câştigu ri!

Convorbire cu dl IOAN STANILA, 
directorul Sucursalei Judeţene Loto-Pronosport

— Judeţul Hunedoara sa 
remarcă printr-o partici
pare destul de numeroasă 
în toate Sistemele de jo
curi Loto-Pronosport. Aşa 
este? -,.■■■

— Da. In prezent func
ţionează 29 de agenţii în 
toate oraşele judeţului nos
tru şi una în comuna Criş- 
cior. Lunar, înregistrăm 14- 
15000 de participanţi la 
cele patru sisteme loteris- 
tie e : Loto *90, Expres 5 
din 55, Loto special 6 din 
49 şi Pronosport (cu noile 
tipuri -de buletine ăl căror 
model este prezentat pa 
cele două coloane ' alătu
rate). Aş vrea să remaro 
că .începând din săptă
mâna aceasta (2-7 august), 
s-a trecut la aplicarea a- 
utomatizării sistemelor Lo
to-Pronosport, de duminica, 
fiecare agenţie fiind do
tată corespunzător, iar cei 
care participă la sistemul 
Loto-special 6 din 49, de 
duminică, vor beneficia, pe 
lângă premiile obişnuite în 
bani, şi de numeroase pre
mii suplimentare în bani 
(500 000 lei), 6 televizoare 
color, 10 aspiratoare Ceaika, 
io radiocasetofoane Pasoka 
şi 50 de abonamente gra

tuite la revista Loto-Pro
nosport pe anul 1994. Tra
gerea la sorţi va avea loc 
duminică, 8 august a.c.

— O noutate care va sti
mula şi mai mult pe oa
meni să joace la Loto...

— Sigur că da. Aşa cum 
relatam mai sus, din 2 
august s-a trecut la auto
matizare. E drept că în 
prima etapă, numai la 
jocurile de duminica (pro
nosport şi trageri speciale), 
Expresul de miercurea şl 
Loto cje vineri rămânând, 
pentru o scurtă perioadă 
în sistemul de până acum. 
La tragerile din luna august 
a intervenit o modificare, 
în sensul că tragerea ex
cepţională Expres din 15 
august a.c. se înlocuieşte 
cu Tragerea Specială Loto 
6 din 49. Fiindcă' acest 
joc s-a dovedit a fi deo
sebit de atractiv pentru 
participanţi dar mai ales 
aducător de mari câşti
guri : ia tragerea Loto Spe
cial 6 din 49, din 25 iulie 
a.c., Mircea Vaşile Buse- 
can din Baia Mare a rea
lizat performanţa de a 
câştiga 18 004 310 l e i !

— Ar fi bine să preci
zaţi şi preţurile, să daţi

alte amănunte.
— E bine să se cu

noască faptul că acum, 
costul unei variante sim
ple jucate 100 la sută, la 
fiecare din cele 4 sisteme 
este de 40 lei. La jocul no- 
roc-noutate la Loto Spe
cial Ş din 49, o variantă 
este la preţul de 100 lei 
iar la tragerile excepţio
nale, pentru a participa la 
toate fazele, costul unei 
variante este de 200 lei. 
Buletinele de participare 
sunt gratuite. Atragem însă 
atenţia că este necesar ca 
aceste buletine să fie bine 
păstrate, cu multă grijă, 
să nu' fie îndoite sau per
forate întrucât aparaţul le 
respinge Şi le anulează. 
Participantul nu mai este 
obligat să completeze a- 
dresa pe buletinul de joc, 
plata premiului efectuâa- 
du-se la purtătorul bule
tinului câştigător. De fapt, 
orice jucător beneficiază, 
la orice agenţie, de toate 
explicaţiile necesare com
pletării corecte a buleti
nelor în sistem automati
zat.

— Dle director aţi făcut 
o seamă de precizări folo
sitoare pasionaţilor jucă
tori la Loto şi Pronosport...

— Noi le dorim tuturor 
participanţilor mult " no
roc şi câştiguri mari.

SABIN CERBU

C O O P E R A T IV A  „SILVANA" D E V A

Astăzi, cu faţa spre mâine
Un nome relativ nou în cooperaţia meşteşugărească 

j din judeţ, „Silvana", se impune tot mai mult prin 
j seriozitatea cu care îşi serveşte clienţii. Oamenii săi
i doresc ca „Silvana" să fie un nume cu renume. ' 
P Desprinsă din „Viitorul**, Cooperativa „Silvana**
( Deva aparţine de ATCOM (fost U.J.C.M.) şi s-a pro- 
! filat de ia început pe activităţi de producţie şi pres

tări servicii. Ponderea în activitatea cooperativei o 
deţin confecţiile metalice, conduse de dl Dorel Pârva. 
Acest sector are nu doar pondere ci şi prestanţă, re
zistând concurenţei strânse ce se manifestă pe piaţă, 
neînregistrând nici o rcclamaţie privind calitatea lu
crărilor şi termenele de execuţie.

Ce alte activităţi şi servicii mai pune cooperativa 
la dispoziţia devenilor ? Foto-metal şi picturi firme, 
activităţi conduse de dnele Cornelia Bordea şi Vale- 
ria Puşcaşii, rame blondei, şefă Maria Trandafir, şi 
alte prelucrări mecanice, coordonator dl Janu Manea. 
Acestea completează paleta productivă şi de prestări 
servicii a Cooperativei „Silvana" Deva.

Activitatea productivă funcţionează cu beneficii, 
în duda blocajului economic ce afectează şi cooperaţia. 
Oamenii câştigă salarii peste cele negociate. Insă aici 
săptămâna de lucru nu se încheie vinerea. Atunci 
când oamenii au ceva de făcut lucrează şi sâmbăta 
ori duminica. Peste orele de program muncesc toţi 
cooperatorii, dacă este cazul, dar în special o fac lu
crătorii de la confecţii metalice. -

Dt Virgll Popovici, preşedintele cooperativei, pre. 
cizează că în condiţiile legislaţiei actuale este dificil 
să realizezi latura productivă fără să te susţii prin 
comori sau să realizezi colaborări cu alţi agenţi eco
nom ia. De aceea, pentru ca şi în viitor cooperativa 
să înregistreze profituri s-a îmbrăţişat şi latura co
merţului.. fu baza Hotărârii 16/1992, cooperativa are 
posibilitatea încheierii de contracte de colaborare cu 
alţi agenţi economici, în condiţiile în care se menţine 
numărul locurilor de muncă şi Ia sfârşitul anului fi
nanciar se realizează beneficii.

Având la dispoziţie această bază legală, s-a luat 
Iniţiativa unei colaborări cu SC Palas Comimpex SRL 
Deva. Cooperarea s-a materializat în realizarea unul 
magazin mixt, cu numele „Palas", situat la parterul 
blocului C de pe bdul Decebal, din Deva.

Tot gândind la viitor
Cooperativa dispune, de 

1 asemenea, de spaţii de pro
ducţie dotate cu utilaje — 
Strunguri, freze, maşini de 

; găurit, polizoare pentru 
i care caută agenţi econo- 
: cutei interesaţi, cu condi- 
H *  ca aceştia să le  folo
sească în scop productiv şi 
pu pentru alto activităţi, 
j î Alte servicii pe care le-ar

putea oferi agenţilor econo
mici sau întreprinzăto
rilor p a r t i c u l a r i  in
teresaţi ? Personalul eco
nomic de specialitate, bine 
pregătit şi cu putera de 
muncă, poate ţine evidenţe 
contabile pentru cei care 
solicită acest lucru.

Dorinţe şi intenţii de 
Viitor ar fi. Din păcate in

vestiţiile nu pot fi abor
date din cauza dobânzilor 
imense practicate de bănci 
şi a preţurilor scăpate de 
sub control, y  

Totuşi cooperatorii vi
sează să desfăşoare în anii 
care vin şi o viaţă social-cul- 
tUrală mai intensă, acest 
aspect fiind trecut în ul
tima vreme pe un plan se
cundar. In acest sens e-

xistă intenţia organizării 
în colaborare cu ATCOM 
a unei case de odihnă pe 
malul lacului Cinciş. De 
asemenea, la Cabana Straja, 
s-ar putea realiza o ca
bană proprie, ştiut fiind 
că meşteşugarii au avut 
Asociaţia „Voinţa"** cu o 
activă viaţă sportivă, iar 
schiul a fost şi este unul 
dintre sporturile cele mai 
îndrăgite de cooperatori.

Percepţia asupra cooperaţiei aeum nu este con
formă cu realitatea. Faptul se explică prin existenţa 
cooperaţiei şi în epoca pe care abia am depăşit-o şi 
mai ales în felul în care în cele două perioade era 
şi este înţeleasă proprietatea. Pentru o mai bună cu
noaştere a acestui domeniu, vă propunem câteva re
pere din istoricul cooperativei româneşti, ca parte 
componentă a celei mondiale.

Ştiaţi că...
#  ...pe plan mondial, a- 

socierea în cooperative a 
micilor producători de bu
nuri şi prestări de servicii 
are o vechime de peste 140 
de ani, în timp dovedindu- 
se a fi una dintre cele 
mai viabile forme de or
ganizare, deplin adaptată la 
rigorile economiei de piaţă.

#  ...România are meri
tul de a se număra prin
tre membrii fondatori ai 
„Alianţei Cooperatista In
ternaţionale", din anul 
1985 ?

#  ...în ţara noastră prima 
organizaţie cu caracter co_ 
operatist datează din 1851, 
iar prima cooperativă meş
teşugărească este consem
nată în 1879 ?

#  ,.,în perioada Interbe
lică acest sector a cunos
cut o dezvoltare aprecia
bilă ?

#  ...în timp, în ciuda u- 
nor Imixtiuni, a reuşit să 
se menţină ca un sector 
distinct, dovedindu-se eeo. 
nomlo şi social, viabil, ca
pabil să asigure o protec
ţie corespunzătoare a Inte. 
reselor membrQo? săi l  \

•  ...modul de organizare 
— toţi cooperatorii au părţi 
sociale din patrimoniul co
operativei, deci toţi fiind 
concomitent acţionari şi 
salariaţi — face Inutilă 
existenţa sindicatelor?

•  ...din această vară 
pensionarii CASCOM au 
devenit pensionari de stat?

•  ...societatea coopera
tistă este un anumit tip de 
societate cu caracter eco
nomic şl social; are ca 
scop satisfacerea nevoilor 
comune ale membrilor a- 
sociaţi; este o instituţie 
autonomă, formată prin 
liberă asociere de per
soane, organizată pe o 
structură democratică, eu 
drepturi şi obligaţii egale 
pentru toţi asociaţii, indi- 
îerent de capital ?

Edificaţi asupra a ceea 
ce a fost şi a devenit co
operaţia, ce este azi şi 
Intenţionează să fie mâine 
Sooperativa ./Silvana" De. 
va, aceasta VA AŞTEAPTA 
să vă convingeţi de calita
tea serviciilor prestata, d«  
seriozitatea ofertelor ti-, 
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I LICEUL CU PROGRAM
î DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT 
J D E V A
|  Organizează concurs pentru ocuparea pos-
; turilor d e :
|  •  şofer, categ. B, D, C
* •  paznic
|  •  îngrijitoare

Relaţii suplimentare Ia telefon 61 70 15.
I (622)

I »

I

!!
! I

i

j I
„MALEX“ S.N.C. PIATRA NEAMŢ |  1

S.C. CRĂCIUN * COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL BACHUS DEVA ~

Vinde cu amănuntul:
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de 

calitate superioară, din import — BELGIA.
Costul uniţi metru pătrat este de 3620 lei |  

.  pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile I 
I comerciale — preţ negociabil.

•  CAUCIUCURI 155/13, cu preţul de
19 090 lei/buc. (624)

FIRMA S.C.
Bdul Republicii, nr. 27, bl. A 12. ap. 5 

Tel/Fax : 0936—15508, Telex 25348.
Vă oferă la preţuri convenabile
•  ARACET IMPORT
•  SULFAT DE SODIU IMPORT
Adaos comercial zero, din stoc siinla 
mandă. jugul .

eo-
I I

S.C. CONS TOMMY C.S. HUNEDOARA 
str. Ştefan cel Mare, nr. 1, 

telefoane 7110 04, 7158 42
•  Execută construcţii de orice nâtură
•  Confecţii metalice (ferme, garduri' etc)
•  Şarpante din lemn cu ţiglă şi profile cu 

tablă cutată.
Nu se percepe regie de şantier.

i i

I!

I !

I !
I i
! i

i1 U.J.C.C. 11 HUNEDOARA — 11 DEVA 1! . ANUNŢĂ
I

,I Că în data de 11 j2 august 1993, ora 17, 
■  scoate Ia licitaţie ac- | tivitatea de Ia unlta-£ tea CAFE-BAR, sî- 
jtu a t la parterul blo-j ■ cului nr. 1 din locali-1 | tatea Băiţa. înscrierile | se fac la sediul CON- J SUMCOOP Şoimuş. 1 Taxa de participare l 

la licitaţie este dej |1 10 000 lei. (626),1 _ _ _ _ J
I.

. ;/

MARI REDUCERI DE PREŢURI!
S . C . FARES S . A. ORĂŞTIE  

str. P la n te lo r , nr. 5 0
Produce şi livrează în întreaga ţară societăţilor comerciale de stat 

şi particulare concentrate pentru băuturi răcoritoare şi băuturi 
alcoolice: .

•  Concentrate: Cala, Kiwi, Orange, Banane, Mango, Ananas,'
Căpşuni, Piersică st. 0,51 330 Iei/st.

•  Concentrate: Cola, Kiwi, Orange, Banane, Mango, Ananas, Căp
şuni, Piersică vrac 400 Ici/kg.
Lichior caise st. 0 ,51 737 lei/st.
Lichior banane st. 0,51 731
Whisky „Scorilo*4 st. 0,51 1260
Toniplant (tip Bitter suedez) st. 0,251 Ml  Iei/st.

La aceste preţuri se adaugă 18 la sută TVA.
Concentratele pentru băuturi răcoritoare sunt preparate din arome ţ 

identic naturale, a căror calitate este la nivelul standardelor inter- ţ 
naţionale şi au un conţinut de zahăr de 65 Ia sută. ţ

Orice relaţii la telefoanele 095/641940; 64194L (590) \

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL" S.A. DEVA — CHIŞCĂDAGA

ANGAJEAZA
•  Şef serviciu contabilitate.
Condiţii:
— studii economice în specialitatea finita' 

ţe—contabilitate
— vechime minimă 7 (şapte) ani în sp e -|

cialitate. %
Salariul negociabil, fără limită superioară. K 
Informaţii la telefoanele 61314Q, 613141, J 

« int. 194, 195. (621)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
XASIAL" S A. DEVA — CHIŞCĂDAGA

----- t O
ANGAJEAZA 

mecanic pompe injecţie
cu vechime minimă 5 (cinci) ani 

Informaţii Ia telefoanele 613140, 613141, J 
int. 194, 195. (620)

I

I
' V .

l !
FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA 

a S.C. REMERO — SA — BUCUREŞTI
(
I

5.1.

J I

Cu sediul in Mintia, str. Şantierului, nr.
Organizează, în data de 26. 08. 1993, ora

- 10, licitaţie pentru :
I •  închiriere seră în suprafaţă de 392 mp î  

cu instalaţie de termoficare;
•  Închiriere spaţiu pentru depozit „en-; 

) j gros“ în suprafaţă de 581 mp asigurat cu pază; 
i * •  închiriere spaţiu laborator în suprafaţă ^
ţ j de 55 mp;
! ! •  Vânzare mijloace fixe disponibilizate. . |

I Lista acestora se află afişată la sediul fi- J 
' lialei. J
I Informaţii suplimentare Ia telefon 18750, * 
j int. 23. (625) |
- •' ' * _ _ t _____ |

!
i
*
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LUNI, 9 AUGUST

PROGRAMUL I : 0.00 Actualităţi ;
14.15 Ora de muzică; 15,00 Cursuri de 
limbi străine ; 15,45 O samă de cuvinte ;
16.00 Actualităţi; 16,05 Album de vacan
ţă ; 16,35 Magazin agricol; 17,05 Maga
zin în limba maghiară ; 18,35 Tezaur fol
cloric ; 19,00 A B C  financiar-bancar ; 19,30

.Desene animate •  Perrinc ; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Sport ; 20,50 Stagiunea esti
vală la Teatrul TV. „Tichia cu' clopoţei" 
de Luigi Pirandello ; 22,10 StudioUl eco
nomic ; 22,55 Repriza a treia; 23,45 Ac
tualităţi.

PROGRAMUL II : 16,00 Actualităţi ;
16,05 Studioul şlagărelor; 16,30 Desene
animate •  Pinocchio ; 17,00 Veniţi cu noi 
pe programul d o i! » Pop-rock-ul româ
nesc în im pas?; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Divertisment internaţional; 21,00 T V M-
•  Mesager; 21,30 Lumea sportului; 22,00
Magazin auto-moto; 22,30 T V E  Inter-
nacional.

MARŢI, 10 AUGUST

•  7,00 T V M m Telcmatinal ; 10,00 
TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj-Napbca;
12.00 Lumină din lumină (reluare); 13,00 
Ecran de vacanţă; 13,35- Desene animate
•  Prinţul şi sirena ; 14,00 Actualităţi ;
14.15 Ora de muzică; 15,00 Album de
vacanţă ; 16,00 Actualităţi ;16,05 Convie- 
ţuiri-magazin ; 17,05 Medicina pentru toţi; 
17,35 Salut, prieteni! (I); 18,35 De la lu
me adunate...; 19,00 Reporter *93; 19,30
Tîesene animate •  Perrinc; 20,00 Actuali
tăţi; 20,35 Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 
20,50 Film serial. „Dragoste la prima ve
dere" o rnsula; 21,50 Universul cunoaşte
rii; 22,30 Dorinţă şi împlinire; 23,10 Salut, 
prieteni! (II); 23,50 Actualităţi.

PROGRAMUL IU 16,00 Actualităţi;

16.05 Portativul preferinţelor muzicale ;
16.30 Desene animate o Pinocchio; 17,00 
Studioul de literatură ; 18,05 Film serial. 
„Hoţomanii". Ep. 10 ; 19,00 Sport-studio ;
20.00 Actualităţi ; 20,35 Tribuna non-con- 
formiştilor ; 21,00 T V M •  Mesager; 21,30 
Studioul muzicii de cameră; 22,30 TVE 
Intcrnacional.

MIERCURI, 11 AUGUST

e 7,00 T V M  •  Telematinal; 10,00 
TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj-Napoca ;
12.00 La Sept; 13,00 Ecran de vacanţă ;
13.30 Desene animate •  Prinţul şi sirena;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora dc muzică ;
15.00 Album dc vacanţă; 15,30 Cursuri
dc limbi străine; 13,45 O samă de cu
vinte ; 16,00 Actualităţi; 16,05 Vârsta a
treia ; 16,35 Panoramic muzical; 17,05
Sport-club ; 17,50 Dosarele istoriei ; 18,20 
Arhive folclorice ; 18,45 Simpozion ; 19,30 
Desene animate ; 20,00 Actualităţi ; 20,35
Sport; 20,45 Telecînemateca. „High sie- 
rra“ (SUA, 1941); 22,45 Actualităţi ; 23,00 
Galele Internaţionale „Blues & Jazz Sum- 
mer Nights 93“, Transmisiune directă de 
la Teatrul de Vară din Mamaia.

PROGRAMUL I I ; 15,05 Recital fol
cloric ; 15,35 Desene animate; 16,00 Ac
tualităţi ; 18,05 Avanpremieră; 10,10 Tea
tru TV. „Sosesc de la Paris" ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 Moment coregrafic; 21,00 
TVM •  Mesager ; 21,30 Edilii in dialog 
cu d v .; 22,00 Documentar TV. •  Pe că
rări de ape (1); 22,30 TVE Internacional.

JOI, 12 AUGUST

•  7,00 TV M  •  Telematinal ; 10,00 
TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj-Napoca;
12.00 Film serial. „Maguy", Ep. 7; 13,00 
Ecran de vacanţă; 13,30 Desene animate;
14.00 Actualităţi ; 14,15 Ora de muzică ;
15.00 Album dc vacanţă; 15,45 Cursuri dc 
limbi străine ; 16,00 Actualităţi ; 16,05 Re
pere moldave; 16,35 Repere transilvane ;
17.05 Magazin cinematografic; 18,05 Po
vestea vorbei; 18,35 Recital: Laura Lavric 
şi Liviu Vasilieă; 19,00 itinerare spiri
tuale ; 19,30 Desene animate; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Rosturi, rostiri; 20,46 Sport;
20.45 Film serial „Dallas". Ep. 257 ; 21,45 
Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul economic;
22.45 Actualităţi; 23,00 Galele internaţio

nale „BlUes & Jazz Summer Nights ’93“. 
Transmisiune directă dc la Teatrul de 
Vară Mamaia.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi ;
16.05 Bijuterii muzicale ; 16,35 Desene ani
mate ; 17,00 Lumea ideilor ; 17,30 Tradi
ţii; 17,55 Emisiune in limba germană ; 
18,55 Festivaluri pe meridiane : San Re- 
mo, 1990 (IV); 19,30 Ecranul; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 ŢV5 Europe; 21,00 TVM 
•  Mesager ; 21,30 Oameni de seamă ; 22,00 
Stadion; 22,30 TVE Intcrnacional,

VINERI, 13 AUGUST

•  7,00 T V M •  Telematinal ; 10,00 
TVR Ia şi; 11,00 TVR Cluj-Napoca;
12.00 VVorldnet Usia; 12,30 Descoperirea
Planetei; 13,00 Ecran de vacanţă; 13,30 
Desene animate •  Prinţul şi sirena ; 14,00 
Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,15 
Album de vacanţă ; 16,00 Actualităţi; 16,05

‘ S.O.S. Natura !;  16,35 Arte vizuale ; 17,00 
Magazin in limba germană; 18,00 Pro
Patria; 18,30 Gala Naţională UNICEF;
20.00 Actualităţi; 20,35 Sport; 20,45 FHm 
serial. „Să fii cel mai bun!“ (Anglia, 
1991); 21,40 Azi în prim plan ; 22,25 2 x 2. 
Emisiune concurs ; 22,55 Gong !; 23,25 Re
frenele iubirii; 23,50 Actualităţi; 24,00 
Film artistic. „Broneo Billy" (SUA, 1980);
2.00 Jazz-fan.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16.05 La Sept — A rte; 16,35 Desene ani
mate ; 18,00 Convieţuiri —- magazin; 19,00 
Concertul Orchestrei simfonice şi al coru
lui Filarmonicii „Gcorge Enescu"; 21,30 
Refrene fără vârstă; 22,00 Viaţa spirituală;
22.30 TVE Internacional.

SÂMBĂTA, 14 AUGUST

PROGRAMUL I: 8,00 Bună dimi
neaţa... de la Cluj-Napoca ; 9,00 Actuali
tăţi ; 9,10 Ala-bala-portocala! •  Feriţi-vă 
de măgăruş; 10,00 Film serial pentru co
pii. „Noile aventuri ale lui Black Beau- 
ty“. Ep. 3; 10,30 Şahul de la A la Z ; 
10,40 Pompierii vă informează; 10,50 A- 
vanpremieră; 11,00 Documentar ştiinţific;
11.30 Tradiţii ; 12,00 Ora dc muzică; 13,00 
Emigraţie sau e x il? ; 14,00 TRANZIT TV 
— ORA 25 •  Desene animate ; Fish Poli- 
ce (14,1)5); Ştiri; Atlas; Topul muzical eu

ropean (15,10); Film serial. „Cascadorul'* 
(15,30); Documentar ştiinţific ; D-ale spor
tului (17,20); Film. Povestiri cu final ne
aşteptat (18,05); Mapamond (18,30); J9.15 
Teleenciclopedia ; 20,00 Actualităţi; 20,30 
Editorialul săptămânii de Paul Everac; 
20,35 Ora 25—  Tranzit TV■; Film serial 
„Maddie şi Da vid". Ep. 3 ; 23.‘>5 Film se
rial. „Midnight Caller". Ep. 25 ; 0,30 Atle
tism. A iV-a ediţie a Campionatelor mon
diale în aer liber (rezumatul zilei); 1,00 
Varietăţi internaţionale ; 1,30 TV Deva.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţii 
16,05 O viaţă pentru cântecul popular ro
mânesc ; 16,35 Desene animate ; 17,05 Fila» 
artistic. „Eglantine" (Franţa, 1971); 18,30 
Video-clipuri; 18,50 Seară de balet ; 19,30 
Atletism. Transmisiune directă de la Stutt- 
gart; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Stu
dioul muzicii contemporane; 22,00 For
maţia Bert Kacmpfert în concert; 22,30 
TVE Internacional.

DUMINICA, 15 AUG! ST

PROGRAMUL 1 : 7,00 TV Deva ; 8,00» 
Btfiiă dimineaţa ; 9,00 Actualităţi; 9,10
Poveşti de vacanţă; 10,00 Film serial
pentru copii. „Noile aventuri ale lui Blacli 
Bcauty". Ep. 4; 10,30 Transmisiune direc
tă de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus a 
slujbei religioase de Adormirea Maicii 
Domnului; 12,00 O, maică preacurată şî 
pururea fecioară, Maria ! ; 13,60 Viaţa sa
tului ; 14,25 De joc, de dragoste, de dor.» 
Melodii populare; 14,50 Reflecţii rutie
re ; 15,00 Actualităţi; 15,10 Poşta TV. |
15,25 Video-magazin ; 18,10 Peisaj sud-
coreean ; 18,30 Convorhiri de duminică |  
19,00 Film serial. „Dallas". Ep. 258; 20,00 
Actualităţi ; 20,35 Film artistic. „Mân
drie şi puţină judecată" (Anglia — SUA* 
1989); 22,10 Sport ; 22,20 Cockteii umoris
tic muzical-coregrafic; 23,20 Actualităţi |
23.30 Nocturna de duminică. Emisiune j 
sportivă.

PROGRAMUL II: 10,00 TV JOu-y -
14.30 Desene animate ; 14,5(ţ. z
lism ; 17,00 Serata muzicr —
Atletism. Transmisiune d)>—— “
gart ; 22,00 Hollywood-—-___ ___ I_—
Genesis; 22,30 TVE jmmmmm— mmmmmm
Pop-ciub ; 23,30 Oraş:



a n iv e r s a r i

•  Cu ocazia zilei ele naş
tere, fiica Adriana şi soţul 
Ooru urează dragei lor 
Rodica sănătate, putere de 
muncă şi „La mulţi a n i!“.

(559701)
•  „La mulţi ani“ şi mul

tă fericire dragului meu 
nepot Popa Raoul, la îm-

tUnirea frumoasei vârste 
e 18 Sni. A ta moaşă 

F.lisabeta Muntcanu.

VANZAR1-
CUMPARAR1.

•  Vând caroserie com
pletă, motor cu cutie de 
viteză (în stare de func
ţionare), punte faţă corn. 
pletă de Skoda S 100. In
formaţii telefon 95/611803, 
Deva, după orele 16.

•  Vând apartament 4 
camere, confort I, cu îm
bunătăţiri. Hunedoara, te
lefon 72 22 88.

•  Vând 1,5 mc dulapi 
brad, uscat. Tel. 720207.

(559708)
•  Vând Dacia 1100. In

formaţii Sovata, telefon 
095/479124, familia Albert 

(559709)
•  Vând casă gaze, gră

dină, garai, C'arol Davila, 
34. telefon 711334.

(559713)
•  Vând tractor U 650, cu 

remorcă, 35 orc de func
ţionare, preţ negociabil. 
Telefon 711669 sau 713445.

(559781)
•  Vând fermă împrej

muită, la sosea, grajd, ca
pacitate 9 vaci, siloz, fanar 
aproximativ 2 ha, în satul 
Plopi, comuna Bretea Stre- 
iului. Preţ negociabil, tel. 
714669 sau 713145.

(559781)
•  Vând apartament 2 

camere, balcon. Hunedoara, 
Transilvaniei, nr. 3, bloc 
V 6, ap. 3. (559711)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere. Hune-, 
doara, Dacia, 25, V 3/14.

(559714)
•  Vând urgent fân, Câ- 

lan, Valea Sângiorgiului, 
nr. 106. (559791)

•  Vând maşină cusut. 
Ileana, nouă, tel. 720750.

(559791)
•  Vând spaţiu comer

cial, 45 mp, mobilier şi 
dotările interioare pentrtl 
alimentaţie publică. Vad 
foarte bun. tel. 713729, 
după ora 15. (559717)

•  Vând apartament 2 
camere, Orăstie. Telefon 
642623. (920309)

•  Vămi garsonieră Deva 
şi casă în Orăştie. Orăs
tie, telefon 641783.

(920310)
•  Vând apartament trei 

camere, etaj 4, proprieta
te personală, zona Gojdu. 
Informaţii la telefon 095/ 
623939, Deva. (920311)

•  Vând VW Golf, ne- 
Inmatriculat sau schimb cu 
talon Mercedes Cobra. De. 
va, telefon 626013.

(920319)

•  Decontez pe loc 
A.F.A. şi cumpăr ARO 
320 D avariat. Deva. 
telefon 621543, seara şi 
dimineaţa. (920318)

•  Vând casă 4 camere, 
grădină, gaz. Hunedoara, 
Romanilor, 28. Informaţii 
Deva, telefon 614428.

(920306)
•  Vând apartament ul

tracentral, 2 camere, De

va, str. Libertăţii, bl. J, • 
ap. 59. • ' • (920307)

•  Vând apartament 2
camere, Deva, Dada, bl. 
31, et. 1, ap. 46. Informa
ţii str. Libertăţii, bl. J, 
ap. 59. (920307)

•  Vând maşină de tri
cotat Veritas sau schimb 
cu Dacia 1100 sau Trabant, 
plus diferenţă. ■ Telefon 
629313. (920321)

•  Vând mobilă combi
nată (dulap cu vitrină plus 
canapea) şi televizor alb- 
negru, telefon 625002, după 
ora 16. (559975)

•  Vând garsonieră Deva, 
ultracentral (zona pieţei) — 
valută. Telefon 618563.

(920305)
•  Vând televizor color 

Saba şi staţie de amplifi
care 300 W — Sony. Cum
păr Audi 80, neînmatri. 
culat. Informaţii Deva, 
telefon 628350.

(559988)
•  Vând dozator sucuri

Cornelius, 4 braţe pocker 
electronic Jollv Cârd. De
va, 619526. (559990)

•  Vând Lancia Prisma 
Turbo Diesel, 1985, stare 
bună. Telefon 622270.

(920312)
•  Vând apartament 2 

camere. Deva, Micro 15, 
bl. 70/19. Telefon 620689.

(920313)
•  Vând parchet stejar 

la preţ convenabil, 29 mp. 
telefon 661751.

(920314)

•  Vând apartament trei 
camere, parter înalt, preţ 
convenabil. Telefon 625159.

(920315)

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, că
rămidă, etaj 2. Telefon 
628195. (560000)

•  Vând tractor U 445,
stare foarte bună. Relaţii 
telefon 094/729989, după 
ofa 18. (920301)

•  Vând porumb de flo
ricele, fier beton, ofer 
spre închiriere spaţiu pen
tru depozit en gros. Tele
fon 095/617546.

(920303)

•  Vând camion 10 tone 
Volvo TIR, Izotermă, preţ 
bun, stare impecabilă. Te
lefon 626368; vând auto
turism Volvo 344 Diesel, 
1985, stare impecabilă. Te
lefon 626368 ; vând camion 
Mercedes 608 D, ■ neînma- 
triculabil. Telefon 626368.

(559698)

•  Vând (schimb cu au
to plus diferenţă) apar
tament 2 camere, posibili, 
taţi privatizare. Telefon 
625533. (559967)

•  Vând scaun hidraulic 
pentru consultaţii O.R.B., 
nou, preţ foarte convenabil 
fără TVA. Informaţii Si- 
meria, telefon 661110.

•  Vând apartament 4 
camere decomandate sau 
schimb cu apartament 2 
camere plus diferenţă. Te
lefon 622141, Deva.

(559902)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, etaj 
4 (ultim),' zona Ceangăi 
(birouri PECO), preţ 
4 500 000, telefon 626267.

(559691)

•  Vând sufragerie, ca
napea, bicicletă, boiler pe 
gaz. Telefon 617602.

(559992)

•  Vând urgent Vălişoa- 
ra un hectar pământ ara

bii, grădină mare, gospo
dărie complexă, casă. Posi
bilităţi comerciale, tu
ristice, construcţii. Tele
fon-615002. (559989)

•  Vând maşini de cusut
Singer. Deva, Aurel Vlai- 
cu, 19. (559993)

•  Vând Oltcit 12 TRS,
culoare albastru metalizat, 
15 000 km, fabricat în lu
na mai 1993. Informaţii la 
telefon 624604, după orele 
20. (920338)

•  Vând dormitor vechi,
lemn masiv, 7 piese şi te
levizoare cu lămpi. Tele
fon 660956. (920337)

•  Vând apartament cen
tral, adaptabil cabinete, 
magazin. Telefon 624277, 
orele 18. (920324)

•  Vând Opel Record
Garavan şi Seat Fura. In. 
formaţii telefoane 612028 şi 
625176. (920326)

•  Consiliul local al co
munei Sălaşu de Sus vin
de prin licitaţie în data 
de 6 septembrie 1993 şi în 
fiecare zi de luni până 
la epuizare cantitatea de 
1000 mc lemn construcţii 
de calitate superioară din 
păşunea Lunciţiu. Acces 
auto. Informaţii Consiliul 
local. ' (920327)

•  V ând D acia ! 300, s ta 
re  bună. R ela lii telefon 
614345, o rele 8—20.

(920328)

•  V ând a p a rta m e n t 2 
cam ere, e ta j 2, cen tral. 
Deva. telefon 618635.

(920330)

•  Vând Volvo 345 Auto
matic, motor 1 400 cmc. 
Telefon 619181.

(920334)

•  Cedez apartament trei 
camere, Deva, telefon 
628366, orele 16—18.

(920339)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament
2 camere în Deva. Tele
fon 624519. (920317)

•  închiriez (vund) imo. 
bil spaţii comerciale libe
re în localitatea Păuliş, 
comuna Şoimuş, judeţul 
Hunedoara. Oferte post 
restant oficiul poştal De
va, Tonta Elisabeta.

(920332)

0  închiriez apartament 
2 camere mobilat, str. Mi
nerului. Telefon 625659.

(920323)

•  Ofer spre închiriere 
apartament trei camere, 
ultracentral, pentru sediu 
societate. Telefoane 629836, 
618898, orele 16—20.

(920333)

•  Caut pentru închiriat 
apartament 3—4 camere, 
central nemobilat, pe o 
perioadă de 1—2 ani, cu 
plata anticipat. Informaţii 
la telefon 612781.

(920322)

•  închiriez cameră, con
fortabilă, mobilată, ultra
central, unei persoane — 
Hunedoara, tei. 717290.

(559776)

•  Caut garsonieră (a-
partament) (ne) mobilat, 
pentru închiriere. Telefon 
716617. (559716)

•  Caut apartament pen
tru închiriat, un aparta

ment cu 4 camere sau două 
apartamente cu 2 camere. 
Informaţii la tel. 622651, 
de la orele 19—21.

(559829)

DIVERSE

•  Cu au'.o.-.zaţia nr.
7984, din 14 aprilie 1993, 
eliberată de Consiliul ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia Familială 
„Drumul belşugului11, cu 
sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Spiridon 
Ion, cu obiectul activităţii 
achiziţionare, transport şi 
comercializare produse a- 
gricole, prestări servicii 
transport. (920316)

•  Dorim să botezăm co
pil religie ortodoxă, indi
ferent de etnie, de prefe
rat familie fără pretenţii. 
Tel. 717310. (559712)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Excursii ia Istanbul,
în 11 august 1993, preţ 
20 000 lei, şi în Polonia, la 
25 august 1993, preţ 22 000 
lei, plus 20 DM, Infor
maţii tel. 718788, după 
ora 17. (559715)

•  Angajăm urgent con
tabil cu experienţă, la fir
mă particulară. Hunedoa
ra, tel. 714191. (559718)

•  Agenţie de turism or
ganizează excursie în Tur
cia în data de 11 august 
1993, preţ 18 000 lei. I n 
formaţii telefon 631840.

(920335)

•  Transporturi auto 4 
tone, transport ciment Ia 
domiciliu. Telefon 622866.

(559964)

WAW.VAVW.VAVAV

•  Angajăm barman, 
brutari, contabil pen
tru societate. Relaţii 
la telefon 627558, în
tre orele 8—12 şi 19—
21. (509991)

•  Intermediez obţinerea
paşapoartelor de serviciu. 
Telefon 614715, zilnic, du
pă orele 18. (559980)

•  SC CAREXIM SRL a-
sigură transport de per
soane în Belgia, Olanda, 
Sermania, Franţa, la adre
sa dorită. Transportul se 
face eu microbuz. Ple
cări săptămânale. Tel. 095/ 
621848. (920342)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere decomandate cu 
garsonieră, plus diferenţă. 
Telefon 612378. (920320)

•  Schimb apartament 4 
camere etaj I, eu aparta
ment 2 camere în Deva 
sau Simeria, plus diferen
ţă. Informaţii zilnic, după 
ora 16, Simeria, str. Fa
bricii, bl. 1, sc. B, ap. 26.

(920331)

•  Schimb apartament 2
camere, parter — ultra
central, Hunedoara, cu 
garsonieră Deva, telefon 
624687. (559827)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu nr. 78/880, pe nu
mele Strănţ Seorgcla, eli
berată de SG Matex SA 
Deva. O declar nulă.

(920308)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc şase săp
tămâni de la despărţirea 
de scumpul nostru soţ şi 
tată

•  Timpul a aşternut 
12 ani de la dispariţia 
prematură a celui care 
a fost 

ing.
IOACIIIM MURAM,

din Orăştie, un bun 
soţ, frate, cumnat şi 
ginere. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

(559519)

BOTA CONSTANTIN
Comemorarea duminică, 

8 august, la cimitirul din 
satul Lunca. Nu te vom 
uita niciodată. Soţia Ilea
na, fiica Rodica şi gine.- 
rele * *i. (559828)

. l i

DECESE

•  COLECTIVUL Servi
ciului de Paşapoarte este 
alături de colegul lor Cal- 
bor Nicolae la greaua du
rere pricinuită de decesul 
tatălui său. Sincere con
doleanţe. (920341)
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DIRECŢIA DE POŞTĂ 
HUNEDOARA — DEVA

ÎN ATENTIA ABONAŢILOR RADIO-TV

s

Urmare apariţiei H.G. 328/5.07.1993, în 
ccpând cu luna iulie 1993, taxele de abonament 
radio-TV se încasează lunar prin timbre cu 
valoare de 180 lei pentru radio, respectiv 280 
lei pentru televizor.

Odată cu încasarea taxelor prin timbru, 
salariatul poştal va înmâna abonatului şi talo
nul de încasare, cu care acesta face dovada 
că este în evidenţa oficiului poştal.

Pe talonul de încasare va fi menţionată 
perioada pentru care s-a achitat taxa de abo
nament.

Neplata taxelor la termenele stabilite a- 
trage majorarea cu 30 la sută a sumelor dato
rate.

Cerem scuz? abonaţilor cărora li s-au în
mânat taloanele de încasare şl nu s-a menţio
nat luna pentru care s-a făcut achitarea taxe
lor de abonament. (027)

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 
D E V A

str. Ulpia, nr. 15 (bloc ACOMIN)

Organizează curs intensiv de pregătire 
practică şi teoretică de 15 zile şi de 30 zile, 
cu un preţ acceptabil .

Cei interesaţi (studenţi, elevi etc.) pot so
licita relaţii la telefon 6153 34 sau la sediul 
scolii de la adresa mai sus menţionată.

(629)

R.A.G.C.L. HAŢEG

Organizează licitaţie deschisă pentru în
chirierea activului dispecerat R.A.G.C.L., numai 
pentru prestări servicii populaţie. .

Licitaţia va avea loc în data de 16 august 
1993, ora 9, la sediul regiei.

R.A.G.C.L. HAŢEG
Organizează licitaţie publică pentru vân

zarea de mijloace fixe disponibile, în ziua de 
vineri, 20 august 1993, ora 9 şi în fiecare zi de 
luni din luna septembrie 1993..

Lista cu mijloace fixe se poate consulta 
Ia sediul R.A.G.C.L. Haţeg.

(559880)
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