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T': ' «' sărbătoarea^ lor,
'I  l' jRec&re august,
■*“* pădurenii se pregă

tesc să primească oaspeţi. 
Şi tot ca-n fiecarp vară, 
alături de mesagerii padu- 
rCnimii vor da viată şi stră
lucire „Festivalului pădure- 
nilorM Interpreţi de frunte 
ai muticii populare roma
neşti şi tineri solişti ce bat 
la poarta afirmării.
' Nou faţă de ediţiile pre

cedente este în acest an 
felul în care debutează 
„Festivalul pădurenilor". 
Cinstea inaugurării sale a- 
ciim i-a revenit oelui mai 
strălucit reprezentant al 
cântecului pădurenesc, Dră- 
gan, Muntean. Vineri după- 
arhiază, în prezenţa unui 

; marc număr de admiratori 
şi în prezentarea cunos
cutei realizatoare de emi
siuni folclorice a Televi
ziunii Române, Marîoara 
Mţirărescu, a fost lansat 
al patrulea disc al îndră
gitului solist, „Sară bună, 
bade Ioane%

Sâmbăta, ca de obicei, 
este rezervată oaspeţilor. 
Mai întâi tinerilor, veniţi
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iUn foaie colţurile ţării 
pentru concursul soliştilor 
voatti. de muzică populară. 
„La izvor de cănt şi dor", 
Cjmcursul este progrtgneţ 
să se desfăşoare începând

nimerite, 6 adevărată săr
bătoare a portului, cânte
cului şi jocului pi iu-enasc, 
o veritabilă tncăniar-e pen
tru ochi, pentru auz şi pen
tru suflet. Parada portu-'

Pădurenii vă aşteaptă
cu ora 17, pe scena clu
bului din Gheţari. In pri
mele zile ale săptămânii 
au confirmat participarea 
la concurs un număr de 
12 interpreţi, dar cu sigu
ranţă în întrecere vor fi 
prezenţi mâi mulţi.

După ce emoţiile concu
renţilor vor fi încetat, 
şcena va aparţine unor in
terpreţi consacraţi şi îndră
giţi : Ion Cristoreanu, Cor
nelia ’ Ardelean, loan Boc
şa, Anghclina Timiş, Dră- 
gan Muntean, Mariana, An- , 
ghel, Ana Banciu, ‘ Lenuţa 
Evscl, Mariana - Deăc şi 
Ţarnu Arjţon. ..

Ziua de dunţinică, ulti
ma zi ă festivalului, va fi - 
şi cea mai „plină" de eve-

lui popular, pe uliţa prin
cipală a satului, între re
numita catedrală ortodoxă 
şt zona de agrement, va fi. 
deschisă, cum e şi normal, 
de pădureni. Vor fi pre
zenţi, veniţi de peste dea
luri şt văi ,in ţoalele lor 
de sărbătoare, pădurenii 
din Gheţari, Ruda, Topli- 
ţa, Feregi, Cerbăl, Bunila, 
Lele se, B&trîna şi Lunca 
Cernii.
„Spectacolul de duminică 

se va desfăşura pe scena 
în aer liber de la zona de 
agrement a ghelărenilqr. 
Va cuprinde gala laureaţi
lor concursului „La izvor 
de cânt şl dor", recitalul 
ciinoşcuţilor solişti pire- 
zenţt şi in ziuă anterioară

ă festivalului şi evoluţia
formaţiilor (de dansuri, o- 
biceiuri, grupuri vocale) 
ale pădurenilor din locali
tăţile amintite. Acompa
niamentul m u z i c a l  in 
timpul festivalului va ti 
asigurat de grupul instru
mental al Ansamblului na
ţional „Ciocârlia" al Casei 

■ de Cultură a Ministerului 
de Interne. Prezentatorul 
spectacolelor este dl prof. 
Constantin Şîrbu. -■< 

Actuala ediţie a „Festi
valului ", pădurenilor" este 
organizată de: Inspectora
tul pentru Cultură al jude
ţului Hunedoara, Centrul 
Judeţean al Creaţiei Popu
lare Hunedoara, Consiliul 
Local Gheţari, I.M. Hune
doara — Ghelari, Radio- 
Televiziunea Rămână. At
mosfera din timpul festiva
lului folcloric va fi asigu
rată şi de prezenţa unor 
unităţi de alimentaţie pu
blică. Cu ospitalitatea lor 
recunoscută, pădurenii vă 
aşteaptă la sărbătoarea lor 
de suflet.- /

VIORICA ROMAN

C O M U N I C A  T * ~
In urma negocierilor cu conducerea S.C. Poli- 

dava S.Â. şl rezolvarea cerinţelor, comitetul dc sin
dicat consideră conflictul încheiat.

Grevă anunţată mi va mai ăvea lot." “
. v . _ _ . Comitetul de 'Sindicat

„POLIDAVA" S.A. Deva

MUSAFIRI DRACI, LA HUNEDOARA
Grupul „Rumânen Hilfsdienst Maranata" din 

NGrenberg — Germania, care a adus la Spitalul din 
Hunedoara aparatură, - medicamente, mobilier, auto* 
mobile pentru intervenţii urgente şi multe altele, 
a prezentat la Hunedoara — după Cugir, Sibiu, Ti
mişoara şi Lugoj — un concert cu caracter religios. 
Oratoriul, inspirat şi axat pe Evanghelia după 
Galateni. a fost dirijat, de dl. Josef Miiler, iar la 
reuşitalui a contribuit şi “corul „Marânata" al 
Bisericii Baptiste din Hunedoara. Soliştii Olimpia 
Horopcluc Vaier Kiss şi Adriain Ibănăşteanu au im
presionat prin vocile lor plăcuta, prin interpre
tarea convingătoare. Grupul „RGmănen Hilfsdienst 
Maranata'1 din Germania a promis că în curând va 
veni cu noi ajutoare pentru Spitalul din Hunedoa
ra şi pentru capela ce se construieşte aici pentru 
ca bolnavii, indiferent de credinţa religioasă, să gă
sească mângâierea divină. (A. Zefir).
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f .iUMiiBiţpptele Ia< ziarol „Cuvântul liber** 
pentru Juna septembrie se fac la oficiile poşta
le, factorii poştali şi difuzor» de presă, până 
la data de 30 august a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 lei, la 
care se adaugă taxele ppştale, . ___ -

NECULAI CHIRICA *— PREMIUL PENTRU 
POEZIE AL FILIALEI BRAŞOV A 

UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA

Ui începutul lunii iulie, locuitor al municipiului IIu-
în salonul mare al Com
plexului „Cina“, diil Bra- 

- şov, â avut loc un eveni
ment notabil, în peisajul 
actual, caracterizat prin 
marile dificultăţii cu care 
se confruntă- cUţtura ro
mână. ■.:■/

Filiala Braşov a Uniunii 
Scriitorilor din România a 
reluat tradiţia întreruptă 
din 1988; de a acorda unor 
autori premii anuale şi de 
debut, datorită generozi
tăţii „S.C, Fartec" S.A. şi 
„Gazetei de Transilvania", 
care au sprijinit material 
aoeasiă iniţiativă.

Pentru cititorii ziarului 
nostru, pentru toţi cei ce 
îndrăgesc poezia de cali
tate, constituie un motiv 
de reală mândrie că unul. 
din auţorii premiaţi este'- 
poetul Neculai Chlrica,

nedoara, stdtomic ' colabo
rator al ziarului nostru, 
care a f(«t distins cu Pre
miul Filialei Braşov a U- 
niunii Scriitorilor din 
România pentru volumul 
de versuri „Melancolie", 
Editura „Eminescu", 1990.

Felicitări din inimă dlui 
Neculai Chirica pentru a- 
cest nou trofeu, ce se a- 
daugă la salba de mani
festări de preţuire pentru 
o viaţă, închinată Poeziei 
şi traducerilor din literatu
ra universală.

Felicitări, de asemenea,- 
filialei Braşov/ S.G. „Far
tec" S. A. şi „Gazetei de 
Transilvania", pentru a- 
ceastă iniţiativă ce consti
tuie un prim pas pentru o 
organizam autonomă a 
scriitorilor din provincie.

VIBERIU ISTRATE

Omul, căzut la marginea 
trotuarului din cauza slă
biciunii şi a bolii, nu poa-. 
te să vorbească.; Imploră 
însă ajutor. O spun ochii,, 
privirea tristă.

„A căzut un om. Repe
de, un telefon la Salvarel", 
— şe aud voci, în vreme 
ce câţiva oameni se apro-

AJUTOR!.
pie de cel aflat în suferin
ţă. , Unii, poate din carto 
zitate, cei mai mulţi însă 
pentru a-1 ajuta. La "recep
tarea mesajului, cineva in
tră Ia magazinul „Electro
nica*. Nu ,are telefon. 
Păcat. Are însă librăria 
Gh. Lazăr. Mesajul ajun
sese printre salariatele li
brăriei cu iuţeala fulgeru
lui. Din întâmplare, dr.’ 
R. Rusu se afla lângă ex
poziţia de carte din unita
te. „Dle doctor, unui oro 
i s-a făcut rău. N-aţi vrea 
să-l vedeţi ?" Cu iuţeală, 
dr. Rusu a ieşit, îndreptân- - 
du-se spre cel căzut. Intu
ind diagnosticul, a decis t 
„să vină Salvarea*. Dna 
Elena Ripoşaii formase 
deja la disc 961, chemând 
maşina cu girofar albastru,' 
care a sosit cu viteză dic
tată de gravitatea cazului.

Singur pe stradă, de
parte de familie,- unui om 
1 s-a făcut rău. A fost 
salvat.

m

,ilafin Â'|Rului<> a încolţit 

paste tot
— Ţineţi aici, .în cofe- chetui,. alături de Assos. 

tărie, şi ţigări? Văd că . Lângă ciocolate, napo- 
aveţi Assos şl BT... litane Koukou-Eoukou,

— Este de mult ţigări... biscuiţi Piknik, bomhoa-
De ce nu? Că acum e ne Topi-Top şi gumă de 
libertate... mestecat Turbo, cofetă-

Dlalogul a avut loc la ria S.C. „Carmela'1’ pre- 
„Arta Corn." SRL din- zintă ceva mai de ~soi: 
Deva, cu vânzătoarea de Parissiene (705 lei/pachet) 
lâ tejghea. Dar nu este şi Golden American (1100 
singura unitate In care lei).
pachete, şi cartoane de ţi- Un miros îmbietor de 
gări sunt aşezate [ alături cornuri şi batoane atra- 
de prăjituri şi bomboa- ge clienţii la patiseria 
ne. Ini numeroase maga- S.C. „Prodcomsia" S.R.L. 
zine alimentare raioa- Cine ar bănui că aici, 
nele de dulciuri expun unde cuptoarele labora- 
ţigări spre vânzare. Care torului propriu' scot una 
mul de care mai sofistl- după alta' tăvi cu produ- 
cate, mai scumpe, mai se de patiserie rumene 
atrăgătoare. Toate de şi proaspte, sunt expuse 
provenienţă străină. Câ- nu mai puţin de 5 mărci 
teva exemple: la'Alim- de tutun, fiecare .cartuş 
turn (BT cu 480 lei/pa- având alături un pachet 
chetui, Assos cu 840 lei şi pe care-i fixat preţul ? 
Kent cu 1600' lei/pache* „Orice vindem, numai să 
tui), Chioşcul de răcori- iasă banii, deoarece chel- 
toare din str. 1 Decern- tuielile sunt foarte mari" r 
brie (Assos — 850 lei/ — spunea dna adminis- 
pachet; BT -— 595 lel),‘ trator de societate. i 
alimentara din str. Liber- De data aceasta la a- 
tiţii şi fostul magazin de '
pâine i surprinză: S.G. ESTERA SÂNA
Ericom S.R.L. are şi ■ -  •'• ■>- 1 n ...
„Snagov", cu 269 lei pa- (Continuare U» paf- t  2*a)

.© CONFERINŢĂ NAŢIONA
LĂ SINDICALĂ, Astăzi, la o- 
relc 9, în staţiunea Gcoagiu- 
Băi, la hotel „Germisara", are 
loc Conferinţa Naţională Sindi
cală a lucrătorilor de ta staţiile 
de salvare şi a medicilor şefi de 
staţii judeţene de salvare.

Tema principală a Conferin
ţei Sindicale o reprezintă „Orga
nizarea şî funcţionarea servicii
lor de salvare in România", în
trunire la care participă cadre 
cu funcţii de răspundere . din 
Minţsterul Sănătăţii, printre care

şi dl. Liviu Vulcu, ministru se
cretar de stat la acest minister. 
(C. P.).

© CONVOCARE. Liga Lup
tătorilor din Decembrie 1989 con
voacă pe toţi membrii săi la 
şedinţa din 22 august a.c., orele 
19, ce va avea loo în sala din 
Incinta hotelului „Decebalu din 
municipiul reşedinţă de judeţ. 
(TR. B.).

© ANIMALELE — FALA 
GOSPODARULUI VREDNIC. Lo
cuitorii comunei Buceş sunt cu
noscuţi în toată zona. Bradului 
şi mai departe pentru priceperea 
şi hărnicia ce o dovedesc în creş
terea animalelor. Oameni pre- 
Vtitii tqait HSrăguş, 'Avram SimU-

■P

lese şi loan Ciocan din satul 
Mihăileni, Aurel Mariş şi Nicolae 
Morar din Buceş, Elena- Achim 
'din Vulcan, Viorel Jorza din 
Grbhoţel ş.a. au în ogrăzi ani
male multe şi frumoase cu care, 
pe bună dreptate, se fălesc. (TR. 
B.).

© MECI AMICAL DE HAND
BAL. Marţi, l i  august a.c., ora 
17, la Sala Sporturilor din De
va, echipa de handbal „REMIN" 
Ceva va susţine un meci ami
cal cu campioana de handbal a 
României, „Chimia“ Km. Vâlcea. 
(TR. B.). '

’Q VIOLENŢA DEBITORI
LOR. Măsura logică pe care o 
ia un prestator de servicii faţă

'■ >  î

de răii platnici este sistarea 
prestaţiei. Cărid R.Ă.G.C.L. „Ac- 
tivitateam din Orăştie a încercat 
să aplice acest tratament debi
torilor săi mai mari, aceştia 
au sărit la păruială. Ba un lu
crător de la un restaurant al 
unei societăţi comerciale da tu
rism de la Geoagiu-Băi a scos 
cuţitul. Credem că în asemenea 
acţiuni s-ar impune protecţia 
poliţiei. (I.C.).

© PENTRU CINEFILI. Iubi
torii celei de-a şaptea arte pot 
vedea, începând deluni, 23 au
gust, la cinematograful „Patria." 
Deva, creaţia cinematografică 
„Steaua adâncurilorIntre 30 
august — 5 septembrie, la ace
laşi cinematograf : va. rula fil
mul „Corp 'delict". (V. R.).

■  CAIRO. — Ministrul 
egiptean de interne, ge
neralii! Hassan Al-Afli, ră
nit, într-un atentat, fia 
Cairo, a afirmat că ser
viciile de securitate „vor 
continua să se opună cu 
fermitate teroriştilor" in- 
tegrişti şi ,,'şă asigure sta
bilitatea“ ţărH - transmi
te AFP- Intr-o declaraţie 
făcută televiziunii -egiptene 
de la spitalul unde este 
internat, generalul Al-Alfi 
a subliniat ' ci acest act 
„dovedeşte laşitatea" auto
rilor săi, pe care i-a cali
ficat drept „asasini".

Potrivit agenţiei MENA. 
starea sănătăţii /ministru
lui este „satisfăcătoare".

■  BUDAPESTA. — Jte 
Upgaria a început pregăti
rea unei noi acţiuni de 
prostire a poporUIUi, ac
ţiune ce poartă numele de 
al«%eri parlamentare", ast
fel a caracterizat campania 
electorală fostul vicepre
şedinte şi ideolog al prin
cipalului partid din coali
ţia guvernamentală, Foru
mul Democratic Ungar, 
Btvan Cuutai, informează 
agenţia Itar-Tass. Pârghiile 
puterii continuă- să fie 
concentrate in mâinile a- 
celeaşi nomenclaturi - co
muniste, a menţionat el, 
precizând că forţele co
muniste „vor continua să 
conducă ţara şi să faci fot 
ce le trece prin cap '  până 
când nu li se va aplica O 
lovitură distrugătoare. Pen
tru acest lucru, a menţio
nat eb nu este nevoie de o 
revoluţie. Intenţia noastră 
este • ca, folosindu-ue' de 
mijloace Ipgatc şi constitu
ţionale, să ;. distrugem 
această reţea vicioasă, îm
pletită de comuniştii ce 
şi-au schimbat culoarea.

Istvan Czurka a apreciat 
•că, dacă la cârma statului 
va rămâne un parlament 
eu aceeaşi • structurii de 
partide, va ii . păstrat şi 
consolidat, cu siguranţă, un 
alt organ, şi. anume Curtea 
Constituţională, menită, 
după părerea sa, să ascun
dă activitatea- reprobabilă 
a Adunării de Stat. Depu
taţii vor adopta legi in 
virtutea cărora întregul 
pământ al ţării va intra 
în proprietate străină, a 
spus Istvan Czurkâ, citat 
de Itar-Tass. >
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—- Mulţi dintre locţiito
rii comunei Baia de Cri? 
sunt abonaţi ţa diferite 
ziare. Ajunge cu opera
tivitate presa fn mâinile 
abonaţilor, doamnă ELE
NA TRUŢÎA, dirigintă a 
Oficiului Poştal din Baia 
de Criş? ;■

Intr-adeyăr, mulţi 
dintre cetăţenii comunei 
noastre se abonează la 
diferite ziare şi reviste — 
singura metodă eficientă 
şi ieftină de a intra in 
posesia unui ziar, cea mai 
Căutată sursă de informa
ţii pentru lucrătorii pă
mântului care n-au vreme 
să stea lângă aparatul de 
radio, faad mama in 
câmp. %  abonează da. 
«tenii la presa centrată, 
*r „Adevărul* ţi „Româ
nia liberă" — dar Cel 
mai mulţi, peste «o sunt 
abonaţi, lunar, la co
tidianul „Cuvântul liber*

— Comuna dv. eşte 
una dintre cete mal * • 
tinse dîn judeţ, deserveş
te şi etSnuii vecină, 
Bulceşti, cu toate satele 
sale, A ^ g  la timp zţa. 
«ele la Tomnatec, Obârşa 
«tc. 9

— Cu toată distanţa 
mare ce ne desparte de 
satele din zona eolinară, 
până In după-amiaza zi
lei, cit excepţia ziarului 
de sâmbăta—duminica, 
presa este te abonaţi a- 
casă. fn fiecare dimi- 
neaţăK fn jurul orei 9,00 
soseşte maşina, cu presă 
.preluată de Ia Brad. Pa
chetele eu ziare pentru 
Baia de Criş şi* satele 
aparţinătoare sunt ur
gent cartate, preluate de 
factorii poştali; care 
pleacă apoi Pe sate să 
Ic distribuie abonaţilor 
Maşina Îşi continuă dru
mul spre Vaţa de Jos de 
unde revine urgent pen
tru ultima sa destinaţie 
pe ruta Rişculiţa — Bul- 
zeştii de Jos. . r -

— Aveţi factori poştali

I
nu numai harnici, dar d 
adevăraţi prieteni ai ţă-1 
rănilor şi pensionarilor; 
care fşi duc traiul te sa-1 
fele de nmnte* ale Ţării J 
Zaranduhti.

— Sigur că da. Vă daţi I 
seama că ei sunt primii î 
oameni ce sosesc cu veşti |  
proaspete In cele mal ta-»
depărtate sate, cătune. Bii 
aduc nu numai ziarul pre- ;
ferat. dar şi scrisori, 1 !

prozar na sunt, eu toa
te’că nu de omit vindeau 
şi acestea ţigări. In 
schimb, la Berăria din 
strada 1 Decembrie, 
Kent-ul, L.M., Itoyale, 
Parissienefe erau expuse 
în vitrina strania ală
turi de flori ţi plante de 
ornament Se găsesc cri 
puţin rinei mărri străine 
şi la „Indra" (bdu! De- 
cebal), între porţelanuri, 
bibelouri, lămpi de birou, 
maşini de tocat şt lenje
rie. Ca să nu mai amin- 
tim numeroasele puncte 
stradale care, aproape 
fără excepţie, comercia
lizează tutun.

•mmm

Am cerut şl părerile u- 
nor persoane neutre faţă 
de acest a^tect: „Nu 
cred că este normal să 
se vândă ţigări Ia raioa
nele de dulriuri. firesc 
ar *fî să existe taloane 
distincte* (M.A., oficiant); 
„Nu este indicat; de re
gulă mirosul tutunului se 
transmite " produselor a- 
limentare* (Tatiana Pro- 
dan. referent); „Consider 
că s-a ajuns la o dughe- 
nizare şi nici pe departe 
la un comerţ civilizat*.

Leica, econo
mist) ; „Nu e bine ca ţi
gările să se vândă ori
unde, fără discernământ, 
atât din punct de vedere 
igienic, cât şi estetic. As- 

,4?ectul de bazar al majo
rităţii magazinelor noas
tre, cu excepţia celor 
compartimentate pe ra
ioane. deranjează simţul 
estetic* (praf. Cornelia 
Maniac); „Cred că ar 
trebui să se vândă la ra
ioanele de specialitate, 
dar se vând şi papuci la

fetefe»»; aşa «ă~
«e caz, au mă _
Sunt atâtea taemd 
decât ar trebui sâ 6 ^ ?  
«Uttea» Lupu, studentă).

O întrebare se mas con
turează. Unde sunt ţigă
rile româneşti î  Aproa
pe nicăieri nu le-am vă
suţ One le „pipăi»*? A- 
dică, cine are privilegiul 
să le obţină (Pe că» în
tortocheate) şi apei să te 
vândă pe cont personal, 
te «cop de piofi*? Bete 
nevoie ca. alături de cete 
cu preţuri asteonomiee, 
să se găsească şi ţfe 
gări ieftine, pentru bu
zunarul oricărui fumător. 
Şi asta In fente unităţile 
care desfac aceste pro
dusei

leg rame aşteptate cu atâ 
ta nerăbdare de la rude,
apropiate, de la prietenj. I
Lunar se distrj 
1500 de scrisori I 
rina Tisu (Ţebea),

s  cţă

Oliviei
Lupşa (Rişca şi Vălenii, I
Viorica Ştefan (Ribiţa i i 'ica Şti 
Uibăreştlf,
(Urnea
Popa (CMşan şi KiWcii 
ra), Letiţte Martin (Câ- 
raciu), dar şi ceilalţi fae-1 
tori poştali ce aparţin de; 
Oficiul Bate de Criş suiit |  
conştiincioşi, Îşi fac sei-l 
viciul cu toată răspundă, f

de dumneavoastră, d e }
lucrătorii oficiului con
cursul organizat de iţ- 
dfcţa ziarulri Cuvântul
liber* privind stimularea 
creşterii numărului de 
abonamente ? *

— Cu mult intere* şi 
satisfacţie în credinţa î 
ca şi unii dintre factorul 
poştali vor intra fn po- * 
sesla premiilor oferite de |  
redacţie. E foarte bine; 
că se face distincţie de| 
zona deservită, că să ţine* 
cont efe cei ce trebuie să» 
parcurgă drum lung - şi I 
greu până la poarta fie-* 
cărui abortat. Cât despre! 
abonamente, trebuie să ,  
înţeleagă fiecare dtitor |

Satele hunedorene 
zona de deal sunt fn 
necal restrânse, 
fac mai ales cele pe
TOT WiiWlittl
trie, in speţă 
sau.o mină.

Cele feri femei ou ta co
mun faşă, pe; lângă, pre
nume, şi nesapsa de a 
adus pe labe copii

o carieră 
-unu) jjn

tre ele, crezând că In ca
zul primului născut a fost 
fes accident, au fetid ad 
fm lume câte un fefpih Di:

denţa dintre personalitatea 
9* ««mele unui om, despre 
faptul că fiecăruia dini--* 
fitahe e predă^fiuat tm

... . .-/«a fesai auzit. 6
dificil, dacă na cluar im

itai de demonstrat a- 
febril. In sefiim» 

şthpţifiC ’ demonstrat

; 'r

al ziarului că e mult mai [ 
ieftin şi convenabil sât 
primeşti ziarul acasă de-! 
cât. să-l cumperi în fie-1
care zi!
Convorbire consemnată de I 

SABIN CEBBU *
t — mmrnt

s-au
mutat la oraş, âm; 
o coincidenţă stranie. 

Inşinte de a prezentat, a- 
coincidenţă fără,; o 

explicaţie logică, trebuie 
arătat de ce am precizat 
mărimea satului. Mai În
tâi pentru câ Intr-O comu
nitate mai numeroasă acest 
lucru poate ar fi trecut 
neobservat. Apoi, pentrf că 
anumite fenomene, cum e 
cel fă discuţie, apar cu o 
frecvenţă mal mare în co
munităţi restrânse, relativ 
izolate. •

Dar să vedem despre ce 
coincidenţă este vorba. 
Doar trei femei din sat 
poartă acelaşi nume. Până 
aici nimic neobişnuit. Roa
te doar faptu) eâ acesţ 
prenume e purtat în alte 
zone de bărbaţi. Dar în a- 
ceastă zonă doar femeile 
se pot nţimi Sava. r

nefericire cu acelaşi 
d« handicap, 
cea de-a treia nu s-a inii 
hazardat ăă nască un a|t 
copil cu problriUe

Asemănările între desti
nele nefericitelor mame nu 
se opresc aici. Două diâ- 
tre rie au avut băieţi, pri
ma doi, cealaltă imul. Au 
avijt, Cpri durerii de a 
fi adus pe'Iunie feciori bol
navi t-a armat peste- ani 
cea pe care o resimte ori
ce mamă obligată să-şi în
groape copiii.

A treia dintre Save se 
poate considera mai no
rocoasă. Are două fete 
surdomute. Spre deosebi
re de celelalte două ternei, 
ea este Insă bucuroasă că 
fiicele sale, azi femei t» 
toată firea, au urmat cursu
rile unor şcoli speciale, 
sunt sănătoase altfel.

Teorii despre taterdspen-

că fe«cv«nţa persoanelor 
handkipatfş f-jjBjjţ* naştere
este ridicată în Safete izo- 
lste, în caste căsătoriile »-au 
tăcut filtre membrii ace- 
leiasi comunităţi. „Hei 
« ie r i  se nuntesc Sava fn 
sat la noi. Pe toate trei 
Dumnezeu le-a pedepsit 
atât de greu" — remarca 
sOţui uneia dinte» femei. 
De ce această grea pedeap
să, mai ales ta m căzui 
cuplurilor OU băieţi părin
ţii nu se Înrudesc ? De ce 
această stranie Coincidenţă? 
Se poate face v*e» fegătU- 
ră între numele şi soarta 
eetor trei femei ?, se în
treabă oamenii. Greu de 
admis, dar mai ştii ?

VIORICA ROMAN

• tj^ i u w ş t t  a tete fita-
ţ t  pilite reUeltnîoă creşti.

S u ^ S A N ^ M ^ d e  S
tre} asocfaţt famtetffri, Mon- 
teanu. PQpescşu Sîageontan, 
pnltcUnina intenţionează să 
devină un sprijin real 
pentru persoanele neajuto
rate. Deocamdată; o dată 
pe săptămână, se asigură 
asistenţă medicală gratuită; 
persoanelor nevoiaşe. Po- 
tkfintea reuneşte 7 me
dici şi este condusă de dr. 
lNUnteanu. «paeMfct ta 
iidK rteddte la spitalul 

Conducerea po- 
Hrifaicii intenţionează ca > 
în viitor să paată asigura 
condiţii de spitalizare, iar 
pentru îngrijirea bolnavi
lor să angajez»măicuţe.
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Centru — periferie, două lumi distincte ?
Pe cei care vor să ve

rifice adevărul afirmaţiei 
din titlu li invităm s-o 
te pe jos, către orele serii; 
din centrul Devei spre pe
riferie, să zicem spre Mi
cro 15. Senzaţia trecăto
rului este e | treptat-trep- 
tat treci dintr-o zonă civi
lizată, cu trotuare curate 
0  zoi» verzi întreţinute, 
într-una ce s-ar putea de
finii prin opusul acestor 
aspecte de ordine şi cu
răţenie.

Nu s-ar putea trage o 
linie fermă de demarcaţie 
Intre. cele două zone. dar 
diferenţa dintre ele devi
ne ' vizibilă mai ales de 
prin cartierul Dacia. Mai 
exact, de pe aleea ce tre
ce pe lângă curtea Şco
lii Nr. 3 Deva şi dă în stra
da Emineseu, în faţa uni
tăţii militare. Aici, la um
bra unor sălcii, mai mul
te persoane, de toate vâr
stele. bruneţi şi nu numai, 
care pe lângă o masă de 
beton, care direct pe pă
mânt (căci iarbă a cam 
dispărut din această zonă 
verde) jucau rummy. Ni
mic ilegal, dacă nu se joa
că pe bani (şi doar în tre
cere fiind, n-am putut se
siza dacă se manevrează

sau nu bani). Dar gălăgia, 
aspectul ciorchinelui uman 
nu-ţi putea lăsa decât o im
presie neplăcută.

Cu cât de îndepărtezi de 
centrul municipiului, eu 
atât covorul asfaltic al 
trotuarelor devine O rari
tate, sau -cele care o au 
sunt crăpate, au gropi. ŞI 
mai ales-au gunoaie (hâr
tii, mucuri de ţigară, res
turi vegetale). De la inter
secţia cu bulevardul Băl- 
cescu. strada Emineseu măi 
prezintă şi alte „amănun
te* care-i dau un aspect 
dezolant. In primul rând 
sunt lucrările . care s-au 
efectuat în zonă şi. care nu 
s-au finalizat (ori s-au fi
nalizat şi nu s-au finisat?). 
Certă este doar impresia 
de şantier pe care-o res 
piră zona. Pe partea opu
să a străzii, trotuarul se 
remarcă nu numai pentru 
că respectul f a ţă  de 
curăţenia sa e Înţeles ca 
ceva facultativ. Ci şi prin 
faptul că este mai animat, 
populat fiind de copii, pui, 
femei ce stau la taclale în 
faţa blocului. consuma
tori de bere, care în lipsa 
unui loc ia mese ţa beră
ria de alături, stau aşezaţi 
pe scări sau se sprijină 
câte doi pentru a nu-şi

înpierde echilibrul aflat 
mare suferinţă.

Dacă apoi ceteşti din 
Emineseu pe sţrada Mine
rului, peisajul se schimbă 
puţin. Trebuie Temarcat 
că aici zona e un pic mai 
curată, florile mai îndră
gite de lofcatâri «Je pndp 
se vederea şi aici «mul 
Sfinţeşte ipcylb par ri pe; 
această arteră de cîrâtfea 
ţie poţi întâlni pe înserat 
(şi poate nu mimai atunci) 
aspecte imposibil de găsit 
fii centru. Cum ar fi de 
pildă, o Joiana scoasă la 
păscut pe zona verde sau 
mai încolo, lângă Liceul 
„Traian", capre şi oi. De
spre câini cu sau fără stă
pân ce să mai vorbim. Ca 
de altfel şi despre maşi
nile de toate mărcile şi 
mărimile, parcate şi pe 
zonele verzi şi pe carosa

bil.
Asemenea aspecte, vizi

bile pe străzi şi bulevarde 
intens circulate, pălesc da
că te aventurezi printre 
blocuri, prin pieţele de la 
periferie sau pe lângă plat
formele de gunoi. Am se
sizat discrepanţa dintre 
centru şi periferie (şi p-am 
ajuns chiar până la * mar
ginea oraşului 1) eu neplă
cerea pe care o încearcă

oricare devean care ţine 
la cartea de vizită a ntu- 
mctşiulu». Am făcut-o cu 
speranţa ci atat cei care 
se ocupă- de, salubritatea 
Devei, cât' mai ales locţii
torii zonelor vizate;- în săc. 
cin» cărata cade curâţe-» 
nia în juna blocurilor, 
vor acorda mai multă a-
tenţie felului în care ara
tă tik aa r^ . zweie vreri;'
cartierele în ■ ansamblu. 
Prezenţa animalelor pe 
zone verzi te-ar putea face 
să crezi că eşti Ia ţară. 
Nu însă şi dezordinea şi 
mizeria, pentru că avem 
în judeţ sate cu străzi şi 
zone verZj atât de curate 
şi cochete, încât ar putea 
rivaliza cu centrul orică
rui oraş. Deci, aspectul 
străzii şi al împrejurimi
lor blocurilor ţine de civi
lizaţia locatarilor, de men
talitatea lor. Iar a ieşi ia 
bârfă în faţa blocului în 
capot şi papuci, ori chiar 
în pijama (bărbaţii), spune 
mult despre gradul de in
struire al unor oameni, se 
traduce şi in aspectul dez. 
agreabil pe care-1 an une
le zone ale oraşului nostru, 
renumit altădată pentru 
curăţenia sa.

Escrocherie cu... factori
psihologici

.VIORICA ROMAN

De mai bine de un an, 
zona autogăriî Deva este 
invadată de un roi de ţi
gănci care huzuresc din 
zaci pânâ-n seară in aştep
tarea fraierilor. Practic, 
fiică din vremuri înde
părtate, ghicitul în palmă 
ori în Cărticică' rămâne 
nu numai o posibilitate le
jeră de a obţine ban*, ri 
mal cu seamă un mijloc 
de înspăimântarc asupra 
nenorocirilor oare o să se 
abfeă asupra pefsoanei su
puse escrocheriei.

Procedeu care are la ba
ză diverşi factori jpithOiO" 
gici, bine cunoscuţi de ţi
gănci. Omul, care ’se jaţâ 
dus în aceasta plasă, . «U 
greu reuşeşte să se des
prindă din panica ce şe 
creează. Păstrez şi acum 
în mirtte imaginea unui a- 
dolescent de 17—18 ani, 
care a fost acostat de că
tre, una dintre ghicitoare. 
Ap’arent, ţiganca se arată 
extrem de zâmbăreaţă, a- 
găţându-se de persoană 
precum scaiul de oaie, a- 
poi devine extrem de gra
vă: „Hai să-ţi spun ce ne
caz mare ' s-a abătut asu
pra ta. Să. nu am parte de 
copiii mei, dacă te mint. 
Nu-mi trebuie nici un ban 
dacă nu-ţi voi spune ade
vărul*. '

Ţiganca îţi ia mâna stân
gă, scoate o cărticică — o

sSS:

copertă de staniol. Pui ce
va bani pentru început, a- 
poi se derutează avalanşa 
de necazuri pe care te vei 
avea. „Ai doi vecini, care 
au făcut farmece pe tine. 
Au aruncat semnele luate 
în groapă c« un mort*. Iar 
singura salvare este ea, a- 
dică ţiganca. .

Pentru asta trebuie să 
plăteşti însă foarte gras. 
Sumele oscilează în func
ţie de banii pe care-i al 

-te tine» Nu mai departe, 
adolescentul amintit a scos 
rând pe rând toţi banii 
din buzunar, pe care i-a 

«■■«i&ite' ■goţ*.generozitate* ţi-

Alb ca varul, după pre- | 
Vestirea necazurilor şi ! 
„dezlegarea farmecelor*, a! 
plecat spre autobuz. In j 
timp ce piranda a plecaţi 
victorioasă spre .Macul | 
Roşu*, unde şi-a stins se- j 
tea. cu aiţe concubine. Ve
selie mare. „Ani dat o 
lovitură frumoasă. Numai 
de la fraiera’ ăla blond, 
am luat 3100 de lei* —i 
se confesează grupului ţi- ( 
ganca.

3100 de fel! O zi de 
muncă bună, aruncată ta: 
mai puţin de 10 minute.' 
Dar, pentrn câteva clipe, 
să ne întoarcem la o zica
lă din popor: „Prateia şl 
domnia se plătesc!*.

CORNEL POENAIfţ
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•  Simt fericit că mă aflu din nou pe 
frumoasele meleaguri hunedorene, de 
care mă leagă profunde sentimente de 
dragoste şi prietenie. Aici se află măr» 
furiile cele mai elocvente ale nuri ti mi
lenarei istorii a talentatului nostru po- 
por. jconslder Judeţul Hunedoara o Româ
nie rnlcâ, cu oameni minunaţi, deosebit 
de ospltalierij De altfel, era cât pe-ad 
şă candidez pentru Parlamentul Româ
niei in Judeţul Hunedoara. Am candi
dat Insă In Dolj. Ştiţi, cred, câ soţia 
mea e'ste de pe aceste meleaguri şi a* 
cesta este un motiv & plus să vin aici 
oridhtd; cu cea mai mare plăcere. 1

•  Da — fiind vicepreşedinte al PwSJS.
şi senator In Parlamentul României —- 
sunt un om 'politic. Deşi politica nu-mi 

altul fiind ; rostul meţi In. aceaiUă 
î t e .  Un muncitor de la Combinatul 
din Hunedoara îmi spunea odată oi sa 
reste ceva mai urât pe lume ea |KsUt|ea. 
{Dacă fac politică este- pentru ca vroau 

tluleşc ţara. mea şi 
pe care-1 iubesc din tot sufiriuL V

•rr' '  - ,umii m m

A 4 ' #iu b ese ţâra frum oasa ■ 
poporul e i ta len ta t

Apa cam 3 Informat „Cuvântul II- 
%*f* din 17 august a.c., senatorul şi poe- 
M  Adrian Pâtrnesctt, vicepreşedinte al 
Partidshi Socialist "al Muncii. preşe- 
«Hotele Partidei Naţionale din Parlamen
tul României, membru al delegaţiei ţării 
noastre in Parlamentul Europei de la 
Strasbourg, s-a Întâlnit la Deva ca mem
bri şi simpatizanţi ai P-S.SL, precum 
şi eu un sure număr de admiratori ai 
•săi şi ai poeziei sale. Prezent Ia această 
manifestare de neuitat, ziarul nostru i-a 
urat un călduros bun venit pe melea
gurile hunedorene şi, totodată, i-a adre
sat câteva întrebări. în pagina de faţă 
ne propunem să prezentăm, evident con
centrat, răspunsurile distinsului oaspe
te 1i întrebările noastre, precum şâ ia 
numeroase altele formulate de cei pre
zenţi ia Întâlnire.

p Ceauşescu a avut multe ş . .
calitate «u 1 se p a te  nege 

a/is#  un mare p . El tiu s-a Ittsgt 
3fepftpi&eiss«t, nlfil de Moscova, {dri d ţ i ' 
Occident, ceea ce i-a deranjat şt pe vam 
şf pe al|ii. De aceea, căderea lui — £ ■ 
Aftnd seama şi de nemtiffnarirfie pe» 
sondai — era iminentă. Bl j t  « tW tf 
M  trebuiau să cadă. Şi a căzut — cu 
sprijinul spionajului din est şi «uri — 
dar cei ce l-au dărâmat, n-eu fost fee* 
ţri« Steltae şl nici din apariţia» <d 

trteciştil lui. Oetf adeVAwtt ; 
că eu t-am emagrat pe Ceauşescu şi nu 
mă ruşinez cu asta. O să-l omagiez pe 
oricând face bine pentru ţara noastră, 
atât de frumoasă şi bogată cum nu sunt 
multe In lume.

•  Guvernele Roman şl Stolojan au, 
fost Imbecile. Au procedat ca acei piloţi 
care, după ce au dus aeronava in pră
pastie, s-au văicărit că economia româ- 
n^ască este la pământ.
' ( Marile combinate şi fabricile făurite, 
mi de dictatură, ci de acest popor har
nic, au fost falimentate, dolarii ce se 
găseau In vistieria ţării in Decembrie 
1989 au fost risipiţi în vânt. Şi este 
ba nu de câteva, ci de multe miliarde. 
Unii susţin că perioada comunismului 
este o pată neagră în istoria României. 
Afirmaţia este aberantă. In anii comu
nismului pe pământul patriei s-au rea
lizat multe lucruri formidabile.

•  Criza românească îşi are una din 
cauze fh prăbuşirea CAER-ului, cerută 
cu insistenţă de Petre Roman. Aşa s-au 
pierdut pieţe sigure do desfacere pentru 
produsele României. Am multe să-i re
proşez preşedintelui Iliescu, dar îi apre
ciez strădania pentru a găsi noi zone 
pentru ceea ce realizează economia noas
tră.. De aceea merită apreciată recenta 
vizită în America Latină, cu care prilej 
s-au încheiat o seamă de tratate şi. in-

r egeri benefice pentru ţară, a găsit pie- 
pentru produsele româneşti — auto

camioane, tractoare ş.a. — care nu simt 
cu nimic mai prejos decât ale altora.

•  Dacă nu era Iliescu preşedintele 
tării —• un om echilibrat, politician abil - 
-*• in România ara război civît. Ar tre
bui insă să fie mai prezent In viaţa pa

triei, măi ferm. Perioada grea pe eare 
o parcurgem îl cere aste.

•  Greva nu este o soluţie, dar ea e 
provocată de viaţa grea ce o duce po
porul. Important este însă că aceste ma
nifestări să nu ducă la învrăjbirea unor

fel, ei are ingrata sarcină să continue 
reforma iniţiată de guvernele Roman şl 
fitolojan, pe capul Iul a căzut elimina
rea subvenţiilor şl aplicarea TVA-uldi 
care au prăbuşit şi mâi mult nivelul de 
trai al poporului. De aceea cred că criza 
din ţâră, nu numai câ nu este stopată.

De vorbă eu omul politie 
şi poetul ADRIAN PĂUNESCU

oameni Împotriva altora. Ii înţeleg pe 
cei aflaţi în grevă şl consider că cere
rile lor Sunt îndreptăţite, izvorâte din 
traiul lor tot mai sărac. Ţara este de 
altfel săracă, pentru că există îmbogă
ţiţi peste noapte, prin fraude, prin tră
darea ţării

•  FSM. sprijină Guvernul Yăcăroiu, 
dar nu ezită să-l arate greşelile. De alt-

dar se adânceşte. Multor oameni le-a 
ajuns cuţitul nu numai la os, ci chiar 
In suflet, cum foarte bine spunea'cineva 
aici. Este adevărat eă sunt semne de re
viriment, pe care PJS.M. le susţine cu 
tărie. Partidul nostru socoteşte că ceea 
ce trebuie .să se facă urgent este opri-, 
rea prăbuşirii monedei naţionale, proces 
pe care guvernul actual îl gândeşte, dar 
nu acţioneaeă.

•  Opoziţia este foarte necesară în- 
tr-o democraţie autentică. Mi-e groază 
de societăţile unde nu există aşa ceva. 
Dacă nu era opoziţia, programul Pfiit. 
n-ar fi atât de cunoscut. Opoziţia a cerut 
scoaterea în afara legii a P.S.M. Au ce
rut-o, de fapt, liberalii care nu sunt cei 
mai răi, dimpotrivă, fapt ce l-a dus la 
nereuşita intrării lor în Parlament Geea 
ce P.S.M. a reuşit.

•  Gorneliu Vădim Tudor este un ex
celent pamfletar. Poate cel mal bun, 
deşi avem şi alţii. Adeseori in Parla
ment ne aflăm pe aceeaşi poziţie. Are însă 
multe de învăţat pentru a fi un om po
litic, El spune ce gândeşte, or politica 
nu se face cu buldozerul.

•  Am fost şi sunt contestat, dar fap
tul acesta nu mă deranjează, dimpotri
vă. Şi pe vremea dictaturii mi s-a întâm
plat asta, unei* poezii fiindu-mi inter
zise de cenzură. De altfel, din pricina 
poeziei mele am fost scos de la revista 
„Flacăra", am fost pus la Index, iar ce
naclul „Flacăra" a fost interzis. Unora 
le era frică de Adrian Păunescu fiindcă 
avea — ziceau ăi — prea mare audienţă

' la oameni — şi puteam să-l iau locul 
CUiva. Eu n-am vrut şi nu vreau locul 
nimănui, eu am locul şi rostul meu în 
această hune. De la a contesta până ia 
a jigni, cum o face „presa de sub chl- 
loţi“ —r este însă o cale lungă.

• Cenaclul „Flacăra" vreau să-l re
înfiinţăm sub denumirea „Şi totuşi iu
birea". în ce priveşte perioada ce o par

curge arta şi cultura românească, aceas
ta este foarte dificilă. Editarea unei 
cărţi este extrem de scumpă. Mi-şir 
trebui vreo 4 milioane de lei pentru a 
tipări o carte ce o am gata :*•> dar nu i 
am aceşti bani. Să nu mai vorbesc de 
difuzarea cărţii şi a presei, care este 1 
la pământ. ‘ j

•  Nu pledez pentru egalitarism, suht ! 
pentru o competiţie redă a valorilor j 
autentice. După Revoluţia din 1989 insă, j 
s-au ridicat nu coi inteligenţi, ct profi
torii care au secătuit ţara de bogăţii,

• trădătorii. Deasupra s-au ridicat câţiva 
ce au ştiut să facă — pe căi oculte —- 
bani, în vreme ce la fundul cănii t-a 
adunat zaţul — milioane şi milioane de 
oameni care o duc din ce în ce mai greu.

•  Eu cred într-o convergenţă a sis
temelor. Adică să luăm 6* este bun tn 
fostul sistem Îşi să le continuăm în cfel 
viitor. Aceasta este calea RomânleL

•  Parlamentarilor ni se Impută că 
prea mult discutăm. Or, ăsta este rolul 
nostru — să parlamentăm- Gări o lege 
trebuie extrem de bine cântărită, gân
dită. Uite, un exemplu: Unii vor să vîn-

- dem jpământul ţării străinilor. Or, pă
mântiu este una din acele probleme —* 
este poate singurul lucru în care sunt 
de acord cu Theodor Stolojan — eu care 
nu se glumeşte.

•  Unirea stângii ? Este necesară, dar 
încă riu posibilă. Unirea şe va reaHza 
numai atunci când vom acumula sufi
cientă suferinţă.

m Intrarea în Europa ? Păi suntem 
acolo. Dar Europa este o pensionară bă
trână care ar vrea să facă din ţara noas
tră un Lipscani al ei. Or, România este 
o ţară foarte frumoasă şi bogată, are un 
popor minunat şi talentat, care are pu
terea să facă din naţiunea noastră una 
demnă şi respectată între naţiunile lu
mii.

în finalul întâlnirii de .la Deva, dis
tinsul senator şi remarcabilul poet A- 
drian Păunescu a recitat, cu glasul vi
brând de emoţie, poezia „România eter
nă", a cărei ultimă strofă o reproducem 
pentru puternica ei chemare către su
fletele noastre:
„S-au aşezat necazuri mari pe ţară 
Dobânzile fărădelegii cresc 
Vegheaţi ca ţara noastră să nu piară 
Să nu se stingă neamul românesc!".

A consemnat 

TRAIAN SONDOR



D  I N  L  U  M  E  A  L  A  R  G  Â  M "  * -
Feministele, canadiene Împotriva 

imnului naţional
„O, Ganada", cum se intitulează .im

nul naţional al ţării frunzei de arţar, 
este discriminatoriu faţă de femei. Căci 
textul său 'elogiază „adevărata iubire pa
triotică la toţi fii săi*, ceea ce, dacă în 
limba noastră nu poate să trezească reac
ţii deosebite, spusă în engleză creează 
probleme: „sons“, fiii masculini, nu poa
te fi în nici-un caz confundat cu „dau- 
ghters" —fiice.

„De fiecare dată, după ce-am cân
tat imnul — spune Juditn Olson, femi
nistă declarată, profesoară de muzică la 
Chester Public School din Toronto — fe
tele ridică mâna şl mă întreabă: şl 
rândul nostru când vine ?“

In favoarea unei., modificări; a tex
tului s-au mobilizat scriitoarea Margaret 
Atwood, una din gloriile literare ale 
Canadei şl numeroase alte personalităţi.

Pentru moment, singurul pas concret 
a fost o propunere de lege pentru amen
darea Naţional Anthem Act, actul legisla
tiv prin care au fost aprobate cuvinte
le imnului. „Fiii noştri devine în noua 
versiune „inimile noastre". Dar reacţia 
parlamentarilor e deocamdată slăbuţă. Ceea 
ce le îndârjeşte şi mai mult pe femeile ca
nadiene *, când este cântat imnul naţional, 
unele îl fredonează doar cu gura închi
să sau pus şi simplu tac. Cu binecuvântarea 
primului ministru, dna Kim Champbeii.

Exemplul californian
i înfuriaţi de noua taxi, locuitorii 
din Covina, un orăşel din California, la 
câţiva kilometri de Los Angeles, au a* 
ţionat cu hotărâre, trimiţâhd acasă întreg 
consiliul comunal, în frunte cu primarul 
şi hotărând alegeri anticipate pentru Ia 
toamnă. Majoritatea covârşitoare a celor 
43000 de locuitori din Covina au votat în 
favoarea demiterii primarului Henry Mor
gan şl a consilierilor săi, imediat după 
instituirea unei noi taxe pe serviciile de

utilitate publică: gaz, telefon, apă şi e- 
lectricitate. -

„Mesajul către oamenii politici ai a- 
cestui oraş, al acestui stat şl al acestei 
tărie cât se poate de clar — a decla
rat William Mason, preşedintele „Aso
ciaţiei locuitorilor din Covina pentru un 
Bun Guvern": „Organizaţi-vâ cu bugetul 
pe care îl aveţi la dispoziţie, fără să mai 
jupuiţi cetăţenii după aceea".

Un gest ce riscă să găsească mulţi 
imitatori.

D elincvenţi în

. preşedintele Comisiei 
afacerilor culturale ale 
Senatului francez, aca
demicianul Haurice  
Schumann, a arătat In
dignat . unui reporter al 
săptămânalului „Le Po- 
inta că din cele 280 de 
infracţiuni relative la 
legea de folosire a lim
bii franceze dezvăluite 
în 1990 de Delegaţia ge
nerală a limbii france
ze doar 5 dosare au dat 
loc la urmăriri.

Aşadar cel puţin 275. 
de „vinovaţi" circulă în 
libertate pe frumoasele 
bulevarde lingvistice ale 
Franţei» pe sub nasul 
poliţiei cuvintdftor. De 
unde. mal In glumţ mal 
in serios, se vede dl re
introducerea pedepsei cu 
moartea, cel puţin fin 
materie de gramatici şi 
dicţionar, n-ar fi fntru- 
total absurdă.

O tânără thaiiandeză, vio
lată de 12 bărbaţi, a refu
zat să depună plângere 
Împotriva agresorilor, spre 
surpriza totală a poliţiştilor 
care au pus capăt asaltu
rilor prin intervenţia lor. 
Lucrurile s-au lămurit a- 
bia după ce victima, în 
vârstă de 24 ani, de pro
fesie prostituată, a făcut 
cunoscut că este bolnavă, 
într-o fază avansată de 
SIDA. ,41 iert, faptul câ 
l-am contaminat cu o ase
menea boală 11 consider o 
pedeapsă suficientă. In ceea 
ce mă priveşte, vreau doar 
să< fiu lăsată să trăiesc
• —* v - • O «

în pace în satul meu, atât 
cât îmi mai va fl dat să 
trăiesc*.

întâmplarea, pjină de 
-destule învăţăminte, s-a 
petrecut în provincia Ghiang 
Mai, din nordul Thailan
dei, ţară în care există o- 
ficîal înregistraţi 2039 bol
navi de SIDA şl cea 400 S00 
de seropozitivi. Explicaţia 
oferită de Ministerul Să
nătăţii Ţhailandez acestei 
situaţii catastrofale o con
stituie practicarea pe scară 
largă a prostituţiei, având 
ca urmare contaminarea 
masivă cu virusul HIV.

Y i o b n ţ t l *  m i c u l u i  e c r a n

Un ftolls istoric la licitaţie
Regimul de austeritate chipat cu toate elemente- 

şi tot mai acuta nevoie le de confort imagina- 
de devize ce se simte la bile, inclusiv cu un ele- 
Belgrad impune scoate- gant bar, a parcurs în 
rea la vânzare a tot mai două decerni de serviciu 
multe dintre* valorile sen- doar 20 000 km şi ia star- 
timentale — şi nu numai tul de la cota de 814 000 
— aflate în ţară. în cu- dolari. In cadrul âcele- 
rând va fi rândul su- iaşi licitaţii se vor mai , 
perbei colecţii 'de auto- vinde patru Mercedes 600, 
mobile- ce a aparţinut li- dintre care aouă n-au 
'derului legendar al Iugo- transportat niciodată per- 
.slaviei, mareşalul Ioşip soane, ci doar gardebora 
Broz Tito. Vedetă va fi mareşalului şi darurile 
fără îndoială Rolls-Royce- primite eu. ocazia dife- < 
ul primit cadou prn a- ritelor vizite, 
nii ’60 de la regina Elisa- Pentru a putea intra 
beta a II-a a . Angliei. în licitaţie, potenţialii 

-Automobilul, un Phanton cumpărători sunt obligaţi 
V, lung de 6 m, cântă- să depună o garanţie de 
reşte 2,5 tone, este e- 160 000 dolari.

Pinul lui PirandeHo este bolnav
„Pinul lui Pirandello", trunchiul şi coroana, în 

copacul ce-şj proiectează vederea stabilirii diagnos- 
umbra peste mormântul ticului şi -prescrierii tra- 
celebrului dramaturg, la tamentului. Printre cau- 
Agrigento, este bolnav de zele bolii sunt şi tăieturi- 
cel puţin doi arii, ceea ce ie făcute în Coaja tulpi- 
a făcut necesară inter- nii de îndrăgostiţi şi tu- 
venţia „medicilor". Trei rişti, ca şi paraziţii care 
botaniştl, profesorul Gio- i au atacat ramurile. In- 
vanni Liota, specialist în tervenţiile au ameliorat i 
etimologie agrară la Uni- puţin lucrurile, dar tra-1 
versitatea din Falermo, tamentul trebuie să con-1 
Giovanni Granata, do- tinue. In altă ordine de l 
cent de patologie vegeta- idei, se intenţionează ca ţ 
lă la Ateneul - din Cata- zona în care se află casa - 
nia şi NIario Catalano, natală â dramaturgului să 
de la Grădina Botanică devină locul unui „Parc 
din Roma, i-au verificat pirandellian*.

O anchetă încheiată de 
curând de cercetătorii din 
California a pus în stare 
de alertă întreaga populaţie 
a S.UA. Conform statis- 
ticilor, violenţa TV a a- 
jnns Ia efecte catalogate 
devastatoare astlpra copii
lor : fiecare paşti ameri
can In vămii de 12 ani a 
vizat comiţânda-se pe e- 
cranele televizoarelor cir
ca 8000 de crinţ. Din 4 
programe difuzate la *- 
rele de maximă audienţi
MmnmAnMywwwwwvwVw

ale serii, cel puţin unul 
conţine scene de extremă 
violenţă. Cifrele vorbesc 
de la sine şi perspeetivble 
sunt şi mai sumbre, căci, 
începând cu 1994 telespec
tatorii din San Francisco 
vor fi acoperiţi de avalan
şa unor noi programe ale 
celor peste 500 de canale 
TV abia create, care, şe 
ştie din practică, n-an 
altă metedă maisigUrăde 
a-şi câştiga „audienţa" de
cât apeiănd la emisiuni din 
ce In ce mai violente şi 
mai pline de groază.

• mmm » «m « iw  s mm a am
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ALGER: Bulevardul Zireut Youcef.

, „In triade există şl ele
mente bune şi patriotice. 
Va trebui să le sprijinim", 
spusese Den Xiaoping a- 
tunci când lansase politi-

sunt contagioase
Cariile sunt contagioa- minaţi, circa 25 la sută 

se. După rezultatele u- prezentau un ridicat risc 
nui studiu efectuat în de a forma carii, şi a- 
Elveţia, aşa de răspândi- ceasta exact la acei copii 
ta afecţiune dentară este în a căror salivă fusese 
facilitată de prezenţa în identificată bacteria a- 
salivă a unui agent bac- gresoare. în mod obiş- 
terian. „streptococus mu- nuit, „streptococus mu- 
tans", care şe transmite tans“ nu trebuie să a- 
de la gură la gură ca pară în flora cavităţii 
urmare a unei sărutări bucale. Continuarea cer- 
sau pur şi simplu atunci cetărilor a reuşit să iden- 
când un părinte încearcă tifice şi modul în care 
biberonul pşntru a-i a- acţionează acest strepto- 
precia temperatura. coc, şi anume prin trans-r.

Studiul realizat în cli- formarea zahărului în a- 
nica dentară din Basilea cid lactic, o substanţă 
în colaborare cu O.MJS. ce distruge smalţul din- 
(Organizaţia Mondială a ţilor. Bacteria se trans- 
Sănătăţii) a constatat că mite la copii în primii 
din cei 6000 de copii exa- patru ani de viaţă.

prima sa conferinţă de 
presă, fiind retransmisă
imediat de toate agenţiile 
occidentale. Ea priveşte mai 
ales societăţile criminale

ca de reforme: „Nu tre- chineze din afara ţării, dar» 
buie să ne scandalizăm acestea au, după cum se
dacă drumul spre capila- ştie, puternice legături şi
lism este asociat şi cu fe ' cti cele dinăuntru. Şi cu 
nomene neplăcute, precum .toate acestea Yau Siju in- 
delincvenţa, prostituţia, co- «istă: „Nu putem con-
rupţia ; aspectele pozitive damna în bloc, trebuie să
prevalează totuşi asupra 
celor negative". Ei bine, 
în urmă eu câteva săptă
mâni, noul ministru al Si
guranţei Publice, Yao Siju,
57 de ani, numit în func
ţie pe 29 martie, merge 
chiar mai departe: „So
cietăţile secrete ale mafiei 
chinezeşti, temutele „Tria
de”, niciodată dispărute 
cu totul, aflate acum în 
plină înflorire, nu numai 
că nu sunt de condamnat 
în-dotalitate, dar mai mult, 
în anumite împrejurări pot 
juca un rol pozitiv, ca, de 
pildă, în Hong Kong, unde 
pot ajuta la blocarea pro
iectului de democratizare 
a vieţii sociale pe caro 
Marea Britanie vrea să-l 
pună în practică, înainte 
de convenita retrocedare a 
oraşului către Ghina, în 
1997 1“.

Surprinzătoarea declaraţie 
a fost făcută de omul nr. 1 
al poliţiei din Ghina în

tea din .urmă au jucat ro
luri importante în desfăşu
rarea evenimentelor istori
ce, precum Boxerii, care 
prin revolta lor de la în
ceputul secolului au de
terminat gtăbirea prăbuşi
rii imperiului şi a dinasti
ei pianciuriene Qing. Ches
tiunea e că atunci .când 
Mao făcea acest apel so
cietăţile secrete chinezeşti

decantăm. In aceste or
ganizaţii pot fi şi elemen
te bune. Trebuie să com
batem activităţile crimina
le, dar e necesar să spri
jinim anumite acţiuni po
zitive desfăşurate de aces
te societăţi, adesea anima-' 
te de un puternic spirit 
patriotic".

Ideea nu este de altfel 
nouă şi ea are precedente 
ilustre.

In 1936, Mao a trimis uh 
apel „Societăţii fraţilor 
mai mari", indicând tot
odată cadrelor de partid 
să întreţină bune rapor
turi cu societăţile secrete. 
De-a lungul istoriei, aces-

încetaseră de multă vre
me să mai reprezinte o 
formă da banditism social, 
transformându-se într-o 
autentică mafie. Iar acum, 
în plină trecere la „econo
mia de piaţă socialistă", 
iată, nu se ezită să se fa
că elogiul triadelor. Ba 
mal mult, un lider chinez 
se arată foarte mândru că 
în timpul unei vizite în
tr-o ţară occidentală, se
curitatea i-a fost impecabil 
asigurată de opt sute de 
membri ai unei bande. 
Revenind în discuţie ' ă -1 
supra Hong Kong-ului, unde 
mafiile sunt deosebit de 

-puternice, în ciuda- Inten
sei activităţi a poliţiei lo-

» Ctt o banală' seringă j 
I murdară de sânge, foto- | 
J sită ca armă (SIDA a *
I devenit o ameninţare I 

psihologică de luat în , 
[ consideraţie!) un toxico- i 
| man a jefuit recent o | 
> femeie, ta Milano. Ata- j 
| cui s-a produs puţin I 
; după miezul nopţii, pe *
(una din străzile centra- | 

le ale capitalei lombar- . 
! de. De Carmen Olivieri, I 
| 30 de anii s-a apropiat J 
* un : tânăr, înalt de circa j 
I 1,70 m, care, amenin- I 
î ţând-o cu o seringă, a J
I determinat-o să-i dea | 

banii pe care ii avea ■ 
l asupra-i (vreo 200 000 li- j 

re), cheile de la casă 
| şi documentele. După în- I 
- depărtarea agresorului, j 
I femeia a avertizat poli- |
! fia- ;
*________ __________I

cale, ministrul Siju a a- 
preciat că misiunea gu
vernului chinez este şă 
unească un cât mai mare 
număr de persoane '„apar
ţinând sau nu triadelor eu 
condiţia să fie patrioţi sin
ceri şi favorabili stabilită
ţii Hong Kong-ului, capa
bili să blocheze cu orice 
preţ iniţiativele unilate
rale ale englezilor de a 
democratiza oraşul înainte 
de 1997". Din datele fă
cute publice se ştia că în 
acest moment triadele dis
pun de circa o sută de 
mii de luptători şi coh- 
troleazâ complet jocurile 
de noroc, contrabanda, dro
gul şi chiar prostituţia.

Yao Siju nu s-a arătat 
preocupat de problema se
curităţii interne, chiar 
dacă criminalitatea creşte 
alarmant de repede. Ceea 
ce este desigur o realitate, 
crima, în special traficul 
de droguri şi sechestrările 
de femei şi ccpii (16 718 în 
anul precedent), atingând 
cote dramaPce

De fapt mulţi investi
tori străini au propriile 
lor gărzi ele corp, printre 
care nu de puţine ori, se 
numără şi’ femei' versate 
în arte marţiale. Ceea ce 
dă desigur o notă aparte 
capitalismului roşu.



SCOP
REFLECŢIA ZILEI

♦  „Acei care nu iubesc muzica, au ini
ma viciată şi depravată. Cum să- te înţelegi 
cu oameni care — prin natura lor — urăsc 
armonia?"

PIERRE RONSARD -

DESPRE MUZICA
•  „Muzica este o revelaţie mai-înaltă decât ori

ce înţelepciune ' şi orice filosofie. Cine pătrunde' 
sensul muzicii mele va fi eliberat de toată mizeria t 
în care se târăsc ceilalţi oameni**.

BEETHOVEN
„Muzica? Unicul exemplu de ce ar fi putut 

să fie comunicarea dintre suflete, dacă n-âr fi fost 
inventat limbajul, formarea cuvintelor, analiza idei
lor".

MARCEL PROUST
•  „Muzica este echivalentul unora dintre cele 

mai importante şi mai de neexprimat experienţe u- 
niane. După tăcere, este singura artă ce se pohte 
apropia, de exprimarea -a ceea ee este inexprimabil".

ALDOUS HUXLEY 
Selecţie de 
IL1E LEAIIU

I
acolo e in primejdie. DarJ 
de ce semnalizează I 
F.O.F. în loc de S.O.S.? * 

— -Telegrafistul e pu-1 
ţin fonfănit... »

— Locuieşte cumv.a aici 
un oarecare Mielu ?

— Nu, aici locuieşte fa
milia medicului Berbec...

— El trebuie să fie, că 
nu l-am mai văzut de 20 
de ani..

-  O -
— Dragă Mimi, ştii, so

ţul meu a aflat că-1 în
şel.

— Vai de mine ! Şi ce 
ai de gând să faci ?

— Ce să fac? îl iert!

V -  O -
— Am auzit că Popeas

ca l-a făcut pe bărbatu- 
său milionar!

— Dar ce era înainte 
Popescu ?!

— Miliardar...

-  o

— Vai, tu, 
frumoasă a i!

ce rochie 
Extraordi

nar ce ştiu unele croito- J 
rese să înfrumuseţeze fe-» 
meile/! «h— Ar trebui să înveţe >
şi croitoreasa ta... ' I

- © - i*
— De ce eşti suspicios, I 

Georgele ? — îşi întreabă * 
Olguţa- prietenul. Doar | 
eu ţi-am mărturisit de la •> 
început că nu-mi plac nici |  
băieţii frumoşi nici băieţii J 
deştepţi, mie îmi place de | 
tine...

-  O -
— 'De ce plângi, dra

gă ?
— Imaginează-ţi că ţi- 

am făcut un tort şi Gri* 
vei l-a mâncat!..,

— Nu • te necăji. îţi 
cumpăr eu alt căţel...

-  O —
— Văd că vaporul de

I
-  ©  -  1 

%

— Vecină, aseară am | 
văzut un tânăr care în- * 
cerca- să-ţi sărute fiica. |

— Şi a reuşit? J
— Nu ! Din fericire n-a |

reuşit... *
— înseamnă că n-a fost | 

fata mea...

Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

I
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Haz de necaz
usturătoare. Câte situaţii 
penibile nu au fost sal- 

Se ştie că râsul e să- vate printr-o vorbă glu- 
nătos şi nu doar pe post meaţă şi orice întâlnire 
de medicament ci şl co- între prieteni se bazează 
lac de salvare. Sursa u- pe buna dispoziţie creată 
morului este realitatea, prin umoţ, chiar şi noi 
dar nu ca un regret al oamenii putem fi cotaţi 
timpului trecut regre- după simţul umorului. Cu 
tăm bancurile politice de câţă. satisfacţie şi deta- 
altădată. în vremurile şare stai de vorbă cu un 
grele erau ca apa unui om glumeţ care ştie să 
izvor, ne răcoreau, ne îmbine problemele de 
mai potoleau arşiţa ce o afacerj cu câte o glumă 
simţeam m suflete, • erau SpUsa ja momentul o-
arma inofensivă cu care . ,_ _ , .
luptam împotriva unui Portun doar pentru a 
regim ce nu permitea descărca tensiunea. Tim- 
hazul făcut Ia necaz. Pe pul trece mal repede, su- 
atunci umorul nostru era fletele se leagâ prin umo- 
fructul oprit. Acum u- ruj fiecare zi, dar cât
morul şi-a reeipătat di- , .
mensiunile sale obişnuite ne'am bucura sa nu ma*
doar se ştie că românul fim nevoiţi să facem haz 
e şugubăţ din naştere. U- -de necaz, 
morul e veselie, e spi
rit de observaţie şi armă 1NA DELEANU

GÂNDURI NEPIEPTĂNATE
de STANISLAW ’ERZY LEC

Există un nimic mic şi un Mare Nimic.
Toţi vă vor binele. Nu vi-1 lăsaţi luat. 
Căsătoria este o instituţie. Nu cumva cu lu
crători prea puţini ?
Cu cât cazi mai de jos, cu atât te doare mai 
puţin. ,
In faţa piticilor trebuie să te pleci mult...
Uneori pedeapsa atrage după sine vina.
Noroiul creează uneori impresia adâncimii 
Scriu numai lucruri festive : despre Viaţă.
Din zâmbet apare râsul. Şi abia din acesta se 
naşte ridicolul.
Exploatarea omului de către om ? Umană, deci?... 
Nu orice masă cenuşie înseamnă creier.
Crucea pusă lângă numele unora, mulţi o iau 
drept plus.
Fiecare gunoi care luptă cu ventilatorul se con
sideră Don Quijote.

LA STAREA CIVILA
P  După ce a fost 

ani de zile preşedinte 
de tribunal, lonescu a 
devenit ofiţer de stare 
civilă.

— Domnişoară, con
simţi să iei dc bărbat 
pe dl Panait ?

— Da!
Intorcându-se spre gi

nere, ofiţerul 'stării ci
vile, distrat, îl întrea
bă :

— Acuzat, ce ai de 
spus in apărarea du* 
mitale ?

SOARELESoarele acţionează asu
pra sănătăţii umane prin 
lumină, radiaţii infrarpşli 
sau calorice şi radiaţii 
ultraviolete. Cultul soare
lui a dominat la toate 
marile şi vechile civili
zaţii, începând din lumea 
mitologică greacă, ajun
gând până azi la „soare- 
le-răsare“ în Japonia, da
torită darului său de iz
vor al vieţii şi tămădui
tor al suferinţelor.

Radiaţiile luminoase au 
acţiuni- complexe asupra 

•vieţii şi sănătăţii, condi
ţionând bioritmurile şl 
funoţîonalitatea . sistemu

lui nervos central, a com- ş.a. Radiaţiile ultravio- 
portamentului şi psihicu- lete, reduse la 1 la sută
Iul. Radiaţiile infraroşil din energia solară ce a-

influenţează favorabil dez
voltarea organismului prin 
asigurarea energiei calo
rice necesare proceselor 
vitale privind ' ijjetabolis- 
mul, circulaţia sangvină

ijunge la suprafaţa pămân
tului, au o valoare tera
peutică deosebită. Ultra
violetele asigură vitamina 
D, cu rol foarte impor
tant în metabolismul cal

ciului şi fosforului. Aceşj* 
tea stimulează glanda ti. 
roidă şi alte glande cţ) 
secreţie internă, respir 
raţia,-digestia,-circulaţia şl 
buna funcţionalitate ' 9
sistemului nervos. O mul* 
ţime de boli se amel! 
rează sau se vindecă su 
efectul benefic al ultravio» 
letelor. i

Cura helioterapeutică sapi 
fototerapeutică trebuie in» 
dividualizată şi suprave* 
gheată de medic, avândo* 
se în vedere vârsta, starea 
generală a organismului ş l  
sensibilitatea la acest fa»* 
tor terapeutic. în generaţ 
Insă trebuie să se albă bş 
vedere următoarele reco
mandări practice :

•  orele cele mai potrl*. 
vite pentru helioterâpi* 
sunt între 8--11 dimineaţaj

•  expunerea la soare tre* 
buie să se facă progrer 
siv, începând cu 5—10 ml» 
nute în prima zi, urmând 
ca această durată să 
sporită cu câte 5 minute bg 
următoarele zile. Este re* 
comandabil să se practic 
zilnic câte 3 expuneri .se* 
parate prin pauze de că» 
teva minute lawwwbră;

•  după baia de soare esfg 
indicat să se facă o baie 
în mare sau duş pentfll 
răcorrrea organismului:

•  este bine ca protejâ* 
rea capului să se facă eti 
ajutorul umbrelelor sau 
pălăriilor de paie sap) 
pânză şi nu cu prosoapg 
care împiedică transpirai 
ţia. De asemenea, estg 
util de a proteja ochii CU 
ochelari de soare. •

Ing. IACOB TRAIAN, 
Orăştie
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ORIZONTAL: 1) A pune în infe
rioritate ; 2) Rămas fără replică ; 3) Par
ticipantă la încoronare — A fura din ochi; 
4) Preţuită în lumea hună — Casa arma
tei (abr.); 5) Nouă interpretare muzicală
— Mesagere ale bunului gust; 6) Lovit
direct în inimă ! — Folosit la ducere ; 7) 
Stimulent de vorbă lungă — înţeles prin 
semne adânci ; 8) Strămoşul bascului (pl.) 
A da un semnal de alarmă; 9) îţi oferă 
numai crudităţi (pl.) —* Cuptor la do
miciliu; 10) Circumscrise în acordarea 
sufragiilor. -

VERTICAL: 1) Unele care abuzea
ză de încredere.; 2) Post de lungă dura
tă ; 3) Marchează un gol — Maxime in
trate în istorie ; 4) Scutită de medic — 
Pus pe picioare; 5) Remarcabili la pro
ba de inele — Mult-aşteptatul visătoare
lor fete; 6) Montare defectuoasă — Mai 
mult ca'nouă!; 7) Semn de îndreptare
— Sală de meditaţie; 8) în centrul Si
biului I — Formă acută de respingere;

9) Sortiment cunoscut de bere egipteană
— Emisiune în primă audiţie; 10) Ac
ţiune -vizând refacerea resurselor de e- 
nergie epuizate.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA. CAREULUI 
„PLAJĂ", APARUT ÎN ZIARUIv 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) STĂNESCU — G ; 2) FANARĂ — 
ŞAH; 3) EH — SC«*TURI; 4) LITORAL
— ŞA; 5) ATO — IT — R — T ; 6) 
RIME — ARENA ; 7) U — OZN — YUE; 
8) AZ — IFA — GV; 9) ALECSANDRI;
10) DOINAŞ — SUS.
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; Perspectiva unui guvern
i  de. uniune naţională se 

discută din ce ta ce mal 
intens ta ultima vreme, dar 
în Contrast: despre ce în
seamnă un guvern de uniu- 

i ne naţională se vorbeşte 
f: sau se scrie' puţin sau
I chiar deloa

Printre datele de care 
i se impune a ţine seamă, 

sunt următoarele : 
i — în situaţii critice, cu

, probleme grave, la' care 
un guvern de partid sau de 

. alianţă restrângă nu face 
. Jaţă sau nu-şi, asumă raş- 

punderea propriilor mă
suri. se impttne un guvern 
de uniune naţională.

— Guvernul de uniune 
naţională autentic şi legi- 
tim se alcătuieşte din re- 

ţ prezentanţii partidelor ce 
asigură o majoritate par-

Guvern te uniune naftmaii
lamentară absolută. ’

— Guvernul de uniune 
naţională acţionează în ba» 
za unei platforme-program 
ce implică concesii sau 
chiar compromisuri faţă 
de .ideologiile partidelor 
participante. limitate la 
perioada guvernării.

— Spre înlăturarea difi-’
cultăţilor de constituire a 
unui astfel de guvern, să 
se ţină cont de căile di
verse de constituire. El 
poate fi format din : 1.
Membri ai partidelor fidele 
platformei-program. 2. So
luţia luliu Maniu: -guver
nul din membri de partide 
îh consens, secondaţi de 
personalităţi Valoroase ale

unor partide ® nu se im
plică .ideologic ta orienta
rea politică a Statului, dar 
sp angajează ta funcţii 
majore până I« secretari* 
generali de ministere >şl 
consilieri ministeriali, ea 
de asemene directori ge
nerali de ministere şi cqn- 
ducători a unor importante 
instituţii sau întreprinderi.

Este evident că afh pro
pus un răspuns sumar ta-' 
trebării: Cum poate fi al
cătuit un guvern de uniu
ne naţională î De fapt, lâ 
originea acestor rânduri 
mi s-a impus întrebarea ; 
Cui aparţin oamenii poli
tici competenţi şi demni : 
partidelor sau Ţării ? Răs

punsul; Prin origine, apar
ţin majoritar partldtttiiî 
ce-î consacră şl ta suhsji- 
dlar şi Ţarii ce i-a fam m  
profesional Prin fissHia* 
te, d  trebuie să «parţial 
primordial Ţării şi secun
dar partidului Motivul ? 
Din punct de vedere pod
ite, partidul nu este Un 
scop. ta sine ei un mijloc 
al împlinirii imperativelor 
de stat, căci statul, ca in
stituţie politică, este su
premul scop în sine.

poncîuzia: Alcătuirea
guvernelor de Uniune na
ţională trebuie să se bucu
re de tot sprijinul posibil 
participării şi alierii celor 
mai valoroase personali
tăţi eliberate de orice con
strângeri din partea parti
delor.

VICTOR ISAG

Crezul constructorilor
!La punctul de lucru de 

pe strada M. Kogălnicea- 
nu, din Deva, noi am ajuns 
dis-de-dimineaţâ. Construc
tori din: Brigada a 11-a De
va, coordonaţi de dl Ni- 
colac Crâşmaru, erau pe 
«Chele. Fiecare acolo unde 
era nevoie, ca lucrurile să 
tneargă bine, edificiul să 
şe ridice, să poată fi pre
dat ia termen.

— Edificiul fiind o vii
toare biserică, stimate dle 
Crâşmaru, cum merg tre
burile aici ?

— Dl ing. Marcel Rin- 
der, care eonddee întreaga 
brigadă, toate lucrările, ne 
sprijină în fiecare zi. Be
neficiarul la fel. Partea de 
parter a edificiului o face 
beneficiarul, cu asistenţă 
tehnică din partea noas
tră, desigur.

— Dar să reţineţi că Bri
gada noastră construieşte 
Şi Banca Comercială, avem 
literari la Vinalcool Deva, 
la blocul 24, ’ la S.C. „Ca- 
lial" S.A. Deva, Fabrica de

pâine Simeria, la Catedra
lă ortodoxă Deva, peste tot 
unde se cere mână bună 
de constructor noi suntem 
prezenţi — sublinia dl Ioan 
Uivari, normatorul bri
găzii.

— Dle normator Uivari, 
vă rugăm sâ ne spuneţi
cum câştigă constructorii Ia 
Brigada a Il-a ?

— După muncă, după 
realizări. Dulgherii din for
maţia Iui Ioan Furdui, a 
Iu: Ioan Munteanu, Teofil 
Bândea, mulţi alţii, iau; 
lună de lună salarii bune. 
Dar şi trag, Uitaţi-vă , la 
ei. Pe schele, Din zori până

• seara.
— Crezul constructorilor 

noştri este să muncească 
bine, pentru ca beneficia
rii să fie mulţumiţi. Dacă 
muncim ca lumea şi bă
nuţii sunt tot mai mulţi, 
spunea în încheiere dl Ni- 
cofee Crâşmaru.

I-am dat dreptate.

GII. I. NEGREA
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■ Ţ3 august lS44 este- iă- 
r* tatbAăiă, © Kse&m 
căreia istoricii «oştri tre
buie să reflecte». *-o stu
diere cu oUecdvitateS 
ştiinţifică necesară şi 
Să-i stabilească . dimen
siunile, Semnificaţia şi 
Tocul ce 1 se cuvin Tn Is
toria contemporană a Ro
mâniei.

deAp*»£ 
biai şi sări aruncăm dtn- 
colo de tsitasi» patrţri. 
Victoria am obţinui-o prin 
lupta pe viaţi şl pe moar
te prin sânge şi jertfe, 
prin- atacuri şi contraata
curi corp îa corp, ta ca-

23 a u y u s i 1944
In rândurile de mai jos 

voi stărui doar asupra a 
ceea ce a însemnat 23 
august 1944 pentru cei ce 
ne aflam sub armele ţă
rii în acel moment, ee 
ne-a zguduit şi ne-a mar
cat profund tinereţea. E- 
ram elev sergent la Şcoa
la de Subofiţeri, de Rezer
vă de la Radna, judeţul 
Arad- Pentru elevii aces
tei şcoli militare, înca
draţi în formaţia de 
luptă „Detaşamentul Pău- 
liş“, 23 august 1344 a. în
semnat începutul luptei 
pentru eliberarea Ardea
lului de Nord, răpit sa
mavolnic prin Dictatul 
de la Viena, din 1940.

Cele mai grele bătălii 
la care am luat parte, 
au fost cele desfăşurate 
la mijlocul lunii septem
brie 1944, în sectorul: 
Păuliş, s Miniş, Ghioroc, 
unde duşmanul furibund 
ne-a atacat cu forţe de 
zece ori mal numeroase 
decât efectivele noastre 
de apărate. _ Excelenta 
noastră pregătire mili
tară şi nai ales senti
mentul patriotic ce-1 tră
iam la incandescenta vâr
stei celor măi generoase 
dăruiri — 20 de ani — 
ne-âu ajutat să zădărni-

drul cărora numai din 
compania a 6-a puşcaşi, 
din care făceam parte şi 
eu, au căzut la datorie 15 
eroi, în frunte cu vitea
zul nostru căpitan Ioan 
Fătu. s

Jertfele de la Păuliş se 
adăugau ta acel timp ce
lor din luptele de la Tur
da, Luduş, Oarba de Mu
reş şi din alte localităţi 
ale ţării, în care au că
zut zeci de mii de ostaşi 
ai armatei române pen
tru eliberarea Ardealului 
şi zdrobirea fascismului.

Un fapt ce mi se pare 
demn de semnalat din 
perspectivă celor 49 de 
ani scurşi de la luptele 
de atunci este înalta ţi
nută morală, disciplina 
exemplară, abnegaţia şi 
jertfa absolută de care a 
dat dovadă armata ro
mână ta acele momente 
de răsturnări radicale 
de situaţii, făcându-şi da
toria, de la ostaş la gene
ral, fără nici o ezitare, 
fără nici un gest de şo
văire. Aceasta a fost tră
sătura dominantă a Ar
matei Române, pa care 
nu trebuie s-o uităm, ci 
s-o cultivăm la cotele şl 
la exigenţele actuale.
Prof. DUMITRU SUSAN

’ O primă măsură ce se 
'' impune a fi taată pentru 

diminuarea potenţialului 
ţfe atac ai unbr patogeni 

■ c a : W t  spp., Helmin- 
thosportam spp, Fusarium
B0p„ Ustilag» spp., Septoria
«PP„ precyrnşi al unordău- 
riâtori (Zabrus tenebrioi-

- des. Cephus pygmaeus.
- Haploăipiodls marginala,
- diferite specii do muşte şl 
l afide), este evitarea culti

vării repetate, pe aceeaşi
. r ; soift. a cerealelor păioase. 

fn aeeLaşi timp, încadrarea 
tn perioada optimă de se
mănat constituie o altă 

'■ măsură foarte importantă, 
deoarece semănatul ' tim
puriu favorizează înmul
ţirea unor dăunători şl a- 
pariţia unor boli cum sunt 
muştele cerealelor, afide- 
te, mgălbenirea şi piticirea' 
plantelor etc.

Un loc important în ca- 
«Irul măsurilor de preveni- 

#1 combatere integrată 
ă diferiţilor patogeni şi 
dăunători îl ocupă trata- 

' mental chimic al seminţei. 
In- legătură cu tratamentul 
seminţei este de arătat că 
Oricare ar fi provenienţa 
seminţelor de cereale pă
ioase şi chiar dacă la con
trolul calităţii,, inclusiv cel 
sanitar; a* fost certificată ' 
ca bună, sămânţa trebuie 
tratată cu fungicide şi in
secticide. In condiţiile spe
cifice toamnei 1992, de se- 
eştă excesivă, s-a accen-" 
jţuat acţiunea vătămătoa
re a patogenilor care a 
culminat, în unele *; cazuri, 
chiar cu compromiterea
unor suprafeţe, în special 
la orz. Faţă de cele rela
tate mai sus, este necesar 
A se accentua că în nici 
O situaţie să nu se realize
ze loturi seininoere de grâu, 
prz şi orzoaieă de toamnă 
fără a se utiliza sămanţa 
tratată chimic.

Tâ stabilirea tratamen
tului seminţei este necesar

seminţelor şl manevrării 
sacilor se va purtă obliga
toriu echipament de pro
tecţie corespunzător (salo
petă, mască, ochelari, mă
nuşi etc.). tn timpul lu
crului nu se mănâncă, nu 
se bea, nu se fumează. Ma
şinile de tratat trebuie in
stalate ta spaţii deschisa, 
bine aerisite. Se va evita 

- contactul cU produseld chi- 
mice sau inhalarea lor. Du
pă terminarea lucrului,* se > 
spală bine mâinile şi faţa v 
cu săpun şl apă din abun-

ţre care Ustilago nuda şi ma perioadă de timp a fost ■*■<* iei ca şi ia ora şi or- “t™ t '7 ” *'VW7' denţă.
Helminthosporium spp., au înregistrată o creştere alar- zoaicâ, în cazul grâului. o Referitor la _ Criptedin, In caz de intoxicare, pâ-
rolul cei mâi însemnat. In- mantă a nivelului de atac atenţie deosebită trebuie este de subliniat că, fiind nă la sosirea medicului,
trucât tn anii * precedenţi de mălură, iar investiga- acordată şi prevenirii ata- toxic şi fitotoxic, datorită persoanei în cauză i se va " ■
sămânţa de orz şi orzoaica ţiile efectuate au stabilit cului gândacului _ ghebos, conţinutului_ ridicat de administra 1—2 pahare cu
nu a fost tratată chimic la că printre alte cauze un ale cărui populaţii sunt în mercur, se impune luarea apă sărată, după care 1 se
nivelul cerut sau a fost rol important îl are apa- creştere, mai ales în con- taior măsuri de prevedere, va provoca voma. In caz
tratată cu produse chimi- riţia unor populaţii ale diţii de monooultură pro- In sensul că tratamentul de contaminare a ochilor
ce nespecifice, s-au tare- patogenului tolerante sau nunţată şi de neglijare a* trebuie executat în condi- sau a pieR  ̂20na respecti-
gisţrat în unele lanuri a- rezistente la clorura etil- tratamentului chimic pre- ţii foarte bune_ pentru a vă se va spăla cu un jet
tacuri puternice de tăciune mercurică (Criptodin 2,5 ^tentiv. asigura uniformitatea _ răs- de apă cel puţin lâ minute,
zburător şi helmintosporio- sau FB-7), preponderent fo- Urmare a aspectelor ne- pândirii pulberii fungicide Se va eviţa contaminâ-
ză. Din această cauză, să- Iosită la tratamentul semin- gative înregistrate Ia utili- pe tot lotul de sămânţă tra- rea alimentSlor,' furajelor,
mânţa care urmează să ţel. Menţionăm făptui că. zarea clorurii etil-mercuri- tat. Supradozarea. sau acu- surselor de apă, canalelor
fie folosită în toamna anu- pe plan mondial ' produse- ce (componenta fungicidă mularea pulberii pe unele oe irigat etc cu aceste
lui 1993 poate fi puternic le organomercuriene sunt din produsul FB-7), în anul seminţe ca şi subdozarea produse. Ambalajele după
infectată, având o încărca- interzise din practica agri- 1991 a fost omologat pro- (neacoperirea acestora cu utilizare, se vor strânge şi
tură micotică ridicată. colă, în majoritatea ţărilor dusul' Chinoditox 55 PTS fungicid) duc, în primul caz distruge,’ dacă nu sunt aite

Pentru aceste conside- cultivatoare de cereale. A- (oxichineleat de cupru -fe la pierderea germinaţiei, prevederi în prospectul pro-
rente, în toamna anului ceste considerente impun lindan) şi recent a fost o- iar în al doilea caz_ la ne- dusului.
1993, ’ la sămânţa de orz urgentarea înlocuirii Crip- mologat şi produsul Tira- dezinfectarea corectă a ' se- Sămânţa tratată se va
şi orzoaica şe recomandă todinului (simplu sau în metox 90 PTS, în care minţei şi deci la expune- pâsţrâ la loc uscat, izolat
următoarele produse: Bay- formulare FB-7) cu produse Criptodinul a fost înlocuit rea ei la infecţii. Deoare- şj bme ventilat, în care nu
tah U 19 5 — 2 kg/to Be- având altă substanţă acti- cu Tiramet, pe bază de ce clorura etil-mercurică vor avea acces persoanele
nit 4,75 DS — 2 kg/to’, Be- vă, avizate a fi utilizate în metiltiofanat şi tiuran. (substanţa activă din Crip- neautorizate.'
nit 9,5 WS — 1 kg/to’ Be- ţara noastră pentru trata- Având ta vedere aceste todin) este un compus vo- se interzice utilizarea
ret U 57 — 2 kg/to, Pre- mentul seminţelor de grâu considerente, pentru pre- ^-il şi penetrant, devine seminţelor tratate în alte
lude SP — 2 kg/to, Raxil ta vederea prevenirii ata- venirea atacului gândacu- vătămătoare pentru germi- scopuri decât pentru seină-
2 WS — 1,5 kg/t, Sumi 8— cului de mălură. lui ghebos, în toamna 1993 naîie atunci când tratarea nat, precum şi utilizarea
2 WP — 1 kg/to, Systhana Pentru toamna 1993, la se recomandă tratamen- | e execută cu mai mult de sacilor folosiţi la manipu-
40 WP — 0,3 kg/to, Vinciţ tratamentul seminţei de tul seminţei de grâu, pe a 7 zile înainte de sema- ferea seminţelor tratate,
B — 2 kg/to, Vitavax 20(1 grâu se recomandă’ utili- lângă utilizarea-produsului nat. mai des daca săman- pentru ambalarea şi trans-

- <— 2 kg/to, zarea următoarelor fungi- FB-7 şi Chinodintox 55 fe conţine un grad de urni- portarea furajelor şi produ-
în cazul culturilor de orz eide: Benit 4,75 DS —- 2 PTS la doza de 2,5 kg/to cutate mai mare de 13 14 selor alimentare. Aceşti

şi orzoaicâ înfiinţate după kg/to, Benit 9,5 WS — 1 sămânţă şi a produsului fe suta sau dacă, după tra- saci se vor inscripţiona cu
premergătoare păioase, pe kg/to, Chinodin — 2 kg/to, Ţirametox 90 PTS la doza hat, mai ales dacă săman- roşu şi nu se vor folosi de-
lâhgă unul dintre fungici- Panoctine 35 — 2 1/to, Pre- de 3 kg/to, urmând ca trep- te* condiţii optime de pas- cât pentru ambalarea sa
dele menţionate se va fo- lude SP 2 kg/to, Raxil 2 tat să se restrângă pro- trare, ferind-o de umidi- mtaţelor tratate,
losişiinsectofungicidulFB-1 WS — 1,5 kg/to, Sumi 8 porţia de utilizare a pro- feţe® mediului ambiant.-.
în doză de 2,5 kg/to pentru «PLUS — 2 1/to, Tiramet 60 dusului FB-7 fa favoarea Deoarece produsele chl- Ing. NiCOLAS NlCUfcA,
a se preveni atacul larve- PTS — 3 kg/to, Vincit P produselor Ţirametox 88 mice utilizate Ia tratamen- inspector şef ia
lor gândacului ghebos. Să- — 2 kg/to, Vitavax 200 — PTS şi Chinodintox 55 PTS. tui seminţelor de cereale Inspectoratul
mânţa se tratează cu ames- 2 kg/to, Vitavaz 200. FF — Tratamentul seminţelor păioase sunt toxice, în tina- de protecţia plantelor 
tecul realizat în prealabil, 2,5 1/to. de cereale păioase se efec- pul manipulării, tratări! a! judeţului Hunedoara j

să se ţină teama de pato
genul şi dăunătorul ce tre
buie combătut, • diferenţiat 
pe culturi.

Este cunoscut faptul Că 
prin sămânţă şi din solul 
infectat se pot transmite 
o serie de patogeni, din-

respeCtâna* dozele indica
te fiecărui produs.

Principalul patogen im
plicat la nivelul seminţei 
tfe grâu este fiiletia spp., 
care produce mălură. Re
feritor la acest patogen 
este de arătat că, în ulti-

Pentru cantităţile de să
mânţă de grâu la care nu 
se asigură tratamentul cu 
unul ata produsele nemer- 
curice mai |us-menţionate, 
se va utiliza şi ta toamna 
1993 produsul Criptodin la 
doza de 1,5 kg/to sămânţă.

tuează cu maşinile existen
te ta dotare, bine reglate, 
avându-şe în vedere acope
rirea uniformă a seminţe
le». şi respectarea strictă 
a dozai de utifizare- Pentru 
o mai bună aderenţă se 
pot adăuga câţiva Utrl deo** /* B 1/M • >



-  VA STEX S-A.
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m :  000/31.77.40 * Fine: OW/31.30.90 " ^
va ofPra:

* FIRE Om bumbac pentru tricotaje;
* *TESATURt din bumbac sau bumbac in 
amestec cu fibre chimice pentru lenjerie de pai, 

.lenjerie de corp, cemas'i, rochii; bluze, 
îmbrăcăminte exterioara, echipament de lucru ai 
de protecţie.

CALITATE MAXIMA ia PRETURI MINIME I
gac« doriţi Rn CATALOG GRATUIT al 

ţesăturilor pa cere la producem, completaţi 
talonul de mei jo# mi datele societăţii dva. ai 
expediaţi-) pe adresa noeatra.

Va rugam aa ne tritnlteti un catalog gratuit Cu 
mostre de t ăiaturi produse da VASTEX S.A.

Oehomitea societăţii oomeroiala: ;;■/
,■«*;«» •* ’“*M'*;*»?,i*»r'#****-* *•»*•***•• • •• •** • ••••■•»««
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ea sediul in Deva, str. Horea, nr. 12—*14 , 
Organizează în ziua de 23 august 1993, ora 

8, licitaţie pentru următoarele autovehicule:
•  autofurgon comerţ izoterm R 8135 de

7 tone; ■ r  '
•  autobuz IKARtRS-211, de 24 locuri;
•  *2 autobuze IKABUS-2S6, de 47 locuri.
Setaţii suplimentare şe pot obţine la se

diul societăţii, telefoane 612168 si 612161, dl. 
Trio» Teof îl. (8HR .

LICEUL GU PROGRAM 
DE EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT 

D E V A
închiriază microbuz de 16 locuit pentru 

acţiuni turistice şi tractor pentru lucrări agri
cole şi transport materiale.

Relaţii suplimentare la telefon 617015.
au -Tir̂ l-.W, MtmiIll̂ iljl^jnirjIoAlil-ltuOV ■ nM» i l» n n  li . . III fii! I ...

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 
D E V A

Str. ţapi*' nr. 1$ (bloc ACOMIN) 
OtpuAiezd curs intensiv de pb ̂  .. 

practică şi teoreRcă de 1& zile şl de 30 zile, 
cu un preţ accepta nu.

Cei interesaţi (studenţi, elevi etc.) pot 
solicita relaţii la telefon 61 53 34 sau la sediul

i i îm ii,« m u .m m  t  .m m

v ■; ' j
REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE |

COMUNALA ŞI LOCATIFA j
î
I

■Iî de a achita contravaloarea materialelor nece-.l 
|  sare pentru producerea apei potabile şi pentru |  
* a se evita situaţii de genul Sebeş, Bistriţa şi J 
I altele, vom fi obligaţi să sistăm ftunizarea apei |  
I potabile în municipiul Deva, oraşele Haţeg, * 
{ Călan si Simeria.

t

Ia
i"A .
i

\a
t

D E V A  

Anunţă populaţia că este in bilitate ?

i%
RENEL Mintia ne atenţionează că nu va |  

i  relua furnizarea apei calde eu data de 1 sep-1 
| tembrîe 1993, dacă na achităm integral dato- * 
» riile noastre faţă de această unitate. ?
.§:" . • |  

Tot din lipsă de fonduri suntem neveiţij.
f să oprim activitatea de reparaţii şi revizii la |  
j sistemele de preparare şi distribuţie a energiei ţ  
I  termice si anei notabile.» ^ I
t

S.C. COMAT S.A. HUNEDOARA

cu sediul fa Deva,, str, 
telefon 095 •

Depozitelor, nr. 
-617210

5,

OFERĂ DIN STOC

Acumulatoare 
la preţul de 53 130 lei/buc, 
TVA şi adaos comercial)-

IIII
I

auto 12 V x 76/105 Ah,i 
(inclusiv I

Acest acumulator, cu posibilitate de func-« 
ţkmare m trepte, este ultima expresie a teh-J 
nologiei in domeniu. I

Producător: Johson Controls — Canada. ■
 ̂ < (658) I

Faţă de cele menţionate facem ua ultim!I«*v vvşv xuvvui
/ a p e l  la toţi beneficiarii serviciilor noastre d e | 
l a achita de urgenţă datoriile faţă de R.A-GjC.L. ţ  
«Deva. f

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE
D E V A

Anunţă toţi agenţii economici (societăţi 
comerciale, S.R.L., S.N.C. s a.) că In conformi- i 
tate cu NOTĂ DE NEGOCIERE nr. 2813/02.» 
VID. 1993, Încheiată intre Ministerul Industrii- ! 
lor, RENEL şi Ministerul Finanţelor, începând ţ 
cu, data de 2 august 1993 preţul energiei elec
trice s-a stabilit la 39,20 LEI/kWh plus TVA 
pentru consumatorii alimentaţi la 380 V saif 
220 V.

Pentru abonaţii casnici rămâne preţul e- 
netgiei electrice actual pentru populaţie, de 
28 lei/kWb-

L • V* .
SUMARUL 

EMISIUNILOR DE

— sâmbătă (după înche
ierea programului I

— duminică, ora 6, pro
gramul I

— duminică, ora Ml, pro
gramul n

•  „Focus” (rubrică 
informativă)

•  Dedicaţii
muzicale ■-

a Consemnări :■ '*'

a Calea spre 
adevăr

-a- Moda

•  Film artistic.

--------------------------- ---------------------- -
Desene antosUe>;: 20,00 Actualităţi; 20,35 
Rosttiri, rostiri i 20,40 Sport; 20,45 Film 
seriaL „DALLAS” (261); 21,45 Reflecţii
rutiere; 22,00 Studioul economic; 22,45 
Micro-recitalul formaţiei „Direcţia V“ ;
23.05 Confluenţe ; 23,50 Actualităţi.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16.05 Bijuterii muzicale ; 16,30 Desene a- 
nimate; 17,00 Tradiţii; 17,30 O Viaţă pen
tru a idee ; 18,00 Festivaluri pe meridiane; 
1839 Film social. „Oshin” (Japonia, 1983);
19.00 Emisăune în limba germană; 20,00 
Aetualităţi; 20,35 Worldnet USIA; 21,00 
TVM# Mesager; 2130 Documentar artis
tic; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30 TVE Inter- 
nacionat; 23,00 Lumea ideilor ; 23,30 Sta
dion.

VINERI, 27 AUGUST

PROGRAMUL I: 7,00 TVM a Tele- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi ; 11.00 TVR Cluj- 
Napoca ; 12,00 Calendar ; 12,30 Descoperi
rea planetei ; 13,00 Ecran de vacanţă; 13,38 
Desene animate; 14,00 Actualităţi ; 14,15 
Ora de muzică ; 15,15 Album fie vacanţă; 
1630 Actualităţi; 16,05 S.O.S. Natura!;
16,35 Arte vizuale; 17,05 Magazin fn limba 
germană ; 18,05 Pro Patria ; 19,05 Cultura 
in lume ; 1930 Desene animate ; 20,00 Ac
tualităţi; 20,35 Sport; 20,45 Film serial. 
„Pasărea Spln“ (Anglia-Australîa, 1986) (I);
21.40 Viaţa politică ; 22,10 Top 3, 2, 1;
22.40 Gong ; 23,10 Să-mi cânţi un cântec 
de iubire ; 23,35 Actualităţi; 23,50 Film 
artistic. „Primăvara romană a doamnei 
Stonp“ (SUA, 1961); 1,35 întâlnirea de la 
miezul nopţii.'

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16.05 Divertisment internaţional; 16,35
Desene animate; 17,05 Sport-magazin;
1930 Concertul orchestrei ' Filarmonicii 
„Paul Constantinescu"; 21,00 TVM • Me
sager ; 21,30 Refrene fără vârstă; 22,00
TV 5 Europe ; 22,30 TVE Internacional;
23.00 Viaţa spirituală.

SAMBĂTA, 28' AUGUST

PROGRAMUL I : 8,00 Bună diminea
ţa... de la Cluj-Nâpoca ; 9,00 Actualităţi; 
9,10 Tip-top, mini-top ; 10,00 Film serial.

LUNI, 23 AUGUST

PROGRAMUL 1: 13,30 Calendar ; 14,00 
Actualităţi ; 14,15. Ora de muzică ; 15,00
Cursuri de lirrtbi străine (italiană •  rusă 
•  franceză); 15,45 O samă de cuvinte; 1630 
Actualităţi; 16,03 Album de vacanţă ;
16.35 Magazin agricol; 17,05 Magazin in 
limba maghiară; 18,35 Tezaur folcloric;
19.00 ABC financiar-baucar; 19,30 Desene
animate ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport;
20;50 Stagiune estivală la teatru TV.: 
„Trupa pe butoaie'* de Jean Variot; 22,20 
Studioul economie; 23,05 Repriza a treia; 
2&45 Actualităţi.

PROGRAMUL 41: 16,00 Actualităţi; 
1635 Şlagăre ta malul mării; l&Ştt Desene 
animate ; 17,00 Veniţi cu noi pe progra
mul doi!; 20,00 Actualităţi; 20,35 Worid- 
nct USIA; 21,00 TVM •  Mesager ; 21,30 
Lumea sportului; 22,00 TV 5 Europe ;
22.30 TVE Internacional; 23,00 Seeolui 
nostru. ,

Marti, 24 august

PROGRAMUL I: 7,00 TVM •  Tele- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 1130 TVR Cluj- 
Napoca ; 12,00 Calendar ; 12,30 Lumină
din lumină ; 13,30 Ecran de vacanţă ;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică ;
15.00 Album de vacanţă; 16,00 Actuali
tăţi ; 16,05 Convieţuiri magazin ; 17,05 Me
dicina pentru toţi; 17,35 Dragostea şi le
gile e i; 18,30 De la lume adunate...; 19.00 
Reflector; 1930 Desene animate; 20.00 
Actualităţi; 20,35 Rosturi, rostiri ; 20,4Q
Sport; 20,50 Film serial. .Dragoste la pri
ma vedere”; 21,50 Universul cunoaşterii;
22.35 Canţonete celebre la malul mării;
23,05 Gaudeamus ; 23,45 Actualităţi.

PROGRAMUL t t î  16,00 Actualităţi;
16.05 Portativ»..|Orie»inţi*S*» muzicale ţ 
1630 Desene adimate ; 1 7 ^ » ;  17,30 
FHUi serial. Itoţemanii (12^^30 Sport — 
studio; lS.ţd Tribuna tKHWttdermiştiior;
30.00 Actualităţi : 20,55 ţrarTffiieT USIA ;
21.00 TVM •  Mesager ; 2130 Studioul mu
zicii de cameră; 22,00 TV 5 Europe; 2230 
TVE Internacional; 23,00 Studioul de li
teratură.

MIERCURI. 25 AUGUST

PROGRAMUL I: 7,00 TVM •  Tele- 
m'atinal; 1030 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca ; 12,00 Calendar; 12,30 World
net USIA; 1330 Ecran de vacanţă; 13,30 
Desene animate ; 1430 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică ; 1530 Album de vacanţă; 
1530 Cursuri de limbi străine; 15,45 O 
samă de cuvinte; 16,00 Actualităţi; 16,05 
Vârsta a treia ; 16,35 Panoramic muzical;
17.05 Sport— club ; 1835 Documentar ar
tistic ; 1830 Dosarele istoriei ; 1930 Ar
hive folclorice ; 1930 Desene animate;
20.00 Actualităţi ; 20,35 Sport; 20,45 Tele- 
cinematcca. „EÎrumul spre lumină” (SUA, 
1979); 22,45 Televiziunea prin cablu ; 23,30 
Simpozion; 0,15 Actualităţi.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;
10.05 Romanţa amintirilor; 16,35 Dese
ne animate ; 17,05 Teatru TV. „Barbă al
bastră” de Charles Perrault; 1830 Emi
siunea în limba maghiară ; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Worldnet USIA ; 21,00 TVM • 
Mesager ; 21,30 Moment coregrafic ; 22,00 
TV 5 Europe; 22,30 TVE Internacional;
23.00 Edilii -în dialog cu dvs.; 23,30 Ma
gazin auto-moto.

JOI, 26 AUGUST

PROGRAMUL 1: 730 TVM • Tele- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Calendar; 1230 Film se
rial. „Maguy” (9); 13,30 Ecran de vacan
ţă ; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzi
că ; 15,00 Album de vacanţă ; 15,45 Cursuri 
de limbi străine (engleză); 1630 Actuali
tăţi ; 16,05 Repere moldave ; 16,35 Repere 
transilvane ; 1735 Ecranul; 18,05 Poves
tea vorbei; 18,35 Tele-discul muzicii
populare ; 19,00 Itinerare spirituale; 19,30

„Noile aventuri ale lui Blach Beauty” (7)f 
1030 Şahul de la A la Z ; 10,40 Daeonga 
tar ştiinţific ; 1 l.lO Pompierii vă infoiw 
mează ; 11,30 Tradiţii; 1230 Ora de mo» 
zică; 13,09 Emigraţie sau exil *?; 14,08 
ORA 25 — TRANZIT TV. Desene anim», 
te a Ştiri 0  Atlas •  Topul muzical curo» 
pean •  Film serial. „CASCADORUL” (14)| 
•  Film documentar ştiinţific TERRA X •  
Fotbal. U.TJV. — RAPID (17,55); •  Mapa
mond • Film serial. „Povestiri cu final 
neaşteptat” (18); 19,05 Teleenciciopcdia |
20.00 Actualităţi; 20,30 Editori^ul săp
tămânii ; 20,35 Film serial. „Maddlc şi 
Da vid” (5); 23,10 Film seriaL JMidnigW 
Caller” (27); 0,lO Varietăţi internaţionale^

PROGRAMUL IT: 1430 La Sept; 15,3» 
Teatru liric, „Nabucoo” de Giuseppe Ver- 
di; 18,00 Desene animate; 1830 Film ar
tistic. „Timpul necruţător” (Anglia, 195®*
20.00 Actualităţi; 20,35 Worldnet USIA|
21.00 TVll •  Mesager; 2139 Jagz maga
zin ; 22,00 TV5 Europe; 22,30 TVE Inter, 
naeional; 23,00 Studioul muzicii contem
porane ; 23,30 Pop-elub. ,

DUMINICA, 29 AUGUST

PROGRAMUL 1: 8,00 Bună- dimine». 
ţa !; 9,00 Actualităţi; 9,10 Poveşti de va
canţă ; 10,00 Film serial. „Noile aventuri 
ale lui Black Beauty” (8); 1030 Lumină»
din lnmină; 1130 Viaţa satului; 12,3»
Muzică populară ; 13,20 Bellecţii rutierei
13.30 5 pentru un CEC; 1430 Actualităţi*
14,10 Poşta TV; 14,25 Video-magazin f
17.30 Roluri şi stiluri; 18,10 Ziua naţio-
nălă a Republicii Slovace ; 18,30 Convor
biri de duminică; 19,00 Fiim seriaL
„DALLAS” (262); 20,00 Actualităţi; 20.3» 
Film artistic, „Pierdere de război” (Am 
glia, 1990); 22,10 Duminica sportivă ; 22,35 
Recital; 23,20 Actualităţi; .23,35 Nocturna 
de duminică.

PROGRAMUL I I : 14,50 Automobilism, 
Marele Premiu al Belgiei — formula I |
17.00 Serata muzicală TV; 1930 Concer- 
tîno ; 2030 Actualităţi l 2035 Worldnet 
USIA ; 21,00 TVM a Mesager ; 21,30 Holly
wood Rock .în concert; 22,00 TV5 Euro
pe; 22,30 TVE Internacional: 23,00 Oraşe 
şi civilizaţii; 23,30, Varietăţi ‘internaţio
nale.
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w w w w v w w vyWiVi1

•  De azi, Lavinia şi 
Aliri porniţi pe-al vie
ţii drum împreună. 
Colegii mamei lui Alin 
doresc să vă însoţeas
că cu urarea „Casă de 
piatră“, mult noroc şi 
fericire. „La mulţi 
ani!“

ftVWW^.VWrtWVWWV/

ANIVERSARI

•  La mulţi ani!, multă 
sănătate, * * împlinirea tutu
ror dorinţelor, pentru Pana 
Samson, cu prilejui ani
versării zilei de naştere. 
Gabriela şi Sorin.

: (920620) •
•  Cu toată dragostea ,,La 

mulţi ani“ pentru Andreea 
Brandibur, la 'aniversarea 
zilei de naştere din partea 
naşilor Samson şi Gabrie-

- la..' (920620)
•  La mulţi ani dragă 

Daniel Scutaru .îţi doresc 
mama, fratele, cumnata ‘şi 
nepoţii la împlinirea vârstei 
de 25 de ani.

(920238)
VANZAR1-

CUMPARARi
•  Vând apartament 2 

camere,' Dacia, bl. G 1, ap. 
41, etaj 3, Deva.

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere în Brad, 
deasupra alimentarei, peste 
Luncoi, bloc 9, ap. 15.

■■'V -(820591) "
•  Vând 2 autoturisme 

Opel Record, 2.0. cu şi 
fără talon, preferabil îm
preună^ Lugoj, Cotul Mic, 
bl. 16, sc. B, ap. 3. Telefon 
0963 — 11793.

(920563)
•  Vând cazan fiert

ţuică 230 1. Telefon 660377, 
Simeria. (920701)

•  Cumpăr cărţi medi
cină, telefon 616964.

(920692).
•  Vând urgent casă cu

grădină, şură, anexe cu po
sibilitate de extindere. 
Orăştie, str. Plantelor, rir. 
31. Informaţii tel. 618005, 
după ora 17. (920661)

•  Vând 4 familii albi
ne , cu -.Stei şi maşină stors 
miere (Inox), Ungur Ion, 
Târnava, nr. 17, Brănişca.

(920660)
•  Vând Oltcit 1991, 15000

km, stare excepţională. Te
lefon 660654. (920656)

•  Vând caihion Diesel de 
3 tone. Telefon . 622674.

: , : (920718)
‘iş Predau (vând) local a- 

ifmentaţie .publică, bar plus 
2 saloane, autorizaţii şl 
utilităţi complete în func
ţiune. Telefon 713652, o- 
rele 16—21. - (920520)

•  Vând fân şi motor 
aeromodele. Tel. 625160.

(920664)
•  Vând salvare TV 12, 

cu motor Diesel Fiat (ne
cesită set ihotor), la preţul’ 
de 1,6 milioane lei. Infor
maţii la telefon 615189, 
după orele 16.

(920674)
•  Vând motocicletă Minsk. 

Deva, telefon 617694.
' ; (920670)

•  Vând puşcă cu aer
comprimat Suhl, calibrul
4,5 tnnţ Şi motocicletă CZ 
sport cu piese. Deva, te
lefon 617694. (920669)

•  Vund, apartament cu 
schimb de garsonieră plus 
diferenţa. Angajez croitor 
blănâr. Telefon 616260.

. . (920689)
•  Vând garaj 6x3,60 

demontabil (prefabricate

Bârcea), folosire, atelier —v 
magazie, zona gării. Te
lefon 618479.

. (920710) ,
•  Vând trecere (bac Mu

reş), între Hărău — Deva, 
accesorii, căbănuţe, pă
mânt. Informaţii Deva, 
str. Minerului, bL 28, ap, 
5, între orele 16—22.

(920686) >'
•  Vând tractor U 650,

nou, cu remorcă 8 t, şi roţi 
de rezervă, 3 milioane, ne
gociabil, telefon 714669 sau' 
713445. (920231)

•  Vând urgent mobilă 
bucătărie şi dormitor,. preţ

'avantajos. Tel. 720904.
(920234)

•  Vând apartament trei
camere, confort I, informa
ţii, tel. 724112.' ;

(920239)
•  Vând apartament 2

camere, central, decoman
date, etaj I; Tel. 712845, 
714736. (920240)

•  Vând sufragerie şi a- 
ragaz 3 ochiuri, tip reşou, 
pentru gaz. Tel. 728135.

(920241) ,
•  Vând casă şi loc con

strucţie. Hunedoara, str. 
Stejarilor, rir. 70.

(920242)
•  Vând Mercedes 200, 

Diesel, Opel 'Kadctt, 1,3, 
pentru piese scbimb, maşi
nă de spălat automată, 
motor Renault Fuego 2000 
GTX. Telefon 712091: " v

(920244)
•  Vând) mobilă hol, îm

brăcăminte, încălţăminte. 
Telefon 612587. '  <

(920685)
•  Vând apartament 3

camere, Deva, Aleea Ar- • 
matei (zona .,Astcria‘‘),: bloc 
*3, et. 2, ap. 31. ■

(920682)
•  Vând urgent Opal 

Ascona, fabricaţie 1984, 
stare bună, preţ negocia: 
bil. Telefon 615360.

(920680)
•  Cumpăr 200 dolari — 

mărci şi. apartament sau 
garsonieră. Deva, 612908.

(920676)
•  Vând motor electric, 

trifazic, măsuţă şi fotolii. 
Telefon 619303.

(920705)
•  Vând apartament 2

camere, parter. Informa
ţii, telefon 625271,- . . . -

(920708)
•  Vând; apartament 2 

camere, sau schimb cu 
garsonieră. Orăştie, Prica- 
zului, bloc 65/24.

(920706)
•  Vând cazan încălzire 

centrală, combustibil solid ; 
cărucior landou. închiriez 
spaţiu comercial amena
jat, 18 mp, plus 30 mp 
terasă. Telefon 620915.

(920696)
•  Vând casă,, curte, gră

dină mare. Orăştie, str. 
Oituz, nr. 39. Informaţii 
64178J), str. 1 Mai, nr. 50.

■, - v ' (920714)
•  Vând apartament 2 

camere, cărămidă, ultra- . 
central, 15 000 mărci, .ne
gociabil. Telefon 612359.

p ; ‘ ' (920697)
•  Vând ARQ 243,’ pen

tru piese'. Deva, 622823, 
după ora 16.
. 1 ", (920713)

•  Vând garsonieră cartier
Dacia, bloc 8, ap. 10, De
va. (920698)

•  Vând casă, curte . cu
anexe şi grădină. Lcşnic, 
nr. 115. (920699)

•  Vând, apartament patru
-camere, central. Deva, tel. 
"613010.̂  (920695)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, etaj 
trei, Mărăşti. Telefon 
616299. (920693)

.•  Vând foarte convena
bil, în centrul comunei Vă- 
lişoara, gospodărie com
plexă, posibilităţi privati

zare. Tel. 616885. -
(920659)

•  Vând 2 aragâze şi ma
şină de spâiat. Informaţii 
telefon 629151, dimineaţa 
7—10 şi după ora 16.

(559843)
, •  Vând apartament trei

camere, Deva, relaţii la tel. 
016678692, Bucureşti sau 
647174, Orăştie, orele 18—- 
21. (920722)

•  Vând: convenabil color
Funai. sigilat şi videoca- 
meră „Sanyo** 8 mm în ga
ranţie. Hunedoara, telefon 
729280. (920724)

•  Vând garsonieră 5 000
bM sau lei. Telefon 629875, 
între 18—22. - (559841)

•  Vând talon Volkswa
gen, înmatriculat, eventual 
piese schimb. Tel. 618816, 
după ora 20.

(559840)'
•  Vând VW Golf 1100

cmc * -  1979, 4 uşi, sţaxe 
ireproşabilă. Telefon 628510, 
orele 20—23. (920627)

•  Vând Dacia 1310 TX
— preţ negociabil, an fa
bricaţie 1985, decembrie. 
Deva, str. Liliacului, bl. 22, 
ap. 1. (920614)

•  Vând combină- frigo
rifică, ladă frigorifică, us- 
efitor haini;, maşină spălat 
automată. Tel. 646358.

(920640)

PIERDERI

• Pierdut carnet de han
dicapat, nr. 921, pe nume
le Damiao Ştefan ia Laura. 
îl declar nul. .

OFERTE DE 
SERVICII

•  Dogarul Avram Traian 
din Călan produce cu ma
terial propriu şi al clien
tului butotuO. buţi şi vozuri. 
Telefon 730559. <

(920653)
• Facilitez înscrieri şi 

transport persoane pentru 
Caritas Cluj. Tel. 625107.

(920658)
•  Efectuez transport 

marfă, cami on 5 
t, preţ negociabil. Tele
fon 666527 (după ora tji).,

(920638)
• S.C. A'LCCMERA SRL 

Deva angajează . '“conducă
tori auto, dulgheri, zidari. 
Telefon - 625431.

(920716)
•  Efectuăm transporturi

camion 5 tone, telefon' 
627932, între orele 8—14, 
16—20. ; (920569)

•  S.C. RCWAY angajea
ză 3 tineri absolvenţi ai 
Liceului* Auto (stagiui mi
litar sati.̂ Ricut). Sântul ia Im. 
70 E, magăzin uleiuri, pie
se auto (lângă PECO). ->

(920707)'

•  Angajez. 1—2 persoa
ne pentru munca . în gos
podărie. Informaţii, sat 
Nădăştia de Jos, nţ*. 45,
; • (920210) :

•  S.C. Lotus Prodeom- 
serv Impex SRL Deva AI 
Armatei, bl. 2, ap. 32,' tel. ■ 
821460, angajează 20 mun
citoare calificate în mese
ria de tricoter.

(920720? **
> » • • • • • • • • • mt

. plari cu contract de «pres
tări servicii. Informaţii (De
va, str. 16 Februarie nr. 
17, 'tel. 618755. (920668)

ÎNCHIRIERI

•  Familie tânără, intelec
tuală, caută, apartament 
(ne) mobilat, cu chirie, în 
Hunedoara. Exclus Micro 5, 
6, 7, parter şl ultimul etaj. 
Informaţii tel. 714375 şi 
715584. (920245)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă triste
ţe în suflete anunţăm 
că a trecut un an de 
la trecerea în eterni
tate a celui care a fost

EMIL MOISA,
din Balata. Parasta
sul dc pomenire va a- 
vea -loc duminică, 22 
august,vla Biserica Or
todoxă din Balata. 
Dumnezeu să te odih
nească în pace, tată!
-J s l (920703)

•  Cu nestinsă du
rere anunţăm împlini
rea a 5 ani de la tre
cerea ’ în nefiinţă a 
dragului nostru soţ, 
tată, şoci;u şi bunic

NTCOLAE bidig v
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul bun şi 
blând. (920631)

•  Se împlinesc 4 ani 
de la tragica dispariţie a 
scumpului nostru 
• PETRU ALâŞĂŞAN 

Parastasul de pomenire 
duminică, 22 august 1993, 
la Biserica -Ortodoxă din 
Brad. Familia.

(920704*)

DECESE

•  Un ultim omagiu celei 
care a fost

LILA SIDEA, 
dispărută prematur dintre 
noi. Familiile Roşu Fie
rea şi Mocanu Aneta trans
mit condoleanţe -familiei 
îndoliate. Dumnezeu să te 
odihnească!

•  Soţul Mircea, co
piii Gabi, Mireja, gi
nerii Nieu, SRe, ne
poatele Adelinc şi Bea- 
tris anunţă moartea 
fulgerătoare a scumpei 
lor soţie, mamă şi bu
nică

LI VIA SIDEA,
în vârstă de 47 ani: 
Să-i fie ţărâna uşoa

ră. înhumarea dumini- 
- eă, ora 13, de la domi

ciliul ‘din Deva, str. 
Zamfirescu, bl. 11.

•  Salariaţii de la 
U.J.C.C. Deva sunt a- 
lături de colega lor 
Mîrela Sicrie Sidea în, 
clipele grele pricinuite 
de dispariţia prematu
ră a mamei sale. Sin-

. cere condoleanţe.*
■ . (920711)

- „  mi ,)Hi,ii ţ  . . . . . .  I — -  ■  I <* » im

•  IiOeatarii.» blocului 
îIl*îŞtr*2amfirescu, re
gretă profund moartea 
fulgerătoare a' vecinei

LIL A SIOE A 
Dumnezeu să te o- 

dihhsască!
(920709)

I “
ţ _  
l -  
\ -

I E
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•  S.C. Naghi & Szok 
angajează un contabil; 
vechimp minimă . în 
contabilitai? 10 ani. 
Informaţii ia sediul 
firmei, str. M Vitea
zul. nr. 111, -

•920644)

•  SC Mobilprest Export 
SRL Deva angajează tâm
plari calificaţi,': muncitori 
neealificaţi, cu aptitudini 
pentru tâmplărie mobilă, 
inclusiv pensionari, tâm-

• După trei ani de tris
teţe, durere 'in suflete şi 
dor nestins ne reamintim 
mereu calităţile deosebi
te de mamă, soţie şi fiică 
a neuitatei, noastre

. OLIMPIA
(PIA> FURBUI, 

din Ghelâri. Prinos de 
recunoştinţă şi flori Ia 
mormâriVuI tău aduc cei' 
veşnic nfemârsgâiaţi din 
familie, împreună cu ţriţi 
cei care te-au cunoscut şi 
apreciat. (920663)

•  Azi se împlinesc şase 
luni.de lacrimi şi flori pe 
mormântul tău

TATOV FERI
Ai plecat de lângă noi / 

Fără a spune un cuvânt/ 
Ne-a rămas durerea-n su
flet/ G cruce şi un mor
mânt. Dumnezeu să-l o- 
dihnească ! Părinţii şi Feri.

(920665)
•  In 22 august 1993 se 

împlinesc . şase luni de 
când a plecat dintre noi

IULIUS PlRVA
Amintire veşnică celui 

care a fost un soţ, tata 
şi bunic deosebit. Nu te 
vom uita niciodată.

Familia. (920675)

s

SOCI. COM. ROMCAMION S.A. DEVA \ 
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17, 1
Vinde prin licitaţie publică ,în fiecare zii 

de vineri, ora 10, următoarele' mijloace de | 
transport disponibile : j

— 4 autocamioane basctjlabile — R.8135F- , 
BD7

— 1 autocamion, echipat cu macara 
HIAB — R8135MH

— 1 autocamion cu oblon ridicător '
R8135GR
1 autocamion frigorific — R10215F
2 autobasculante 16 t — R192Î5 DFK
2 autotractoare R8135FS 
1 autotractor R12225 DFS 
1 remorcă biaxă — 2RPF-7
3 remorci biaxe — 2BBB 6,3
1 remorcă biaxă — 2 RB5A
2 remorci izoterme —- 2RPF-1
1 remorcă furgon — comerţ — 2RPF \ 
1 remorcă trayler — tip Târgovişte — l 
46 tone ţ

— 2 semiremorci portcontainer — 20 P i
— 2 semiremorci portcontainer — 40 P J
— 1 semiremorcă furgon — 8 ATM-1 \
— 1 semiremorcă furgon — 10 AMT-2 ţ
~  2 semiremorcă — SRP 10 ţ
Lista se află Ia sediul unităţii. i
De asemenea, executăm transporturi de ?

mărfuri în trafic local, interţffbăn şi interna-1 
ţional, cu vehicule de macc capacitate, mărcile 1 
IVECO şi RABA, la tarife acceptabile. , 1

Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimen- \ 
tare la sediul unităţii sau la telefoanele 095/ ţ 
613030, 613031, fax 625911, tefex 72317 f656)j

REPLAY — UN SISTEM 1
Îm potriva Inflaţiei {

' Depuneri: 500© lei până la 1 000000 lei, 
pe zi de persoană. ^ '

suma depusă înmulţită cu 3,3. ( 
Exemplu: la 1 000 000 de lei depuşi se câş

tigă 3 300 000 lei.
Sistemele „REPL \Y“ funcţionează de peşte |  

un *an de zile. |
La acest sistem plăţile încep după 2 luni| 

de la prima'înscriere. t
-Depuneri prin mandat postai în e o n l j  

„RKPLAY“ nr. 4072209108 B.C.R. BRAŞOV. J 
Plăţi tot prin mandat poştal, 1
Relaţii suplimentare în revista „Relaţia ţ 

Magazin» sau tel. 092/152727. (641)1

S.C. „SIGMA — MOLOT“ S.C.S. 
Organizează în Deva, începând cu 6 sep- 

tembrie < -4
curs de formare — perfecţionare în ac-f 
tivitatea de secretariat (secretară firmă).? 

Se eliberează certificat de absolvire recu-) 
noscut de NUnisteruI învăţământului- I

Informaţii şi înscrierea la sediul societăţii 
din Deva, str. A. lancu, bl. H I, telefoane* 
614888, 612661.

Ziar editai de S.G. „CUVÂNTUL LIBER* S A. J/20/618/1991. Conî 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. f  Decembrie, 35, jad. Hunedoara. 
Telefoane» 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. 
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