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Gând am scris co
mentariul despre prie
tenul nostru Miguel An- 
gel Martinez, preşedin
tele Adunării Parlamen
tare a Consiliului Euro
pei, am avut convingerea-
— şi o am şi acum
— că personajul în cau
ză este periculos de ires
ponsabil în a face decla
raţii de care apoi să se 
lepede cu o seninătate de 
prunc nevinovat. Mu 
vreau să mai amintesc ce 
a spus aflându-se In 
România despre Reco
mandarea 1201 şi ce a 
făcut când s-a întors la 
Stras bourg. Toată lumea 
ştie deja. In -plus ne_a 
tras de urechi pentru că

treburile interne ale 
Ucrainei şi cum îi insti
gă pe rotnânii, din Bu
covina de Nord şi Ţinu
tul Herţei să ceară auto
nomie teritorială), dl 
Martinez a ţin it să-i fe
ricească şi pe ucraineni 
şi să le promită, nici 
mai mult, nici mai puţin, 
că până la sfârşitul a. 
nului Ucraina ar putea 
deveni membru al or
ganizaţiei europene. „Nu 
văd —  a spus dumnea
lui textual— obstacole i 
serioase în calea intrării 
Ucrainei în Consiliul Eu
ropei". Şi ca să_şi do
vedească devotamentul fa
ţă de noii şăi prieteni, a 
niai explicat că alţi cari-

Azi, la Deva:

NAŢIONALA A MOŢILOR
— Stimate dle preşedin

te, loan Sicoe, vă rugăm 
să precizaţi pentru citito
rii noştri ce este Societa
tea pare poartă numele 
Oăişarnltti Munţilor, ,A- 
vranţ laBcu"?

Societatea s-a înfiin
ţat 'în Ipunâ aprilie 1992, 
la Ctaj-Napoca, din iniţia
tiva 'de suflet a Unor pa. 
trioţl. moţi, bravi urmaşi 
ai neînfricaţilor înaintaşi 
trăitori şi luptători pe a- 
ceste străbune ‘ meleaguri 
româneşti, care Sunt Mun

al Societăţii „A eram lan- 
cu“?

In primul rând, toţi 
moţii, bineînţeles, dar şi 
simpatizanţii, orice bun 
român, indiferent de vârstă, 
se?c, convingeri politice, 
religie.

— Cum se procedează 
pentru înscriere?

-— Se completează o a- 
deziune care se primeşte 
de la filiale. Membrilor în
scrişi R se înmânează un 
carnet şi o insignă cu cu
noscutul şi mult îndrăgitul

Convorbire cu dl IOAN SICOE, 
consilier — şef al Inspectoratului 

Judeţean pentru Cultură, preşedintele 
Filialei Deva a Societăţii „Avram Iancu“ 

din România

ţii Apuseni. Consiliul Na- 
ţjonâj are sediul pe Ca'ea 
Dorobanţilor, nr. 70, în 
Gluj^Napoca. Este o socie
tate .cultural-patriotică, au 
caracter apartinie, care 
nu se supune nici unui 
organ de stat, partid sau 
formaţiune politică şi îşi 
desfăşoară activitatea In 
conformitate cu legile sta
lului. român şi cu preve
deri^ din propriul statut.

— Ştim că societatea are 
în judeţul nostru filiale lâ 
Deva. şi la Brad.

— De la semnarea ac
tului de constituire, în ţa
ră seau înfiinţat 22 de fi
liale, printre care şl cele 
din Deva şi Brad, despie 
care aţi amintit.

— Cine poate fi mem
bru în aceste filiale, dec»

chip al lui Avram Iăncu. 
Anual se plăteşte o coti
zaţie simbolică . de 5 000 
lei.

— Ce îşi propune socie
tatea, atât de mândru nu
mită „cultural-pptriotică"?

— Să apere şi să prorao- 
veze fiinţa ; naţională a 
românilor, să militeze cu 
sfântă credinţă patriotică 
pentru îndeplinirea idea
lurilor pentru care au 
luptat mării noştri înain
taşi Avram Iancu, Horea, 
Cloşca şi Crişăn, şă reali
zeze comuniunea spiri
tuală, de inimă şi suflet 
a moţilor de pretutindeni, 
din ţară şj străinătate. 
Membrii societăţii fac le

gământ să sprijine dez
voltarea economico-socia- 
lă a ţinuturilor locuite, de 
moţi, să asigure proteja
rea monumentelor natu
rii, a mediului încon jură
tor, să-şi pună tăria 
şi puterea braţelor, iste
ţimea minţii, t o a t ă  
sudoarea în Slujba dez
voltării învăţământului, 
culturii, turismului în ţinu
turile moţilor. Alături de 
celelalte filiale din ţară, 
membrii filialelor din De
va şi Brad, care au or
ganizat serbările tradiţio
nale de la Ţebea, Mun
tele Găina, Dupăpiatră, 
Crîşan, Mesţeacân, Cure- 
ehiu, vor fi pe mai de
parte iniţiatori şi partici
panţi' la acţiunile, ş i ', ani
versările de tradiţie mo
ţească.

— Reuniunea Naţiona
lă a Moţiioe, care are Joc 
.azi,. sâmbătă, 13 toalt la 
Deva, Va adiee noutăţi ia 
activitatea viitoare a Soci» 
tăţii „Avram Iancu“?

— Vom analiza ce am
făcut, şl, mai cu seamă, ce 
avem de înfăptuit în,con
tinuare. Daf mai presus 
de orice va fi un nou şi 
înălţător ritoriient de e»* 
primare a dragostei faţă 
de ţara noastră — Româ
nia,- mamă , bună, nici
odată îngenuncheată.. Vă 
aşteptăm şă ne contopim 
sufletele de neînfricaţi pa
trioţi’, întru biruinţa veş
nică a neamului româ
nesc. • ■ ■

Convorbire realizată de 
GH. I. NEGREA
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l O NOUA STAŢIE |
; DE BENZINA *
I ÎN DEVA |
î * ,
|  Lângă gara din Deva, | t 
i pe autostrada de centu- J / 
I ră, şi-a început activi- >
* ta tea o nouă staţie de I 

benzină şi motorină par- j 
ticulară. După cum ne |  
spunea dl Gheorghe Lu- J 
doşan, aici sunt montate |
S pompe duble, ce dis_ « 
pun de 4 Intrări şi se 1 
pot alimenta ţiruri, J 
autocamioane şi auto-. |  
turisme de toate măr- J
cile cu motorină, ben- >.
rină super şi fără I 
Plumb. Când se vor în- j 
cheia lucrările, staţia | 
va dispune de o seamă » 
de alte funcţionalităţi. I 
(S. CA

C O M E N T A R I I

— Tăticule, ce în
seamnă titlu Onorific?

-** Atunci când. mă
mica aice că cu sunt 
capuF familiei...

noi cerem Ungariei să 
nu instige pe ungurii — 
cetăţeni români, ceea ce 
noi facem, chipurile, cu 
ibmânit din Bucovina de 
Nord — cetăţeni ai U- 
crainei. Şi după ce dl 
Martinez ne-a atenţio
nat cu degetul, ne-a dat 
şi notă proastă, de lecţia 
despre minorităţile na
ţionale.

Nu suntem Insă ran
chiunos» şi nu-i dorim 
dlui Martinez ce ne-a 
dorit şi mai ales ce. ne-a 
făcut dumnealui nouă; 
Noi 1-âm făcut Doctor 
Honoris Causa (fără să 
cercetăm dacă a absolvit 
vreun institut de învă
ţământ superior, cum pe 
bună dreptate remar
ca un senator român), 
iar dumnealui ne-a . bla
goslovit cu Recomandarea 
1201. Suntem deci chit.

Dar dl Martinez nu 
este numai prietenul Ro
mâniei. Aflându-se a- 
cum câteva zile într-o 
vizită la Kiev (probabil 
să constate personal cum' 
se arneşteefl Roipâiiiă în

didaţi, ce aşteaptă de 
mult timp să devină mem- ( 
bri aî acestei organi
zaţii, ar putea fi iritaţi. 
Deci, Ucraina, având un 
prieten de nădejde cum 
este dl Martinez, nu; 
trebuie să-şi facă pro
bleme cu admiterea în 
Consiliul Europei. Să lase 
totul în seama dumnea
lui şi cu siguranţă işi 
va vedea visul împlinit. 
Depinde doar de ce va 
spune dl Martinez,. intors 
la Strasbourg, când, din 
nou i se va şopti la u- 
reche că a cam sărit ca
lul promiţând ceea ce el, 
personal, nu numai că 
nu poate şă facă, dar nici 
să promită.

După experienţa ama
ră pe care, din neferi
cire, am simţit-o pe pie
lea noastră, să aşteptăm 1' 
reacţia dlui Martinez, 
sosit la Strasbourg, de
spre declaraţiile dlui 
Martinez făcute la Kiev. 
Că prietenul la nevoie se 
cunoaşte.

GH. PAIT3L

Incredibil, dar adevărat!
Dl ing. loan Borcan, 

pensionar şi consilier la 
Primăria oraşului Simeria, 
s-a prezentat la redacţie 
şi ne-a relatat despre un 
fap t incredibil, dar ade
vărat, caro s-a petrecut in 
această localitate, în a treia 
zi de Paşti, considerând 
(cum ne-a spus şi ne-a 
scris) că este vorba despre 
o minune dumnezeiască. 
Iată, succint, cum s-a. de
rulat întâmplarea ce putea

j.
Sâmbătă, 13 mai. In 

jumătatea vestică a te
ritoriului ţării, instabi
litatea vremii se va ac
centua. Vor cădea ploi 
pe arii extinse, însoţite 
tle descărcări electrice şi 
intensificări ale vântu
lui.' Izolat se va sem-! 
na ba grindină. Tempo-' 
râturile maxime se vor 
încadra Intre 18" şi 
21° C. Vremea va fi în 
general frumoasă şi căl
duroasă în estul ţării, . 
Duminică, vremea va fî 
asemănătoare celei din 
ziua precedentă.

Peisaj din Apuseni. Foto MIRELA POPA

să fie o tragedie, dar care 
a avut un final fericit.

Scăpat de şub suprave
ghere, copilul Alin Minoiu, 
in vârstă de 2 ani şi ju
mătate, de. pe strada Tro
ian, s-a dus la canalul 
Strei unde, din joacă cu 
alţi copii, a căzut în apă. 
Norocul lui şi al părinţi
lor a fost- că a căzut pe 
spate, apa ducându-l în 
această poziţie cale de peste 
1 km. Văzând o „păpuşă" 
plutind, eleva Ana Pienar 
a alarmat măi multă lu
me din jur, iar studenta 
Ramona Bălşan, cu un 
deosebit curaj, a reuşit să-l 
salveze pe copil da la înec, 
după care a fost ajutată 
de instalatorul loan Pie

nar, de la sectorul gaz Si
meria, să-i facă respiraţie 
artificială. In, cele din ur
mă, copilul a fost dus la 
spitalele din Simeria şi 
Deva, acum găsiridu-se in 
afară de orice pericol.

învăţând dintr-o aseme
nea întâmplare, apelul oa
menilor din zona acestei 
ape este acela ca primăria, 
împreună cu firma jude
ţeană care se ocupă de gos
podărirea apelor, să intre, 
prindă urgent măsuri pen. 
tru curăţirea canalului, de. 
oarece acesta este strangulat 
în multe locuri de crengi 
şi apă nu are, cursul re- 
gularizat. în plus, şi pă. 
rinţii trebuie să aibă mai 
multă grijă de copii. (N.T.)

\ FOARTE IMPORTANT PRIVIND 
j - PRIVATIZAREA

. De la F.P.P. Arad suntem informaţi că persoa
nele fizice sau juridice care au subscris pentru ac
ţiuni la S.C, Siderurgica S.A. Hunedoara, deoarece 
s-a anulat privatizarea prin ofertă publică, au posi
bilitatea să opteze pentru : 1) RETURNAREA CAR
NETULUI CU CERTIFICATE DE PROPRIETATE ;1, 

.2) ACŢIUNI LA SOCIETĂŢILE: ASTRA VAGOANE? 
5; ARAD, CARNE S.A. ARAD, TRIUM S.A. CĂREI, * 
> I. AI. F.O. ZALAU.

Ghişeele Banc Post din. judeţul nostru, undo se 
I [ pof face aceste operaţiuni, surit : Hunedoara, Haţeg, 
{«Brad, Petroşani şi Orăştie.
■! OPŢIUNEA PENTRU UNA DIN CELE DOUA 

VARIANTE SE. POATE EXPRIMA ÎN PERIOADA 
12—19 MAI A.C., ÎNTRE ORELE l4~l9. în cazul că 
ml se- optează în termenul respectiv, carnetul cu 
certificatele de proprietate, sc returnează în perioada 

{[distribuirii adeverinţelor de acţionar. (N. T.).
............ .V.



SIMPOZION „LUCIAN BLAGA“
Biblioteca Judeţeană 

,,Gvid Bensusiarvu" Deva, 
împreună cu Inspectora
tul Şcolar al judeţului 
Hunedoara şi Filiala Ju
deţeană a Societăţii de 
Ştiinţe Filologice Deva, a 
Organizat în sala mică 
|  Casei de Cultură De
va un simpozion, ocazio
nat de împlinirea & 100 
de ani de Ia naşterea poC- 
tuiul din Lancrăm. „Lu
cian Blaga — persona
litate emblematică a li
teraturii şl culturii ro
mâneşti" este generi
cul simpozionului în 
c a d r u l  căruia a fost 
omagiat poetul, filozoful, 
dramaturgul, prozatorul, 
profesorul şj „fdhnatorul 
de caractere".

După cuvântul de des
chidere, dna bibliotecară 
Ana Marfa Mărilă, care a

coordonat lucrările acestei 
manifestări omagiale, a 
invitat-o pe eleva Va- 
lerfâ Doina st' prezinte 
un eseu închinat poetului, 
în intervenţiile lor, par
ticipanţii ia simpoi.on 
au subliniat lmpo.-anţa 
personalităţii celui oma
giat pentru cultura noas
tră şl cea universală, 
complexitatea şi profunzi” 
mea operei sale, mora
litatea deosebită a omu
lui care a fost Lucian 
Blaga. Au rostit gânduri 
despre Blaga domnii pro
fesori Glîgor Haşa, Du
mitru Susan, Nicoleta 
Ciobanu, Cornel Cismaş, 
Ion Damşa, Olivia Niţes- 
cu, Clemente Constandin. 
Din partea instituţiei or
ganizatoare au mai avut 
intervenţii doamnele Ro_ 
dica Lazăr şi Gabriela

Marcu, realizatoarea za 
setei video „ ...marii, tă
cuţii, neastâmpăraţii vi
sători — excurs senti
mental — Lucian Blaga", 
prezentată in finalul sim
pozionului.

Alături de profesori, la 
simpozion au fost pre
zenţi foarte mulţi elevi 
din liceele devene, atţi 
iubitori ai liricii blagiene. 
Au «vet prilejui să-şi 

reamintească despre crea
ţia Iui Blaga, dar şl să 
afle lucruri inedite de
spre această personalitate 
de marcă a culturii ro
mâne . Un mare câştig a 
fost pentru participanţii 
la simpozion atmosfera 
de poezie, realizată prin 
rostirea versurilor poe
tului, cape a făcut ca su
fletele să vibreze. (V. 
Roman).

CINE-I HAI IA ÎN SEAMĂ PE PENSIONARI?
DI Ioan Macavei, din 

conducerea Ligii pensio
narilor din judeţul Hune
doara, afiliată Ia Federa
ţia Naţională a Pensiona
rilor din România, depla- 
sându-se cu mare greuta
te ia redacţie (venind 
sprijinit de două bastoane), 
are mari nemulţumiri în 
legătură cu modul cum 
Prefectura judeţului. Pri
măria municipiului Deva 
înţeleg să se Implice ta 
soluţionarea dorinţelor în
dreptăţite ale pensionarilor. 
Despre suferinţele şi du
rerile lor s-a mai scris ta 
ziarul nostru, Insă semna
lele nu au fost receptate

de către cei în drept. Ba 
mai, mult, toate demer
surile făcute în* legătură 
cu condiţiile grele de trai 

' şi eu unele cerinţe mi
nime legate de asigurarea 
unui sediu şi unui tele
fon, cart au fost adresate 
până la nivelul guvernului 
şi preşedinţiei, au rămas, 
deocamdată, fără ecou, 
răspunsul primit la una 
dintre scrisori abordând 
cu totul alte probleme de
ci! cele cărora trebuia 
să U se răspundă la o- 
bieeţ.

Izbindu-se peste tot de 
refuzuri, deşi pretenţiile

-  • -  •

Conferinţă de presă
Neliniştiţi de soarta lor 

şi a instituţiei în care lu
crează, de starea de spirit 
care s-a creat în oraş, ca
drele didactice de la Gru
pul Şcolar Inius*ri*t din 
Simeria au organizat mier
curi, te mai a.c, o confe
rinţă de presă la care au 
participat ziarişti din 
presa centrală şi locală, de 
la diferite porturi de te
leviziune. Scopul conferin
ţei de presă — activita
tea unor consilieri locali 
şi un pretins referendum 
iniţiat pentru înfiinţarea 
unui nou liceu in oraşul 
ceferiştilor. Un liceu care, 
aşa cum s-a afirmat la 
conferinţa de presă, se 
intenţionează, după apro
barea Minister nui Învăţă
mântului, să deschidă 
în localul Şcolii Ge
nerale Nr. 2, din locali
tate. Ce condiţii, ce bază 
materială, ce spaţiu poate 
oieri această şcoală pentru

un liceu, cu ce elevi se 
vor înfiinţa primele cla
se teoretice 2! Se argu
mentează prin kilometrul 
parcurs în plus de citire 
eleVul' de liceu până la 
actualul liceu, şi prin e_ 
levii care fac naveta la 
Deva, preferând câteva 
lieee din capitala judeţu
lui ş.a. Se ignoră cu 
bună ştiinţă rezultatele ob
ţinute de Grupul Şcolar 
Industrial din Simeria 
până acum, baza mate
riali deosehită de care 
acesta dispune şi care 
aparţine Ministerului 
Transporturilor. Şi mai 
ales, numărul de absol
venţi de şcoală generală 
de la eele dviâ şcoli din 
oraş şi de la şcolile rurale 
din zonă, posibili concu
renţi la admiterea în li
ceu. Vom reveni cu noi 
amănunte de Ia conferinţa 
de presă. (M. B.).

•  Ziar editat de T{  CASA DE PRESĂ Şl ED ll URĂ JJ „CUVÂNTUL LIBER" DEVA '
societate pe aepurn cu  contat privat I

I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu (  
|  rv vV20€ia! 1991. Cont:4072613110 B.C.R. Deva. |  
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j. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

t
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nu sunt cu nimic exage
rate şi nici de nerezolvat, 
dacă se găseşte înţelegere 
şi bunăvoinţă, mulţi pen
sionari re simt abandonaţi 
şi disperaţi de indiferen
ţa cu care este privită 
aeeastâ categorie de oa
meni , defavorizaţi Decep
ţionat de faptul eă ni
meni nu-i ascultă şi nu-l 
mai ia ha seamă pe pen
sionari, dl I. M. ne spu
nea că, în săptămâna vii- 
toare, îşi va prezenta de
misia de la conducerea 
ligii. '■ ■ ':,Z [. '

NICOLAK TÎRCQB

CINEMA
, •  „PATRIA* DEVA* 
.pară teamă (15- 18): Sea 
of Iove (19-21);

• „FLACARA" HU
NEDOARA : Cavalerul
Diavolului (15—18); Hăr
ţuire sexuală (19—21);

•  -PARÂNG" petro
şani : Blestemul geme
nilor (15—18); Cavale
rul Diavolului (19—21);

O „ZARAND" BRAD: 
Vârsta inocenţei (15— 
11); Faraşutiştii morţii 
(18-21);

•  „PATRIA" ORAŞ- 
TIE : Rockerii atacă ra
dioul (15—17); Interviu 
eu un vampir (18—21);

•  „CULTURAL" LU- 
PENI r Justiţiarul (15— 
17); Ultima bătălie (18 - 21);

SAMBArA,
»  MAI

•  Sf. Mc. Glichcri», 
;Cnv. Serghte Mirturiri- 
! torid;

I  Onomastică; Soft*;
•  S-au născut. în lSCSţ 

J  ALPffONSE DATTDEr
(m. 1897), scriitor fran- 

(cez; fit 1949. scriitorul
> MIRCEA CIOBANU; te 
11924, scriitorul hun «fo
ire an Iv MARtINO VJCIÎ

•  A murit, în 1806,
> SAMUIL MICU CLAIN 
Nte I745L primat isterie 
'român modern din Tran- 
i silvania; '

•  Soarele! răspre: y la 
};o..-a 5.52 şî apone fit 
*20,33;

o Au trecut 132 de 
(zile din ŞlB ; au rămas
*233. ... c - • .  f  ■ %

DU!« SICA, 1 I  
14 MAI f

• Sf. Mc. Isidor din 
(Hios şi Tern pont; Dtr- 
i minica Slăbănogului;

•  Onomastică: îtfoise;
•  S-a născut, in SteA 

(inginerul român AN_ 
(GBZSL SAZJGN1 fim
1925);

O 1948. S-a proclamat 
(oficiat statul Israel;

LUNI, 15 MAI
•  C«V. PaJtoaie cel. 

(Mire; S t Ahite;
•  Onomastică ; 

Andreea;
•  1990. S-au reststbi- 

i Ut relaţiile diptomaii- 
(ce între România şi Va- 
i tiran.

VVAVAWUWVAWAV

•  „LUCEAFĂRUL" 
VULCAN; M orocănoşii 
05—17); Only Y6u *1® 
—21); '

•  „DACIA" HAfEG t 
îngerul păzitor (15-47); 
Pânza de păianjen *18— 
21);

•  CASA DE CULTURA 
CALAN ; Un aii Karate 
Kid (18—21);

•  M ODERN" HUNE
DOARA ; Răzbunare fo r
ţa tă  (18—21);

•  „MUNCITORESC" 
PETRILA: Evadare din 
Absolom (19—21);

•  „MINERUL" LU
NEA: Trăsnăîie familiei 
Addams (19—21);

•  „RETEZATUL" U- 
RICA N I; S tar Trek (ţ® 
- 21);

•  „MUREŞUL" SIME
RIA ; Lady Dragon (19 
- 21);

# ; , LUMINA" ILIA : 
Demolatorul (19—21).

1(din 14 mă- B 
depăşire I

I

In perioada 1—7 sud 
a.c„ din determinările 
analitice efectuate te 
punctele de colectare pro
be din ser au rezultat 
următoarele:

•  Valorile concentra
ţiilor la poluanţi) gazaşi 
(bioxid de azot, bioxid d* 
sulf. amoniac. fenoli, i .  
ciditate) evidenţiază în
cadrarea tor sub limi
tele maxime admise.

•  Pulberile te suspen
sie prezintă 2 depăşiri ale 
CMA In municipiul Bu. 
nedoara (din 4 măsură
tori), două depăşiri în'

zona CSlan

te l - alitatea Zlaşti (din 
9 măsurători).

•  Pulberile 
tabfle „ .
păşiri te perioada 
ţknatft te «na Chişcft- 
daga, valoarea medie în
registrată fund de 1231 
gr/s. te ri teţă de €**A 
** Bf grimp/fimă.

Valorile radioactivită
ţii factorilor de mediu t 
aerosol) filtraţi, 
atmosferice, ape, «ol fi 
vegetaţie *-au încadrat 
te Hmitete de variaţie _ 
al» fondului nataril. |

te ceea ee priveşte erei

de suprafaţă

SAMBATA. 
13 MAI

12.40

7,09 Bună dimi
neaţa de ia Or 

Pferiţi-Vâ de 
*0.00 Serial 

1 «fire e* Black 
11,25 Ecranul;
Cuvinte potrivite; 14JB0 
Actualităţi; IA» Tur
tei Babei « Beveriy
mm*, 9821a (s) » pe
tece — U i  •  Uaad. 
bal masculin: România 
— Japonia (Cep. 2); 
Box — C.M. fRata fi
nală); 19.10 Teleenci- 
elenedia; 20,00 Ac- 
tealHăţi; 20.45 Se. 
riri •  Criumbo (ep. 
17); 22,00 Concursul
Eurovision 1995 (Du_ 
bila). .

mmSm
7,00 întâlnirea d» 

sâmbătă • Program al 
TVR Ctej-N.; 13.00 
Sat Meridian •  Ma
gazin de sfârşit de 
stetămânâ de la laşU 
16J» Desene animate; 
26,30 Serial •  Şi bo
gaţii plâng; 17,30 Se. 
tete muzicală TV; 29,30 
Pariaţi pe campion I
fes): 2M» TVM •  Me-
Stete. 22,80 Volei 
masculin •  România — 
Slovenia; 22.45 Serial 
•  Sania Barbara; 0,30 
Jazz — magazin.

9,00 Desene anima
te (r); 9,30 Reporter 
TELE 7 fiffe lfc30 Se
rial •  Femeia fantas
tică (r); 11,20 Serial •  
Kung Fu (r); 12,10
Chestiunea zilei (r); 
13,10 Staruri pentru 
totdeauna fir); 13.30
Video text; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Documentar; 19,90 La 
Est de Vest ; 20,00
Serial ş  Renegatul — 
Opt te; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
» televiziunii TELE 7 
abc din 12. 05.); 21.» 
Serial •  KJLT.T. — 
CV 23; 22.2» Mitică; 
22^5 Clip Viva; 22,30 
Chestiunea «Hei; 2X30 
Staruri pentru tot
deauna ; OjOO VideO- 
fcxt.

Agenţia de Protecţie 
a Medialul Deva

SM  Videotext; 10,08

t ;  U,

m m  Ftea •  Gri 7i
tem i de mg nw teî 
t lN R r id w ts  Arte 
rietemafincrafkă fi do a i 
portrete ale unor re- 
fitoaei; U m  Vide».

MULTIPLA

DDf 11.05. tete 
Extr. I: 30, U, 38,

ţ f i A
tfrtr. a. a « :  *2, m

4  22, 58. 24.
■str. a  EB-a: 4, 54, 

B4 42, 48, 48.
. Extr. a rV_a : 9. 4
4  n ,  34 22.

■str. a V-a i 22, 45, 
44, 7, 5, 46.

DUMINICA, 
14 MAI

8,00 Bună dimineaţa!; 
490 Abracadabra; 10,00 
Serial a Fantastica fia-

• WlîIPPi ; teHqpV
Lumină dbs 
*: -> ■ vţaţa _
14,90 ActnaHţăţi;
■ Vldeu-magama «r: 
Feteai. .Rapid,..,, 
da; 17,50 Serial •  Sfte' 
Treft; 19,15 Robingtf 
(cs); 20,00 Actuafitâţi; 
20,45 Film a  Tineri 
doctori fadbigertlţi 
(SUA. 1982); n m  Ac
tualităţi; 23,40 CM. 
de handbal masculin: 
România — Algeria 

. D; 459 Rute •  

.p. <fe t !

7.00 5 * 4  _  
dnminicai db te tafi ş ■
13.00 MTV Dfeen ltew 
ee; 14.0» ActorttiHN 
14,10 Desene m m m  
14.4» AutornebOtoa» fi 
MJ». de F 1 al Spaniei;
17.00 Şi bogaţii Mim
(s); 17JI0 Fotbal o
Ultima etapă 
Uionâtulai
20,60 Fertivafiri 
diei româneşti; 2LM 
TVM e Mesager: 21.30 
Oraşe şi civilizaţii;
23.00 Serial •  Santa 
Barbar»; 23,25 Recit, 
tal U2 (partea fi.

OEYASÂTJ

9,00 Desene anima
te (r); 9,30 Serial e
Renegatul (r); 16120
Serial •  .K.LT.T. 
1U0 Mitică (r); 
Chestiunea zilei (re
luare); 12,20 St»urf 
pentru totdeauna (rj; 
12.30 Videotext; «499 
Desene animate; tfiR  
Serial « ALF — ep. 
19; 19,00 AS show j 
20,00 Serial •  Dinas
tia — ep. 22; 2499 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştbri 
a televiziunii TELE t  
abc dl» tel 85.); 2434 
Serial m Hotel — ep. 
23; 22,20 Ţara nimă
nui ; 22,30 CfecstitHMta 
zilei; 232*0 Serial •  
Evadatul — ep. ÎS; 0£» 
Videotext.

9,00 Videotext; 
Observator  e  Antena 
t  ţ i im  
matei 12A0 
CenAHniui 
va. fnregirirase; HM 
Film e Bea eifeştCto. 
de in atB M e a  i 
1546 Wnrldnet « JDw- 
iertarea cancerului fi»

TRAGEREA SUPE» 
LOTO 5/49 

DIN 11.05. 1995

33, 2, 34, II, 34  29.
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O biserici centenari
acesta, Biserica ortodoxă din Leiese împli- 

Mfte IM de aai de câni La fost pusă piatra de te. 
melie. De-a lungul existentei, instituţia a atras in JL 

•ău, la ceas de rugăciune, credincioşii spre a.şi 
i dările fi încrederea ta Dumnezeu, pentru 

«uşi «dări sufletul spre a înfnuata nai uşor greutăţile 
«ar» ia ţinutul pădurea» lor n-au fost «i nu sunt puţine* 
for viaţa este aspră asemenea nunţilor care_i adă. 
postesc pe oameni

Părintele paroh Mir cea Gh. Viad, care oficiază 
foU fo l divin ia bisericile din Leiese, Sohodol şi 
Vadu Dehrit din anal 1883. este un om încă tânăr şi 

mul gospodar se vede încă de la intrarea 
cartea bisericii. Ca ajutorul credincioşilor ţi pito 

contribuţia acestora a strâns materiale pentru repa
rarea lăcaşului de rugăciune care la vârsta sa cea. 
fonsri reclami reparaţii la boltă, dar fi de tencuială 
şi pictură interioară. Majoritatea materialelor sunt 
aduse, ae spunea dânsul. Mai sunt necesari Insă banii 
patent plata meşterilor care să se apuce de lucru. 
Wfowuii din Leiese sunt destui de sărace Foste 
dintre cei Plecaţi ca rosturi in Hunedoara sau mal 
departe şi care acum sunt oameni ajunşi s.or găsi 
Unii care să-i ajute prin sponsorizare pe cei rămaşi 
acasă săwşi iepure biserica. Ar fi uh lucra creştinesc. 
Aşa cum a făcut până acum I.C.S.IT. şl dl directo# 

Gaiţa. E vorba în fond de 6—7 milioane Iei. 
Wttfogtd spiritual a! preotului paroh ce credta- 

nut firesc. Pădurenii sânt oameni buni la 
Punt» calităţile sale părintele a fost invitat '< 

ui predea religia la Liceul Teoretic din Hunedoara, 
dur şt m «caii de pe raza comunei. Este permanent 

die oamenii comunei, la bine şl la greu. Le 
copiii şi Je îngroapă morţii, ti uneşte pe ti

nerii hotărâţi s i păşea «ci împreună în viaţă, oficiind 
Căsătorii cam reunesc întreaga comunitate. Sunt lu
cruri care *â întâmplă ia orice sat, dar, parcă aici, 
la ludea», viaţa ane un curs mai aparte, mai direct fi

!«•

ii Doar opt elevi

în ziua când am fost 
la Leiese i— comună si
tuată in creierul Munţilor 
Poiana Uuscăi, ia circa 
800 m altitudine — era o 
vreme mohorâtă şi fri
guroasă. Nu credem că 
nenea a fost pricina că 
di Comei Lup, primarul 
comunei, era cam pesi
mist in discuţia ce am 
avut-o cu domnia sa, ci 
mai degrabă faptul că — 
aidoma unor alte locali- 

. tăţi îndepărtate de cen
trele urbane — Leiese 
se confnmtă cu o su
medenie de necazuri.

— Vă rugăm, dle pri
mar, să prezentaţi co
muna în fruntea căreia 
vă aflaţi.

— Cu multă plăcere. 
Are cu ceva peste 250 de 
gospodării grupate iu pa
tru sate — Leiese, Cerişor, 
Runcu Mare şi Sohodol. 
Dar să ştiţi că marea 
majoritate a populaţiei 
este îmbătrânită, tinerii 
dueându-se spre orafe, 
Hunedoara In special.

— Ce surse de trai au 
oamenii ?

— Mulţi lucrează In 
minerit care nu şLa re
strâns activitatea, duci 
n-a scos în şomaj. La 
Runcu Mare avem o ex
ploatare forestieră. Dar 
cea mal importantă sursă 
de câştig. In condiţiile 
eând terenul arabil este 
puţin, e creşterea anima-

— Ce culturi se fac la
Leiese ?

— Grâu, porumb, car
tofi. Dar să ştiţi ci re
coltele sunt serios pră
date de mistreţi care s_au

unui primar
înmulţit foarte mult în 
ultima vreme.

— Ştim că ş! la Leiese 
a fost GAP. .

— Da, dar numai cu 
numele, căci oamenii işl 
lucrau terenul ce L-au 
avut înainte. Cum fac şi 
acum. de altfel.

— în aceste condiţii a- 
plicarea Legii fondului 
funciar nu ridică pro
bleme.
— Ba da. Am fi vrut 

să acordăm titluri de 
proprietate, dar n-am 
putut din pricină că nu 
are rine să măsoare pă
mântul şl să întocmească 
actele necesare. Am soli. 
citat să nl se trimită un 
tepomefrist. Promisiuni 
am primit multe, topo- 
metrist n-a venit Şi cu 
pădurea situaţia este în. 
curcată, tot din pricina 
ce v-arrt spus-o mal Îna
inte.

— Creşterea animalelor 
fiind «ea mai Importantă 
ocupaţie, înseamnă că 
Leiese are un şesptel bo
gat

— Are, în prezent a- 
vem 412 bovine, 2165 o- 
vine, foarte mulţi porci, 
cai şa. Drumurile fiind 
grele oamenii cresc şi

mulţi bol. în Cerişor e- 
xistă 26 de perechi, în 
Runcu Mare 13.

— Comuna este de
parte de Hunedoara. Gu 
ce se duc oamenii la 
piaţă?

— Cu duba minerilor, 
Întrucât autobuzul ,Cor_ 
vintrans“ a fost suspen
dat din cauză de ne ren
tabili ta te. Ar. fi bine sâ 
fie reintrodus, chiar in 
condiţiile creşterii preţu
lui biletelor de transport. 
Ar putea să circule cel 
puţin o dată pe săptă
mână, In rtua când «te 
piaţă mare la Hune
doara. ..

— Ce pâine mănâncă 
oamenii?

; — De la fabrica din.
Hunedoara, Vine o dată 
pe săptămână aşezată pe 
o prelată murdară pusă 
pe podeaua maşinii. De 

" multe tei este tare, se 
î aduna, probabil, ce nu 
se vinde In municipiu. 
Dar oamenii o cumpără, 
ci n-au ce face. Sperăm 

5 insă ca te cur l.rd treeba 
să se rezolve. Un parti
cular s_a apucat să ame
najeze, chiar In Leiese,

hrstârie. o
— Dacă tot ne aflăm

man c'6 
muna noasv.
Govăjdie. deci 
Gheţarului. Dr.
Şerban trebuie să v. 
o zi pe săptămână jt. 
Leiese. Nu vine, zice că 
n-are cu ce. Doi: Avem 
aprobat un post de teh
nician veterinar. Este li
ber, că nu vrea nimeni 
să vină. Trei: Am solici
tat secţiei de drumuri şi 
poduri din Hunedoara să 
instaleze pe drumul ce 
vine de la Hunedoara in
dicatoare cu numele lo
calităţilor prin care trece, 
semne de circulaţie. Tot 
CQ promisiuni ne-am a- 
les. Ar fi ele mai multe, 
dar estea sunt cele mai 
grele.

î— Să -ne referim şi la 
mulţumirile primarului 
din Leiese, ca să nu în
cheiem pesimist această 
discuţie.

— Am şi de astea, deşi 
nu multe. Am reparat 
căminul cultural şi şcoala 
din centrul de comună. 
Cu ajutorul ‘minei între
ţinem în burtă stare dru- , 
murile". Vom pune Ia

- punct căminele din Ge_ 
rişor şi Runcu Siare. A- 
vem şi alte intenţii pe 
care ne străduim să 
le împlinim.

- Ce vârstă aveţi, cQe 
Lupu ?

— Treizeci şi trei de 
ani. '

Tinereţea se caracteri
zează prin optimism. 
Nu-i aşa, dle primar al , 
comunei Leiese ?

*

Primară din Le- 
lese numără doar opt 
elevi. Numărul lor mic 
este explicabil prin ple
carea multora dintre lo
calnici spre Teliuc, Hu
nedoara sau Deva, la lo
curi mai joase cum se 
spune, spre a le fi mai bine 
şi lor şi copiilor lor. A- 
cum, după evenimentele 
din ’89, nu ştim câţi 
dintre cei plecaţi se vor 
întoarce acasă. Chiar şi 
eu elevi puţini, şcoala de 
aici îşi trăieşte viaţa 
specifică oricărei insti
tuţii de Învăţământ. în
văţătoarea Susana Muşa 
se pregăteşte pentru a 
primi inspecţia de grad 
fo vederea susţinerii gra
dului didactic I. Elevii 
sunt conştiincioşi, cu 
mult bun.simţ, se pre
gătesc spre a-şi însuşi 
cunoştinţele la nivelul 
oricărui elev. Deşi în
torşi acasă, ei trebuie să 
dea o serioasă mână de 
ajutor în casa părin
teascăS

Cu gospodărirea loca

lului de şcoală se „mer
ge** mai greu. Inspecto
ratul Şcolar Judefoan a 
contribuit de la buget 
pentru procurarea unei 
cantităţi de vopsea, de 
var ş.a. Sprijin s-a pri
mit din partea părinţilor. 
Acum, că şcpala a tre
cut din nou ia bugetul 
Primăriei locale, se speră 
ca problemele de repara
ţii să fie rezolvate mai 
bine, direct. Pe timpul 
iernii, până la data vi
zitei noastre, elevii cu 
•învăţătoarea lor s-au 
restrâns într-o sală mai 
mică care să fie mai 
bine încălzită. Materialul 
didactic necesar este con
fecţionat de învăţătoarea 
Muşa, director, care co
ordonează şi activitatea 
Şcolii Primare din Runcu 
Mare. E greu să coordo
nezi activitatea a două 
şcoli de pe raza comu
nei Leiese, dar dna Muşa 
este învăţată cu greul. 
Şi, pe deasupra, este şi un 
om dăruit meseriei sale 
cu toată pasiunea I

I
Ih
I%
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laicul de leiese
DL sing. Dorin Vasii este conducătorul minei de 

ţaîc din Leiese: L-âm întâlnit ia gura minei, gata să 
intre în subteran. II rugăm să... Întârzie un pic, să, 
schimtjâm câteva vorbe. 7

— Despre mina de la Leiese se cunosc puţine lu
crării Faceţi Dv s Prezentare 1

— Talcul de Leiese se exploatează din vechime. 
De mai mulţi ani scoatem talc din subteran şi din 
două cariere de la suprafaţă.

— Cât? -
— Peste 200 tone dih subteran, in jur de 600 tone 

din cariere. Lunar, bineînţeles,.
? ( —■ Cu ce efective dc mineri?

— Cu 50 de oameni. 99 la sută sunt localnici. Lu
crăm într_un singur schimb.

— Are căutare talcul de Leiese?
— Foarte mare, deoarece este de cea mal bună

calitate. Se foloseşte la fabricarea cauciucului, în ra
mura farmaceutică, la producerea mozaicului, în alte .* 
domenii industriale de bază. \

— înseamnă că producţia este în creştere. ţ
— Desigur S.C. „Talc — Dolomită“ S.A. Hune- i 

doara, în cadrul căreia funcţionăm, are tot mai mari J 
cerinţe din partea beneficiarilor. Noi muncim. ne ţ 
zbatem să le satisfacem. Cu talc mai mult, mai bun. ţ

I

»

I MINERUL PENSIONAR — j
GOSPODAR DE FRUNTE j

I Gospodarul Gheorghe Rădoane transporta gunoi *

Ide grajd pe holdă din hotarul satului Leiese. La că-1 
rută avea înhămat un cai alb, mare, puternic. îl o_ J

I prim, îl mângâiem pe grumaz, pe coama albă ca 1 
neaua. Să-şi mai tragă răsuflarea. .

— îngrăşaţi pământul cu gunoi ? — întrebăm ■'I 
gospodarul.  ̂ -

I - —i Da, sâ fie recoltă bună”— ne spune dumnealui, ’l  
— Câţi ani are calul ? ;§
— Opt. cum e mai în putere. |
— Aveţi şi alte animale? a
— Două vacj, viţel, 38 de oi, doi porci, păsări. |

I Plină ograda. De la 16 ani am muncit la mina de |  
talc. Peste 40 de ani. Dar am ţinut bine şi gospo-I

I dăria. Acuma că sunt la pensie muncesc mai vârtos,. |  
Mă ajută şl copiii.; * I

.  ...Asemenea mineri pensionari — buni gospodari. I 
I sunt mulţi, dacă nu chiar toţi bărbaţii din aceste 1

I minunate aşezări pădureneşti. Din palmele şi sudoarea I 
lor îşi fac gospodării tot mai mândre şi îndestulate, ■  

|  după cum e firea pădureanului din moşi-strămoşi.

I
I

31 UN SAT SUFERĂ

Pagină realizată de TRAIAN BONDOR, 
MINEI, BODEA, Gh. L NEGREA

■  ' Dna Mariâ Croitoru 
I  din Leiese, nr. 14, venea

I de la magazin. Cu Mi- 
haela-Gabrieia, de un an

I şi jumătate, in braţe, cu

I Ecaterina (de 4 ani) şi 
Mihai-Marian (de 5 ani)

I ţinându-se aproape. In
trăm în vorbă. 

m — Trei copii ca grei 
I  flori. Să vă trăiască!

— Şi ai dumneavoastră. 
— Tăticu* unde-i? — II 

întrebăm pe Mihăiţă.

$1 sa
— La Brad, la sondă. 

11 sondor.
— Când vine acasă?
— Vine şi ne aduce 

ceva bun. La toţi trei.
— Tu când mergi ia 

şcoală ?
— Mai am. {Poate In 

celălalt ar..
— Gospodărie aveţi ? —întrebăm pe Mihăiţă. — Gospodărie aveţi ? — ~  Ii duc cu mine. II Asemenea. I

o Întrebăm pe tânăra 
mamă.

— Avem gospodărie 
bună. Pământ, vite. 
Gând bărbatu-meu e la 
lucru mă ocup eu de gos
podărie, împreună cu pă
rinţii.

— Şi copilaşii ?
— Ii duc cu mine II

fain Şi le place afară. 
Trebuie ţinută şi gospo
dăria, trebuie avut grijă 
şi de copii. Aşa-i la noi.

— Vă ascultă?
— îs tare buni. L
— Seamănă cu tata, 

glumim.
— Şi cu el şi cu mine.
— Doamna Maria, să 

vă trăiască, să aveţi 
numai bucurii după ei.

— Mulţumim frumos. 
Asemenea.

DE SETE
De vreo opt ani satul 

Cerişor suferă crUnt de 
sete. Din ce pricină ? 
Fiindcă, deşi prin loca
litate trece conducta ce 
aprovizionează mina din 
Crăciuneasa cu apă, a 
fost deconectat de la 
instalaţie. Aşa că oa
menii sunt nevoiţi să 
aducă apă de băut cu 
butoaiele de la mare 
distanţă, să bată dru
muri lungi pentru a 
adăpa animalele. Rostul 
acestor rânduri este de 
a sensibiliza conduce
rea minei Crăciuneasa 
ca, împreună cu primă
ria, să găsească o solu
ţie pentru a asigura apă 
satului Cerişor, pentru 
ca oamenii şi animalele 
să nu mai sufere de sete.

APROAPE 
CENTENAR

Dl Gheorghe Muşa 
Nerva din Leiese este 
cel mai în vârstă om 
din comună. Are 97 
de ani şi se simte bine. 
Nu, mai poate munci 
la câmp. dar face toate 
treburile din ogradă, ci
teşte zilnic ziarul. Gh. 
M.N. a crescut' doi ne
poţi care sunt acum 
r.iari, unul e stabilit la 
Braşov, celălalt la O- 
radea. Cel de la Bra
şov vine des pe la un
chiul său şi îi sapă, îi 
coseşte, îi mai aduce una 
alta, din puţinele ce 
are nevoie omul ce va 
împlini peste puţină 
vreme, un secol de 
viaţă. La mulţi ani, cu 
sănătate, moş Gheorghe!

W r .
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D in  lumea largă.
Inamicul numărul 1 —  terorismul de masă

„Să vă fie teamă, să 
vă fie foarte teamă" scrie 
cu caractere mări „The 
New Republic" pe coper- • 
ta ultimului său număr 
din aprilie. Săptămânalul 
Americii culte şi „libe
rale" avertizează că în
tâmplări precum cele din 
metrourile japoneZfe sau 
de la Oklahoma City .nu_s 
decât „aperitivul" dezas
trelor ce sunt de aşteptat. 
Deoarece escaladarea te
rorismului internaţional 
va conduce curând la a- 
tacuri cu arme biologice 
cu consecinţe apocalipti
ce. Spune articolul, sem. 
nat de Robert Wright: 
„Dacă cineva vă cere să 
ghiciţi care va fi prima 
tehnologie ce va permite 
să fie ucişi o sută de mii 
de americani într-un sin
gur atentat, nu trebuie

să ezitaţi: pariaţi Pe ar
mele bacteriologice. Şi nu 
pe sofisticate virusuri e- 
laborate pe cale geneti
că, ci pe armele biologi
ce din prima generaţie, 
aceleaşi pe care secta ja
poneză era pe cale de a 
le fabrica".

IN ANUL 2000

Apărută la chioşcuri o_ 
dată cu deschiderea con
ferinţei de la New York 
asupra reînnoirii „TNP", 
tratatul de non-prolifera- 
re nucleară, analiza din 
„New Republic" se 'O- 
preşte asupra celor trei 
„familii" de arme de -dis
trugere în masă: nuclea. 
re, chimice şi bacteriolo
gice. Iar concluzia es

te pesimistă : „Cu cât ar
mele sunt mai teribile, cu 
atât se face mai puţin 
pentru a le limita răs
pândirea".

La conferinţa asupra 
tratatului anti-nuclear, ca
re se va încheia pe 12 
mai, 178 de ţări ezită în
că asupra căii de urmat s 
reînnoirea pe termen ne
limitat a tratatului sau 
stabilirea unei limite în 
timp a valabilităţii nor
melor TNP. Şi, între timp, 
un grup de ţări în frun
te cu Israelul şi India 
şi-au construit bombe a- 
tomice, refuzând să sem
neze tratatul. în vreme ce 
altele, precum Iranul şi 
Irakul, visează şi ele să 
devină puteri nucleare, iar 
cei mari, SUA şi Rusia, 
fac foarte puţin pentru 
a-şi micşora arsenalele.

I F L A S H  S T O R Y  !I I
|  Resturi de copii la sediul sectei jI I- Poliţia japoneză a descoperit fragmente de o'ase _

I de copii la sediul sectei „Aum Shinrikyo" — „Subli- I 
mul Adevăr", suspectată de a fi organizat atentatul 5

I cv gaz neuroparalizant în metroul din Tokyo, atentat I 
în care şi-au pierdut viata luna trecută 11 persoa- j 

Ine şi peste 5000 au fost intoxicate. Fragmentele oa- |

I” selor a cel puţin doi copii în vârstă între cinci şi ze- ■  
ce ani, ale căror trupuri fuseseră anterior incinera- |  

_ te, au fost găsite la unul dintre sediile sectei la vest a 
I de capitală. |

I” Legat de acest episod, poliţia niiponă l-a arestat pe a
„ministrul de interne" al sectanţilor, considerat u-1 

■  na dintre figurile cele mai importante ale acestei or- |  
I ganizaţii criminale, I

I Concomitent ancheta continuă şi în Rusia, unde I 
Secta japoneză dispune de foarte mulţi adepţi şi un- |

I de preşedintele Boris Elţîn a ordonat poliţiei ruse să I 
pună la dispoziţia colegilor din Japonia întreaga do- I

I cumentaţie de care dispune referitor ia activitatea I 
„Sublimului Adevăr". *

|  Un curs pentru prostituate J
I Aşa ceva nu putea să apară decât la Amsterdam: -

I un curs pentru prostituate, cuprinzând lecţii privind I 
folosirea corectă a prezervativelor, ţinerea contabili- ■

I tăţii unei case de toleranţă, o corectă pregătire sâni- |  
tară şi o, deloc superficială, pregătire în materie de ■  

I legislaţie. Cursul profesional e ţinut cu regularitate de |

I* docenţi experţi, proveniţi de la un „Centru de infor- ■  
maţie pentru prostituate" fondat la 26 august anul |  

- trecut' de o „cx“, Mariska Majoor. _ a
II Primul program, care a costat 250 florini olandezi |

IB (cca 170 dolari), pentru şase şedinţe a câte şase ore, a 
s-a bucurat de un asemenea succes încât iniţiatorii |  

■  s-au găndit deja la o lărgire a cursului, care suprinde |  
I şi lecţii de istoric a prostituţiei. Se arc în vedere de I

I asemenea completarea demonstraţiilor practice, cu 
aplicaţii efective. Până acum acestea au constat în

I vizite la sex-baruri, unde aspirantele la această „no- I 
bilă" profesie au putut vedea la ce se pot aştepta şi ■

I în ce constă munca lor, după care experimentele prac- I 
tice au continuat în aule, cu ajutorul actorilor. ■

I

Roâocop Începe 
sa devină
REALITATE

Revelaţiile lui Michael 
Deering, şeful sectorului 
cercetări al „Sun Micro
systems" din California, 
pentru magazinul englez 
„Computing" ar putea să 
pară de domeniul SF_u- 
lui. Şi totuşi, ele trebuie 
luate în serios : există 
posibilitatea de a crea 
hibrizi umani prin „al
toirea" de chipuri. Deo
camdată, cele mai im
portante succese în acest 
sens le-au obţinut cerce
tătorii de la Universita
tea Stanford care au in
trodus chip de silicon în 
membrele iepurilor de 
casă.

Pentru continuarea ex
perienţelor pe om s_au 
oferit deja mai mulţi de
ţinuţi scandinavi. Aceşti 
oameni ar putea pune în 
contact propriile creiere 
cu surse de informaţie ex
terne, cu ajutorul com
puterului.

Pentru îndepărtarea ori
cărui echivoc, Deering a 
precizat că, departe de a 
fi motiv de coşmar, a- 
ceastă tehnologie ar pu
tea fi de un ajutor deo
sebit, mai ales pentru he
miplegiei sau pentru per
soanele care au suferit 
amputări şi care, acum, 
ar putea să-şi „simtă" din 
nou membrele pierdute.

Şi încet-încet, aventuri _ 
ştiinţifico-fantastice din 
filme precum „Total Re- 
call" sau „Robocop" vor 
deveni realizabile, hibri. 
zii umani fiind „tehnic 
posibili, chiar dacă până 
la ei mai este un drum 
lung de parcurs".

1 ULTIMUL
2 Îm pă r a t
I ş i-a  r e g ă sit  
j str ă m o şii

I Ultima văduvă a uL.
|  timului împărat chinez 
* s-a rugat pe 5 aprilie, 
|  pentru prima dată, la 
« ceea ce ar trebui să fie 
I locuinţa de vară a au- 
'  gustului său consort. în 
|  „ziua morţilor" cele- 
J brată în această mîer-

I curi de aprilie in în
treaga Chină, şi cenuşa 

J lui Pu Yi al zecelea îm- 
|  părat al dinastiei Qing 
J şi-a primit onorurile fu- 
I nebre prevăzute de tra- 
< diţia budistă. Un lucru 
I de neînchipuit în Ghi_ 
J na populară până la re- 
I voluţia lui Deng Xiao- 
I ping. Inscripţia de pe 
* piatra tombală a rămă_

I şiţelor jui Pu Yi (care 
până la 26 ianuarie s-au

I aflat într-un crematoriu 
public) nu face nici_o 

J referire la aleasa con- 
( diţie a celui care a fost 
« împărat al Cerescului 
I Imperiu între 1909 şi 
'  1911 : „Mormânt pentru

( domnul Aisin Gioro Pu 
Yi", „Domn", nu „îm- 

j părat".
I Poziţia'mormântului e 
2 totuşi de natură să su_ 
|  gerezg adevărata călită- 
J te a defunctului. El se 
|  află la doar câţiva me- 
* tri de somptuoasele 
I mauzolee îh care se a- 
î flă aproape jumătate 

din domnitorii dinastiei 
Qing, la 120 km de 

i Beijing.
Li Shuxian are 70 

* de ani şi a fost a cin- 
J cea soţie a lifi Pu Yi,
1 căsătoria având loc 

când acesta, deja răs- 
| turnat de la putere,
« era grădinar la Beijing.

Mormântul, simplu dar 
J înfrumuseţat de prezen

ţa unui prun în floa
re, a costat cca 1,2 mi- 

2 lioane de dolari şi a 
( fost plătit de Un parti- 
* cular care şi-a păstrat 
ţ anonimatul.

ALARMĂ LA COSTA SMERALDA
Costa Şmeralda, celebra staţiune turistică din 

Sardinia, s-a transformat săptămâna trecută într-ua 
veritabil Lochness, toţi locuitorii pornind în căutarea 
„monstrului" pe care doi grădinari se jură că l-an 
văzut. Pădurari, servicii de‘ordine, până şi ,un eli
copter al pompierilor au fost mobilizaţi deocamdată 
fără succes. O falsă alarmă, aşadar ? O găselniţă pu
blicitară ? Se pare că nu. Ar putea fi vorba de un gi
gantic şarpe boa, fugit în urmă cu 7 ani din parcul 
unei vile aparţinând unui miliardar grec, Spiros Pa- 
padoupoulos, care îşi transformase proprietatea într-o 
grădină zoologică.

întâlnirea cu reptila s-a produs pe 26 aprilie In 
zona golfului Porto Gervo, unde se află câteva dintre 
cele mai frumoase reşedinţe ale staţiunii (Silvio Ber_ 
lusconi, de pildă, are acolo două I). Magnatul grec a 
confirmat „evadarea" şarpelui, un boa, un „constric
tor" provenind din Amazonia.

„Părea un tub cenuşiu al unei instalaţii de irigat 
care, dintr-o dată, a început să se mişte", au decla
rat grădinarii. Persoane serioase, altminteri, după a- 
precierile poliţiei locale, şi care cunosc bine parcurile 
vilelor. In ceea ce îl priveşte, PapadoupoulOŞ, care 
are ca unic hobby animalele tropicale, papagali şl 
şerpi, a asigurat că şarpele evadat n-ar trebui să fie 
considerat periculos, deşi acum ar trebui să aibă niş
te dimensiuni impresionante (avea peste dpi metri 
lungime încă acum 7 ani, când a dispărut din cuşcă), 
La rândul lor, experţii au fost tentaţi multă vreme 
să considere că acel boa nU va putea să supravieţu
iască, Sardinia nfefiind Amazonia. Şi totuşi... Acum a_ 
larma e generală : vânarea „monstrului" a început.,

„ÎNMORMÂNTAREA PERENĂ"
Americanii o definesc „înmormântarea perenă", 

înţelegând prin aceasta că individul atins .de această 
teribilă boală moare, în fiecare zi, puţin câte puţin, 
mintal şi fizic. O decădere continuă, aşadar, la care 
rudele bolnavului asistă neputincioase. Căci „morbul 
lui Alzheimer" (sau demenţă senilă) distruge încet, 
dar inexorabil, rămânând încă şi azi una dintre ma
ladiile indescifrabile ale erei modeme» O maladie a- 
supra căreia s_a păstrat până acum un adevărat mis
ter, deşi numărul celor pe care îi atinge nu este de
loc neînsemnat : opt milioane numai în Europa, a 
patra cauză de mortalitate în SUA, după accidentele 
cardiovasculare, cancer şi diabet. Singura şansă ar fi 
un diagnostic precoce, care ar permite să se intervi
nă pehtru a stopa tendinţa de degradare celulară prin 
utilizarea de „marcatori biologici".

Acestei boli şi căilor de tratare i_a fost consa
crat în zilele de 28—29 aprilie un important colocviu 
internaţional la Milano, organizat de Asociaţiile eu
ropene şi italiană care se ocupă de morbul Alzhei
mer. Tema centrală fiind una de etică: costul între
ţinerii acestor bolnavi de către familii şi societate 
fiind mare. Recent, in SUA, s-a calculat că, anual, 
pentru fiecare om atins de „boala lui Alzheimer" tre
buie cheltuit echivalentul a 70 milioane lei. Căci, vor
ba unui cercetător, „asistenţa medicală trebuie să fie 
25 de ore din 24". ■.
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Regina oferă camere mobilate
Regina închiriază : Bu

ckingham Palace a fă
cut cunoscut că 60 de a- 
partamente aparţinând su
veranei vor fi oferite, la 
preţuri „convenabile" (e- 
chivalentul a ceva peste 
10 milioane de Iei lunar) 
pe piaţa liberă. După cum 
se ştie, până acum aces
tea erau rezervate doar 
pentru oaspeţii coroanei. 
Elisabeta va reuşi astfel să 
pună deoparte, în fieca. 
re lună, o sumă frumuşi
că ce-i va fi de folos 
pentru lucrările de între
ţinere ale somptuoasei sa

le reşedinţe. Apartamen
tele, elegant mobilate, se 
găsesc în cele mai bune 
cartiere din Londra.

Pentru a putea face fa
ţă cheltuielilor mereu mai 
mari ale casei regale, su
verana, care de câtăva 
vreme nu se mai află în 
fruntea listei celor mai 
bogaţi oameni din lume, 
s-a văzut obligată, în pre
mieră, să deschidă, con
tra cost, publicului, pe 
timpul lunilor de vară, 
chiar câteva saloane de 
la Buckingham Palace.

Şi guvernul britanic a

re în vedere efectuarea u. 
nor noi reduceri ale ser
viciilor puse gratuit la 
dispoziţia reginei Elisa
beta a II.a : trenul spe
cial, avioanele rezervate 
ei, folosirea yacht-ului 
„Britannia".

Un. purtător de cuvânt 
al Buckingham Palace a 
declarat că e sigur că 
apartamentele regale vor 
constitui o afacere sigu
ră, dat fiind că există nu
meroase persoane cu da
re de mână fericite să 
cheltuiască orice sumă 
doar pentru a se putea 
lăuda în faţa prietenilor 
că au avut cu chirie un 
apartament proprietate a 
Windsor-ilor !
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în lumea academică din 
SUA nu se vorbeşte de
spre altceva : Gina Grant, 
19 ani, ŝtudentă model a 
celei mai prestigioase u- 
niversităţi, a fost exma
triculată pentru că şi-a 
ucis mama. „Nu am dat-o 
afară pentru asasinatul în 
sine — precizează purtă
torul de cuvânt de la 
Harvard — ci pentru că a 
minţit în cererea sa de 
înscriere, afirmând că 
mama îi murise într-un 
accident auto".

„Cazul", care a dezlăn
ţuit o maree de polemici

Universitatea Harvard exmatriculează o studentă model: „matricida‘1
în jurnale şi la t.v., îm
părţind opinia publică în 
două tabere opuse, a în
ceput în decembrie tre
cut. Când, după ce a e- 
xaminat formidabilul cu- 
rriculum ai tinerei orfa
ne, absolventă cu punctaj 
maxim al liceului şi elo
giată- într-un lung arti
col în „Boston Globe" 
referitor la copiii care au 
ştiut să depăşească ad
versităţile vieţii, Harvard

a decis să o primească 
între studenţii săi.

Dar la puţină vreme 
Universitatea a primit o 
scrisoare anonimă din Ga_ 
rolina de Sud, plină cu 
tăieturi din ziare care 
vorbesc despre Gina. Ca
re, se descoperă, este in
tr-adevăr orfană, dar nu
mai fiindcă la 14 ani a 
zdrobit capul mamei sale 
cu un candelabru. Fapta 
odată descoperită şi re

cunoscută, Gina a ispăşit 
o pedeapsă de şase luni 
într-o închisoare pentru 
copii. „Era o mamă vio
lentă şi alcoolică. Mă bă- 
tea la sânge", se apără 
ea. De partea sa are nu
me celebre, precum Alan 
Dershowitz, docent în 
drept la Harvard, avoca
tul starurilor de la Holly
wood. „Gina a fost în 
mod spectaculos reabilita
tă şi merită să-şi recon

struiască viaţa", afirmă o- 
mul legii. Dar de cealaltă 
parte, alţii susţin că lo
cul său ar trebui să fie a_ 
cordaţ altor tineri, la .fel 
de merituoşi şi care n.au 
ucis pe nimeni’.

Pentru a constrânge au
torităţile să-şi schimbe i- 
deea, studenţii de la Har- 
vard au organizat o ma
nifestaţie în favoarea'co
legei lor. Şi, de aceeaşi 
parte, au luat atitudine şi

alte două instituţii con
curente. „Boston Univer- 
sity", al cărei preşedinte, 
John Silbert, este cunos
cut pentru ideile sale 
conservatoare, a invitat-o 
pe Gina Grant să pâră. 
sească Harvard _ul şl să 
se înscrie la Universita
tea sa. Iar „Columbia" 
din New Yprk susţine 
chiar că-tânăra Grant es
te deja studenta sa de 
mai multă vreme!
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î  REFLECŢIA. SĂPTĂMÂNII
S O ,.De ce să ne temem de neantul care ne 
î  aşteaptă, atunci când el nu se deosebeşte de 
5 acela care ne precedcază ? Acest argument al 
ţ  anticilor împotriva fricii de moarte este de ne

acceptat drept consolare. Înainte, aveam şansa 
de a nu exista ; acum existăm, şl această părti
cică de existenţă, deci de nenoroc, se teme să 
nu dispară. Părticică nu e cuvântul potrivit, j;

! pentru că fiecare se preferă sau, cel puţin, se!; 
£ consideră egal universului", 
î  EMIL CIOBAN
dWrtWVWWWWWV^WJWVWVWVVWWVVWVWf

)

V

ÎNTÂLNIRE CU EMIL CIOBAN
O «Uu călugăr ţi un măcelar se încaieră în in

teriorul fiecărei fiinţe".
O nDe ce nu pot spune, împreună cu acel rabin 

hasidic: „Binecuvântarea vieţii mele este că n-am 
avut niciodată nevoie de un lucru înainte de a-1 a- 
vea!“.

O „A fi în viaţă — dintr-o dată sunt frapat de 
straniul acestei expresii, ca şi cum ea nu s-ar aplica 
nimănui".

O „Dacă, altădată, în faţa unui mort mă între
bam : „La ce i-a servit oare faptul de a se fi născut ?“, 
acum îmi pun aceeaşi întrebare în faţa oricărui om iii 
viaţă".

O „Numai Dumnezeu dispune de privilegiul de 
a ne abandona. Oamenii nu pot decât să ne pără
sească...".

O „Această secundă a dispărut pentru totdeau
na, s-a pierdut în masa anonimă a irevocabilului. Ea 
nu va reveni niciodată. Sufăr şi nu sufăr pentru asta. 
Totul este unic — şi neînsemnat".

O «Nu dăinuie decât ceea ce a fost conceput în 
singurătate, cu faţa la Dumnezeu, fie că suntem cre
dincioşi sau nu*.

© «Ai* pierdut născându-ne tot atât cât vom 
pierde murind. Totul".

O „Tot ceea ce e viu produce zgomot, — Ce ple
doarie pentru mineral 1*.

0  „Timpul, bogat în mijloace, mai inventiv şi 
mai milostiv decât credem, posedă O remarcabilă ca
pacitate de a ne veni în ajutor, de a ne oferi oricând 
o nouă umilire".

0  „Lecţie cotidiană de moderaţie: să te gândeşti, 
fie şi pe durata unei străfulgerări, că într-o zi se va 
vorbi despre rămăşiţele noastre".

0  „A fi urcat toată noaptea Ilimalaya — şi să 
numeşti asta somn".

0  „Marea, singura originalitate a iubirii este 
de a nu face fericirea distinctă de nefericire".

Selecţie de ILIE LEAIIU

I SUPERSTIŢIILE î
J SEMNE BUNE... J
( 0 Cine face perne din puf de raţă are o căsnicie | 

fericită. I
J 0  Agata, piatră semipreţioasă, purtată ca talis- j 
I man, protejează omul de tot felul de pericole, inclusiv |
» de trăsnet. *
I 0 Porumbelul surprins cu privirea în zbor adu- I 
* ce noroc. *
| 0 Ciorapul luat din neatenţie pe dos e semn de |
J primire a unui cadou. '
|  SEMNE RELE...
I 0 Răsturnarea scaunului de cineva înseamnă 
* blestem. *
I 0 Cuţitul nu trebuie dăruit, căci „taie“ prietenia. 1
J 0  învârtirea farfuriei de către cineva dinainte J
I aduce ghinion. _ |
« 0 Cine doarme sub salcie riscă a avea necazuri. *
| 0 Corbul văzut în zbor e un mesager al nenoro- |
* cirii. «

I Toate superstiţiile „prind viaţă" prin autosuges- I 
tie, care creează situaţii neplăcute şi chiar dramatice J

|  uneori. (N.Z.) |

I

C A L E I D O S C O P
CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATUBA !

SPECII DE PLANTE OCROTITE
Pe teritoriul ţării precum şi al jude

ţului nostru sunt anumite specii de plan
te rare sau pe cale de dispariţie, impor
tante din punct de vedere ştiinţific, eco
nomic sau estetic, care pe baza legilor în 
vigoare au fost puse sub ocrotire. Aces
tea sunt următoarele : zimbrul (Pinus cem- 
bra), răspândit în zona subalpină, între 
1700—1900 m altitudine. In Parcul Naţio
nal Retezat se află cea mai întinsă sta
ţiune de zimbru din ţară; tisa (Taxus 
baccata), arbore răspândit sporadic  ̂în e- 
tajul montan al făgetelor şi răşinoaselor; 
albumiţa, floarea de colţ sau steluţa (Le- 
ontopodium alpinum), podoabă a munţi
lor şi simbol al turiştilor, răspândită în 
zona calcaroasă a Retezatului; ghinţura 
galbenă (Gentiana Iuţea), plantă medici
nală ce creşte în Retezat; smirdarul (Rho- 
dodendron kotschyi), răspândit adesea în 
jurul grohotişurilor din jnepenişuri .; la
leaua pestriţă (Fritillaria meleagris); bul
bucii de munte (Trollius europaeus); sân
gele voinicului (Nigritella rubra şi N. ni- 
gra); iedera albă (Daphne blagayana); 
angelica (Angelica arhangelica); flămftii- 
zica (Draba domeri); centaurea (Centau- 
rea retezatenzis); crinul de munte (Lilium 
•jankae); majoritatea răspândite în zona 
montană şi subalpină a Parcului Naţio
nal Retezat.

De regimul de ocrotire se bucUră şi ur
mătorii arbori seculari din cuprinsul ju
deţului nostru : Gorunul lui Horea de la 
Ţebea <jin comuna Baia de Gris ; Goru
nul uriaş de la Leaoţ, comuna Tomeşti;
Castanii comestibili de la Suseni, comu
na Râu de Mori, precum şi toate speciile
* • * • * • * ' • * • * • * # • • » • *

Retezat. ALBUMIŢA sau FLOAREA DE 
COLŢ (Leontopodium alpinum).

de castani comestibili (Castanca vesca) t 
Arborele de lalele (Liriodendron tulipi- 
fera) de la Iscroni — Aninoasa.

Se interzice defrişarea şi exploatarea 
sub orice formă a formaţiunilor de jne- 
peni (Pinus mugo), situaţi la limita go
lului alpin şi în fondul forestier pe tere
nurile în pantă din masivele muntoase 
ale judeţului Hunedoara.

Ing. IACOB TRAIAN,
Orăştie

© — Am aflat că soţia 
dumneavoastră a născut o 
fetiţă. Felicitări 1 Cu cine 
seamănă, cu dumneavoas
tră sau cu mama ?

— Nu ştiu. Încă n-a în
ceput. să vorbească...

O — Bunicul meu a fost 
un om foarte curajos. Se 
spune că odată a intrat în
tr-o cuşcă în care se aflau 
trei lei.

— Desigur, l-aţi felicitat 
când a ieşit I

— Dar cine a zis că a 
ieşit ? !

O Un robot intră într-o 
bancă şi fură o sumă ma
re de bani. La ieşire e a- 
costat de un alt robot ca
re, ameninţându-1 cu o şu
rubelniţă, îl somează :

— Banii sau bateria !

O Un canibal se confe
sează unui prieten :

— Sunt foarte amărât.

— De ce ?
— La nici o agenţie ma

trimonială n-am găsit o 
femeie pe gustul meu...

O Stăpâna către servi
toare :

— Nu eşti bună de ni
mic, Marioaro!... Eu fac 
mai multă treabă decât ti
ne 1

— Doamnă, nu oricine se 
naşte pentru a fi slugă I...

© Un celibatar de 95 de 
ani, citind o revistă de me
dicină, află că bărbaţii că
sătoriţi trăiesc mai mult.

Ridicându-şi privirea din 
pagină, zice visător:

— Cred că e timpul să 
mă însor şi eu I...

O Doi profesori, specia
lişti în fizică atomică, stau 
de vorbă într-un' restau
rant. La un moment dat 
pe lângă ei trece o blon
dă sexy. Unul dintre ei 
zice :

— Să nu-ţi vină să crezi I 
Ce interesant s-au grupat
atomii în corpul ăsteia I •%

Culese şi prelucrate 
de ILIE LEAHU

•  * • * • * • * • *  
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PLANTE
LONGEVIVE

In deşertul Mojave, 
din SUA, a fost desco
perită cea mai „bătrâ
nă" plantă din lume. Cu 
ajutorul carbonului ra
dioactiv a fost stabili
ta vârsta exactă a plan-- 
tei respective —> 11700 
eje ani. Este vorba de 
bătrânul arbust „creo- 
zot", denumit „Regele 
coloiiă". înaintea aces
tei descoperiri, recordul 
de longevitate la plan
te era deţinut de pinii 
din familia Pinus aris- 
tata, care ajungeau pâ
nă la vârsta de 5000 de 
ani. Ceva mai „tânăr" 
este un arbore din fa
milia Sequoia gigantea, 
aflat în California şi 
botezat „General Sher- 
man“, care nu are de
cât... 2500—3080 de ani. 
In schimb este consi
derat cel mai înalt ar
bore din lume, măsu
rând 83,80 m înălţime, 
iar circumferinţa la 
sol măsoară 31 m.

N. ZAMFIR

"■3

Decalog ° 10
— Mamă, noi de ce 

nu avem maşină ? Atâ
ţia colegi sunt aduşi ca 
maşina' la şcoală. Şi a- 
poi nu avem nici video 
şi nici cuptor cu mi
crounde cum are tanti 
Popescu. Tu speli tot CU 
maşina cea veche, tata. 
de ce nu-ţi cumpără u- 
na automată ? Şi mai 
ştii mamă ce ţi-ar tre. 
bui ? O maşină de spă
lat vase, Gicu spune că, 
mătuşa lui din Gertha-' 
nia are aşa ceva şbi a-.

CLEPSIDRA

duce şi mamei lui la 
vară. Şi nici filtru de 
cafea nu ’ ai, tot în ibri
cul vechi îţi îhcî dimi
neaţa cafeaua. Ieri când 
am fost la Coriha'- mi-a 
arătat noul lor telefon 
cu memorie, să -vezi ce 
meseriaş este! Apoi â- 
mărâtul tău de âspfcfa* 
tor nu mai aspiră aici 
puful, să-l vezi pe a Ini 
tanti Lenuţa cum ridi
că şi covorul. Bine că' 
avem măcar televizor- 
color ca să pot spune 
că avem şi noi ceva I.;.: 
'  — Copilul meu, dar 
noi avem cea mai ma-, 
re avere din lume : IU
BIREA. Mulţi ne invi
diază familia. Bucură-te 
de ceea ce ai şi „nu dor 
ri nimic ce e al altuia",

INA DELEANU

,

JU

C u  z â m b e tu l  

pe b u ze
• — Am vizitat 

muzeu şi am pus mâni 
un leu. M-a muşcat.

— Pesemne 
împăiat.

nu era

•  — Ce părere ai despre 
noua mea piesă de teatru?

— Admirabilă! tn spe
cial hoţii din actul 11, 
Ţi-au retişit grozav. Chiar 
şi ceea ce e spus e furat!

Găsite de 
GII. I. N.

GRAFO — CLI P URI
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ORIZONTAL : 1) Protagonista unor nu

mere în premieră ; 2) Ganal de transmisie
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în circuit închis — Dulceaţă servită cu 
apă; 3) Tip specific de imobil — Roză
toare printre fiare ; 4) Aflat la putere — 
Comparativ avantajos cu subliniere fami
liară ; 5) Mijloc de circulaţie ! — Partici
pantă de încoronare; 6) Există cât sunt 
vii — Nu e chiar la fel; 7) Goluri în dis
cuţie — SpeciaTist în materie de mine ţ 
8) Ultimul dintre cuceritorii lumii — Ri
dicate în... slavă ; 9) Unitate cu profil a- 
limentar — Baza statului papal; 10) Cu
vânt de ordine.

VERTICAL î 1) Domeniul de activitate 
al unor găinari; 2) Se trage din rărunchi 
— Admis la fără frecvenţă; 3) Gol mar
cat de toată frumuseţea — A viza o po
ziţie sus-pusă; 4) Tătucul care nu mai 
este — Gu noaptea-n cap; 5) Recunoscut 
selecţioner la bob — Desprinse din vrej !; 
6) Apucate-n cleşte 1 — Transmis fără gri
jă ; 7) Se prezintă cu distincţie (pl.) — Fa
ce, pe scurt, ocolul pământului; 8) Per-

turbaţie nedorită pe glob — înnegrite 
printre... ţepi ; 9) Cuprinse în fondul scrip
tic — Tip de vas comercial ; 10) înde
plineşte funcţii de stat.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „FLORI" 
apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

1) CREŞA — OMĂT; 2) RARE — ELI
TA ; 3) IVORIN — MOI; 4) NA -- ANE
MONE ; 5) COFA — AZ — R; 6) M — 
FI — ATAC; 7) APICOLI — AV; 8) 
IOL — RASURI ; 9) AMICI — ORIE; 
10) LIŢĂ — PRIER.

Soluţia problemei din nr. trecut :

1. Ng5! elC
2. Td2 mat
î . ------ elD
2. Tf7 mat
1. ------  Rel
2.. Nh4 mat

MAT ÎN. 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :
alb : Rh5, Dc4, Ce4
negru • Rf5. Nf4. p : e7 şi f6

•  Sâmbătă, 13 — Duminică, 14 mai 1993



*«*-*-» - ■  «UI.». »»». »—-»■*

I

Ş I R E F O R M A
întâlnirea de lami desfă- 

rccent la Geoagiu 
$ inspectorilor şefi ai 

i Sm im s  din todeţe 
s Io prim «dan câteva 

importante «are 
: «ferma şi perspec- 

acestei instituţii, Io 
. vieţii şi sănătăţii 
“ “ " Ia intâl- 

jdLdr. PETRE GIO- 
dtoecteraî general 

Sanitare din 
«e-a răspuns, cu 

SÎ®3Şilâl5lM, ... "̂ S- - 
! #v* tetrebări. «Ne-*» lo- 
MHUO la Geoagiu Băi îo- 
tgpsfeţ» până la elaborarea 
Legii Poliţiei Sanitare — 
«are poate să dureze un an 
sau chiar şi mai mult *-

- , , .  .. j j p .

. * «ă 
problemele c— 

Kistente In faţa noastră. 
.^Ipra <—wgiiw. avem tn va- 
<to*e partea asigurare a 

•f itultenntei medicale te te- 
tetă «ă după 
de la Geaa îu 

» t câteva Mei, 
gânduri, ier noi nu 

dă aşteptăm până 
' fa. 

ur-
apariţiei aceste.

Ce hotărâri de gte- 
i că se io*.

’j ate a ii ela-
a voiri hi

UtelSiot |2»n; tera?
domeniul nostru 

două hotărâri sau 
j- chiar una satură. Ar

de «na cate să ‘ 
desfăşurarea a-

.. __medicale te uni-
i:m m  pentru -perioada de 

tranziţie, în care vrem să 
VteteptewPă» obligativitatea 

acestora de a plăti aris- 
tenţa medicală, întreprin
derea având dreptul, de 
daţa aceasta, să-şi organi
ce*» cabinete medicale 
care să asigure partea de 
medicină • preventivă, dar 
şi asistenţa medicală de 
Wgeaţă, sau dacă nu au 
•ceastă posibilitate să a- 

v peleze la instituţii private 
ori de stat, în care, con-

m  a  dr. PETRE CIOBANU.
România

h w

să piă- m  te ae putem încadra te

Sau de asigurarea nu a 
unei saiatteări preferen
ţiale, ci * «tete salariu de 
securitate te inspecţie. De 
ce? Este iane de înţeles, 
pentru ca să «u existe 
tentaţii. G« alte cuvinte, se 
impune a fi pusă şi inspec
ţia sanitară pe un drum 
real te perioada de tranzi
ţie, alături de celelalte or
ganisme cu atribuţii ^e 
control. Toate acestea pot 
fi rezolvate, cred eu, ' şi 
printr-o hotărâre de gu
vern, care să prefigureze, 
'practic, apariţia viitoarei 
legi, care. să -fie una de 
ansamblu, te pivei euro
pean, prin introducerea u- 
nor sisteme moderne de 
inspecţie —- acei atribut de 
ofiţer de sănătate sau 
inspecţie. Ce va reprezenta 
aceasta? Pe fiecare profil 
vor fi 1—2 oameni, care 
datorită profesionalismului 
şi moralităţii lor, nifneni 
să ' nu le poată contesta 
activitatea, »tci guvernul 
măcar. Sigur, mai sunt şi 
alte lucruri, de aceea aş 
vrea să vă mai dau numai 
un singur exemplu: hotă
rârile de guvern care au 
apărut în ultimul timp şi 
care ne limitează consumul 
de benzină sunt absurde» 
pentru că noi suntem or
gan de teren, Niciodată

prevedere, pentru 
ca tete-un teritoriu pot să 
apară o multitudine de e- 
veoiroente neprevăzute şl 
«J* căror efecte trebuie li- 
nălate «i reduse imediat. 
S® MS m caz este- cel de te 
Medgidia, unde, deşi au fost 
cazuri «soare, a necesitat 
0 deplasare rapidă, mi 
dacă «a ai benzină eşti 
pite Intr-O situaţie mai mult 

neplăcută. Nu au 
'"ne cazuri când no

ştri au
benzină cu propriilor 1 

Ce dificuKăţi sau pre
torie seni la «vriul Poli
ţiei Sanitare?

— Ar mai U vorba de 
lărgirea sferei de agreere 
şi stabilire cu precizie a 
personalului care participi 
la inspecţie, sau de abor
darea «nor noi metode de 
inspecţie — aplicarea «nor

închiderea tenor îî- 
oe prejudiciază sta

rea de sănătate a popu
laţiei. Dacă vreţi, cum 
spunea şi colegul nostru de 
la Hunedoara, dr. Mintea 
Gălugăru, să avem la în
demână şi posibilitatea de 
a se renunţa la sancţiune 
dacă într-un termen foarte 
scurt s-au rezolvat abate
rile constatate. De exem
plu eu aş mat zice că 
dacă în trei zile ţi.ai re
mediat abaterile, să existe 
posibilitatea de a anula 
sancţiunea. Este un lucru 
pe care l-am discutat şi cu 
colega mei şi cu care au fost 
de acord. Pentru no! nu 
pontează să luăm banii, ci 
să protejăm populaţia.

— Ce concluzii s-au des
prins după întâlnirea de 
la Geoagiu?

— Scopul nostru a fost 
de armonizare a obiective
lor în teritoriu, în funcţie 
de specificul fiecărei zone

şl de a stabili e metodolo
gie unitarii de lucru.

Noi am dat astăzi toate 
metodele şl mijloace!# le
gal# şl In plus, ca urmare 
a Legii bugetului ţari. *8)
• tfiifîfc hi,ii, .«ajcv '• ,■ .o» te Ti■ ■iw perpati© ca
riîe proprii să le utQtzăm 
pentru dotar#. am ho
tărât cum să derulăm a- 
cest lumi, încât Intram 
timp scurt sâ ajungem 
la un nivel european.

■ Mscwt&t ar fj fnc# . 
multe lucruri, deşi legile 
sunt foarte clarei Spre e- 
xcmplu. directorul Inspec
toratului de Poliţie Sani
tarii practic este subordo
nat numai prefectului. El 
poa te *ă acţioneze asupra 
primarilor, consiliilor , lo
cale ele,, să -f saocţitaseze. 
El este subordonat, «teci. 
numai prefectului, fiind de 
drept director adjunct al 
Direcţiei -Sanitare, dar a- 
oest lucru nu se întâmplă 
numai In judeţul Hune
doara. Un alt aspect este 
că parchetul nu mai poate 
interveni decât în cazul 
ia care s-a dovedit câ s-au 
adus prejudicii pnor per
soane ori sănătăţii. 
nu ea o ultimă problemă 
aceea de a se- lisase o 
educaţie prin mass-media 
pentru a preveni anumite 
fenomene ce pot deveni 
grave pentru populaţie.

Aş .dori ea prin inter
mediul cotidianului dv., 
„Cuvântul liberi*, să mul
ţumesc gazdelor hunedo- 
rene pentru modul In care 
au organizat această întâl
nire de lucru cu toţi re
prezentaţii poliţiilor sani
tare, tuturor participanţilor 
pentru interesul dovedit 
prin intervenţii precise, la 
obiect. Sper să avem a 
bună eficienţă în activitatea ' 
noastră viitoare.

Discuţie consemnată de
SABIN CERBU,

CORNEL POENAR

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER" j
Almomentul este calea cea mai sigu- j

i ră 0  nud avantajoasă de pmcwmre a : 
ziarului nostru. Costul ubommentukti J 

| pe luna iunie, corelat cu preţul fiârtiei,\ 
* tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei* î 

taxele poştale, f  aţă de cumpăra- [
j rea zilnică a ziarului de la chioşc, mre ar j  
; costa 3000 — 3 ISO lei, prin abonament i 
|  se economisesc lunar aproximativ î  000\ 
j de lei, în funcţie de numărul zilelor de \ 
! apariţie,
t  Ziarul apare zilnic în 8 pagini! J
I Abonamentele se pot fam la oficiile j 
j poştale şi la factorii poştali. Pentru luna j 
J iunie puteţi face abonamente în tot cursul: 
|  lunii mm.- - {

;j i
AGENŢIILE DE PUBLICITATE j

,CUVÂNTUL LIBER" \

Pentru a economisi timp 0  bani, pu- | 
feţi publica anunţuri de mfcâ j ş  marerpu- j 

i  blidtate în ziarul nostru, apelând la agen- \ 
j ţiile de publicitate din :
* •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI :
! din str. 1 Decembrie, nr, 35 (în, clădirea \ 
j Tribunalului judet&ml ? -.»• le chioşcul din j 
I CENTRUL MUMCirrULUI, Ungă maga- j 
I zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR- * 
j TIERUL MICRO 15 {staţia de autobuz | 

Orizont11).
I HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel. \\

-*—♦ » — * — * re. * — *

— După patru luni şi 
Jumătate care au trecut 
din acest an, stimate dle 
ee, Nicolae Marta, cum 
apreciaţi rezultatele S.C. 
J Mercur" S.A. Brad, al 
Cărei manager sunteţi?

V- Comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut, 
am înregistrat o uşoară 
creştere. Oricum, ne si
tuăm peste indicele de 
rentabilitate pe ţară a co- 
roerţuiui de stat, care era 
tn 1994 de 1,23 la sută, iar 
0 l societăţii noastre de 
8,85 la sută. De fapt, re
zultatele comerţului în 
general sunt oglinda care 
reflectă starea economiei 
unei unităţi administrativ- 
teritoriale»

b— Prezentaţi, în câteva 
cuvinte, pentru cititorii noş
tri, societatea dv.

Facem tatusi un comerţ social“

|  716926). |
; •  BRAD, strada Republicii (td. I
\ 650908), la sediul S.C, „MERCUR". I 
: •  ORĂSTIE, la chioşcul de lângă ma- j
| gazinul „Palia". !
j •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 1 
. (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, { 
l 770735. î
j Agenţiile ziarului nostru asigură, lai 
. taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
1 promptitudine a tuturor anunţurilor da* 
% mică şi mare publidtate, I

!-------------------------------- i
I S.C . IMAR-S.A. ARAD |
| Calea Aurel Vlaicu, nr. 14. j

— Avem în administrare 
directă 20 de unităţi de 
desfacere a produselor in
dustriale, alimentare şi de 
alimentaţie publică situate 
în zona centrală'a oraşului 
Brad şi în Gurabarza. Spaţii 
avem bune, dar se întreţin 
cu cheltuieli foarte mari. 
Pe 1994 am plătit pe clă
diri o taxă de un miliard 
o sută de milioane de lei.

— Cuta staţi cu dotările?
— Ne-am dotat în acest 

an cu mijloace proprii de 
transport, aprovizionarea 
făcându-se cu trei maşini-, 
urmează să ne mai dotăm 
CU mobilier şi Utilaje fri
gorifice.

— îa oraş vă mai fac 
concurenţă şi alte societăţi 
cu profil comercial.

— Da. Concurenţa este

foarte puternică. Ne-o fac 
atât societăţile cu capital 
de stat „Crişul" şi „Avram 
lancu", cât şi comerţul pri
vat care a prins putere.

— în astfel de condiţii, 
cum este privită activita
tea comercială în unităţile 
dv, ?

— Interesul pentru ‘ a 
vinde este mare. Important 
este ca banii să circule şi 
aceasta a înţeles-o întregul 
personal. Avem oameni 
buni. Sunt deschis cu ei, 
le spun direct ce au de 
făcut şi cred că sunt în
ţeles. Facem totuşi un co
merţ social, păstrând pro
filul . magazinelor. Cele trei 
magazine din Gurabarza au 
însă o activitate foarte slabă. 
Noi am păstrat şi maga
zinul cu articole pentru

copii cu toate că astfel de 
magazine nu aduc câştig, 
vânzarea fiind lentă. Ni
meni nu deschide un astfel 
de magazin, dar sunt ne
cesare omului şi aceste 
articole.

— Cum vedeţi viitorul 
societăţii ?

— Soluţia este privarti- 
. zarea. De peste un an ne
preocupă această problemă 
şi acţionăm pentru a pri
vatiza societatea după me
toda MEBO, conform Legii 
77/94. Ne aflăm în faza 
terminării documentaţiei, 
dosarul fiind înaintat lâ 
F.P.S. Bucureşti şi spe
răm să intrăm Ia negocieri 
înainte de promulgarea le
gii privatizării.

Discuţie consemnată de 
ESTERA ŞINA :

Organizează în perioada 15—20 mai * 
1995 : \

EXPOZIŢIA DE MOBILĂ 1995 j
Destinată pieţei interne. ’
Vor fi prezentate modele noi de ho- j 

j luri, colţare extensibile, fotolii pat, saltele j
* matlasate, parchete lamelare, biblioteci cti j 
I dulapuri 2 uşi, căsuţe din lemn, precum j 
j şi mobilă stil şi artă. Invităm pe această j
* cale toate societăţile comerciale interesate l 
I precum şi persoanele particulare care do- j
* resc să-şi mobileze apartamentele cu pro- !
I dusele noastre. ' I
I Deschiderea oficială a expoziţiei va j 
j avea loc pe data de 15 mai 1995, ora 10,«  
î la sediul nostru din Calea Aurel Vlaicu, \ 
I nr. 14 şi va avea program zilnic, între o- { 
j rele 9,00—18,00, !
* Vă aşteptăm! |
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Hunedoara •  C M. DE POPICE — JUNIORI
românia a o« |m ur joi doua medalii

— ARGINT ŞI BRONZ
După ratările din pri- dat aici un moment, me- 

mele zile, a Venit fri sfâr- rită toata felicitările. Cla- 
şit şi ziua noastră. In- şaman tul final al acestei 
trata fe w yttfţto, jut probe: i. C m a-lu  MS 
după-amiază» junioarele fikl; 2. g—jgaia I MS 
românce au reuşit să ne *d; 3. Hn—bula O Ml 
Producă o mare bucurie, #d ; 4. Ungaria 8*0 f i ;  
cucerind medaliile de ar- & Croaţia 66T f i i  *. StO- 
gint şi bronz in proba veni* MC p i. |n  cadrai 
perechilor* A fost o lup- conferinţei anuale a PIP 
t£ acerbă, pasionantă, me- clasice, care 
daliile fiind decise la nat aici, 
câte un „băţ" diferenţă- tocă o dată '*# 
Evoluând în seria a pa- gazdele, PRP, şi SC. Sî- 
tra, prima noastră pereche derurgica SA (sponsorul
Daniela Şbpterean 
pd) -f- Monica Constan- diale), pentru organiza- 
tinfiscu (439 pd) s-a in-" rea ireproşabilă, lâ cefe 
stalat pe primul loc cu mai înalte cate, » corn- 
903 pd, to seria următoa- petiţiei. Delegatul Aus- 
re nemţoaicele au intrat triei şi-a cerut scuze ta 
cu recordiroma mondială numele federalei din ţa- 
& Schneider şi Ka*t* ra ktf, pentru faptul că 
ner. Ele au reuşit, mai înaintea acestor mondia- 
ales In final, când au a- Ie a încercat să „bage 
vut şi „şansă" să acumu- . beţe în roate" privitul 
leze 903 pd (455 pd -fe atribuirea organizării 8- 
446 pd) devansâradu-le pe cestei ediţii ţării noastre, 
ale noastre eu un „băţ". Realitatea de aici î-a 
In chiar uKtiwa serie, a convins de contraria. Ur- 
concurat cel de-al doilea mătoarea competiţie de 
cupiu al nestop» format anvergură, care se va des- 
din Cltuidm R“*, şi Eme- făşura la Hunedoara, va 
se Airizer. Fetele fi iu emul 19â7, Cupa
tre au încercat imposibi- Europei, rezervată echi- 
lul şl au fast foarte 8- pelor de club. Teri, s-au 
prospe de a realiza ma- stabilit campionii morr- 
rea surpriză. Oricum, cu diali la individual, iar 
un total de Ml pd» ele azi (sâmbătă), ultime- 
au cucerit o binemerita- le starturi la individual- 
tă medalie de bronz, combinat, ţi festivitatea 
Este un succes, deosebit de închidere. Sperăm fn 
pentru care junioarele veşti bune î 
noastre, care na au ce- ION HADlN

întâlnirea Minerul Cer- 
tej — Minerul Aninoasa 
se anunţa ca un veritabil 
derby al etapei a 29-a. Se 
întâlneau două formaţii 
foarte bine cotate In fot
balul judeţean, Divizia O. 
Şi în bună măsură parti
da a corespuns aşteptări
lor. Din primele minute 
de joc, gazdele au apăsat 
serios pe acceleraţie, a* 
tăcând pe ambele flan
curi poarta Lui Bobv. Oas
peţii In schimb au evoluat 
îndeosebi fit prima re
priză crispaţi, temându- 
se parcă de forţa de atac 
a ortacilor kw* fotbaliştii 
din AbiMoasa s-au retras 
în apărare şi după câteva 
ratări, gazdele au deschis 
scorul în min. 18, prin 
Târnoveanu, ajuns în. ca
reu. Cu toată dominarea, 
gazdele majorează scocul 
doâr în min. 44. prin Că- 
puşan la 2—0 şi acelaşi

Târnoveanu In 
la 3—6.

La reluare, 
peţilor a fost mal bună 
şi ca toate c& cei din 
Certej au mai înscris două 
goluri In min, 5f ţi 65, 
prin Siderali şi Verde, fot
baliştii din Aninoasa pu
teau să reducă din scor 
in finalul partidei.

Bun arbitrajul Ia centru 
al lui loan Mândru, Hu
nedoara, '

Minerul Certej: Tilfban 
(83 Mageara); Târnovea.. 
n«, Stroia, Asafteî, Ţăn- 
ţâreanu, Vâcaru (81 Mu» 
rar}. Ursa. Verde; Uragu- 
reanu, Căpuşa», Sidorafc 
(70 OrmenişânJ.

Mtn. Aninoasa: Bobu 
(70 — Bârsan), Tipter, Mi
ca, Pană, Miţă» Bătu, Iti_ 
ţese. Păcurari® (70 —
Ghircâj, Gherman (61 — 
Cod roş); Modreane, Ştefan.

SABIN CERBII

DIVIZIA C — FAZA JUDEŢEANĂ
REZULTATELE ETAPEI DE SOI: Ca*M#r. Hune-

cioara — Pavtar Orăşffe 4—O, Min. Şfc, Vutcari —
Jiul Petrila 4—2 : Min. Bărbătcni — Ilaber Haţeg
6—0; Aurul fra i — Met Crişcior 3—0: CJ».U. Sime-
ria — Min. Gheţari 0—2; Min» Certei ■— Min. Ani-
noasa S—0; Min. Livezenl — E.G.C.L. Călan 2—0;
Vict. Călău — Min. Teliuc 3—0 •
L Minerul Certej 29 23 5 1 94—22 74
2. Victoria ’SO Caian 3» 1» 2 1» 60—3» 56
3. Aurul Brad 29 18 0 11 75—31 54
4. Min. Aninoasa 23 17 3 f 61—31 54
5. Min. Şt. Vulcan 2* 17 2 10 54—46 53
C Dacia Orăştie 29 17 0 12 79—43 51
7. Consfr. Hunedoara 30 15 2 12 6H—*3'. 50
8. Mki. Ghelari 29 24 4 SI 59—44 46
9. Min. Livezem 29 14 4 i i 48—41 46

10. Min. Bărbăteni 29 13 5 î l 59—te 44
11. Jitri PetrBa 29 13 3 13 60-48 42
12. Mm. Teltoe 3® M 3 17 29-75 33
13. Pavior Orăştie 29 1 1 0 37—68 39
14. Metalul Crişcior 29 9 2 18 39—69 29
15. "Haber Haţeg 29 7 5 17 45-83 Si
16. E4LC.L. talan 29 7 2 29 32—119 23
17. C.F.R. Simeria 29 2 5 22 21—94 <1

ETAPA DE DUMIKtlCA : Fario» — Mi*. Uvezeni;
E.GjC.L. Cătat» — Min. Certej : Irfin. Gheţari »- ;Min.
Bărbăteni ; Min. Aninoasa ■-  c;F.R. Simeria; Min.
TeBuc — Coiistr. Ud.; JM  Petrila — Dariei; Met.

S P E C l f l L f î  *
rzi nul „REGINA"
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DIN BÂLATA, NR. 25 

Vinde la cele mai mici preţuri: 

FAIANŢĂ ŞI GHBS1E 

într-o largă gamă sortimentală. 

Telefon 625446.
(151160)

ţ

** T

URMĂTOARELE :

|0

: 0

]•
i o

: o
I*

MIN. CERTEJ — MIN. ANINOASA 5—0 I

î

©

* m

Apartament două camere, situat. 
Deva, str. N. Bălcescu, H. 15, ap. 
Apartament două camere,  situat 
Deva, Micro 15, bl. 16, ap. 26.
Casă, curte şi grădină, situate în Brad, j 
str. A. Iancu, nr. 62.. ' ‘
Apartament două camere, situat în » 
Brad, str. Libertăţii, bl. 18, ap. 2. j 
Casa, curte şi grădină, situate în corn. j 
Băiţa, nr. 161. 1
Casă, curte şi grădină, situate în com. j 
Lăpugiu de Jos, sat Teiu, nr. 58. 
Licitaţia are loc la sediul Judecăto- | 
Deva, biroul executori judecătoreşti, | 

data de 22 mai 1995, ora 9.
..nWW-, -------

FILIALA DEVA ţ

ia'
I• *'•

î* -
I.•>
I

-  I.. *■
I. b
I

masă lemnoasă pe pictor ş 
drum auto. «

licitaţia este deschisă şi va avea loc in ziua 
de luni, 22 mai 1995» ora 11, la sediul Filia
lei Silvice Deva, str. îîtu Maiorescu, nr. 2 
(clădirea DPEG).

Lista parchetelor ce fac obiectul licitaţiei 
se poate consulta Ia filială fi la ocoalele silvice 
An judeţ, începând eu data de 19 mai 1995.

Agenţii economici care nu au mai lucrat Ia 
exploatări forestiere în cadrul Filialei Silvice 
Deva se vor prezenta ia preseleeţie-m data de 
18 mai 1995, Ia ««fiul Filialei.

Informaţii la tei 054 — 022481 si telefax 
054 — 624599.

8.C. BANC POST S.A. 

SUCURSALA JUD. HUXEDOARA-DEVA 

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICA, 

in ziua de 16 mai 1995, oxa 9:

#  Apartament cu 2 camere, situat in Hu- 
str. Oltului, nr. t ,  bL F 1, ap. 4, pro

prietatea fui Clmpan

•  Apartament ca 2 camere, situat în Hu
nedoara, B-doI Dacia, nr. 27, hL V, et. L ap. 8, 
proprietatea hai Parau Florin.

Licitaţia are loc la Judecătoria Hunedoa
ra — executor Judecătoresc.

S,C. FARES S.A. H â ţ i K
Str. Plantelor, nr. 50, tel. 054/641946, fa» 

054/641942»

mm

i.

■

în I 
20 .;  
u r  

§

CU strigare conform Legii 58/1991, MM. 634/ 
1991 şi B.G. 758/1991, pentru vânzarea urmă
toarelor mijloace fixe:

•  raofopompă 400 I/min.;
•  rezervoare metalice de 2 me şi 150
•  schimbătoare de căldură de inox 

sticlă;
•  piese sticlă pentru instalaţii chimice;
•  spectrometre, integratoare, cromatografeţ
•  expleztoaetre fixe şi mobile;
•  sursă stabilizată 10 kVA;
•  calculator cu DAF şi imprimantă;
•  autoefave laborator; ;
•  staţie dedurizare;
•  osciloscoape, generatoare semnale, surse 

tensiune;
•  instalaţie automatizare;
•  tractor DT 101Q;
•  tractor U 650; ’
•  remorci;
•  autoutilitară TVD; 

l  •  autoutilitară Volkswagen.
Licitaţia va avea Joc începând cu data du 

17» 05. 1995, ora 12, 1« sediul societăţii şi i»  
continuare* săptămânal, miercurea, la ora S *f  
pană la lichidarea tuturor mijloacelor fixe scoas# 
la licitaţie. . (322>

\
S C Q U A S A R s a

Deva Bd. Decetal BI R Tef/Fax 611261 614983
Va ofer» cu plata in Rate ti!

In calitate de reprezentant al firmei ANA ELECTRONIC 
va oferă toata gama de produse SUfttSttnţ)

* Televizoare color Goldstar Mê ţa vîsiort, 
Philips,Gmndig,Panasonic

* Videoplayefe.videorecordere 
Toata gama de produse electrocasn ic 

Rowenta,Phdips.DeLonghi
* Aragaze Samus (Satu Mare)
0 Frigidere si- dongetatdâre Arctic,Beko, 

Philips-Whirlpool
* Masrnr de spate! de Cu gir ,Beho 

Daewoo,Philips Whirlpool
* Instalat» de satelit

S.C» GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA \  
Organizează cele mai frumoase şl tentante , 

excursii de 12 zile In GRECIA.
Informa  ̂şi înscrieri la sediul firmei <fto 

Deva, str. 0. Zamfirescu, bl. C (TCHJ el. 4, «el. ; 
054/627860; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9~  
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în \ 
lei. (D.P.)

OFERTA SPETI ALA ’!!
Pagere MOTOROLA la cele mar 

preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. 
Hunedoara, tel.716915, 716551, fax: 71&77T I 
PosibifitM de comunicare a mesajeloF*'» 

Deva, Htnţedoiira, Simeria, Orăştie, BucureUL 
Constanţa, Braşov,- Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara,

I Oradea, Reşiţa, Tirguitu. . ^  , ^  -
Angajăm reţKezemanţi de vânzări!

Crişcior — Min. Şt. Vulcan; Haber *— Aurul.

HIDROIZOLATI!
Garanlie5-12ani 
CONSTROCTH 
INSTALAŢII 
Sunaţi Ia 612589
S.C. NtDA rQNSTRUCTCQMS.R.L.

Anul VII #  NTp. X'îSO Sâmbăta. —— Onmimpă tl «fiar
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•  Vând casă mare cu 
grădină, Dobra, posibili
tăţi privatizare,, telefon 
617176, după' ora 16.

(150854)
•  Vând urgent biblio

tecă Mihaela, congelator, 
bicicletă semicursieră, co
voare, reşou 3 ochiuri pe 
gaz. Informaţii zilnic 10— 
20, telefon 621143.

(9930)

•  Vând Oltcit 6000 
km la bord: Deva, tel. 
624842. (9851)

« Vând casă, , Bretea 
Mureşană, nr. 12. Informa
ţii ia nr 286 şi tel. 626977, 
Deva.

ff, Vând apartament '  4 
canlere. Deva, Dorobanţi, 
bl. 34, ap. 15.

(1163)
•  Vând (schimb) apar-

Jament 4 camere, Gojdu, 
«jfc. 2. cu apartament două 
camere, plus diferenţă. Tel. 
mm7- (50938)

•  Vând casă, dependin- 
grâdină, teren arabil

fcazan de ţuică de 60 li- 
in sat Dudeşti 

jiu de Jos Tel. 621099.
(50932)

« Vând apartament cen
tral. 4' camere, teL 613276 
şi garsonieră cartier Pro
gresul — Deva. Tel. 614404. 

.» . (9935)
m Vând societate SRE 

Deva, motor Opel Kadett 
<« D, telefon 624204.

(50909)
•  S. C. CAMEPLAST 

bnpex SRL Deva vinde en 
gros şi en detail din inu 

0 oct Italia : gresie, fa- 
fonţă, adeziv lipit, aracet, 
Hchid frână, la cele mai 
W»0i preţuri. Depozit str. 
'Ardealului, nr. 1 (fostele 
birouri ale cooperaţiei, de 
io gară peste calea ferată).

(158503)
•  Vând terenuri ara

bile lângă Termocentrala 
Mintia şi Băcia. Telefon 
660479, (50936)

0  Vând apartament 2 
camere eu îmbunătăţiri. 
Deva, str. Al. Crişului, nr. 
2, bl. 50, ap. 57.

(50942)
.• Vând urgent aparta

ment două camere, deco
mandate, cu îmbunătăţiri 
(gresie, faianţă), Gojdu, str. 
Al. Crinilor, bl. E 13, . ap. 
<L (50946)

•  Vând apartament 2 
eamere. Deva, cart. Dacia, 
bl. 25, sc. I, ap. 2 (în spa
tele farmaciei). (50947)

0  Vând Mercedes Cobra 
(benzină), pentru piese 
de schimb. Tel. 642783, 
642640- (50948)

o Vând loc casă, 1000 
mp ,zona cetăţii Deva, tel. 
626660.. . (50950)

•  Vând apartament trei 
camere parter, Gojdu, buh 
pentru privatizare. Tel. 
615661, după ora 16.
' : . (150951) .

•  Vând lemn brad faso
nat pentru construcţie o 
casă cu patru camere, 45 
mc. Tel, 614277. A""

(50987)
•  Vând apartament - 2  

camere, Dacia, bl. 8, par
ter, preţ 5 milioane lei, 
telefon 62(5678.

» »: (50953)
•  Casă de vânzare,- str. 

Mureşului, nr. 2, Deva, cu 
gaz metan şi grădină.

■ (150952 )
'•  Vindem IFA W 58, 5

tone, cu prelată, stare foar
te bună. Informaţii tele
fon 625465 sau restauran
tul Orizont Deva.

(150504)
• Vând garsonieră con

fort. parter, cu ’ telefon.

Deva, cartier Gojdu, str. 
Crizantemelor, Ml. Infor
maţii 064/146300,

(50910)
•• •  Vând garaj demonta- 
bil, nou. Tel. 627843, după 
ora 20.

(50954)
•  Vând apartament 4 

camere, Devd, Dorobanţi, 
bl. 29, ap. 1.

(50955)

•  S. G. Agromec 
S.A. Luncoiu, localita
tea Luneoiu de Jos, 
str. Valea Lungă, nri 
1, telefon 650529, or
ganizează joî, 25 mal, 
ora 12, licitaţie pen
tru vânzare mijloace 
fixe. Licitaţia se va re
peta în fiecare joi la 
aceeaşi oră până la 
epuizarea listei. Rela
ţii telefon 650529. - '

(50956)

•  Vând apartament 2 
camere, telefon 624234.

(50975)
•  Vând apartament 4 

camere, etaj î, zona Mio
riţa, telefon 621020.

(50958)
•  Vând dozator Fresco 

eu 3 capete. Tel. 621435.
(150961)

«  Vând Audi 80 înma
triculat Tel. 668796.

(150962)
•  Vând Audi 80 neînma

triculat, fabricaţie 1982 
Balomir, nr. 102, comuna 
Sîntămăria-Orlea, Haţeg.

(50963)
•  Vând ladă frigorifică

Philips, televizor ccâor
Philips, frigider. Deva
618965. (50965)

0 Cumpăr garsonieră, 
exclus Micro, vând conge- 
litcr nou, televizor alb- 
negru, 611400.

(150558)
•  Vând casă, 3 camere, 

baie, grădină, gaz, apă. 
Telefon 618772. .

(50966)
•  Vând Dacia 1100, Tra-

bant 601, talon Trabant. 
Deva, telefon 623663, după 
ora 18. (50967)

« Vând convenabil gar
sonieră mobilată, confort
I, et. 4, Micro 15-, Bejan 
(zonă liniştită). Deva, tel. 
627640. :

(50949)
■  Vând apartament 2 

camere, Deva, Progresul 
(deasupra măcelăriei), et.
3, telefon 611617, după ora 
16. (50968)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, bloc că
rămidă, etaj 2, ap. 6, 14 
milioane, negociabil. In
formaţii zilnic între orele 
16—20, Simeriâ  str. Fabri
cii, bl. 8. ■

(50969)
•  Vând rezervor 1000

litri. Simeria, telefon 
660267. (50908)

0  Vând pui pisica bir- 
maneză. Telefon 621784.

, „■/ '(150306)
0  Vând garsonieră, belul 

Bălceseu (nou), telefon 
628511, după ora 16.

(150505)
•  Vând garsonieră, Geoa- 

giu_Băi, telefon 660571.
(58979)

« Vând Oltcit 11 R, an 
fabricaţie 1988, informaţii- 
612054. ’ (50983)

•  Vând Fiat Regata pen
tru piese de schimb şi 
talon. Deva, tel. 622098.

(50978)
0  Vând cazan automat 

C 18, nou, pentru încălzire 
centrală. Tel. 715090.

(0651)
• Vând cabină Univer

sal 445, cultivator, bar mo
bil, Aurel Vlaicu, 153, 
Groza. (67493}

•  Vând VW Golf, patru 
uşi, pentru piese schimb, 
VW Turbo Diesel Passat, 
cumpăr talon VW Passat,

an fabricaţie 1981—1982, 
telefon 624958. (50973)

« Vând apartament trei 
camere, parter, strada I 
Iunie, 15, Brad, telefon 
651763. (609172)

«' Vând casă cu încăl
zire centrală, parchet, ga
raj, grădină, coittuna Criş- 
cior, strada Monumentu
lui, 25, teL 656047.

(609173)
•  Vând apartament 2

camere, etaj I, telefon 
711052. (3552)

«  Vând Audi 180, <39,
microbuz trafic, si aparta
ment. Tel. 717129.

(8943)
•  Vând urgent, conve

nabil, VW Bus, Dacia 
1310, tel. 718377, 718838.

(8945)

•  Vând biciclete 
MOUTAIN-BIKE, 18 
viteze, noi. Telefon 
724640.

•  Vând urgent VW Golf, 
vama achitată, preţ con
venabil. Tel. 716636.

(8947)
-« Vând motocicletă 

Simson, Commodore 64, 
căşti, sufragerie, zilnic 
717343. (8948)

•  Vând triploc şi ma
şină cusut, industriale. 
TeL 724915.

(8949)
« Vând casă, grădină — 

Ceangăi, Mercedes, talon 
Mercedes. Tel. 713382, sea
ra. ' (8950)

•  Cesionez societate co
mercială inclusiv contract 
de închiriere spaţiu situat 
în vad comercial deosebit. 
Informaţii tel. 618720.

(150961)

4 SG- HABER IN- 
TERNATIOSA.il S.A. 
HAŢEG, cu sediul în 
Haţeg, str. Progresului, 
nr. 59, organizează In 
data de 30 mai 1995, 
ora 10, licitaţie pen
tru contractarea ser
viciului de consultanţă 
în domeniul evaluării 
S.0. In vederea priva
tizării. Pot participa, 
la licitaţie orice so
cietăţi comerciale care 
au obiectul de acti
vitate în domeniu şl 
sunt autorizate. Ofer
tele .se vor depune la 
sediul unităţii, până la 
data de 38 nfai, ora 9. 
Garanţia pentru parti
ciparea la licitaţie va 
fi un milion lei, ce 
va fi achitat In nu
merar la sediul firmei 
sau altă dovadă a a_ 
chitării garanţiei. Cos
tul documentaţiei este 
de 50 000 lei.

(150959)

•  S.C. HABER IN
TERNATIONAL S.A. 
enunţăiniţierea ac
ţiunii de privatizare a 
părţii române şi d* 
constituire a asociaţia! 
salariaţilor în vederea 
privatizării. Pot Tace 
parte din asociaţie toţi 
£ £ lariaţii societăţii co 
merciale Haber Inter
naţional, foşti sala
riaţi, precum şi mem
brii din conducerea so
cietăţii. Persoanele in
teresate se vojj pre
zenţa la sediul socie
tăţii, pentru înscriere 
până la data de 30 iu» 
nie 1995, (150960)

*—*—*—*—« -*—*—*--*—*—*»

0 închiriez spaţiu co
mercial, Hunedoara, Victo
riei, 4, telefon 713634- '

(50935)
■i 0 Căsătoriţi, căutăm a- 
partament, garsonieră, de

închiriat în zona Micro, 
Dacia. Tel. 622704.

(50984)
« Schimb (vând) apar

tament 4 eamere, central 
cu apartament două ca
mere, plus diferenţă. Tel. 
621516. ' (50957)

ai Schimb sau vând a- 
partament 3 camere, ultra
central, Petroşani, - ea a* 
partament două . camere, 
Deva, telefon 544633.

(9948)
« Schimb apartament 3 

camere central eu apar
tament două camere şl gar
sonieră. Tel. 614628. - 
. : -r (50559)
•  Schimb apartament 3

camere, decomandate, str. 
•Eminescu, bL B, et. 4, eu 
2 camere plus diferenţă. 
Deva,' tel. 623620, orele 
16—28. (50985)

0 Activitatea S.C. Com- 
impex Triumf SRL Deva 
s-a extins prin deschiderea 
unui autoservice pe DN 7 
în localitatea Sintuhalm (în 
-spatele barului Boema). Se 
execută următoarele lu
crări : vulcanizare, echi
librare, schimb ulei, re
glat faruri, reparaţii me
canice. Relaţii suplimen
tare la tel. 626306.

’(50929)
•  Executăm la coman

dă cabane din lenjn- De
va, telefon 615341.

(609882)
- •  S.C. Ivoniciu. S. 
SCS angajează meze
lar — preparator, con
diţii : vechime, probă 
practică. Tel. 616900; 

^661451 ;J127327̂  J9832)^

•  S.C. Goldproduct Timi
şoara . vă oferă vize tran
zit Austria, cărţi verzi, a- 
sigurări de sănătate pen
tru călătorii în străinăta
te: Informâţii tel. 724402.

(8942)

• Pierdut chitanţier fis
cal de la 657201 — 657250, 
eliberat de Filiala Admi
nistraţiei Financiare Si
meria, aparţinând S. <5. 
Prest Serv. Crizantema. Se 
declară nul.
« (150964)

COMEMORĂRI

•  De şase săptămâni 
privim pe geam/ Şi 
ascultăm atenţi la 
uşă/ S-o mai vedem 
speranţe nu-s/ Că am 
fost loviţj de soartă/ 
Su ee noi Doamne 
ţi-am greşit/ în viaţa 
asta pământească / 
G-aşa de vreme-ai ha» 
târât/

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIAXt!

Ca să ne părăsească / 
Prea bună pentru lu_ 
mea-aceasta/ In care 
nu a avut multe bu
curii/ Dumnezeu a che- 
mat.o la sine/ Pentru 
odihnă veşnică. Nu' 
te vom-uita niciodată. 
Soţul Petru, tata Pe
tru, mama Elena, fra
tele Claudiu şi buni-, 
cii. Lacrimi şi fio ci 
vom presăra'pe mor
mântul tău. Dumae- 
zeu să to odihnească 
în pace 1 (50321)

•  O plângem me
reu pe mătuşa noastră 
PIENAR ELEONORA
Familig Sincu. • 

(0653)

•  Airidol.ani în 
mormânt din negli
jenţa * unor medici 
Veşnica mea aminti* 1 * 3»,

SIMONA ELENA 
ŞORTAN

Simeria. (50903)

Lacrimile noastre şi flo
rile eternităţii vor stră
ini îndrmâhtUL Dumnezeu 
să-l odihnească alături de 
wţtaf'

DOINA
Parastasul de pomenire, 

duminică, 14- mai. Fiica 
Âriadna, ginerele Iulian, 
nepoţii Alin şi Alegria.

(8944)

D E C E S E

•  «o adâncă du- 
fwre anunţăm pleca, 
rea în veşnicie a ct- 
lui care a fost tată, 
socru si bunic 

CRAINIC ROMAN 
74 ani,

din Dobra. înmormân
tarea va avea loc sâm
bătă, 13 mai, ora 14. 
Familia îndoliată.
, (50974)

•  Soţia Dorina şi fiul 
Mihai anunţă cu adâncă 
durere în suflet împlini
rea a 6 luni de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
cel care'a fost

COLIŞAR MARCU 
Dumnezeu să-l odih

nească în pace !
(50980)

« Pios omagiu şi ne- 
ştearsă amintire la şase 
săptămâni de la incredibi
la trecere în eternitate a 
celui ce a fost tată şi 
bunic ■ ■■ • •'

RADU ARISTOTEL

«Pios  omagiu, ne- 
ştearsă amintire Şi recu
noştinţă unchiului meu 

CRAINIC ROMAN, 
trecut în eternitate. Mi- 
nodora Dincă.

. ' (50982)

« Familia îndurerată a- 
nunţă dispariţia crini oare
" â. • •

GOMBOŞIU GIL 
CORIOLAN

înmormântarea — sâm
bătă, 13 mai, ora 14, in 
localitatea Avram Iancu. 
judeţul Alba. _

Odihnească_se în pace!
(158836)

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA, 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

A N U N Ţ A
POPULAŢIA MUNICIPIULUI DEVA ŞI 

AGENŢII ECONOMICI BENEFICIARI AI 
PRESTAŢIILOR R.A.G.C.L. DEVA, INCLU
SIV REGIILE AUTONOME HAŢEG, GALAN 
ŞI SIMERIA, URMĂTOARELE :

1. Cu toate eforturile făcute, la data pre
zentului anunţ, regia înregistrează la popu
laţie şi agenţii economici un sold creditor de 
peste 3,5 miliarde lei şi un sold debitor la 
F.R.E. MINTIA în valoare de 2 535 993 307 lei, 
fără factura lunii aprilie, în valoare de 
405 056 512 lei. vţg. ■

2. In această situaţie, cu adresa nr. 4871/ 
4.05.1995, F.R.E. Mintia ne încuiioştinţează că, 
începând cu data de 15 mai 1995, va proceda 
Ia sistarea agentului termic pentru prepararea 
apei calde, până la achitarea integrală a sol
dului debitor, plus diferenţa de 300 000 000 lei, 
reprezentând taxa de anticipaţie prevăzută de 
art. 94 din H.G. 425/1994.

3. MĂSURĂ PRECONIZATA DE CĂTRE 
F.R.E. MINTIA atrage după sine :

imposibilitatea populaţiei de a-şi putea 
asigura o igienă corespunzătoare ;

— perturbarea activităţilor agenţilor, econo
mici de toate categoriile ;

— sistarea totală a activităţii Secţiei Ter- 
moficare din cadrul R.A.G.C.L. Deva;

— diminuarea cu aproximativ 50 la sută a 
activităţii Secţiei Apă-Canal şi( a celorlalte sec
ţii şi sectoare ;

-— imposibilitatea asigurării reparaţiilor în 
sistemul de termoficare şi transport a apei cal
de menajere şi implicit asigurarea încălzirii în 
sezonul 1995—1996 şi a alimentării cu apă 
caldă, '• 4 ■■ ■■ •••

PENTRU TOATE ACESTEA, R.A.G.C.L. 
DEVA FACE UN ULTIM SI DISPERAT APEL, 
ATÂT LA POPULAŢIE CAT SI. LA AGENŢII 
ECONOMICI. SA-ŞÎ ACHITE OBLIGAŢIILE 
PANA CEL TÂRZIU IN DATA DE 20 MAI 
1995, ÎN eAZ CONTRAR, CU ACEEAŞI DATA, 
ESTE OBLIGATA’ SA PROCEDEZE LA SIS
TAREA TUTUROR SERVICIILOR, INCLUSIV 
FURNIZAREA APEI POTABILE SI RIDICA
REA GUNOIULUI MENAJER.

~ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
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