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Pentru creştini, ziua 

Pogorârii Duhului Sfânt 
este un praznic împără
tesc, închinat celei de a 
treia persoane a Sfintei

Pogorârea Duhului 
Sfânt a surprins simţul 
auzului şi văzului. Ast
fel, „s-a făcut fără de 
veste, din cer sunet ca

Treimi. Acest praznic se de suflare de vifor ce 
serbează la 50 de zile de vine repede şi a umplut 
la Învierea Domnului şi toată casa unde se aflau", 
are o întreită denumire : Sunetul era, desigur, pu. 
Pogorârea Duhului Sfânt,. ternic, asemenea unui 
Gincizecimea şl Rusalii- clopot sau al unei: sirene, 
le. Cea mai cunoscută reprezentând o chemare a J  
denumire la creştinii mulţimii aflate în Ieru- 
români este aceea de salim, la locul unde se 
Rusalii. Numele său spe- petrecea minunea. Deasu- 
cific se leagă de cuvân- .pra capului fiecăruia din- 
tul „roşa", deoarece praz- tre apostoli s.au aşezat 
nicul cade în timpul fio- „limbi ca de foc". Duhul 
rilo'r, câhd romanii cin. Sfânt nu se materiali- 
steau zeiţa Flora. Acest zează. în acele timpuri 
lucru confirmă legătura evreii erau împrăştiaţi în 
strămoşilor noştri cu tra- toate lumea, fie în ur- 
diţia romană. Un alt e. . ma exilurilor, fie prin 
xemplu privind ' conţi- deportări, sau... pentru 
nuitâtea tradiţiei daco- a se pricopsi. Ei veneau 
romane este şi pomeni- la Ierusalim pentru a 
rea morţilor, în sâmbăta preamări pe Dumnezeu, 
Rusaliilor, această zi achitând cu această o 
fiind numită în popor cazie şi datoriile către 
„sâmbăta moşilor de va. templu. In Ierusalim 
ră“ şi ea preia o veche veneau iudei, dar şl 
sărbătoare romană „Pa- prozeliţi, toţi aceştia 
rentalia". când romanii fiind chemaţi de sunetul 
cinsteau părinţii - dece- produs de „Pogorârea 
daţi. De sărbătoarea Ru- Duhului Sfânt". Ei au

mers la locul unde se 
aflau apostolii şi au 
rămas uimiţi, auzindu.i 
pe aceştia vorbind în 
limbile lor.

Din punct de vedere

i a n
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sâliilor se leagă şi alte 
obiceiuri, specifice tra
diţiei noastre. Datifia 
căluşerilor deschide şi 
închide zilele consacrate 
Rusaliilor. Dansul eălu-
şeresc făcea parte din liturgic, specificul a. 
cultul solar. Pentru cestei zile constă în fap- i 
‘strămoşii noştri, -adevă- tul că, îndată după să vâr-] 
râtul soare nu este astrul şirea Sfintei Liturghii, se« 
zilei, ci creatorul aces- oficiază slujba Vecer. 
tuia, lisus HriStos, nu. .; niei, pentru ziua urma.; 
.mit în cântecele bise- * toare, închinată Duhului j 
riceşţi „Soarele dreptă- Sfânt, care îşi începe IU- ■

T ţii".' ‘ crarea sa mântuitoare în!
Duminica Rusaliilor este lume. La această vecer-’ 

»o sărbătoare creştină da- nie se citesc şapte ru.i 
ţând din vremea sfin. ' găciuni. Praznicul ' Ru-J 
ţilor apostoli. Sfântul sâliilor se sărbătoreşte ■ 
irineu spune că „în ziua în momentul când ziua! 
cineizeeimii, nu Se înge- naturală domină noaptea,; 
nunche la rugăciune", iar ca simbol al zilei du- ■ 
Sfântul Ioan Gură de hovniceşti, care stăpâ- ■ 
Aur, mai târziu, o nu- ne.şte şi înlătură nepu.l- 
meşte „Duminica mân. tinţele şijntunericul pă-j! 
tuirn". . eatelor.

Mihai Leu • 
| din nou pering:
•  • ■ a
•  Dnpă cum ne-a a -#  
Vnunţat dl Nicolac Leu, •
•  astăzi, sâmbătă, 18 iu-a
•  nie, seara, în oraşul a 
•Karlsrue, din Germania, a
•  cunoscutul nostru boxer fL 
•profesionist din Hune-, a
•  doara, MIHAI LEU, în- •

pc . boxerul 
Bobertp . lîo. 

| driguez Mihuel Lopez, 
, care are la activ 16

■ tâlneşte 
: spaniol,

MARŞUL FACTORILOR 
POŞTALI

Astăzi, Ia ora 10, Sta
dionul „Cetate" din Deva 
găzduieşte faza judeţeană

iTt. i

a competiţiei profesio
nal sportive „Marşul fac
torilor poştali". Câştigăto* 
rilor locurilor I, IX şi III 
li se vor acorda premii. 
(C. P.).

w: 
a 
a 
*

;  victorii, din 19 meciuri J  
2 disputate ca profesio- •  
ţ  nist. Întâlnirea are ca •  
g racter de meci .amical *
•  de pregătire pentru bo- J
•  xerul român. în vede- j
•  rea susţinerii partidei î
•  pentru titlul de Cam- ţ
•  pion Mondial ia cate- ţ  
0 goria 66,678 kg, Impor. g 
a  tant de reţinut că me- g 
a ciul va fi transmis în g 
a direct la TV pc canalul îg 
a DSF,- începând de la g
•  ora 21,15, ora Romă- g
•  niei. (S. C.). •
V ;-. - a
*9 • • • • • • «  •  • • • »

După ce a parcurs 
357 021 km, a trecut ho
tarele a 120 de ţări şi a 
pus piciorul în 1037 de 
oraşe, cetăţeanul indian 
Ram Chandra Biswas 
s-a aflat timp de două 
zile (7—8 iunie 1995) în 
Deva. . A descălecat de 
pe bicicleta sa la poliţia 
judeţeană, care i-a asi
gurat găzduire şi hrană. 
Noi l-am întâlnit la pre
fectura judeţului, unde 
dl prefect Georgel Răican 
l-a primit cu plăcere şi 
generozitate.
Dar cine este acest eiclo- 

turist solitar prin lume? 
Este un bărbat de 42 
de ani (s-a născut în de
cembrie 1953, în marele 
oraş indian Calcutta, pe 
mâlul Gangelui), are 1,7# 
m înălţime, şi în jur de 
62 kg greutate, are bar
bă, plete bogate, ten 
măsliniu, este modest, 
studios, cu un pătrunză
tor spirit de observaţie 
şi cu o infinită cre
dinţă în Dumnezeu. ,

In urmă cu 13 ani, a
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făcut legământ cu Dum
nezeu, promiţândii-i Celui 
de Sus că îşi va sacri
fica 18 ani din viaţă 
călătorind solitar , prin 
lume, propovăduind pa
cea, înţelegerea între 
oameni, prietenia, cre
dinţa. în bunul Dumne
zeu., care — spune Bîsfvas 
— este unul singur şi lui

trebuie să ne închinam cu l 
toţii. Ei face acest IU- 7 
cru zilnic câte două ore. 1 

Deci, în 21 aprilie 1982, ţ 
adică la 29 de ani, pu. i 
nându-şi în traistă o di- J 
piomă de profeşor de

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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SÂMBĂTĂ,
10 IUNIE

» Sf. Mc. Timotei şi 
Alexandru; Sf. Mc. 
Antonia (Pomenirea 
morţilor — Moşii de; 

:.■■■ vâră); . i
» Onomastică: : : :

Paulina
> S-a născut, în 1853, 

folcloristul ION POP 
RETEGANUL (m. 
1985);

» Soarele răsare Ia ora 
5,31 şl apune la 20,59;

» Au trecut 160 de zile; 
au rămas 205. 

DUMINICA,
11 IUNIE

» -|- Pogorârea Sf. Duh; 
Sf. Ăp. Vartolomei şi 
Varvara; Duminica 
Rusaliilor ;

» 11/23 iunie 1818. Iz. 
bucneşte Revoluţia de 
la 1848, la Bucureşti;

> 12/24 iunie —. 11/23 
sept. 1848 — apare la 
Bucureşti g a z e t a  
„Pruncul român".
LUNI, 12 IUNIE 

i f- Sfânta Treime — 
Rusaliile ; Cuv. Onu. 
frie cel Mare şi Petru 
Atonitul;

> 1884. Inaugurarea o. 
ficială a Uzinelor de 
Fier din Hunedoara. 
Este pus în funcţiu
ne primul furnal.

NOI TEHNOLOGII ŞI EFICIENŢA 

MĂRITA ÎN SIDERURGIE

Ieri s-au încheiat la Hunedoara lucrările sesiunii de 
comunicări tehnico-ştiinţifice organizate de Centrul de 
cercetare-proiectare din cadrul S.G. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara. Având ca temă „Retehnologizarea proce
selor şi fluxurilor de producţie în siderurgie", actuala 
sesiune de comunicări s-a constituit intr-un veritabil 
maraton inforinaţional, de şpeciaiitate, numărul comu
nicărilor, atât în plen cât şi prin postere fiind impre
sionant. Scopul declarat al sesiunii de comunicări este. 
de a se constitui intr-un liant între elitele siderurgiei' 
româneşti • şi astfel prin schimb de experienţă ^ă se 
găsească soluţii viabile în ceea ce priveşte retehnolo
gizarea şi sporirea 'eficienţei. (A. S.).

' SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE. 
Vremea rămâne instabi
lă în'regiunile de deal şi 
de munte, unde sunt po
sibile averse de ploaie, 
însoţite de descărcări c- 
lectrice. In celelalte re
giuni ploile vor fi izola, 
te. , Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
12 şi 18 grade C-, iar ma. 
ximeie intre 22 şi 30 gra. 
de G, local, în sudul 
ţării, până la 32 grade O.

DUMINICA, 11 IUNIE. 
Vremea va fi' asemănă, 

.toare celei de sâmbătă.

Aspect din (impui sesiunii de comunicări tch nico.ştiinţifice de la Hu. 
nedoara. Foto PA VEL T.AZ.V

in localităţi sau pe drumurile 
publice regulile de circulaţie -

Biroul Poliţiei rutiere de 
la municipiul Deva or
ganizează sistematic ample 
acţiuni de control privind 
respectarea regulilor de 
circulaţie. In ultimele 
zile au luat parte un nu
măr însemnat de agenţi 
de circulaţie, coordonaţi 
de lt. tnaj. Nicolac Marin 
şi l£. Ioan June, dintre 
care amintim pe pluto
nierii Valentin Crişan, 
Milică Oşan şi Gheorghe 
Draia, sergenţii majori 
Tiberiu Polgar, Sorin 
Iacob, Adrian Doda şi 
Cristian Roz, S-a urmă
rit modul în care se res
pectă prevederile Hotă
rârilor 62/93 şi 90/94, luate 
de Consiliul municipal De
va, privind reglementă
rile circulaţiei şi oarca. 
« M i n t t  •  •  mmmm

rea autovehiculelor ce 
depăşesc 3,5 tone şi auto
turismelor, dar şi cum se 
respectă regulile de cir
culaţie de către condu
cătorii âuto. ■

Insoţindu-i la acţiunile 
iniţiate în zonele foarte 
aglomerate din Deva, 
Şoimuş, intersecţiile de la 
ieşirea din Deva şi Bârsău 
— Chimindia, controalele 
cu radarul ş.a. am reţi
nut o seamă de exemple 
din care reiese numărul 
însemnat al unor abateri, 
exigenţele agenţilor de 
circulaţie, preocuparea lor 
pentru ca cei aflaţi ia

SABIN CERBU,
' CORNEL poenak

(Continuare în pag. a 7-a)
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• Judecătorul către condamnat :
— Norocosule, ai scăpat de scaunul 

lcelric. Vei fi gazat !
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I (Urmare din pag. 1)

educaţie fizică, una de 
scufundător şi alta de 
paraşutist, legitimaţia de 
ziarist şi nemărginită 
speranţă şi credinţă în 
Dumnezeu, a încălecat pe 
bicicletă, în oraşul său 
natal, şi a pornit să 
cutreiere meridianele glo
bului. A trecut pe la 
Polul Nord şi Polul Sud, 
a străbătut Alaska şi 
Sahara, a traversat de la 
Un capăt la altul conti
nentele american şi afri
can şi a ajuns în Europa. 
Ploaia şi zăpada, arşiţa 
şi gerul, drumurile lungi 
şi grele, evenimentele 
din zonele pe unde a tre
cut nu i.au alterat să
nătatea, nu i-au produs 
nici cel mai mic rău. 
El crede că oamenii buni 
sunt ocrotiţi de rele.

Cunoaşte 10 limbi, nu 
face politică, nu propo- 
văduieşte o anume re
ligie sau ştiinţă — deşi 
este budhist —, nu a 
supărat pe nimeni şi nu 
l-a supărat nimeni in cei 
13 ani de pelerinaj prin 
lume. .

Cum trăieşte, cui da
torează aventura sa ? 
Mănâncă foarte Puţin, 
îndeosebi vegetale şi fruc
te, nu fumează, nu bea 
alcool, nu-1 interesează 
sexul. Nu a dat măcar 
un ban pe mâncare sau 
pentru a dormi — a fost 
întâmpinat cu simpatie 
şi ajutat peste tot —, nu 
a primit măcar un ban 
pentru călătoria sa ori 
pentru alte trebuinţe. 
Pentru că iju-i trebuie 
absolut nimic. Doreşte 
numai să fie sănătos — 
după operaţia de stomac 
făcută anul trecut în 
Franţa —, să străbată, pe 
bicicleta sa, care rezistă 
fără reparaţii de 13 ani, 
până în anul 2000, când 
se încheie „contractul" de

18 ani cu Dumnezeu, şi 
cele 75 de ţări pe care 
le mai are în plan, apoi 
să-şi scrie jurnalul de 
călătorie, solicitat deja 
de edituri din mai multe 
ţări ale lumii. „Şi dacă, 
Doamne fereşte, nu a- 
puci să închei călăto
ria ?...*' „Am trimis, 
trimit regulat însemnă
rile unor prieteni care-mi 
vor duce la capăt şi 
această dorinţă. Dar cred 
că bunul Dumnezeu nu 
mă va abandona . prea 
devreme".

Ne-a arătat cu mân
drie paşaportul, ddvc- 
nit o adevărată enciclo
pedie, albumele cu fo
tografii, cu decupări din 
ziarele care au scris 
despre aventura sa, cu 
medaliile şi insignele pe 
care le-a primit. îna
inte de a ne despărţi de 
acest bărbat extraordi
nar, şi a-i ura drum bun 
şi succes deplin în lunga 
şi interesanta lui călăto
rie —, urma să viziteze 
„marea şcoală de gim
nastică a Nadiei Comă- 
neci, din Deva", despre 
care ştie multe lucruri, 
apoi să plece spre Un
garia —, confratele in
dian Ram Chandra Bis* 
was ne-a dat un auto
graf, pe care-1 reprodu
cem în continuare şi care 
sună cam aşa, în tradu
cerea amabilului său în
soţitor de la poliţia ju
deţeană : „Dumnezeu şi 
vă apere şi să vă bine. 
cuvânteze Pe toţi. Vă 

doresc sănătate, viaţă lua. 
gă şi fericire. Sper să 
vă faceţi un viitor lu. 
minos în viaţă* Sunt bu
curos că V-am întâlnit pe 
voi ţi civilizaţia voastră 
nobilă şi prietenoasă. Dl 
RAM CHANDRA BIS. 
WAS, călător prin lume 
pe bicicletă. Pentru pace. 
Calcutta, India".
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•  „PATRIA" DEVA: 

Legendele toamnei (12. 
06̂ ); Ruleta mercenarilor 
<13—15); Ai te 48 <lg ore 
(16—18);

•  „FLACĂRA" HUNE
DOARA: Legendele toam
nei (12—15); Coşmarul
(16—18);

•  „PARÎNGUL" PE
TROŞANI: Promontoriul 
groazei (12—15); Alte 
48 de ore (16—18);

•  „ZARAND" BRAD: 
Pe viaţă şi pe moarte (12 
—14); Culoarea nopţii 
(15—18);

•  „PATRIA" ORĂŞTIE:* 
Un bacşiş de 2 000 000 
dolari (12—14); Cavalerul 
diavolului (15—18);

•  „CULTURAL" LU-

PENI: Fără teamă (12— 
15); Promontoriul groa
zei (16—18);

•  „LUCEAFĂRUL" 
VULCAN: Colonelul Gho- 
bert (12—16); Fără tea
mă (16—ISLp

•  „DACm“ HAŢEG: 
Vârsta inocenţei (12—14); 
tJltkna.bătălie (15—18); 
^„M ODERN" HUNE.

BetarA: Fiiţfile dr. March 
(ÎS—18);

•  CASA DE CULTURA 
CĂLAN; Gravidul (15— 
18);

•  „MUNCITORESC" 
PETRILA : Teroare în 
Boston (16—18);

•  „RETEZAT" URI- 
CANI: Râul ucigaş (16 
—18);

•  „MUREŞUL" SIME- 
RIA : Timecop (16—18);

•  „LUMINA" ILIA: 
Singur împotriva pre
şedintelui (16—18).

SF

Sindicatele se reompează l
Miercuri, 7 iunie a.e., la 

sediul Uniunii Judeţene a 
Sindicatelor Libere din 
municipiul Deva a  avut 
loc o conferinţă de presă 
iniţiată de C.N.S. — Cartel 
Alfa, Filiala Hunedoara, 
Uniunea Judeţeană a Sin
dicatelor L i  b « r e  — 
C.N.S.R.L. Frăţia şi Liga 
„Solidaritatea Minieră". 
După dura s-a menţionat 
în cadrul Conferinţei, este 
pentru prima oară după 
1988 când Intre trei con. 
federaţii sindicale s-a în
cheiat un acord prin care 
se încearcă acţiuni sindi
cale la nivei acţionai.

Un prim 'p B  în acest 
sens s-a făcut la 31 mai 
ia.c., dată la care s-a con
stituit Cqnsiliul Intercon- 
federal Naţional, la care 
au aderat CNSRL Frăţia, 
CNS — Cartel Alfa. şi 
B.N.S. A urmat la 2 iu
nie a.e. constituirea la

Deva a  Consiliului Inter- 
eonfederal Judeţean. A- 
cesta s-a constituit din 
filialele judeţene ale celor 
trei .“infederaţiL Este vor. 
ba de 31 filiale ale 
CNSRL, 21 ale Cartelului 
Alfa şi una din Blocul 
Naţional Sindical.

In esenţă, s-a subliniat 
faptul că restul conferin. 
ţel s-a dorit a fi acela 
de a informa corect mem. 
brii de sindicat privind 
rolul Consiliului Inter, 
confederal Judeţean şi ac. 
ţiunile ce se preconizează 
începând cu 14 iunie a.e.

Ca principale cauze ale 
mişcărilor revendicative 
gândite In perspectivă, ai) 
fost accentuate scăderea 
continuă a nivelului de 
trai, situaţia economică 
dezastruoasă in care se 
află ţara şi scăderea con
tinuă a credibilităţii ac. 
tualului guvern fn faţa 
sindicatelor. (V. N.).

Sub egida Companiei „Coca-Cola Timiş şi Asociaţiei Judeţene de

Au început pregătirile turneului de fotbal pentru copii

La sediul Asociaţiei Ju
deţene de Fotbal din De
va greu întâlnit recent 
organizatorii incitantei şi 
apreciatei competiţii de 
fotbal pentru copii . de 
12—13 ani, reprezentanţi
ai Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal, dnii prof. Mircea 
Sîrbu, preşedintele A.J.F., 
şi Dumitru Cojocaru, pre
şedintele Comisiei - Ju
deţene de Copii şi Juniori 
şi din partea Companiei 
Coca-Cola Timiş dl Ro- 
mulus Tănăsescu şi dl 
Tudor Furir, directorul

Sucursalei din Deva a 
acestei prestigioase com
panii, pentru coordonarea 
şedinţei tehnice de pregă
tire a turneului judeţean 
de fotbal pentru copii, la 
care au participat toţi an
trenorii echipelor înscrise 
în competiţie, ce se va 
desfăşura în perioada 26 
iunie — 1 iulie în judeţul 
nostru. După ce a fost pre. 
zentat regulamentul şi 
programul de desfăşurare 
a turneului preliminar şi 
a celui final, ce va avea 
loc la Timişoara, între 14— 
16 iunie, la care iau parte 
finalistele din jud. H *ne- 
doara, Arad şi Timiş, dnii 
Mircea Sîrbu şi Romulus 
Tănăsescu au vorbit 
despre importanţa com
petiţiei în stimularea şi 
pregătirea viitoarei gene
raţii de fotbalişti, despre 
însemnatele eforturi finan. 
clare şi materiale ce le 
face Coca-Cola Timiş, care 
a iniţiat şi acest turneu, 
cu o mare rezonanţă în 
rândurile tinerilor fotba
lişti şi mass-media.

In urma tragerii la 
sorţi a desfăşurării me
ciurilor din etapa jude
ţeană, s.a hotărât: SERIA 
VALEA MUREŞULUI. 26 
iunie; CF Aliman Brad •— 
Fotbal Club „Start" ’91 
Deva; Mureşul Deva — 
Aurul Brad; 28 iunie:
F.C. Start *91 Deva — Mu. 
reşul Deva; Aurul Brad
— CF Aliman Brad : 1 iu
lie : Mureşul Deva — CF 
Aliman; F.G. Start Deva
— Aurul Brad. (F.C. Start 
’91 Deva îşi dispută parti
dele pe stadionul din 
Simeria). SERIA VALEA 
JIULUI. 26 Iunie: Jiul 
Petroşani — Minerul Lu. 
peni; 28 iunie : Victoria 
Călan — Jiul Petroşani; 
1 iulie : Minerul Lupeni — 
Victoria Călan. De re. 
marcat propunerea bine 
primită şi apreciată a dlui 
Ioan Avram, secretarul 
A.S. Victoria Călan, care 
văzând că în această se
rie nu s-au înscris decât 
două echipe, a arătat dis
ponibilitatea asociaţiei de 
a participa cu echipa sa

in această serie. Toate 
meciurile încep la ora ÎL 

Echipele clasate pe pri
mul loc in cele două serii 
ale competiţiei judeţene vor 
participa la turneul final de 
la Timişoara, ce se va 
desfăşura în perioada 14— 
1*6 iulie a.e. Fiecare e- 
chipă participantă la acest 
turneu va primi din par. 
tea Companiei Coca-Cola 
Timiş două seturi de e .  
chipament de joc şi vor 
fi oferite câştigătorilor în
semnate premii:

LOCUL I — nn canto, 
nament la Năvodari; LO. 
CUL II — un week.end 
Intr-o staţiune; LOCUL
III — 500 000 lei şi LOCUL
IV — 250 000 lei. Tot 
Coca-Cola va suporta chel. 
tuielile de deplasare Şi 
masa pe întreaga durată a 
turneului din Timişoara. 
Pe cât de incitantă această 
competiţie, pe atât de be
nefică, in folosul fotbaln. 
lui, al creşterii tinerei ge
neraţii.

SABIN CERBU

sâmbătă,

10 IUNIE

1

7,00 Bună dimi. 
neaţa... de la Iaşi!; 
9,00 Feriţi.vă de mă
găruş!; 10,00 Serial 
Black Beauty (ep. 20); 
10,30 pas cu pas (e. 
misiune de ştiinţă); 
11,25 Ecranul; 14,10 
Magazin sportiv inter, 
naţional •  Tenis Pe. 
land Garros •  Rugby. 
C.M. — sferturi de fi
nală; 18,45 Mapa. 
mond; 19,15 Teleen. 
ciclopedia; 20,00 Ac. 
tualităţi o Meteo •  
Sport; 20,45 Şerbi •  
Tequila şi Bonetti; 
£1,40 Festival Inter, 
naţional de dans spor
tiv -* Bucureşti ’95; 
£3,10 Romanţa amin. 
ţirilor ; 23,40 Serial •  
Telefonul de la miezul 
nopţii.

TVR2
7,86 Întâlnirea de 

sâmbătă ş  Program al 
TVR Cluj-N.; 12,00 
MTV Disco Dance; 1 
13.00 Est Meridian * 
Program al TVR IaşL- 
16,60 Desene animate; 
16,39 Serial •  Şi bo. 
gaţii plâng; 1740 Se. 

rata muzicală TV; 20,30 
Pariaţi pe campion! 
(cs); 21,00 TVM «M e
sager; 22,30 Scria! •  
Santa Barbara; 045 
Jazz —- magazin.

9.00 Reluarea emi. 
siunii de vineri seara;
18.00 Desene anima te; 
18,30 Documentar;
19.00 La est de vest; 
£0,00 Film serial •  
Renegatul — ep. 22; 
2040 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun...; 21,00 
Telejurnal (emisiunea 
din 9 iunie); 21,30 Se. 
rial •  K.I.T.T. ep. 
27 ; 22,20 Mitică; 22,30 
Chestiunea zilei; 23,30 
Staruri pentru tot. 
deauna; 0,00 Videotext.

DEVASAT p l u s

10.00 Reluarea e . 
misiunii din seara pre. 
cedentă; 13,00 Video, 
text; 19,00 Worldnet;
20.00 Actualităţi (pre
luare TVR); 20,45 Clip 
DS+ ; 21,00 Cinema, 
teca Devasat plus # 
„Ghepardul"; 23,50 
Videotext.

TRAGEREA 
MULTIPLA EXPRES 

DIN 8 IUNIE 1995

Extr. 1 : 25, 32, 7, 5, 
14, 43.

Extr. II: 26, 9, 15,. 
46, 13, 54,

Extr. III; 49, 7, 26, 
24, 44, 39.

Extr. IV : 40, 29, 55, 
16, 9, 36.

Extr. V: 41, 23, 7, 
28, 27, 26.

DUMINICA, 

1* IUNIE

IM»> ■ ■#'.! Wl 1.11 HM.M

8,00 Bună diminea
ţa i; 9,09 Arlechhtoi
10.00 Serial •  Fantes.
tica fam. Mellop; 1040 
Lumină din lumină |  
11,30 Melodii popu
lare ; 12,00 Viaţa sg. 
tutui; 14J>0 Actuali,
tăţi; 14,20 Video — 
magazin t  Muzică •  
Sport •  Umor •  De
sene animate; 1640 
Ster Trek (s.SF., ep. 
79); 17,00 Fotbal •  
F.C; Naţional — Stea. 
ua ; 1945 Hobingo (cs);
20.00 Actualităţi •  
Meteo; 20,45 Film •  
Supărări fn rina nun- 
ţii (SUA, 1988); 224S 
Tragerea Loto; 2245 
Actualităţi; 22,40 Rug. 
by : Cupa Mondială •  

Sferturi de finală; 23,40 
Serial •  Maddie şl 
David.

7.00 5 x 2 * * Ma.
gazin duminieal de la 
Iaşi; 1440 Actualităţi; 
14,10 Film •  ©sâtafe 
(România, 1976); IMS 
Un zâmbet pentru 
vârsta . a treia; ' ffţi® 
Desene animate; 1433 
Serial •  Şi bogaţii 
plâng; 17.00 Tenis •  
Finala masculină Ro- 
land Garros; 28,00
Maeştri ai teatrului 
Ia Opera Naţionali; 
21,00 TVM. o Mesager; 
21,30 Descoperirea {Şa. 
netei; 22,15 La pu
terea a doua; 2$ft0 
Serial o Santa Bstr- 
bara; 23,45 Panora. 
ma music-hall.nlui 
francez.

3.00 Reluarea emisiu
nii de sâmbătă seară;
18.00 Desene animate;
18,30 Serial o „ALF" 
— ep. 23; 19,00 A S '
SHOW (emisiune <e 
Cornel Todea); 20,90 
Serial •  Dinastia *— 
ep. 26 ; 29,50 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun,.,;
21.00 Telejurnal (e.
misiunea din 10 iu. 
nie); 21,30 Serial •  
Hotel — ep. 27 ; 2249 
Chestiunea zilei ; 2340 
Serial •  Evadatul — 
ep. 23; 0,10 Video
text.

DEVASAT PLUS

11,00 Femina Club;
12.00 Top DS-f; 1340 
Viaţa medicală; 13,30 
Videotext.

TRAGEREA 

SUPER LOTO 

5/40

DIN 8 IUNIE 1995 

28, 10, 34. 13, 36, 4
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Convorbire cu dl IO AN DINIŞ, 
senator P.D.S.lt. de Hunedoara

. — Ce mai tăceţi, die
senator ?

• — Mulţumesc de între- 
bare, în general, bine. Deşi 
cam obosit. Sesiunea ţine 
de cinci luni şi avem o 
"activitate foarte încărcată 
în Senat. Ne satisface însă 
faptul că muncim pentru 
Ţară şi mai binele ei.

— Cum este viaţa unui 
senator ?

— Deloc uşoară. Am două 
case, una în Capitală, alta 
la Hunedoara, Iar atunci 
când vin ia Hunedoara, 
nu prea stau pe-acasă, de 
aceea, de multe ori plec 
înapoi in Capitală luai 
obosit decât am venit. 
Pentru că în judeţ, la 
Hunedoara sunt foarte 
multe probleme ce se cer 
soluţionate. Mâihe (4 iu
nie a.e .— n.n.) am o în
tâlnire cu simpatizanţii 
P.D.S.R., din comuna Sîn- 
tâmărie-Orlea. M.au in
vitat cetăţenii, trebuie să 
tn& duc.
■ ţ— ţa ra  aşteaptă de la 
Parlament, deci şi de la 
Senat —, legi fundamen
tate, de care România are 
mare nevoie 'pentru a ieşi 
4in criză.
. — Ştiu şi ne străduim 
Să. le dăm. în ultima vre. 
B*e am dezbătut şi aprobat 
două legi de mare im. 
portanţă cum sunt cea cu 
privire la accelerarea pri- 
tfetizării şl Legea caselor 
naţionalizate,

— Trece mult timp de la 
depunerea unui ' proiect 
de lege şi până la punerea 
lui în dezbatere. De ce ?

Există două proce
dări. Una este obişnuită, 
cealaltă are caracter de 
urgenţă. Proiectele cu 
pîrptedurâ de urgenţă au 
prioritate la înscrierea pe 
ordinea de zi, iar desfă
şurarea dezbaterilor este 
ntel rapidă. Iniţiatorii 
proiectelor de lege, cel mai 
important fiind Guvernul, 
trimit circa 80 la sută 
din acestea pentru pro
cedura de urgenţă, ast
fel câ cele cu procedură 
obişnuită sunt mereu a. 
niânate.

In serviciile de sănăta
te din ţara noastră, din 
primele zile de democra. 
ţîe, au fost înregistrate 
şi oficializate organiza
ţiile sindicale pe dife. 
riţe specialităţi şi sec
toare de activitate sani
tară. Una dintre acestea 
este şl Federaţia Sindi. 
cală Ambulanţa din 
România, care are în 
componenţă un mare nu. 
măr de membri de dife
rit» profesii — de la 
medici şi până la persoa
nele de pază —. care a- 
sigură asistenţa medicală 
de prim-ajutor şi urgen
ţă- Prin statutul său, 
federaţia şi-a propus, 
încă de la înfiinţare, să 
lupte pentru o mai bună 
organizare a acestui ser. 
viciu, pentru dotarea cu 
autosanitare, aparatură 
medicală şi truse da 
prim-a jutor.

— Se întâmplă des că 
un proiect de lege este a- 
doptat de una din cele 
două camere şi trec® mult 
timp până ajunge să fie 
dezbătut şi în cealaltă.

— Şi noi am sesizat 
treaba asta. Senatul are 
c'rca 50—60 de legi adop. 
tate mai mult decât Ca. 
mera Deputaţilor. Prin 
Senat legile trec mai re
pede fiindcă noi suntem.

î — Guvernul , răspunde 
ia interpelări ?

— Sigur că da, de cele 
mai multe ori în scris.

— Cum ţineţi legătura 
cu cei ce v-au ales şi cu 
cei ce nu v-au ales ?

— în zilele când sunt 
la Hunedoara mă întâi, 
nesc în cadru organizat 
cu mulţi oameni, particip 
Ia diferite evenimente. Bi
roul senatorial din Hune
doara este deschis în fie- 
care zi, iar eu pot fi gă 
sit vinerea, sâmbăta şl 
duminica.

— Cu ce probleme vin 
oamenii la dumneavoastră?

ruai puţini, discuţiile sunt 
de ma; scurtă durată, vo. 
tul este electronic. Ca
mera Deputaţilor are la 
fiecare marţi dezbateri în 
comisii. Sertatul a renun. 
ţat la aşa ceva, comi
siile se întâlnesc după- 
amiaza. Am renunţat Ia 
comisii acum când dez. 
batem, de pildă, o lege 
foarte importantă eum 
este cea a învăţământului 
pentru ca ea să poată fi 
aplicată de la 1 septem. 
brie a.e. Sperăm ca în 
săptămâna viitoare să în
cheiem, în linii mari, dez
baterile asupra ei.

— Absenteismul se poar
tă fn Senat 7

— Să ştiţi că cei ce lip
sesc de la dezbateri ne
motivat sunt foarte puţini. 
Senatorii sunt angrenaţi în 
tot felul de comisii, pleacă 
des în delegaţii peste ho
tare.

—- Dumneavoastră cum 
vă apreciaţi activitatea de 
senator ?

— N.aş vrea să fiu lip
sit de modestie, dar  am o 
contribuţie importantă U 
dezbateri, atât în comisia 
din care fac parte, cât şl 
în plen. Am avut, de a- 
semenea, numeroase in
terpelări Ia adresa Gu
vernului. Sigur, Partidul 
Democraţiei Sociale din 
România nu practică un 
stil agresiv în interpelări, 
Guvernul fiind, in marea 
majoritate, al său. Asta 
nu înseamnă că suntem 
indulgenţi cu el. Dimpotri
vă.

— ‘Cu foarte diverse. 
Cele mai multe sunt de 
interes general — apro
vizionarea, gospodărirea, 
locuri de muncă, locuin
ţe şa. pe care încerc să 
le soluţionez, în lumina 
posibilităţilor de care dis
pune municipiul. Dar şi 
cu fleacuri. Ieri, a v;nit 
o dcamnă care mi-a cerut 
să mă duc să demontiZ 
o roată care scârţâie la 
fereastra dumneaei.

— Sunteţi hunedorean. 
Ce aţi reuşit, In calitate 
de senator, să rezolvaţi in 
interesul municipiului de 
pe Cema ?

— Destul de multe pro. 
bleme legate de aprovi
zionare, de acordarea li
cenţelor-de export socie
tăţilor comerciale nu sam
sarilor. Am ajutat la re
vigorarea unor societăţi, 
cum ar fi fabrica de tri
cotaje care îşi recuce
reşte pieţele pierdute, am 
ajutat la cunoaşterea şi 
aplicarea legii. Şi multe 
altele.

— Dle senator, veţi 
candida din nou. la ale. 
gerile viitoare ?

—- Daţi-mi timp să mă 
gândesc. !

—- Din partea noastră, 
cât doriţi. „Cuvântul li. 
ber" vă mulţumeşte pen. 
tru sinceritatea şi amabi
litatea aerate! convorbiri şl 
vă aşteaptă cât mai des 
în coloanele sale.

— Cu toată plăcerea. 
Invitaţia mă onorează I

A consemnat 
TRAI AN SONDOR

H.G. 500 — o hotărâre 
te  „arde“ la buzunar

Probîuneie de care se 
ă veste acnviatea produc
tivă la Gcoperativa Meş
teşugărească „Dacia" din 
Orăştie sunt aceleaşi cu 
care se confruntă, în mo
mentul de faţă, întregul 
sector cooperatist româ
nesc. Datorită unor cau
ze complexe, grefate pa 
filonul pauperizării gene
rale a populaţiei, este pe 
cale de a dispărea o cate
gorie socială. Este vorba 
despre cea a micilor me. 
seriaşi. La sediul coope
raţiei din Orăştie am 
discutat cu dna Elisabeta 
Băii că, contabil şef al uni
tăţii, care cu amabilita
te ne-a furnlzaţ toate re. 
laţii] e cerute.

Astfel, „Dacia" dispune de 
30 de spaţii de producţie, 
însumând cca. 4000 mp. Din 
aceştia, 1000 de mp sunt 
daţi Ia diferite societăţi 
comerciale în locaţie de 
gestiune. Numărul coo
peratorilor oare lucrează în 
cadrul cooperaţiei se ri
dică la 110 persoane. Se 
execută croitorie pentru 
femei şi bărbaţi, repara
ţii radio-TV, lucrări de 
optică, coafură şi cosmeti. 
că. O secţie de producţie 
care fabrică ciorapi din 
bumbac pentru bărbaţi şi 
copii, aducând 2 milioane 
Iei lunar, mai compen
sează din lipsa de activi.

tate, generată de lipsa de 
comenzi, din alte secţii 
Această penurie de co 
menzi este o urmare, după 
eum declara dna Bălică 
a faptuiui că, pe fondul 
declinului marilor societăţi 
comerciale din munici
piu, oamenii nu câştigă 
atâta încât să-şi mai per
mită, după aprovizionarea 
cu alimente şi plata ta
xelor comune, să mai dea 
bani şi pentru diferitele 
servicii oferite de coope. 
rativă : fotografii, coafu
ră etc. Şi chiar dacă o 
fac, aceasta se întâmplă 
mai rar, a mal adăugat 
dna Bălică. Ceea ce împo. 
văreazâ şi mai mult evo
luţia producţiei sunt amor. 
tismentele şi impozitele pe 
clădiri ce rezultă după 
reevaluarea generată de 
H.G. 500 din 1994. Astfel, 
capitalul social după re
evaluare a devenit de 
532 577 000 lei f a ţ ă  dg 
32,872 milioane lei cât 
era înainte. Mai departe, 
amortismentele au crescut, 
ca urmare a aceleiaşi ho 
târâri de guvern, de la 
506 000 lei l u n a r  la 
I 900 000 lei lunar, iar im. 
pozitul pe clădiri de la 
1 200 000 lei la 12 mili
oane lei, deci de Zfece ori 
mai mult.

ADRIAN SÂLÂGEAN

Biserica din satul Boşorod
Foto'PAVEL LAZA

Crezul nostru — creşterea 
calităţii actului medical

De asemenea, s-a mili. 
ta t pentru drepturile sa- 
lariale ale personalului 
din acest sector, pornind 
de la complexitatea pro
blemelor cu care ne con
fruntăm. S-a obţi
nut astfel, în mar
tie 1990, plata dublă
pentru munca prestată în 
zilele de- sâmbătă, du
minica şi în sărbători 
legale.

Prin hotărâri ale Gu
vernului României, ca
drele medicale, cele me
dii sanitare, şoferii de 
pe autosanitare, bran
cardierii şl infirmierii aa 
primit un spor de 15 la 
*ută pentru condiţii deo

sebite şi un spor de tură 
în acelaşi cuantum. Pen. 
ţru munca prestată peste 1 
programul normal de lu
cru, s. au acordat 360 de 
ore suplimentare pe om/ 
an. Cu toate acestea, sa
lariile sunt încă foarte 
mici, In raport cu mun
ca şi cu riscurile mese
riei. Noi Insă ne ducem 
munca înainte. Fără gre
ve, fără a crea dificul
tăţi suferinzilor. Din a. 
prilie 1992, prin Ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 
388, a luat fiinţă în 
România, în sectorul sa. 
nitar, Şcoala de operatori 
registratori medicali de 
urgenţă, şi ambulanţieri

(şoferii de pe salvări în
vaţă să acorde prim- 
ajutor de urgenţă medico- 
ihirurgical). Primele se
rii • de cursanţi au fost 
pregătite la Staţia de 
salvare a municipiului 
Bucureşti, iar din 15 
noiembrie 1994 s-au des
chis cursurile şi la Sta
ţia Judeţeană de Salvare 
Deva. Recent, mai e - 
xact în 20 mai a.e., pri
ma serie de ambulanţieri 
a dat examenul.

începând cu data de 1 
iunie. Staţia judeţeană 
de Salvare se numeşte 
Serviciul de Ambulanţă 
Judeţean şi a preluat 
sub directa sâ coordo

nare toate serviciile de 
salvare din cadrul uni
tăţilor sanitare din ju
deţ, acestea primind de
numirea de puncte de 
ambulanţă.

Filiala Sindicală Am
bulanţa a judeţului Hu
nedoara face un apel 
călduros către toţi agen
ţii economiei cu capital 
de stat sau particulari, 
către toţi oamenii de 
bine, să ne ajute finan
ciar sau material, pentru 
ca asistenţa medicală de 
urgenţă să se ridice la 
nivelul pretenţiilor, să 
fie promptă, să se a- 
propie de standardele eu
ropene atât din punctul 
de vedere al bazei ma
teriale, cât şi al pre
gătirii profesionale.

IOSIF CRĂCIUN, 
lider sindical judeţean, 

Filiala sindicală 
Ambulanţa

1

Nevoia de 
restructurare

După trecerea la apli. 
carea reformei în j  agri
cultură, acţiune îrţ care 
s-a făcut pasul hotărâta8 
prin constituirea şi recon. 
stituirea dreptului de pro
prietate asupra pământu
lui, s.au produs o serie 
de mutaţii şi în domeniul 
creşterii animalelor. Dl dr. 
Petru Cealma, care are 
vechime şi o bogată ex
perienţă în conducerea ac
tivităţii Circumscripţiei 
sanitar-veterinare din o- 
raşul Brad, a făcut o serie 
de consideraţii în legătură 
cu schimbările ce s-âu 
produs în ultimii ani pri
vind preocuparea pentru 
apărarea sănătăţii anima- 
ietor şi ameliorarea ra. 
solor, în sprt nirea a«- 
ţiunilor întreprinse da 
producătorii agricoli.

Ca o măsură de aliniere 
la principiile economiei de 
piaţă am reţinut şi iniţia
tiva luată de la nivelul 
Direcţiei judeţene sanitar, 
veterinare, împreună cu 
circumscripţiile locale, de 
a înfiinţa p societate ai că
rei acţionari sunt sala-' 
riaţii proprii, aceasta 
vând drept scop aprovizio
narea cu medicamente de 
uz veterinar, ea numin. 
du-se „Biofarmavet". Pe 
o asemenea bază, de când 
şi-a început activitatea o 
astfel de societate s-a 
îmbunătăţit substanţial a- 
provizionarea circumscrip. 
ţiilor eu produsele ne
cesare aplicării tratamente, 
lor specifice. Că urmare, 
acţiunile sanitar-veterl. 
nare se pot efectua prompt 
şi eu eficienţa aşteptată, 
având permanent Ia dispo
ziţie stocul de medica
mente minim necesar. 
Drept rezultat, în raza de 
activitate a circumscripţiei 
respective nu s-au semna
lat cazuri deosebite care 
să pună probleme.

Discutând la concret 
despre evoluţia efective
lor de animale, este de 
reţinut tendinţa favorabilă 
ce există la speciile de 
bovine, porcine şi caba. 
line, unde sporurile se 
fac simţite de la an Ia 
an. Dar, un caz aparte îl 
reprezintă specia de ovine. 
Scăderea efectivelor este 
determinată, pe de o parte, 
de „criză" ciobanilor, iar 
pe de alta, de desfiinţa, 
rea stânelor, ca urmarea 
dispariţiei izlazurilor.

Detaliind problemele sps. 
cifice creşterii ovinelor, am 
desprins şi tendinţa de a 
se deplasa, la impulsul 
ciobanilor, creşterea oilor 
în jurul oraşelor, pentru 
ca ei să-şi poată valorifi
ca maj rapid şi eficient 
marfa, în vreme ce ta 
munte rămân mari canti. 
tăţi de iarbă ce se pierde. 
Specific oraşului Brad 
este însă faptul că aici nu 
mai există nici un izlaz, 
fiecare proprietar de ani
male dimensionându-şi şi ; 
crescându.şi efectivele în 
raport de terenul pe 
care-1 deţine. Şi cum nu se 
mai justifică pierderea 
timpului de către un om 
să crească 3—4 oi în gos
podăria proprie, este de la 
sine înţeles declinul spe
ciei de ovine în zonă.
Pe măsură ce se vor pro. 1 
duce şi alte schimbări de 
condiţii, evident că şi 
orientările în creşterea 
animalelor vor suferi mo
dificările de rigoare.

N. TÎRCOB
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STORY FLASH
| . REDUCERI DE SALARII LA „LIBERATION"

Administraţia cotidianului parizian „Liberation" a 
decis reducerea stipendiilor personalului său. O mă
sură extremă, pentru a evita pericolul de a da afară 
o parte dintre angajaţi. Salariile ziariştilor vor fi re
duse astfel cu echivalentul plăţii pentru două zile de 
lucru pe lună. In acest fel se asigură ca 30 de per
soane să nu fie concediate. Măsura rămâne în vigoare 
timp de 12 luni. Pentru a depăşi dificultăţile prin 
care trece, ziarul şi-a mărit deja preţul cu. 1 franc 
şi şi-a redus sensibil numărul de pagini.

CUM A FOST ÎMPUŞCAT SOMOZA 
Enriquc Gorrîaran Merlo, fost conducător al miş

cării de gherilă argentiniene ERP, a relevat intr-un 
interviu cum l-a' ucis, în decembrie 1980, pe fostul 
dictator nicaraguan Anastasio Somoza, aflat în exil 
în Paraguay. Primul foc împotriva automobilului lui 
Somoza a fost tras cu o bazuka ţinută pe umeri, dar/ 
fără succes. „Eu, care aveam un M—16, am descărcat 
în el tot încărcătorul: 30 de cartuşe".

„CRUCIATUL" PIIIL GRAMM ARE-NECAZURI 
Spera „să fie viitorul „chiriaş" al Casei Albe, ca 

urmare a voturilor fundamentaliştilor creştini con
vinşi ca şi el că „imoralul libertinaj" promovat de 
Hollywood este la originea tuturor relelor din A. 
merica. Dar ambiţiile prezidenţiale ale ultraconserva- 
torului Phil Gramm riscă să fie pentru totdeauna 
sfărâmate. Asta după . Ce intr-un interviu publicat în 
săptămânalul „The New Republic" fostul său cum
nat, George Caton, a afirmat că în 1973 s-a zbătut 
mult să_şi investească banii într-un film porno 
„Beauty Quecns", „o peliculă hard despre nişte aspi
rante miss ale concursurilor de frumuseţe care, pen
tru a câştiga, fac amor cu toţi membrii juriului". .
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GAFA SENATORULUI
Răsunătoarea gafă a 

preşedintelui Comisiei 
externe a senatului a- 
merican, republicanul 
Jesse Helms: prezen
tând pe şeful guvernu
lui pachistanez, doamna 
Benazir Bhutto, în vi
zită la Capitol.-'BOI, a 
numit- 0  ^primul minis
tru al Indiei". O eroare 
„geografică", cât se 
poate de stânjenitoare: 
după cum se ştie, la 
sfârşitul dominaţiei bri
tanice India şi Pakista
nul s-au separat, în 
urma unui sângeros 
război religios dintre 
musulmani şi hinduşi.

Atenţionat de un co
leg privind greşeala co
misă, Helms a luat din 
nou cuvântul spunând 
că a comis „cea mai 
deplorabilă dintre e- 
rori“ şi a cerut ca fap
tul să fie consemnat în 
procesul verbal al în
tâlnirii.

Israelul redescoperă Iraţionalul
Lumea politică israeliană, 

laburistă sau nu, descoperă 
acum iraţionalul şi nu dis
preţuieşte sprijinul supra
natural ce poate yeni de 
la un cabalist centenar, 
rabinul Yitzhak Kadurl.

Printre clienţii —- obiş
nuiţi sau întâmplători — 
ai rabinului, după cotidia
nul „Maariv", se află So
ma Peres (soţia ministrului 
de externe), Lea Rabin 
(soţia premierului), Benya- 
min Ben Eliezer, ministrul 
construcţiilor, zeci de de
putaţi laburişti sau Likud, 
numeroşi generali.

In acest fel antipatiile 
faţă de un ebraism iraţio
nal, afişate; la începutul 
secolului de ideologii sio
nismului socialist, "devin 
literă moartă. Şi nu în
tâmplător cele mai , mari 
încasări le-a avut săp

tămâna trecută în Israel 
un film „Scechur", care 
descrie practicile unei fa
milii ebraice originare din 
Maroc, pentru a se opune 
deochiului şl forţelor ră
ului.

Oamenilor politici ce 
traversează o perioadă di
ficilă rabinul Kaduri le 
oferă o amuletă desenată 
pe un pergament sau pe o 
bucată de carton şi care 
se pune într-un vas cu 
apă : când amuleta se va 
decolora complet „pa
cientul" va trebui să se 
spele cu acea apă ameste
cată cu cerneala rabinului, 
după patru zile pergamen
tul. urmând a fi incinerat.

Ce i se cere de fapt 
lui Kaduri ? Doamna Pe
res, scrie „Maariv", i-a 
cerut asistenţă pentru o 
delicată operaţie, doamna

Rabin s-a mulţumit ca I  j 
binecuvântare generică, ml- 

'nistrul Eliezer — f o i i ]  
general — a insistat ea ! 
„acel om minunat" să-şi ! 
extindă protecţia asupra 
fiului său ce urmează sâM 
fie înrolat.

Născut acum 100 de ani 
la Bagdad, Kaduri este 
considerat cel mai impor
tant rabin cabalist îsrae- 
lian, faima sa internaţio
nală fiind legată de o în- j 
tâmplare de acum câţiva’ ' 
ani când — se spune — 8 : 
împiedicat prin rugile sale 
declanşarea, unui cutremuri ! 
ce se anunţa devastator în j 
oraşul Eilat. După cum ! 
nici o altă ispravă a sa, ditf : 
1993, nu-i lipsită de în- ; 
teres i e vorba de cea de 
a doua căsătorie, pe care 
a contractat-o cu o femeie j 
mai tânără decât el cu.,? | 
o jumătate de secol I ■

r f  ■' 1 i Descoperirea unui super-virus 1
-ci; Disperaţii din Guantanamo

împinşi de disperare, 
câţiva transfugi cubanezi 
aflaţi în baza navală 
SUA din Guantanamo 
şi-au injectat ţiţei în 
vene şi şi-au produs răni 
eu bare metalice smulse 
din sistemul de susţinere 
a; corturilor. Alţii s-au 
aruncat în mare şi ris- 
cându.şi viaţa s-au în
tors pe teritoriul cubanez 
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EXTRAVAGANŢE
Celebrul cântăreţ a- 

merlcart, reputat pentru 
extravaganţele şale, a- 
flat de două săptămâni 
la Londra, a „debutat" 
pe 2 martie sub un nou 
nume, aparent straniu, 
dar care nu a fost ales 
la întâmplare. Pentru 
că Tafkap nu e rezul
tatul unui joc „dada" 
ci acronimul format din 
iniţialele unei sintagme 
foarte logice... „The Ar
tist Formerly Known As 
Prince" („Artistul mai 
înainte cunoscut - ca 
Prince"). . ■

„Nu sunt nebun, dim- . 
potrivă, sunt foarte 
sănătos", a avut grijă 
să se_ explice el în 
cursul’ unui interviu a- * 
cordat cotidianului bri- < 
tanic „Sun", primul 1 
dialog acceptat cu vreo ţ 
publicaţie în. ultimii 
zece ani.

Cât priveşte concer
tul, care a avut Ioc pe 
Wembley cu prilejul 
lansării unui nou album, 
„Gold Experience", a 
fost poate singura e- 
tapă în Europa, în afara 
celei programate la Du
blin.

Star-ul, faimos pentru 
extravaganţele şi pro
vocările sale, a adus 
Pe scenă pentru acest 
show o complicată şi 
controversată maşinărie, 
reprezentând părţile 
intime bărbăteşti şi fe
meieşti şi care a repro
dus în timpul specta
colului mişcările ca
racteristice activităţii 

* sexuale.

sau au sfidat câmpurile 
de mine pentru a se în
toarce la casele lor. Si
tuaţia în lagărul de re
fugiaţi, care găzduieşte 
peste 15000 de fugari, 
riscă să devină explozivă, 
datorită lipsei de certitu
dini, inactivităţii forţate 
şi suprapopulării.

în timpul audierii în 
faţa subcomisiei externe

a Camerei, generalul res-( 
ponsabil al bazei a făcuţi 
cunoscut că există riscul' 
unei explozii de violenţă.

Ca urmare a condiţii
lor disperate în care sunt 
constrânşi să trăiască re
fugiaţii la Guantanamo,' 
administraţia SUA a de-! 
cis că această bază mi
litară să nu mâi fie fo
losită ca centru de pri
mire.
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14 cai de curse şi an
trenorul lor, un bărbat 
de 49 ani, dintr-o fermă 
din Australia, iată victi
mele unui nou virus 
„vampir", letal şi miste
rios, capabil să perforeze 
venele şi să provoace he
moragii interne până la 
saturarea plămânilor cu 
sânge care, eliminat , pe 
nas şi pe gură, provoacă 
moartea prin sufocare.

Identificarea noului şi 
teribilului virus, din a- 
eeeaşi. tulpină cu acela 
al pojarului (care pro

voacă între altele, şi ciu- ' 
ma bovină), a fost reali
zată în timp record de 
cercetătorii australieni 
care au reuşit să-l in
dividualizeze în plămânii 
cailor şi în rinichii an
trenorului lor. Este pri
mul virus din această 
familie capabil să se 
transmită la oameni de 
la animale, care a  fost 
identificat după descope
rirea, cu multă vreme în 
urmă, a celui care pro
ducea pojarul.

Nici o explicaţie însă

Ud deţinut de lux

GERMANIA. Vedere din Leipzig.

Niciodată probabil un 
deţinut nu s-a bucurat de 
mai bune fcohdîţii în arest 
decât Maurizio Raggio, 
ultimul deţinător al aşa- 
numitei „tesoro di Graxi" 
(„Comoara lui 'Graxi"). In 
aşa măsură încât ceilalţi 
prizonieri ai penitenciaru
lui din Guernavaca, unde 
se află acum super-căuta- 
tul italian, sunt decişi să 
declare greva foamei pen
tru a protesta împotriva 
neplăcerilor provocate de 
lucrările de reamenajare 
din pavilionul în care a 
fost cazat, ca... oaspete de 
onoare, noul lor coleg.

Conform cotidianului „El 
Financiera" care apare 
la Ciudad de Mexico lui 
Raggio l-a fost rezervată 
o cameră cu frigider, t,v„ 
în oare se montează acum 
o mochetă specială. Mân

cărurile 1 se aduc de la 
cel mai bun restaurant lo- 
'cal. Trei gardieni îi stau 
permainent la dispoziţie ca 
„majordomi" şi poate pri
mi vizite în orice mo
ment, cu excepţia zilei de 

■luni, Intre alte. facilităţi 
de care se bucură Raggio 
se află şi aceea de a-i fi 
amenajată o încăpere spe
cială pentru întâlnirile a- 
moroase cu ultima sa cu
cerire, frumoasa mexicană 
Adriana Rios Zertuce, care

nu a fost dată până acum |  
asupra originii sale şi J 
asupra modalităţii care |  
a produs scurta, dar gra- J 
va epidemie înregistrata |  
în Australia. Deocamdată, I 
doar cu titlul de ipoteză, J 
Keith Murray, de la insti- |  
tutui guvernamental a -  j  
ustralian pentru sănă- I  
tatea animalelor avan-* 
sează în revista „Scien-1 
ce" ideea oă purtătorii J 
virusului 3f putea fi alte |  
animale, insecte sau pă- I  
sări, care trăiau in apro- |  
pierea cailor contaminaţi. |

ar fi luat locul, spun gu
rile rele, sau măcar i-a* 
fi devenit parteneră pen
tru jocurile erotice ale mi
liardarului escroc, wesbii 
sale prietene, contesa Ita
liană Vacca A gusta.

, înainte de arestarea- dia 
Mexic/ Raggio fusese sem
nalat împreună cu blondă 
Adriana in Peru, Rusism 
Elveţia 'ş i ‘ Bahamas. ţîă  
tur ce coincide, îh parte, 
cu etapele urmate de mi
liardele . acumulate <te 
Graxi, pe urma cărora Să 
află judecătorii milanezi.
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Televiziunea în slujba mafiilor
Cea de a VII_a serie 

a „Caracatiţei", în undă 
pe „RAI UNO" de la 5 
martie, se învârte în ju
rul unei televiziuni par
ticulare în serviciul ma
fiei. O televiziune care 
aparent se declară inde
pendentă, gata să găz
duiască toate opiniile şi 
să ofere spaţiu magistra- 
tului-deteetiv interpretat 
de Patricia Miliardei 
Şocanta anticipare vine 
de la Remo Girone care 
în „La Piovra" interpre
tează de ani de zile „cre
ierul" mafiei, diabolicul 
şi şiretul Ţano Cariddi.

„Da, în noul ciclu al se
rialului despre mafie, e- 
xistă. un canal t-V. si-' 
cilian care are o mare 
importanţă în întregul 
„storie" al „Piovrei 7“ 
— explică popularul ac
tor. Şi mafia foloseşte 
acel canal local pentru 
a manipula opinia pu
blică.

Televiziunii mafiote 1 
se opune un post de ra
dio liber,'care, pentru 
a nu fi localizat, îşi 
schimbă continuu locul 
de emisie. Acest post de 
radio care face contrain- 
formaţie şi combate ma-

-  * — * — * —  * — * —  * —  # —  *

fia denunţând. fărădele
gile „naşi"-îor aminteşte, 
într_un anume fel, de 
activitatea unei persoane 
reale, „emiţătorul din 
Roszagno", ucis de cia
nuri".

„De această dată per
sonajul meu va apărea 
doar în final — adaugă 
Remo Girone — când pe 
biroul lui Tano Gariddi 
se va aduna un voluminos 
dosar conţinut în floppy- 
disc-uri de computer, cu 

‘dovezile puternicelor le
gături dintre grupurile 
mafiote şi un foarte cu
noscut personaj politic..."

ar 

•  •

Ecranul care ucide 1
Surescitată de imaginile reamintit de un alt e - î  

violente ale unui film pisod tragic, -de acum ţ  
cu Sylvester Stallone pe doi ani, când doi puşti,# 
care tocmai îl văzuse la sub influenţa peliculelor #  
video, o fetiţă de şase văzute, au torturat şi u -#  
ani l-a* imitat pe eroul cis, la LIverpool, un bă-# 
îndrăgit şi şi-a ucis bu- ieţel de 3 ani. #
nicul cu un foc de pisto- In cazul fetiţei din# 
let. Victima, Bryn Price, Londra, desigur omorul •  
64 ani, un pasionat fa- e involuntar, dar nu se#  
naţio al armelor, îi ofe- poate spune că pistolarul •  
rise micuţei ca jucărie interpretat de Stallone •  
revolverul său Magnftm, în „Stai, sau mama tra_* 
uitând că e încărcat. Fe- ge“ nu-şi are şi partea •  
tiţa, neştiutoare, a îndrep- lui de corttribuţie la tra- ® 
.tat arma spre bunicul gicul deznodământ. •  
său şi, de Ia câţiva paşi. Verdictul judecătorului J  ;
a tras. Lovit în gât, bă- a fost „moarte acciden- ?  : 
trânul s-a prăbuşit la tală" dar, pronunţând!! 
podea într-o baltă de sentinţa, omul legii a ţ i-5  
sânge. Soţia sa, care a- nut să-şi exprime o nc_ !  
sistase la scenă, a che- dumerire: „Nu înţeleg — 
mat imediat o ambu- cum o persoană .c u  o J 
lahţă, dar nu a mai fost vastă experienţă şi cu o#  
nimic de făcut. Price a profundă cunoaştere a ar- # 
murit imediat după ce a melor de foc poate să #  
ajuns la spital. lase un pistol încărcat#

Şi astfel filmele vio- în mâinile unui copil",# 
lente ajung din nou să în ceea ce o priveşte, fe_# 
fie puse sub acuzaţie, tiţa a declarat că voia# i 

’ mai ales în Marea Bri- doar să se joace cu pisto- •  
tanie, unde publicul şi-a lui. (B j

a • » • • • • • • m » m * » m m » m m  m m » m m m m m m  \

A nul VII ■  Nr. 1400 ■  Sâmbătă, 10 —  Duminică, 11 iunie 1991



C U V Â N T U L  L IB E R

C R L E 3S 0 S C 0P

I  REFLECŢIA •  
•  SĂPTĂMÂNII •

•  ■  „Iubirea? înge- c
•  rii o numesc bucurie 4
•  cerească ; diavolii, •
•  chin infernal; oarae- î
•  nii — iubire". «

H. HEINE •

1
IUBIREA...

IN DEFINIŢII
•  „cea mai înaltă 

culme a fericirii, care 
se poate transforma în 
cel mai adânc vârtej 
al nefericirii".

J. KARMAN
•  „flacăra pe care 

zeii o invidiază Ia mu
ritori".

L. BORNE
•  „tiran care nici

odată nu depune ar
mele; război care nici
odată nu declară ar
mistiţiu ; mare care 
niciodată nu se stră - 
bate în linişte".

L. SŢRAMVSOtI
•  „a scăpa printr-o 

singură fiinţă de medio
critatea tuturor celor
lalte".

< A. BONNARD
6  „numele a o mic 

de himere".
VOLTAIRE

•  „singurul caz ta 
care Se cade in nCferi-' 
cire de bună voie". »

I. DUCICI
•  „presentiment, sen

timent  ̂ resentiment".
T. MUŞATESCU

•  antidotul morţii". 
G. IBRÂILEANU 
Selecţie de

ILIE LEAIIU

ANCHETĂ ŞOC

Ediţia în limba rusă a 
revistei .<?■ „Gosmopolitan" 
publică o anchetă efec
tuată pe un eşantion de 
2 500 femei din Moscova, 
în vârstă între 20 şi 30 de 
ani.- Rezultatul este şo
cant : din zece femei, una 
a avut raporturi se
xuale cu cel puţin 26 de 
bărbaţi 1 Jumătate dintre 
femeile intervievate au 
avortat deja cel puţin o 
dată şi 87 la sută dintre 
ele au mărturisit că au 
întrerupt deja mai mult 
de trei sarcini. Iar dintre 
cinci copii născuţi la 
Moscova, cel puţin unu] 
este un fiu nelegitim.

Două prietene, ce nu 
s-au întâlnit de o bucată 
bună de vreme, stau de 
vorbă :

— Vai dragă, dar tu de 
când ai început sâ fu
mezi ?

— De astă-vară, de când 
soţul meu, plecat în străi
nătate într-o detaşare, s-a 
întors mai devreme şi a 
găsit în scrumiera din 
dormitor un muc de ţi
gară...

O
într-o uzină din Chicago

izbucneşte o grevă. Direc
torul nu se supără ci, 
dimpotrivă, le trimite gre
viştilor, care nu vor să. 
părăsească fabrica, saltele, 
perne, mâncăruri gustoase, 
băuturi fine şi câteva du
zini de fete drăguţe. Gând 
petrecerea e în toi, invită 
şi nevestele greviştilor să 
vadă cu ce se ocupă soţii 
lor în fabrică...

O
Tatăl îşi chestionează 

fiul de peşte 30 de ani 1
— De ce nu vrei să te 

însori 7 Chiar nu-ţi găseşti 
nimic pe placul tău ?

— Dimpotrivă, tată, în 
fiecare seară găsesc câte 
ceva!

O
— Doctore, astăzi mă 

simt mult mai bine. Aş 
vrea să închei tratamentul. 
Cât vă datorez ?

—* * Domnule Popescu, 
cred că nu sunteţi în
deajuns de restabilit la 

. inimă ca să citiţi nota de 
plată...

— Iubita mea, aşa-1 că 
eu sunt primul bărbat că
ruia i te dărui toată 7

— Bineînţeles, iubitule. 
Da’ ce naiba aveţi de în
trebaţi toţi acelaşi lucru?!

O
— Popescule, cum îţi 

permiţi să dormi la ser
viciu ?! Acasă n-ai timp ?

— Ba da. Dar aici arn 
mai multă linişte...

O
Bolnavul către doctor:
— Sunteţi de compăti

mit, totuşi, dumneavoastră 
doctorii. Toată lumea vă 
înjură...

— ‘Da, e drept, avem 
mulţi duşmani pe lumea 
asta.»

— Dar aveţi şi mai mulţi 
pe lumea cealaltă.,.

O
La mare.
— Vezi, Costele, cum 

mă îmbrăţişează valurile 
mării ?

— Da, ştiam eu că apa 
de mare are gust prost...

O
— Nelule dragă, am 

visat azi-noapte că am 
plecat cu toţii la băi.

— Iar eu am visat că 
ne-am întors...

O
Directorul,:
— Auzi, nea Mitache, * 

dumneata ce păzeşti aici? 
Am văzut acum câteva mi
nute doi salariaţi ieşind 
Pe poartă cu damigene 
de vin.

Paznicul:
— Să trăiţi, domnule 

director. Cei doi sunt 
degustători şi şi-au luat de 
lucru acasă...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

WIFOSfŞ(EUA«kC UNDE
S E  îm parte fericirea, b in e

'CĂAM SCĂPAT cu VIATA!
ja

9  Episod rarisim în ţ  
f  timpul unui festin nup- 4  
ţ  ţial Ia Rimini, în Ita- 4
•  lia. La restaurant, în 4
•  toiul petrecerii, mireasa, •
•  însărcinată în luna a 4
•  opta, a fost cuprinsă de •  
4 durerile facerii. Trans- 4
•  portată de urgenţă de 4
•  ginerică la un spital 4 
4 din localitate, ca a dat •• 4»  _____________  4

0 nuntă
: cu...
•  ---------------- *------------
§

2  naştere unei fetiţe dră- 
ţ  gălaşc, de 2,800 kilo- 
^ grame, botezată Bcne-
•  i ta („Binecuvântata").
•  Neaşteptata întâm-
•  plare nu a stricat alt- 
4  minteri cu nimic buna
•  dispoziţie a nuntaşilor,
•  două sute cincizeci Ia nu-
•  măr, care şi-au văzut
•  veseli, şi zgomotoşi de
•  treabă, în vreme ce
•  Sabrina, mireasa în
•  vârstă de 24 ani, intra
•  în sala de travaliu a
•  maternităţii. Iar Gio-
•  vanni, -proaspătul soţ,
•  funcţionar la o bancă
•  din Cesena, ş_a trezit 
:  că a rezolvat odată eu 
? nunta şi problema bo_ 
J tezului, spre satisfacţia 
2 şi a proprietarului res- 
I  taurantului Villa Veru- 
I  cchio, căruia T s.a fă-
•  cut o publicitate gra-
•  tuită şi... convingătoare.
•
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! învaţă să vezi
f ' ’
1, Suntem atat de obiş- 
|  nuiţi cu tot ce ne încon- 
J joară şi atât de blazaţi. în
I cercul nostru strâmt în

cât pentru a simţi o 
j schimbare sufletească am 
( devenit căutători de sen- 
J zaţii. Până şi bucuria am 
I supus-o unui şablon, îi 
* ridicăm ştachete cât mai 
I înalte şi astfel ne bucu- 
J răm tot mai rar, tot mal
I greu obţinem o adevă. 

rată bucurie.
( Şi atunci când întâl

nesc un om plictisit, 
J care-mi spune că nu 
I găseşte motive pentru 
- bucurie, îi spun :
! v— Trezeşte-te în zori,
'  deschide larg ochii şi 
I priveşte în jurul tău, aşa 
J cum priveşte cu uimire 
I şi curiozitate un copil

CLEPSIDRA
lumea, porneşte in fie
care zi punând în suflet |  
dorinţa de bucurie. Vezi I 
Cerul albastru, e pace şi |  
păsările pot zbura libe- I 
re, un copac înflorit, un J 
fir de iarbă ce a răzbit ( 
prin asfaltul străzii, o ». 
păpădie, turla unei bi-1 
serici care străpunge Ş 
înaltul senin, priveşte |  
ochii de copil şi mâna A 
lui mică...

învaţă să vezi din nou, I 
aruncă vălul ignoranţei j 
ce-ţi acoperă ochii şi ( 
priveşte în jurul tău ca J 
şi cum ai vedea fie-1 
care lucru prima oară., * 
întoarce-te la simplita- I 
tea şi curiozitatea omu- '  
lui dintâi. I

INA DELEANU
»
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i „Murphy S.A.66

0  Prima lege a lucrărilor de laborator
• — Sticla fierbinte arată la fel, exact ca sticla

rece.

© Principiul lui Nixon
— Dacă două veşti rele nu fac una bună, în

cearcă cu trei.

J' 0  Principiul lui Lino
— Când nu ştii ce’ să faci, mergi repede şi ana- 

tă-te .preocupat.

0  Legea lut Sevareid : ;
— Cauza principală a problemelor sunt soluwj ş 

ţiile.

© Teoria supravegherii selective
— Singurul moment al zilei în care te aşezi 

comod şi te relaxezi * este momentul când
* şeful trece prin birou. .......

0  Principial vitalităţii hârtiilor
— Hârtiile vitale îşi vor dovedj vitalitatea 

mişcându-se spontan de unde le-ai lăsat 
spre locurile unde nu te aştepţi să le gă-

’ ieştii •“ ţ

« Selecţie de ILIE LEAIIU
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•  Şă, nu-ţi. propui nici
odată-lin .ţel ce nil poate 
fi aţinş.

•  Nu trebuie să fe fă
leşti în nici o împre
jurare cu merite’ ce nu-ţi 
aparţin. "

•  Numai un cetăţean 
de bună credinţă şi in
tegru Poate fi folositor 
patriei sale.

•  Nu poţi culege In 
mod gratuit nici un fel 
de roade ale muncii fără 
să dai in schimb va
loarea acestora.

•  Obişnuieştc-tc să do. 
reşti numai ceea ce este 
cu putinţă. '■

. «Mai  bine să mori d.e 
foame, decât să trăieşti 
în* belşug, ■ jefui ndu-ţi şi 
hwinştuţdu-ţi semenii.

Cugetări

•  Nimic nu se dobân
deşte pe gratis. întot
deauna trebuie să dai 
ceva în schimb.

•  Fără dogoarea mun
cii şi patima răspunde
rii nu sc pot obţine nici 
un fel de roade.

. •  Nu poţi dobândi bo
găţie • păstrându-te pe 
tine - cinstit. , ' *

•  Un prieten bun şl 
cinstiP face mai mult de
cât un pumn .de arginţi.

•  Este cu putinţă să 
rămâi neînfrânt numai 
dacă nu intri în luptă. 
Insă învingători vor ti 
numai cei ce s-au avân
tat în luptă-

•  în locul arginţiler 
să-ţi doreşti un prieten 
de bună credinţă şi 
cinstit.

Culese de 
N. ZAMFIR
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ORIZONTAL: 1) Tip de distrugătoa
re în acţiune ; 2) Chemarea paşilor pier

duţi — Mijloc de circulaţie ca-n basme; 
3) Trecut prin furcile caudine ale -vieţii 
— Magazii de mărfuri gestionate de Nep- 
tun; 4) Concurent la lupte clasice — 
Lunga timpului cărare; 5) Extrase total 
din text ! — Aflaţi prin apropiere ; 6) De 
serviciu la bucătărie —* Teme neprezen
tate la timp ! ;, 7) Forţă de atracţie uni
versală — Precizată la momentul opor
tun ; 8) Pronunţat în ultimă instanţă •— 
Nu intră în discuţie; 9) Erou însemnat 
al teatrului -dramatic — Trag la coş de 
la distanţă; 10) Reţetă pentru un tra
tament cu picături.

VERTICAL: 1) Lucrări executate
la intrarea în cabinet; 2) Supliment de 
pat — Un om între oameni; 3) Apre
ciată cu mare largheţe — Ataşat în cele 
din urmă ; 4) Nu stă pe gânduri — Ele
ment de prindere la rece ; 5) Retras în 
rezervă — Şoc admirativ exprimat spon
tan ; 6) Pătrunzător în esenţă — înţe
lepciune între ghilimele; 7) închizător 
de armă — Titular al apărării reprezen

tativei naţionale ; 8) Specialişti în eco
nomie — Material pentru perdele verzi;
9) Tip de măsură luată cu piciorul (pl.) 
— Scurte prezentări făcute la repezeală;
10) Moştenire lăsată pentru viaţa de apoi.

■ 'V.;.'. VAŞILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ARS COMBINATORIA", 

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTA TRECUTA :

1) STERILIZAT ; 2) TOBA — OTITE; 
3) ILOŢI — ACEL; 4) LĂSARE — 
ENE; 5) I — ETIRA — TP ; 6) ZC — 
ATÂTA — A ; 7) ALB — ATAŞAT ; 8) 
TÂLC — AVARI; 9) ORARE — ÎNEC; 
10) RAMIFICATE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB : Rf 6. Ta 8, Tf 7, Cd 8, p : c 7 
NEGRU : Re 8. Nc 8
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— Dle Icobescu, sunteţi 
directorul unui liceu care, 
fiind recent înfiinţat şi 
cu un profil aparte, vă 
cere probabil o implicare 
mai mare faţă de o şcoală 
obişnuită.
' — In primul rând aş
dori să fac precizarea că
liceul este, de fapt, re
înfiinţat — începând eu 
1990 —, pentru că el a
mai existat în această
formă cu ani în urmă; 
în 1976 însă, în condiţiile 
unei restructurări a uni
tăţilor de învăţământ din 
întreaga ţară, liceul a 
fost desfiinţat în privinţa 
profilului, desigur că ac. 
tivitatea este complexă, 
structurată pe mai multe 
planuri, iar programul în 
şcoală se desfăşoară prac
tic de dimineaţa până 
seara.

— Precizaţi, vă rog, 
care suut profilele şi spe
cializările actuale, în 
funcţie Şi dc ciclurile de 
învăţământ.

— Atât muzica cât Şi 
artele plastice se stu
diază din clasa I până 
într-a Xll-a, evident 
Crescând gradul de com
plexitate pentru fiecare 
ciclu. Astfel, la muzică, 
în ciclul primar se stu
diază vioara sau pianul, 
iar începând cu clasa a 
V-a se adaugă viola, vio
loncelul, instrumentele de 
suflat. Din clasa a IX-a 
apar, distincte, 2 profi
luri: instrumental şi de 
teorie muzicală, acesta 
eu secţiunile : muzică

i vocală şi dirijat coral. 
Toate acestea se reali
zează prin activitatea a 
46 de profesori de mu
zică şi 12 profesori de 
artă plastică.

— tn condiţiile unui 
program atât de încărcat 
se kitâmntă ca pregătirea 
de specialitate să se rea
lizeze în detrimentul celei 
de cultură generală ?

— Nu, nu pot spune 
asta. Dimpotrivă, elevii 
noştri sunt bine pregătiţi 
şi, -de altfel, o bună cul
tură generală este indis
pensabilă pregătirii şi 
reuşitelor pe plan muzi
cal. Ca argument, vă pot 
spune că din promoţia a- 
nului trecut mulţi absol
venţi au devenit studenţi 
la diferite facultăţi (A. 
cademia de muzică, Arte 
Plastice, Filologie, Con 
strucţii. Drept ş.a.).

Convorbire cu dl prof. NICOLAE ICOBESCU, 
directorul Liceului de Artă Deva

—  In afara ordlor de 
curs cum se manifestă 
activităţile artistice ale 
elevilor ?

— Rezultatele activităţii 
acestora sunt concretizate 
prin organizarea de ex
poziţii de artă plastică şi 
audiţii muzicale la nivel 
de şcoală, spectacole şi 
recitaluri la nivel de mu
nicipiu, participări la di. 
verse festivaluri şi con
cursuri de gen, cu ca
racter zonal sau naţio
nal. în acest context a- 
mintesc activitatea des
făşurată de corul liceului, 
prin prezenţa ■ la diverse 
festivaluri („Ion Vidu" — 
Timişoara; „Timotei Po. 
povici" — Marga; cel de 
muzică sacră — „Cu noi 
este Dumnezeu11 — Orăş.

mintit dc concursuri, cc 
aţi mai avea de adăugat, 
judecând acum. „la rece“, 
referitor Ia „Coneursul 
Naţional dc Interpre
tare Instrumentală şi 
Arte - Plastice" găzduit 
nu cu mult timp în urmă 
chiar în acest~ liceu ?

— Important rămâne 
faptul că acest concurs 
este cotat de specialişti ca 
unul dintre cele mai va
loroase din ţară (alături 
de cele de la Suceava şi 
Braşov), ediţia din acest 
an fiind apreciată mai 
ales prin b u n a  or
ganizare, numărul mare 
de participanţi şi calita
tea interpretărilor.

— Desigur că pentru 
realizarea unor astfel de 
performanţe şi a compc-

tie), prin susţinerea unor 
spectacole în Ungaria, 
prin participarea sub 
formă de răspunsuri la 
Liturghie, la Catedrala 
„Sf. Nicolae" din Deva 
şi altele. Ar îi de sub
liniat şi premiile obţinute 
de elevii şcolii la faza 
naţională a Olimpiadei de 
arte plastice. La fel — 
cele câştigate la concursu
rile de interpretare in
strumentală, precum şi 
recitalurile susţinute re
cent de elevii: Paul 
Sârbu, Mircea Lazăr (de 
la clasa de vioară a prof. 
Viorel Soltan), Anca Pre
da şi Dianna Vasiu (Ia 
clasa de pian a prof. 
Doina Ona).

— Fiindcă tot ati a.

titivităţii nu este de ne. 
glijat existenţa unei baze 
materiale corespunzătoare. 
Care este situaţia aceste, 
ia şi, în special, a instru. 
montelor muzicale ?

— în general nu ne 
putem plânge că nu am 
avea instrumente sufi
ciente, dar cele pe care 
le avem sunt destul de 
uzate. în plus, nu se prea 
găsesc nici accesoriile ne
cesare unora dintre ele. 
Totuşi, ar mai fj nevoie 
de câteva instrumente de 
suflat, de piane, dar în 
acelaşi timp mai e nevoie 
şi de spaţiu. De altfel, 
acesta este şi unul din 
principalele motive ce 
au determinat adoptarea 
pianului de construcţie

pentru viitorul complex 
ce se va ridica în apro
pierea şcolii. Noua clă
dire va cuprinde 8 săli 
de clasă, 32 săli pentru 
instrumente, 16 ateliere,
0 sală festivă cu 400 de 
locuri, o sală de sport cu 
piscină, 100 de locuri în 
internat, cantină şi o gră
diniţă de profil. Investi
ţia aparţine Ministerului 
învăţământului care va 
realiza şi dotarea cu mo
bilier şi material didactic.

— Pentru toate şcolile 
se apropie perioada exa. 
menelor. Care este spe
cificul acestora la Liceul 
de Artă ?

— în primul rând men
ţionez că la fiecare sfâr
şit de an şcolar elevii 
din toate clasele dau' e- 
xamen la disciplinele de 
specialitate. în ce pri
veşte examenele de ad
mitere, cel pentru clasa
1 cuprinde doar probe 
de aptitudini iar pentru 
admiterea în clasa a IX-a 
se susţine verificarea la 
probele de specialitate ur
mată de examenul obiş
nuit de admitere, la fel 
ca la celelalte licee. La- 
sfârşitul cl, a Xll-a e- 
levii primesc un atestat 
în domeniul artelor plas
tice şi al muzjcii, pe baza 
căruia aceştia pot apoi 
profesa.

— In finalul convorbirii, 
vă gândiţi la vreun me
saj pe care I.aţi transmite 
cititorilor, celor interesaţi 
în mod special ?

— Aş aminti celor care 
doresc şi au înclinaţii 
pentru a urma muzica 
sau artele plastice că 
doar talentul nu e sufi
cient; acesta se comple
tează cu muncă, cu o 
pregătire asiduă şi o in
struire generală cores
punzătoare. Iar felul în 
care aici se lucrează cu 
elevii - r  cu clase întregi, 
pe grupe de elevi (la 
unele materii de speciali
tate), individual (la tot' 
strument) şi comasat (cor, 
orchestră) —• cred că re
prezintă cel mai convin
gător exemplu în acest 
sens si, în acelaşi timp, 
cea mai bună asigurare 
despre interesul şi cali
tatea procesului de fn. 
văţământ din această 
şcoală.

**
Convorbire realizată de 

GEORGETA BÎRLA \

N enorocirea e
iu b ir e a  wui

-  A PflCUT BURTĂ,

Desen de: CONSTANTIN GAVRILA.

de călători

i
i
i

—  Intr-o singură lună, 
Staţia Simeria — călători 
a fost păgubită cu peste 
54 milioane de lei — pre
ciza dl ing. Cristian Via. 
du, şeful Regulatorului de 
circulaţie şi mişcare De
va. Au fost furate sau 
distruse diferite obiecte, 
piese dih aluminiu, per
dele, beeuri, oglinzi, ta
blouri, geamuri, chiuvete, 
uşi, bănci, canapele etc. 
In municipiul Petroşani, 
ca şi pe tronsoanele Si
meria — Orăştie, Deva — 
Săvârşin s-au furat zeci 
de metri. de funii de cu
pru, care pur şi simplu 
au fost tăiate cu toporul 
de către răufăcători. In 
medie, pe lună, pagubele 
pe fiecare dintre aceste 
tronsoane depăşesc 7 mi. 
lioane de lei. Devastatori 
neidentificaţi înrăutăţesc 
starea de confort şi aşa 
precară din vagoanele de 
călători, multe vagoane 
sunt efectiv scoase din 
circulaţie pentru reme
dieri şi reparaţii, mai cu 
seamă de la trenurile 
personale şi cursele lo
cale.

în sectorul de pregătire 
a trenurilor pentru ple
carea în cursă am văzut, 
însoţiţi de lucrători ce
ferişti, de la un capăt la 
altul unele garnituri. Este 
mai mult decât lăudabil 
efortul pe care-1 fac ce. 
feriştii pentru că trenu
rile sâ plece la drum cu 
vagoane curate, bine a. 
menajate, cu toate cele 
trebuitoare omului călă
tor. Dar am văzut şi gar
nituri abia sosite din 
cursă. Gum arată interi, 
oarele unor vagoane, 
WC.urile acestora este 
de-a dreptul dezastruos. 
Gine distruge şi murdă

reşte ? Nici într-un. caz 
ceferiştii t 

— Dar mai sunt câteva 1 
aspecte pe care este bine * 
să le Cunoască Cititorii I 
ziarului dumneavoastră, ~ 
călătorii; noştri —. ’ conţi- I 
hua dl ing. Sorin Gabor, ! 
adjunctul şefului R.C.M. I 
Deva. Aceşti răufăcători |  
nu-şi cumpără nici legi- |  
timaţii de călătorie. Cir- a 
culă trenuri arhipline, dar |  
la casele de bilete îft- a 
casările sunt slabe. Deci, |  
concluzia este limpede : ■  
nu se cumpără bilete. A- |  
poi aceşti răufăcători nu |  
operează în pădure. Ei |  
fură şi distrug în vagoane I 
pline de călători, în co- I 
vârşitoarea lor majoritate^ 
oameni cinstiţi, corecţi,! 
civilizaţi. Oare de ce nu l 
se ia atitudine, nu seâ 
face opinie de masă îm . | 
potriva distrugătorilor ? ■  
Doar distrug bunurile pu -| 
blice, atentează la con.» 
fortul călătorilor civili-1 
zaţi. In acest sens facem » 
un apel către milioanele! 
de călători cinstiţi sâ n e | 
sprijine pentru a pune| 
frână faptelor distrugă-1 
toare săvârşite în vagoa-l 
nele trenurilor de călă- I  
tori. Ceea ce calea ferată I  
se străduieşte să facă |  
bine pentru călătoriile ■  
noastre să nu admitem ca |  
alţii să distrugă. în a- ■  
ceastă direcţie vor spori i  
şi controalele -în trenuri ■  
pentru a-i prinde Şi pe- I 
depsi pe cei care distrug!  
bunurile noastre. Pentru !  
stârpîrea acestor fenome-5 
ne, cerem mal mult, mai I  
des şi sprijinul presei, ■  
care poate influenţa în |  
bine comportamentul ne- ■  
săbuit, incalificabil al U- |  
nor călători. i

Gh, I. NEGREA |

• şa se creeaza... muzica. Foto: ANTON SOCACIE Smi
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volan să înţeleagă ce mari 
necazuri şi suferinţe pot 
genera ignorarea regali, 
ter de circulaţie. Un nu. 
măr mare de autovehicule 
sunt oprite şi se verifică 
actele celor aflaţi la vo
lan, pentru a stopa din 
curse pe cei ce conduc 
fără permis sau nu po
sedă actele legale ale 
maşinii. Aşa a fost de
pistat Cristian Steidinder 
din Deva, care are îm
pliniţi 18 ani, nu a ur
mat cursurile unei şcoli 
de şoferi amatori, dar 
s-a urcat la volanul unei 
Dqcii, crezând că nimeni 
nu.l depistează. Alţii mai 
circulă cu autovehicule 
neînmatriculate. Numai în 
acest an au fost întocmite 
16 dosare pentru trimite
re în judecată, învinuiţii 
circulând nelegal. Aşa a 
fost surprins Corneliu 
Roman, din Deva, condu
când un autoturism ne. 
înmatriculat şi a mai şi 
tamponat un autovehicul 
ce circula regulamentar.

Dn număr mare de în
călcare a regulilor de cir
culaţie se înregistrează la 
cei care consumă alcool 
şi Se urcă la volan: în 
acest an 154 de permise au 
fost suspendate din a- 
ceastă cauză. In. ultimele 
zile au „înverzit" fiolele 

• Ioan Heining, I. Martin, 
Darius Baci. Al. Oprişan, 
I. Mireea .toţi din Deva. 
Se ştie că locurile de par. 
care constituie o proble
mă în toate centrele urba
ne. Asta nu înseamnă că , 
maşinile mici sau mai 
mari se pot parca ori. 
unde, pe zone şi spaţii 
verzi, trotuare şi locuri

m e d i u l u i

improprii 1 In două zile 
au fost depistate nu mai 
puţin de 23 de autotu
risme. parcate în zone 
nepermise. Au fost foto
grafiat e şi posesorii lor 
pot aştepta.» amenzile.

O seamă de încălcări 
ale regulilor de. circulaţie 
s.au constatat din cauza 
neacordării priorităţii, ne. 
respectării semnelor de 
circulaţie şi a culorii se
mafoarelor, care au în
sumat în acest an suspen
darea a H 6 permise. Nu
mai In zilele acţiunilor 
întreprinse, s.au depistat 
câteva • tamponâri la in
tersecţia străzilor De- 
eebal cu bdul 22 De. 

'cembrie. Autoturismul con
dus de Ion Mihăilescu, din 
Haţeg, nu a acordat prio
ritate de trecere unui alt 
autoturism şi impactul a 
dus la avarierea ambelor 
maşini. Tot aşa a păţit 
şi Emil Lazăr, din Deva, 
în intersecţia DN7, cu 
strada Kogălniceanu şi 
exemplele pot continua. 
O altă categorie genera
toare de abateri şi acei. 
dente sunt depăşirile ne. 
regulamentare şi viteza 
excesivă. Numai luni, 5 
iunie, in câteva ore, 64 
de conducători auto au 
fost depistaţi de radar pe 
arterele de circulaţie ale 
Devei că au depăşit vi
teza legală. Marţi, numă
rul abaterilor a scăzut 
la 22.

Deci, atenţie , stimaţi 
conducători antei îrt De
va, agenţii de circulaţie 
sunt „pe fază". Aşa cum 
vor fi ş| fn serile ce vor 
urma, pentru a depista 
pe cei care nu folosesc 
regulamentar luminile fa
rurilor.

\GENJIA DE PROTECŢIE 

A MEDIULUI DEVA 

COMUNICĂ:

Din determinările analitice efectuate la punctele de 
control pentru supravegherea calităţii aerului, privind 
calitatea mediului în judeţul Hunedoara, în perioada 
29 mai — 2 iunie a.c., au rezultat următoarele;

•  Valorile concentraţiilor la poluanţii gazoşi (bio
xid de sulf, bioxid de azot, amoniac, fenoli şi aciditate) 
evidenţiază încadrarea tor sub limitele maxime admi
se. în data de 2 iunie în municipiul Hunedoara s-a în
registrat o valoare maximă de 0,066 mg/mc aer la 
bioxidul de azot faţă de 0,1 mg/nac în aer admis.

•  Pulberile în suspensie au înregistrat O depăşire 
a C.M.A. de 0,15 mg/mc, în zona Teliuc şi Hunedoara 
valoarea medie fiind de 0,773 mg/mc aer. Pentru zona 
Călan valoarea medie a  teri de 0,147 m^mc în aer şi 
respectiv de 0,127 mg/mc în aer.

•  Pulberile sedimentabile au Înregistrat depăşiri 
ale C.M.A. de 17 g/mp/lună în zonele Baru Mare, Chişcă- 
daga, Paroşeni şi cea mai mare depăşire (de 4 ori) 
a ieşit în evidenţă în zona Teliuc.

•  Valorile radioactivităţii beta globale pentru fac
torii de mediu aer (aerosoli filtraţi şi depuneri atmosfe
rice), ape curgătoare şi potabile, sol şi vegetaţie s-au în
cadrat în limitele de variaţie ale fondului natural.

•  în ceea ce priveşte calitatea apelor curgătoare 
de suprafaţă, indicatorii de calitate se încadrează în li
mitele impuse.
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CURSUL VALUTAR
12 IUNIE

•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yen! japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

1995
~  1948 lei
— 1376 lei
— 2299 lei
—  3102 Iei
— 1669 tei
— 392 tei
— 118 lei

w ,

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
României.
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BURSA AGRICOLĂ NAŢIONALĂ (III)

AGENŢIA BURSIERĂ
Agenţia Bursieră este o societate specia* 

lizată în intermedieri bursiere. Pentru expli
carea modului de lucru al Agenţiei Bursiere 
vom folosi cazul unei tranzacţii de grâu.

Presupunem că un client din Constanţa 
oferă spre vânzare 5000 tone de grâu, pentru 
care speră să obţină preţul de 220 lei/bg. Chiar 
dacă are un potenţial client, doreşte să obţină 
un preţ mai bun. El se va adresa deci Agen
ţiei Bursiere din Constanţa, cu care va încheia 
un contract-cadru pentru acordarea de servicii 
de brokeraj, prin care o împuterniceşte pe 
aceasta să îl reprezinte la Bursă. Pentru a 
vinde cantitatea de grâu prin Bursă, clientul 
va face o comandă fermă către Agenţie, indi
când preţul limită: minim 220 lei/kg.

Pa baza-contractului de brokeraj şi a co
menzii ferme. Agenţia va ordona brokerului 
său de ring B l, aflat în permanenţă la sediul 
Bursei, să execute tranzacţia cerută de client 
conform condiţiilor acestuia,

Brokerul de ring B l va înscrie grâul în 
lista de oferte, care va fi publicată prin presă 
ş i televiziune sau adusă direct la cunoştinţa

potenţialilor cumpărători de celelalte Agenţii 
Bursiere. Doritorii vor împuternici alte Agen
ţii Bursiere să cumpere grâul în numele lor.

Ringul Bursei este un loc special amena
jat, unde se desfăşoară licitaţiile bursiere, 
Brokerul de ring B l va începe negocierea de 
la preţul de 230 lei/kg, coborând treptat pre
ţul cu câte un leu, în timp ce cumpărătorii 
oferă tot mai mult, deci contractul va fi rea
lizat la 225 lei/kg cu Brokerul de ring B2 al 
une» agenţii din Hunedoara, de exemplu.

Cei doi brokeri de ring, B l şi B2, vor semna 
contractul de vânzare—cumpărare în numele 
clienţilor. Un exemplar se va transmite Agen
ţiei Bursiere, care îl va înmâna acestora, pen
tru a executa tranzacţia.

Dacă comisionul plătit Agenţiei este de 
1 Ieu/kg, vânzătorul va câştiga 4. lei peste cât 
ar fi putut să obţină singur, iar clientul cum
părător va câştiga, eliminând intermediarii cu 
adaosuri comerciale mari.

AGENŢIA BURSIERA „CETATE” 
D E V A

MIHAELA ŞERB

S C. EUROPHARM

ORGANIZEAZĂ

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  farmacist (şef depozit)
•  contabil -

în data de 1 iulie 1995,

Angajează de la 15 iunie 1995 operator 
calculator. Informaţii telefon 813857 
ora 18). (4006)

S.C. ROMCAMION S.A.

situată în Deva, str. Depozitelor, nr. 17

Vă oferă prin Atelierul de reparaţii şi 
revizii auto- următoarele servicii:

'revizii şi inspecţii tehnice auto, pe bază de 
comandă «iu contract; j
reparaţii curente Ia autovehicule, radiatoa-l 
re şi acumulatori; j
vulcanizare camere auto; 
spălări şi gresări auto; 
lucrări de vopsitorie auto, tâmplărie auto] 
şl mobilier divers;  ̂
determinări ale consumului de carburanţi! 
la autovehicule;
execută lucrări financiar-contabile pe calcu
lator.
De asemenea, S.C. ROMCAMION S.A. 

DEVA
ÎNCHIRIAZĂ:
— spaţii pentru birouri;
— spaţii păzite pentru parcare autovehi- 

cule;
— spaţii pentru depozit material lemnos)
— spaţii comerciale pentru mărfuri.

•  VINDE prin licitaţie publică în zilele!
de miercuri şi vineri, ora 10, mijloace de! 
transport (lista acestora se află afişată la se -! 
diul unităţii).

' ♦  ANGAJEAZĂ:
—  electrician auto, categ. V-VI;
—- mecanic auto specializat pentru repa-

raţii motoare Diesel;
— acumulatorist.
Relaţii suplimentare la serv. personal.

(366)
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC" S.A.

CREDIT BANK
cu sediul ia Deva, bdul Dec*bal, nr, 8 
' VINDE LA

ce va avea loc în data de 12. VI. 1995, ora ’9, 
la Judecătoria Deva, biroul executori judecătoreşti i

•  HAL A DIB PRODUCŢIE, situată în Geoaghu 
Sat, str. Calea Romanilor; preţ de pornire 809081)00 
lei.

•  CASÂ, curte fi grădină, situată în com, Ttes 
daş, nr. 78; preţ de pornire 190000000 Ici,

•  APARTAMENT 2 camere, situat fn Deva, 
cart. Dacia, bl, 18, ap. 33; preţ de pornire 4 000 000 
tel.

•  CASA şi anexe, situată în Deva, str, Mără. 
şeşti, nr. 30 ; preţ de pornire 22 000000 tei.

•  CASA, curte şi grădină, situate in Qrăştte, 
str. Vânătorilor, nr. 9 ; preţ de pornire 50 000000 lei. 1

•  DISTILĂRI®, situată în Orăştie, str. Unirii, f 
nr. 1; preţ de pornire 100 000 000 tei.

lei.
•  CAMION „IFA“; preţ de pornire 14000000

•  MAŞINI DE TRICOTAT, surfitat. bobinat şi \
încheiat. ' .

•  CASA şi anexe, situată in Deva, str, I De- ’ 
cembrie, nr. 27 ; preţ de pornire 80 000 000 leL \

•  APARTAMENT 4 camere, situat in Deva. str. •, 
Libertăţii, bl. 2, ap. 31; preţ de pornire 20 000 000 
Ici.

•  APARTAMENT 2 camere, situat in Deva, \ 
bdul N. Băleescu, bl. 8, etaj I, ap. 19; preţ de por. . 
nire 10 000 000 Iei. .

•  APARTAMENT 2 camere, situqt în Deva, S 
str. Minerului, bL 40, ap. 3 ; preţ de pornire 9 000 000 \ 
tei. V ;v \ . 1' s  " :

•  APARTAMENT 2 camere, situat in Deva, Al.
Romanilor, bl. 6, sc. 3, ap. 16; preţ de pornite > 
2500000 lei. . s

Condiţia de participare la licitaţie este depune, 
rea la executorul judecătoresc, până In dimineaţa . 
zilei de 12. VL 1995, â sumei de 10 la sută din pre
ţul de pornire de mai sus, reprezentând garanţia de ' 
participare la licitaţie şi care va intra în preţul cu 
care se adjudecă vânzarea.

în caz de nead judecare suma se restituie. '
Relaţii suplimentare se pot oferi Ia sediul băncii \ 

din Deva, bdul Decebal, bl. 8, telefon «11853, sau t 
executor judecătoresc. i

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 

, Nr. înreg. la Registrul Comerţului 
J20/123/25. 03. 1991

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 
transport marfă şi prestări servicii, începând 
cu data de 10 iulie 1995, ca urmare a majo
rării preţurilor Ia energie, combustibil, ma
teriale şi piese.

Beneficiari:
— persoane fizice
— agenţi economici cu capital de stat Şl

privat. (365)

*

-
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

La „Ulpia" Deva, conflictul a izbucnit din noul
Ieri dimineaţă, ja sediul S.C. „Ulpia" S.A. Deva 

a izbucnit din nou conflictul între salariaţi şi con. 
ducerea' societăţii — AGA.

Deşi cu câteva zile în urmă, la Bucureşti, dele
gaţia S.C. „Ulpia", prezentă Ia FPS, a obţinut un 
răspuns favorabil — consemnat, de altfel, într-un 
protocol între părţi —, în urma discuţiilor de joi, 8 
iunie a.c., de la FPS Bucureşti, unde au participat 
AGA, conducerea societăţii, senatorul de Hunedoara,

participarea liderului de sindicat şi, totodată, pre
şedinte al PAS, noua hotărâre luată vine în con
tradicţie cu interesele salariaţilor societăţii, ac- 
ceptându-se idcea divizării complexului, respectiv a 
alimentarei, lucrurile evoluând-în acesj sens, .ho
tărârea a provocat mari nemulţumiri în rândul sa
lariaţilor, iar de teamă, la venirea la birou, doamna 
Mihaela Vintilă, directorul general al societăţii, a 
apelat la „protecţia poliţiei". . ■' m

Situaţia rămâne In continuare • extrem de încor
dată cu evoluţii imprevizibile de la zi la zi. (C.P.)Ioan Diniş —, dialog Ia care nu a fost înlesnită 
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• D E C E S E

ANIVERSĂRI

•  Cu ocazia aniversării
zilei de naştere dragă 
Mihăiţă Stoica, buna din 
Deva îţi utează. „La mulţi 
an i!“, (1809)

, VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

•  Vând garsonieră Hu
nedoara. Informaţii tste- 
fon 626109, Deva. .

(151310)
•  Vând casă, zonă cen

trală Deva, telefon 615566, 
între 17—21. (1843)

•  Cumpăr apartament 2 
: camere, parteî-, indiferent 
j Confortul, exclus Micro 15. 
i/Cdefon 628835/■■ u -
h  S  (1636)
jy •  Vând casă eu spaţiu 
«^comercial la şoseaua na- 
^ţionalâ. Informaţii tel. 
-«15685. (1861)

Iţi •  Vând Dacia 1310, fa- 
! bricaţie 1984,, preţ nego

ciabil. Telefon 620701.
(1863)

•  Vând casă, curte, gră
dină, gaz şi două butelii. 
A. Vlaicu, 103, tel. 614287,

r - (1857)
■ i m m m m r n m m m m m m m m

•  Vindem en gros, 
în Sibiu, îmbrăcămin
te şi încălţăminte la 
kilogram, sortată, im
port Belgia, Olanda, la 
baloţi de 15—45 kg. 
Tel. 069228884.

(1569)

•- Cumpăr (închiriez) 
gagaj, zonă centrală tel. 
619232. Deva: . .

(1648)
•  Vând boxe Unitra 90

W, ireproşabile, amplituner 
Delia Cas Dec Eleetromu. 
reş. Tel. 617694. '

(150621)
•  S.C. Eladina SRL vin

de făină import Ungaria 
Bl, 80, 580 lei/kg fără
(TVA, pentru cantităţi mai 
mari de 5 tone se poate 
negocia. Tel. 616012.

(150620)
•  Vând teren intravilan

18 mp, in satul Cristur. 
Tel. 671613. :
: -  (150616)

•  Vând. urgent Opel
Kadett, neînmatriculat, va
ma achitată, informaţii 
telefon 617662. (1879)

•  Cumpăr apartament
două camere, confort I, 
zona Gojdu, etaj I-III, preţ 
8 000 000. Informaţii, tele
fon 615821. ’ (1876)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, în 
Deva. Telefon 626059.

(1880)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, zona 
Progresului, tel. 619576.

(1866)
•  Vând (schimb) apar

tament 4 camere, cu două 
Camere, central, etaj T, 
tel, 621516,'625948.

(1868)

•  Vând apartament trei
camere, parter, Simeria, 
str. Atelierului, bl. 6, ap. 
tg. (1870) *

•  Vindem cuptoare pen
tru copt pâine, funcţio
nând cu gaz sau motorină, 
capacitate 120 kg/oră, mar. 
că germană şi alte maşini 
pentru producţie de pani
ficaţie. Asigurăm mon
taj şi garanţie. Informaţii 
Cărei, Kugliş Mihai, tel. 
• 61/863683.

(150617)
•  Vând apartament 2 

camere, ultracentral, po
sibilităţi două rate. 611563.

(1875)
•  Vând talon Mercedes

220 „Bot de cal", Telefon 
611997. (1878)

•  Vând combine re
coltat păioase. Telefon 
621279. (1887)

•  S.G. IUNIA IMPEX
SRL, reprezentant EIS 
RUBIN KING ORADEA, 
vă oferă : 34 sortimente
praf îngheţată, cornete, 
emulgători, glazură cio
colată şi orez—950. Trans
port gratuit pentru co
menzi minime de 100 kg. 
Telefon 619335.

(1860)
•  Cumpăr apartament 2 

camere, până la 5 mili
oane. Telefon 627023.

(1894)
•  Vând apartament trei

camere, central, bdul De. 
cebal. Informaţii telefon 
629098. (151311)

•  Vând apartament 2
camere ultracentral şl a- 
partament 4 camere, Goj
du. Telefon 629166, după 
ora 20. (151313)

•  Vând apartament 2
camere, parter, ultracen
tral, preţ avantajos. Tel, 
728371. (0799) .

•  Vând motocicletă IJ, 
un piston. Căstâu, 198, 
preţ convenabil. ' ■

(7440)
•  Vână apartament 3 

camere. Orăştie, strada E- 
roilor, bloc C 2, ap. 15.

(-7436)
•  Cumpăr garsonieră, în 

Deva, exclus'Micro 15. 
Informaţii tel. 611582.

(354013)
•  Vând VW Golf, neîn. 

matriculabil, sau cumpăr 
talon. Telefon 724227. >

(0809)
•  Vând casă cu gaz, 

grădină şi vie. Stejari- 
lor, 70. ' telefon ' 714726.

(0808) !■
•  Vând urgent Dacia 

1310, avariată, prelată 
terasă, import, 36 mp. 
Telefon 718810.

(0707)
•  Vând garaj Hune--

doara, 9 Mai/17, zilnic, 
după ora 16. (0806)

•  Vând set motor, ra
diator ARO Braşov, cadă 
baie, chiuvete noi, ţeava 
0 22 x 3 mm de gaz. Tel. 
713303. (0805)

•  Vindem casă cu gaz 
metan, energie " electrică, 
şi apă, teren 700 mp, în 
spatele, Fabricii de trico
taje Hunedoara, str. Panait 
Cernu, nr. 13, bună pen

tru locuit, grădinărit, de
pozite en gros, spaţii co- 
merfiale. Informaţii la tel. 
713748 712189, 714046.

(0803)
•  Vând Dacia papuc, an 

fabricaţie 1990. stare ex
cepţională. Tel. 713481,

(#800)
•  Vând apartament 2 

camere, Micro 4. Informa
ţii telefon 722157.

(0801)
•  Vând apartament 4 

camere, etaj II, preţ nego.- 
ciabil. Telefon 720697.

(0802)
•  Vând casă şi grădină, 

Deva, str. Glv. Doja, .nr. 
26. telefon 617895, preţ 
38 000 000 lei.

(1890)
•  Vând apartament 4 

camere decomandate. De
va, Eminescu, G 2, telefon 
621940, după ora 19.

(1893)
•  Vând două spaţii 

aluminiu, staţie autobuz, 
centru vechi. Tel. 720024.

(8112)
•  Vând societate SRL —

producţie,-înmatriculată în 
decembrie 1994, Mercedes 
200 Diesel înmatriculat, ca
roserie completă Mercedes 
300 Diesel. Tel. 713886, în
tre orele 8—22. . (1864)

•  Vând apartament 3 
camere, ultracentral. Tel. 
613597, orele 18—20-(1865)

“ SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
* camere, parter, Gojdu, bl.

0 1, cu apartament trei 
camere, exclus Micro 15. 

'Telefon 629708.
(150619:

OFERTE DE . 
SERVICII . .

•  Societate comercială
angajează vânzătoare pen
tru comerţ ambulant. 'Tel. ' 
629968. ' (1814)

•  Angajez şoferi catego. ;
ria D. Deva,- str, N. Gri- 
gorescu, nr. 21, 611618.

(150614)
•  Execut la comandă

bolţari construcţii. Peş. 
tişul Mare, 149, preţuri 
avantajoase. (1869)

•  închiriez cort pentru 
nunţi, botezuri etc. 12 x

. 24 m Telefon 628763.
. - ’ '(150615)

•  ŞCOALA POSTLI- 
: CE AL/ţ SANITARA, Hune

doara, stra'dâ Nicolae Băl- 
cescu, nr. 7, , tel. 712204, 
solicită oferte pentru e- 
şecuţia '■ „Acoperiş şarpan- . 
tă", pentru Clădirea şcolii. 
Reiaţii a până' la 15; VI. 
Ofertele se depun până 
in 20. VI. Deschiderea .

: ofertelor . în 21 iunie, ora 
12. ; (1873) v

DIVERSE

•  'S.G I P.H DEVA 1
S.A. anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor de 
prestări, A- (1867)

•  S.C. EXCELSIOR Com.

SRL anunţă deschiderea 
unui cabinet de cardiologie, 
în Orăştie, strada Dominic 
Stanca, nr. 3, cu următo
rul program de consultaţii: 
luni, 17—19, miercuri 17— 
19. Dr. Dindeal Petru, 
medic primar, doctor în 
medicină. . (7441)

•  S.C. MORA PREŞ SRL
Orăştie intenţionează ma
jorarea tarifului de mo- 
rărit, cu 15 la sută, în
cepând cu data de 1. 07. 
1995. '.v't . -'.VA (7443)

•  S.C. PRODEX Lacto
SRL Brad anunţă intenţia 
de majorare a adaosului 
comercial, de la zero la ISO 
la sută, începând ca. data 
de M iunie 1995. (609201)

' PIERDERI

•  Pierdut carnet stu
dent, pe numele Stoicoiu 
Ovidiu., îl declar nul.1

■ ,  . (0804)

ÎNCHIRIERI
•  Închiriez rochii, de

mireasă şi accesorii. Orăş
tie, str. Primăverii, nr. 
19. (7430)

COMEMORĂRI
•  Soţia şi copiii, cu 

adâncă durere, anunţă îm
plinirea unui an de la 
dispariţia celui care a fost 
un tată si un soţ iubitor

ILIE GRIDAN
Odilipească-se în pace!

(7439)
•  S-au împlinit 6 luni

de când ne.a - părăsit' 
printr.o ' moarte fulgeră
toare dragul nostru ■

•  Soţia, copiii, nora 
şi ginerele anunţă ou 
adâncă durere în su
flet dispariţia fulge
rătoare a celui care a 
fost
ing. REDL ANDREI 

. PAUL
în vârstă de 60 ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc în ziua de 10 
iunie 1995, ora 13, la 
cimitirul romano—ca
tolic din str. M. Emi
nescu, Deva. ‘ J 

, (1888)

' fK- Colectivul S. 0. 
Quasar S.A. « suntem 
alături de colegul 

: :nostru Georgescu Flo
rin la greaua pierde
re pricinuită de de
cesul socrului său, 

REDL ANDREI 
Sincere condolean- 

ţe! ' (1889)

•  Cu adâncă durere, în
treaga familie anunţă 
dispariţia fulgerătoare a 
celei care a fost

ENE GEORGETA 
: VIOLETA

înhumarea în 10 iunie, 
ora. 14, la cimitirul re
format din Deva.

(151312)

ANUNŢ IMPORTANT !

Duminică, 11 IUNIE. 1993,, începând cu 
ora 16, la

BAZA DE AGREMENT (CAMPING) 
ŞOIMUŞ

se organizează V ;
TRADIŢIONALA NEDEIE

cu participarea excepţională a solistului de 
muzică populară bănăţeană

VASILE CONEA
Cântă, de asemenea, formaţia de muzică 

populară bănăţeană, condusă de DUDU ENĂ- 
ŞESCU şi ŞTEFAN MUNTENAŞ.

. Vă aşteptăm cu drag!

S.C. „GENERAL SIMPREST" S.A. 
SIMERIA

A Al UAf Ţ-..A
reluarea închirierii prin licitaţie publică, 

în condiţiile H.G. nr, 1228/1990 a spaţiului 
situat în Simeria, str, A. Iancu, nr. 16 — 20 
mp cu destinaţia de depozit deşeuri.

Licitaţia va avea Ioc la sediul societăţii din 
Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103 p., în data de 
29. 06. 1995, ora 9. , . (370)

LICEUL TEORETIC „DECEBAI.“ DEVA

Organizează LUNI, 12 IUNIE 1995, ora 9, 
testarea elevilor ni vederea înscrierii pentru 
clasele a V-a cU predare intensivă a limbilor 
engleză şi franceză. ; ; (365)

S.C. „ELIS“ S.A. * 
'".V HUNEDOARA -

Str. Ecaterina Varga, nr. 3 
Oferă spre vânzare prin

m

GRUIA AURELIAN,
cel mai buri soţ, tată şi 

bunic. Nu te vom uita 
niciodată!

.(151314)
•  Un ultim omagiu aduc 

copiii, nepoţii, sora Viori
ca, cumnatul - Co.sti şi 
cuscrii cglui care- a fost 

AUREL MÎRZA 
la 6 luni de la deces. Nu 

4e vom uita niciodată!
(1886)

•  Moartea 
OLIMPIEI 
PRESECAN

a' survenit cu 20 ele 
ani în urină- dar du- 

• rerea profundă, pri
cinuită . de această 
pierdere ne însoţeşle 
şi astăzi. Soţul, copiii 
şi nepoţii.

( 1822)

mijloace fixe disponibile:

•  ARO 244 4x4 4--HD—2830 
Autobasculantă 8 t 31-HD-3334 
Maşini de cusut 
Maşină de tăiat gresie 
Gherghefc metalice 
Grup electrogen 125 KVA 

Licitaţia are loc în fiecare zi de marţi, la 
ora 10

Relaţii suplimentare la Comp. mecanic 
şef. Telefon 712933. (4008)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MARMOSIM“ S.A. SIMERIA

str. Cuza Vodă, nr. 24, judeţul Hunedoara
• caută persoane fizice şi/sau juridice pen

tru desfacerea în ţară a produselor sale din 
marmură şi piatră, pe bază de contract de 
comision.

Informaţii la telefon 054 — 660851, int.
22.
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