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structorui celor două 
blocuri — a fost inaugu

rat clubul energeticienilor. 
Săli largi, excelent lu
crate şi modern mobilate, 
găzduiesc mese de ping- 
pong, de şah şi de bi
liard ,o sală cu televizor 
color este destinată unor 
programe de videodisco-

sunt avansate. In toamnă 
urinând a fi predate toate 
apartamentele la cheie.

Parterul unui bloc a 
fost reproiectat. iu sco
pul organizării unor spa
ţii eultural-distraetive şi 
educative pentru per
sonalul termocentralei. 
Miercuri după-amiază.

dărit judicios, păstrat cu|> 
atenţie. (D.G.) ■!

Moment de la deschiderea Clubului „Energeticianului*' din Deva.
Foto: PAVEL LAZA
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Conflictul de muncă de
clarat la începutul săptă
mânii între Liga Solidari
tatea '92 şi Administraţia 
HAC a cunoscut joi, la 
prânz, un moment de vârf 
atât prin amploarea pe ca
re a luat-o, dar mai ales 
datorită prezenţei la De
va a dini Dumitru Popes- 
cu, ministru] industriilor, 
alături de o comisie cen
trală.

Sosit la Deva joi, în ju
rul orei 12,30, după o mi
că „escală1*' la. sediul re
giei, ministru! industriilor 
s-a deplasat la spital pen
tru a sta de vorba cu per
soanele aflate în greva 
foamei, pentru ca apoi să. 
se deplaseze la Prefectura 
judeţului Hunedoara, loc 
unde s-au desfăşurat — 
începând cu ora 16, până

D IA L O G  G U V E R N A M E N T A L  IN D E V  A!
seara târziu, spre mizeul 
nopţii —, discuţiile între 
părţi privind identificarea 
unor soluţii de dezamor
sare a stării confiictuale.

La închiderea ediţiei zia
rului nostru de ieri, dialo
gul începuse cu redacta
rea unui apel comun că
tre minerii auloblocaţi în 
subteran, solicitându-li-se 
să renunţe la această for
mă de protest deoarece es
te în pericol starea sănă
tăţii.'. ! : ' ■

Întregul dialog s-a pur
tat — dincolo de discuţii, 
uneori cu accente dure —, 
în jurul capitolului sala
rizare, motivul principal

care a generat actuala .sta
re confiictuală dintre ad
ministraţie şi sindicate.

După dezbateri aprinse, 
calcule de ambele părţi, 
joi, în jurul orei 22,30, s-a 
ajuns, oarecum, la o a- 
propiere a părţilor, înche- 
indu-se un protocol prin 
care -s-a stabilit o creşte
re a venitului mediu lu 
nar brut cu 55 000 de lei, 
suţnă ce reprezintă în pro
cente 22--26 la sută creş
tere de salarii. De aseme
nea, între revendicările 
sindicatelor la masa dia
logului s-a solicitat demi
terea actualului consiliu de 
administraţie, propunere ce 
a fost reţinută spre ana

liză, de către ministrul in
dustriilor.

Paralel cu dialogul de 
la Prefectură, joi noaptea, 
până târziu,' în faţa RAC 
Deva, aproximativ 1200 de 
persoane — mineri de la 
Teiiuc, Ghelari şi Barza, 
alături de unii membri ai 
familiilor lor —, au aş
teptat cu interes tratative
le, părăsind locul la mie
zul nopţii, numai după co
municatul privind protoco
lul semnat. Dialogul din
tre părţi s-a reluat a doua 
zi la prânz, la sediul re
giei, conflictul de muncă 
fiind suspendat temporar.

Referitor la dialogul de 
la Prefectură, Ieri dimi

neaţă, în exclusivitate pen
tru ziarul nostru, dl Du
mitru Popescu, ministrul 
industriilor, a precizat: „E- 
ra o tensiune deosebită a- 
cumulată în câteva zile de 
discuţii infructuoase, de in
satisfacţie, dialogul nostru 
nedebutând prea bine.

După un prim contact, 
la sediul regiei, am cerul 
ca dialogul să se poarle ia 
Prefectură, motivat de U- 
nele semne de nervozita
te din partea liderilor şi 
a unor mineri din stradă. 
După un timp s.a ajuns 
Ia o apropiere a părţilor, 
iar joi seara târziu ne-am 
înţeles să stingem conflic
tul de muncă prinfr-o ma
jorare ţinând cont de po
sibilităţile regiei".

... CORNEL POK.VVK

LIBER
cotidian independent

•  -— Mămico, ce în
seamnă infidelă?

— Cea fidelă altuia, 
draga mea...

IN ACEST iMJVIAk;

•  Din toată lumea

j, •  Caleidoscop duminicali
Săptămâna TV
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S-A DESCHIS CLUBUL 
EN ERGETICIEN1L0R

i

Iii cartierul - „iSeja.'V, 
din Deva, au început, vt 
anul 1.991, lucrările de 
construcţie a două blor 
cui i, însumând 160 de 
apartamen te, aparţinând 

Filialei Electrocentrâle De
va, Stadiile de execuţie

intr-un plăcut cadru- fes
tiv, în prezenţa condu
cerii GTE Deva — Min
tia şi a liderilor sindicali, 
a unor şefi de secţii şi 
altor salariaţi, ca şi a 

reprezentanţilor S.C. „Con
dor" S.A. Deva — con--

tecă, iar un cochet bar| 
ya întregi momentele de« 
petrecere plăcută a tirn -ţ 
puluj liber de către sa- J  
lariaţii C.T.E. Deva —î  
Mintia, pe bază de legi-f 
timaţie — abonament. J  

E ste bine că acei c ă re i
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SĂRBĂTOAREA „ZILEI MINERULUI** îmi o- 
feră plăcutul prilej de a-mi exprima stima şi preţui
rea faţă de toţi cei care, zi şi noapte, în condiţii atât 
de grelei muncesc în minele din judeţul Hunedoara.

Urez, pe această cale, minerilor hunedoreni multă 
sănătate, împliniri şi îmi exprim convingerea că vor 
afla întotdeauna resurse dc a depăşi dificultăţile cc 
mai există în viata tuturor.

Ing. GEORGEL RAICAN, 
Prefectul judeţului Hunedoara

-  o  -
I'otriyit unei mai vechi tradiţii, în prima parte 

a lunii august se sărbătoreşte „Ziua Minerului**. De-a 
lungul anijor, „căutătorii adâncurilor** şi-au mani
festat bucuriile, uneori şi neînfiplinirile în mod tra
diţional şi specific zonei în care îşi desfăşurau acti
vitatea. în acest an al tranziţiei, economia româneas
că, greu încercată In desfăşurarea ei, a generat con
vulsii sociale care i-a cuprins şi pc „truditorii adân- 
curilor** din sucursala noastră. Revendicările sunt în 
cea mâi mare parte îndreptăţite, dar şi dc această 
dată, dând dovadă de tărie şi bărbăţie, forma lor de 
protest nu a condus la întreruperea lucrului, ci ră
mânând în subteran până ia soluţionarea revendi
cărilor.

Comitetul director al SMN Deva şi conducerile 
unităţilor aparţinătoare — EM Cerlej, KM Mintia- 
Veţel şi EM Brusturi — sunt alături de ci în vede
rea soluţionării tuturor problemelor pentru a rein
tra în desfăşurarea normală a producţiei şi le adre
sează calde felicitări lor şi familiilor cu ocazia „Zi
lei Minerului** !

COMITETUL DIRECTOR AL SMN DEVA 
Director ing. NICOLAE STÎVNCA

Â 'intrat în tradiţie ca 
in prima duminică a lunii * 
august — de Ziua Sfintei 
Varvara, patroana mineri
lor —- sa fie cinstiţi oa
menii adâncurilor •— mi
nerii. Meserie care vine din 
timpuri străvechi, din vre
mea dacilor şi a romani
lor, mineritul a fost şi es
te „piatra" de existenţă a 
mii de oameni care stră
pung inima munţilor pen
tru a scoate la lumină aur, 
argint, fier, cărbune etc.

Mineritul, o profesie de 
excepţie, dar şi de adevă
rată bărbăţie, a cunoscut 
în decursul anilor mari 
transformări. Intre judeţe
le cu o mare pondere nu
merică şi economică. Hu
nedoara a fost şi rămâne 
un perimetru de referinţă 
in viaţa României, cu a- 
port substanţial în pro
ducţia de cărbune, metale 
preţioase, fief, precum, şi' 
produse nemetalifere. _

De acest segment eco
nomic, deosebit de impor
tant, se leagă viaţa Văii 
Jiului, a zonelor Bradului, 
Teliucuiui, Gheţarului. Cer- 
tejului. Devei, cu sectoa
rele adiacente —,. zone în 
care-şi desfăşoară activi
tatea aproape 70 de mii ; 
de suflete.

Fără îndoiala, momentele 
cruciale ale vieţii noastre 
nu i-au lăsat; deoparte 
pe aceşti oameni căliţi în 
lupta cu imprevizibilul a- 
dâncurilor, făcându-i păr
taşi la bine1 şi la greu.

De aceea, de ziua lor, a 
miilor de mineri ai jude
ţului nostru, le adresăm 
cu sinceritate un gând 
bun, multă sănătate, feri
cire .şi împliniri, .alături de 
salutul mineresc „Noroc 
bun!"

Din păcate, ziua de su
flet în acest an a bravilor 
bărbaţi ai subteranelor — 
Ziua Minerului — este um
brită de conflictul apărut 
la Regia Autonomă a Că
pruiul Deva. care antre
nează mii de salariaţi.

JANDARMI■ .
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In zilele de 8 şi 9 l

august 1994, brigăzile ) 
de jandarmi clin ju- \ 
deţele Timiş. Arad, 1 
Caraş-Scverin şi IIu- l  
nednara organizează o 1 
vizită de informare şi \ 
documentare în cele i 
patru mari şi impor- ? 
tante judeţe ale ţării. \ 
La acţiune au fost ţ\

V invitaţi ziarişti de la i  
 ̂ principalele cotidiane ;

\i din judeţele respec 
; tive, „Renaşterea Bă- l 

Timişoara. ? 
Arad", I

nâţeană**
„Adevărul de 
„Timpul** Reşiţa, „Cu-  ̂
vântul liber** Deva, i 
precum şi de la uncie J 
posturi de radio şi de ţ 
televiziune. (D.G.) ^

©  BOX PROFESIO
NIST. Azi, sâmbătă, de 
la ora 20, în sala spor
turilor din Deva se des
făşoară prima gală de 
box profesionist ce are’ 
loc In judeţul nostru. 
Gala este organizată de

Mihai Leu, patronul fir
mei „Michael Lowe Sport 
Management*' S.R.L. şl 
Liga Boxului Profesionist 
din România. (S.C.)
, © ŞEPTELUL ÎN ZAM. 
Şi in comuna Zam — 
cum am reţinut din dis
cuţia avută cu dl. A- 
drian Bele de la Ocolul 
agricol din localitate — 

- numărul ' de animale 
creşte. în prezent, In 
cele 930 de gospodării ale

comunei există 1112 bo-• 
vine, 1080 ovine, 1457 î 
porcine, 326 caprine, 1821 
de cabaline ş.a. (Tr.B.) î 

O  ATENTIE LA LO-* 
CUXNŢE! Faţă de primai 
jumătate a anului trecut, | . 
în aceeaşi perioadă a a -î 
cestui aii, furturile din î 
avutul particular au cres-ţ 
cuţ cu 309 de cazuri, a-f 
jungând la 1199. Jum ă-i 
tate dintre ele sunt fur-f 
turj din locuinţei (V.N.) |
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„SPERASEM ÎN SCHIMBAREA MENTALITĂŢII"
Rapolt, început de august.

-Secerişul e pe terminate. 
Pe locul fostelor lanuri 
aurii, ţarina a rămas pus
tie. Cei care au terminat 
deja de însăcuit boabele 
grele de grâu — respectiv 
sătenii din Foit şi Boiu —■ 
mai au puţin răgaz. în 
ultima vreme, oamenii au 
fost „prinşi" zi-lumină în 
iureşul recoltatului, fiind 
obligaţi să neglijeze alte 
treburi. Nu şi procurarea 
de combustibil. Butelia 
este acum, la vreme de 
seară, când j femeile vin 
şi ele obosite de la câmp, 
de maximă necesitate. Se 
aflau în faţa primăriei — 
marţi, 2 august — spre a 
şi le schimba câteva zeci 
de persoane, maşina de la 
PECO nelăsându-se prea 
mult aşteptată. „Aş dori 
să transmit mulţumiri ce
lor de la PECO Deva pen
tru înţelegere şi promptitu
dinea cu care au răspuns 
solicitării noastre" — spu
nea dl. primar Octavian 
Roman.

Ce se mai întâmplă la 
Rapolt şi în satele comu
nei? Răspunsul îl aflămL 
firesc, la primărie, acolo 
unde converg cele mai 
multe probleme ale comu
nităţii. Se înmânau aici, 
marţi, 2 august, primele ti
tluri de proprietate. Intre 
cei care, în sfârşit, se află 
în posesia lor, sunt Maria 
Munteanu, Ioan Lingurar, 
Traian Medresc, Gavrilă 
Vinţi. La Rapolt, Foit şi 
Rapolţel punerea în po

sesie s-ar putea considera 
încheiată, dacă s-ar fi îm
părţit şi cele 45 de hec
tare de fâneţe din pădu
rea Rapoltului şi Rapolţe- 
lului. Sătenii ,însă, fiind 
angrenaţi în munca la 
câmp, n-au avut efectiv 
timp pentru aceasta. Dacă 
la Foit punerea în posesie; 
inclusiv a pădurii, s-a ter
minat, la Bobâlna nu s-au

culare. Lipsesc 2—3 . com
bine, care le-ar fi fost 
de mare ajutor, acum, la 
recoltatul grâului, când s-a 
apelat la alte localităţi.

Din partea consiliului lo
cal 'a existat o bună inten
ţie pentru întreţinerea şi 
refacerea drumurilor de 
câmp, de altfel materiali
zată. La „Calea luncii" şi 
la „Baltă", de exemplu,

VIATA LA TARA
făcut decât câţiva paşi 
mărunţi privind pădurea. 
La Rapolt şi Rapolţel 
merge mult mai greu de
oarece ,cum spunea pri
marul, „Romsilva" nu ma
nifestă suficientă înţele
gere, nu stabileşte supra
feţe care să-i mulţumească 
pe oameni. „S-au făcut 
defrişări masive şi acum 
vor să pună în posesie a- 
ceste suprafeţe. Sătenii 
însă nu acceptă. Se mai 
pune întrebarea; Cine face 
punerea în posesie a pă
durilor — „Romsilva" sau 
OCOT? încă nu se ştie cu 
precizie".

Mulţumitor este faptul 
că în acest an n-a rămas 
nelucrată nici o bucată de 
pământ, în ajutorul agri
cultorilor cu utilaje me
canizate venind secţiile 
„Agromec" din Bobâlna Şi 
Rapolt. Dar s-au ajutat şi 
singuri, în comună existând 
peste 60 de tractoare parti-

s-au transportat zece ma
şini de humă pentru a se 
tasa căile de acces. Din 
315 familii, câte are în pre
zent comuna, au răspuns 
apelului autorităţilor la 
acţiunea de gospodărire 
doar 4 persoane. „Am spe
rat în schimbarea mentali
tăţii, dar se vede că de
mocraţia la noi este înţe
leasă într-un mod foarte 
original" — spunea dl. 
primar, după ce ne fur
nizase şi alte „amănunte" 
referitoare la „gospodări
rea" localităţii, respectiv 
că sunt aruncate reziduuri 
în locuri neperrhise, pe 
valea satului, că nici în 
jurul blocurilor nu se păs
trează ordinea, cu toate 
că locatarii sunt acum pro
prietari de apartamente. în 
plus, fapt deosebit de grav, 
se sustrag legume sau ce
reale de pe câmp. Este 
de-a dreptul revoltător, ca, 
după ce proprietarii au

transpirat zile,; săptămâni 
în şir ca să-şi producă le
gume sau cereale, alţii să 
se înfrupte din truda lor. 
„Oamenii nu sunt uniţi 
aici, la Rapolt. Există bi
sericuţe, grupuri, există 
suspiciuni .invidii, dar şt 
totală indiferenţă faţă de 
problemele comunităţii, o 
adevărată dezbinare. Nu-i 
valabil pentru locuitorii 
din Foit şi din Boiu, unde 
oamenii sunt mai uniţi" 
— reflecta dl. Octavian 
Roman.

...A trecut un an de la 
înfrăţirea oficială a Ra
poltului . cu localitatea 
franceză Agneaux. Recent, 
s-a întors dintr-o vizită 
acolo un grup de 52 de 
persoane, reprezentând 
toate sectoarele şi institu
ţiile importante ale co
munei. O comună cu casă 
de cultură (în satele Ra
poltului lăcaşurile de cul
tură se distrug), cu ca
meră de comerţ şi un mo
dern sediu al primăriei, cu 
alte utilităţi sociale în
conjurate de gazon verde 
şi spaţii florale. „Toate, 
presupun însă ordine, 
cinste, corectitudine, dar
şi muncă" — spunea tâ
nărul primar, sceptic, pri
vind colaborarea celor care 
l-au ales în fruntea co
munei, dar - nutrind spe
ranţa că cei care au avut- 
minunatul prilej al de
plasării vor transpune aici, 
în sat, ceea ce au văzut 
în Franţa.

ESVERA SîNA

D.M.P.S.
SITUAŢIA LOCURILOR 
DE MUNCA VACANTE 

LA DATA DE 2. 08. 1994

Meserie Nr. locuri

Agent asigurări 30
Asistent medical 7
fletonist 11
Blănar 2
Bucătar 1
Confecţ. Maşină 8
Contabil şef : - <1
Contabil st. medii 2
Croitor 122
Dansator 20
Director 1
Dulgher 12
Economist 16
Educator ' 221
Electrician 4
Electrician constr. 1
Electronist I
Farmacist 2
Fochist 1
Frigotehnist 1
Ing. mecanic 3
Instalator 2
Jurist 4
Lăcătuş 2
Macaragiu 2
Maistru 39
Mecanic auto 1
Medic 5
Miner salvator prof. 10
Muncitor necalificat 17
Operator pr. lemn 10
Paznic 2
Prof fără st. corcsp. 23
Profesor expert 238
Reprezentant filială 13
Revizor contabil 1
Revizor gestiune 1
Şef cantină 1
Şef de structură 1
Şei filială 2
Şofer ... l
Specialist marketing 6
Strungar C
Sudori 7
Tăbăcar 1
Tâmplar v. 29
Tinichigiu auto 2
Vânzător * . 6
Vopsitor auto 1
Zidari 26
Zidar şamotor 4

„Bucuria adolescenţei". Foto: GABRIEL DHĂGAN
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Am bianţă
La S.C. „Ţara Haţegului" 

S.A. din oraşul Haţeg — 
cum ne spune dl. Niculiţă 
Timar, contabil şef, s-au 
realizat câteva dotări ale 
unităţilor de alimentaţie 
publică, în scopul creării 
ambianţei şi atragerii cli
entelei. La barul „Flora" 
a fost instalată o masă de 
biliard, iar restaurantul 
„Retezatul" a fost dotat 
cu jocuri distractive. A- 
celaşi bar de zi, precum şi 
restaurantul „Dacia", '  au 
fost racordate la televizi
unea prin cablu, având 
fiecare tv. color. (E.S.)

- *—*—*-*—-*— .

O realitate actuală

economică şi
Pentru poliţiştii din ser

viciul de combaterea cri
minalităţii economico-fi- 
nanciare al Inspectoratului 
judeţean de poliţie, această 
perioadă tumultuoasă de 
tranziţie constituie un vast 
câmp de luptă. Şi câte 
nu sunt de făcut întru apă
rarea legalităţii! Câteva ci
fre privind prima jumătate 
a acestui an vor fi mai 
mult decât edificatoare.

în principal s-a acţionat 
în obiectivele economice 
şi la locurile de muncă, 
pentru apărarea proprie
tăţii publice şi private, a 
intereselor legale (să re
ţinem — legale!) ale ce
tăţenilor, pentru descope
rirea actelor de contra
bandă şi corupţie. Iată 
ce-au constatat poliţiştii: 

în gestiunea unor so
cietăţi există plusuri şi 
minusuri de zeci de mili- 
.oane de lei! Iar dacă tra
gem linie şi socotim, di
ferenţa este minimă. Circa 
200 000 de lei între cele 
două semne aritmetice. 
Chestiunea este că atât 
plusurile cât şi minusurile 
sunt de aproape 40 000 000 
de lei. Fiecare. Intens s-a 
lucrat şi pentru combate
rea traficului ilegal de 
mijloace de plată străine, 
operaţiuni interzise cu me
tale preţioase şi activităţi 
comerciale ilicite, confiscân- 
dti-se mii de dolari SUA, 
milioane de lei valută Est, 
aur etc.. Numai bunurile 
de provenienţă străină con
fiscate se ridică ia 
87 896 000 de lei. Şi dacă- 
tot am ajuns la comerţ, să 
mai spunem că cele 722 
de amenzi aplicate se ri
dică la 19 437 000 lei. Cele 
mai multe infracţiuni 
constatate se referă la de

păşirea adaosului comer
cial.

Ceea ce se întâmplă însă 
în economie ar trebui să 
nască multe semne de în
trebare multor oameni, mai 
ales celor care iau simbrii 
bune pentru buna gospo
dărire a bunurilor. în pri
ma jumătate a acestui an 
s-au comis în judeţ 1263 
de infracţiuni de natură 
economică. Mai bine de 
1000 de persoane au fost 
implicate în aceste acte 
ilegale. Prejudiciul. cauzat 
avutului public prin in
fracţiunile de acest gen 
se ridică la 417 243 000 cte 
lei! în acest context, este 
de reţinut un lucru destul 
de important. Dintre cele 
101 persoane cercetate in 
stare de arest ca urmare 
a comiterii de infracţiuni 
de natură economică — 
10 au fost directori de so
cietăţi, iar 17 contabili şi 
economişti.

Am ajuns, iată, şi ia 
mult discutata corupţie. De 
fapt, nu este numai un 
subiect cotidian, ci o rea
litate. O dovedeşte şi fap
tul că în perioada amin
tită s-au constatat 229 de 
infracţiuni de serviciu sau 
în legătură cu serviciul. 
Dintre acestea, 123 sunt 
de luare şi dare de mită, 
iar 90 de trafic de influ
enţă şi primiri de foloase 
necuvenite. Nu avem nimic 
cu directorii, dar suntem 
obligaţi s-o spunem:,., doi 
au fost cercetaţi şi pentru 
aceasta ■ infracţiune. Iar 
despre ramificaţiile corup
ţiei spune mult şi faptul 
că au mai trebuit să dea 
socoteală 15 funcţionari pu
blici, 3 funcţionari din sis
temul financiar-bancar şi 
4 coordonatori agenţi pri
vaţi.
J  VALENTIN NEAGU

SE AŞTEAPTĂ O INTERVENŢIE
I

După cum se cunoaşte, comuna Crişcior trece prin J 
mari frământări generate de mai multe probleme.

; Cea mai spinoasă este aplicarea Legii fondului fun
ciar. Până nu de mult aici funcţionau doi topografi.

" fiecare Ia câte o subcomisie. Dar din cauza îmbol
năvirii unuia dintre aceştia, activitatea celuilalt se 

J desfăşoară greoi. Se aşteaptă o intervenţie promptă

I din partea factorilor competenţi de Ia Prefectură, a- 
vându-se în vedere că aic; se întârzie şi cu elibera-

I* rea titlurilor de proprietate. Până în prezent nu a fost 
înmânat nici un titlu, deşi au trecut peste 3 ani Je 

J la apariţia Legii nr. 18/1991. (Al. Jurca, corespondent)

TOTAL 930

LUNI, 8. 08. 1994

18.00 Deschiderea emi
siunii; 18,05 Desene ani
mate in serial: Doamna şi 
vagabondul (episodul 1); 
18,30 Avanpremiera fil
melor la DEVANSAT; 18,35 
Muzica zilelor noastre; 
19,00 Documentar în serial: 
„Ziua debarcării" — epi
sodul I (reluare); 19,30 A- 
nunţuri, publicitate (video
text); 21.00 .Film artistic: 
„Deatstalker".

MARŢI, 9. 08. 1994

10.00 . Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate în serial: 
Doamna şi vagabondul — 
episodul I (reluare); 10,30 
Avanpremiera filmelor la. 
DEVASAT; 10,35 Muzica 
zilelor noas-tre; 11,00 Do
cumentar în serial: „Ziua 
debarcării" — episodul I 
(reluare); 11,30 Film ar
tistic: „Deatstalker" (re
luare); 13,00 Anunţuri, pu
blicitate; 18,00 Deschiderea

SAT

emisiunii de seară; 18,05 
Femeia activă („VVorking 
IVoman") — documentar 
TV — Worldnet; 18,27 A- 
vanpremiera filmelor lâ 
DEVASAT; 18,32 Country- 
music; 18,55 Istoria afa
cerilor în America: „James 
HilI şi revoluţionarca trans
porturilor"; 19,25 Progra
mul emisiunii de seară; 
19,30 Anunţuri, publicitate 
(videotext); 21,00 Emisi
une realizată în studio; 
23,00 Film artistic: „Trupa 
de şoc".

MIERCURI, 10. 08. 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Emisiune realizată în stu
dio (reluare); 12,05 Film 
artistic: „Trupa de şoc" 
(reluare); 13,35 Anunţuri,

PROGRAMUL
publicitate (videotext); 18,00 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază; 18,05 De
sene animate în serial: 
Doamna şi vagabondul (e- 
pisodul II); 18,30 Avan
premiera filmelor la DE
VASAT; 18,35 Viitor ol pla
netei noastre: „Starfinder" 

* documentar t ?  *— 
Worldnet (partea I); 18,48 
Jazz-magazin: Festivalul
Berna ’93 (partea a II-a>; 
19,15 Anunţuri, publici
tate (videotext); 2100 Film 
artistic: „Gladiatorul".

JOI, 11. 08, 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate în serial: 
Doamna şi vagabondul w  
episodul II (reluare); 10,30 
Avanpremiera filmelor la 
DEVASAT; 10,35 Viitorul

planetei noastre: „Starfin. 
der" — documentar TV 
— Worldnet, partea I  (re
luare); 10,48 Jazz-magazin: 
Festivalul Berna '93, par
tea a Ii-a (reluare); 11,15 
Film artistic: „Gladiatorul" 
(reluare); 12,45 Anunţuri, 
publicitate (videotext); 18,00 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază; 18,05 Desene 
animate in serial: Doamna 
şi vagabondul — ultimul 
episod; 18,30 Avanpremiera 
filmelor la DEVASAT; 18.33 
Portrete muzicale: Pet
Shop Boys (partea a n-a); 
19,10 Documentar în se
rial: „Ziua debarcării" — 
episodul 11 (reluare); 19,30 
Anunţuri, publicitate (vi
deotext); 21.00 Film artistic: 
„Bursa închisorii".

VINERI, 12. 08. 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate in serial: 
Dnaipna şi vagabondul — 
ultimul episod (reluare); 
10,30 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 10,33 
Portrete muzicale: PET
Shop Boys — partea a 
U-a (reluare); 1140 Do
cumentar in serial: „Ziua 
debarcării" — episodul II 
(reluare); 11,30 Film ar
tistic: „Bursa închisorii”; 
r.3,00 Anunţuri, publicitate, 
(videotext); 1800 Deschide
rea emisiunii d e după- 
amiază; 18,05 Ştiinţe in 
slujba oamenilor: documen
tare TV — Worldnet; 1800 
Avanpremiera filmelor la 
DEVASAT; 18,27 Un con
cert pe săptămână: Lie
duri de Richard Strauss — 
partea a U-a; 21,00 Emisiu
ne realizată îh Studio; 2300 
Film artistic: „Videocamc- 
iu“.
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DORIŢI SĂ FIII

Dacă da, folosiţi-vă de posibilitatea oferită de 
un întreprinzător român şi unul german, care inten
ţionează tipărirea şi difuzarea in Germania a unul 
catalog cu unităţi româneşti şl persoane particulare, 
interesate în activităţi de cooperare şi afaceri cu 
firme din această ţară.

In acest scop, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunile 
şi oportunităţile, expediind o scrisoare — adresa zia
rului „Cuvântul liber" Deva, str. t  Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara — prin poştă sau prin fax nr. 
054 — 618061 — în care să nominalizaţi scurt, corect 
şi concret: domeniul dv. de activitate şi. domeniile în 
care doriţi să conlucraţi, să colaboraţi, să fiţi ajutaţi, 
după o notare aproximativă: -

1. Oferte de mărfuri şi de servicii (concret, ce 
anume);

2. Realizarea unor produse ori prestarea anumi
tor servicii, în cooperare cu firme din Germania;

3. Colaborarea în producţie, în vânzarea sau cum
părarea de produse din domeniile: minerit, siderur
gie, construcţii de maşini, chimic, telecomunicaţii, 
industriile uşoară, alimentară, a mobilei etc.;

4. Cooperare în sectorul agricol (dotări tehnice, 
tehnologii, zootehnie, contractări de pesticidc, erbi- 
cide, relaţii cu fermieri germani);

5. Contacte în profilul silviculturii, al exploatării 
şi prelucrării primare a lemnului;

6. Dorinţa de a primi din Germania anumite 
mărfuri şi a le vinde in  România (ce mărfuri, ce 
cantităţi, în cc condiţii);

7. Colaborare cu parteneri germani în vânzarea 
de autoturisme şi piese de-schimb, noi sau vechi, de 
orice tip;

6. Activităţi de cooperare in turism, inclusiv în 
cel montan, schimb de turişti, oferte de cazare în 
campinguri, în hoteluri, în alte spaţii;

9. Relaţii în domeniile: cercetări ştiinţifice, în
văţământului, culturii, sportului, sănătăţii etc. (Ce a- 
nume vizaţi, concret);

10. Nevoia de sprijin financiar sau material;

11. Oferte de terenuri sau spaţii pentru investiţii, 
pentru desfacere de mărfuri ori pentru închiriat;

12. Persoane fizice interesate de corespondenţă, 
prietenie, afaceri.

Menţionăm că publicaţia respectivă se va edita 
anual, cu actualizările şi completările de rigoare fă
cute de către solicitanţi.

Taxa percepută pentru prezentarea reclamelor 
dv. în acest an este de 100 000 de lei pentru unităţile 
eu personalitate juridică şi de 50000 de Iei pentru 
persoane fizice. La aceste sume se adaugă TVA co
respunzătoare.

Scrisorile — adresă cu opţiunile dv. vor fi tri
mise ziarului „Cuvântul liber" Deva, până cel târziu 
la data de 31 octombrie 1994. Odată cu documentele 
respective vor fi expediate şi dispoziţiile de plată în 
Urma depunerii sumelor în Contul ziarului „Cuvântul 
liber“ Deva, nr. 30 70 50 601, deschis la Banca Co
mercială Deva.

Apariţia dv. în Catalogul editat în Germania va 
fi confirmată prin publicaţiile judeţene din ţară.

Cei interesaţi vă puteţi procura, contra cost în va
lută sau în lei, Catalogul respectiv ori dischete rea- 
lizatc în limba germană ud« telefonul 054--
717982 sau prin faxul 054—-717110 (Hunedoara).

|n  preambulul scrisorii pe care o veţi adresa zia- 
rului vă rugăm să scrieţi citeţ ş i  corect: numele^socie- 
tăţii, al firmei ori al persoanei fizice, numele direc
torului societăţii sau al patronului firmei, adresa com
pletă — inclusiv codul poştal, numerele de telefon, 
tolefax, telex.

Pentru orice alte relaţii, adresaţi-vă la telefonul 
054—611275 (Deva).

Nn rataţi şansa unor afaceri profitabile In do
meniul dv. de activitate. Vă mulţumim pentru înţe
legere şi vă dorim succes!

A sosit un trec în ga ră...
Foto: GABRIEL DRAG AN

AU FOST PE RECEPŢIE
La semnalul nostru 

privind gropile din asfal
tul drumului judeţean 
Crişcior — Bucureşci — 
Curechî, mai marii a- 
cestuia au fost pe recep-

CLIPE DE
De la domnul profesor , 

Nicolae Crăciun, direc
torul taberei şcolare de 
•la Bulzeştii de Sus, am a- 
■flat că atol 74-de elevi 
şi cadre didactice din 
Slobf iii «’ deţi i f tic miţa, 
au petrecut clipe de ne
uitat. ţn perioada de şe
dere în  tabără, copiii au 
benefici A de . on :Iiţ î <js 
eelente de cazare şi masă, 
la care un aport deosebit

ţie şi au trecut la treabă. 
După ce l-au curăţat şl 
au degajat resturile de 
asfalt, au plombat dru
mul şi au turnat covoare 
asfaltice. Deci se poate.
NEUITAT
şi-au adus domnul Do
rin Crişart, directorul ad
ministraţiei judeţene a 
taberelor şi bucătăreasa 
Maria Rânceanu, prin 
calitatea şl diversitatea 
meniurilor oferite. Ex
cursiile şi programul e- 
ducativ organizat in ju
deţ şi în judeţele limi
trofe unde copiii au po
posit au fost pline de In. 
văţăminte. (Al. J.).

NAŢIONALE
ETAPA I  — SAMBÂTÂ, 20 AUGUST

Gloria — „U“ Cluj-Napoca 
F.C. Argeş — Steaua 
F.C. Maramureş — Sportul Stud. 
Rapid — F.C. Farul 
U.T.A. — Petrolul 
Inter Sibiu — Oţelul 
Elcctroputcre —-Dinam» 
Progresul — Univ. Craiova 
Ceahlăul — F.C. Braşov

ETAPA a 2-a — SÂMBĂTĂ, 27 AUGUST

„U" Cluj-Napoca — F.C.. Argeş 
Steaua — F.C. Maramureş 
Sportul Stud. — Rapid 
F.C. Farul — Inter Sibiu 
Petrolul — Elcctroputcre 
Oţelul — U.T.A.
Dinamo — Progresul 
Univ. Craiova — Ceahlăul 
F.C. Braşov — Gloria

ETAPA a 3-a — MIERCURI, 31 AUGUST

Gloria — Univ. Craiova
F.C. Argeş — F.C. Braşov
F.C. Maramureş — „U“ Cluj-Napoca
U.T.A. — F.C. Farnl
Inter Sibiu — Rapid
Electroputere — Oţelul
Progresul — Petrolul
Ceahlăul — Dinamo
Steaua — Sporim Stud. •

ETAPA a 4-a — SAMBATA, 10 SEPT.

Rapid — U.T.A.
„Un Cluj — Steaua 
Sporim StUî — Inter Sibiu 
W.CV — KeetropUtere
Petrolul — Ceahlăul 
OţeUU — Progresul 
Ctomao Gloria 
Univ. Craiova — F.C. Argeş 
F.C. Braşov —> F.C. Maramureş

ETAPA a 5-a — SAMBATA, 17 SEPT. 

Gloria — Petrolul :———

F.C. Argeş — Dinamo ' - —
F.C., Maramureş-— Univ. Craiova —  
U.T.A. — Inter Sibiu —
Electroputere — Rapid —
Progresul — Farul — •
Ceahlăul — Oţelul
„U“ Cluj-Napoca — Sportul S t u d . -------
Steaua — F.C. Braşov —— -

ETAPA a 6-a SAMBATA, 24 SEPT,

Rapid — Progresul 
Inter Sibiu •— Electropulcrc 
Sportul Stud — U.T.A.
F.C. Farul — Ceahlăul 
Petrolul — F.C. Argeş 
Oţelul — Gloria 
Dinamo — F.C. Maramureş 
Univ. Craiova — Steaua 
F.C. Braşov — „U“ Cluj-Napoca

ETAPA a 7-a — SÂMBĂTĂ, 1 OCT.

Gloria — F.C. Farul 
F.C. Argeş — Oţelul 
F.C. Maramureş — Petrolul 
Electroputere — U.T.A.
Progresul —- Inter Sibiu
Ceahlăul — Rapid
„U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova
Stea'ua — Dinamo
F.C. Braşov — Sportul Stud.

ETAPA a 8-a — SÂMBĂTĂ, 15 OCT.

Rapid — Gloria 
U.T.A. — Progresul 
Inter Sibiu — Ceahlăul 
Sportul Ştud. — Electroputere 
F.C. Farul — F.C. Argeş 
Petrolul— Steaua 
Oţetul—  F.C. Maramureş 
Dinamo — „U“ ClUj-Napoca 
Univ. Craiova — F.C. Braşov

ETAPA a 9-a — SÂMBĂTA, 22 OCT.

Gloria — Inter Sibiu 
F.C. Argeş — Rapid 
F.C. Maramureş — Farul 
Progresul — Electroputere

Ceahlăul — U.T.A.
„U“ Cluj-Napoca — Petrolul 
Steaua — Oţelul 
Univ. Craiova — Sportul Stud. 
F.O. Braşov — Dinamo

ETAPA a 10-a — SÂMBĂTĂ. 29 OCT.

Rapid — F.C. Maramureş 
U.T.A. — Gloria 
Inter Sibiu — F.C. Argeş 
Electroputere — Ceahlăul 
Sportul Stud. — Progresul 
F.C. Farul — Steaua 
Petrolul — F.C. Braşov 
Oţelul — „U" Cluj-Napoca 
Dinamo — Univ. Craiova

ETAPA a 11-a — SÂMBĂTA, 5 NOV.

Gloria —■ Electroputere 
F.C. Argeş — U.T.A.
F.C. Maramureş — -Inter Sibiu 
Ceahlăul — Progresul 
„U" Cluj-Napoca — F.C. Farul 
Steaua — Rapid 
Dinamo — Sportul Stud.
Univ. Craiova — Petrolul 
F.C. Braşov — Oţelul

ETAPA a 12-a MIERCURI, 16 NOV.

Rapid — „U" Cluj-Napoca 
U.TA. — F.C. Maramureş 
Inter Sibiu — Steaua 
Electroputere — F.C. Argeş 
Progresul — Gloria 
Sportul Stud. — Ceahlăul 
F.Cl Farul — F.C. Braşov 
Petrolul — Dinamo 
Oţelul — Univ. Craiova

ETAPA a 13-a SÂMBĂTĂ, 19 NOV.

Gloria — Ceahlăul 
F.C. Argeş — Progresul 
F.C. Maramureş — Electroputere 
„U“ Cluj-Napoca — Inter Sibiu 
Steaua — U.T.A.
Petrolul — Sportul Slud,

Dinamo —* Oţelul
Univ. Craiova — F.C. Farul
F.C. Braşov — Rapid

ETAPA a 14-a — SÂMBĂTĂ, 2G NOV.

Gloria — Sportul Stud.
Rapid — Univ. Craiova 
U.T.A. — „U“ Cluj-Napoca 
Inter Sibiu — F.C. Braşov 
Electroputere — Steaua 
Progresul —- F.C. Maramureş 
Ceahlăul — F.C. Argeş 
F.C.” Farul — Dinamo 
Oţelul — Petrolul

ETAPA a 15-a SÂMBĂTA, 3 DEC.

F.C. Argeş — Gloria 
F.C. Maramureş — Ceahlăul 
„U“ Cluj-Napoca — Electroputere 
Steaua — Progresul 
Sportul Stud. — Oţelul 
Petrolul — F.C. Farul 
Dinamo — Rapid 
Univ. Craiova — Inter Sibiu 
F.C. Braşov — U.T.A.

ETAPA a 16-a — MIERCURI, 7 DEC.

Gloria — F.C. Maramureş 
F.C. Argeş — Sportul Stud. 
Rapid — Petrolul 
U.T.A. — Univ. Craiova 
Inter Sibiu — Dinamo 
Electroputere —  F.C. Braşov 
Progresul — „U“ Cluj-Napoca 
Ceahlăul — Steaua 
F.C. Farul — Oţelul

ETAPA a 17-a SÂMBĂTA. 17 DEC.

F.C. Maramureş — F.C. Argeş 
„U“ Cluj-Napoca — Ceahlăul 
Steaua — Gloria 
Sportul Stud. — F.C. Farul 
Petrolul — Inter Sibiu 
Oţelul — Rapid 
Dinamo — U.T.A.
Univ. Craiova — Electroputere 
F.C. Braşov — Progresul
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Din
Gravitaţia şi inălţimea 

astronautilor

Pentru  a-si plăti avocaţii...

Când Richard Hieb s-a 
îmbarcat pe naveta spa
ţială Shuttle Columbia, 
era înalt de 1,90 metri.

■ După 4 zile de zbor cos
mic, aşa cum se întâm-- 
plă adesea în asemenea 
împrejurări, Richard a 
crescut, ajungând la 1,94 
metri. Un fenomen care, 
departe de a fi lipsit 
de importanţă, va avea 
urmări • capitale pentru 
viitorul profesional al 
astronautului. Căci el 
a depăşit în acest fel 
înălţimea limită • admisă 
pentru personalul zbu
rător de la NASÂ.
• Câţiva centimetri în 
plus, câştigaţi în timpul 
misiunilor spaţiale, sunt

de altfel un lucru obiş
nuit pentru participanţii 
la programul Shuttle: 
absenţa de gravitaţie pro
voacă o ."«lungire a şirii 
spinării, adesea însoţită 
de dureri puternice. 
„Acum sunt prea înalt 
pentru a mai fi astro
naut", a comentat Hieb. 
„Păcat, va trebui să-mi 
găsesc - o altă muncă". 

Uriaşul Richard şi mi
cuţa japoneză Ciaki Nai- 
to-Mukai, înaltă doar de 
1,55 metri, participă la 
o cercetare ştiinţifică, 
având ca temă tocmai 
verificarea raportului 
dintre creşterea staturii- 
şi durerile muşchiulare.

STORY- FLASH
; g e d d a f i

CUMPĂRĂ 
FIN IN VEST !

Şeful statului libian ar 
fi pe punctul de a cumpă
ra Un canal al cunoscutei 
reţele audio-vizuale ita
liene Fininvest. Moainmcr 
Vl-Gcddafi în persoană ar 

fi iniţiat tratativele pentru 
a deveni proprietarul u- 
nuia dintre cele trei pos- - 
turi de televiziune ale 
Ini Silvio Herlusconi. A- 
ceastă informaţie transpare 
din interviul pe care mi
nistrul de externe al Ita
liei, Antonio Martino, l-a 
acordat cotidianului fran
cez „f,e Monde".

Martino s-a referit la 
Geddafi, răspunzând la o 
întrebare privind dubla 
postură a noului şef al 
guvernului italian, ca pre
şedinte de Consiliu şi, în 
acelaşi timp, proprietar 
al unuia dintre cele mai 
mari multinaţionale TV.

„Preşedintele Consiliu
lui, a spus Martino, s-a 
disociat deja - formal de 
imperiul său TV. Mai

mult, Berlusconi ar vrea 
să-şi vândă cel puţin li
nul dintre cele trei posturi. 
Ştiţi că domnul Geddafi 
s-a oferit ‘drept cumpără- 

" lor?"... ' -'•!.
POTOP LA PARIS
Nori groşi şi negri, plu

tind mai jos decât vârful 
miticului Lq Tour Eiffel. 
Tunete, fulgere şi o re
vărsare torenţială ; ' au 
surprins săptămâna tre
cută pe turiştii şi pe lo
cuitorii obişnuiţi ai Pa
risului îmbrăcaţi în haine 
de vară, transformându-i 
în câteva clipe în adevă
rate paparude. Şi teribi
lul potop care s a abătut 
pe 19 iulie asupra ca
pitalei franceze a avut 
şi efecte mult mai grave 
decât spălarea „gratuită" 
a hainelor : metroul şi sta
ţiile feroviare au fost 
inundate, 14 DOI) de lo
cuinţe au rămas fără c- 
nergie electrică şi până si 
Bursa a trebuit să-şi o- 
prească activitatea dato
rită unei defecţiuni elec
trice provocate de furtună.

ÎPe urmele spionilor aterosclerozei j
I La Viena, intr-o reuniune mondială asupra ra- I 
J dicalilor liberi (atomi saii molecule cu unul dintre» 
I electronii periferici lipsă), circa o sută de cercetă- I

I tori de prestigiu au demonstrat că aceste molecule ■  
sunt răspunzătoare de numeroase maladii şi că a- I

I tunci când organismul nu reuşeşte să le combată prin _ 
mijloace proprii, riscurile devin majore. j

I Radicalii liberi de oxigen, de pildă, provoacă o .  
acţiune oxidantă, având ca urmare alterarea acti- |

I vităţilor celulare fundamentale, interacţiotiând cu ■  
acizii nucleici din DNA, ceea ce produce mutaţii |

Tot radicalii liberi ■  
sunt o componentă importantă a bolilor hepatice |
genetice sau efecte cancerigene.

rezultate de pe urma abuzului de alcool şi droguri, ■  
a aterosclerozei cu risc de infarct şi congestie c e re - | 
brală, a in fertilităţii bărbăteşti, a îmbătrânirii pre
coce. U U;

Concluzia la care s-a ajuns după circa un dece- |
II

I  niu şi jumătate de cercetări experimentale este , că _

I trebuie să i se ofere corpului omenesc antioxidante, I

I nu doar ca terapie, ci şi în mod preventiv. In I- 
acest sens a fost sintetizată o substanţă farmaceutică I  
— glulation-ul — în vreme cc în natură sunt destule I  
alimente bogate în antioxidante: uleiul de măsline, I 

_ citricele, varza şi varza de Bruxelles, pepenele gal-.l 
I ben şi pepenele verde. Glutation-ul a fost izolat pen-1

I* tru prima oară în 1888 de De Rey-Pailphade şi este J 
o moleculă compusă din aeid glutamic, cisteină şi I

I glicină, prezente la nivel intracelular în ficat, ri- J 
nichi, globulele roşii, sistemul nervos central, cris-1 

.  talinul ocular şi piele. * *

O fertă record
' Universal Picture a o- 
ferit 3,75 milioane dolari 
pentru ecranizarea noii' 
cărţi a lui John Grisham 
(carte care nu e termina
lă şi deocamdată nu are 
nici titlu!) — un thriiler 
judiciar. In felul acesta 
este bătut recordul abso
lut în materie de scena
rii, deţinut cu 3,5 milioane 
de dolari, de Michael 
Crichton pentru „Jurassic 
Park“, la Warner Bros, 
film care e pe cale de a 
bate primatul filmului cel

mai rentabil financiar al 
tuturor timpurilor, deţi
nut de „E. T.“.

Grisham mai are la 
activ „The Client" şi „The 
Firrh", „Firma" lui Syd- 
ney Poilack, cu Tom 
Cruise şi Gene Hackman, 
care a încasat deja 75 
milioane de dolari şi se 
prevede că va atinge pra
gul magic de 350 milioa
ne dolari. (Cele două fil
me au adus scenaristului' 
2,5 milioane, respectiv, 600 
mii dolari).

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Î! I  De la Munchen la Buenos Aires
t i
v

DOUA DECENII DE ATENTATE 
ANTISEMITE

Atentatul din 18 iulie, care a transformat intr-un | 
| maldăr de ruine cele şapte etaje ale Asociaţiei ebrai-.J 
. ce din capitala argentiniană, soldat cu cca o sută i 
| de victime şi un număr încă dificil de stabilit de ră- I 
Jrniţi şi de dispăruţi, a readus din nou în atenţia j

i mass-mediei escaladarea violenţelor antisemite, con- I 
comitent cu o ieşire tot mai agresivă la rampă nu [ 

|  doar a unor grupuri extremiste islamice, ci şi a unor |
.( elemente, de declarată sorginte nazistă. «
* Recent, cotidianul italian „La Repubblica", ape-1 
| land la memoria arhivelor sale, publică o listă a * 
* principalelor acţiuni teroriste de acest gen, din care I 
I spicuim : . J

•  5 SEPTEMBRIE 1972. La Olimpiada de Var? j

I de la Munchen, un comando al grupării „Septembrie I 
negru" năvăleşte în locurile de cazare ale sportivi-j

IV lor israel icni, ucide 2 şi ia alţi 9 ea ostatici. Afa- |
cerea se încheie cu un schimb da focuri pc un acro- >

J port, in care mor toţi ostaticii, 5 terorişti şî un po- |
| liţist german. i i . ;  !'.-•.

•  3 OCTOMBRIE 1980. La Paris, 6  bombă e.x- I 
I plodează în faţa sinagogii de pe Rue Copernic. ' 
' Bilanţul: 4 morţi şi vreo 20 de răniţi.

I * 20 OCTOMBRIE 1981. O nouă explozie în faţa J 
unui ioc de cult ebraic,! la-Templul din Anvers, în j

I Belgia: 3 victime. I
•  9 AUGUST 1982. Un restaurant din cartierul J 

J evreiesc, la Paris, e luat cu asalt: 6 morţi, 22 ră- |
I «Hî- *
» •  27 DECEMBRIE 1985: Pe aeroporturile Fiumi- I
|  cino (Roma) şi Viena, au loc atentate împotriva corn- ,
' paniei israeliene EL AL. Mor 20 persoane, cca 100 I 
1 sunt rănite. , J
* •  6 SEPTEMBRIE 1986. La Istanbul un coman- j

do năvăleşte, trăgând în sinagoga Neve Shalom. 24 I 
de morii, câteva zeci de răniţi. J

| •  _17 MARTIE 1992 : La Buenos Aires un auto- |
I mobil capcană explodează în faţa ambasadei Israelu- * 
j lui ucigând 30 de persoane şi rănind peste 100. |

I t

Bill şi Hillary Clinton 
sunt pe cale de a organiza 
o maxi-colectă publică 
printre simpatizanţii lor, 
pentru a-şi putea achita 
onorariile avocaţilor, ce 
riscă să depăşească 2 
milioane de dolari. Ei vor 
cere binevoitorilor să O' 
fere câteva sute de do
lari pentru a-i salva de 
bancrută. Ştirea, difu
zată de cotidianul „New 
York Times" pe 22 iunie, 
aJost confirmată de 
surse de ia Gasa Albă, 
după care acest proiect 
este luat în considerare, 
chiar dacă nu a fost luată 
0 decizie definitivă pri
vind valoarea maximă a 
sumei ce va putea fi 
donată pentru sprijini
rea cuplului prezidenţial 
aflat la strâmtoare, ches
tiune ce va fi lămurită 
în cca două săptămâni.

„A fost o alegere di
ficilă —: a  comentat m l 
prieten al lui Clinton — 
dar era singura posibi
litate". Până în luna 
mai, preşedintele spera 
să mai , poată descurcă cu 
propriii bani pentru a- 
chitarea speţelor* în. cazul 
Whitewatter, caz în care 
este în joc reputaţia sa 
şi a soţiei abuzate de 
speculaţii imobiliare ili
cite, pe vremea când 
Bill era guvernator de 
Arkansas. Avocatul an
gajat, David Kendall, cere 
400 dolari/oră, dar -cum 
ancheta riscă să dureze

multe luni, economiile 
personale ale cuplului 
Clinton vor fi cu sigu
ranţă până la urmă insu
ficiente.

Patrimoniul familiei- 
prezidenţiale (293 000 do
lari, venit declarat în J 
1993) e departe de a ? 
putea fi comparat cu a- V 
cela al • bogaţilor săi pre- ţ 
decesori Gcorge Bush şi / 
Richard Nixon, Şi, în J 
plus, s-a ivit şi „defectai- ) 
nea" numită Paula Jo-l 
nes. Căci, chiar dacă în ? 
„Paulagate" sondajele a- t 
rată că puţini amari- |  
câni sunt dispuşi să 1 
creadă acuzaţiile fostei / 
secretare de a fi fost \ 
molestată sexual de Bill l 
Clinton, susţinerea caii- ! 
zei,fostului guvernator de 1 
Arkansas nu este mai \ 
puţin! costisitoare. EI a i  
apelat şi în acest dosar / 
la o vedetă a baroului V, 
din Washington, avocatul i 
Robert Bennet, cu un i 
onorariu de 475 dolari/ J 
oră, onorariu ce trebuie ţ 
oricum achitat. Căci, 1 
chiar dacă cei doi avă- J 
vaţi ar fi eu .siguranţă V 

,dispuşi să-l apere pc ţ 
Clinton şi gratis (având i 
în vedere uriaşa recla- V 
mă adusă de asemenea \ 
clienţi), legea americană 1 
le interzice în mod ex- J . 
plicit să facă asemenea 1 
„daruri" unor persona- ţ: 
iiţăţi din guvern şi, c u i ,  
atât mai puţin, pre- * 
şedintelui S.U.A.

_________ i

C astra t, dar fe ric it

t

In sfârşit, liber. Elibe
rat de. teribilul instinct 
care îl „constrânsese" să 
violeze mai mult de trei
zeci de fetiţe, între care 
şi propria-i fiică. Tom, un 
pedofil englez care, din 
cauza viciului său, şi-a 
petrecut 17 din cei 59 de 
ani ai săi în închisoare, 
a dorit să fie castrat. A- 
cum, a declarat el in
tr-un interviu televizat, se 
simte liniştit şi fericit. 
Ceruse de mai multe ori, 
în ultimii patru ani, să 
fie „tratat" astfel, dar

autorităţile judiciare il 
refuzaseră de fiecare dată. 
In cele din urmă. Tom a 
reuşit să-şi rezolve pro
blema, găsind Un chirurg 
dispus să-i satisfacă do
rinţa. Nu fără a fi fost 
nevoie totuşi de câteva 
demonstraţii spectaculoa
se, între care o grevă a 
foamei, timp de 42 de zile, 
în închisoare şi o încer
care, nereuşită, de a „şi-d 
face singur", legându-.şi o 
frânghie in jurul testico- 
iclor pentru a opri aflu
xul sangvin.

A sosit în Italia, dar 
fără racheta de tenis care 
l-a făcut celebru în lumea 
întreagă, John Mc Enroe, 
35 ani, câştigător a 76 tur
nee, dintre care 7 din 
„Marele Slem", fostul soţ 
al frujnoasej Tatum 
O’Neil. Nu e vorba de o 
reîntâlnire cu zgura are
nelor romane, pe care a 
evoluat, cu succes, în atâ
tea rânduri. Năbădăiosul 
John, teroare a arbitrilor 
şi punct de atracţie al 
turneelor pentru imprevi
zibilele sale reacţii, va fi 
pe 30 iulie pe scena ridi
cată în parcul central de 
pc strada Magnoliilor la 
Riccione, în inedita pos
tură de compozitor şl 
interpret- de rock. II va, 
acompania Mac Bând, un 
grup constituit la New 
York, la începutul a- 
cestui an, din care fac 
parte, alături de Mc 
Enroe (voce şi chitară), 
Chris Scianni (chitară), 
Rich Novotka (baterie) şi 
Keit Pasareli (bas).

Spectacolul este ! linul 
de binefacere, încasările 
urmând să fie cedate Aso
ciaţiei medico-chirurgica- 
le „Francesco Gnazzi" din

Mc Enroefa ora rock-ului
Riccione, care se ocupă 
de congrese internaţiona
le, burse de studii şi 
cursuri de perfecţionare 
pentru dezvoltarea chi
rurgiei.

In cursul excepţionalei 
sale cariere sportive, John 
Mc Eriroe şi-a manifes-

nea pentru muzica pop- 
rock, întreţinând ra
porturi cordiale cu cele
brităţi ale genului, pre
cum Mick Jagger, Erio 
Clapton, Carlos Santana, 
Axl de la „Gun’s n’Roses" 
sau recent dispărutul Kurt 
Cobain de lâ  „Nirvana".

Cu noua sa formaţie,

„Mac Bând”, a concertat 
deja în" Franţa, la Palais 
des Sports de la Porte de 
Versaille, pe. 21 mai a.c., 
cu ocazia unei gale de— 
binefacere organizată de o 
altă fostă stea a tenisului 
mondial, Yahnik' Noah. 
Apoi grupul a cântat, sea
ră de seară, Ia „Doobie", 
localul parizian aparţi
nând lot Noah, unde a 
acompaniat un monstru al 
muzicii contemporane, ma
rele Joe Cocker.tat de mai multe ori pasiu-
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.  . . I '  n  I I l  i  v oraşe americane în 1938.

America, ţara lui Barba Albastra s s s s
unui component al pro
priei familii şi, în această 
categorie, 40 la sută din 
cazuri privesc omorârea 
upuia dintre soţi . Cel mal 
adesea ucide masculul: In 
2/3 din cazuri el este asa
sinul. La perechile albe 
ajunse în această situaţie, 
femeile reprezintă 62 la 
sută dintre victime, la 
cele negre doar 53 la 
sută.

In S.U.A. femeile sunt 
victimele cele mai frec
vente ale omuciderilor în 
familie. Şi, conform unui 
studiu elaborat de Depar
tamentul de justiţie, cca 
60 la sută dintre ele sunt 
mai mult sau mai puţin 
hăituite de soţii lor. Ame
rica ar fi deci ţara iul 
Barbă Albastră, a bărba
ţilor! care îşi violează şi 
îşi bat nevestele până le 
ucid. Aşa încât sunt ne
numărate tovarăşele de

suferinţă -ale unor Lorena 
Bobbit, devenită astfel 
o femeie simbol pentru 
că, sătulă de violenţele 
soţului, s-a decis să se 
răzbune, '  castrâridu-1.

Asasinii sunt de cele 
mai multe ori împinşi de 
gelozie, de alcool sau 
sub efectele unor boli 
mentale. Albii ucid mai 
mult decât, negrii,

Studiul se bazează pe 
mai mult de 8000 de ca
zuri de omoruri judecate 
de- tribunalele din marile Agenţia STORX PRESS
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REFLECŢIA SAPTAIMANII
•  „Virtutea ? O făclie care nu luminează 

numai pe cel ce o poartă, ci şi pe cel ce o 
priveşte’*.

A. G. de Mere

W .V ^ A V M V ^ W .W .W .V J W W A '. '/ A W .V A 1

VIRTUTEA ÎN DEFINIŢII
•  „acordul voinţei cu conştiinţa"

J, BOWDEN
•  „obisnuiţa dc a trăi după raţiune"

J. B. BOSSUET
•  „acea stare a spiritului care tinde să facă 

armonioasă întreaga viată".
(maximă a filosofici stoice)

•  „sănătatea sufletului".
J. JOUBERT

•  „pretext pentru a îmbătrâni fără regret".
L. BLAGA

•  „ceea ce face pe om amabil in viaţă şi me
morabil după moarte".

B. GRACIAN
•  „poate că nu este decât politeţea sufletului".

H. DE BALZAG
•  „frumuseţe interioară, aşa cum frumuseţea 

este o virtute exterioară".
FR BACON 

Selecţie de ILIE LEAHU
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GÂNDURI 
NEPIERITOARE 

|  de
Stanislaw Jerzy Lee
•  „Numai atunci ano

nima este admisibilă, când 
cel care o scrie este în 
realitate un nimic".

•  „Apropiindu-ne de a- 
_ de văr ne îndepărtăm de
realitate". ' ..'4

•  „Totul a fost descope
rit deja, numaj în preaj
ma banalităţii pământul e 
încă virgin".

•  „Au fost .vremuri când 
sclavii trebuiau legal cum
păraţi".'

•  „Dacă sunt credin
cios ? Dumnezeu ştie".

•  „E ruşinos să bănu- 
ieşti pe cineva, când eşti 
absolut sigur".

•  „Avem în ţară re
zerve bogate; de energie 
nefolosită : tupeu] semi
docţilor". •

•  „Deseori pentru gre- 
^I-ţplile taţilor abia fiii sunt

». usplătiţi”.
•  „Discuţia despre timp 

devine interesantă când 
apar primele semne ale 
sfârşitului lumii".

•  „în labirint atârna 
inscripţa: „Rătăcitul in
terzis !**.

•  „ÎI iubesc pe om. Nici
odată nu l-aş fi făcut".

•  „Când greşelile vor fi 
mai rare, vor deveni şi 
mai valoroase".

Selecţie dc 
ILIE LEAHU

întrebat de ziarişti cum 
a reuşit să-şi păstreze si
lueta până la vârsta de 
70 de ani, un celebru ac
tor răspunde :

— Posed cea mai sigu
ră reţetă pentru slăbi
re. Nu mănânc nici
odată când vorbeşte ne- 
vastă-mca...

PROSOAPELE 

DE PE

„WASHINGTON"

Hoţi de prosoape in 
staff-u! lui Clinton? Patru
zeci de colaboratori ai 
Casei Albe — între care 
multe nume de rezonanţă 
— au fost acuzaţi de a fi 
furat prosoape şi halate 
de baie. în valoare de 562 
dolari, în timpul călătoriei 
de traversare a canalului 
Mânecii, pe portavionul 
„George Washington", pen
tru celebrarea „Zilei ,2“. ; 
Administraţia navei a con
statat dispariţia a 13 pro
soape albastre cu stemă 
(11 dolari -bucata), 4 ha
late cu stemă (35 dolari 
unul). 12 halate albe (13 
dolari unul) şi 53. prosoa
pe albe (a 1,80 fiecare) şi 
au trimis nota de plată 
Casei Albe. Administraţia 
lui Clinton a achitat ime
diat, dar până acum ni
meni nu a admis că a 
luat acasă vreo „aminti-

— Pentru 0,5 Ia sută 
nu merită ! '

—- Doi deţinuţi stau de 
vorbă :

— Pentru ee eşti aici?
— Sunt o victimă a 

concurenţei.
— Cum aşa ?
— Făceam acelaşi fel 

de bancnote Pe care le 
tipărea şi statul...

La căsătoria ufiei ti
nere perechi, două ve
cine discută :

— Şi-acum că s-au că
sătorit, crezi c-o S'o mai 
iubească ?

— Mai mult ca sigur. 
El a avut totdeauna slă
biciune pentru femeile 
măritate...

La ora de matematică 
profesoara întreabă :

— Dacă depun la ban
că un milion de lei, iar 
dobânda este de 0,5 la 
sulă, cât câştig pe an ?

Toţi elevii calculează, 
în -afară de Gigei,

— Tu de ce nu calcu
lezi ? — întreabă pro
fesoara.

— Am să vă recomand 
un avocat grozav. Clien
tul lui urma să fie exe
cutat pe scaunul electric 
şi el a aranjat să...

— Să-l salveze ?!
— Nu, a aranjat să 

micşoreze tensiunea...

La psihiatrie :
— Bună ziua, eu sunt 

Napoleon Bonapartc!
— Bine, bine... Şi ce

vă supără ? A. L
— Pc miile nimic. Cu 

ncvastă-mea nu e în re
gulă... Mereu spune că o 
cheamă Georgescu...

Culese si prelucrate 
de II-iE LEAIIU

SA FIM COPII

M-am întrebat de ce împărăţia Cerurilor este 
promisă acelora care pot fi asemeni copiilor şi 
mi-a fost de ajuns sâ privesc in ochii lor pentru a 
afla răspunsul.

Lumea văzută prin 0chi de copii nu e deloc lip
sită dc griji, aşa cum dc obicei judecă cei mari, 
numai că se cântăreşte cu altă scară de valori. 
Copilăria este întemeiată pe iubire pură, pe acea 
dragoste care nu cunoaşte minciuna şi este dăruită 
din tot sufletul. Copilul are o mare nevoie de 
iubire, este dc o sinceritate brutală, se bucură din 
toată inima şi se întristează Ia fel. Cei mici sunt 
fericiţi pentru micile întâmplări cotidiene, trăind 
mereu în prezent ei ştiu să facă o sărbătoare din- 
tr-o zi obişnuită şi veselia le este caracteristică.
Ochii şi inima lor este de o puritate cople
şitoare, nu ştiu ce este ura p e n t r u  că 
nu doresc rău nimănui, supărările le sunt scurte 
şi nu există nori. pe cerul sufletului lor. Ei nu înţe
leg discriminările de orice fel ar fi ele, totul e nou 
în ochii lor şi privesc lumea cu uimire.

Copilul este iubire şi puritate, astfel ar trebui 
să fie şi sufletul omului.

Marele nostru Brâncuşi a spus o înţelepciune ce 
cuprinde tot ceea ce ponte fi un răspuns la între
barea de mai sus :

„Când nu mai suntem copii suntem deja morţi".

INA DELEANU

ANECDOTE
•  Soţia unui spargă-» 

tor telefonează la trl-1

procesul I 
Puteţi J 

va |

*

" M M  NEVOIE  
PE O AM ENI O i  
PICIO ARELE t
PE P A V WlUf î

| buna! :
, — Astăzi e
| soţului meu,
J să-mi spuneţi, dacă va ţ

i întârzia Ia cină ? I
— Da, doamnă,: trei »

i ""*• ::.V i 'i I
I ' ’i. i
* •  Nu vrei să bei o l
|  vodcă ? %
» — Nu, mulţumesc. I
I Când beau vodcă, nu “
* pot să dorn* toată

1 noaptea. c:.-.-,;
— La mine e invers, ff

I* Când dorm nu pot să |  
beau vodcă. *

î: 'W'L L /.V - > I
| •  Un ziarist îi ia un >»
. interviu unui ospătar: -|
I — Vă deranjează dacă '
J sunt 13 persoane la |

Imasă ? J
— Numai dacă nu |

Ieste mâncare decât I  
pentru 12, iar al 13* 5 

J lea sunt eu. |
|  gr
» •  Un domn îşi duce!
|  soţia să-şi cumpere o *

( rochie. Vânzătoarea j  
propune două rochii, *

[ una verde şi una roz. k 
| — O prefer pe cea J-
* verde, spune doamna. |
| ; — De ce ? I
v L. — Pentru că are cu- 5 

loarea speranţei şi sper |  
c-âi să mi-o cumperi şi j 
pe-cea roz.

v
•  N-aţi văzut anun-1

I
- »

I ţul ? Este interzis să 
J faceţi baie în acest loc. |  
I — Dar nu vreau să J 
» mă scald, vreau să mă ţ 
I înec I I

— Dacă-i âşa, vă rogJ 
|  şă mă scuzaţi pentru ( 
J deranj. J.

1 •  Un scoţian ii a ra -«,
! tă unui prieten un I 
( cufăr mare plin cu ju- J 
* eării. ş
I •— Sunt pentru viito-1 
! rii tăi copii ?
I ;- Nu, sunt - pentra (
J mine, ‘ când am să dau J; 
|  în mintea copiilor. I

j •  — De ce stal la 
I poartă ? '
J — Pentru că ne vas-1 
I tă-mea ia lecţii de can- |  
» to şi nu vreau ca ve-1 
I cinii să creadă că O |
i bat- I
I Culese de f
» N. ZAMFIR i
|  |

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
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ORIZONTAL: 1) Poet român (1854— 
1920), care ne-a lăsat o „Noapte de au
gust" * 2) Autoarea poeziilor „Somn de 
mare" şi „Cântecul anotimpurilor" (Lucia 
H.) — „.„marine”, poezie de Ion Pilat 
(sg.); 3) Scriitor contemporan (Damian), 
semnatarul volumului de poezii „Reîntoar
cerea verii” — Element demonstrativ în 
peisajul graiului popular ; 4) Teci intr-o
siglă de construcţii I — „Vară şi „ piesă

a americanului Tennessee Williams — 
Factor dc răspundere... la seceriş 1; 5)
Marfă de argint în piaţa romană — Bun 
conducător... fără pic de inimă — Colin
dător discret la porţi străine ; 6) Univers 
mişcător plutind peste genuni marine — 
Actor american (Richard), protagonistul 
filmului „Un loc al verii", în regia lui 
Delmer Daves ; 7) Element de compunere 
savantă din arsenalul lui Bachus — Com
pozitor român (Nicolae), autorul liedului 
„Noapte de vară"; 8) Concis înscris pe 
adresa doamnei — Remarcate la mare, 
pe plajă la Mangalia! ; 9) Actriţă ameri
cană (Claire), distribuită de regizorul F. 
Schaffner, în filmul „Femeie de vară" — 
Loc de vacanţă estivală amenajat pe li
toral ; 10) Stihuitor contemporan (Au
rel), autorul poeziei „Gârlă estivală" — 
Scriitor olandez (Carol Steven), semnata
rul poeziei „Despre soare şi vară".

VERTICAL: 1) Poet italian (Euge
nio, 1896—-1981), care ne-a descris o 
„Cumplită vară” — Trident manevrat de 
la prora Ia pupa!; 2) Clasid al liricii
noastre (1821—1890), autorul poezii or „Se
cerişul” şi „Cositul” ; 3) Esjbresie speci
fică a unu; cuvânt de lămurire — Actor 
francez (Maurice), protagonistul 'filmului 
.întâlnirea din iulie" ; 4) Localitate în
vestul Indiei Bariere lăsate la intrarea

în tâ rg ! — Suavă apariţie în aria nu- 
dismului; 5) Scriitor român (Petre), sem
natarul poeziei „Vino vară” — Primele 
semne ce marchează apariţia vieţii ; - 6) 
In filmul lui Jacques Becker „întâlni
rea din iulie" a fost distribuită şi a- 
ceastă actriţă franceză (Brigitte) — Pe 
litoral, Ia sfârşitul verii I ; 7) Pilot retro
grad la nava afirmaţie; — Dulcea evo
care estivală a aromelor de fructe ; 8) A 
sări peste pârleazul vechi al ignoranţei
— Autoarea volumului de proză „Zile de 
vară" (Elena); 9) Actriţă italiană, prota
gonistă a filmului „Povestiri de vară" 
(Sylva) — Comprimat luat înainte de 
masă, la Mamaia ! ; 10) Autoarea povesti
rii „Nj s-au întâmplat în tabără" (Gica)
— Regizor român din a cărui creaţie a- 
mintim filmul „Zile de vară" (Ton).

Dicţionar: TCI, ENO, ERU.
VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „GARGARISME“ 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută:
4) STRĂBUNICI; 2) TREMURĂTOR; 

3) RA — ARŞI — CE: 4) ADÂNCI — 
TOP ; 5) MUNŢI — TOLA ; 6) ACTE;,
— SO N O R; 7) T Ă I — NĂNAŞA ; 8) UT
— MERE — IB ; 9) ROPOTITORI; 10)
IREVOCABIL. • - ...
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PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
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Gălăgia este boala e- 
pocii noastre. La locul 
de muncă, această îm
povărare se manifestă 
deosebit de frecvent şi 
deseori în mod inevita
bil. Izolarea acustică 
poate fj un ajutor în 
hale de fabricaţie, în 
birouri şi la maşini. în 
Germania există o direo- 
tivă de prevenire a acci
dentelor cauzate de zgo
mot, ea fiind obligatorie 
pentru toate întreprinde
rile, fixând limitele a- 
custice care trebuie res
pectate încă în faza pro
iectului oricărei construc
ţii. Producătorii şi im
portatorii de maşini tre
buie să comunice inten
sitatea zgomotului ge
nerat de produsul lor. 
Europei răsăritene i se 
oferă experienţa vastă, 
acumulată astfel

„Institutul colectiv pro
fesional pentru securi
tatea muncii" (Bl A) de 
la St. Augustin (Bonn) 
contribuie prin cercetări 
proprii la elaborarea pre
vederilor legale de spe
cialitate. Se cercetează 
astfel riscurile pentru 
sănătate, provocate de 
praf în munca cotidiană, 
calitatea hainelor de pro
tecţie (de pildă a căşti
lor) şi siguranţa de funs- 
ţionare a utilajului.

Având în vedere rapi
ditatea transformărilor 
tehnologice se pune în 
măsură crescândă accent 
pe Identificarea cât mai 
rapidă a noilor surse de

pericol. Institutul Bl A 
pune în măsură crescân
dă experienţa, metodele 
şi rezultatele sale la dis
poziţia ţărilor reforma
toare esteuropene. Con
tacte deosebit de strânse 
există cu organizaţia po
loneză CIOP, care, înce
pând din 1991, trimite 
grupuri de cursanţi pen
tru tematici ca, de pildă, 
„Aparate pentru pro
tecţia respiraţiei" sau 
„Materiale nocive la lo
cul de muncă" (azbest). 
Reprezentanţi ai „Insti
tutului român pentru 
protecţia muncii" (ICSPM) 
s-au interesat de pildă 
de tehnica ventilaţiei în 
industrie, de metode de 
combatere a vibraţiilor şi 
îndeosebi de securitatea 
muncii in întreprinderi 
mici şi mijlocii. Cu am
bele instituţii paralele 
s-au convenit 6 proiecte 
comune de cercetare. în 

'1992, au sosit în vizită 
specialişti din Albania şi 
Bulgaria, în 1993, din 
Estonia şi Lituania, Ru
sia şi Republica Cehă 
şi Slovacă, pentru a se 
informa asupra organi
zării şi sarcinilor insti

tutului BIA. Reprezentanţi 
al guvernului maghiar 
s-au informat în special 
în legătură cu metodele 
de verificare şi proiecte
le de cercetare dirj do
meniul evitării acciden
tele», Aceste vizite pro
movează adaptarea regle
mentărilor dih ţările res
pective la standardul din

Un institut de cercetări german oferă Consulting 
partenerilor din Europa răsăriteană

Piaţa internă europeană 
şi astfel şi o aderare la 
Uniunea Europeană.

Promovarea securităţii 
muncii nu este doar o 
expresie a politicii so
ciale, ci este rentabilă şi 
sub aspectul economiei 
naţionale şi a întreprin
derii. In caz de boală, 
în Germania, patronul 
este obligat să plătească 
în continuare salariul 
timp de şase săptămâni, 
şi abia după aceea, plata 
este preluată de asigura
rea de boală. Faptul că 
o hemoragie hazală sau 
o inflamaţio a mucoasei 
nu au nimic comun cu 
o gripă, Cj sunt provo
cate de praful de şlefuit 
din tâmplărie, putând fi 
şi un indiciu pentru un 
cancer ai laringelui, va 
fi luat în consideraţie de 
medicul curant abia în 
cazul unei reveniri tenace 
a simptomelor. Acesta e 
motivul pentru care în
treprinderi mari au me
dici specialişti proprii. în 
1992, în Germania s-au 
semnalat peste 85000 de 
cazuri de boli profesio
nale, In aceste cazuri, 
ca şi în cele ale acci
dentelor profesionale, sunt 
obligate doar întreprin
derile să suporte cheltu
ielile aferente. „Asocia
ţiile lor profesionale" 
sunt de fapt asociaţii de

asigurare, iar firmele au 
obligaţia de a fi mem
brele lor. Securitatea 
muncii serveşte deci re- 
duceri,- cotizaţiei.

Dacă boala are drept 
consecinţă invaliditatea 
profesională, plăţile sunt 
preluate de asigurarea de 
pensii. în anul 1989, a- 
nul din ajunul unificării 
Germaniei, numărul' sa
lariaţilor din Republica 
Federală Germania se 
ridica la 27 de milioane, 
dintre care — potrivit 
aprecierii statistice — 5 
milioane trebuie consi
deraţi pensionari pretim
purii, oare se vor retrage 
din procesul muncii îna
intea împlinirii vârstei 
de 60 de ani. Criteriile 
medicale aferente cores
pund atât exigenţelor su
perioare ale societăţii in
dustriale moderne faţă 
de buna condiţie fizică 
a forţelor de muncă, cât 
şi pretenţiilor lor expli
cite de a dispune de să
nătate satisfăcătoare. 
Pierderea cotizaţiilor pe 
o perioadă dă cinci sau 
chiar mai mulţi ani ca 
şi prestaţiile pretimpurii 
în cinci milioane de ca
zuri, costă asigurările de 
pensie — finanţate pe 
jumătate de către patro
nat — peste 400 de mi
liarde de mărci. De la 
unificarea Germaniei în-

In timpul lucrărilor dc întreţinere la un recipient 1 
de potasiu, lucrătorul poartă, din precauţie, un cos- ? 
tum de protecţie, o cască, ochelari de protecţie, mă- 1 
nuşi, pantofi de lucru cu talpă antiderapantă. îmbră- l 
cămin tea de protecţie este, în marea majoritate a ca- ţ
zurilor, obligatorie» Foto: IN/BIA.

coace, din 1990, suma a 
crescut. Prevenirea prin 
locuri de muncă sănă
toase rentează deci şi se 
exprimă în miliarde de 
mărci.

Iată deci motivul pen
tru care asociaţiile pro
fesionale, ca organe auto
administrate ale econo
miei particulare, oferă
membrilor lor servicii de

s
supraveghere tehiiică/ţA 
pentru prevenirea acci-î11'™ 
dentelor şi protecţia să- 4~ţ 
nătăţii. întreprinderi mai ţ 
mari au suplimentar in- » 
gineri proprii pentru J 
probleme de securitate. ţ 
Indicaţiile şi recomandă- 1 
rile lor ameliorează, cli- î 
matul de muncă şi, ast- 1 
fel, şi rezultatul finan- j 
clar al întreprinderii, i 
(INTER NATIONES) J

r  ■ LUNI, 8 AUGUST
T V R  1

*3,00 Interferenţe (r); 14,00 Actualităţi;
14,10 TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca; 
*5,38 Desene animate; 16,00 Actualităţi; 
M d5 Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
agrotarism; 17,00 Emisiune in limba ma
ghiară; 18,30 Salvaţi de clopoţel (s„ 108);
10.00 De luni până luni: retrospectivă po
litică; 19,30 Desene animate; 20,00 Actua- 
HtBţi, meteo; 20,45 Teatru TV; 23,00 Trans- 
* locator; 23,30 Actualităţi; 23,55 Cultura în 
lame; 0,25 Repriza a II-a.

TV R  2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între i- 

deal şi real; 14,40 Bijuterii muzicale; 15,10 
Videoclipuri; 15,30 Atlas (r); ,16,00 Desene 
animate; 16,30 Tânăra stăpână (s., ep. 
170); 17,00 în direct economia; 17,40 Mala 
Mojer (s., ep. 40); 18,30 In faţa Dvoastră;
20.00 Actualităţi; 20,40 Concert la castel 
cu formaţia Sharon Quartett (V); 21,00 TV 
—  Mesager; 21,30 Intre da şi nu; 22,00 
9rV5 Europe; 22,30 Holocaust (s., ep. 5);
23,30 Pământul — planeta noastră (World
net); 0,00 Jazz club.
f  MARŢI, 9 AUGUST ‘
' .. ,:.r; ' T V R  î -

7.00 TVM — Telematinal; 10,00 Actua
lităţi; 10,05 Calendar; 10,20 Desene ani
mate; 10,50 Salvaţi de clopoţel (s./r.)j 11,15 
Holocaust (s./r.); 12,15 Mala Mujer (s./r.); 
*8,05 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 16,00 Actualităţi; 10,10 Fii tu în
suţi; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Sfinx (cs); 
18.39 Salvaţi de clopoţel (s., 109); 19,00 
Clio; 19,30 Desene animate; 20,00 Actua
lităţi, meteo; 20,45 Telecinemateca; 22,20 
(Reflector; 22,50 Pop-video-clip; 23,20 Ac
tualităţi; 23,45 Gong; 0,15 Meridianele 
dansului.

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

8,20 Tezaur folcloric (r); 9,00 Planeta, fier
binte (CSI); 10,00 Ora de muzică; 11,00 
Telejurnal Worldnet; 11,30 Videoclipuri; 
IMS Teatru TV; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Telqţjime do; 15,00 A heiidciv (s., 3); 16,00 
D.a,; 16,30 Tânăra stăpână (s„ 171); 17,00

23 de milioane; 18,30 Măseaua de minte;
19.10 Mala Mujer (s., ep, 41); 20,00 Ac
tualităţi; 20,40 Concert la castel (VI); 21,00 
TVM — Mesager; 21,30 Tribuna nc-nc 
formiştilor; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Credo; 
0,00 Muzica e viaţa mea.

MIERCURI, 10 AUGUST
TV R  1

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen
dar; 10,20 Desene animate; 10,45 Video- 
lexicon; 11,45 Salvaţi de clopoţel (s./r.);
12,15 Mala Mujer <s./r.); 13,05 1001 audi
ţii: Braşov; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-Na
poca; 16,10 Magazin sportiv; 16,45 Colum
bia azi (do); 17,15 Alfa şi Omega; 18,00 
De la iume adunate; 18,30 Salvaţi de clo
poţel (s., 110); 19,00 Timpul Europei; 19,30 
Desene ânimate; 20,00 Actualităţi, meteo; 
20,45 Dr. Quinn (s., ep. 11); 21,45 Noi 
frontiere; 22,25 Reflecţii rutiere; 22,45 
Cântece populare; 23,00 Confluenţe; 23,30 
Actualităţi; 23,55 întâlnirea de Ia miezul 
nopţii.

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

amintirilor; 9,00 Dialog Worldnet; 10,05 
Ora de muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet;
11,30 D.a.; 12,00 Gong (r); 12,30 Armonii 
corale; 13,00 Anij „Kalasuikov" (p. III);
14.10 Serialul serialelor; 15,00 Videocli
puri; 15,30 Arte vizuale; 16,00 D.a.; 16,30 
Tânăra stăpână (s., 172); 17,00 Zodia Ba
lanţei; 17,40 Em. în limba maghiară; 19,10 
Mala Mujer (s., 42); 20,00 Actualităţi;
20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Formula 3 (es); 22,00 ŢV5 
Europe; 22,30 Cafeneaua muzicală; 0,00 
Melodii nemuritoare.

JOI, II AUGUST
“v T V R ■ I ■ -

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen
dar; 10,20 Desene animate; 10,45 Călăto
rie de neuitat (s., 4); 11,50 Salvaţi de clo
poţel (s./r.); 12,15 Mala Mujer (s./r.); 13,05 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi;
16.10 Divertisment internaţional; 17,00 Sub
semnul întrebării; 18,00 Cronograf»; 18,25 
Salvaţi de clopoţel (s., 111); 19,00 Medi
cina pentru toţi; 19,30 Desene animale;
20,00 Actualităţi: 20,45 Carol cel Marc 
(s., p. 3); 21,45 Studioul economic; 22,25
Enigma (cs); 212,55 ‘Simpozion; 23,40 Ac
tualităţi; 0,03 Forsyte Saga (s., ep. 5).

T V R  2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 9,00 Caleidoscop 

(CSI): 10,00 Ora de muzică; 11,00 Telejur
nal Worklari; 11,30 Desene animate; 12,00 
Noi frontiere (r); 12,40 Ştiinţele exacte şi

crimele- „perfecte" (La Sept); 13,30 Con
fluenţe (r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Maga
zin social; 15,00 Ashenden (s./r.); 16,00
Du».; 16,30 Tânăra stăpână (s., 173); 17,00 
Ceaiul de la era 5; 19,00 Emisiune in 
limba germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — Mesager;
21.30 Pro memoria; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Film.

VINERI, 12 AUGUST 
T V R  1 -

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen
dar; 10,20 Curcubeu; 11,20 Salvaţi de clo
poţel (s./r.); 11,45 MTV; nouţă li muzicale;
12,15 Mala Mujer (s./r.); 13,05 1001 audi
ţii: Constanţa ’94; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 15,45 Tradiţii; 16,15 Actualităţi; 
16,25 Din lumea afacerilor; 16,45 Pom
pierii vă informează; 17,00 Emisiune în 
limba germ.; 18,00 Pro Patria; 19,00 în
toarcerea la Eden (s., 24); 20,00 Actuali
tăţi, meteo; 20,45 Tezaur folcloric; 21,30 
Film; 23,15 Sensul schimbării; 23,45 Ac
tualităţi; 0,10 Refrene de neuitat; 1,00 Ci
nematograful de noapte: EmmanueUe (f. 
er., p. VI).

T V R  2
7.00 TVR Cluj»Napoca; 8,00 Matinal jazz;

- 9,00 Mag, Worldnet: 10,05 Ora de muzică;
11,00 Telejurnal Worldnet; 11,30 Desene 
animate; 12,00 Simpozion (r); 12,45 Vi- 
deoeUpuri; 13,00 Ecranul; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10. Varietăţi internaţionale; 15,00 
Bursa invenţiilor; 16,00 D.a.; 16,30 Tânăra 
stăpână (s., 174); 17,00 Arena: magazin 
sportiv; 18,10 Mala Mujer (s., 43); 19,00 
Pagini preclasice cu Orchestra de cameră 
Filarmonia; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Oameni care au fost; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Teatru.

SAMBATA, 13 AUGUST’
T V R  1

8.00 Bună dimineaţa... de la Cluj-Na
poca!; 94)0 Calendar; 9,10 Feriţi-vă de 
măgăruş!; 104)0 Film serial pentru copii
•  Lassie (SllA, 1989). Episodul 19; 10,30 
Pas cu pas. Emisiune de ştiinţă şi cul
tură generală; 11,30 Vârstele peliculei;
12.30 Povestea vorbei; 13,00 1001 audiţii. 
Pagini muzicale oferite de Fundaţia 
„Brambach"; 144)0 Actualităţi; 14,10 Ora 
25 — tranzit TV •  Desene animate; A- 
venturi în Epoca de Piatră •  Tradiţii fol
clorice •  Teatru scurt •  Documentar: 
„Enigmele nedezlegate ale celui de-al 
doilea război mondial". Episodul 6: „Vul
turul şi zvastica •  Muzică •  Reportaje
•  Desene animate; Şcoala drăcuşorilor. 
Episodul 3 o Film serial: Secret Service
•  Arta dirijatului; Mori vedete ale ge

nului •  Mapamond •  Film serial: Be- 
verly Hills, 90210 (ora 18,10) •  Muzică;
19.15 Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi; 
20,45 Film seria] a Mancuso de la FBI 
(SUA). Episodul 4; 21,45 Miss „Univers" 
'94; 22,45,Actualităţi; 23,05 Film serial •  
Hunter (SUA, 1984). Episodul 32; 24.00 
MTV •  Euro-'I’op 20; 0,30 Spectacol ex
traordinar Came] Rhythm; 1,45 Campio
natele Europene de Atletism; 2,15 închi
derea programului. *

I V R 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 EA  

meridian magazin; 16,00 Desene animai. 
Candy, Candy; 16,30 Film serial •  Şi bo
gaţii plâng (Mexic); 17,00 Studioul de li
teratură; 18,00 Fotbal: Progresul Bucu
reşti —* Norwîch City (Anglia). Transmi
siune directă de la Stadionul Naţional din 
Capitală; 19,50 Pariaţi pe campion!; 20,20 
Tradiţii; 20,50 Video-clipuri; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Convieţuiri; 22,00 Memento ţ  
cultural; 22,30 Jazz-magazin; 23.00 Inter
ferenţe; 24,00 Romanţa amintirilor; 1,30 
închiderea programului.

DUMINICA, 14 AUGUST
I V R I

8.00 Bună dimineaţa!; 8,40 Abracadabra;
9,30 Film serial pentru copii o O lume 
dispărută (SUA, 1991). Episodul 22; 10,00 
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa satului;
13.00 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare; 13,30 Atlas; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Video-ma- 
gazin; 18,20 Serial SF o Star Trek — ge
neraţia următoare. Episodul 37; 19,15 Ro_ 
bingo; 20,00 Actualităţi; 20,40 Tragerea 
Loto special 6/49 şi noroc; 20,50 Film ar
tistic •  Căutătorii (Anglia, 1993); 22415 
Arhitectură şi geografie sacră; 23,35 Ac
tualităţi; 23,45 Finala Campionatului 
Mondial dc baschet masculin. Transmisi
une directă de la Toronto o In pauză •  
Avanpremiera la „Cerbul de Aur“, 1994;
1.15 Video-clipuri; 1,25 Campionatul Mon
dial de automobilism formula unu; 2,00 
închiderea programului.

T V R 2
8.00 Est meridian — magazin duminical;,

13.00 Film serial (r) •  Dr. Quinn (SUA, 
1992); 14,00 Actualităţi; 14,10 Desene a- ...? 
minate; 14,K f Video-clipuri; 14,55 Cam
pionatul Mondial de automobilism for
mula unu; 16,45 Film serial •  Şi bogaţii r  
plâng (Mexic); 19,30 Descoperirea planetei A 
o Japonia »  continuitate în timp (H )!.
20.00 Actualităţi; 20,35 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM •  Mesager; 21.30 Fantezie In 
alb şi negru; 22,15 La puterea a doua;
23.00 Poesis; 23,15 Film artistic •  Avan- 
tu ra-i aventură (Franţa, 1972); 1



POEZIA ÎN DIASPORÂ
Recent, am primit de la 

un prieten, prof. univ. dr.
Ioan Drăgan, mare iubitor 
de poezie, un interesant 
volum de versuri, o anto
logie a nouă poeţi români 
din diaspora (Australia şi 
America).

Iniţiativa tipăririi acestei 
cărţi aparţine poetului Ioân 
Tepelea, directorul Editurii 
,ÎCOGlTO“ din Oradea.

După câte ştiu, este pri
ma apariţie în ţară a unei 
antologii de acest- fel, deşi 
în cotidiane şi reviste de 
cultură, poeţii români din 
exil, după revoluţie, au 
fost publicaţi sub exege
zele unor critici literari de 
excepţie.

Apărut în condiţii gra
fice deosebite, volumul de 
poezii are un generic in- 
confundabil: „ORIZON
TURI ALBASTRE" este o 
carte ce reliefează setea 
de DOR romââesc, datoria 
morală a unor. oameni a- 
flaţi la mij de kilometri de 
ŢARA MAMA, care au 
nostalgia Carpaţilor ma- 
iestoşi şi a Dunării din- 
totdeauna. Fenomenul E-
V.W .V.VZ/.V/.W .VASV.'ZW W .V.ViW VW C.W .Vrt-

SALAM DE V A R Ă

XlL, aceasta este tema 
volumului în discuţie, la 
patru ani după revoluţie, 
rămâne puţin explicabil. 
Pentru cei care visau 
„AMERICA", impactul a 
fost dureros. Aceste du
reri răzbat din mai. toate 
poemele cuprinse, iar o 
citire, numai cu sufletul, 
ne. dă cu adevărat esenţa 
creaţiilor celor - nouă poeţi 
cuprinşi în antologie.

„ORIZONTURI ALBAS
TRE" este o experienţă 
dulee-amară în spaţiul mi
resmelor limbii române, o 
zbatere extraordinară, a- 
devărate documente de 
existenţă umană.

Dinu Căpălnean, Carol 
D. GeorgeScu, George Mi- 
ţin Vărieşescu, George Ro
ca, Leon Rus, Florentin 
Smarandache, Oprea Tra- 
che, Maria Urs şi Ioan 
Vesa ne prezintă poeme 
tulburătoare în care sin
tagma „albastru" apare 
obsedant. Este de fapt o 
profesiune de credinţă în
tru artă şi sensibilitate.

Prof. M ARCEL LAPTEŞ, 
Deva

Am în faţă o etichetă 
de produs. M-a costat 
ceva bani eticheta a- 
ceasta; întâmplător era 
agăţată de un baton de 
salam de vară, aşa că 

‘ le-am cumpărat pe amân
două. N-am să vă spun 
cât m-a costat pe mine 
batonul acela de salam. 
Am să vă spun doar că 
salamul de vară costă la 
magazinele alimentare în
tre 6300 şi 6500 lei/kg. 

Depinde de adaosul comer
cial practicat de magazin.

Cel pe care l-am cum
părat eu, fabricai la S.C. 
„Decebal" S.A. Deva, tre
buia să conţină, potrivit 
etichetei: carne de porc, 
carne de vită, slănină şi 
condimente. N-aş putea 
spune că nu le conţine, 
numai că, din fiecare fe
lie de salam scoţi un 
zgârci sau două; dacă 
vrei să înlături mem
brana de pe produs, trea
ba asta e mai dificilă, şi 
dacă nu apelezi la cuţit 
ca să răzuieşti membra
na. jumătate din produs 
rămâne pe ea. Slănina, 
care ar trebui să fie în 
produs sub formă mă
cinată mare, este pur şi 
simplu grăsime topită şi 
amestecată în compoziţie. 
Produsul are în conţinut 
şi condimente, cum scrie 
pe etichetă, dar cel mai 
prezent condiment este 
sarea. *

Cam asemenea produs 
pune în consum susamin- 
titul agent economic şi

care ajunge in magazineJ 
la preţul _arătat.

Animaţi de sentimente! 
patriotice sau chiar de* 
un mărunt şi păgubos pa
triotism local, cei care; 
se exprimă prin mass-' 
media au luat nu o dată! 
apărarea produselor ro-î 
mâneşti în concurenţa cu1 
produsele similare de im-.! 

port. Nu spunem că s-a pro-J 
cedat rău. Insă, dlor fabri
canţi, nu putem plăti lai 
sfârşit gloabă pe un patrio-î 
tism desuet, cumpărând; 
produse de proastă ca-i 
litate, la preţuri care tel 
seacă la inimă şi mai j 
ales la buzunar, numai» 
pentru că sunt româneşti.! 
Unul fabrică şi vinde | 
mezeluri cu rabat la ca-i 
litate, altul fabrică ş i! 
vinde bere cu impurităţi' 
în ea, altul mai ştiu eu*! 
ce. Trebuie să cumpă-1 j 
răm asemenea produse, 
numai din patriotism? i 
Fiţi siguri că nu va trece! 
mult şi cu toată rapaci-] 
tatea unor comercianţi > 
importatori, românul vaî 
încheia prin a medita cai 
englezul: .Sunt prea să-" 
rac să mă îmbrac ieftin".; 
Şi veţi falimenta, dlofi 
fabricanţi şi nu din lipsa! 
de patriotism a consuma- J 
torului român. Economia» 
de piaţă nti are senti-J 
mente, ea cunoaşte doarj 
doi Dumnezei: rentabili-1 
tatea şi profitul; de laj 
individ şi până la marile; 
concerne industriale.

IO N  C IO C LEI

• - - - * - ’ V.V.VAV.

DIN DOSARELE POLIŢIEI
PAZA, ORDINE ŞI

SECURITATE CIVICA

Efectivele de pază şi or
dine, precum şi cele de 
Ia posturile comunale ale 
Inspectoratului de Poliţie 
al judeţului, au efectuat 
in primele, şase luni ale - 
acestui an 3 648 de acţiuni 
şi controale pentru men
ţinerea ordinii şi liniştii 
publice, a climatului de 
securitate civică şi asigu
rarea pazei şi bunurilor. 
S-au constatat 1722 de 
infracţiuni şi s-au aplicat 
4432 do sancţiuni contra
venţionale. Sa mai men
ţionăm tn acest contest că 
in flagrant au fost prinşi 
64 de infractori, din care 
35 cu sprijinul direct al

militarilor din trupele de 
jandarmi.

PRIMARUL
Cu ceva vreme în urmă, 

în ziarul nostru se făcea 
cunoscut faptul că prima
rul comunei Crişcior, Ioan 
Siurza, a fost arestat El 
a fost prins in flagrant in 
timp ce primea 2 000 000 
de lei pentru a aproba 
funcţionarea unui depozit 
de alimente pe raza co
munei, precum şi acorda
rea «nor facilităţi In apli
carea Legii 18/1992.

Prin extinderea cercetă
rilor s-a stabilit ulterior 
că primarul a maţ primit 
bani şi bunuri de la alte t  
persoane, în valoare de 1>7 
milioane de lei.
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ŞTIRI DIN VATA DE JO Si cmpLE<111
I

*I
18 SE APLICA. Comuna Vata deţ•  LEGEA Nr.

f Jos se compune din 8 sate, iar suprafaţa de 2157 hec-« 
/ tare, în baza Legii Nr. 18/91, a fost redobândită dej 
ţ foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Până înj 
»prezent — ne-a informat dl Nicolae Crepcea, vicepri-i 
[mărul comunei — s-au primit de la O.C.O.T. Deva •

248 titluri de proprietate, dar numai 191 au fost în- ţ 
/mânate, aşteptându-se ca şi ceilalţi proprietari să se* 
î prezinte Ia Consiliu pentru a Ie ridica. Au fost fina-j 
j lizate complet punerile în posesie atât cu terenul a-1 
[gricol, cât şi cu pădurea în satele Birtin şi Ociu. La* 
?Vaţa, punerea în posesie? cu pădurea se realizează/ 
.greoi, deoarece oamenii solicită pădurea de pe vechile» 
i amplasamente. în restul satelor se preconizează ca* 
l la toamnă să se încheie această amplă acţiune. 1 
î ]
* •  MODERNIZARE. Consiliul local a aprobat a-1
[locarea unor sume de bani necesare reparării şi mo- /  
I dernizării străzilor în centrul de comună. Până în ţ 

prezent s-au turnat covoare astfaltice pe şoseaua ju- J
•deţeană de la intersecţia cu drumul naţional 76, până! I 
iîn  centrul comunei, pe o distanţă de 3 km şi s-au | 
[reparat trotuarele. De asemenea, drumul din inte-* 
I riorul satului Ociu a început să fie reparat cu con-*
• tribuţia nemijlocită a cetăţenilor. ' j

[ •  TABERE ŞCOLARE. In această frumoasă zonă/
• a judeţului nostru, Administraţia taberelor şcolare/ 
la  organizat două scrii dc copii în tabere şcolare. Co-ţ 
[ pii din judeţul Hunedoara, dar şi copii din Anglia.] 
j Tuturor 1; s-au asigurat condiţii excelente de masS.I 
» cazare, program educativ, prin organizarea de excursii I
• la obiective istorice şi turistice.

-I i
f •  CONCESIONARE. La solicitarea Romtelecom] 
/Deva, Consiliul local a aprobat concesionarea, în î
• funcţie de necesităţile- de construcţie şi extindere a* 
[bazei de tratament, odihnă şi agrement, a arenei d e 7 
[tenis, care va avea dimensiunile internaţionale, aj 
I stadionului, a unor suprafeţe de teren pentru con- 
/struirea unui complex hotelier şi a unei biserici/ 
» ortodoxe.

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent

- * mmmm a mmmm a mmm a amm b mmm a mmm a mmm a mmm a mmm a amm #  ăaamarM mm

I I
* V

I SC „POWER“ COM SRL HUNEDOARA |
[ -J
I Str. Laminatorului, nr. 3, bl. 20, ap. 34.
*  -  »

| Telefon: 711354 \
* >
j Intermediază: vânzări-cumpărări aparta-1
* mente, terenuri pentru construcţii, instalaţii şi î
| utilaje diverse, materiale de orice fel, prin | 
j BURSA ROMANA DE MĂRFURI, atât pentru j 
J persoane fizice cât şi juridice. I

j întocmire rapidă documentaţie evaluare, |
J expertize tehnice pentru bănci şi alte instituţii > 
I în domeniile : construcţii, bunuri de largă fo- | 
| losinţă, zootehnie şi îmbunătăţiri funciare, uti- j
* laje şi procese tehnologice, topografie, geodezie;
I si cadastru funciar. -
* ’ »
|  Se practică cel mai accesibil onorariu pen- | 
j tru toţi beneficiarii. - j

j Execută lucrări de construcţii după proiect, * 
J pentru persoane fizice şi juridice, cu materialul I 
|  clientului. |

1 [
\

\ I.P.H. DEVA — S.A.
*
J Face cunoscut că în cursul lunii august! 
j a.c. începe execuţia ansamblului de locuinţe |  
j proprietate personală amplasat pe str. N. Băl- j
J cescu din Deva. ;;
I Posesorii de precontract sunt rugaţi să $e J 
|  prezinte la sediul I.P.H. Deva — S.A., pentru | 
! încheierea contractului definitiv. j

J Pentru apartamentele libere (3 cu 2 came-, 
j re şi 2 cu 2 camere, inclusiv garaj şi boxă), se | 
î pot încheia contracte imediat. |

■ Termenul de predare al apartamentelor |  
I este eşalonat pentru perioada iunie — august«

I 1995. I

y Situat în DEVA 
/ ţia Hunedoara).

SlNTUHALM (intersec-

Vă oferă prin

SUPERMARCHET-uI METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară:

•  Un bogat sortiment de mobilier: bucă
tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat In dotareâ băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului Ia domiciliul clientului.

PROGRAM: :
zilnic între orele 8—20
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
626338, 626294; 621386. -

S.C. COMPPIL S.A. 

SUCURSALA HUNEDOARA 

Scoate Ia

DEVA

pentru închiriere spaţii de depozitare şi birouri 
în Orăştie, str. N. Titulescu.nr.62. *

■Licitaţia va avea Ioc în ziua de 18. 08. 
1994, ora 10, Ia sediul Sucursalei din Deva, str. 
Griviţei, nr. 37.

Cererile de înscriere se priniesc până pe 
data de 15. 08, ora 13- j

Informaţii suplimentare la tel. 613117 sf 
614305, / T

i  i

i1)
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S.C. MAG — 

ROM S.R.L.
V HOTEL „DIANA“ 

GEOAGIU - BAI
Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă 

„ŢIP-ŢUP“
Argumente:
— mai ieftin
— mai sănătos
— mai reconfortant
— Ia standardele internaţionale.
Tel. 054/648280 ; 054/648282.

B.T.T. DEVA

Vă oferă următoarele excursii:
•  Budapesta — 12. 08.1994, preţ 19 500 

le i;
•  Polonia — Varşovia, cu plecare 14.08. 

1 9 9 4 ;
•  Turcia — Istanbul, cu plecare 7. 08. 

1994.

înscrieri la sediul agenţiei B.T.T. Deva, 
telefon 62 75 86.

LICEUL DE ARTA DEVA
OBGANIZEAZA

CONCURS DE ADMITERE

pentru d s. a  IX-a muzică — 9 locuri — ld  
perioada 23—25 autist (aptitudini).

Inform aţii t e le fo n : 624868.
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•  Vând casă, curte, grâ- 
1 8ină, poziţie deosebită.

Brad. Tel. 651114. 623722.
(1530796)

•  Vând dozator sue 
Gornelius, 5 guri. Tel. 
623267, după orâ 20.

(1530783)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, preţ 
f8 000 000. negociabil. Tel. 
622974. “ (9305)

•  Vând convenabil mo
bilă hol, sufragerie, biblio
tecă. Tel. 613244. (9306)

•  Vând Volkswagen
Transportor benzină, tele
vizoare color şi alb negru. 
Dacia 1310, an fabricaţie 
1985, casă cu etaj, gaz, 
toate la preţ convenabil. 
Tel. 617757. (9303)

•  Vând Dacia 1100. In
formaţii Deva, Bălcescil, 
bl. 29, ap. 1, (9302)

■  Vând videorecorder 
Funay, made în Japonia, 
convenabil. Tel. 641110. 
j (9300)
; •  Vând maşină înghe
ţată Germania, stare bună 
3e funcţionare. Deva, tel. 
621180. ' (9299)

•  Societate comercială 
Tinde carton bitumat, 
(pânză bitumat®, bitum, 
(parchet. Tel. 614418. (9295)

•  Vând cărucior sport
şl pătuţ pentru copil mic, 
JTel. ‘ 614372. (9292)

•  Vând apartament două
camere central sau schimb 
ea două garsoniere. Tel. 
,616313. (9291)
; •  Vând ladă frigorifică, 
frigider şi grădină în AI- 
maşu Sec. Informaţii tel. 
624033. (9203)

•  Vând dubiţă Barkas
înmatriculată, preţ 2200 
DM. Tei. 616177, orele 20— 
82. (9215)

•  Vând casă şi grădină
In Uroi, posibilităţi priva
tizare. Tel. 660102. (9289)

•  Vând casă, grădină, 
anexe, Sîntandrei, nr. 40.

• (Sîncrăian Miloş). (9287)
•  Vând Skoda 120 B, 

stare..^ună. Tel. 618562.-
(9286)

•  Cumpăr Audi 100 a- 
variat, înmatriculat. In* 
formaţii tel. 620200. (9284)

» Vând casă, gaze, a- 
nexe, grădină, Simeria, 
str. G. Coş buc, nr. 25.

(9233)
•  Vând casă, curte, gră-.

dină, gaz, zonă centrală. 
Deva. tel. 615678. (9275)

•  Vând Opel Âsconâ 1,3;
7 litri/100 km, stare per
fectă, 2600 DM,'îmbunătă
ţiri (spoiler, casetofon). Tel 
622106. i (9274)

•  Vând (schimb cu a-

I

I

G AUGUST

•  Au trecut 217 zile 
din an, au mai rămas 
146.

•  Schimbarea la Faţă 
a Domnului Iişus Hristos 
(Dezlegarea. Ia peşte).

•. 1809. S-ă născut poe
tul englez Alfred Ţenny- 
son (m. 1892)*

partament) casă. grădină. 
3100 mp, moară, la 7, km 
de Deva. Bârcea Mare. nr 
6. Tel. 619042. (90011)

•  Vând garsonieră zonă 
centrală, bdul Decebal, bl 
5, et. 1, tel. 615991. (9203)

0  Vând apartament două 
camere parter, posibilităţi 
privatizare, Orăştie, Mure
şului, bL 11, ap. 23, In
formaţii Orăştie. Pricazu- 
lui, bl. 56, ap. 59 sau tel. 
625774, (9229)

•  S.C. Import Ex
port S.R.U. Hunedoara,
unic distribuitor în 
judeţ prin depozitul 
său din str. 9 Mal. 
nr. 9 (vizavi de fabrica 
Vidra), vă oferă ulei 
floarea soarelui de O- 
radea 814 lei — 
0,5 I, Informaţii su
plimentare la tel. 
717147, după ora . 18.

(9270)

•  Societatea Garant
Consulting, tel. 616449. 
facilitează vânzarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpără
torii sunt serviţi gra
tuit. (8615) ■

•  S.C. Electro -Ser
vice S.R.B. JDeva, str. 
Plevnei, nr.” l4, vinde 
spaţii comerciale: de
pozite, bar, restaurant. 
Informaţii suplimen
tare la sediul socie-.. 
tăţii. Tel. 612900. (9248)

•  Vând Dacia break
1993, albă, 40Q0 km. 
Tel. 614564., , (9316)

•  Vând sau schimb a- 
partament două camere, 
ultracentral Deva cu 
Bucureşti. Tel. 617925.

(9162)
•  Vând calculator PG

80386 SX, 40 monitor VGA 
color HDD — 170 M — 
FDD — 3,5. Informaţii Ia 
tel. ,623674. (9249)

•  Vând chioşc aluminiu 
tip Slatina, nou. Tel. 721779.

(9296)
•  Vând convenabil a- 

partament două camere 
zonă ultracentrală, con
fort sporit, camere deco
mandate, etaj I, ocupabil 
imediat. Tel. 626175. (9199)

•  Vând scaune şi mese
plastic, import Italia, Ia 
cele mai scăzute preturi. 
Tel. 611602; 618258. (9199)

•  Vând 3500 kg grâu.
Tel. 660724. (9308)

•  Vând apartament două 
camere, zona gării, bloc 
43,. sc. O, ap. 65, Deva.

(9309)
•  _ Vând Lada 1500, set

motor, piese. Tel. 612873, 
după ora 19. (9311)

■ 0  Vând apartament două 
camere, bl. C 2 (lângă

•  1941. S-a născut poe
tul Cezar Ivănescu.

•  1961. Zborul navei 
cosmice■„Vostok“-2, având 
la bord pe G.Ş. Titov.

•  6 şi 9 august 1945, * 
Aviaţia militară a SUA 
lansează o bombă asupra 
oraşelor japoneze Uiros-' 
hima şi Nagasaki.

. 7 AUGUST " \  ‘ )

‘ •  Au trecut 218 zile 
din an, au mai rămas 147.

•  Duminica a Vil-a 
după Rusalii; Cuviosul

piatn ruşilor) Tel. 626636
(9312)

•  Vând 10.00 mp teren
intravilan, str. Horea. Tel 
617943. . ; (9312)

- •  Vând casă Deva, Aurei 
Vlaicu, nr. 4 şi apartament 
3 camere, Eminescu, 97, 
bl. H, ap. 1. - (9313)

•  De vânzare Fiat Fio-
rino de marfă, fabricaţie 
1987, Trabant 601, fabrica
ţie 1089, televizor color 
Telefunken sport. video
recorder, maşină spălat 
Bosch automatic, maşină 
cusut electrică, frigider 120 
1, aparat sudură nou 220 
V/140 A; bicicletă damă, 
maşină uscat haine, stor
cător fructe, aspiratoare.. 
Deva. tel. 622557. (9315)

•  Vând dozator Siemens
cu 3 capete suc şi . unu 
sifon, preţ 1500 DM. Deva, 
tel, 613662. (9317)

•  Vând două maşini de 
scris electrice. Tei.- 626337.

(9318)
•  Vând apartament două : 

camere sau schimb cu casă 
la ţară. Tel. 628363. (9319)

•  Vând Wartburg, an 
fabricaţie 1988. Tel. 621837; 
626461. ’ după ora 20.) (9322)

•  Vând două maşin,
Trabant de 6 şi 7 ani. In
formaţii la tei. 619325 şi 

.617404. (9323)
•  Vând combină Claas

recoltat păioase, preţ 6000 
DM. Tel. 642598........'(9257)

0  Vând Lada 1500, set 
motor, piese. Tel: 612873, 
după ora 19. (9311)

•  Vând apartament două 
camere decomandate, Pro
gresului, convenabil, dea
supra farmaciei. Informa
ţii Deva, Gojdu, bl. O 4, 
sc. 2, ap. 21, orele 17—19.

, (9330)
•  Vând, schimb cu a- 

partament 3—4 camere, loc 
casă. Informaţii tel. 620643.

(9331)
•  Vând urgent dormi

tor, bibliotecă, canapea cu 
fotolii, coltar, dulap. Tel. 
616412. (9332)

•  Vând apartament 3
camere în Hunedoara. Tel. 
Deva 620297. (9333)

•  S.C. Vinalcool S.A. 
Arad anunţă că vinde 
prin depozitul să i din 
Deva ,str. Horea, nr.
67, băuturj alcoolice, 
vinuri, sucuri şi oţet.

(9335)

0  Vând apartament 4 
camere pe bdul Libertăţii, 
bl. B 4, sc. A, ap. 12, De
va. Tel. 619229 sau 618112.
‘ : (9336)

•  Vând halbe bere, am
balaj-bere, pepsi, suc. Fac 
transporturi cu maşină de 
5 tone, acoperită, 350 lei/ 
km. • Tel. 724946. (8921)

•  Vând apartament 3
camere, 65 mp, telefon, 
gaz, parchet, teren 250 mp, 
zona Brâncuşl. Tel. 712226, 
orele 18—20. (8932)

•  Vând chioşc în Piaţa

Obor, tel. 711955 sau 718182.
(89333)

•  Vând, (schimb) apar
tament 2 camere ■ decoman
date, zonă centrală. tel. 
715038. (8934)

•Vând teren intravilan,
850 mp, Simeria. Infor
maţii tel. 713048. după ora 
18. (8936)

•  Vând apartament 2 
camere, şi mobilă, Hune
doara, str. “Eliberării 5, 
bl. 2, ap. 19, tel. 717830.

: (8937)

P I E R D E R I
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Rusu Cor
nel, eliberată de Siderur
gica S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. .(8935)

•  Pierdut legitimaţie de 
handicapat, pe numele 
Pascal toana, eliberată de 
Inspectoratul pentru handi
capaţi Hunedoara — De
va. 6  declar‘ nulă. ’ (9288)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament
pentru o doamnă singură. 
Deva ,tel. 625533. - (9297)

•  Ofer pentru închiriere 
spaţiu comercial (cu amă
nuntul sau ridicata) ame
najat în garaj, parter bloc 
şi dotat corespunzător, str.
M. Kogălniceanu, tel.

. 612096. . (9220)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament: 
două camere (zona Astoria) 
cu apartament 4 camere 
(zona centru, Gojdu), de 
preferinţă parter, cu di* 
ferentă. Deva, tel. 622882.

(9285)
•  Schimb apartament 2

camere, casă (grădină, de
pendinţe) cu. apartament 4 
camere şi garaj (exclus 
Micro 15). Tel. 620108 sau 
622914. (1530798)

DIVERSE

- '  T . ^

•  Medic veterinar 
autorizat efectuez tra
tamente, vaccinări, in
tervenţii chirurgicale. 
Deva, str. Ioan Cor-
vin 8 A (vizavi de
halele centrale —
piaţă). Urgente, tel.
617080. ' (9253)

*.VAV.V.WVVW.V.%*.V.*
•  împrumutur; în lei 

primiţi imediat la Casa 
de amanet Simeria, zilnic 
8-12; 15—17, tel. 661721.

(8730).
•  Mişu Luppa anunţă

excursie în Turcia, luni 
8 august, 50 000 lei. Tel. 
612166. (9226)

COMEMORĂRI
•  Cu inimile pline de 

durere familia Mane. a- 
nuntă că se împlinesc 6 
săptămâni de la decesul 
celui care a fost

ADRIAN AVRAM 
Dormi în pace! (9329)

•  Dor nestins. lacrimi, 
flori pentru scumpul nos
tru fiu si frate .

ADRIAN AVRAM 
la 6 săptămâni de la trista 
dispariţie. Comemorarea,. 6 
august, oră 12, la Biserica 
din strada Libertăţii, De
va. Tata Dragomir, marna 
Muţi, fratele Alin. (9328);

DECESE

•  Cu durere în su
flet, colegii de la Ho
telul Rusca Hunedoara 
deplâng moartea pre
matură a fostului lor 
şef şl prieten

TITI NICULESCU 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace!
• (8938)

•  Soţia, fiica şi ,pă-' 
rinţii anunţă cu a- 
dâncă durere înceta
rea din viaţă a celui

. care a fost
NICULESCU TITI 

înhumarea va avea 
loc duminică, ora 14, 
la Cimitirul Catolic 
Deva. Veşnică pome

nire. (9324)

•  Un ultim omagiu 
din partea familiei 
Sponor Alexandru şi 
al copiilor, pentru cel 
care a fost

NICULESCU TITI 
trecut prematur în e- 
ternitale. Dumnezeu 
să-l odihnească. (9321)

•  Cu adâncă durere 
anunţăm că a trecut 
în eternitate

NTCOLAE G ADOR
cel care a fost un mi
nunat soţ, tată şi bu

nic. înmormântarea, azi 
6 august 1994, ora 16. 
Corpul neînsufleţit -e 
află la domiciliul din 
str. Hor ia, nr. 116, De
va. Familia. (832.1)..

•  Un ultim omagiu 
din partea cumnatului 
Golombos tosif pen
tru cel care a fost. 
un om de o aleasă 
nobleţe sufletească

TITI NICULESCU
Dumnezeu, să-l odih

nească în pace! (9338)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost un 
bun coleg şi prieten

TITI NICULESCU
Sincere condoleanţe 

familiei.
Colegii de la Hotel 

„Sarmis“. Deva. (9338)

SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA 
.Scoate la

I 0 Firma „Aripat"! 
* S.R.L. Deva (Hotel J

aminto. WiolÂPâi *( Dacia) anunţă majora-* 
rea tarifului pentru 1

( întocmirea dosarului I 
pentru paşaport de J 

* serviciu la 320 000 Lei, |w ovi v uiiu ia 06V VyV \
|  iar pentru prelungirea' 
j vizei consulare la | 
|  100 000 lei, începând*
î  cu data de 5 septem- I 
|  brie 1994. ■ (9266) \

OFERTE DE 
SERVICII

•  Important! Reamintim 
producătorilor agricoli ‘că 
pot să-şi procure utilaje 
dorite prin credite cu do
bândă subvenţionată prin 
S.C. Agroservice S.R.L. De
va,. str. Depozitelor, nr. 
10, tel. 622195, 624785.

", a : (9304)

•  Postul de şef birou financiar.
Condiţii:
— studii superioare economice ;
— 3 ani vechime în domeniul finartciar- 

contabilitatc.
Concursul va avea Ioc la data de 19 august 

\ 1994, la sediul unităţii, ora 9.
Informaţii: telefon 720640, 713820 (irit. 207).

' SC FARES SA ORĂŞTIE
Angajează prin

*s
\
\

t
t

•  Economist, de preferinţă specialitatea 
finanţe-contabilitate.

|  Relaţii suplimentare Ia sediul firmei din 
" Orăştie, str. Plantelor, nr. 50,* telefon 641940.

mucenic Domctic Persul; 
Cuvioasa Teodora de la 
Sihla.

•  130 de an; de când 
Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a promulgat 
Legea rurală prin care 
se desfiinţează iobăgia.

•  Ziua minerului.
•  1858. Semnarea Con

venţiei de la Paris. Pu
terile garante propun 
menţinerea separată a 
Principatelor sub titula
tura „Principatele Unite 
ale Moldovei şi Ţării Ro
mâneşti". .

•  1007. S-a născut isto
ricul literar Ion' Zamfi- 
rcscu.

•  1917. S-a născut dra
maturgul Iloria I.ovincscu 
(m. 1983).

8 AUGUST

•  Au trecut 219 zile
din an, au mai rămas 
146. . ţ

•  1892. S-a născut scrii
torul Mihail Sevastos (m. 
1967).

•  1920. S-a născut scri
itorul Iloria Stancu.

I%
1 y

DIRECŢIA GENERALA 
{ PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTAŢIE 
’ HUNEDOARA — DEVA

y
A N U N Ţ A

II
i

pentru ocuparea a 
P  Două posturi de director ;
•  Un post de contabil şef.
Condiţiile de participare sunt : studii su

perioare economice şi studii superioare de spe
cialitate (ing. agronom, ing. zootehnist etc.).

Ambele concursuri se ţin la Mifiisterul A- 
griculturii şi Alimentaţiei, Bucureşti, 
i Pentru relaţii suplimentare vă veţi adresa 
la telefon 617453.
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