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„CARTEA JUNGLEI"

tineri inimoşi
De aproape două săptă

mâni, un grup de nouă ti
neri, în frunte' cu Marius 
Lihut, student la Faculta
tea ecologică din , Deva, 
lucrează' ia  Parcul Den- 
drologic din Simeria. I-ani 
găsit zilele trecute lucrând 
la o plantaţie tânără.

— Tabăra este organi
zată de Serviciul Civil In
ternaţional, ce-şi are se
diul în Bucureşti, — ne 
spunea şeful grupului. Să 
vi-i prezentăm: Suzane
Fogg şi Yah Wong din 
Anglia, Desmond Cahill 
din Irlanda, Evg Gerltosîţy 
din Germania, petra Zalar 
şi Julija JurssCvici din 
Slovenia,. Cristorp Sţisseg- 
ger din Elveţia şi Avram 
Horia, ultimul coleg d* 
facultate cu mine. - -

— C% faceţi la Simeria? •
— Punem la punct par-' 

cui,, întreţinem culturile 
din pepinieră. Lucrăm pe 
bază de: voluntariat, ' fără'-- 
plată.

— Cum se simt tinerii 
străini în România? -

—  Bine — ne-a răspuns 
Horia Avram. Le place 
foarte mult ţara -noastră. 
De altfel, după programul 
d« lucru, de 6 ore pe zl, 
i-am dus să vadă fâdmu- 
seţila judeţului. Am fo3t 
la Cetatea Devei, la Mu
zeul judeţean, la Cabana 
Rotunda. Astăzi (miercuri, 
20 iulie a.c.,) mergem la 
.Castelul Corvineştilor din 
Hunedoara.

Cel nouă sunt nu nu
mai inimoşi, ci şi fru
moşi, aşa cum sunt toţi 
tinerii. Vorbesc între ei 
în engleză, limbă pe care 
o ştiu, mai mult sau mai 
puţin bine. îşi - povestesc 
păţanii, întâmplări şi nu 
Sad nici un fel de politici. 
In spaţiul ee-1 ocupă to- 
incinta Parcului Dendro- 
logic, se autogsspodărese,

. conform unui program in 
cârc fiecare are ceva- pre-

cele două slovene — o 
rdşie în obraji — am dis
cutat despre patria 
frumoasă şi bogată, pe 
care autorul acestor rân
duri a vizitat-o cu câţiva 
ani în urmă. Era din Ko* 
per, mare port maritim la 
Adriatica.
> Astăzi, când apar aceste 
rânduri, cei nouă tineri i- 
nimoşi îşi Încheie treaba 
la Parcul Dendrologic din 
Simeria, mâine pleacă fie
care spre ţara şi casa lor. 
t e  dorim să ajungă eu1 
bine şi-l rugăm să 
din România imagini şi 
impresii cât mai plăcute. 
Nu ne îndoim că acasă la 
ei vor vorbi frumos despre 
România, despre frumuse
ţea şi ospitalitatea ei.' în 
acelaşi timp, le mulţumim 
din inimă pentru munca 
lor şi-i aşteptăm cu plă
cere să revină pe melea
gurile hunedorene. . •

TRAIAN SONDOR

E greu să gospodăreşti un oraş, mai ales acum 
când bugetele primăriilor sunt atât de sărace, încât 
foarte buni gospodari sunt acei aleşi ai obştii care 
reuşeso să drămuiască fiecare leu pentru a repara 
străzile şi a ridica gunoiul, pentru a repara Trotuarele 
sau — ceea ce poate părea un lux — pentru a se
măna zone verzi sau a întreţine parcuri. Şi ne bucu
răm că la noi în judeţ, în marea majoritate a oraşe
lor, aceste cerinţe elementare ale igienei convieţuirii 
în comun sunt satisfăcute.' f ,

în  aceste condiţii — minimale, este adevărat — 
dacă membrii comunităţii ar manifesta mai mult res
pect reciproc s-ar putea trăi la un amintit nivel de 
decenţă. Dar apar tot mal multe elemente care ne 
fac să credem că unii concetăţeni cate nu mai ţin 
cont de nimic şl de nimeni, tind să transforme ora
şele în adevărate jungle, cetăţeanul obişnuit trebuind 
să înveţe o seamă de reguli („Cartea junglei") pen
tru a se feri de pericole.

In cartierele de locuit, majoritatea asociaţiilor de 
locatari au pierdut controlul situaţiei: nu se mai res
pectă nici un program de linişte, spre disperarea oa
menilor în vârstă, suferinzilor şi copiilor; grupuri de 
tineri nesupravegheaţi organizează între blocuri dis-

ji

eoteci şi audiţii până după miezul nopţii, cu caseto- 
foanele la maximum; tot felul de rătăciţi, beţivi sau! 
amorezi te sună.la ora bizare din noapte, căutând ' 
persoana pe , care nimeni nu le cunoaşte pe seara sau 
în blocul în care locuieşti.

Pe străzi, regulile de circulaţie sunt sistematic 
încălcate,' se organizează mici ralijiri şi partide de 
claxonat. Din când în când, la câte o maşină. ,şa*i 
magazin se declanşează alarma, terorizând • locatorii 
din zonă, până când apare stăpânul şi întrerupe con-, 
tactul. . , ' }

Barurile şi baticurile ies pe trotuare cu inventări 
tot (nfese, scaune, umbrele, lăzi cu răcoritoare sau 3* 

bere), îngustând spaţiul rezervat traficului pieton al. 
Şi aceasta nu ar fi chiar, atât de grav, câtă: vreme 
mai avem pe ainde ţrece, dar aceste manevre zgomo
toase se fac la ore bizare (şase dimineaţa, unsprezece 
scara) obligând locatarii din zonă săi trăiască în rit
mul programului de funcţionare al acestor- Unităţi. 
Ca să nu mai vorbim de maşini cu marfă care şe 
descarcă şi se încarcă noaptea, de uşi trântite eu vio
lenţă, de maldărul de ambalaje depozitat pe trotuar.

Mulţimea da baruri şi baticuri cu program non- 
stop constituie un ■ izvor de turbulenţă, pentru viaţa 
de noapte a oraşului. Periodic, grupuri mai mari sau 
mai mici de indivizi care au întrecut măsura gravi
tează între aeeste localuri. Cântece, ţipete, urlete, ne
fericiţi adormiţi pe zonele verzi sau direct pe trotuar, 
scene violente fac noaptea din străzile oraşului locuri 
cu adevărat periculoase. - > -

Desigur, faţâ de aceste lucruri ne putem întreba 
ce face poliţia, municipiului, de ce nu intervine ? Gine 
cunoaşte mai îndeaproape activitatea poliţiei îşi dă 
seama că faţă de mulţimea faptelor cşre se petrec, 
personalul'poliţienesc este insuficient. Şi atunci ce ar 
fi de făcut? O comunitate, când îşi simte ameninţate 
valorile, ia măsuri în consecinţă. Şi se pare că tre
buiesc deja luate asemenea măsuri- Acţiunând îm
preună, municipalitatea, asociaţiile de locatari, poli
ţia, multitudinea de organe de control, antrenând la 
aceste activităţi patronii, şefii de unităţi şi personalul 
de servire din unităţile comerciale şi de alimentaţie 
se poate face front comun împotriva abuzurilor şi 
fagţelor antisociale, pentru a instaura o disciplină a 
convieţuiri; cât do cât decentă şi civilizată, în spiritul 
respectului reciproc pe care trebuie să-l manifestăm 
în calitate de locuitori ai aceluiaşi oraş.

TIBERIU ISTRATE
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Miercuri, 20 iulie . a.c., 
intr-un cadru cu totul săr
bătoresc, a fost inaugurat 
noul sediu al Băncii Co
merciale Române — Fi
liala, ©rad. Construcţia, a 
cărei finalizare a fost mar
cată doar după; exact doi 
ani şi trei luni de când 
a fost dislocată prima cupă 
de pământ, reprezintă o 
clădire de referinţă în pei
sajul urbanistic al oraşu
lui. Realizat de S.C. „Con
dor" S.A. Deva, 'Pare a 
asigurat proiectarea şi e- 
xecuţia lucrării, noul se
diu- al B.C.R. — Filiala 
Brad asigură cele mai op
time condiţii pentru deru
larea operaţiunilor finali- 
ciar-bancarc clientelei efi- 
je-i trece pragul — vechiul 
sediu devenind impropriu 
foilor solicitări şi exigenţe 
ale timpului -prezent.

Momentele <je emoţie al® 
festivităţii de la Brad ic iu

reprezentat tăierea pan
glicii tricolore, la ora 12,01 
hăinuţe, de către preşedin
tele Băncii Comerciale Ro
mâne, dl. Ioan Ghica, în- 

mânarea Bibliei directorului 
Filialei Brad, dini Coriolan

La Brad

Mpldovăn, de către repre
zentanţii bisericii locale, 
precum şi... cupa de şam
panie închinată pentru 
succesul băncii.

Alături de reprezentanţii 
Băncii Comerciale RomânŞ, 
rie invitaţi de la alte .bănci, 
la momentul inaugural de 
miercuri au participat dl. 
subprefect Iulian Costescu. 
dî. Ion Uifăleanu, vicepre
şedinte al Consiliului Ju
deţean, dl..Nicolae Hogii, 
primşrul oraşului, cbpd'£

căton ai instituţiilor din 
localitate, feţe. bisericeşti 

' e t c . ■
; De }a momentul inaugu
ral de miercuri de la Brad 
am consemnat câteva o- 
pinii: Ion Uifăleanu: „Din 
punct de vedere urbanistic, 
arhitectural, sediul băncii 
din Brad este o clădire 
pentru mileniul trei. In 
calitate de economist- • pro
fesor universitar, consider 
că este 6 Clădire oportună 
pentru momentul actual, 
iar social, benefic pentru 
populaţie". Nicolae Moga: 
„Noul sediu al Băncii Co
merciale Române — Brad 
rezolvă, prinţ r-o ' gândire 
modernă, la nfvelul anilor 
prezenţi, o necesitate a c- 
raşulul ,iar calitatea arhi
tecturii acestei clădiri este 
6 mândrie pentru .oraşul 

- nostru". . >

*  CORNEL POENAR

Un director al Consiliului judeţean conduce beat!
O vorbă din bătrâni 

spune „că peştele de la 
cap se impute şi de la 
coadă se curăţă". Dar cum 
vorbele din popor sunt 
pline de înţelepciune, un 
caz petrecut, recent, coif- 
firmă nu numai axioma 
populară, ci şi povestea cu 
lupul moralist. Incredibil/ 
Dar adevărat! Ioan MŢ- 
druţ, director la Consiliul

. Judeţean Hunedoara, a 
fost surprins la volan con
ducând în stare avansată 
de ebrietate. Din primele 
cercetări efectuate de către 
organele abilitate, alcoole
mia existentă. în ‘ sânge 
â fost stabilită la 1,40 la 
mie.

Ghinion pentru înaltul 
personaj al Consiliului ju
deţean care ai uitat totuşi

că beţia reprezintă un pe
ricol excesiv pentru secu
ritatea domniei sale, a 
pietonilor şi mai ales a 
celor aflaţi în traficul ru
tier.

Ghinion, mai ales că 
era în ziua do.„ 13! Şl 
mai precis, iulie a.c.!

CORNEL POENIAR 1

«  ‘ »  * •
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Sâmbătă, 23 iulie

U Au trecut 203 zilei 
i din an; au mai rămas J 

S 163; ,
•  Ziua Revoluţiei în*

i R.A. Egipt; I
•  începe Zodia Le-j 

; ului (23 iulie, — 22i 
; august), ::

Duminică, 24 iulie

P •  Duminica a V-»j 
i  după Rusalii; SI. M. Mc.! 
S liristina; Sl« Mc. Er-Î 
J moghen;
î  *  1900. S-a născut, la; 
! Vităneşti, CONSTANTIN ■ 
5 NOICA, filozof român; ' 
« •  l&ll. S-a născut;
• criticul literar GEQR- 
: GK l'VAŞCU; - 
|  1§?7; A murit E-"
;  MIL BOTTA (n. 1912),. 
5 actor de prestigiu, poet; 

şi prozator..

Luni, 25 iulie

•  Adormirea Sf. Ana;■
Cuv. Olimpiada şi E-! 
upraxîa; ♦ - \

•  3Q de ani de la J 
J moartea sculptorului ■ 
; CORNEL MEDREA;
î •  1876. S-a născut" 
; poetul MIHAI CODREA-. 
» NU (m. 1957), realizato

ri rul unor sonete anto
logice; •

•  1896. Al. Macedon-! 
ski scoate revista „Liga j 
ortodoxă", în care vor a

i debuta Tudor Arghozi ]
! şi Gala Galaction;

•  1945. • A murit E- 1
NEA HODOS, .folclorist • 
român (n. 1858). J
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Constatare: •.
•  Lipsa de talent sc recuperează prin lipsă 

de caracter.

pauză, cei 
nouă tineri inimoşi 
s-au lăsat fotografiaţi 
spre aducere aminte a 
zilelor petrecute în 
România la Simeria.

Foto: M. CALUGARU
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C U V Â N T U L  U C E R

\JOCUL BE-A REFORMA j
Buimăcit in ultima vreme de fotbal, seminar» / 

pentru securitate, moţiuni, suspendări, săpături, etate) 
niri de planete, catastrofe naturale, ameninţări cu \ 
scumpirea pâinii, febra lipsei de bani şi a muncilor i 
pe ogoare, românul a uitat de tranziţie şi de reformă, 
de promisiuni neonorate sau de costul vieţii, care este \ 
tot mai greu suportabil de către cei mulţi. Vacanţa, 4
care a devenit un lux pentru cei nevoiaşi, dar nu ş l .

■ ■ J • ...... . a l ),şi pentru cei avuţi, eât şi efectul de moleşeală 
verii toride, se pare că vor. mai decanta şi limpezi \ 
nişte lucruri, vor mai coace ceva pentru începutul 4 
activităţii parlamentare din toamnă. ?

In  avalanşa de evenimente, reforma a rămas cai» V 
In nemişcare. Organele implicate — prea multe l i   ̂
număr — blochează fiecare, în raport de interesele/ 
proprii, avansarea lucrărilor în domeniul privatizării. ) 
Unde s*a mers direct şi mai simplu — în Cehia, de \ 
pildă — se estimează că până Ia sfârşitul anului a- 4 

' cesta privatizarea se va realiza în proporţie de 90—95 / 
i : ia sută» Deci, cehii au găsit soluţii practice şi efi- ) 

ciente, dar boala, noastră este să prelungim agonia, ţ 
să ne scărpinăm invers, peste cap. In vorbe şi in de* l 
claraţii nu ne întrece nimeni, suntem maeştri adevl* J 
raţî. Dar cţnd şă trecem la fapte ne împotmoliri, ) 
căutând cu lumânarea să găsiţh neduri în papură Şi i 
să despicăm firul în patru. i

Se tot vorbeşte de nevoia masivei privatizări, )
. iminentă în acest an după părerea unor vârfuri pe- \ 
îîtîde şi specialişti, însă Irealizabilă după aprecierile 4 
unor „înţelepţi". Dacă lucrurile merg ca şi p in i  a- / 

, cum. înclinăm să dăm dreptate „înţelepţilor". Multă, * 
prea multă teorie s-a făcut în privinţa strategiilor de l 
reformă şi de privatizai», dându-se iluzia că toată t 
lumea este interesată şi se ocupă de acestea, realita- } 
te i Contrazicând intenţiile declarate ale unor aventurieri i 
In domeniu. Cu calităţi şi cu vicii, după multe ehi- V 
nuri, abia acum s-a ajuns să fie Irt faza de promulgare t 
Legea MEBO, deşi alte forme sunt ignorate deocam- *' 
dată. ; .*

O serioasă nelinişte trezeşte, existând contradicţii) 
între viziunile premierului ţi şefului reformei, utili- ţ 
tatea sau mai bine zis inutilitatea carnetelor cu cer- 4 
tificate de proprietate, care sunt ca un.praf în ochii) 
proprietarilor iniţiali şi acum ,al posesorilor, unii văft- V 
zftndu-le pe nimic iar cei care le-au-acumulat cu sute \ 
şi mii, neavând siguranţa folosirii lOr sau utilizării la  { 
ValOrl simbolice, deoarece s-a anunţat că până l a ) 
Sfârşitul anului vor fi emise acţiuni nominale de 1,5-- ţ 
i  milioane lei valoare. - 4

Caeialmaua Cu carnetele se poate produce oricâp ' i 
şi CU acţiunile, jocul de-a privatizarea fiind în toi ' 
Până una alta ne învârtim în jurul blocajului fi nan- \ 
clar, care nu poate fi spart şi al producţiei fSy 4 
desfacere, care a ajuns aproape la 2000 de miliara / 
tei (Ij. Asta o fi oare ecohomia de piaţă sau aitul este '  
scopul şi esenţa-reformei. 7 \

Intr-adevăr, deloc de 
invidiat biograiiâ iuj Ion 
l’ascu din H un ed o ara ,'^  
43 de ani a adunat zeci 
de ani- de puşcărie pentru 
infracţiuni deosebit de 
grave: omor, tâlhărie, furt 
calificat etc. Acum este 
din nou după gratii pen
tru tentativă de omor. Ce 
se poate spune despre un 
asemenea individ? Vă lă
săm pe dv.- să apreciaţi. 
Până una alta, să vă spu
nem câte ceva despre •ul
tima sa 'ispravă.

Era în miezul unei zile 
Când Pascu ajunge şi in 
centrul vechi al munici
piului Hunedoara Alei se 
IntâlniŞte cu Niculeşcu 
Rusu şi Constantin Tran
dafir, zis „Jaga". Dacă 
tot nu au altceva mai bun

CRIMINAL, TÂLHAR, 
CARTOFOR Şl...

•  Biografie: condamnat pentru infracţiunile de 
omor, tentativă de distrugere, tâlhărie, furt ca
lificai etc. •  Amnistiat in •  Din nou con
damnat în 1989 •  Liberat In 1992 •  Iarăşi curt

at iii 1994.

de făput, se apucă st 
joace cărţi Le place mult 
dUuăzecişiumi. Deci se a- 
pucâ serios de treabă. Şi 
încep sg curgă banii: lei 
şi valută. Dar şi băutura 
întrucât • e „lucrează" _ în 
incinta unui bufet. I»a un 
moment dat, aici soseşte 
şi fratele lui , Trandafir, 
pe nume Sami. Se aşază

COM UNICAT
. Dl, Constantin MOcăniţă» preşedintele Comitetului 

Judeţean Hunedoara al P.SJJ.R., ne trimite un comuni
cat CU rugămintea de a-1 face cunoscut cititorilor noştri. 
Astfel: „Dl. Ţumă D. Florin, fost preşedinte al orgânizsţiei 
P.S.D.R. Petroşani, a pierdut >ali tatea de membru al 
acestui partid, conform art. 14. lit c, din statut. In a- 
ceastă situaţie, di. Ţurnă D. Florin nu mai are compe
tenţa de a reprezenta Partidul Social Democrat Român. 
Conform celor menţionate mai sus, declarăm nule: — 
împuternicirea nr. 2/06. 02. 19D0; — ştampila rotundă ce 
are inscripţia pe contur. Partidul Social Democrat Ro
mân, iar la centru Municipiul Petroşani. Dl, Turnă 
D. Florin se va conforma cu cele stipulate în adresa nr. 
197/15, 06. 1994. (D.G.)

şi urmăreşte jocul. intre 
altele observă că Pasca 
nu joacă cinstit. Ti işcastâ. 
adică. La sfârşitul .'.partidei, 
Sami îi reproşează tui 
Pascu faptul eă a trişat. 
Ajung să se împingă reci
proc. ■ La o vreme, - cel ce 
riu a jucat' cinstii .scoate 
un cuţit şi il. ameninţa p 
-Samt. Atitudinea lui evi 
foarte agresivă, ajungând, 
să-i ameninţe cu moartea .■ 
pe.cej doi fraţi.

Auzind acest. lucru,;- 
Constantin şi Sami fug ■ 
după el. Pascu găseşte ic 
fugiu tetr-o frizerie, linele

lucrează fratele său. Blo 
ehează Uşa cu piciorul 
Cei doi forţează- Şi reuşesc 
s-o deschidă. In acel mo
ment, Pascu loveşte ci 
cuţitul in abdomenul lu 
Constantin Trandafir, cau 
zându-i o plagă penetrante 
abdominală care a nece
sitat o intervenţie chirur
gicală de urgenţă. S-: 
constatat că leziunile su 
ferite i-aii pus viaţa îr 
pericol,

Ulterior, Pascu va re 
cunoaşte că a dat eu  cu 
ţi tul, dar va încerca şi i 
stratagemă: înainte de i 
iovi. ă fost el lovit de vie 
urna cu o cârjă- Or, mar 
lorii au susţinut că nu i 
fost vorba de aşa ăâva 

' Aşadar, minciuna n-a ţi 
nnf, iar Fapta tui se nu 
mo.şte tentativă la infrec 
ţiunea de omor. Parcă n-a 
ii avut atâtea altele îi 
spate..: .Sâ pare însă / a  
nud prieşte libertatea !, .

VALENTIN NEAOU

I
ş t.......TO TU ŞI IUBIREA" I ,

Duminică, la ora 19, 
Sala sporturilor din De
va va fi gazda Cenaclu
lui „Totuşi iubirea", cotiş 
dus de poetul Âclriah 
Păun eseu. Sperăm că, în'

ciuda slabei reclame rea
lizate - de; către Organi2â-
■tori, spectacolul cuiturâl- 
artistic să se bucuse de 
prezenţa masivă a tinere
tului efevean. (E.S.) ■

Tragerea la sorţi a întâlnirilor
din Cupele Europene

Pâinea şi cuţitul privatizării sunt în mâinile Gu- ^
vernului şi ale organismelor, unele parazite, '?ra»c . 
de el. Trecerea obstacolelor reformei şi ale privatizării \ 
au] este deloc uşoară. Ieşirea din labirint impune tă- l 
tarea grabnică a nodului gordian, clarificarea straie-1 
fîei>■ simplificarea birocraţiei, întărirea încrederii oa- > 
ffienilor în virtuţile măsurilor propuse pentru relan- \ 
sarea economiei şi ameliorarea calităţii vieţii, în a - 4 
ceastă conjunctură nu este de ocolit faptul că, dacă ? 
acum există circa 1,3 milioane de şomeri, marea pri- I 
vatizare va spori considerabil numănil lor, ceea te  i
ftfSgsHtir Tei*:. A* '.-#4., A:*:*:. «whkH-Ai iL*. V-. /

Tragerea la sorţi a me
ciurilor preliminare şi a 
întâlnirilor din Cupele E- 
uropene .ediţia 1994—1995, 
s-a desfăşurat la Geneva 
şi sorţii ne-au hărăzit câ
teva meciuri interesante, 
dintre care capul de afiş 
îl constituie. întâlnirea din 
Cupa Campionilor:

STEAUA -  SERVETTE 
GENEVA (ELVEŢIA). Pri
mul meci al Stelei se va

«perle pe de o parte, dar esenţial este ca reforma să ţ
găsească şi soluţii de integrare, având în vedere că 
«unt atâtea lucruri care aşteaptă să fie fâcute-pentru \ 
a ajunge la standardele de producţie, productivitatea, 4 
salarizarea şi de viaţă europene. '

NlCOlAE T1RCOB

disputa acasă. Iată ce de
clara în „Gazeta sporturi
lor dl. general maior Cor
nel Oţelea... „Se întâlnesc 
două echipe ale unor ţări 
care au lăsat o foarte bună 
impresie la recentul turneu 
final al Campionatului 
Mondial... Sper ca această 
confruntare să reprezinte 
o revanşă, dacă vreţi o 
răzbunare, pentru acel in

succes eu 1—4, în faţa 
Elveţiei ia „World Clip". 
Aşa să fie! Dar iată care 
este programul complet al 
partidelor din turul preli
minar al „Cupei Campio
nilor Europeni" (Liga 
Campionilor): Steaua «te 
F.C. Servette, A.C. Sparta 
Praga — l.F.K. Goteborg, 
Avenir Beggen (Luxem
burg) — Gaiatasaray, Paris 
Saint Germain — Voc 
Samsung (Ungaria), Mac- 
cabi Haita — Casîno Salz- 
burg. AEK Atena — Glas- 
gow Rangers (Scoţia), Ls- 
gia Varşovia — Hajfluc 
Spirt. (Croaţia), Silkeborg 
I.F. (Danemarca) — Di* 
namo Kiev (Ucraina)» Me
ciurile se vor desfăşura la 
10 şi 24 august. Au fost 
desemnaţi şi capii de se
rie din ediţia Ligii cam
pionilor, conform coeficien

ţilor stabiliţi de UE!'A. 
Steaua se află în Grupa . 
B, care va avea următoa
rea configuraţie:

Invingătoarea dintre Stea 
ua — Servette:

Invingătoarea dintre Lo- 
gia Varşovia — Hajduc 
Split

Benfica Lisabona şi An- 
'derlecht Bruxelles.

In Cupa UEFA, UNI
VERSITATEA CRAIOVA 
va juca în compania, for
maţiei DINAMO TBILISI 
(Georgia), jar- RAPID BU
CUREŞTI va întâlni pe 
F.C VAI.ETTA (MALTA). 
Partidele ’ din tur se vor 
disputa în zilele de 9, 10, 
sau 11 august, iar cele din 
retur în 22, 23 sau 24 
august. Ambele formaţii 
româneşti joacă primele 
meciuri in deplasare.

„Ţigara este uh instru
ment al morţii în privinţa 
căruia neutralitatea nu mai 
este posibilă", avertizează 
documentele recente ale
O.M.S. Chiar şi fumători! 
învederaţi ştiu că fumatul 
dăunează sănătăţii, dar 
în cele mâi multe cazuri, 
atitudinea $î comporta
mentul lor nu se schimbă. 
De ce? Studiile de psiho
logie socială evidenţiază 
că aceştia îşi justifică op
ţiunea sinucigaşă aducând 
atâtea exemple d§ oameni 
acum In vârstă, care au 
fumat de copii, dar care 

, sunt mai sănătoşi compa
rativ cu unii care nu au 
fumat toată viaţa.'Această 
justificare ,prin excepţie 
de -la regulă, este greşită. 
Din totalul fumătorilor, 
conform distribuţiei sta
tistice Gauss, doâr cca. 

JJ.02 ia sută au şanse $â 
scape de consecinţele ne
faste ale viciului lor. .

Fumatul r&mâne o sinu
cidere tentă, plătită pros
teşte de victimele sale. 
Sânii „arşi" In scrum şi 
im de ţigară au atins 
Jtne enorme,; corespunză- 

creşterii continue a 
bnsumului de ţigări. Dacă 

1860 se vindeau, jn

Fum atul — m are  ucigaş p lă tit
de  victim ele lui

Franţa, 7 milioane 'de ţi
gări, în 1924 consumul a 
crescut la 10 miliarde bu
căţi, iar în 1975 a ajuns 
la 87 miliarde ţigări, ŞUA 
deţine recordul: în 1900 se 
vindeau 40 milioane ţigări, 
in 1940 40 miliarde, iar 
astăzi peste 600 miliarde 
de bucăţi.. Pe plan mon
dial, fn 1972 se consumau 
4 000 miliarde ţigărj care, 
puse cap Ia cap, acoperă 
distanţa Pământ — Soare 
(370 milioane km), dus şi 
întors). Consumul mondial 
actual aproape că s-a du
blat, deşi cercetările de 
mare anvergură demon
strează că t®bagismul re
prezintă prima cauză S 
deceselor In rândul adul
ţilor. Institutul Worldwatch 
li atribuie mai mult de
2,5 milioane de morţi p£ 
am în lume, dintre ca 
300 000 morţi în SUA 
500 000 în Europa, Circa 
la sută dintre adepţii fu
matului mor prematur de 
o boală datorată tabagis-

mul ui: cancer pulmonar, 
arterită, cancer ORL, in
farct miocardic şj insufi
cienţă respiratorie.

Zilnic, fiecare fumător 
scoate din portofel sume 
variind, între 200 lei( pre
ţul unui pachet de „Car- 
paţi“) şl 2000 lei (preţul 
pachetului de ,,Kent“). 
Bărbaţii de vârstă mijlo
cie, care formează majo
ritatea fumătorilor, aprind 
20 de ţigări pe zi. Ulterior, 
cej mai mulţi cronici a* 
jung Ia 30 de ţigări pe zi, 
210 pe săptămână, 840 
pe lună şi un total de a* 
proape 11000 ţigări ge ârt. 
Astfel că un fumător de 
„Carpaţi" cheltuieşte f- 
nual aproximativ costul u- 
ntt) bilet de odihnă lâ 
mane, fumătorul de „B.T."
echivalentul preţului unuj 
TV color, iar 'iar fumătorul de 
„Kcnt" c4a. un milion de 
lei. Calculaţi cât aţî pu
tea economisi, pentru bU-

^  &  F a 

sonai, dacă acum vă făsâfi 
de fumat!

Ţigara aprinsă este o a- 
devărată uzină chimică A 
morţii In miniatură. Fu
mul toxic, pe care 11 pro
duce prin combustie, disti
lare, piroliză şi pirosintezâ 
conţine 2 000 de substanţe 
periculoase pentett orga
nism. Ele se grupează în 
patru mari categorii; 1) 
gazele şi, mai ales, oxi
dul de carbon care atacă 
direct hemoglobina şi îm
piedică oxigenarea sân
gelui; 3) substanţe iritante 
Ca acrolelna, etanolul, for- 

aldehide ş.a.; 3) alcalo- 
dintre care nicotină •# 

travă mortală în doză 
!« o picătură — este te 
mtitatea cea mgi mare; 

:) gudroaneîe, între ca: 
amintim benzopirenul, ca: 
Cste foarte cancerigen 

'trosemina. Un millmet: 
fum de ţigară are ci 

milioane de particole, 
trş c ^  ^ m a i  multe

sunt nefaste omului. Este 
ţel mai poluat aer care 
există şi, cu toate acestea, 
e trimis direct în bronhi
ile plămânilor. Două pa
chete de ţigări fumate în- 
ţr-o zi, după cum s-a do
vedit experimental, expun 
plămânii de 20 ori mai 
mult agresiunii benzopire- 
nului decât respirarea ae
rului dintr-un oraş foarte 
poluat.

Civilizaţia modernă a 
produs mutaţii puternice, 
şocurj de adaptare şi un 
ritm de viaţă tot mai ac
celerat, . fără să ofere oa
menilor şi o educaţie pe 
măsură în raport cu va
lorile esenţiale ale vieţii 
(între care s ă n ă tă ţii  şi 
asigurarea echilibrului lor 
m noile condiţii’. în acest 
contest, fragilitatea psihi
cului s-a agravat, iar taba- 
gismul s-a răspândit ca un 
fals remediu la nevrozele, 

din ce în ce mat numeroase, 
ale contemporanilor noş
tri. EI ruinează insă şi 
ţUtemul nervos,' ducând 

la paralizia gân
dirii, memoriei şi voinţei.

IOAN CRIŞAN, 
.aboraForUl dc Promovare 

a Sănătăţii Deva

D.M.P.S. H unedoara -  
Deva

S I T U A Ţ I A  
LOCURILOR DE MUNC? 
VACANTE LA DATA Dl 
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Meserie Nr. locui

Agent asigurări 
Asistent medical 
Barman 
Blănar 
Bucătar 

‘ Contabil şef 
Croitor 
Dansator .
Director 
Dulgher 
Economist ,,
Electrician 
Electrician auto 
Farmacist 
Fierar-betonist 
Fochist
Frigotehnjst x'
Ing. electromecanic 
Ing. preluer. iemnului 
Inginer mecanic 
îngrijitoare ",
Instalator 
Jurisconsult 
Lăcătuş ,
Lăcătuş vagoane 
Lucrător forestier 
Macgragiu 
Maistru 
Marochiuer 
Mecanlo 

-Mecanic auto 
Medic
Operator prel lemn. 
Paznic
Profesor cult, medic. 
Revizor contabi) 
Revizor gestiuni 
Şef cantină 
Şef filială
Specialist marketing 
Strungar 
Sudor V
Tăbăcar 
Tâmplar 
Tinichigiu auto 
Tractorist 
Vânzător

30
24

119
20

12

Vopsitor auto 
Zidar -«ŞftţŢ.
Zidar **».
Zidar pietrar ,,

TOTAL

:



!
i

■ i

I

I‘in
I%
I
I
%

I%
1

CONTRAPUNCT

I
S-a isprăvit, O săptă

mână ne desparte de a- 
cum de ultima bătălie. 
Putem deci «â stăm 
strâmb dar să judecăm 
drept: ne-am calmat, 
ne-am regăsit normalita- 
tea somnului .deşi nostal
gia acelor nopţi cloco-, 
tind de freamăt fi cu
loare ne va urmări încă 
multă vreme. Nu sunt 
microbist, nu prea reţin 
numele jucătorilor, no 
mă pricep nicidecum ia 
subtilităţile tactice, dar 
urmăresc cu fervoare de 
microbist desfăşurarea 
partidei şi sunt Capabil 
de aceleaşi entuziasme şi 
disperirî. Doar că ele 
durează mat puţin decât 
ale unui microbist auten
tic. îmi recapăt deci mai 
curând „uzul raţiunii*', 
iar aspectele colaterale 
ale competiţiei mă preo
cupă la fel de mult ca şl 
competiţia in sine. Ml-a 
plăcut âstfel teribil, mon- 
şer, atmosfera acestui 
Campionat Mondial. < O 
atmosferă Intr-adevăr 
sărbătorească. Nu tu pot
logării, nu tu scandaluri, 
nu terorişti, nu atentate, 
Nici măcar vreo încăie
rare acolo, între galerii 
prea Inflamate. Chestie 
care îmi mai tonifiază 
oarecum optimismul de
venit în ultimnl timp 
cam distrofic. Uite, îmi 
zic, că se poate şi aşa, 
iar asta îmi redă con
vingerea că omenirea, ţn 
esenţa fi majoritatea ii, 
ştie s.ă se bucure de ceea 
ce e drept şi frumos. De 
unde deduc că tot răul 
vine de la o minoritate 
care încape foarte bine 
în limitele cuvântului 
extremism. Sau fanatism: 
e  cam acelaşi lucru. 
Ceea ce m-a mai entu
ziasmat apoi a fost spi
ritul de fair piay în care 
s-a desfăşurat crâncena 
finală, dan în general, 
toate partajele marii com
petiţii. Cu micile, ineren
tele excepţii — oameni 
suntem, nu-i aşa ? —
dinte* care n-a putut 
lipsi momentul jenant 
creat de al nostru primi
tiv Vlâdoiu, expediat a- 
poi urgent şi pe drept 
cuvânt acasă. Acestea 
te i i  ap fost incidente ră 
mase fără relevanţă in 
planul general ai mani
festării. Ca şl carul Ma- 

între «mp 
ireversibil pe tărâmul

1

î 
1
I Ireveuitm pe tarmnur Mfl
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potlogăriilor pe care e l  
bine să le uiţi. "

Dar, după această l 
World Cup purtată acum J 
în triumf de brazilieni, |  
am rămas şi cu un gust I 
amar care mă tem că j 
va stărui mai mult de-1 
cât încântările Vreau să * 
zic c i nu mă pot im- I 
păca nici .acum. cu ideea * 
că egalitatea de neclintit I 
timp de 120 de minute J 
trebuie neapărat frântă j 
prin acele dramatice Io-1
vituri de la i l  metrii» 
Priveliştea unui meci care ţ 
şe transformă Intr-un răz- j 
bei âl nervilor e- crân-1 
cenă şi m-a înfiorat prima * 
dată când cu Steaua, la I 
Sssrilla, Atunci a fast * 
suportabila, hazardul fi- j 
ind d e  partea noastră. A- J 
cum iasă, te  faţa sue-» 
dezilor, ca fi te f in e a i  
In care, d te  patriotism-., J 
continental, ara ţinut cai | 
italienii, a fost greu al * 
naibii s-o suporţi cu I 
calm. Emil Grădinescu J 
zicea că a  o soluţie de- j 
păşită. De-ar fi numai * 
depăşită, tacă n-ar fi î  
nimic. Dar e absurdă. |  
Stupidă. Căci şă-i fii 
întru totul egal adversa
rului tău şi să te  tw - î  
zeşti în cele din u rm ă» 
eliminat prin salve de I 
la 11 metri e de dome- j 
niul absurdului. Nici |  
România, nici Italia n-au » 
fost învinse de adversa-1 
rele lor, cu nimic mai t 
redutabile decât ele, ci |  
de Hazard. Toată soarta; 
echipei, truda câtorva ani » 
de pregătire, miza parti-1 
dei, entuziasmul sau dls- j 
perarea a milioane de |  
suporteri sare în aseme-' 
nea momente sunt na-1 
ţiunea însăşi, totul să % 
depindă de câte un om I 
care ştie că de la el se ; 
aşteaptă minunea şi |  
simte această «normă J 
răspundere «păsâttdu-i ti- { 
merii şi conştiinţa? To- I 
tul să atârne de un fir 
de serv, de un capriciu 
al hazardului, de un mi- 
limetru mal încolo^ « fu l 
ma; încoace? Nu e fair, ’ 
nu a drept şi, mai «tas, 
nu e concludent. Şi a- 
tuad, safaJţla care ar fi? 
Ga să mă aflu în treabă,

Şi CU «fl, ambele e- 
. fiind neînvinse, pre

miul a r  trebui acordat 
ex aeguas, ca ţn artă. ©ar 
cum sa împart! cupa cu 
total «1 cu totul de aur? 
Ei, asta au  mal 

RADU

"*D1. ing. Dumitru Hariga, 
pensionar, împreună cu 
toţi locuitorii de pe strada 
Maior Sîtegă, din muni
cipiul Hunedoara, au o 
mare supărare, caracteri
zând situaţia actuală «a 
fiind de-a dreptul dezas
truoasă pentru viaţa lor 
cotidiană. Printr-o lungă 
scrisoare, cu care s-a pre
z id a t la redacţie, ne-a 
explicat detaliat gravele 
necazuri cu . care se con
fruntă aceşti oameni nă
păstuiţi de soartă să aibă 
locuinţei* pe strada res
pectivă. De reţinut că 
strada amiptită este d* 
toată te  apropierea Caste
lului. In vechiul regim, 
zona «destui cartier «re 
prevăzută să fie demolată 
şi sistematizată. Nu ştim 
dacă era un bine său un 
mai* tău  pentru oameni, 
care scăpau astfel de un 
Calvar, mutându-*® In blo
curi sau cine mai ştie 
urate

Da*, să vedem to ce 
constau nemulţumirile şi 
de ce sure încălcate drep
turile oamenilor, cu a- 
tâta seninătate

Pe strada amintită se 
află 9  secţie 8 Direcţie! 
judeţene de drumuri. Re
gie Autonomă. Circulaţia 

grele de trans

port creează'un adevărat in
fern, trepidaţiile Ia care 
sunt supuse casele siâ- 
blndu-le structura de r** 
zistenţă a  acestora şi 
şeurtându-!® CU fiecare zi 
durata de existenţă. Să 
nu mai vorbim despre 
„liniştea" din zonă, de

judeţean, dl. ing. Costel 
Alic, de primarul munici
piului Hunedoara, de con
ducerea Direcţiei de dru
m uri Dar de. cine nu este 
cunoscută? Rău este că 
nimeni nu se prea Im
plică suficient In schimba
rea lucrurilor, până acum

—a—*»—»-

inhalarea -d« către locui
tori a gazelor emanat®, 
mai ale» terna când se 
„încălzesc" motoarele, de
oarece tot a ld  iste şi de* 
ppzitul de alimentare cu 
carburanţi. fe te  limpede 
că nu sunt de invidiat su
ferinţele ce le îndură cei 
ce au casele In zonă.

Pentru remedierea si
tuaţiei, s-au făcut nume
roase demersuri $1 inter
venţii, situaţia fiind cu
noscută de către dl, pre
fect ing, Georgel Răican, 
de preşedintele Consiliului

făcându-se. doar uoeie pro
misiuni vagi.

Este adevărat că după 
nenumărate sesizăr; şi in
tervenţia p rin  Directe de 
urbanism a Consiliului ju
deţean, s-a primit adresă 
nr. 132 din 12 ianuarie 
a.a, prin care sa arată 
că s-a constituit o comi
sia ,ce s-a deplasat la faţa 
locului şi a  constatat ca 
faptei® prezentate , sunt 
reale, stabilindu-se că am
plasarea respectivei secţii 
de drumuri In zonă este 
greşit făcută. Ca Urmare, 
secţia de sistematizare a

... jf-r *.-■■■ w' . ‘>r- <. .■ ■

prlmărieţ oraşului Hune
doara a considerat că este 
necesar să pună la dispo
ziţia. Direcţiei de drumuri 
un nou amplasament (la 
Jfăşdat, lângă o bază a 
R.A.G.C.L.) in vederea mu
tării secţiei de drumuri 
şi evitării unor grave pro
bleme sociale prin men
ţinerea acesteia în locul 
actual. Deci toate ar U 
bune şi liniştitoare pentru 
locuitorii din zona afec
tată până acum de mari 
necazuri. De la vorbe şl 
până la fapte, ss vede că 
este însă o cale mult prea 
lungă, deoarece lucrurile 
nu se urnesc din loc, E- 
xistă părerea că dacă ar 
fi nevoiţi să locuiască în 
asemenea condiţii, mai 
marii autorităţilor locale 
şl judeţene care cunosc şi 
recunosc că situaţia este 
intolerabilă, cu siguranţă 
c |  s-ar prepcupa mal in
sistent să rezolve problema 
mutări; secţiei de drumuri 
la noul amplasament. 4 -  
utorul scrisorii şi locuitorii 
din zonă mai speră că nu 
vor fi obligaţi să sUpprie 
să mai treacă o toamnă şi 
o iarnă de chin. aş
teaptă acum măsurii® con
crete, nu doar prortrjsîufii,

NICOLAE TffiCOB
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LUNGUL DRUM AL INFRACŢIUNII

Acuzaţi — de fapt, am
daţi mai mulţi lei 

ercîanţi? Pen-pentru 
tru că, trebui® să fim 
umani, înţelegători şi so
lidari cu aceste biete su
flete ce suferă zile te* 
tregi, luni, ani, poate 
secole, fiindcă nu au mă
runţiş să ne deă rest când 
facem cumpărături. Ne 
pomenim te  situaţii hilare, 
bizare şi stupido-prosteşti 
când auzim expresii de 
toata minunea lumii, cum 
« r fi: Nu aveţi să-mi
dflţî mi leu, «ce, o sută 
etc., ca să vă pot da fes
te i de 7 lei?". Şi, de 
toarte multe ori, nu a- 
vem. Nu avem noi, nu 
tet aici ei şl, astfel, în
cepe o J«Se colectiva. Su
ferim  «toi ce suferite, a- 
poi, de le o vreme — tot 
noi, cumpărători! — ou 
in iutile frânte d« durerea 

"  ~ 8 comercianţilor, 
— m «punârtd: 
... Jtewi 

rest-f* Relaxare gene
rală, destindere,

ei. în care m-aş minuna 
să aud intr-o zi: Lasă,
doamnă clientă/domnule 
client, că»* *— vorbe 
spus® de un comerciant. 
Din nefericire, în cursul1 2 
unei vieţi de cumpărător 
nu se pot-auzi asemenea
expresii!...

«ol zâmbim sub forma 
de tâmbrl, In vrem® ce 
riaţa reintri fn făgaşul 

— a-.*— eAşjjf

cel ma; mult 
mî-a plăcut o frază pen
tru care un umorist bun 
Şi-ar dş muza la infide- 
lizare. Vânzătorul: „Ce să 
faeem? N-avem mărun
ţiş... Nu aveţi dumnea
voastră, nu avem noi, 1 
nu are banca..." Aţi au
zit? Noroc cu vechiul re
gim că ne-a învăţat cu 
tot felul de aberaţii, că 
altfel, la asemenea cu
vinte poţi intra în co
mă. Dar nu înainte de 
8  întreba banca acuzată 
de Comerciant: • Şi tu,
Brutus?"

Deci, pentru numele iui 
Dumnezeu, aveţi grijă de 
comercianţi şl tig bancă, 

stimaţi eoneetăţeni-eumpă- 
rftorl, pentru a mai putea 
cumpăra şi noi câte ceva! 
V» mulţumesc a n tid o t!

V DUMITRU HURUBA

•  Haliţi Kozlica şl „Besim“ sosesc la Deva 
•  „Turismul* lor are un scop precis — să fure 
autoturisme 9 Presa metalică şl cheia 9 Drumul 
spre Lugoj 9 Împuşcături în noapte 9 Fuga

CONCURSUL POMPIERILOR CIVIU
Inxilete de 1% -tt iulie 

pe stadionul „Corvi- 
md" din Hunedoara, s-a 
deriâţurat £ua judeţea
nă 8 concursurilor pom
pierilor civili.

în  urma unor întreceri 
ce ret cuprins S probe, 
pe primele teei locuri 
s-au clasificat formaţiile:

F.C.P. — tocaiitlti
1, E.C.P. ora. Haţeg;
2. F.C.P. oraş Lupeni;
8. F.C.P. comuna Bala

de 4H»-
F.CJT. —. agerit eco-

Primele două formaţii, 
respectiv F.C.P, — oraş 
Haţeg ş| F.C.P. ^tENEf."
Mintia, au reprezentat 
pompierii civili din iuda* 
ţul Hunedoara la con-

earsurtîe, f**a Interjade- 
feee t o® m  avut los Iu 
■ttete d® 18—ÎS juli® a.o, 
începând cu ora 9,00. pe 
acelăil ştadion.

Alături de reprezen

tantele Judeţului nostru 
au participat cde care 
reprezinţi pompierii civili 
din judeţele Alba, Arad, 
Bihor şi Timiş.

Vom revent cu m u l tata 
de ia faza interjudeţeană.

1. FJCJ*. ^E N E L " 
M intia; - ;

2. F.GP. ^SIDERUR
GICA" Hunedoara;

1  F.GP. ^!.I.L.“ Orăş- 
tle.
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9 Alte autoturisme
Recent, procurori de la 

Parchetul de pe . lângă 
Tribunalul Hunedoara şi 
poliţişti ai Inspectoratului 
judeţean de poliţie s-au 
confruntat cu un caz mai 
deosebit. Iată despre ce 
tete vorba.

In seara zilei de 7 iulie 
â.c., în municipiul Deva 
parchează Şl un autotu
rism Jugo Eastava 45 E 
Noral. în  el se află trei 
persoane: Halid Kozlica, 
Cetăţean bosniac, intrat 5n 
România cu un an în ur
mă, un -conaţional al său, 
pe care o să-l numim „Be- 
»im" şi La virila Dumitru, 
din Lugoj.

Gândurile cu care cei 
doi bosniaci au  sosit la 
Deva sunt clare şi o să 
le deduceţi din derularea 
ulterioară a evenimente
lor. Pentru început, ei stră
bat mai multe Străzi' ale 
municipiului. Se pare că 
le place mai mult pe bu
levardul central, din mo
ment ce, în  jurul orei 
22,30, pun Stop plimbării. 
Da, pe bulevard le-a plă
cut în mod deosebit un 
autoturism Volkswagen 
Golf gri, metalizat. Aşa 
că l-au  pus gând rău.

Cu ajutorul unei prese 
metalice eu filet, Halid 
fixţează buştmai de la  © 
portieră, 11 scoate şi ii du
ce te  autoturismul său. 
Aici, dinte-» cheie tarată 
pentru autoturisme, con
fecţionează una potrivită 
pentru Volkswagen, folo. 
sindu-se de mici pile. Se 
cuvine o precizare: la ma
şinile străine, cheia de con
tact est® aceeaşi cu cea 
de la portiere şl portba
gaje-

Următoarea mişcare o va 
face „Besim”, care, cu acea 
chele, confecţionată, por
neşte motorul Volkswage- 
nului şl o ia spre Lugoj. 
Halid Kozlica era deja 
în drum, pentru că ime
diat după confecţionarea 
cţteii, ia calea întoarcerii.

Reţeaua internaţională
In apropierea comunei Mă- 
năştiur, din judeţul Timiş, 
este aj ins din di mă a® 
„Besim“, pâre 51 semnali
zează cu farurile, după. ca
re amândoi trag intr-un 
drum comunal Apoi,: la 
lumina faiurilor, încep M  
transbordeze diferit® liti- 
nuri din autoturismul 
rat în cel al hil Halid. y 

în  timpul acestei np&$- 
ţiuni sunt surprinşi de lu
crători ai postului de po
litie din comună. Deşi au 
fost somaţi şi s-a folosit 
armamentul din dotare, 
„Besim" reuşeşte să fugă. 
Haltd şi Lavinia ajung la 
postul de poliţie, iar ulte
rior, la Inspectoratul de 
poliţie al juaeţulUi. nostrm 

Pentru aflarea . adevăru
lui începe o mutică asi
duă. Se constată că auto
turismul furat aparţine u- 
nţti cetăţean Ralian, căruia 
i-a fost restituit chiar a 
doua zi. Va mulţumi în 
stil italian. ■ .

Urmează apoi drumul la 
Lugoj, îa domiciliul lui 
Halid. A id se mal găseş
te un autoturism marca 
Yngo Zastava. întrucât e* 
xistă suspiciuni că ambe
ta sunt furate, soni data 
spre verificat® prin Biroul 
National Interpol. .ţ

Din cercetârile efectuat 
a  rezultat că atât Halii, 
Kozlica cât şi fugarul „Be, 
sia»“ fac parte dinte-o .re- 
ţea de infractori, care s®
ocupă cu furtul autoturis
melor (mărci străine) d# 
pe teritoriul României, pe 
care le valorifică în Bul
garia şi Iugoslavia. Se pa
re că din reţea mai fa® 
parte cetăţeni sârbi şi al
banezi.

Ceea ce am relatat este 
doar partea văzută a ais
bergului Infracţional, pen
tru că cercetările conţii 
nuă şi nu sunt deloc ut 
şoare. •

IOVIŢA BACIAN, 
procuror,

VALENTIN NEAGU
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Se- pot întâmpla de toa
te In viaţa unui body- 
guard. Mai ales când o- 
biectiil atenţiei sale este 
unul (dintre puternicii lu. 
mii : istoria trece pe lân
gă e% îl atinge uneori, dar 
nu fi lasă niciodată urme. 
E  uri înger păzitor fără 
chip şi fără nume, care 
ascultă în tăcere confi
denţele Marilor, Ii asistă 
şi î} ajută chiar şi în mo
mentele cele mai „nobi
le" ale misiunilor lor ste
lare.

, Vladimir Medvedev, gar
dă de corp, e unul dintre 
aceşti anonimi de marcă. 
Oţifer KGB, el a avut sub 
protecţia sa patru secre
tari generali ai Partidu
lui. Comunist din U.R.S.S. 
Uikţiului, Mihail /  Cîor- 
bădşv, i-a fost şef al
gărzii personale. Şi, în
niulţij ani petrecuţi la
Kremlin, lui Medvedev i 
s-au întâmplat de toate, 
aşa * încât nu-j de mirare 
că memoriile sale au de. 
venit din primul moment 
un best-seller. Căci, de
pildă, nu-i de ici, de co
lea. să te , trezeşti în
braţe cu soţia adormită a 
s'^Derpulerii duşmane, pre
şedintele S.U.A. f:

„S-a întâmplat în iunie 
1973r în timpul primei 
mele călătorii în Ameri
ca împreună cu Brejnev. 
Nixon îi invitase pe secre
tarul general In vila sa de 
la San Clemente, în Cali
fornia... Intr-o noapte fă
ceam de serviciu la uşa 
lut Leonid Ilici. Vila nu

CRAVATELE
„MARILOR"

Cea mai lungă e cea 
pentru Kohl. cea mal 
scurtă pentru Murayama. 
Pentru Cernomîrdin şi 
Clinton au fost confec
ţionate puţin mai lungi 
decât cele obişnuite. Stan
dard sunt însă modelele

RAISA, DICTATOAREA
era prea m are: dormitoa
rele preşedintelui. • ameri
can şi ale soţiei sale erau 
în faţă acelora ale oaspe
ţilor. Colegii americani- se 
îndepărtaseră. Deodată am 
văzut-o pe doamna Pa- 
triciâ Nixon în cămaşă de 
noapte şi cu picioarele

capriciile Raisei Gorba
ciov, cea mai celebră, dar 
şi cea mai lunatică, impo
sibilă şi despotică dintre 
toate ţarinele comuniste.

Nu lipsite de umor 
sunt secvenţele în care sunt 
dezvăluite tainele Mauso
leului luj Lenin, în timpul

Au fost publicate, la Moscova, memoriile 

bodyguardu-lui lui Brejnev şi Gorbaciov

goale, Înaintând spre mi
ne, spre" camera Iui Brej
nev, cu privirea ridicată 
în sus şt braţele întinse 
înainte, l-am mers în în
tâmpinare, am încercat să 
o fac să vorbească, dar 
nu mi-a răspuns şi a con
tinuat să înainteze. Atunci 
am prins-o în braţe şi am 
dus-o înapoi tn~ camera 
sa. Veioza era aprinsă. 
Am întins-o pe p a t. .l  
Apoi, pe c o r id o r ,  
i-am văzut pe colegii ame
ricani alergând spre mi
ne. Le-am făcut semn efi 
totul este OK şi ei au în. 
eeput să râdă;.şţiau, de
sigur, că doamna Nixon 
este somnambulă".

Şi memoriile generalu
lui Medvedev continuă, 
prezentând publicului de 
toate, de la neştiutele de 
nimeni până 'acum istorii 
secrete ale Kremlinului, la

„Excelsior" un gigantic ş 
baldachin, doi metri pe |  
doi metri şi zece cenţi- » 
metri, confecţionat pe |  
măsura sa. Atenţie su- J 
plimentară, la micul de I 
jun i-a fost servită to- J 
cătură de mortadelia, |  
după care se pare că se , 
dă în vânt I

lungilor parade ocaziona
te de aniversarea Revolu
ţiei din 1917. „In spatele 
balustradei există două 
trepte şi, In zid, nevăzute, 
se află nişe acoperite cu 
lemn şi stofă. Aşa încât, 
în practică, membrilor Bi
roului Politic le era sufi
cient un pas înapoi pentru 
a se putea aşeza şi da pe 
gât în viteză, im pahar 
cu vin fiert. O făceau pe 
rând, aşa încât nimeni 
nu-şi dădea seama de 
absenţa lor momentană în 
timpul defilării".

Sub Gorbaciov, Vladi
mir Medvedev a devenit şe
ful gărzii personale, dar din 
această perioadă datează şi 
problemele sale cele mai se
rioase. Nu cu Mihail, o 
fire suportabilă, ci cu Rai- 
sa, mereu pusă pe.harţă 
şi dispusă să facă scene 
In faţa soţului. „Vladimir

Timofeevici, dumneata lu
crezi foarte prost, mi-a 
spus într-o zi in GririîeOâ 
Raisa Maximova.' Am- ră
mas perplex. Am • între-' 
bat-o care e problemă. 
Mi-a răspuns că o S-o 
spună doar în faţa Iul 
Mihail Sergheevici. Când 
şefu’ a’ sosit, Raisa s-a 
plâns, strigând că una din 
cameristele1 sale se ! îmbol
năvise : „Trebuie să a- 
leagă lume căre nu se 
îmbolnăveşte atunci câni 
ţî-e lumea mârdrfigfr*.

Apoi, energica „First 
lady“ sovietică era renu
mită pentru întârzierile 
sale, ce creau uneori si
tuaţii jenante, ca şi pen
tru cererile sale neaştep
tate. Ca atunci când a ce
ra t să fie schimbată toa
tă echipa de cameramanl 
a televiziunii, pentru că 
nu-i plăcuse cum fusese 
prezentată ea şi Mihail în 
emisiunea „Vremiâ".

Atitudinile sale erau 
atât de egocentrice încât 
adesea Gorbaciov era scos 
din răbdări. „In Spania, 
în octombrie 1990, regele 
Juan Cari os, regina Sofia 
şi Mihail Sergheevici se 
ridicaseră primii de la - 
masă, aşa cum cerea eti
cheta. Raisa Insă rămăse
se pe scaun, conversând 
liniştită, indiferentă la 
faptul că era aşteptată. 
Gorbaciov a strigat-o. o 
dată, iar apoi a trebuit 
aproape să-i urle, în ru
seşte: „Raisâ Maximova, 
nu Vezi că-ţi aşteptăm 
fîţele tale?".-
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CONCURÂND IN PIELEA GOALA
„Ori ne daţi tricourile,

G 7 pe gaura

pentru Mitterrand, Chre- 
tien, Major şi Berlusconi. 
Acestea «Unt cravatele 
imaginate de Marinella, 
reputatul artizan napoli- 
tan, căruia Guvernul ita
lian i-a concesionat con
fecţionarea cadourilor. Şi 
culorile ? Intens albastră, 
cu mici desene, pentru 
Berlusconi, roşu âprins 
pentru Chretien, „viu 
pastelate” pentru Clin
ton. Cât le priveşte pe 
cele şapte... First ladies, 
ele au primit truse de 
machiaj căptuşite cu a- 
ceea.şi stofă ca şi crava
tele soţilor.

PAT URIAŞ PENTRU 
KOHL

Cancelarul german s-a 
clasat, la reuniunea de la 
Neapole pe primul loc 
şi la „proba patului". 
Helmut Kohl, care în de
plasările sale a avut tot. 
deauna probleme la dor
mit datorită corpolenţei 
sale, a găsit în aparta
mentul său de la hotelul

NEAPOLE
INVENTEAZĂ I

COCKTAIL-URI J
«C7“ I

7. , 4
Barmanii şefi ai hote- |  

lurilor care găzduiesc pe * 
„Mai marii Pământului” I 
n-au lăsat să le scape o- * 
cazia pentru a imagina i 
noi cocktail-Uri. Aşa s-au ' 
născut cocktail-ul „Our *

ori intrăm pe teren cu 
sânii got". Iată alterna
tiva jn faţa căreia au 
fost puşi de către jucă
toarele naţionalei Argen
tinei organizatorii tra
diţionalei Coppa Interam. 
nia, o mică Olimpiadă 
de volei pentru juniori, 
organizată la începutul 
lui iulie Ia Teramo (Ita
lia).

Ce se întâmplase? Ve
niseră să Joace, şi daci 
nu să câştige, cel puţin 
să viziteze ţara soare
lui, a mării, a canţone- 

hoţiior. în  ceea

clusiv deci cele care con
ţineau echipamentul alb- 
bleu în culorile naţiona
lei.; Ce să faeft în a- 
ceastă situaţie ? Şeful de
legaţiei, I’edro Armenda- 
riz, s-a adresat oficiali
lor turneului prezentau. 
du-Ie o notă neechivocă : 
„Sau ne găsiţi tricourile 
şi şorturile, sau introduc 
pe teren echipa in pielea 
goală, echipată doar cu 
pantofi de gimnastică".

Situaţie care nu ar fi 
displăcui, nu-i nici o în
doială, temperamentali
lor' localnici.

' până, la urmă s-a a-tei şi a.
ce ii priveşte Pe aceştia juhs totuşi la Un arapja- 
din urmă, n-au avut mult meat şi, cu sprijinul e- 
de aşteptat pentru a le chipşi locale, fetele din 
cunoaşte dibăcia: chiar Argentina au apărut pe 
din prima seară le-au fost .teren altfel decât în cos- 
f urate toate bagajele, in- tumul adamic.

Winnie Mandela —

■' b (ex) soţie 

incomodă * ^

Noi neplăceri pentru

uciderea unui tânăr de 
culoare în Soweto, â de
venit lidera grupurilor ex
tremiste din ANC („Con
gresul Naţional African"), 
partidul de guvernământ

CONCEDII MAI SCURTE CU 2 ORE

TOKIO. In Japonia 
concediile estivale vor fi 
mai scurte cu 2 ore. Mi
nisterul Muncii a anunţat 
că media va fi.de 7,3 zile. 
Maximum de vacanţă 
fusese atins în 1991 cu 
7,7 zile. După o anche
tă efectuată la firme, 
le cu mai mult de 30 de

angajaţi, 80 Ia sută din
tre aceştia vor beneficia 
de concedii de o săp
tămână în iulie şl au
gust. Pentru 19 la sută, 
concediul nu va depăşi 
4 zile. Media europeană 
este de 1 600 ore, iar cea 
americană de 1 800 ore!

TITLU NOBILIAR LA LICITAŢIE

LONDRA. Un om de 
afaceri britanic a obţi
nut pentru sine şi pen
tru urmaşii săi privile
giul de a susţiffs- mâna 
dreaptă a viitorilor suve
rani ai Regatului Unit 
în timpul ceremoniei în
coronării, John Hunt, 60 
de ani, şi-a asigurat cu

40 000 lire sterline titlul 
de Senior al Castelului 
Worksop, scos la licitaţie 
pe 7 Iulie a.c., care, prln- 
tr-o tradiţie care datează 
din epoca lui Eduard al 
Vlli-lea, conferă dreptul 
de a-1 însoţi pe noul su
veran la tron. '

ŢESTOASE MASACRATE

QUITO. Cel puţin 50 
de broaşte ţestoase uriaşe 
din Galapagos au fost ma
sacrate în Insula Isabe- 
la, cea m a i  mare dintre 
cele care compun arhipe-

nul Pacific, declarat de 
O.N.U. „patrimoniu al 
umanităţi"! Broaştele 
ţestoase ucise cântăreau 
între 140 şi 280 kg, fiind 
omorâte de braconieri 
pentru carnea lor deose-

lagul ecuadorian din Ocea- bit de gustoasă.

ATLANTICUL, ÎN 7 ZILE

NEW YORK. Un nou 1990 de franţuzoaica Flo- 
reoord de traversare soli- reace Arthaud (9 zile şi 
tară a Atlanticului în- 21 ore), 
tr-o. barcă cu pânze a- Bourgnon.a bătut şi re-
fost stabilit de naviga to- cordul, neoficializat, a! lui 
rul franco-elveţian Lau- Bruno Peyron, care, în 
re’nt Bourgnon, cu a sa iulie 1902, a realizat o 
„Primagaz".; r. traversare similară în 9'

Plecat d« la New York, zile, 1-9- ore şi 22 minute, 
navigatorul a depăşit li- In timpul recentei, tra. 
nia capului Ligard, ,ln versări, Bourgnon a bătut 
Anglia, după 7 zile, 2 şi recordul zilei, acope- 
ore, 34 minute şi 42 se- rind 539,7 mile între 
cunde, coborând cu peşte, marţi, 28 iunie, şi mier- 
2 zile sub recordul ofi- curi, 29 iunie, de la 11 
cial anterior, stabilit in la 11 dimineaţa.

oră a astronomilor ame
ricani vine - să aducă un 
argument important adepţi
lor teoriei originii extra
terestre a vieţii. Cu aju

ur |
Guests" („Oaspeţii noştri"), L . primul lider negru al A-
„Long Drink G 7", ape- î ..............
ritivul „Russian G-7", Pri-1 
mul e închinat celor trei « 
musafiri ai hotelului „Ve- |  
suvio": ' Clinton, Mitte- j 
rrand şi Berlusconi — şi |  
se obţine amestecând 4/!

10 wiskey „Southern Corn- |  
fort", 4/10 Bitter Campa- J 
ri şi 2/10 Cointreau. La I 
hotelul „Excelsior”, „Long I 
Drink G 7” conţine nu- j 
mai lichioruri italiene, în I 
vreme ce aperitivul „G *
7 — Russian", creaţie a |  
barmanului de la „Par- » 
ker's Hotel", are la ba- I 
ză, cum ne .aşteptam d e j 
altfel, vodcă. I

Africii de Sud provocate de 
prea temperamentala sa 
fostă soţie, Winnie. Nu
mită ministru- adjunct lâ 
Ministerul Artelor, Ştiin
ţelor şi Tehnologiei, -Win- 
nle s-a remarcat imediat 
prin întârzierea cu care 
Se prezintă la toate întâl
nirile şi manifestările la 
care trebuie să Ia parte 
în virtutea noii sale func
ţii. In plus, ea îşi poartă 
pretutindeni cu sine nu 
plai puţin de 4 body- 
guatzi, cu care călătoreş

te ,  pe cheltuiala contri
buabililor, prin toatâ ţara. 
Winnie Mandela, care este 
încă acuzată de răpirea şi

DIVERSE
al luj Nelson Mandela.

Ultimă ei ispravă se 
traduce printr-o consisten
ţă notă de plată a unul 
hotel de 5 stele din Cape- 
town, în care s-a lăfăit 
vreme de patru zile în 
compania suitei sale.

Inelul vieţii 
în jurul 

Pământului

P  descoperire

torul satelitului de cerce
tare Irass a fost pus în 
evidenţă un nor circular 
dispus de-a lungul între
gii orbite terestre şi în 
interiorul căruia planeta 
noastră îşi străbate anualul 
său drum în jurai Soa
relui. Este vorba de mir

’nusdule particule de ma
terie interstelară, mai ales 
molecule de carbon, pe 
care Pământul le atrage 
din spaţiul înconjurător şi 
din comete şi Ie depozi
tează de-a lungul ’ proprie; 
traiectorii.. Comunicarea 
acestei descoperiri a fost 
făcută de Stanley Dermott, 
de Ia Departamentul de 
astronomie al Universităţii 
din Florida, şi . va apărea 
în. numărul din iulie al 
revistei „Nature". „Ine
lul" observă • astronomii, 
măreşte posibilitatea de a 
culege elemente primor
diale de viaţă din spaţiu 
şi permanenta deplasare a 
Ţerrei măreşte posibilita
tea ca, în timp, acestea să 
fi ajuns în cele din urmă 
în atmosfera planetei noas
tre.

Aseptia STORY PRESS



SCOP B U m j R î C H L
PĂPĂDIA

REFLECŢIA SAPTAMANII

•  „Dispreţul înseamnă de atâtea ori nu
mai neputinţa de a preţui**.

N. IORGA

DESPRE DISPREŢ ' •
•  „Dispreţul este forma ce» mai subtilă a răz

bunării".
B. GRACIAN

•  „Când ceri cuiva indulgenţă, fj, ceri dispreţ 
îndulcit, ' ori; după împrejurări, agravat'cu bună
voinţă". .

G, IBRAILEANU
•  „Numai cci caro merită dispreţul se tem tic, 

el".
V . .. FR. DE LA ROCHEFOUCA ULD 1

Ş. mNh avem destul amor propriu c a să  neso. 
cotim dispreţul aproapelui".

VOLTA IRE
•  „Dispreţul omoară iubirea".

' ■ v. iiu g o
•  „Chiar din uitare ţi din ură te mai întorci

la col ce-ţi place, numai din silă şi dispreţ — dc- 
acolo nimenj nu sc-ntoarce“. •'i

' r R. DE CAMPOAMGR
 ̂ '  '  Selecţie dc/ ILIE LEAHIJ

j Din „Dicţionarul diavolu!ui" \

Dacă ar fi să-mi aleg; 
o floare simbol care să 
mă reprezinte, cred eâ 
aş alege păpădia. Această 
micuţă floare, cât o pi
cătură din raza Soare
lui, ce o întâlneşti mai 
peste tot, mi-a fascinai

' <r-Semen — unul pe 
care ni se porunceşte 
să-l iubim ca pe noi în
şine ş i ' care face to t ' ce 
poate ca să nu ascultăm 
această poruncă.

* Respectabilitate =  
vlăstarul u n e ileg ă tu ri 
dintre o chelie şl un- 
cont la bancă.
: «i Raiul un loc Unde 
ticăloşit încetează de-a 
te plictisi, vorbindu-ţi 
de -treburile ce-i privesc, 
iar cei buni te ascultă cu 
atgnţie când le expui iu 
pe-ale tale. - - ■ ,
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do Ambroisc Bicrce

•  Plicticos =  o per
soană care vorbeşte când 
tu doreşti să asculte.

•  Nebunie =  acea 
„dăruire şi .putere, divi
nă" a , căreţ energie 
creatoate şi s'tăpânitoare 
inspiră cugetul Omului, 
îi călăuzeşte faptele şi-t 
înfrumuseţează viaţa.

•  Mireasă o femeie
care ■ are. o frumoasă 
perspectivă de fericire 
îndărătul ăi. 5

Selecţie de 
ILIE LEAHU

Zerynthia polyxena este 
de asemenea up fluture 
destui: de rar In ţara, 
noastră. El a fost sem
nalat la Cheile Turzii, 
Cheile Tureni, în Banat,' 
dar şi în judeţul /Hune
doara, la Cheile Crăciţi-* 
neştilor. Deşi mat mic 
decât -rudele sale men
ţionate anterior, Zeryn- 
thia prezintă un aspect 
deosebit de elegant. Ari
pile sale au fondul galben 
cu numeroase pete ne
gre, dinţate pe margini 
datorită unui desen mar
ginal, format din lobi 
negri cu o dungă 'gal
benă .Conservarea acestei 
specii ridică serioase 
probleme legate de modi
ficările de biotop şi mai 
ales de existenţa carie

rei de calcar, particule
le fine de calcar rezul
tate în urma exploatării 
acestei roci depunându-se 
treptat pe plantele de 
s'tâncărie, sufocându-le. 
Se impun aşadar măsuri 
concrete de protejare,a 
Cheilor Grăciuneşţilor, 
care adăpostesc nu numai 
specii de fluturi rari, 
•între care, şi Zerynthia, 
dar şi plante cu valoare 
ştiinţifică - deosebită in 
flora României Altfel, 
întreaga comunitate de 
plante şi animale pre
zente în Cheile Crăciu- 
neştilor va fi periclitată, 
iar locul va avea pro
babil în viitor ‘doar ' o 
valoare documentară.

'  SILVIA BERNA®

copilăria. Casa noastră 
era alăturj ;de o întinsă 
pajişte, care primăvara 
era acoperită de păpădii. - 
întinderea de un verde 
crud presărată cu mi
raculoase buline galbene 
era pentru mine cel mai 
frumos loc de pe pământ. 
Zilnic îmi făceam Un 
buchet din cele mai mari 
şi mai frumoase pă
pădii şi le duceam Ma
mei ca pe o comoară. 
Construiam coroniţe şi 
lănţişoase din tulpinile 
lor tubulare, toate feti
ţele eram împodobite cu 
păpădii. Seara când pă
pădiileîşi strângeau pe

talele ştiam că e timpul 
să plecăm acasă, pentru 
ca a, doua zi să inva
dăm iarăşi câmpul; gal
ben. k Pentru noi, păpă
diile erau surorile mici 

-ale Soarelui. După un 
timp florile dispăreau şi 
aşteptam' nerăbdători 
deschiderea felinarelor de 
puf, atunci inventam 
alte jocuri şi minuscule 
paraşute zburau prin. aer 
sau le culegeam cu mi
gală din păr. Mai târ
ziu când colegele mele 
îşi făceau ceai pentru 
a-şi menţine silueta, axn 
aflat că ac. astă micuţă 
floare poate fi un bun 
medicament. ' Miraculoa
sa păpădie vindecă - şl 
boli de ficat, e bună 
pentru circulaţia sânge
lui, reumatism şi boli ‘de 
piele. -v ;

Mă bucur şi mi se 
pare normai să fie bună 
la toate, sora cea mai 
mică a Soarelui, oferin- 
du-şj gratuit frumuseţea 
şi puterea binefăcătoare.

IN A DE1.EANU

-  Eu ştiu un <*m care, 
cu pieiorul lui de lemn, a 
ajuns departe

— Eu ştitt Un om care, 
cu limba lui de lemn, a 
ajuns şi mal departe /

☆

Medicul, ieşind din ca
mera unui bolnav bogat, 
e asaltat de rudele aces
tuia:

v .v r .W A -z r .-A w .v z , ‘iw .W iV .v .v ,.. .

...O MUSCĂ SLALQMEAZA GRAŢIOS
Auzi,' iubito ? Cântă pitpalacii 

- tn lanul ‘de secară şi-n trifoi —
E vară şi se bucură burlacii - 
Că mai găsesc mândruţe prin zăvoi.

E forfotă dc trântori şi albine 
. Şi seceră ţărăncile la grâu ;

Şi, Doamne-Sfinte, cât stă de bilîe 
Cu fuste şi cu poalele în brâu/ .

Pluteşte-n atmosferă iz de gladiole, „
Şi-o muscă şlalomează graţios 
Deasupra unei cratiţi cu fasole 
în care străluceşte dens un os...

E soare şi căldură tropicală.
Iar pitpalacii s-au stricat de cap 
De-atâtea „pit-pâlac“ fără scofală,
Ce-Î umileşte — ca un handicap!

DUMITRU IIURUBA Desen de CONSTANTIN GAVRILA

V

— Doctore, e adevărat
că nu mai este nici d 
speranţă? f

— Intr-adevăr, nu ' mai 
c nici o speranţă... Se v i 
însănătoşi.

☆  ! '

Doi surzi so întâţnes 
pe stradă. Unul dintre e 
are in mână o undiţă.

— Mergi Ia pescuit;? — 
fi întreabă celălalt.

— Ntt, merg la pescuit.
— A, credeam că mergi 

la pescuit..
: / v ' //'"

Patronul îl bate pd 
umăr pe unul dintre mun
citorii care nu se prea 
omoară cu munca : -

— Pe dumneata, nu tc-ar 
putea descoperi nici cel 
mai desăvârşit deîeetiv. ,

— De ce ?
—  Petttni că pe unde 

treci nu laşi nici pn fel 
de urmă...

☆

— Cine v-a recomandat 
cantina . noastră ? ,

Un amic. A zis că 
luând masa la dumnea
voastră . a dat jos într-o 
săptămână trei kilogra
me...

☆  V .

— Eh, ce n-aş da ca 
Roma să fie capitala Spa
niei, oftează copilul...’

-i* De ce ? — sc miră 
tâtât.

—- Pentru că aşa» atn 
scris- astăzi in teză iâ 
geografie...

Culese şi prelucrate de
'K;;” II.IE LEAHU -■ / ■•

DUPLICITATE

1 2 ; 3 U S 6 7 8 9 10

2 '-■k.■ M i
3 g -
K: - I■?
5 ■_■/
7 ■ ,

8

10

ORIZONTAL: l) înscrişi la fără frec
venţă ; 2) Respinsă de zid la o lovitu
ră liberă-— Un-muntean printre arde
leni ; 3) Proces verbal r de imputare —
Oameni de concepţie ; 4) Prezenţă redu
tabilă la vechile curţi — Lucru în a- 
cord ; 5) Reclamă pentru trandafiri — 
Execută piruete la so l; 6) Campioni la 
inele — Cuvânt de întoarcere; 7) Se
pretează la porcării (sg.) — Fond de casă 
m are; 8) Chemat la prima înfăţişare 
•—' A trata pe larg In presă ; 9) Un tip 
greu de clintit — Vânatul predilect al 
.Vulpoilor; 10) Produse de larg consum.

VERTICAL: 1) Date vizând chema
rea unor persoane ; 2) Denivelare în plan 
frontal . Ajuns la capătul puterilor ;
3) Figură impusă la paralele — Lucruri 
făcute de mântuială ; 4) Datul cu pa
harul... la noroc — Om de cuvânt i 5)

Exponent al puterii garantat de Consti
tu ţie ,— Luaţi de pe dig I ; 6) Purtător 
de cuvânt — Rătăcit pe drumurile vie
ţ i i ; 7j~ Pregătiţi pentru testare la locul 
de muncă — Face faţă la to rturi; 8)
Vizitaţi in luna de miere — Poligam în
registrat.. fără acte; 9) Concurentă 
la lungime — Dat peste cap; 10) Decizii 
de angajare.

VASILE MOLODEf

DEZLEGAREA CAREULUI 
„REFLECŢII DIN TRIBUNA", 

a pAr u t  In  z ia r u l  n o stru  
DE SAMBATA TRECUTĂ:

1) AFARA — SPIŢ ; 2) ŞIC -  CĂ
PIŢE ; 3) TRECUT — RAR : 4) MI -
OTAVA — E ; 5) DES — TITAN : 6)
LEŞIN -  RIT ; 7) A -  ATACA -  LA; 
8) ŢOL — -SINCER ; 9) IRONIC -  UTA; 

NF.NF. — AT.RIT.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
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F R E S  C  O
V I N O  fi 

plin reprezentanţa 

H O N  K D O A R  A

•  superconcentraie sacort

•  dozatoare, maşini îngheţată

•  linii —■ componente snark ber

•  mini cuptoare p io s

•  espresso calea, Ifljiteaze, grlll
•  maşini pacte făinoase, «lan**

•  hârtie imprimanta A 3
•  vltifne frigorifice

•  maşini tocat carne
HUNEDOARA, «ir. N. Băkescu. or. A 

Policlinica ca  plată, «t. % tel. 095^718881

vanzare In rate i 0001795)

l S.C, C, In, C. NOVA COM S.R.L. DEVA

Vinde en-gros -şi en-detaille, la dcpozitu 
magazinului Tineretalul, din bdul 22 Decern* 
brie.

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe 
saturi, gresie, obiecte sanitare şi sticlă.

Import Slovacia, adaos comercial zero (0). 
Vinde en-gros
#  hore pasteurizată, import Slovacia, la 

preţul de 755 lei/stida, garanţie 3 luni.
Tel; 054 — 623123. (921150)

S.C. CLC AGRICOLA S.A. BRETEA

cu sediul In localitatea Bretea-Strei, 
nr. 10, judeţul Hunedoara

Organizează tu data de 1 septembrie 1904, 
ora 10, la sediul său, concursul de selecţie a 
managerului, conform Legii 66/1933 şt Norme- 
lor Metodologice privind selecţionarea manage
rilor. '

Ofertele candidaţilor vor fi depuse la se
diul societăţii în tdROahul legal. (106)

a C . MACOFTL S.A. TG, JIU 

V I N  P  E

ŢIGLA PROFILATĂ TRASĂ ŞI PRESATĂ,

■  ŢIGLA TRASĂ CU UN CIOC: 
cu preţurile de mai jos:

Cal. I — 194 lcl/buc.
Cal. n  — 142 1 oi/buc,

■  ŢIGLĂ PRESATA CU DOUA CIOCURI TIP 
LEU: -

C al 1  «**• 350 lcâ/huc.

Pentru produsele livrate se asigură garan
ţie până la 50 a n i

S.C. „TRANSILVANIA*1
D E V A

S.A.

Str, 1 Decembrie 1918, nr. 30 
A n u n ţ ă

L ÎNCHIRIEREA PRIN UCITAŢIE DES 
CH1SA mijloace fixe şi obiecte de Inventări 
aflate la magazia de materiale,, str. G rivlţd ,1 
nr. 7.

Licitaţia se desfăşoară potrivit HX1. 1223/ 
1990 si H.G. 140/199L

II. VĂNZAREA PRIN LICITAŢIE DES
CHISA a unor mijloace fixe şi obiecte de in
ventar disponibilizate.

Acestea se află l a :
1. Magazia de materiale, str. Gri viţei, nr. 7;
2. Unităţile de desfacere.

DEVA 1'■ .j': \  '
L Magazia de materiale, str. Grivlţei, nr. f  ,
2. S.C. „GASTRO EXPRES" SRL (Gospodina)
3. S.C. „CORAL" SRL (Scala)
4. S.C, JBĂNĂŢAN COM" SRL (Cocoşul de 

' A * t f ) "
5. S.C. „PATI-BAR PAVELEAN" SRL (Patise

ria Bulevard)
6. S.C. „ARTA COM" SRL (Cofetăria Arta)
7. S.C. „SERVCOMTRANS" SRL (Restauran

tul Piaţă)
8. SIFON ARIE (Sifonărle)
9. S.C. „CONCHICOM" SRL (Nufărul) 

SIMBRIA
1. S.C. „1ULIA COM" SRL (Rest. Ursu Negru)

\ 2. S.C. „PACIFIC TRANS" SRL (Feroviarul)
( 3. S.C. „SANGEL" SRL (Rest. Mureşul)

Cu menţiunea expresă, mijloacele fixe din 
unităţi se licitează în totalitate şl nu Indivi
dual.

Licitaţiile se organizează în flecare zl d e  
miercuri a săptămânii, la ora 10, până la vân
zarea integrală a mijloacelor disponibilizate.

Taxa de participare la licitaţie este de 
2009 iei. , ;

i  înscrierile se fac la sediul societăţii, unde 
{ se află şl listele cu mijloacele disponibilizate. 
i Relaţii suplimentare zilnic la telefon 617399 
(  — director economic sau consilier juridic.

TV
LUNI, 25 IULIE

T V R  1
13.00 Interferenţe (r); 14,00 Actualităţi:

14.10 TVR teşi) 1440 TVR Cluj-Napoca;
13,30 Desene aniirfate; 16,00 Actualităţi: 
10,25 Turism şj agreturism; 17,00 Emisi
une iu limba maghiară; 18,30 Salvaţi de 
Clopoţel (s„ cp. te); 19,00 De luni până 
luni (retrospectivă păliţi#); 19,30 Desene 
animate; 20,00 Actualităţi, meteo; 20,43 
Teatru TV; 22,35 Transfocator; 23,05 Top 
Videosateltt; i »  Actualităţi; 23,55 Cul
tura In lume; 0,85 Sport.

T V R  2 :
14.00 Actualităţi'44,10 Politica intre i-

deal fi real i 4449: Armonii corale; 15,10 
Videoclipuri; 15,30 Atlas (r); 15415 De 
dor, de dragoste, de Joc; 16,00 Desene a- 
nimate ;16,30 Tânăra stăpână (s., ep. 156); 
H M  In direct economia; 17,40 Maia Stu- 
Jer <sM ep. 32); 20,00 Actualităţi; 20.40
Ritmur; muzicale (TVE); 2LOO TV Me
sager; 2 1 3  Intre da şi mt; 22,00 TV3 
Europe; 22,30 Holocaust (s. SUA, 1972, ep. 
2); 23,15 PfimântUf — planeta noastră 
(VVorldnet); 0,00 Jaz? club.

MARTI. 20 IULIE 
T V R  I

74)0 TVM — Telematinal; 10.0S Calen
dar; 10,20 Desepe animate; 10,50 Video
clipuri; 11,00 Holocaust (s./r.); 11,15 Sal
vaţi de clopoţei (s./r.); 12.15 Mala Mujer 
(s^r.); 13.05 1001 audiţii; 14,00 Actualităţi;
14.10 TVR laşi şi CluJ-Napoca; 1«,I0 Fii 
tu însuţi; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Sfinx 
(«}; 18,30 Salvaţi de clopoţel (s.,/100);
19,00 Clio; 19,30 Desene animate; 20,00 
Actualităţi, meteo; 20.45 Film; 22,15 Re
flector; 22,45 Meridianele dansului; 23,50 
Gong; 0.20 Rock Pop Bazar.

T V R 2 ;
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Microrecital; 

84!0 Tezaur folcloric (r); 9,00 Caleidoscop

satelit; 10,05 Ora do muzică; 41,00 Tele
jurnal Worjdnet; 11,30 Desene animate;
12.00 Teatru TV (r); 13,40 VldeoCUpurl; 
14,10 Documentare; 15.00 Vlaşlnli (s./r.)j
16.00 Desene animate; 16,30 Tânăra stă- 
până (L./1Î7); 17,00 Eni economică; 19,30 
Măseaua te  minte (educaţie) 29,10 8 #  
Mujer (S./33); 20,00 Actualităţi; 21,00 TVM 
— Meşâţer; 21,30 Tribuna aonconformiş- 
tilor; 22,00 TVS1 Europe; 2240 Credo,

MIERCURI, 27 IULIE

7.00 TVM —  Telematinal; 10,20 Desene
animate; 1&43 Videolexicen; 1143 Salvaţi 
de clopoţel (s./r.); 12,15 Mal* Mujer (ş/r.M
13.05 1^19

lombia azi (do); 17,00 Microrecital; 17.15 
Alia şi Omega; 18,00 Muzică populară;
18,30 Salvaţi de clopoţel (s./lOl); 1*00 Tim
pul Europei; 19,30 Desene anlmute; 204W 
Actualităţi; 20,45 Dr. Quinn (s., ep. 10})
21.45 Noj frontiere; 22,25 Reflexii rutiere;
22.45 Muzici populară; 23,00 Centluenţe; 
23.50 întâlnirea de la miezul nopţii; 0,90 
Jazz lan.

T V R  2

7.00 TVR CluJ-Napoca; 8,00 Refrenele 
amintirilor; 9,00 Atotştiutori! (CFI); W.OS 
Ora de muzică; 114» Telejurnal VVorldnet; 
.1100 Desene animale; 12,30 Romanţe spa
niole; 13,00 Momentele fierbinţi trie Isto
riei; 14.10 Magazin TVE; 15,10 VHeodl* 
puri; 16,00 Desene animate; 16,30 Tânăra 
stăpână (s„ ep. 158); 17,00 Zodia Balan
ţei; 17,40 Em. In limba maghiară; 19,18 
Maia Mujer (s., ep. 34); 204)0 Actualităţi;
21.00 TV — Mesager; 21,30 Formula 3 («);
22.00 TV5 Europe; 22,30 Cafeneaua mu
zicală.

JOI, 28 IULIE

;  T V R  1

7.00 TVM — Mesager; 10480 Desene ani
mate; 10,50 Călătorie de neuitat (s., tine
ret, ep. 2); 11,35 Salvaţi de clopoţel (s/r.); 
124)0 Vldeosatelit; 12,15 Mala Mujer (s./r.);
13,05 1001 BUdiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-

Napoca; 16,10 Divertisment internaţional;
17.00 Sub semnul întrebării; 184)0 Crono- 
grafii; Zorii României moderne (IV); 18.25 
Salvaţi de Clopoţel (S./102); 19,00 Medi
cina pentru foţi; 19,80 Desene animate;
20.00 Actualităţi; 20,45 Dallas (s, ultimul 
cp.); 21,45 Studioul econemic; 22,25 E- 
nigma (cs); 22,55 Simpozion; 23,40 Actua
lităţi; 0,05 Forsyte Saga (s. Anglia/3).

T V R  %

7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Melodii 
populare; 9,00 Macadam (La Sept); 10,05 
Ora de muzică; 11,00 Telejurnal. VVorld
net; 11,30 Desene animate; 12,00 Noi fron
tiere- (r); 12,40 Marţ muricleni americani;
43,30 Confluenţe (r); 14,19 Colacul de sal
vare; 15,30 Vlaşlnii (s, ep. 9); 16,05 De* 
sene animate; 16,30 Tânăra stăpână (a/ 
59); 174)0 Ceaiul de la ora 5; 19,00 Em. 
in limba germană; 20.00 Actualităţi; 21.00 
TVM — Mesager; 11,30- Pro memorial 
H M  TV5 Europe; 22,30 Film; 0,00 Sub 
cupola circuluL

u ; Vin er i, 29 iu l ie  /

T V R  1

7.00 TVM — Telematinal; 10.05 Calen
dar; 10,20 Desene animatei 10,45 Curcubeu;
11.45 Salvaţi te  clopoţel (s./r.); 12,15 Mata 
Mujer Wr.>; 13,05 1001 audiţii: Iaşi; 144)6 
Actualităţi; 1440 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca; 
«MS Tradiţii; 16,25 Sin temea afacerilor]
46.45 Pomplerij vă informează; 17,00 E- 
mriiune în limba ger».; 18,00 Fiu Patria; 
IMS întoarcerea la Eden (ep. 22); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20,45 Tezaur folcloric; 
2140 film; 2345 Sensul schimbării; 04)5 
Actualităţi; 040 Refroue de neuitat; 1,00 
Cinematograf al de noapte; Etnmanuelle (f. 
or),

T V R  2

74)0 TVR Ciuj-Napoca; 84)0 Matinal Jazz; 
ZOO Sub cupola circului (ZPF); 10,05 Ora 
de muzică; 11,00 Telejurnal World net; 
1140 Desene anunate; 12,00 Simpozion (r);
12.45 Videoclipuri; 134)0 Vârstele peliculei 
(r); 14,10 Varietăţi internaţionale (CFI):
15,00 Bursa invenţlHor; 16^0 Tânăra stă
până (S./160); J74)0 Magazin spwţiyj 18,lf

l

Mala Mujer (s, ep. 35); 19,00 Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 2L00 TVM 
— Mesager; 21-30 Oameni oare au fost;
22.00 TV5 Europe; 22,30 Teatru TV; 23,15 
Videosatelit.

SAMBATA. 30 IULIE

T V R  1

8,00 Bună dimineaţa- de la laşi ; 9,00 % 
Calendar; 9,10 Feriţi-Vâ de măgăruş; 10,00,'U 
Lassie (ş); 10,30 Pas cu pas; 11.30 Ecra- *  
nul; 124)0 Povestea vorbei; 13,00 1901 
audiţii; 14,00 ActuaUtăţi; 1440 Magazin 
•stivai; 14,30 Beveriy HiUs, «9210 (s); 10.25 
Mapamond; 20,00 Actualităţi; 20,35 Film 
serial; 21,25 De la egal iu flgal-  amical;
23.00 Actualităţi ; 234i MTV ; 0,00 RecU 
'94.

T V R  2

14,00 întâlnirea t e  sâmbătă; 16,3® tâ -  
năra Stăpâni (s); 17,00 Studioul da lite
ratură; 10,09 Tradiţii; 18,3» Convieţuirii 
1940 Pariaţi pe campion/; 20,00 Ritmuri 
muzical»; 21,00 TVM Mfesager; 21,30 
Memento cultural; 22,00 tete magazin j
22,30 Interferenţe; 23,30 Divertisment mu*

DUMINICA, 31 IULIE

8,00 Bună dimineaţa; 9,00 Calendar;
9,10 Clubul tal ChtHbferţ 49^0 O l|m e  
dispărută («9; te,30 Lumină din !«m|nS; 
11,99 Viaţa satului} 134» Magazin folclo
ric; 13,39 Atlas; t*4 Actualiaţl; l i t e  
Poşta TV; U M  Vldromagastn; 1740 Ster 
Trek ($); 18,20 ftobingo (I); 19,55 Magazin 
sportiv*; 21,00 Actualităţi; 2L3S FUm se
rial; 22,85 Sport şi Muzică; 0,30 Festival 
«t e ,  . ţ J  y*

T V R  2

lifiO TVR laţi; 15,53 Magazin sportiv; 
17,45 Tânăra stăpână ţs); 1040 (Serala TV;
10,30 Descoperirea planetei; 21J» TVM — 
Mesager; 2L30 Foesis; 21,45 Ritmuri mu
zicale; M45 t a  puterea a dOUPl 83,00 
Măte te ţ i gavlfl (sj, -
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

o r g a n iz e a z ă

Licitaţie publică în vederea eeheesionării 
de terenuri pentru construcţii, spaţii de p*a- 
ducţie şi comerţ P+1E şi locuinţe F+1E, si
tuate în intravilanul oraşului Petrila, aprobate 
astfel: \V.; -

1. Teren în suprafaţă de 905 mp în str. 
Grădişte!, pentru realizarea unui magazin uni
versal şi a unui autoservlee;

2. Teren în suprafaţă de 432 iHp, lângă 
Woc 10, cartier 22 Decembrie, pentru realiza
rea unui magazin universal;

3. Teren cuprins între străzile Tineretului 
şi Şcolii, în spatele complexului comercial, in

j suprafaţă de 2,28 ha, pentru realizarea a 38 lo- 
 ̂ cuinţe P+1E;

* 4. Teren situat pe str, Republicii, lângă
Căminul cultural Cimpa, în suprafaţă de 0,36 i| 
hâ, pentru realizarea a 3 locuinţe P + iE ; \

s
\ 6. Teren situat in cartierul Brâtianu, în 

suprafaţă de^2 800 mp, pentru, realizarea 1a 7 /

S.C. BIALCO S.R.L.

Vinde en-gros prin depozitul său din De- 
va, str. Eminescu, nr. 76: ' ,-_r

•  Alcool 86° — 730 Iei — 1630 Iei

•  Vodcă Briza de 33° — 730 lei

•  Vodcă Club de 40° — 790 lei

•  Rom Pirat de 36° — 790 lei

•  Rom Comoara de 40° — 830 Iei*

•  HorincS de 52° — 810 lei

•  Bere Hopfen — .610 lei

•  Răcoritoare Omly nr. 1

— Oranje — 187 lei

— Citro vT;|;V 

Cireşe
* • .*■* - ■' i.

J —-  Cola , .
\ Telefon 625561.

■M

Pentru terenurile de la poziţia 1 şi 2, taxa j 
de concesionare este de 3 000 Iei/mp/an; iar t 
pentru terenurile de la poziţiile 3, 4, 5, este dej 
280 lei/mp/an. j

Durata concesiunii este de 99 ani, iar pen- \ 
ţru locuinţe, pe durata existenţei acestora. j

. Garanţia de participare este egală cu va- | 
/ loareă redevenţei anuale la poziţiile 3, 4 şi 5 ş i » 
l de 10 la sută din valoarea redevenţei anuale la ţ
V poziţiile 1 si 2. V
\ ■ : \ 
i Taxa de participare la licitaţie este de t
j 5 000 lei la poziţiile 3, 4 si 5 si 20 000 Iei Ia ?
j poziţiile 1 şi 2. j

j Licitaţia va avea Ioc în ziua de 16 august t 
l 1994, orele 9,00, la sediul Consiliului local al i 
j oraşului Petrila, str. Republicii, nr.196. j

V Documentaţiile de licitaţie se pot ridica \
\  contra cost de la Consiliul local al oraşului i 
j Petrila. ţ

|  Informaţii suplimentare se pot obţine la J 
» telefonul 550977 sau la sediul Consiliului local 1 

al oraşului Petrila, ş

* 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA;

ORGANIZEAZĂ

Licitaţie publică în, vederea concesionării; 
unui teren, situat lângă bl. Măgura, de pe str 
Republicii, în suprafaţă de 72 mp, pentru rea- 
lizarea a 3 garaje potrivit Planului urbanistic J 
de detaliu nr. 36/1994, aprobat in baia Legii j 
nr. 50/1991. t  :

Taxa minimă de concesionare este de 250; 
lci/mp.

Durata de Concesionare este de 25 ani.

Documentaţiile de licitaţie se pot ridicaI 
contra eost de Ia Consiliul local al oraşului P<' 
trila, Biroul urbanism şi amenajarea teritoriu- i 
Iii. ’ * ' . _ ,

Garanţia de participare la licitaţie este < 
gală cu valoarea redevenţei anuale.

Informaţii suplimentare sas pot lua îilnic; 
ţd e  laConsiliuI local ai oraşului Petrila, având; 
' sediul în Petrila, str. Republicii, nr. 196.

Licitaţia va avea luc în ziua de 16 august 
1994; începând cu ora 10, Ia sediul Consiliului 
Ipcal al oraşului Petrila,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI URlfcANI 

Organizează U

în vederea concesionării a 16 parcele de teren 
pentru realizarea unor chioşcuri comerciale a 
câte 20 mp flecare, în baza documentaţiilor de 
urbanism aprobate potrivit Legii .nr. 50/1991, 
după cum urmează:

—• 7 chioşcuri în zona pieţei agroalimen- 
tare; ■

— 9 chioşcuri in strada Revoluţiei.

Taxa minimă de concesionare este de 530 
lei/mp/lună.

Concesionarea se face pe o perioadă de 3 
ani.' *

Ofertele se depun până la data de 15 august 
1994, ora 10, la sediul Consiliului local al ora
şului Uricani, Biroul urbanism, amenajarea te
ritoriului.

Documentaţiile licitaţiei se pot ridica contra 
cost de ta Biroul urbanism, amenajarea terito
riului, începând cu data de 8  august 1994; .

Garanţia de participare la licitaţie este de 
21 200 lei.

Taxa 
18 400 lei.

de participare Ia licitaţie este de

Informaţii suplimentare şi consultarea plan-; 
şelor se pot face zilnic la sediul Consiliului lo
cal al oraşului Uricani >— Biroul urbanism, a- 
menajarea teritoriului, începând cu data de; 
8 august 1994.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 16 august 
1994, ora 10, la sediul Consiliului local al ora
şului Uricani.

S,C. AGROMEC S.A. LUNCOIU DE JOS

Str. Valea Lungă, nr. I, tel. 650529

Organizează începând cu data de 4. 08. ’94, 
în fiecare» joi, la ora 12, licitaţie pentru vânzare 
de mijloace fixe. (129)
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I S.C. AGROSERVICE S.R.L. DEVA i

t  Anunţă intenţia de majorare a preţurilor | 
J ca urmare a creşterii preţurilor la piesete , dev  
I schimb, (13ifi

l
S.C. „CONS-TOMMY" S.C.S. i

Str, Ştefan cel Mare, nr. 1, Hunedoara

Tel.: 715842, 714001. interior 31 j

OFERTA f

I

Societatea noastră vă oferă următoarele 
servicii: I

#  lucrări de construcţii de orice natură: |

•  zidării, tencuieli, vopsitorii, izolaţii bi- *
tuminoa.se; 1

hetonări străzi, alei; \
•  şarpante din profile metalice sau lemn, j 

eu învelitori difl tablă sau ţiplă.

Societatea noastră produce şi comerciali- * 
zează materiale de construcţii:

•  bohari diu agregate uşoare, având d i-l  
mensiunea de 300/240/180, la preţul de ., 480 v 
lei/buc — (36000 lei/mc);

•  cărămizi din agregate uşoare, având di-1 
mensiunea de 240/120/60, la preţul de 100 lei/ 
buc.; .

•  jgheaburi tablă zincată — 2600 lei/mi;j
. . ">■ . . >

•  burlane tablă zincată — 2800 lei/ndi

•  coturi — 3000 lei/ buc.

Societatea noastră execută transport «(mar-[ 
fă, materiale) cu autocamion 5 tone, la preţul j 
de 360 lel/km.

Menţionăm că toate preţurile conţin T.V.A.I
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S.C. METALOTEX S.A. — SECŢIA

ORĂŞTIE <

Str. 9 Mai, nr. 23 B. ;
Vă oferă Ia preţuri avantajoase următoa

rele servicii:
•  inchideri dc balcoane lemn şi metal; (
•  grilaje, porţi metalice şi panouri de gard j 

din lemn şi metal;
•  confecţii metalice uşoare;
•  execuţie de tapiţerie şi capitonări uşi;
•  o gamă largă de reparaţii şi revizii prin : 

operaţii de prelucrări mecanice, sudură şt ram- 
plărie. %  garantează prestări de calitate bună.

R.A.G.C.L. DEVA

Informează consumatorii de apă rece şi 
caldă menajeră că va fi sistată furnizarea in 
data de 25. 07. 1994, penttu zonele: bdul Ko- 
gălniceanu, str. M. Viteazul, zona Gării şl car
tier Progresul.

Sistarea furnizării se datorează lucrărilor 
de deviere reţele apă ce se execută de către 
„Condor" S.A. la bl. M+10 CAS1AL.

! ee^ E M
Sâmbătă 23. 07. 1994 

89,3 Mhz

0,00 V.O.A. Europe;
8.00 BBC; 8,30 Muzică;
9.00 Dorurile noastre — 
Mariana Arighel; 9,30 Mu

.zică; 10,00 Antemeridian 
inuzical; 12,00 Muzică;
13.00 Adolescenţa *— Ioana 
C. Bejenar; 14,00 BBC; 
14,30 Ziua a VI-a — pro
gram de divertisment, in

formaţii utile, horoscop, j 
amfiteatru, BBC; 22,00
Radiodiscoteea pe 89,3 ■ 
Mhz; 3,00 V.O.A. Europe,

Duminică, 24. 07. 1994
n

3,00 V.O.A.  ̂ Europei I 
8,00 BBC; 8,30 Dedicaţii, 
muzicale — Mariana An- 
ghel; 9,00 Week-end ra
dio (I); 11,00 V.O.A. E-, 
urope — Top Cassey Ra- 
sein (li; 11,00 BBC; 14,30 ! 
V.O.A Europe (II); 15,00 
Week end radio (II); 18,00 
BBC; 19,00 Muzică;:21,00 
BBC; 21,30 Muzică; 24,00 
V.OA. Europe.
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MICA ’ 
PUBLICITATE

ANIVERSARI

• •  La aniversarea fru
moasei vârste de 20 de 
ani, pentru Mirela Orean, 
pin comuna Bucureşci, a- 
lese gânduri de preţuire,

! bucurii , şl împliniri. în 
- viaţă. Patronul firmei S.C. 
ffavi Corn. Impex S.R.L. 
Brad — Doţ Ilarie. (8652)

; • •  Familia Cocoş urează 
naşuluj Tămaş Florin să
nătate şi „La mulţi ani!“.

; - (8610)

4, •  Casă de piatră pentru 
Luminiţa şi Alin. Colecti- 

i i’Ul Secţiei L 5 Deva. 
C.F.R. • (8644)

i VANZAIU —
; |  CUMPĂRĂRI ;

•  Vând instalaţie pen- 
ţru fabricat sifon, Imbu- 
teliere sucuri, plus tuburi

: CO?. Tel. J314972, 621795, 
, ' i  (8511)

•  Vând apartament 3 
pamere, parter, posibili*

, făţi privatizare, Călanul 
•f Nou, str. Independenţei, 

bl. 18, ap. 82, orele. 16*20. 
f (8571)

•  Vând garsonieră, Si
meria, telefon 661024, după 
ora 19. (6571)

•  Vând urgent aparta
ment liber, 2 camere, Sft-

; meria, posibilităţi priva» 
tlzare. Tel. Sibiu 069/

- ăl 1767. (8627)
•  Vând parchet fag.

■ Tel. 614418. . :
•  Vând apartament 2 

ţ*amere, Deva, Mărăşti. In
formaţii tei. 629486.

(1530780)
•  Vând casă (gaz, curte,

grădină mare), Grigorescu, 
24. -Tel. 616326. (1530781)

•  Vând 2 biciclete Pe
gas, noi, casă Orăştie, te
ren intravilan, Geoagiu- 
Băi. Tel. 616590, după 
ora 20,

•  Cumpăr certificat în
matriculare Fiat Regata, 
lnf, tel. 626061, (1530770)
; •  Vând garsonieră Brad, 
Oraşul Nou, preţ negocia
bil, 2 000 000, vând .sau 
schimb casă cu grădină şi 
dependinţe în sat Du- 
deşti, com. Luncoiu de Jos, 
cu apartament Deva. Tel 
616048. (20—23). (8462)

.•  Vând Lada 1500, stare 
bună, plus piese rezervă.

- set motor. Tel. 618307, dună
ora 18. (8621)

•  Vând frigider Fratn,
vană plastic, pantofi 34, 
noi Deva, 618745. (8626)'

•  Vând (schimb) apar
tament central Petroşani 
cu similar Deva, Informaţii- 
Deva ,teJ. 619052. (8624)

•  Vând apartament două
camere decomandate, par
ter, posibilităţi privatizare, 
vad comercial, Dacia, De
va, tel, 6114C0. (8618)

•  Vând casă şi grădină, 
mare, Glielar, zonă cen
trala. Rusca, nr. 71. In
formai ii Simeria, Gh, Doja,

. 26. (8917)
•  Vând Opel Radei t, 

model 1980, două uşi. stare 
bun i neînmatriculat sân 
cumpăr talon. Tel. 021730.

(30763)
•  Vând garsonieră. Tel.

, 62980>_ : (8811)
•  Vând sau schimb a-

pai ia mont trei camere:- cu 
apartament două camere, 
fel, 625271, : (06:5) .

Vând casă sau schimb 
.’■cu; apatia’menf-, dottă . caţ"-1

mere .plus diferenţă, tel. 
660079. ; (8606)

•  Cumpăr parbriz pen
tru Renault 16. Deva, le). 
612541. - (8531)

•  Vând' canapea exten
sibilă şi fotolii: Drobeta, 
bibliotecă 5 corpuri, su
fragerie Living. Tei. 614337,

(8472)
•  Vând Nissan, combi, 

televizor color, computer 
386 SX, frigider, maşină de

_şpălat vase, tel. 717982.
(8459)

•  Vând sau schimb cu
Bucureşti apartament două 
camere, ultracentral, "  tel. 
617925. V ; 7 (8325)

•  Vând planşete (pa
nouri) beton armat 126 
mp (530/290/15), ţiglă ve
che Lugoj, preţ foarte a» 
vantajos. Informaţii Al
maşu Sec,- 24. (8567)

•  Vând urgent aparta
ment, îmbunătăţiri, Deva, 
Micro 15, bl. 48, ap. 57, - 
preţ 3 800 000, negociabil, 
tel. 626392. (8577/79)

•  Vând apartament Că»
lan, str. Bradului, tel. 
642394. , (8586)

•  Vând 15 familii al
bine şi 600 kg miere sal
câm, Baru Mare, sat Pe- 
tros, cătun Bretoni, nr. 
189. . (8559/87)

•  Vând cabană la in
trarea în Almaşu Sec. Tei. 
617252, 619509. . (8591)

•  Vând" teren intravilan
1500 mp, pentru construo* 
ţii, în Orăştie, DE 68, tel. 
642515; - ; (8596)

•  Vând apartament două
camere,: confort sporit, S- 
minescu, negociabil, plata 
in două rate, tel. 621127, 
orele 18—22. . (8631)

•  Vând Oltcit Club,
28 000 km, Deva, tel, 
611174.' -  ;t. ■'■kX.

•  Vând apartament două 
camere, bl. 14, cartier Da
cia sau schimb cu casă 
la ţară. Tel. 628363. (8599)

•  Vând tractor U—630,
tel. 615614, Deva, după 
ora 18. " (8524)

•  Vând Opel Kadett 1,2, 
neînmatriculabil şi , tele*- 
vizor alb-negru, tel. 619520.

(8601)
•  V'ând televizor: color

japonez, alb-negru Sirius, 
video Funai, derulator vi
deo .casete, preţuri conve
nabile. Deva, str. M. E- 
minescu, bl. 105, sc. G, 
ap. 11, după ora 19 (fa 
ieşirea spre cabana Be- 
jan). Tel. 625777. (8530)
" •  Vând apartament 3 
camere decomandate De
va, Şau schimb cu casă 
(apartament), Haţeg, tel. 
011317,̂  orele 9—18. (6673)

•  V'ând vilă, poziţie cen
trală, tel. 611233. (8630)

•  Vând secerătoare, mo-
tocultor sau schimb cu co
sitoare, vând video Funai. 
Băiţa, tel. 174. (8628)

•  Vând apartament con
fort I, trej camere, Hu-

■ nedoara, .tel. 717752; (8629)
•  Cumpăr talon Audi

80, Renault '9 şi Renault 
Trafic, Informaţii tel. 
622245. (8637)

•  Vând teren arabil Ia
şosea în Aimaşuu Sec,- 2000 
lei_mp. informaţii Almaşu 
Rec. nr. 93. .. (8639)

•  V'ând convenabil Tra-
bant, tel. 633109, zilnic, 
după ora 16. (8642)

•  Vând urgent două case 
în str.- Dragoş Vodă, nr.
18 şi str. Pescăruşului, nr.
38, preţ convenabil. Deva, 
tel. 625050. (8645)

•  Vând Renault 20, preţ . 
.900 , DM. Informaţii tel,
628238. (8637)

•  Vând pian vienez şi
motoretă Mob|*i. Simeria, 
str. 1 Decembrie, nr. 5.0, 
tel. 661099.' , » (8359)

•  V'ând set -Vitrine su
fragerie, stil, lemn masiv, 
npi, cu 2—3 uşi, Brad, tel.

.655194. - . (9542)
•  Vând mobilierul urnit

apartament cu 2 'camere, 
inelusiv uz casnic, tel. 
723080. ' (6181)

•  Vând acid citric (sare 
de lămâie), preţ 3800 kg 
fără TVA, La cantităţi 
peste o tonă asigurăm 
transport. Tel. 038/820236.

(6983)
•  Vând . motocicletă MZ 

175, foarte avantajos, in
formaţii Teliuc, tel, 738166.

(69850)
•  Vând Oltcit, avariat 

partea stângă faţă, fabri
caţie 91. Tel. 724069. (5985)

•  V’ând Golf, 4 uşi, fără 
motor şi cutie. Tel. 713305.

(6977) -
•  V'ând Skoda 120 - L,

1980, roşie, 2 milioane lei„ 
Tel, 711923, după ora 17.

. . (6969)
•  Vând 900 mp teren

intravilan, zonă centrală, 
posibilităţi comerciale. Inf. 
la tel.'713197. (6953)

•  Vând Audi 80, stare
perfectă, cu carte de iden
titate, verificare tehnică, 
1996. Tel 713447. (6950)

•  Vând apartament 2
camere, etaj 3, :, central. 
Tel, 715404. (6970)

•  Vând apartament 2
camere, bdul Corvin, tel. 
717136.- (6972)

•  Vând grădină, teren
intravilan 750 mp, cu co
teţe pentru porci ‘ şi pă
sări, pomi, vie, materiala 
de construcţie, negociabil. 
Tel. 722253. (6973)

•  Vând 60 ari pădure
stejar, Peştiş, tei. 711053, 
după ora 18. (6974)

- •  Vând., apartament 2
camere, decomandate, zona 
Cor vinul, etaj 1, beci, tel. 
714882, dUpă ora 20. (6971)

•  Vând apartament 2
camere, zona Bucegi, tel. ' 
715942, - ’ (6979)

•  Vând urgent Mercedes
• 207 D, motor Lada 1600,
tel. 718810. (6980)

* •  Caut persoană să
conducă gospodărie în ju 
deţul Timiş. Hunedoara, 
te). 718448. (96960)

MATRIMONIALE

•  Român, stabilit Sn Ca
nada, 35 ani, 1,70 m, caut 
prietenă pentru căsătorie. 
Adresa: Câşiuţâ poştală 553, 
Cote St—Luc H 4 V 2Z2. 
Qucbec. . (6981)

•  •înscrieri gratis pentru 
femei necăsătorite, fără 
copii, serioase, intenţii 
matrimoniale prin Gensau- 
rea Nord Italia — agenţie 
de căsătorie. Expediaţi: 
data şi locul naşterii, două 
fotografii color recente, 
adresa, telefon Important, 
stare civilă, studii, servi
ciu, hobby, caracter, pre
ferinţe partener, fără chel
tuieli pentru voi. Adresa 
C.P.N. 237 — 37.100 Vero- 
na Centrale — Italia.

(6490)

•  Doresc cunoştinţă,
doamnă, pentru . familie, 
eventual căsătorie, Petrescu 
Ti'us. str. Horea, 27, De
va, (8565)

DIVERSE

•  S.C. Zubi — Stomalo 
S.R.L. anunţă Intenţia dc 
majora re a tarifelor, în -

ii'* iu 1" ■■■■ 411111 II'■■■■■■■

cepând eu data de 22 
august '94. : (69820)

•  Mişu Luppa anţţnţă
excursie Turcia, duminică 
24 iulie, cost 50-000 • lei. 
Tel. 612166; (121)’

•  ÎMPRUMUTURI IN
LET primiţi imediat lâ 
CASA DE AMANET SI
MERIA. zilnic 8—12, 15—17, 
tel, 661721. (8496)

•  S.C. In vest Prima
S.R.L. Deva anunţă . in
tenţia de majorare a pre

surilor. v : ? (8622)

•  S.C. Aur Di Preş: 
anunţă majorarea tarifelor 
la Bijuteria Ilia cu 30 la 
sută,- începând cu 1 august

. 1994. '" ;  : (8607)

•  S.C. Metal Expres De
va notifică intenţia de 
majorare a preţului la 

-pâine albă, începând cu 
.21 august 1994. (8608)

« R Ş Ş S » ' • * -

- •  Soţul Băţ Leonid şi 
rudele apropiate anunţă 
cu durere încetarea din 
viaţă a celei care a fost 

înv. ŞIDONIA BAŢ 
înmormântarea în 24 

iulie, ora 14, la Cimitirul 
din str. Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să o odihnească. 
Condoleanţe se primesc la

,dpmj£iUu» ,hlv  E 14, Al. 
Crizantemelor; (8648)

•  Un ultim omagiu pen
tru
. înv. SIDOXIA BAŢ

care a fost un cadru didae- 
tic deosebit şi un suflet 

• blând, un minunat om. 
Dumnezeu să vă odihnească 
„marna" Băţ! Viorica, Ma- 
rius, Rodica şi Mircea To- 
locică. (8649)

SPITALUL ORĂŞENESC LUPENI

I Cu sediul in oraşul Lupeni, str. Pădurari-J

P I E R D E R I

, •  Pierduţ carnet şomer, 
Pe numele Iepure Ioana. 
Se declară nul.

OFERTE DI 

SERVICII

A V .W A V A V V W M A V V S

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449,

' facilitează ’ vânzarea- ’ 
cumpărarea aparta-'
mentelor .caselor, te
renurilor. Cumpără
torii sunt serviţi gra
tuit, (8615)

lor, nr. 2. - |

i
Anunţă intenţia de a organiza licitaţie pen- * 

tru lucrările rămase de executat la Policlinică 1 
cu 1200 consultaţil/zi;« din cadrul spitalului. | 
Structura de rezistenţă este in proporţie de 40« 
la sută ridicată, iar finisajele sunt deosebite,! 
specifice spitalelor.
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|  Doritorii la procedura de preselcţii 
«»
I
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COMEMORAU!

•  Se .împlineşte un 
an de zile de la cîispa- 
riţia fulgerătoare şi 
fiicredibilă a celei 
care a fost o soţ e 
ideală

DOINA' tONESC
Parastasul va avea . 

loc la Cimitirul Or
todox din str. Miliaj, 
Eminescu, sâmbătă, 23 
iulie 1994, ora 12,30. 
Dumnezeu s-o odih
nească in pace1

(8625).

transmite Ia sediul spitalului până in data de j
27. 07. 1994, ora 10, cerere de înscriere pe *
lista eventualilor ofertanţi. 1

*

............................ ..................— ---------------- I•»

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE *

COMUNALA ŞI LO C A Ţ IA  BRAD j

str. Vânătorilor, nr. .49 ,
- '• .... . - ■■ . ■ r'. ■ '

ANUNŢA- |

Organizarea în data de 15 august 1994, o-1 
rele 12,00, a concursului pentru ocuparea postu- j 
lui de '

•  CONTABIL SEF
I

Condiţii: studii superioare economice şi ve-j
| chime în specialitate de minim 5 ani [

V: •

Depunerea cererilor se face la biroul p er -v  
sonal, salarizare, până în data de 11 august I 
1994. j

Informaţii suplimentare se primesc la tel. l 
651843.

i

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU 
ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI NOU CONCURS 

DE ADMITERE ÎN LICEU ŞI ŞCOALA PROFESIONALA 
ÎN PERIOADA 30 AUGUST — 1 SEPTEMBRIE 1994, 

PENTRU URMĂTOARELE LOCURI RÂMASE NEOCUPATE:

-*■ 62 locuri

vi

În v ă ţ ă m â n t  lic eal  :
•  Cursuri de zi
PROFIL AGRICOL :
•  Meseria HORTICULTOR ' —  23 locuri
•  Meseria FERMIER MONTAN — 27 locuri
•  Meseria TOPOGRAF PENTRU AGRICULTURA

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI —  12 locuri
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL : .
•  Cursuri de zi —* 50 locuri
PROFIL INDUSTRIAL :
•  Meseria PREPARATOR ÎN INDUSTRIA

CĂRNII —  26 locuri
PROFIL AGRICOL : , .
•  Meseria MECANIC EXPLOATARE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE ' —  24 locuri
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL :
•  Cursuri serale — 30 locuri
PROFIL AGRICOL :
•  Meseria HORTICULTOR 30 locqri
înscrierile se fac în perioada 16—26 august 1994, la sediul liceului.
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