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FINAL ÎN CONCURSUL FOTO CU PREMII i
Iniţiat la începutul anului acesta, CONCURSUL 

FOTO CU PREMII s-a încheiat la sfârşitul lunii iu
nie. Potrivit regulamentului de desfăşurare, un juriu 
format din ziarişti de profesie, membri aj consiliului 
de administraţie şi al secretariatului de redacţie a sta* 
bilit premiile, ţinând seama de criteriile prevăzute. 
S-au avut în vedere ideile exprimate, calitatea fotogra
fiilor, numărul lor (cel puţin 5 în fiecare lună de con
curs), explicaţiile ce le-au însoţit. Astfel s-au stabilit. 
următoarele

P R E M I I :

I. GABRIEL DRĂGAN — DEVA 50 000 lei
II. MIRELA POPA — Deva si ALIN

BURLACU —■ Simeria 40 000 lei

III. Nu s-a acordat.

MENŢIUNI:

-

I -

— ANTON SOCACIU — Deva 15 000 Ici
— IOSIF MARIUS DOBREI — Deva

15 000 Iei
— LOCSEY ZOLTAN — Deva 15 000 lei
— IOAN PRODAN — Haţeg 15 000 Iei

Menţionăm că majoritatea concurenţilor sunt ti
neri, unii elevi sau studenţi, alţii lucrători în dife
rite domenii, fapt ce ne bucură în mod deosebit. In
diferent de locul ocupat în întrecere, ţinem să adu- 
cega mulţumirile noastre calde celor premiaţi dar şi 
celorlalţi concurenţi care deşi n-au înrunit criteriile 
regulamentului pentru concurs (trimiţându-ne un nu
măr redus de fotografii şl nu întotdeauna de calitatea 
necesară) ne-au confirmat interesul lor, mai. ales al 
tinerilor, pentru arta fotografiei publicistice.

Felicitându-i pe cel distinşi cu premii, dorim să 
aducem la cunoştinţa celor interesaţi că, în curând, 
redacţia' ziarului „Cuvântul liber" va iniţia un nou 
concurs foto dotat cu premii, la care ii invităm să 
participe atât pe actualii câştigători, cât şi pe toţi cei
lalţi iubitori ai artei fotografice din judeţul Hune
doara.

Fericiţii câştigători ai concursului sunt invitaţi ia 
redacţia ziarului „Cuvântul liber", bdul l Decembrie, 
nr. 33 (Palatul Justiţiei), pentru a lj se înmâna pre
miile, în ziua de joi, 14 iulie, ora 12. Nu uitaţi apa
ratele de fotografiat/ S-ar putea să găsiţi subiecte 
pentru următorul - concurs chiar la această întâlnire 
cu redacţia.

„C. L.“

i

La „întâlnirea moţilor cu istoria11

VOCI PENTRU ISTO RIE
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• Aflat pe masa de 7 

operaţie, pacientul se j 
adresează medicului a- 1 
nestezist: 1

— Doctore, dacă vreţi y 
să adorm mai repede, ţ 
stingeţi lampa. ţ
___ ___._____ ,___ |

AZI
Sâmbătă, 9 iulie

• i  Au trecut 189 de zile 
din an; au mai rămas 176;
, •  94 de ani de la moar
tea doctorului NICOLAE 
KRETZULESCU, .autorul 
primului manual, românesc 
de anatomie.

Duminică, 10 iulie

• Sfinţii 45 de Mucenici 
din Nicopolea Armeniei;

•  528 de ani de la cti
torirea (1466) Mănăstirii
Putna de către Ştefan cel 
Mare;

•  1848. A murit scriito
rul IOAN BARAC (n. 1776).

Luni, 11 iulie
• Sf. Mc. Eufimia; Sf. 

Oiga; SI. Marcian;
• 175 de ani de la naş

terea (1819) iul NICOLAE 
BAl.CESCU (m. 1852), scri
itor, istoric .patriot, con
ducătorul. Revoluţiei de la 
1848 din Ţara Românească..

De la acest pupitru pornesc zilnic către dvoastră în eter informaţii, 
clame, multă muzică pentru toate gusturile.

Radio Deva — prietenul cel mai bun. loto: PA VEI. I.AZA

Prin semnificaţie şi 
dimensiuni, prin nivelul 
de participare şi mesajul 
transmis — „întâlnirea 
moţilor cu Istoria" da la 
Dupăpiatră — Cheia se 
înscrie ca o manifestare 
de suflet de primă mări
me în judeţul Hunedoara.

Tocmai de aceea ne-am 
îngăduit să-i acordăm un 
spaţiu mal generos în co
loanele ziarului nostru, 
deşi, suntem convinşi, 
nu am putut reda inte
gral şl suficient de exact 
tot ceea ca s-a petrecut 
acolo, între munţii Iul 
Avram Iancu şi ai mo
ţilor zărăndeni de azi.

Alte opinii şi conside
raţii vin să sublinieze 
demersul nostru gazetă
resc. Şj vom spicui din 
declaraţiile a trei profe
sori, cu scuza de a nu 
le fi redat, din lipsa spa
ţiului, decât ideile prin
cipale ale discursurilor 
rostite şi discuţiilor pur
tate.

Despre dl Viorel Vul- 
tilrar, om ăl ioculu; şi 
profesor la Liceul „A- 
vram Iancu" din Brad, 
am mai scris, apreciin- 
du-i efortul fizic, zbuciu
mul lăuntric, sentimentul 
de înalt fior patriotic, 
poate, pe‘alocuri, puţin 
exacerbat) Iată ce spu
nea în deschiderea ma
nifestărilor de duminică, 
a iulie a.c.:

„Suntem ia, a 22-a edi
ţie a întâlnirii moţilor cu 
istoria. Dacă în anul 1972 
aduceam omagiu iancu!ui 
la 100 de an; de la moar- 

, tea sa, manifestarea ; pa
triotică. culturală şi reli
gioasă de astăzi este de
dicată împlinirii a 170 
de ani de ia naşterea e- 
rouluj naţional Avram 
-Iancu. Este deosebită ac
ţiunea din acest an prin 
faptul că azi s-a dezvelit 
monumentul istoric Cru- 

, cea : Iancului, pentru ca 
.urmaşii noştri -să ştie 
că cei dinaintea noastră 
s-au jertfit pentru apă
rarea acestei vetre ro
mâneşti,,iar noi cei ile 
azi ne-am făcut datoria, 
ridicând acest monument 
în cinstea lor.
' Era necesar monumen 

tul acesta înălţător, în 
acest loc istoric, pentru 
că în revoluţia română 
din 1848—1849 aici au 
fost opriţi invadatorii ma
ghiari în drumul lor spre 
inima Apusenilor.

Şi un gând către eroul 
nostru naţional: „Mă rog 
către tine, Iancule, auzi- 
ne, de acolo de unde eşti, 
ridică-te şi vezi-ţi ro
mânii tăi de azi cum le 
venerează la cei 170 de 
ani de la naşterea Mărie; 
Tale. Duhul tău să aducă

pace şi unire peste toţi 
românii, de la Nistru pân’ 
la Tisa. Iar pentru cei 
care nu ascultă glasul 
tău, adu Iancule lancea 
lui Horla şl sabia ta pen
tru a scăpa ţara de hoţi 
şi trădători Iancule mare, 
bravule tare, cu noi să 
fii!“

No; l-am abordat apoi 
pe dl. Petru Ţurlea, pro
fesor de istorie şl depu
tat independent de Plo
ieşti în Parlamentul Ro
mâniei, chiar dacă, aşa 
cum recunoştea, „eu am 
nişte idei mai trăsnite", 
în exclusivitate pentro 
ziarul nostru, domnia sa 
ne-a spus:

„Vedeţi, eu vin Ia ma
nifestarea aceasta cu du-" 
blă calitate: mai întâi ca 
român şi bănuiesc că în 
această calitate au venit 
toţi cei care se află aici, 
dar pe deasupra sunt şi 
istoric şi aniversarea u- 

nor evenimente istorice mie 
îmi este mult mal la su
flet deeâ,ţ altora. Mi se 
pare extrem de important 
ca . asemenea manifestări 
să aibă loc, mai ales în 
contextul unei ofensive 
din ce în ce mai violente 
împotriva istoriei naţio
nale româneşti, pentru 
culpabil izărea acesteia ’ şi 
crearea premiselor anumi
tor drepturi presupuse 
ale altora asupra unor 
teritori; dintotdeauna ale 
noastre. Iată; despre Re
voluţia de la 1848, în 
Camera Deputaţilor, în 
primăvară acestui an, la 
15, martie, ca de obicei, 
s-a încercat un discurs 
de aniversare.a acestui e- 
veniment din partea 
U.D.M.R. în limba ma
ghiară, . ceea ce este îm
potriva Constituţiei Ro-j 
mâniei. Mai grav este că1 
s-a încercat un discurs 
de aniversare a Revolu
ţiei maghiare de la 1848, 
ştiut fiind faptul c& k -  
cei eveniment a însemnat 
pentru noi asasinarea a 
40 000 de români din 
Transilvania şi distrugerea 
a'circa 200 de sate ro
mâneşti de către armata 
maghiară. >
Privind manifestarea de 

aici, vin pentru prima 
dată, deşi am participat 
frecvent în ultimii ani la 
acţiunile de la Ţebea, 
închinate tot lui Avram 
Iancu. Sigur, nu poate 
fi totul aranjat, la mili
metru. Şi nici nu trebuie. 
Scăpări, supărări, nere- 
zolvări mai există. Dar 
prevalează faptul esenţial

Au consemnat 1 
DUMITRU GHEONEA, t 

MINEL BODEA ’

(Continuare în pag. a 2-a) (
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■  MAGAZIN’ DE APE MINE
RALE. încă de anul trecut, la 
Teliucu Inferior s-a deschis un 
magazin de ape minerale al S.C-.
„Decebal" Deva. După mărturi- • 
sirea dnei Dorica Mancaş, locui
torii Teliucului iubesc apa mine
rală „Apollo" precum şl sucurile 
ce se desfac aici. Este o iniţia
tivă frumoasă a S.G. „Decebal", 
astfel de magazine fiind necesare —magazin de cosmetice din strada 
şi:în alte localităţi, dar această i Decembrie, Deva, cu ale cărui 
presupune sprijin, din partea ad- servicii şi adresă devenii s-au 
ministraţiilor, (M.B.) obişnuit dintotdeauna (de când

■  OAMENII IŞI PRIMESC 
PĂMÂNTURILE LA CARE AU 
DREPTUL. Din spusele dlui Sil
viu Herban, primarul comunei 
Teliuc, am reţinut că, în linii 
mari, s-a reconstituit dreptul de 
proprietate al oamenilor asupra 
pământului în satele Teliucu 
Superior şi Teliucu' Inferior. In 
prezent se lucrează la măsura
rea pământului în satul Izvoa
rele (Tr.B.).

■  RE AMPLASA UE. Vechiul

s-a construit „centrul vechi"), şi-a 
schimbat de câteva zile sediul. 
Noua adresă — magazinul „Eva“, 
amplasat pe acelaşi bulevard, 
colţ cu Piaţa Victoriei. Ca orice 
noutate, reamplasarea n-a sur
prins plăcut pe obişnuiţii clienţi. 
Va fi mal bine, va fi mai inco
mod? Rămâne de văzut. Cu 
schimbările „din mers" insă tre
buie să ne obişnuim. (E.S.)

■  AGRESORUL. Dacă tot nu 
avea nici o ocupaţie, Vasile A- 
măriuţei din Petrila s"-a apucat 

Pentry

de ani, nu găsea ceva mat bun 
de făcui? (V.N.) 5

■  NOAPTEA. Dorel Golcea din «c 
Brad ştie cam ce şi cum sa mă- 
nâncă prin puşcărie. Spunem a- < 
cest lucru, întrucât este recldi- < 
vist. Nu cu multă vreme în ur- î; 
mă însă a fost din nou arestat, ţ  
De ce? într-o noapte s-a dus )a ţ  
„Vadul Moţilor", de unde a ple- !■ 
cat cu 100 000 de iei. (V.N.) î

să bată Oameni, 
lucru a fost arestat.

aceşţ 
Oare la 24

I
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şi anume că toţi cei care 
au venit la acest eveni
ment gândesc şi simt ro
mâneşte, sunt mândri să-l 
glorifice pe înaintaşul lor 
Avram Iancu şi au un 
crez al lor, anume acela 
de a păstra şi a duce mal 
departe memoria şi izbân- 
zile eroilor noştri. Nicolae 
Iorga spunea că fiecare 
generaţie este datoare să 
ducă ma| departe moşte
nirea lăsată de înaintaşi 
şi că generaţia care nu 
duce mai departe această 
moştenire ii condamnă ia 
uitare pe urmaşi Să nu 
uităm că suntem la sfâr
şitul secolului XX şi sta
tul naţional român este 
încă neîntregit în hota
rele sale pâhă 1a Nistru**. 

L-am lăsat la urmă în 
i - acest material, deşi a fost 

între primii noştri inter
vievaţi, pe dl* prof. şi 
scriitor Gligor Haşa care, 
adesea nehotărât şl sus
picios, basculează de la 
o formaţiune politică la 
«Ita, azi suduie iar mâine 
venerează aceeaşi per- 
noană sau personalitate, 
dar pe cară noi 41 înţe
legem aşa etan este.

Duminică, % Dupăpia- 
tră, dânsul a ţinut să *e- 
leve:

„Eu aş vrea să vorbesc 
acum ,ald, In dublă ca
litate: de preşedinte al 
Uniunii „Vatra Româ
nească" «- filiala Jude
ţeană — Hunedoara şi de 
iniţiator al acestei mani-

D.M.F.S.
SITUAŢIA

LOCURILOR DC MUNCA 
Vacant» la data de
/ 6. 07. «91
L kkdaat .....  .
M.&
1 Meserie Nr. locuri

Agent asigurări 
Asistent medical 
Bucătar 
Cameristă 
Contabil şef 
Croitor 
Dansator 
lirector :
MgW ■ ■ 
Scpaomisi 

trieian 
trieian auto 

armacist 
rieref-betonist

'rigotehnist 
ng. - electromecanic 
ng. prel. lemnului 
nginer elecronirt 
nginer mecanic 

’nginer şef • 
nstalater ' ; | |P "
urisconsult 
teeâtuş 

^teearagiu 
Maroehiner 
Mecanic auto 
Medic '' •*
Merceolog 
Mozaicar 
'Muncitor necalificat £fl 
Operator pi*, lemn fi

Primi tor*distri buitor 
prof, cult medie* 
Revizor contabil 
Revizor gestiune 
Şef cantfnâ

tef filială 
pecialist marketing 
Strungar 

Sudor

tâmpte* 5
tinichigiu auto 
vânzător
/opritor auto 
zidar

festări, împreună cu* Vio- 
rel Vulturar, în * anul 
1072, atunci când am 
comemorat 100 de ani de 
lâ moartea Iui Avram 
Iancu. Este bine să se 
cunoască faptul că anul 
1972 a semănat fantastic 
de mult ,atât în ceea 
ce priveşte vremea, mul
ţimea, grandoarea şi so
lemnitatea manifestărilor, 
cu anul acesta, 1991, de 
unde concluzia că oamenii 
care au simţire româ
nească şl simt pentru 
Iancu, pentru testamen
tul marelui nostru erou 
naţional, nu pot lipsi de 
la comemorarea măriei 
lui ,de aici, de la După- 
piatră — Cheia.

Anul acesta se pare că 
va intra in istorie. Mai 
întâi pentru acest monu
ment (crucea albă din 
marmură — n.n.) de o 
simplitate şi o frumuseţe 
unice. Apoi pentru mo
dul sincer şi direct in 
«are a chemat toate vo
cile ţării la conciliere, li 
redeşteptare naţională, ţi 
evidenţierea sentimentelor 
de onestitate/ de patrio
tism, de muncă, de fră
ţietate, de sacrificiu care 
caracterizează poporul 
român, istoria ardelenilor, 
acest neam de moţi „pur 
sânge**.

Pe mine m-a emoţionat 
sărbătoarea de azi £n mod 
deosebit, nud mult chiar

decât cea de la Ţebea, 
care ,în ultima vreme, â 
început să capete nuanţe 
politice ori să fie sub-' 
minată de interesul pen
tru acumularea de capi
tal politic. Sigur, însă, 
manifestarea de azi de 
la Dupăpiatrâ a avut şi 
minusuri. A trebuit sări 
aşteptăm două ore în 
soare pe oamenii cu func 
ţii care nu-şi respectă 
programul şi probabil că 
vin doar pentru a fi vă
zuţi în public. In progra-

★
La organizarea mani

festării de la Dupfiptatrâ, 
de duminică, 3 Mie 1994, 
şi-au adus contribuţia 
mulţi oameni, unităţi e- 
conomice, instituţii, că
rora li s-au adus sincere 
mulţumiri chiar Ia faţa 
locului. Să facem şi noi 
câteva sublinieri, şşS 
cum au fost rostite du
minică, la microfon, de 
către prof. Viorel Vul
turar, a» cum am mâl 
spus — Inima şi sufletul 
manifestării, ajutat dej 
Consiliul Judeţean Hune
doara, Inspectoratul Ju
deţean pentru cultjură fi 
Centrul Judeţean al Crea
ţiei Populare, Unitatea 
militară din Brad, feţele 
bisericeşti prezente, In 
frunte cu sfântul părinte 
Timotei Seviciu, episcop

mul manifestării, la dez
velirea crucii, fanfara 
trebuia să interneze Im- 
ftul de Stat. Dar fanfara 
â întârziat. Apoi trebuia 
ca parada militară sâ pre
vadă depunem de co
roane la monument. Nici 
asta hu s-a întâmplat.

Dincolo de aceste mi
nusuri şi de altele, ca 
unul care particip — în 
calitate de preşedinte âl 
„Vetrei Româneşti** din 
judeţul Hunedoara — la 
mai toate manifestările de 
proslăvire a eroilor nea
mului, apreciez eâ mani
festarea de azi de la 
Dipăpiatră a fost deose
bită", , *.

O rir
al Aradului şi Hunedoarei, 
şi protopopul de Zarand, 
Ioan Jorza, ca şi de w- 
cietăţile comerciale „Msr- 
mosim" Simeria, „I.C.S.H." 
Hunedoara, „Metal Expres'* 
Deva (secţia Brad), de 
organizaţiile judeţene ale 
„Vetrej Româneşti" şi 
E-UjLR., Direcţii jude- 

drumuri — Re-

x>raa,

ţeană de drumuri • 
gie autonomă, Poliţia ju
deţeană şi cea din Brad, 
FJt.*. Deva —
Brad, Barajul de hl 
ftâd«*hţbl Barza, ; 
„Zarand Trai»" Brad. 
proprietarii terenului, for
maţiile cultut&Nfrtistiei 
preziMe şi, desigur, ntt 
au m t «mise presa, 
dioul şi televiziunea.
-#■ f-âu mâi 

malţumiri Celui de Wăs 
pehtru frumuseţea şî di- 
dunt zilei* ■

ti-

MOŢIUNEA Şl NAŢIUNEA
Recenta moţiune de 

cenzură depusă de con
structiva noastră opoziţi* 
la adresa guvernului 
s-a dus de-a berbeleacul, 
majoritatea parlamentari
lor respingând-o. Aşa că 
respectabila opoziţie, a- 
nimată de puternică dra
goste de popor şi naţiune 
— când nu se află în ex
cursie piste hotare —• a 
rămas iarăşi ca ia den
tist, fiind te flagrant pe
ricol sâ4 între musca 
în gură,
H». .tivul acta fost, 

dezbătut, fiind întors 
toate părţile d* senat

tlarg 
i PI
atfri

Coposu, ' , preşedintele 
P.N.Ţ.C.D., conform gf- 
reia, dacă formaţiunea 

■ respectivă pune mâna pe 
putere, Constituţia ţâriî 
va fi modificată şi va Ji 
adus în fruntea ţârii 
fostul rage Mihai L Când 
au auzit o asemenea a- 
firmaţie, «el mai * mulţi 
dintre oamenii adulţi ai

Striei au bătut In lemn.
ci năzbâtia venerate» 

luiuj C.C. aflaţ internat

O B S E R V A T O R

, reluarea unor tradiţii ce' 
pot fi utile — îh cărei 
nu se înscrie nici pome-J 
neală restauraţia monar- î 
hiej —* sâ-o facem la unt 
nivel superior, să le a-J 
ducem la condiţiile con-1 
crete ale zilelor noastre, j 

Dar am vorbit prea* 
mult de monarhie, să nel 
întoarcem M acţiunea de!

după

şi deputaţi, ht şedinţa co
mună a Parlamentului, 
stârnind dezbateri aprinse 
şi determinând Mirt de 
cuvânt fulminante, unele 
adevărate perle de ora
torie. S-a vorbit pro ţi 
contra şl nu de puţina 
ori s-au rostit scuze foarte 
ascuţite.

Iar rezultatei# dezba
terilor s-au

i

în căderea cu 
a moţiunii.

Un ait act al opoziţiei 
democratico — ţârânisto- 
creştină este declanşarea 
acţiunii di suspendări f  
dlui Ion Iliescu din fuae- 
ţia de preşedinte al ţării, 
cu care 1-a investit, lâ 
alegerile trecute, marea 
majoritate a populaţiei 
României Acţiunea *• 
. ceasta se lea. â eu o alte 
sRusă utopia* de «l a

m oermaftte —fiindcă te 
Şidjcll noştri ol d  
tfiueazâ, în multe cazuri, 
te tme medicinei mm- 
dtele nu are încredere 
iar spitalele româneşti fi 
miros urât, A* «te mar* 
cit roate clin sfat*- f  . 
tractorului. Căci, ie în
seamnă să ie materiali
zare respectiva intenţie?

.. . In primul rând, sâ uree 
concretizat pe tronul Viitoarei mo- 

„succes * harhii un ins ee nu sti

sublim, dar, arej

.rSi
ii fntlaq>tet), ca 

moţiunea dl cenzură, 
un „succes" rtswte- 

dtete-o m m , de

...............1 te i
lectoratul o urmează satţ 
tot mal multe încredere.!

prea bine cu auzul şi 
tenătatea, care 
reia moşiile şi palatele 
«e ie-a avut cândva.

România M tsutâ. 
te această dificilă tran
ziţie, un drum al «volu- 
ţhete viitoare, dar un drum 
propriu, nici |«nd nd ate 
sâ te întoarcă la situaţi* 
In oară se afla înainte r  
finirea comunismul 
Dacâ-i vorba totuşi

ferendum naţional. 
nu văd posibil ca bei mai I 
mulţi dintre cetăţenii R<b * 
mâniei — aşa cum tuntl 
ei de necăjiţi şi sceptici* 
— să renunţe la un pre-1  

rtsMân — pe teref 
toţi fi iubesc, dar fi i 

urmează — şl »ă fie d*l 
acord «tt te fruntea iar? 
si fie pus un fel de fan-1 
tomă a vremurilor de diUlt* 
apuse. |

TDAIAN fiONDOi

In urma ceîwtirilor *- 
fectuate în dosarul 649/ 
1993, înaintat de 8.6 . „6 rtf* 
bus" S.A. Blid, !r 
tetei Luci* Criştît F 
eteşuiuj Brad a concluz! 
IfiR -efi mu «unt întrunite 
flmfienteie constitutive u i  
nici unei infracţiuni pri-

pe e rturilor şi TelecomUftiea- 
lor nr. W l9fi2, precum

Neregulile constatate te

Sctîvitatea neţii s-au 
atoret neaplieirti Nerene- 
tivului pentru «msumui de 

combustibil şl ulei pentru

ialitâţli 
păstrare

Rrilar «te fftitizrs, tl 
M f  w n m  erteine.

Referitor l« Celelalte 11- 
tigij dintre părţi, cazul

in sferturile ds 1[iniiă ale Copai
M ondiale la  fo tb a l

•  ITALIA — SPANIA (sâmbătă, 9 iulie, ora 19 
la Boston);

•  OLANDA — BRAZILIA (sâmbătă, 9 iulie, 
ora 22,30, la Dallas);

•  BULGARIA — GERMANIA (duminică, 10 
iulie, ora 19, la New York);

•  ROMANIA — SUEDIA (duminică, 10 iulie, 
om 22,30, la San Francisco).

După disputarea acestor 
partide, urmează ca la Los 

- Angeles sft se întrunească, 
la 13 iulie, ora 2,30, învin
gătoarele dintre formaţiile 
România, «!** Suedia el O- 

da — Brazilia, iar Ig 
««W York, la ore 33, îşi 
vor disputa Aeciul învingă* 
toarela dintre Bulg«fia -k*. 
Germania şi Ttelia — Spa
nia.

Sâmbătă şi duminică vor 
fi din nou două zile pline 
de fotbal de mare atrac-

frplntru toţi iubitorii -fot* 
aiului. Iată că, pe lângă 
tearlle favorite ale Mon

dialului — Brazilia, Italie, 
Germania şi mai cunoscu
tele reprezentative ale 
Suediei, Spaniei, şi Olandei 
se află şl două echipe că 
nu au preş contat la în- 
ceputul campionatului ia 
bursa pariurilor: România 
şi Bulgaria.

Deşi unele echipe por 
hesc favorite (Brazilia, 
Gerautidl şl Italia) - ■ re 
pokte sublinia totuşi' fap
tul că unele meciuri pot 
fi. foarte echilibrate — 
cam ar i i  haila -  Spa 
Bte, Româiiig — Suedia ş» 
PWte chfer Olanda — 

ziiia) Cei mai mulţi 
specialişti prevăd e ftealâ 
Braziim — Germania. Dar 
până te t im  marii finala 
«mi tetei Jtea. Iteatărite a-

tel de bucuroşi ei joacă 
tsu bulgarii, eel mai renu
mit jucător al tor Udat* 
ham») afirmând: „temem
pari favoriţi au «, în 
M  « • kilgare", iar

* J»ta-
rtt $  mm- mult aceâstâ

de f ia  parta, «âtefiene- 
ruî bulgar remarca: „Ştiu 
e# germanfl sunt tentaţi 
W w titlul, t)ar noi sun 
tem «apăbiii sâ*-! batem şi o 
von* face, mai ales că ju
cătorii suspendaţi s-*u
odihnit 1».
^Seşre formaţie ajunsă 

te Mertorl are dreptei şl, 
teto-un făl, chiar obligaţia 
morală sft spere. Pi «oi de 
interesează, In primul rând,

ce fac ai noştri? După jo
cul excelent al tricolorilor 
în faţa Argentinei, mora
lul este foarte bun. An- 
ghel Iordănescu, meticulos 
cun» fi ştim, a căutat să 
pregătească şi acest joc 
cât iaai bine, având a- 
vantajui că işi cunoaşte 
adVISPiarul, li şli* jocul. 
ŞL piecaut, selecţie, ierul 
nostru a declarat: „în jo
cul de duminică va pierde 
Cine va greşit" Intr-una 
din conferinţele de presă, 
Puiu Iordănescu a pus 

! punctul pe i: „După victo
ria în faţa Argentinei, toţi 
sunt ca nişte, fluturi. Prin
cipalul obiectiv este să-i 
aducem cu picioarele pe 
pământ". Locul I în grupă 
ă fost primul nostru o- 
biectiv, dar nu ne putem 
opri la succesul cu argen
tinienii şi a ma,; precizat 
că „nici un meci nu sea
mănă. unui cu altul"* .. ..

Şi antrenorului principal 
«f reprezentativei Suediei, 
Tommy Svensson, îi pare 
bine câ Joacă cu o echipă 
europeană,-că a scăpat de™ 
Argentina, susţinând: „Din 
punct Aa vadem tactic ae 
vin# mult mal uşor să ju- 
căm trive unei echipe 
europene. Cred că jocul 
nostru este mult mat bun 
in faţa una; echipe ca Ro
mânia". Şi jucătorii sue
dezi sunt optimişti, Jons 
fhem arigurlttdtt-şî su
porterii că suedezii vor fi 
teal mulţ to cârma jocf- 
lui, că vor controla balonul, 
iar Dahlin spunea: „cred 
că pot Înscrie te âcrtt 
meci Anderson, Broliti şi fţi 
vor crea ocazii de gol",

Păj dacă este aşa, şi noi 
m  pun«« mart spteanţe 

apăsare*, în frunte cu 
runca, din dou
«torte, iar reintrarea Iui 

Răducioiu şi forma bună 
a IUI Iile Damitrescu, con

te cu strălucirea pase- 
şl a şutttrttor ia poartă 

ale iul Cică /  • te vor 
da cu adevărat durezi de 
cap «uedezimv Oi tabela 
de marcaj ta consfinţi la 
sfârşitul partidei victoria 
românilor) Sâ de* Dum
nezeu să trăim aceste clipe 
de necuprinsă buwifie.

SABIN CERBU

AD||H| llIfDC MccHffii istona
Firi tedetelS, meciul dintre naţionalele României şi 

Argentinei va rămâne te istoria fotbalului româttesc ca 
un simbol. Numele de România a înconjurat meridianele 
lUteit stârnind admiraţia. Acum, peste câteva Ore bune, 
tm alt examen pentru istoria fc ulm nostru: maeiui

sulul te »ţsuccesului te MM Argentinei şi
Se " .. ~ ' ‘cpetanţ* «totortei te medul eu Sueate am consemnat 

c*t«va opinti sie iubitorilor

ca Suedia. Intre bucuria
' «toiul. „„

sportului

roBNFI. POtNAR 
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Unul dintre persona
jele romanului Harpa şi 
umbra de scriitorul cu
banez Alejo Carpentier 
caracterizează perfect u- 
niversul latino-american 
prin „lipsa de nsăsnră a 
acestei Americi pe care 
începea să O găsească fa
buloasă în pofida faptu
lui că oamenii de pe aici 
i se păreau adesea in
culţi, brutali şi înfrico
şaţi în cadrul acela vast 
în care trăiau". Şi, în a- 
devăr, sintagma „lipsă 
de măsură" defineşte eel 
mai pregnant şi chiar din 
interiorul ei această lu
me Luaţi aminte întâi 
la peisajul supradimen
sionat: pampasul nesfâr
şit, zidul abrupt şi ino
spitalier al Cordiiierilor, 
Amazonia, ea însăşi i- 
mens continent de ape 
şi junglă, de triburi a- 
tâyice şt jivine feroce. 
Luaţi aminte apoi la is
toria acestei lumi, la 
istoria precţolumbiană,

‘ care nit' cunoştea roata 
fi practica sacrificiile u- 
mane. la istoria Cdnpui- 
ştei. la istoria sclavajului, 
flecare de - o atrocitate 
particulară în felul ei, 
până la contemporanei
tatea cu dictatorii, tero
riştii şi mafioţii ei deo
potrivă ele bestiali. Dar 
lipsa de măsură e o sin
tagmă cheie care nu

CONTRAPUNCT

trebuie luată în . sens li
teral şi nici pejorativ, ci 
ca o marcă inconfunda- 
bilă a unei lumi conce
pută de un zeu hiperbo- 
ilizant. Căci şi cultura 
acestei lumi tot sub sem
nul lipsei de măsură 
stă: cum altfel să defi
neşti expresiile ei, de la 
apocalipticele carnava
luri, până la acest „rea
lism magie11 născocit de 
imaginaţia flamboaiantă 
a prozatorilor latino- 
americani ? Ba iată că 
şi sportul vine azi de se 
aşază tot sub semnul ex
cesivului. în acest uni
vers inflamabil unde ş-a 
purtat primul război pen
tru fotbal (între Hondu
ras şi Salvador), întâia 
ucidere a unui fotbalist 
care a avut neşansa, cu 
totul omenească, de a 
marcp în propria poartă, 
se înscrie acum „firesc" 
în continuitatea ancestra
lelor sacrificii umane. 
După cum tot in aria 
lipsei de măsură se si
tuează şi lamentabila ie
şire din arenă, definitivă 
ieşite, a lui Maradona. 
Este, de altfel, un sfâr-

m a s u r n

şit care putea fi prevă
zut. Fac parte dintre cei 
care cred că esteticul nu 
poate fi separat de etic. 
Pentru a avea încredere 
într-o personalitate tre
buie s-o şi respect, nu 
numai s-o admir. Or, pe 
asul argentinian, chiar 
dacă i-am admirat jocul, 
nu l-am mai putut res
pecta din clipa în care 
a vârât mingea cu mâna 
în poarta englezilor. Scri
am atunci, în 1986, când 
cu „El Mundialul" din 
Mexic, că unde nu-1 ca
racter, geaba ţalent. Şi 
scepticismul mi-a fost 
confirmat întâi prin a- 
facerile dubioase cu iz 
mafiot din perioada na
politană, iar acum prin 
această penibilă şi nouă 
tentativă de a trişa la 
un campionat mondiali. 
Căci a te dopa înseamnă 
a trişa, a-1 trage pe sfoară 
pe adversarul care joacă 
fair. Mentalitate de 
ţoapă, de parvenit care, 
după ce se vede ajuns, 
începe să creadă că to
tul i se îngăduie. Necu- 
noscând măsura, Mara
dona a părăsit lumea

•  Familiali —ă, adj., 
.referitor la familie, de fa- 
nilie" (cf. fr. familial);

•  Familiar, --ă, adj., 1. 
.neafectat, prietenos; ne- 
iretenţios; intim, de-al 
amiliei". 2. „cunoscut, 
ti ut, obişnuit" (cf. fr. 
amilicr, lat, familiaris);
După cum se poate ob- 

erva diferenţa dintre cele 
icuă cuvinte de mai sus 
:onttă în alternanţa su
itelor şi literelor 1 cu r

Din tainele li
din terminaţia lor. Necu
noaşterea lor în detaliu 
duce uneori la confuzii, 
deci ia folosirea lor gre
şită în anumite formulări. 
Corect: 1. Codul fam'Ual 
este şi unul ăl bunelor 
maniere. 2, Cuvântul a- 
cesta mi-e familiar. ;

•  Literal, —• S, adj., 1>

„cuvânt cu cuvânt, aşa 
cum este în. text; textual". 
2. (despre expresii mate
matice) „care conţine mă
rimi notate cu litere'* (cf. 
fr. litteral).

#  Literar, — ă, adj., 1. 
„referitor la literatură, de 
literatură, care corespunde 
normelor literaturii". 2.

fotbalului prematur şi 
pe uşa din dos. N-a fost 
spre paguba noastră şi 
nici măcar a calităţii 
spectacolului magnific 
prin tenacitate, pe care 
ni l-au . oferit echipele 
României şi Argentinei.. 
Şi tot lipsită de măsură, 
tipic latino-americană, a 
fost şi „cugetarea11 au 

' mai ştiu cărui antrenor 
de acolo, citată de Cristi
an Ţopeseu, precum că 
cei care câştigă sunt e- 
roi iar cei care p erd sunt 
un nimic. Să fie la ei 
acolo, vorba comentato
rului nostru. Oare,, pen
tru că a pierdut. în faţa 
noastră, echipa Argenti
nei a devenit un nimic? 
Absurd. Echipa Argen
tinei rămâne o echipă 
mare, puternică, valo
roasă, chiar şi fără - Ma
radona, şi se cuvine con
siderată cu respect, ase
menea oricărui adversar 
redutabil -şi corect. Atâta 
doar că ai noştri au fost 
mai buni. Cum sperăm 
cu toţii să fie şi mâine, 
dar de data asta In faţa 
unei echipe din lumea 
noastră, care cunoaşte 
totuşi măsura, chiar dacă 
şl pe aici se mai întâm
plă uneori să dea jocu-n 
clocot, uitând că, nu e 
decât joc...

RADU CIOBANU

care priveşte scrisul, car
tea (ci fr, litteraire). ,

Şi aceste două cuvinte 
se confundă uneori, folo- 
sindu-se greşit unul în lo
cul celuilalt Deosebirea 
dintre ele constă în alter
nanţa sunetelor şi litere
lor l cu r. Corect: 1. Citi
tul literal este specific 
elevilor din clasa I. 2. 
Vorbitul literar este apa
najul oamenilor instruiţi.
valentin bretotean

r****-t****-********ir*t-

DOI POEŢI
La Casa Cărţii din Deva 

au fost lansate volumele 
de versuri „La răscruce 
de drumuri" de Ioachim 
Stan şi „Nu mai am la
crimi" de lozefina Radu, 
cărţi apărute la Editura 
„Cheia succesului" din 
Ploieşti, Ir colecţia .„Poeţi 
contemporani". Manifesta
rea, fără îndoială un mo
ment emoţionant, a fost 
deschisă de dl Gheorghe 
Niţescu, directorul S.O. 
„Bibliofor” S.A. Despre cei

doi autori şi cărţile lor a 
vorbit dna Vâîeria Sto- 
ian, directorul Bibliotecii 
Judeţene „Ovid Densusi
anu". Autorii se află la 
primul volum, oferind cu 
generozitate autografe. 
Creaţia lor reprezintă un 
hobby frumos, dl Ioachim 
Stan fiind inginer care a 
trăit 24 de ani în Elveţia, 
iar dna lozefina Radu este 
medie, ambii caracterizaţi 
de o mare sensibilitate. 
(M.B.)

„fa  memoriam, Ovid Densusianu'
în „Acta musei de- 

vensis“ sunt publicate co
municări sub genericul „în 
memoriam, Ovid Den
susianu*. „De ce Ovid 
Densusianu ? se întreabă 
scriitorul Radu Ciobanu 
In preambulul publicaţiei. 
Interesul pentru, această 
personalitate — parţial 
concretizat în studifle din 
culegerea de faţă — este 
oare dictat doar de un 
prilej comemorativ? Nu 
cred. Avem mai curând

convingerea că el se în
scrie într-un mai vechi 
ţi mai larg curent de pre
ocupări ale cercetătorilor 
deveni pentru valorile spi
rituale ale ţinuturilor lor". 
Să salutăm, aşadar, a- 
ceastă nouă tipăritură a 
Muzeului Civilizaţiei (Da
cice şi Romane, după cele 
care aduc în prim-plan 
personalităţile Iul George 
Bâriţiu, Avram Iancuţ

^W .W A’.'.W.W.V.W.’.V.W A'.W AW .VW AW :

1laştetea exaltat
Odinioară Zeus, mai-marele-ntre zei 
A coborât, se spUne, Ia o muritoare 
Şi din împreunarea între ei — 1
Ploaie de aur pe pământ des oare —* Vj 
S-au zămislit eroi şi semizei.

Legenda-şi are leagănu-n Elada 
Cum l-ar putea avea-n Carpaţi sau în Granada 
Atâţia Zeus au înnobilat pământul 
Cu roşii ploi de sânge fecundându-L 
Pământul nostru a primit atâtea pîoi 
Câţi au ştiut să moară 
Spre-a naşte iar eroi.
La sărbătoarea pâinii, luminii şi iubirii 
li evocăm pe fiii nemuritorii 
Cc-au fecundat pământul cu sânge şi-au pierit 
Spre a-i cinsti în drumul către mit.

ION CIOCLEI

ffiaata
Mă visez uneori 
he' uliţa satului în care 
n-ai să mă duci niciodată 
întrebând unde este casa ta.
Sătenii mă privesc într-o doară
uimiţi: ce ar putea
căuta cineva la o moară
care nu mai macină demult ?...
Dimineţile cresc
şi se revarsă Spre mine ca apa
peste marginea scocului.
La noapte, d v
poate am să găsesc 
drumul la moara
Unde tu mai fereci şi-acum ,
roata norocului.

LIA APOSTU
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Bogăţie artistică ţ
tin. Ana Banciu, Rodica Ş  
Hadadi, Carmen Novac,  ̂
Maria Tudbr, ultima fi- i 
ică a Apusenilor. 1

în partea a doua 1

Spectacolul oferit de 
factorii culturali jude
ţeni în amfiteatrul na
tural de la Dupăpiatră 
a fost unul de o mare 
bogăţie artistică. Au evo- spectacolului au evoluat i  
luat în cadrul acestui trei ansambluri folclorice. ’ 
regal artistic încărcat de Primul a fost „Silvana" 
un sincer şi profund pa- ăl Casei de cultură Deva 
triotism câţiva solişti de pregătit de dna Eliş , 
perta valoare, cunoscuţi Ursu, de dl Titus Bur- t 
din emisiunile Radio-TV ducea, conducerea < mu 
sau din spectacole, de zicală Voicu Florea. 
anvergură pe care jude- o f e r i t  suite da
ţul nostru Ie-a găz dansuri de Orăştie, Bis..
duit, Drăgan Mun- triţa-Năsăud, Bihor ş.a, l 
tean, reîntors de curând Taragetistuî Domin COC-/ 
dintr-un turneu artistic cheş a dovedit încă o dată 1
efectuat în Statele Unite JfJ t “ f )fit reDGrfcoriu buni tâFclgGttŞti din ala Americn, cu repertoriu Ansamblul iiDoina Cri- !

A i
da I  
îis- )

divers, a pus In valoare 
calităţile sale de doini- 
tor, dar şi în interpre
tarea cântecelor de joc.

Solista vocală Mariana 
Anghel rămâne aceeaşi 
voce caldă, prezenţă sce
nică deosebită, ce cap
tează rapid simpatia pu
blicului. ' Apariţia Savel 
Negrean Brudaşcu este o 
apăriţie superbă de fie
care dată. Repertoriul 
său încărcat de patrio
tism este cuprins în cân
tece care merg la Ini
ma spectatorului. De 
o caldă primire din par. 
tea publicului s-au bucu
rat soliştii Viorel Cos-

şului* âl Casei de eul- î 
tură Brad este un ansam- J 
blu echilibrat — prin ) 
calitatea tarafului, di- 1 
rljat de Ionel Coza, o /
formaţie de dansuri şi 1
soliştii săi vocali, între 1 
care se remarcă Elena -
Evaei.

Ansamblul „Fluierul 
Iancului” din Baia de i  
Criş se dovedeşte cea
mai bună formaţie de ) 
gen din mediul rural, i 
beneficiind în primul / 
rând de o formaţie de i 
dansuri cu deosebite ca. I 
lităţi. ; '

MINEL BODEA \

Comandamentul Mili
tar Judeţean a fost gazda 
unei manifestări de su
flet lansarea cărţii 
„Omul care a murit de 
două ori", o rememorare 
despre un luptător activ 
în război, scrisă de un 
veteran de război — pro
fesorul Dumitru Susan, 
deopotrivă scriitor, ta
lentul său fiind verifi- 
cat-de apariţia mai mul
tor cărţi până acum, A- 
lături de colegul lor 
s-au aflat şl alţi veterani, 
din păcate tot mai pu
ţini căci timpul trece 
inexorabil, oameni care 
au trăit ororile celei 
de a doua conflagraţii 
mondiale apărându-şi 
ţara, luptând pentru d . s'-ImC*

Cartea unui veteran de război
cauză dreaptă. S-au a- 
flat, de asemenea, ală
turi de scriitorul Duml 
tru Susan, personalităţi 
cultural-politice: scriito
rul Radu Ciobanu, pfof. 
loan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură,
prof. Valeria Stoian,
directorul Bibliotecii Ju

deţene „Ovid Densusianu", 
ing. Virgll Boca, vlce- 
primarul municipiului 
Beva'f.ar

Manifestarea a fost 
deschisă de generalul 
maior Petru Teacă, co
mandantul Comandamen
tului M ilita r Ju

deţean, care în cuvinte 
calde a vorbit despre 
personalitatea veteranului 
Dumitru Susan. Despre 
carte a vorbit dl Con
stantin Deheleanu, direc
torul Editurii „Con
cordia* Deva la care a 
apărut cartea. Depăşind 
o anumită rigiditate ce 
caracterizează de obicei 
lansările de carte obiş
nuite, de această dată, 
fiind o manifestare de 
suflet, au ţinut să vor
bească foarte mulţi din. 
tre cel prezenţi. Impre
sionantă a fost tot o ve
terană,' Maria Costea, 
fostă asistentă medicală

în timpul războiului, care 
şi-a exprimat bucuria 
„că cei care am scăpat 
avem posibilitatea să ne 
mai întâlnim. Şi lansa
rea cărţii colegului nos
tru Dumitru Susan care 

” vorbeşte în fond despre 
noi este un astfel de 
prilej". Colonelul Gh. 
Năznean şi-a amintit 
despre o întâlnire de 
acum 20 de ani când prof. 
Dumitru Susan a vorbit 
in faţa militarilor de- la 
U.M. Deva despre fap
tele de vitejie ale De
taşamentului Păuliş In 
care a luptat alături de 
cel evocat-în cartea care

se lansa, Omul armelor 
a ; insistat asupra educa
ţiei patriotice ce trebuie 
să se realizeze în şcoli 
în rândul tinerilor.

Un portret Superb al 
scriitorului Dumitru Su
san a realizat prof. Cor
nel Cismaş: „S-a. legat 
organic de trecutul nos
tru istorie pentru câ aşa 
cum spunea un mare 
poet transilvănean „Ni
mic nu este mâi tare ca 
trecutul”. Momentul Pă
uliş reprezintă o încleş
tare extraordinară de e- 
nergie, tn care un grup 
mie de ostaşi români a 
apărat Defileul Mureşului

de furia hitleristo-hor- 
tystă. Dumitru Susan, 
care a plecat de pe băn
cile Şcolii Normale din 

Deva, a lansat o carte cate 
va rămâne — „Cel mal 
greu examen” şl volu
mul de azi — o întâm
plare extraordinar de 
emoţionantă, povestea 
vieţii unui om care a. 
murit de două ori, dar 
a şi trăit de două ori*'.

Au mai vorbit vetera
nul de război Ion Albu 
din Simeria şi dna Maria 
Besoiu de la Librăria 
„Garant" din Deva oare 
pune la dispoziţia citito
rilor această carte emo
ţionantă.

MINEL BODEA
■KMMŞS.VSm.
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„Non duvevamu ammâz- 
zaria Giovarmi. Duvevamu 
ammazzari a Bobby" („Nu 
trebuia să-l ucidem pe 
John. Trebuia să-l o- 
inorâm' pe Bobby").

Cu patru zile înainte de 
a muri. superboss-ul Flo
ridei, Santo Fraffieante, ar 
fi admis in faţa avocatu
lui său, Frank Ragano, 
roiul jucat de Cosa Nostra 
în asasinarea lui John 
Fitzgerald Kennedy, Con
fesiunea, în dialectul si
cilian, ar fi avut loc la 
13 martie 1987, pe o auto
stradă din apropiere de 
Tampa. Controversată, ca 
şi celelalte mii de ipote
ze privind asasinarea Iui 
John Fitzgerald Kennedy,

CONFESIUNEA UNU I SUPERBOSS AL MAFIEI:

Aşa l-am ucis pe 
John Kennedy

teza lui Ragano are un 
singur defect: în afară de 
el, toţi protagoniştii în
tâmplării sunt .morţi. Deşt, 
altminteri, tocmai acest 
lucru ii poate da un plus 
de credibilitate. Oricum, 
trecând peste acest deta
liu, avocatul reuşeşte să 
facă din cartea de memo

rii „The Mob Lawyer ’, 
„Avocatul mafiei'1, recent 
apărută în SUA, un veri
tabil succes! O dovadă 
şi imediatele reacţii de 
contestare, care au mai 
degrabă efectul contrar.

„în ftcea zi tata se afla 
în spitalul din Miami", a 
declarat categorică Mary

Jo Trafficante Raniella, 
fiica boss-ului. „Era aşa de 
bolnav încât n-ar fi putut 
niciodată să ia un avion 
ca să meargă la Tampa", 
o susţine Josei, văduva 
mafiotului. Şj, pe aceeaşi 
linie, avocatul de fami
lie, Henry Gonzalez, ba- 
zându-se pe documentele 
de epocă afirmă că „na
şul", chiar în acea ultimă 
săptămână de viaţă, a fost 
supus unei dialize la Mia- 
mi Mercy Hospital. Dar, 
Ragano nu bate în retra
gere : complotul, ; după 
părerea sa, ar fi fost in 
combinaţie cu şeful sindi
catului camionagiilor, Ji- 
mmy Hoffa.
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FLASH-STORY
Baie de sânge intr-o 

bazâ militară americană
FOAMETE: COPII SACRIFICAŢI 

ÎN ETIOPIA

\
S
1

. .. . \  
.„Oamenii îşi sacrifică propriii fii, sperând ca în/ 

felulracesta măcar” unul, cel mai robust, să poalăi 
supravieţui. în1 majoritatea familiilor cu 5 copii — ţ 
lucru obişnuit în Etiopia — doi-trej au murit deja 1 
in ultimul an". Teribilul advvăr a fost făcut pu- / 
blic de Louîs Lestrade .francez, singurul medio a l )  
centrului sanitar organizat de Inter Aide France, la- 
Bele, oraşul din regiunea Wolayta (sud-vestul Etio
piei), lovită de maţ multă vreme de o foamete teri
bilă. Organizaţiile umanitare au lansat un apel 
disperat către comunitatea internaţională pentru 
a interveni cu ajutoare în această ţară africană.

SPECTACOLUL SE AMÂNA, DATORITA 
ÎMBOLNĂVIRII UNUI ACTOR

Boală diplomatică sau reală ? Unul dintre 
interpreţii unei mult discutate reprezentări în va
riantă mediu-orientală a celebrei tragedii „Romeo şi 
Julieta" s-a îmbolnăvit şi spectacolele se amâna 
până la noi ordine. în această insolită punere in 
scenă a capodoperei shakespeariene, Romeo e in
terpretat de actorul palestinian Khadifa Natur, iar 
Julieta de israeliana Orna Katz.

SPITALELE PRECUM RESTAURANTELE:
5 STELE CELOR MAI BUNE

Spitale de cinci, patru, trei, dar şi de două sau 
o singură stea, exact cum se procedează în ierarhi
zarea restaurantelor. Ideeâ autorităţilor sanitare 
britanice a dezlănţuit imediat un văl de polemic; şi 
contestaţii'. Medicii s-au declarat împotriva uncî 
avari iniţiative care ar putea genera un val de mi
graţii către clinicile mai „înstelate", ceea ce ar putea 
atrage suprapopularea acestora.

Baza militară aeriană de 
la Spokane, statul Washing
ton, în extremul nord- 
vest, la graniţa cu Cana
da : Dean Mellberg, 20
ani, fost soldat în aviaţie, 
abia ieşit dintr-un sanato
riu psihiatric, a intrat în- 
tr-un spital al Fairchiid 
Air Force al Base şi a des
chis focul, ucigând patru 
persoane şi rănind alte 18. 
Masacrului i-a pus capăt 
un trăgător de elită al 
poliţiei, care l-a ucis pe 
nebun, împuşcându-1 în
spate.

Mellberg s-a aflat iii
serviciu la Fairchiid Bâse 
până în februarie trecut, 

- când un psihiatru a dis
pus transferarea sa intr-un 
institut medical din New 
Mexico, pentru a-i fi tra
tată „instabilitatea" men
tală. Câteva Iun; mai 
târziu tânărul era defini
tiv scos din armată : boa
la sa, conform diagnosti
cului, era „Ireversibilă", 
Pentru Dean lovitura a 
fost prea puternică şi ea 
i-a provocat o dorinţă de 
răzbunare care l-a făcut 
să se întoarcă imediat la 
Spokane. în haine civile, 
cu o armă automată AK- 

. 47, de fabricaţie chineză şi 
un pistol, el s-a deplasat, 
cu taxiul la spitalul din 
localitate, ca un pacient 
oarecare. îndată ce a so
sit acolo, a intrat la toa
letă, de unde a ieşit ime
diat şi a încăput să tragă

rAWirVAW'WZAW.V.V.-riVriVVWrt'rriVWZAVri ■

Timp de 40 de zile, 24 
de persoane super-păzite 
şi super-supravegheate, su
puse unui strict regim, se 
află intr-un fel de „sat 
balnear" din Dallas, Te
xas. Nu e ' vorba de in
fractori periculoşi, nici de 
niscaiva şefi de state.sau 
savanţi aflaţi la o inter
nare secretă: sunt „pante
rele roz", „portocalii", 
„gălbîneii", altfel zis cei 
pe care până de curând 
eram obişnuiţi să-i numim 
„cavaleri; în negru" sau 
„cavalerii fluierului"," • a- 
dică arbitrii actualului 
World Cup ’94.

Plasaţi in Centrul Coo-

per, proprietatea inventa
torului celebrului test (12 
minute de alergare) pen
tru evaluarea capacităţii 
noastre fizice, toţi arbi

ZIUA TIP
Scularea la 7,30. Apoi 

breakfest, antrenament de 
voie, alergări de-a lungul 
aleilor din centrul staţiu

Sechestraţii din Dallas
trii ce oficiază în marea 
competiţie sunt supuşi ţi
nui regim de o neobiş
nuită stricteţe, menit, îrţ 
Opinia organizatorilor, să-i 
menţină într-o perfectă 
formă fizică şi mentală, 
şpre a putea face faţă 
durităţii competiţiei.

nii (frecventată de bogă
taşii supraponderali dori- 
ţori să slăbească pentru 
3000 de dolari pe săptă
mână!). Arbitrii vor tre
bui să devină capabil; să 
reziste principalului ina
mic ce-i pândeşte pe sta
dioanele americane, căl
dura umedă, care-i face

la întâmplare in persoa
nele aflate în sala de aş-, 
teptare. Complet ieşit din 
minţi el a străbătut vreme 
de 10 minute, înainte şi 
înapoi, coridoarele spitalu
lui, trăgând în toţi cet 
care i-au apărut în cale.

între primele victime s-a 
aflat şi medicul psihiatric 
ce ordonase, cu o lună în 
urmă, scoaterea lui Mell
berg din? armată. Răniţi, 
în stare grâvă, au fost şi 
doi copii, frate şi soră, în 
vârstă de 5, respectiv, 4 
ani.

După măcelul din clini
că, tânărul a ieşit pe o 
uşă. laterală şi a mai 
ucis încă o persoană, îna
inte de a cădea el însuşi, 
sub focul încrucişat ai 
forţelor de ordine. Trage
dia va conduce fără în
doială la relansarea pole
micilor privind vânzările 
de arme automate in 
SUA şi necesitatea unor 
controale mai severe in 
acest. domeniu,

Să reţinem In acest 
sens că pe 21 iunie în a- 
ceâstă ţară a fost aplica
tă pentru prima oară 
„Three Strikes, you're out", 
noua lege adoptată de ad
ministraţia Clinton, pentru 
frânarea criminalităţii. Un 
bărbat de 35 ani, Larry 
Fisber, a fost condamnat 
Ia închisoare pe viaţă, 
pentru că a fost recunos
cut vinovat de comiterea 
unui al treilea jaf.

să piardă câte 4 kg la 
fiecare întâlnire. După 
footing, toţi se reunesc în 
aula lui Cooper Center, 
unde şeful lor, italianul 
Casarin, le ţine lecţia zil
nică. Urmează sauna şl 
prânzul: salată, carne albă, 
fructe. Fără nici un fel 
de alcool, nici măcar o 
bere. Cina este I q  _ ora 
18,00, culcarea imediat. 

. Premiile: nu sunt exce
sive, dar nici de lepădat: 
în afara diurnei —> 175
dolari pe zi — oferindu-se 
fiecărui arbitru încă 10000 
dolari. ■

(Va urma)

W o rid C u p

I < IN IŢ IATIVA  S IN D IC A LA  

j LA S E U L :
j GREVA PENTRU...

I  FOTBALy ■ ' v; . ■_ . ••••
|  In Coreea de Sud cea
* mai elegantă metodă pen- 
I tru a se putea urmări ia
* televiziune partidele e- 
| ehipei. naţionale s-a do- 
V vedit, în cele din ur~
I mă... greva. Propunerea 

de a se întrerupe lucrul 
j 3—4 ore pe zi a fost 
| prezentată de sindicatul 
‘ lucrătorilor şantierelor 
| navale „Hyundai Heavy 
* Industries" din Ulsan,
I cele mai , mari şantiere 
* navale din lume. In acest 
j fel cei 25 000 angajaţi au 
* avut posibilitatea să teie- 
J susţină mental reprezen- 
| laţi va sud-coreeană în 
* întâlnirea cu Bolivia şi,
I în acelaşi timp, şă cre- 
. eze premisele necesare 
I rezolvării unor mai vech;_ 
J litigii cu administraţia
I privind reînnoirea con

tractului de muncă. Pro- 
'  punerea, pusă ia vot în 
|  adunările secţiilor, a fost 
» adoptată cu o majoritate 
I categorică. Fapt ce nu a 
» surprins câtă vreme' la 
|  meciul inaugural, cu Spa- 
* nia, febra Mondialelor a 
I fost atât de puternică în 
V Peninsula Dimineţilor Li- ‘ 
| niştite, încât a „îmbol- 
. năvit" aproape 80 la sută 
| din populaţie şi mai 
J toate instituţijle şj fa- 
i bricile au fost închise:
I datorită nepre?e.ntării ţâ 
j lucru, sau plecării,, cu 
| anticipaţie, a personalu- 
* Iui.
I
; C H IC A G O
I DESCOPERĂ
î G A IN A  C U  O U A
j DE AU R

l Mondialele surâd în- 
j treprinzătorilor din „Ca- 
| pitala conservelor de 
' carne" şi .a nemuritoru- 
| luj Al Capone. La 6 zi- 
« 16 de la începerea tur- 
1 neului final, volumul a- 
* facerilor din marele ora?
I din Illinois a înregistrat 

o creştere de 100 milioa- 
• |  ne de idolări. 'Hotelierii,
I patronii de restaurante,
J comercianţii sunt primi;
I beneficiari? ai unei ava- 
» lanşe de turişti care a 
| depăşit toate, previziuni- 
* le. „Ne aşteptam la un 
j aflux' de 400 000 turişti, 
J observa John Skorburg,
I şeful Camerei de Comerţ, 

şi' numărul lor se "apro- 
î pie de 1 milion".

Hotelurile nu mal au 
camere disponibile până 
|a sfârşitul lui iulie," Iar 
cele vreo 6000 de restaa- > 
rante din oraş au fost f 
obligate să-şi modifice 
orarul de funcţionare, I 
prelungindu-1 până la | 
miezul nopţii.

Printre obiectele cele ] 
mai în vogă sunt — şi | 
cu ^ajutorul" soarelui — I 
şepcuţele de golf cu vqn- î 
tilator încorporat (I). Iar |  
negustorii de articote 4 
sportive au realizat de- I 
ja în mai puţin de o * 
săptămână profituri ce |  
depăşesc substanţial pe J 
cele din trei luni obiş- > 
nuite. I

IO M IE DE TRUCURI 
PENTRU A  PĂC ĂLI i 

C A N IC U LA  !

Echipele protagoniste I 
ale Mondialelor se afiă ! 
într-o permanentă in-1 
trecere nu doar in ceea < 
ce priveşte tehnica şi | 
strategia jocurilor în st- . 
ne, ci şi în descoperi- ] 
rea celor nia; ingenioase ; 
modalităţi de a înfrunta i 
căldura toridă a verii a- I 
mericane. De la antre- j  
namente desfăşurate la 
ore foarte matinale, la j 
geluri anti-soare ca eele | 
date pp păr de belgieni 1 
(le-aţi Văzut efectele în | 
acel -1—0 cu Olanda !),. 
la sacii de plastic, imbră- I 
câţi pe sub tricour;, de ; 
norvegieni pentru a se i 
obişnui eu „sauna"; de I 
pe -teren (contra italie- j 
nilor, fără efeet), in- I 
ventivitatea se dovedeş- ' 
te ia înălţime. Ceea ce | 
face ca, fizic vorbind, ■ 
până acum preţul eăidu- I 
rii. să nu fi tăcut vie-.; 
time şi nici măcar na- ,i 
ţionalele dirt nordul Euro j 
pci sâ nu fi avut nevoie j 
Să apeleze la arsena-I 
Iul argumentelor „termi- j 
ce" pentru a-şi justifica | 
unele rezultate mai sla > 
be. Doar irlandezul Coyne | 
a acuzat -o desiiidratare, 
înainte de începerea corn I 
petiţiei, ceea ce nu l-a J 
împiedicat ca împotriva > 
Italiei să joace senzaţia I 
nai. De altfel, un para- j 
dox, cei puţin dttpă pri- | 
mele două runde din’ 
grupele preliminare, solii | 
din împărăţia zăpezilor • 
.— suedezii, norvegienii | 
irjandezii, elveţienii chiar ' 
— âu părut mai puţin i 
afectaţi de căldură dccâ' J 
reprezentanţii unor 'ţinu- j 
turi... solare.

ŞOC LA TEL-AVIV

; Difuzarea .j» 15 iunie a.c. a unui documentar 
TV referitor la torturile, practicate de „Serviciile de 
siguranţă internă" din Israel, asupra palestinienilor, 
a provocat consternare. Deocamdată singura reac
ţie „oficială" , a venit clin partea lui Yossi BeUin, 
adjunctul ministrului de externe, care a declarat că 
„Sunt convins că s-au comis şi. acţiun; deplorabile 
şi că singurul mod de 3  le. pune capăt e eventuala 
retrâgere îsraeliană, în contextul unei soluţii de pace 
permanentă".

A W.V.V. iVZ.V.V.V.’riWriVW.V. STOBY PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII 
O „Marea are flux şi reflux, luna apare 

pe jumătate sau întreagă, tlrtipul are vară şi 
iarnă. Cât despre adevăr, el nu se schimbă, 
nu dispare, nu se modifică. De ce încercaţi 
atunci să mutilaţi faţa adevărului?".

DJUBRAN

DIN ÎNŢELEPCIUNEA ARABA
• „Faţa spune cc ascunde inima".
• „Nu sunt pierduţi banii care îţi sporesc min

tea".
• „Oricât ai li de Bun, se găseşte cineva să le 

ponegrească".
• „N-o să ştii cât de bun am tost decât după 

cc o să cunoşt; pe altcineva".
PROVERBE

• „Cartea, dacă priveşti în ea, te desfată înde
lung, îţi rafinează gusturile, îţi dezleagă limba, 
perfecţionându-ţi vorbirea, îţi face vorbele mai 
pline de rezonanţă, te înveseleşte, te face mare 
între oamenii de rând şi-ţi dăruieşte prietenia 
regilor".

DJAHIZ
• „Înţelepciunea este o comoară care nu se ter

mină dacă se cheltuieşte din ea, o provizie 
care nu se împuţinează, ua veşmânt care nu se 
destramă, o desfătare care nu cunoaşte sfâr
şit". . ... .-a -

IBU AL-MUQAITA 
Selecţie de IUE LEAHU. r

—- Felicitări, Gogtilc! 
Am aflat că. eşti milio
nar.

— Da. Datorez totul 
unei singure lovituri.

r» Care anume ?
— Cum să-ţi explic —- 

unchiul meu din Calafat

ă primit-o absolut pe 
neaşteptate...

-  0  -
— Ce ne facem, Billy ? 

— întreabă îngrijorat re
dactorul şef al unui mare 
cotidian. In ultimele orc 
nu s-a produs nicj o tâl
hărie, nici o răpire, nici 
un viol ! Cc vOm pune 
pe prima pagină ?

— Domnule redactor ■ 
şef, să nu disperăm. Tre
buie să avem încredere în 
oameni!

CE PAPARUDA, DOAMNE I..*
Iubito, îţi mai aminteşti romanţa 
„Te-aştept pe-acelaşi drum de aitădat",
Pe carc-o fredonam noi la Constanţa 
Plimbându-ne flămânzi pe înserat?

P.lutca în aer o mireasmă crudă 
De alge putrezite lângă UăU,
Când ne-am intersectat ctiA) PAPARUDA 
Ce-avea un trup dc-a dreptul colosal.

... Tu m-ai smucit cam agresiv de mână.
Să fiu atent la ceea ce fredonam.

.„CE PAPARUDA, Doamne, ce divină 
Şi cât de viguros mai salivam!

DUMITRU HURUBA

DIN LUMEA „PETALELOR ZBURĂTOARE*' (I)
lui său este fluturele 
cu coadă de rândunică
(Papilio machaon), foar
te frecvent întâlnit pe

Primăvara, o dată cu 
apariţia primelor raze 
calde ale soarelui, dar 
şi în toamnele târzii, 
zboară fluturii. Cine nu u 
admirat varietatea culo
rilor şi fineţea aripilor, 
acestor strălucitoare in
secte, mu a fost fascinat 
de eleganţa desenului 
acestor adevărate „peta
le zburătoare"?

în ţara noastră flutu
rii se întâlnesc în cele 
mai variate biotopuri, de 
la malul Mării Negre şi 
până la semeţele creste 
ale Carpaţilor. Este deci 
firesc ca numeroşi iubi
tori ai naturii să fie 
atraşi de varietatea spe
ciilor existente, de obi
ceiurile lor curioase. Nu
mărul celor care posedă 
colecţii de fluturi este 
destul de mare. Secţia 
de ştiinţele naturii a 
muzeului din Deva po
sedă şi ea o valoroasă 
colecţie, în care sunt 
cuprinse exemplare pro
venite din mai toate re
giunile naturale ale Ro
mâniei. In special flu
turii de zi sunt bine re
prezentaţi în această 
colecţie;

Cel mai cunoscut- şi 
admirat pentru frumu
seţea şi eleganţa corpu-

Dealul Cetăţii, în Pădu
rea Bejan , dar şi în 
lunca Mureşului. Este u- 
nul dintre cel mai mari 
fluturi de zi de la noi, 
ale cărui aripi prezintă 
o combinaţie de galben 
cu dungi negre. Aripile 
posterioare prezintă o 
„coadă" neagră, după 
care specia se poate re
cunoaşte uşor. Când flu
turele iese din crisalidă 
are aripile mici. Ele se 
desfac şi „cresc" încetul 
cu încetul, fiind com
plet dezvoltate abia după 
15—20 minute. Eie sunt 
moi şi umede şi flutu
rele mai are nevoie încă 
de o oră şi jumătate 
pentru ca aripile să se 
usuce, să se întărească 
şi să zboare. Larva are 
de asemenea un desen 
elegant, corpul ei fiind 
verde-gălbui cu L dungi 
transversale negre şi 
puncte . roşietice. Când 
este atacată ea emite 
din primul inel, situat 
după cap, două tentacule 
portocalii care secretă 
un lichid rău mirositor.

(Va urma) 
SILVIA BURNAZ

Mersul desculţ
Aflăm, din antichitate, 

că mersul pe jos desculţ 
era considerat un mijloo 
ideal de călire a organis
mului şi de asigurare a 
sănătăţii. In şcolile din 
Sparta şi din Atena, ele
vii umblau desculţi în tot 
timpul anului. Socrate, Se* 
neca, Horaţiu, iar mai 
târziu filozoful englez J, 
Locke, generalul rus Su- 
vorov, poetul Puşkin şi 
romanfeierul Tolstoi ş.a., 
practicau acest mijloc cu 
rezultate benefice pentru 
vigoarea şi sănătatea lor. 
Mai târziu a apărut cura 
luî Kneipp, care constă 
din o alergare cu picioa
rele goale, pe o pajişte 
înverzită acoperită de rouă 
dimineţii. Medicul ger
man Albert Schalle, în 
cartea sa „Cura lui Kne
ipp, cura reuşitelor", e- 
ditată la Strassburg, ară
ta : „Am tratat în în
treaga mea carieră me
dicală peste 20000 de bol
navi suferind de diverse 
boli, şi pot să mă pro
nunţ asupra rezultatelor. 
Având această bogată ex
perienţă,* am nu numai 
dreptul, ci şi datoria, da 
a face cunoscute extraor
dinarele sale succese. Bine
înţeles cura lui Kneipp 
nu reprezintă un panaceu, 
ci o valoroasă metodă te
rapeutică, cu dimensiuni

curative indiscutabile, u- 
. nice, incomparabile". A- 
ceastă cură se practică în 
ptod curent In peste 2f. 
Staţiuni balneo-climaterice 
şi cca 100 sanatorii din 
Germania, precum şi in 
alte ţări europene.

în această cură trebuie 
să se aibă în vedere e- 
îectele vasodilatatprii şi 
vasoconstrictorii exercita
te de rouă rece, ce 0 par- 
curgem cu picioarele goale 
şi excitaţia pe care o pro
duce apa rece asupra re
ceptorilor şi filetelor ner
voase de la baza pielii' 
care va fi transmisă sis
temului nervos central.* 
Această cură pune orga- \ 
nismul în mişcare în aeV 
rul curat şi proaspăt -al 
dimineţii, într-un mediul: 
natural cu aer oxigenai, 
fiind în acelaşi timp un 
bun remediu de călire a 
organismului, apropiindii- 
ne de- ce ne-a imprimat 
natura în structurile noas
tre genetice.

în prima etapă se va 
umbla desculţ prin casă, 
apoi, progresiv, câte 5— 
10 minute prin rouă di
mineţii sau seara pe su
prafaţa unei pajişti c« 
iarbă, până ajungem ta 
o oră pe zi,

Ing. IACOB TRAIAN,
OrâştiB" I'. ■■■■.'■

.*dV

ŞTIAŢI CA .. M
• Un om consumă 1 ti 864 

litri aer pe zi ?
• Urechile omului disting 

sunete cu o frecvenţă, 
de, 16000 vibraţii pe se-

• cundă, în timp ce ure
chile pisicilor disting 
sunete cu o frecvenţă 
de 60000 vibraţii pe se
cundă ?

• Energia electrica : pe
care toţi oamenii de pe 
pământ o elimină când 
se află în stare de re
paus se ridică la 6,5 mi
liarde, kilocalorji, căl
dură ce ar putea fierb* 
apa unui fluviu- mijlo- 
ciii? ■•■veri T

’ Alese de 
ION I. DUŢA .' . i V
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G O O O L !
ORIZONTAL: 1) Mar

chează goluri în urma u- 
nor atacuri neregulamen
tare ; 2) A face presing 
pe teren pentru evitarea 
golurilor — Intrat în gol 
după pase repetate; 3) 
Un punct .norocos marcat 
la joc --- Teren «de joc 
pentru êvoluţii mai mult/ 
decât amicale — Laitmo

tiv îngânaţ Ia o arie pasto
rală; 4) Atac la poartă - 
finalizat cu un şut în -gol 
— Pretendent ia titlu, a- 
flat în faza calificărilor;
5) Efect onomatopeic al 
une* sărutări obişnuite — 
Iese pe. teren, odată cu... 
cavalerul fluierului (dim.)ţ
6) Gol marcat printr-o 
breşă in zid — Creează o

anume situaţie de... gol 
(yar.); 7) Lansat în gol 
pentru degajarea balonu
lui — Piesă de bază în 
dispozitivul defensiv; 8) 
Intrat în gCl dintr-o lo
vitură în viteză! — Pro
lific înaintaş al celor de 
la U.T.A, — Cunoştinţă 
anterioară regăsită într-un 
cerc; 9) Incursiune sui-- 
generis finalizată uneori 
cu... goluri; — Plutonul 
fruntaş intr-o competiţie 
pe echipe; 10) Pătrunşi
în adâncime cu crearea 
unor goluri.

VERTICAL: 1) Acţiuni 
de • atac soldate cu go
luri ; 2) Gol... marcat în 
urma unei evoluţii dubi- 
oa'se — Ieşit din teren după 
unele pătrunderi soldate 
cu goluri; 3) Unsprezece- 
le clasic al unei formaţii 
de jucători — Gol marcat 
adesea prin foarfecă — 
Cadrul insolit şi sumbru 
al substituirii Faria — 
Dantes; 1 4) Gol marcat 
printr-o deschidere în 
adâncime — Dat de... gol 
în urma ieşirii la joc 
(pl.); 5) Scos din fire....îşi 
mai dă şi aere — Cen
trare înaltă, aproape per

fectă !; 6) Modalitate u-
zuală de limitare a abre- 
viaţie; — Intră in gol în 
urma unei centrări pe spa
ţiul porţii; 7) Gol... — în 
discuţie, -înregistrat la o 
întâlnire — Rezultat cu 
multe goluri consemnat ia 
pauză ; 8) Gol marcat cu o 
reluare de pe extremă! — 
Săritor la cap' cu- goluri 
Ia activ — Trasă în gol 
de la distanţă !; 9) Evi
tă... golul în preajma une; 
bare — Deschidere în a- 
dâncime cu realizarea u- 
nui gol; 10) Gol... de toa
tă frumuseţea (pl.).

Dicţionar: PŢU, NAL. 
VASILE MOLODEŢ
DEZLEGAREA 

CAREULUI 
„DRIBLING", 

APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA;
1) TRESÂLTARE; 2) 

RÂPOS — APAŞ; 3) Ol
— TAUR — MC ; 4) PAŞi
— TALPA; 5) A — TEŞI
— IEL; 6) IMA — ILAR
— A ; 7) TIRAN — RAID:
8) UT - LEAC — NA;
9) RĂNI: -  RĂZOR ; 10)
ÎNTÂIETATE.

V

SPORTUL ROMANESC 
DE-A LUNGUL VEACURILOR

•  La începutul anului 1914 (ianuarie—februarie), 
la Sinaia are loc o s'erje de concursuri naţionale. 
de bob intercluburi, câştigat * dei echipa Liceului 
Mihai Viteazul, din Bucureşti, interşcolar de bob, 
câştigat de Liceul „Gh. Lazăr", de. schi (3-km), cu 
participanţi amatori seniori şi şcolari ; Concursul 
internaţional pe echipe de bob, dotat cu „Cupa I 
Kronprinţului Germaniei", câştigată de echipa Şcolii 
Evanghelice din Capitală.

•  In primul trimestru al aceloraşi an, se con
stituie primele echipe,şcolare de rugpy din ţara 
noastră, la liceele „Sf. Sa va". • ,Gfa. Laz r̂", „Matei 
Basarab" şi la Şcoala de Arte şi Meserii, toate din 
Bucureşti.

•  La Ploieşti, în februarie 1914, are loc un mare 
concurs de floretă şi spadă, la care participă, alături 
de localnici şi sportivi din Capitală.

•  La începutul lunii iunie — 1914, la. Paris, Co
mitetul internaţional Olimpic întrunit în cea de a 
XVI-a sesiune recunoaşte oficial afilierea la acest 
for a Comitetului Olimpic Român.

•  în septembrie 1914, ia fiinţă Asociaţia „Cerce- 
taşii României" — organizaţie cu caracter sportiv, 
pentru educarea tineretului şcolar prin activităţi ba
zate pe jocuri, exerciţii fizice, excursii etc.

• Din cauza primului război mondial (1914 — 
1919), la care România participă începând cu 1916, 
campionatul naţional de fotbal nu se mai dispută. 
Ediţia 1915—1916 a fost câştigată. eumVam mai 0- 
rătat, de echipa F.C. Prahova Ploieşti. (După „Isto
ria sportului românesc" dc N I'o-lotache).



RESTAURANT-BAR 
B E L L A  I T A L I A

i  '
Deva, zona autogării ^

VĂ AŞTEAPTĂ ZILNIC:
7—13,00 — Bar — cafea italiană, capuccino, 
merendine.
13,00—22,00 — restaurant — pizza, matriciana, 
carbonara, torttelini, alături de o gamă va
riată de băuturi alcoolice, bere si răcoritoare.

(1966333)
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FOARTE IMPORTANT î

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE Sl'# 

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
ALE JUOETULUl HUNEDOARA

isi întrerup activitatea intre oi-2 i:
AUGUST 1994 p e n t r u  e f e c t u a R E a / d e / c â / r e

S A L A R I A Ţ I  A  C O N C E D I I L O R  D E  O D I H N A ' P E  Ia N U L H N  C U R S

SC "QUASAR ElECTRO" SRE DEVĂ 

TEL/FAX 611261,614983 r  I/S:-, *
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S.C. „CARMETAPLAST“ s .a 
D E V A

Angajează urgent

•  lăcătuşi confecţii metalice inclusiv ab
solvenţi 1994

•  1 (un) macaragiu autorizat pentru ma
carale grupele I, II, III.

Informaţii la telefon 627107, interior 15.

F  R E  S C  O

V I N 0  8  

prin reprezentanţa 
H O N E D O A K A

# super concentrate sdcuri 

9  dozatoare, maşini îngheţată 

9  linii — componente snack-bar 

9 mini-cuptoare pizza 

9 espresso cafea, fripteaze, grill 

9 naşirii paste făinoase, clătite 

9 hârtie imprimantă A 3 

9 vitrine frigorifice 

9 maşini tocat carne

HUNEDOARA, str. JN. Bălcescu, or, 1 
Policlinică co plată, et. 3, tel. 095/712832.

j VĂNZAUE IN RATE 1 (1064795)

S C. GARANT CONSULTING S.R.L.

Str. M. Eminescu, bl. 21, TELEFON 616449

' v i n d e ». -  -

•  garsoniere: 2 500 000 — 8 000 000; apar 

tamente 2 camere : 3 000 000 — 15 000 000 : 

apartamente 3 camere : 4 500000 — 21 000 000;» 

apartamente 4 camere : 18 000 000 — 36 000 00(' j 

le i; case : 20 000 000 — 125 000 000: terenuri:

4 500/mp—20 000/mp.

I j Cumpărării suu. gr„u„.

i _ _ _ _ _ _
* i

I !

I -t

S.C. ELVILA IMP-EXP S.R.L. 

Deva, str. M. Eminescu, 24.

n n m  mgroşi
m argarina  linco.

T—

(1966344)j

’ . f
■■4
1
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SOCIETATEA COMERCIALĂ CIF S,Ă. DEVA 

Angajează prin eoncurs Un contabil sef.

Relaţii la telefonul 612608. (1966345) j

TVR 1

LUNI, U IULIE

13.00 Lumină din lumină (r); 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj- 
Napoca; 15,30 Desene animate; 16,00 E- 
misiunc în limba maghiară; 16,25 Tu
rism şi agroturism; 17,00 Emisiune în 
limba maghiară; 18,30 Salvaţi de clopo
ţel (s., ep. 91); 18,00 De luni până luni 
(retrospectivă politică); 19,30 Desene ani
mate: „Candy, Candy"; 20,00 Actualităţi, 
meteo; 21,45 Teatru TV; 21,55 Transîoca- 
tor; 22,25 MTV: noutăţi muzicale; 23,00 
Actualităţi,.

I V H 2
14.00 Actualităţii 14,10 Ultima bătălie 

a lui Napoleon-(s„ 3); 14,35 Armonii co
rale; 15,05 Tradiţie şi modernism; 15,25 
De dor, de dragoste, de joc; 16,25 Tânăra 
stăpână (S./142); 16,55 Videoclipuri; 17,10 
Serial; 18.30 In faţa Dvoastră; 20,00 Bună 
seara America; 21,00 TV’ — Mesager;
21.30 Intre da şi nu; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Maia Mujcr (s., cp. 24); 23,30 Bună 
seara America.

MARŢI. 12 IULIE

T VR  1
8.00 Actualităţi; 8,05 Calendar; 8,30

Videoclipuri; 9,00 Desene animate; 9,25 
Eram (s„ ep. 6); 10,20 Salvaţi de clopoţel 
(s./r.); 10,45 Bună ziua America; 11,45
SUA: istoria lumii afacerilor; 12,15 Mala 
Mujer (s./r.); 13,05 1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,05 TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,10 Fi| fu în
suţi; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Sfinx (cs);
18.30 Salvaţi de clopoţei (S./92)*, 19,00 Clio;
19.30 Desene animate; 20,00 Actualităţi, 
meteo; 21,05 Lucky (s., ep. 6); 22,00 Ac
tualităţi.

/  T V R  2 S
14.00 Actualităţi; 14,10 Bună seara A-

tnerica (Woridnet); 15,00 Musicbox; 15,30

Vlaşinii (s./r.)! 16,30 Tânăra stăpână (s„ 
ep. 143); 17,00 23 de milioane — emisiune 
economică; 18,30 Măseaua de minte (e- 
ducaţie); 19,10 Mala Mujer (s„ ep. 25); 
204)0 Bună seara America (Woridnet); 
214)0 TV — Mesager; 21,30 Tribuna non- 
conformiştilor; 22,00 TV5 Europe; 22,30 
Credo, i

MIERCURI, 13 IULIE

TVR 1

8,30 Videoclipuri; 9.00 Desene animate;
9.25 Fraro (s„ ep. 7); 10,20 Festivalul .fu
mului pentru tineret, Costlneşti '94; 1L20 
Salvaţi de clopoţel (s./r.); 11,45 Bună ziua. 
America; 12,15 Mala Mujer (ŝ r.); 13,05 
1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şl Cluj-Na- 
poca; 16,45 Alfa şi Omega; 17,20 Muzică 
populară; 18,30 Salvaţi de clopoţel (s./93);
19.00 Sensul schimbării; 19,30 Desene a* 
nimate; 20,00 Actualităţi, meteo; 20,45 Dr. 
Quinn ($., ep. 8); 22,25 Reflecţii rutiere; 
22,55 Fotbal CM ’94: prima semifinală, 
New York (d); 1,00 întâlnirea de la mie
zul nopţii; 2,25 Fotbal CM ’94; a doua 
semifinală, Los Angeles (d).

T VR 2

14.00 Actualităţi; 15,10 Politica între 1- 
deal şi real; 15,30 Muzica e viaţa mea;
16.00 Arto vizuale; 16,30 Tânăra stăpână 
(s., ep. 144); 17.00 Zodia Balanţei; 17,40 
Emisiune în limba maghiară; 19,10 Mala 
Mujer (S., ep. 26); 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale (TVE); 21,00 TV — Me
sager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Cafeneaua de altădată (III);
23,30 Concert rock: van Halcn (II).

JOI, 14 IULIE V

TVR 1

8.00 Actualităţi; 8,30 Videoclipuri; 9,00 
Desene animate; 9,20 Fram (s., cp. 8); 
10,15 Festivalul filmului pentru tineret, 
Costineşti ’94; 11,20 Salvaţi de clopoţel 
(s./r.); 11,45 Atotştiutorii (CFI); 12,15 Mala 
Mujer (s./r.); 13.05 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 16.10 La orizont e- 
con. de piaţă; 16,30 Fotbal CM ’94: a doua 
semifinală, Los Angeles (înregistrare);
18.25 Salvaţi de clopoţel (S./94); 19,00 Me
dicina pentru toţi; 19,30 Desene animate;
20.00 Actualităţi; 20,45 Dallas (s„ ep. 353); 
21,35 Simpozion; 22,20 Studioul economici
1.00 întâlnirea de Ia miezul nopţii.

TVR 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Magazin satelit;

14.40 In direct; economia; 15,00 Pastorală
orăşenească; 15,30 Vlaşinii (s./r.); 16,30
Tânăra stăpână (s., ep. 145); 17,00 Cea
iul de la ora 5; 19,00 Emisiune în limba 
germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri 
muzicale (TVE); 21,00 TVM — Mesager;
21.30 Pro memoria; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Film.

VINERI, 15 IULIE

TVR 1
8.00 Actualităţi; 8,30 Videoclipuri; 9,05 

Desene animate; 9,30 Fram (s., cp. 9); 10,20 
Curcubeu; 11,20 Salvaţi de clopoţel (s,/r.);
11.45 MTV — noutăţi muzicale; 12,15
Napoleon şi dragostea (s./r.); 13,10 1001 
audiţii; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj- 
Napoca; 15,45 Documentar; 16,25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Pompierii vă infor
mează; 17,00 Emisiune în limba germ.)
18,00 Pro Patria; 19,00 întoarcerea la E- 
den (ep. 20); 204)0 Actualităţi, meteo;
20.45 Tezaur folcloric; 21,25 Film» 23,00 
Actualităţi; 23,20 Concert; 0,50 Cinemato
graful do noapte.

TVR 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Program ZDF;

14.40 La ghişeu; 15,00 Varietăţi interna
ţionale; 15,30 Bursa invenţiilor; 16,30 Tâ
năra stăpână (s* ep. 146); 17,00 Arena; 
magazin sportiv; 194)0 Festivalul inter
naţional al tinerilor dirijori: Buşteni — 
Sinaia, iunie ’94 (p. III); 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Oameni care au fost; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Teatru TV, - : ,

SAMBAtA, 16 IULIE

TVR 1 >  ‘
84)0 Bună dimineaţa... de la Cluj-Na

poca!; 9,00 Calendar • Memento •  Azi 
vă propunem...; 9,10 Şapte note. ferme
cate; 10,00 Film serial pentru copii •  
Lassie (SUA, 1989). Episodul 15; 10,30 
Pas cu pas; 11,30 Vârstele peliculei; 12,30 
Povestea vorbei; 13,00 1001 audiţii; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Ora 25 — tranzit TV •  
Desene animate: Aventuri în Epoca de 
Piatră •  Film documentar: Enigmele ne
dezlegate ale celui de al doilea război 
mondial (ep. 3) •  Teatru scurt •  Film 
serial: Secret Service • Muzică •  Repor
taje •  Film serial: Beverly Hills, 90210 
(ora 17,40) •  Mapamond; 19,15 Telecn- 
©iclopedia; 20.00 Actualităţi •  Buletin 
meteo; 20,45 Film seria) 9 Dallas, Episodul

354; 21,45 Videoteca umorului; 22,05 Ac
tualităţi; 22,25 Campionatul Mondial de 
Fotbal: •  Finala pentru lacurile 3—4; 
Transmisiune directă de la Los AngeleS; 
0,30 Film serial • Ilunter (SUA, 1984). 
Episodul 28; 1,25 Ei şi! Magazin de mu
zică pop-rock. ,

TVR 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est me

ridian magazin; 16,00 Desene animate • 
Candy, Candy; 16,30 Film serial • Tâ
năra stăpână (Brazilia). Episodul 147;/
17.00 Studioul de literatură; 18,00 De * 
drag şi dor.,. Cântece populare; 18,30 
Convieţuiri; 19,30 Pariaţi pe campion!;
20.00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM — Mesager; 21,30 Memento 
muzical; 22,00 Jazz-magazin; 22,30 Inter
ferenţe • Religie şi societate; 23,30 Mari 
muzicieni americani: Louis Armstrong;
24.00 Duelul vedetelor. ' ,

DUMINICA# 17 IULIE

TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar • 
Memento 9 Invitaţie de duminică; 9,10 
Ping-pong; 10,00 Film serial pentru co
pii •  O lume dispărută (SUA, 1991). E- 
pisodul 18; 10.30 Lumină din lumină;
11.30 Viaţa satului; 13,00 Din albumul 
celor mai frumoase melodii populare;
13.30 Atlas; 14,00 Actualităţi; 14,10 Poşta 
TV; 14,2fr Video-magazin; 16,40 Avanpre
miera TV; 16.45 Conţert de gală „World 
Cup ’94; 19,15 Robingo; 20,00 Actualităţi
•  Buletin meteo; 20,40 Tragerea Loto 
special 6/49 şi noroc; 20,50 Film artistic
• Obiceiuri vechi (SUA, 1991); 22,25 Fi
nala Campionatului Mondial de Fotbal. 
Transmisiune directă de ia Los Angeles. 
In pauză Actualităţi.

T V R 2

8.00 Est meridian — magazin duminical;
13.00 Film serial •  Dr, Quinn (SUA. 1992) 
(r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Film artistic •  
Haiducii lui Şaptccai (România, 1971); 15,35 
Austria muzicală. Călătorie pe Dunăre 
(II); 16,05 Desene animate •  Candy, Candy;
16.30 Film serial •  Tânăra stăpână (Bra
zilia). Episodul 148; 17,00 Serata TV; 19,30 
Oraşe şi civilizaţii; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Ritmuri muzicale; 214)0 TVM — Mesa
ger; 21,30 Sport; 22.00 Poesis; 22,15 La 
puterea a doua; 23,00 Film artistic •  A- 
tenţie, bandiţii (Franţa, 1987)) 0,45 Ro
manţa amintirilor,.
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In  condiţiile  scăd e rii 
g en era le  a  dob înzilo r 
B a n c a  D acia Fe lix vă 
p ro p u n e  o a lte rn a tiv ă  

p e n tru  a  vă  p ă s t r a  o ra tă  
^  în a l tă  a  c îştigurilo r:

MARI REDUCERI DE PRETURI i
s. c.

ORAŞT1E
str. Plantelor, nr. 50

I

\%
. I

telefoane: 054/641940# 054/647572# fa* 054/ 1

641942# telex 72612 

Asigură, în sezonul estival#

MARI REDUCERI DE PREŢURI j

pentru o gamă variată de produse: I

BAUTURt ALCOOLICE: j

— lichioruri (banane# mango# vanilie, ana-1 
nas, caise, căpşuni# frăguţe, mentă# pepene gal ) 
ben) — 900 lei'st. 1/2 +  18 la suta TVA; j

— rom# vermut, rachiu — 1050 — 1250!
lel/st. 1/2 +  18 ta sută TVA. |

CONCENTRATE PENTRU BĂUTURI RA-j 
COSITOARE m U\?A DE ZAHAB Şl A-j 
ROME EXOTICE ŞI INDIGENE. î

— cola# kiwi, mango, căpşuni — 700 lei/l
kg +  18 la sută TVA, 513 lel/st. 1/2 +  18 ls*l 
sută TVA; 1

Societatea comercială 
Horticola11 Deva — S.A.
Cu sediul în DEVA, str. Hărăului, nr. 

judeţul Hunedoara

40,

zmm s
V

DE SELECŢIE PENTRU \
POSTUL DE MANAGER S

Condiţiile de participare şi criteriile de se- | 
lecţie sunt cele prevăzute în legislaţia sus meu-1 
ţionatâ# respectiv art 8 si art. 14 din N.M. nr. 1 
1/1994. \

Documentele de prezentare a societăţi! co- |  
merciale pot fi consultate în zilele lucrătoare, |  
între orele 8—12, la sediul societăţii. Relaţii t 
suplimentare te telefon 054/615125 sau 054/ # 
614318. t

Candidaţii vor depune ofertele şi documen- ; 
tele necesare în plic închis şi sigilat, ta sediul t 
societăţii# in termen de 30 ziie de Ia ultima pu-1 
blicare a prezentului anunţ. S
- ___________________ ________________ _—  i

SOCIETATEA COMERCIALA

S.A..

„BIBLIOFOIV* (

cu sediul in Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, cu <»- 
bleet de activitate comercializarea cărţilor, arti
colelor de pape tărie — birotică etc. organizează:

— orange, banane, ananas, piersici — 7501 
, lei/kg +  181a sută TVA, 695 lel/st 1/2 +  18 j 
j la sută TVA; I
I — cătină, măceşe, soc — 630 lei/st. 1/2 *r I 
J 18 la sută TVA.

1 •  AROME DIN FRUCTE EXOTICE ŞI INDI j 
j GENE. |

Potrivit tradiţiei firmei noastre, vă oferim j 
I pentru sănătatea Dvs. următoarele produse na- | 
|  turale: j

|  ■  ceaiuri ambalate ta doze (tei, muşeţel. |
! măceşe, sunătoare) — 350-r525 lei/cutle a 50. j 
|  doze; |
1 ■  ceaiuri din plante medicinale; ţ

} tt  sirop contra tusei „PIantusin“, băutură j
î Up bitter suedez „Tonlplant*

; ^

!
i
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CONCURS DE SELECŢIE A 
«ULUI.

MANAGK-

Criteriiie de selecţie sunt conform art. 1.4 
din Normele Metodologice publicate în M.O. 
nr. 54/1994. Documentele de prezentare a so
cietăţii pot fi consultate 1a sediu intre orele 
8—13.

Candidaţii vor depune oferta şi documen
tele necesare în plic închis şi sigilat la com
partimentul personal. Concursul se va desfăşura 
la 30 de ziie de la ultima publicare In presă.

(1966331)

IMPORTANT
p e n tru  a b s o lv e n ţ i i  d e  liceu

COLEGIUL TEHNIC MEDIAŞ

Pregăteşte specialişti în domeniul exploată
rii şi valorificării gazelor naturale.

Durata studiilor este dc 3 ani — cursuri 
de zi.

Studenţii merituoşi vor beneficia de burse 
pe durata studiilor şi pot încheia contracte eu 
subunităţile din cadrul Regiei Autonome a Ga
zelor Naturale — ROMGAZ R.A. Mediaş, prin 
care li se vor asigura locuri de muncă după 
absolvirea studiilor.

Relaţii suplimentare la telefon 069/812262, 
int. 1117.

S.C. „BIRLIOFOR ‘ S.A.
D E V A

* ORGANIZEAZĂ

I I
t pentru ocuparea postului de 
! •  JURIST cu 1/2 normă. Ş
| . Concursul va avea loc la data de 20 iulie |

I ,
1 ( Legii nr. 66/1993 şi N.M. nr. 1/1994. * 1

* n.i . d

| Informaţii la sediul societăţii, telefon 1 
*«•15 97 (6342) II
I

I

FIRMA IDEAL ÎOUR 
licenţă categoria A

j Oferă condiţii deosebite Cu excursii săp-5 
* amânate in : Fraga, Varşovia, lstanbul, Bucla- î  
I pesta. Csongtad Telefon 057-236202, 213190."

S.C ..PĂLĂRII — CKISII.W S 1{,L.
|  D E V A
| Str. A. Vlaicu, nr, 19, fel. 034/613984,
; Intre oţele 8—16 f
I CUMPĂRĂ
| •  MAŞINI DE CUSUT SINCER, BRAŢ]
J STANCA, PENTRU CIZMĂRIE. IIP | 17/lj| 
j 39/1. (I006289)

S I

î l. A.'-
I■ y.
I. v
I

î

! !

R.A.G.C.L. SIMBRIA 

'str. 1 Decembrie, nr. 103. ici. 009^5. gţg 
judeţul Hunedoara

Organizează, în baza I1.G.R. nr. 592/1993, 
prezentarea ofertelor şl adjudecarea pe bâză. 
de licitaţie publică a execuţiei lucrărilor ’de I 
construcţii şf instalaţii la obiectivul* Z

•  „Rezervor 2500 mc Simeria" •
Construcţia este pentru înmagazinarea apel 

|K)tal>ilc, în soluţia semîingropat. cu perete 
prefabricat, preeomprimat. <n torsoane dispu
se la exterior eu cameră dc \ ane dift beton 
armai, pentru instalaţiile hidraulice."

Documentele licitaţiei pot fi procurate, 
contra cost, de la organizator.

Data până la care se depun ofertele la se- î  
dîul organizatorului, licitaţiei este 9 august 1 
1091, ora 14. Licitaţia va avea loc în ziua de| 
10 august, ora 10, Ia sediul organizatorului

Se solicită depunerea prealabilă a unei ga
ranţii de participare la licitaţie de 1500 000] 
Iii. sub formă «Ic garanţie bancară.

*

S.C. „CRIŞBUS" S.A. BRAD 

Organizează

SC * IMPERIAL IMPEX * SRL 
■■■■•' . ARAD

•  AŞTEPTAM OFERTE PENTRU;
—■ alcool, zâhăr, acid citric.

Coatactaţke şi nu veţi regreta I j

! !
1 1

i 
t \

pentru ocuparea postului de director tehnic, in 
data de 29 iuUe a.c.

Informaţii la sediul societăţii său la tel
651242.

■1 ă >.î
'rvW

( RC IA I. IZ I*  ' . /  > PRIN  

S !< I P R IY . I  N 1 A.N I I  I l M C  I.N 

! II D M  14. I I I  N H I O A H A . V .

rsc: ’ F IS  " ,SR T I )K V a 1|
‘/.untlli fti ii Itl (^5 «{> .* <ct;

PRAFURI DE ÎNGHEŢATA :
intr-o gamă du 14 tiinr rito de inultO 
calitate şi la cel turti mic preţ/---- ..'"It

(3000 lel/k l  

COMTACTAT1ME SI VA VETÎ CORVNlGI---------------- i--------- :------------- -—----------« —fi ,ÎM



M IC A

PUBLICITATE

VÂNZ ARI -  
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 
camere, garaj, boxe, îm
bunătăţiri Oituz. tel. 
621113 sau 039/123035.

(0831)
•  S. C. Vinalen >; Araţi,

prin depozitul său din De
va, vinde băuturi alcoolic» 
şi răcoritoare. Telefon 
616980. (7033)

•  Cesionez contract d<? 
societate .inclusiv magazin 
situat ultracentral. De
va Telefon 612196, ore’Q 
15-18.

• Vând apartament 2
camere. Deva, Al Ajuţi a 
tei, bl. 3, sc. 3, ap. 46, 
etaj 1. Tel 629902, zona 
Astoria. (7074)

• Vând apartiiment trei
camere, deosebit, cartier 
Oituz, garaj, boxă — 42000 
DAT tel. 626389, după ora 
16 (6350)

• Societate comercială 
vinde Freon R 12, import 
Grecia, preţ 11780 iei, in
clusiv TVA. Tel. 048/ 
621251 -  Piteşti. (AID)

• Vând casă, sat Soliste, 
comuna Băiin. Tel. 622650.

(1530751)
•  Vând apartament 2

camere ultracentral, con
fort sporit, faianţă, par
chet. 612813. . (7358)

• Vând convenabil tele
vizor .Sirius, maşină cusut 
electrică,, mobilă veche. 
Deva. str Enescu 4 A, ap. 
19. (7078)

• Vând casă Călugăreni,
nr, 82. Tel. 611345. (7077)

• ' Vând Ford CaprL in.-.. 
matricuia! şi motoretă Mo-, 
biţi Hoinar. Tei. 614G90.

. (7072)
• Vând .urgent televizor

alb-negru Olt 213. Deva,
te). 624327,.. ; (7073)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
,1 500.000, negociabil si Fiat
R it mo. Tei 629474. (707-1)

•  Vând 5 ha fân .pentru
cosit sau cosit în parte.
Informaţii Deva. tel. 613880.

' \  . (7070) ;
, • Vând apartament trei 
camere -decomandate, con
venabil. Tel. 616*519. (7066)

• Vând televizor color, 
stare foarte bună. garanţie. 
Informaţii tel. 616477.

*-...., ' , _ (7065)
• Cumpăr păr. lungime 

. minimă 20 cin. Informaţii
la frizeria Casa de Modă 

. Deva, (7061)
•  Vând apartament două

camere, Daca, tel. 618303, 
Deva. (7063).

• Vând maşină sifonfe- 
rie, dozator, capsator, 3 
euve de inox spălat sticle 
automat, 100 lăzi cu sticle, 
tub ‘bioxid şi alte compo
nente, preţ acceptabil. 
Vând ARO 244 D cu re-,

. morcă. Tel. 730779.: (7062)
•  Vând convenabil mo

bilier magazin, vitrine, raf
turi, noi. Relaţii la tel. 
751842. Cugir. . (705{i)

•  Vând casă Simerin, 
grădină, telefon, gaze, po
sibilităţi privatizare. Tei. 
616567, '630110, de văzut 
sâmbăta orele 9—19. (7055)

•  Vând âpartument ul
tracentral. 2 camere deco
mandate, „epprafaţâ 53 mp.
11 000 COiV egociabil şi pian 
vienez - ' 2 000 OHO. Tei. 
627265. (7038)

• Vând casă in Şoitnus,
nr. 217, tei 621553. (7051)

., •  Vând Dacia 5'D Lăstun, 
cu îmbunătăţiri. preţ

850 0 0 0 , negociabil. 'Tel. 
632602. (7050)

• Vând apartament două
camere lângă Astoria, gre
sie, faianţă, lambriuri, 
0 500 000 negociabil. Tel. 
629527. (7035?

• Vând casă, prelungirea
Vulcan, tel. 617235. (70ÎÎ5)

• Vând apartament trei
camere decomandate Deva 
sau schimb cu casă (apar
tament), Haţeg. Tel 611317, 
orele 9—18. (6373)

• Vând tractor U—650
şi motoretă Mobrn. Deva. 
tel. 615614. (7009)

•  Vând apartament două 
camere decomandate, bdul 
N. Bâlcescu, tel. 620900.

(6892)
• Vând apartament două

camere. Informaţii la tel. 
628175 . (7003)

• Vând in Gurasada gră
dină .livadă, un hectar in
travilan, lângă pârâu, preţ 
negociabil. Informaţii Gura- 
sada, tel. 141, Stăniş.

(7001)
• Vând teren construc

ţie, 0,80 ha, lângă şosea. 
Şoimu.ş, nr. 149. (7015)

•  Vând apartament două
camere, îmbunătăţiri, că
rămidă .zona pieţei. Tel. 
613824. (7080)

•  Vând garsonieră în 
Brad. oraşul nou, preţ ne
gociabil, 2 000 000. Vând 
sau schimb casă cu gră
dină, dependinţe, teren a- 
rabil. sat Dudeşti, corn 
Luncoiu de Jos cu.aparta-. 
ment Deva. Tel. 6)6348.

(7083)
• Vând imprimantă for

mat A 4 şi televizor color. 
Informaţii 615717. (7043)

• Vând foarte convena
bil abriht circula* mono
fazat, scule tâmplăric. Tel. 
614355. (7040)

• Vând urgent aparta
ment tţ-ej -camere, Mărăşti, 
preţ convenabil. Tel, 
629203, după ora 15. (7042)

•  Vând casă, grădină, 
grajd şi materiale pentru 
terminat lucrarea casei. 
Orăştie. tel. 642308. (7097)

• Vând talon Ford, piese
schimb . Ford. televizor 
sport, video. Informaţii tel.; 
625746,; (7095)

• Vând Opel Ascong B: 
1979, motor schimbat, ne- 
înmatriculabil, stare bună. 
posibil talon. Tel. 714770.’

V .. (7092),
• Vând motor de ARO

Câmpulung cu piese de. 
schimb, la preţ convenabil." 
Tel. 618-1-16. (7356)

• Firma Costel efec
tuează transporturi de 
persoane şi pachete 
România Germania
şi retur. Informaţii' la 
tel. .7621.53, între orele 
20—23. (0904)

• Vând ieftin ''aptfrta-'
ment 2 camere, instalaţie 
cafea la nisip. Tel. 718383, 
714767. (0947)

•  Cumpăr ladă frigori
fică şi Presotubă poloneză. 
Tel. 714524, după ora 16.

(0953)
• Vând autoturism ' To

yota sau Renault 18, Hu
nedoara, tel. 714361. (0963).

• V’ând teren intravilan, 
cu p.omi, vie, materiale de 
construcţie. Tel. 722253.

(0964)
• Vând casă, Hunedoara,

Romanilor 41, informaţii 
tel. 713490, între orele 17— 
20. (0905)

• Vând. cupior ■ turcesc 
pizza. produse patiserie, 
tel. 716645, după ora 16.

( 0969 )

• Vând masă birou cu
scaun, butelie, casă, gră
dină, sau schimb cu a- 
partament plus diferenţă. 
Tel. 720439. (0970)

• Vând casă, Boş sau 
schimb cu apartament în 
Hunedoara. Preţ negocia
bil. Informaţii Boş, nr. 31.

(0971)
• Cumpăr 200 ţigle roşii,

(format mare) tip Lugoj. 
Tel. 713487. (0972)

• Vând ţevi aluminiu,
noi, 100 x 2 x 6000. (400 
ml). Tel. 713487. (0972)

•  Vând apartament 3 
camere, zona gării, tepen 
intravilan, casă Hărău, nr. 
90. Tel. 716357, 6G6512.

(0976)
• Vând foarte convena

bil televizor color. Tel. 
712339. (0977)

• Vând maşină înghe
ţată italiană, cu 3 capete, 
6,5 milioane, discutabil. 
Alba Iul ia 058/821963, 
zilnic intre orele 17—19.

(1530733)

P I E R D E R I

• Pierdut carnet şomaj,
pe numele Parască Teo
dor, eliberat de Forţele de 
muncă Hunedoara. îi de
clar nul. (0975)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Filiala 
Electrocentrale , Minţia, pe 
numele Ilălmăgean Ionel. 
Se declară nulă. (7082)

ÎNCHIRIERI '

• Ofer de închiriat gar
sonieră sumar mobilată, in - 
cartier Gojdu, lângă piaţă. ' 
Tel. 626660. - (6869)

•  Caut spre închiriere
apartament 3—4 camere, 
minimum un an. Tel. 
613084. (7081)

•  Căutăm casă de în
chiriat pe termen lung 
sau persoană în vârstă de 
întreţinui. Tel. 615687.

(7048)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere cu două camere, 
plus diferenţă. Tel. 621940.

"(7069)

•  Schimb apartament 3
camere, îmbunătăţit,. că
rămidă, parchet, parter, 
Al Romanilor, nr. 27 cu 
aiito si piese Fiat Ritmo.. ' 
Tel. 627453. - ’ - (7Q93> W

MATRIMONIALE

• Raliân serios, \i 45 ani, 
aspect foarte tânăr, doreşte, 
o tânără pentru prietenie,

, eventual căsătorie. . Tel. 
622814. _ _ (7049)

• înscrieri gratis pentru 
femei necăsătorite. fără 
copii .serioase, intenţii 
^matrimoniale prin Gen- 
saurea Nord Italia, Agen
ţie de Căsătorii. Expediaţi 
data şi locul naşterii, două 
fotografii color recente, a- 
dresa, telefon important, 
stare civilă .studii, servi
ciu, hobby, caracter, • pr«- 
terinţe, partener, fură chel
tuieli pentru voi. Adresa 
CPN 237—37100 Verona 
Centrale ttalia. (66490)

OFERTE DE 
SERVICII

• Editură caută ./repre
zentant judeţean difuza
re. Telefon 017097953.

(dp)

DIVERSE
• S.C. „Crolux“ S.R.L. 

Deva anunţă intenţia mă
ririi adaosului comercial 
începând cu 1 august 1994/

(1530752)
•  Mişu Luppa anunţă

excursie Turcia, duminică, 
10 iulie (cost 50 000). Tel. 
612166. (6337)

COMEMORĂRI

•  Familia, eu profundă 
durere în suflet, anunţă că 
se împlineşte un an de la 
moartea fulgerătoare, care 
l-a răpit pe cel ce a fost 
un bun soţ, tată, socru şi 
bunic de o aleasă omenie

DUMITRU CICAL 
în vârstă de 61 ani 

Parastasul va avea loc du
minică, 17 iulie 1994, la 
Biserica Sf. Nicolae, Hu
nedoara. Lacrimi şi flori 
pe mormântul tău! . (0973)

• Cu adâncă durere în 
suflet, colegele de’ !a ma
gazinul Europa anunţă îm
plinirea a şase luni de la 
încetarea din viaţă a co
legei lor

CORINA
Dumnezeu să o odihneas

că în pace. (7096)
• 10 iulie, un an de maro 

durere sufletească de la 
despărţirea de scumpa 
noastră soţie şi mama

EMILIA NICOAUĂ 
Soţul, şi fiul. (7039)

• Familia îndoliată a- 
nunţă împlinirea .a şase 
săptămâni de la trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost un bun soţ, tată şi 
bunic

ION GREJDAN
Odihnească-se în pace ! 
Slujba şi parastasul de 
pomenire vot avea loc 
sâmbătă, 9 iulie 1994. la 
mormântul din Cimitirul 
Ortodox din str. Eminescu. 
fieva. (7086)

•  La 10 iulie se îm
plinesc şase săptămâni 
de la dispariţia fulge
rătoare a domnului
'inc * /

VALEU 
MUNTEAN 

Colectivul Fabricii • E- 
bas nu te va uita 
niciodată, vei rămâne 
veşnic în amintirile
noastre. Dumnezeu să 
ierte şi să odihnească 
sufletul tău bun, (7094)

• Se' împlinesc-; 6 
Juni de fa decesul re- 
gretai ului '

FĂRCAŞU JIANT ■ 
lăsând un; gol imens 
ce'nu poate'Ti înlo
cuit. Soţia Magdalena.

/ ' (6899)

DECESE

• Cu inimile zdrobite 
de durere, ne luăm ulti
mul rămas bun de la cea 
care a fost o bună şi iubi
toare mătuşă, o cuscră mi
nunată

VIORICA BOGDAN
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! Familiile Gyorkos 
şi Moksoy. (7084)

• Salariaţii FR1C De
va deplâng moartea 
celui care a fost 

ing. OCTAVIAN 
RUSU

şi/ sunt alături de fa
milia îndoliată. Dum
nezeu să-l odihnească!

(7090)

S.G. CORVINTRANS S.A. HUNEDOARA 
Str. Stufit, nr. 2

Anunţă că vinde la licitaţie următoarele 
materiale refolosiblle:

#  deşeuri neferoase (aluminiu)
#  anvelope — deşeuri
#  fier vechi —* deşeuri
9  subansamble şi piese din dezmembrări
Licitaţia se ţine la sediul societăţii, In zilele 

de marţi şi joi, ale săptămânii, ora 10.
Informaţii suplimentare la tel. 713330 *— 

713331.

S.C. „CORVINUL” S.A. HUNEDOARA 
ANUNŢA

Se amână termenul limită pentru prezen
tarea ofertelor de participare la concursul pen
tru ocuparea postului de MANAGER la S.C. 
„CORVINUL" S.A. Hunedoara.

Termenul limită de prezentare a ofertelor 
este de 30 zile de la ultima apariţie a anunţului. 

Relaţii suplimentare la telefon 712316.
(CEC)

Opinii intre doiiă meciuri istorice

(Urmare din pag. a 2-a)

Adriana Supur£»n: „Meciul, cu Argentina a fost des
tul de greu dar cu -un sfârşit extraordinar pentru noi. 
în meciul cu Suedia cred că va fi 3—1" pentru noi“.

Vaslle Nemeş s „A fost un meci'foarte bun făcut 
de români. Cred că vom face un mecj bun cu Suedia. 
Cred că ne vom califica**.

Liviu Cimponer: „După victoria cu Argentina ar fi 
păcat să nu trecem de Suedia**.

Elcodor Băgăianu, Dobra : „Cu Argentina a fost o 
mare realizare-pentru .echipa României. Cu Suedia dau 
câştig tricolorilor1*.

Adriana Marica: „Apreciez că meciul cu Argentina 
a fost foarte frumos, mai ales că românii au jucat extra
ordinar. Pe suedezi îi batem cu 2—1“.

Nicolae Alic: „Excelent meciul cu Argentina. Pe 
suedezi îi batem cu 2—0“. .

Gabricl Drăgan: „Cu Argentina a fost cel mai tare 
meci. Pe suedezi îi batem cu 1—0“.

Ghcorghe Şobca; „Cu Argentina a fost extraordinar. 
Sunt însă contrariat de poz.iţia agenţiei de presă France- 
Presse şi de aprecierea ziaristului francez, care ne-a fă
cut ţigani. Meciul cu Suedia va fi foarte greu, dar cred 
intr-o Victorie a românilor. (1—0)“. .

Mariana Marcu: „A fost grozav cu argentinienii. Ro- 
mân a merita să â tigt N ui avui emoţi l-am spus 
şi soţului meu că vom câştiga. Să sperăm că-i vom în
vinge pe suedezi cu . 1—0 cel puţin**.

Rodica Matcş: „îmi pare rău ce s-a întâmplat în 
presă despre meciul cu Argentina. Se pare că mulţi stră
ini nu ne cunosc şi se aventurează în afirmaţii ca cele 
ale agenţiei de presă franceze. De suedezi trebuie să tre
cem'*.

loan Matei: ^Extraordinar cu Argentina. Pe suedezi 
.îi batem cu* 5—Q“.

■ Ileana Albu: ,,A fost grozav, lucru pe care-1 spun din 
comentariul soţului meu. Nu sunt microbistă dar trebuie 
să fim patrioţi. Cu Suedia cred că va bine**.

loân.Ivan; „Românii merită aprecieri deosebite pen
tru/ victoria cu Argentina. Cu Suedia vom câştiga cu 
3—1.

Nicolae Ciocan: „Rezultatul a fost excepţional, fiind 
o adevărată sărbătoare naţională. în meciul cţi Suedia 
vom învinge eu 2—1“.

RADIO DEVA

SAMBAt A, 9. (17. 1991

0,00. V.O.A.; 8,00 BBC;
8.30 Muzică si informaţii; 
9,00 Dorurile noastre — 
Mariana Angliei; 9,39 Mu
zică; 10,00 Fun-Gabi — 
Gabi Pocola; 12,00 Mu
zică; 13,00 Adolescenţa — 
Ioana Bcjenai; 14,00 BBC
14.30 Muzică; 15,00 Am
fiteatru — Dumitru tiu- 
rubă; 16,00 Ziua a Vi-a 
(I); 18,00 BBC; 19,00 Ziua 
a Vl-a (II); 21/00 BBC;
21.30 Muzică; 22*,00 Ra-

diodiscoteca pe 89,3 Mhz;j
3.00 V.O.A. J

DUMINICA, 19. 07. 1994 j4
0.00 V.O.A. Europe; 8,001 
BBC; 8,30 Dedicaţii mu-J 
zicale (populara) — Ma-1 
riarta Anghel; 9,00 Mic > 
dejun în pat — Gabi Po- I 
cola: 10,00 Muzică şi in-, 
formaţii; 11,00 V.O.A. 
Europe (topul Casey Ka- J 
sem) (1); 14,00 BBC; 14,30 i 
V.O.A. Europe (II); 15,001 
Mozaic — Radu Breaz; j
16.00 Week-end radio (I); |
18.00 BBC; 19,00 Week- 
end radio (II); 21,00 BBC; 
21,30 Muzica; 24,00 
V.O.A. Europe.
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