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Prin Hotărârea nr. 23/ 
11. 04» 1995, Consiliul local 
al municipiului Deva a 
aprobat amplasamentul în 
vederea realizării unui 
coinipîex de panificaţii, pe 
strada IX. Caragiale, în 
stipraiaţă de 250 .mp. Con. 
cebkmarea terenului se face 
prin licitaţie- publică, por. 
nffCJ de lji 'o  taxă . de 
124 009 lei/mp/an. Hotă
rârea a fost adoptată, . cu 
majoritate de voturi, după 

’• up serios loby, ’ organizat 
îiV preludiu la şedinţa de 
d&sUâtere a iniţiativei’ dă 
hotărâre, venită din par. 
t e | diui • consilier foan 
SBtcea Alexa. De ce a- 
iunt-i punem în discuţie 
pţîblică această hotărâre, 
formai toarte democratică? 
Iu- primul rând, pentru că 
secretarul consiliului—.func
ţionarul de stat obligat 
prin .lege să veghez? ia 
legalitatea actelor deci. 
zi opale şi a hotărârilor • 
a.consemnat în loc de 
aviz de legalitate: „Tn con- 
tormiţate cu art. 49, litera 

^egea 69/1991, pen. 
trei motivele arătate în a- 
neXă, se refuză avizarea 
pentru' legalitate, hotărâ
rea fiind considerată ile
gală". De ce va fi refu
zând omul /legilor să avi. 
zePte'de legalitate hotă
rârea în cauză? Povestea 

V e niai lungă. Din ea nu 
1-ipStsc 'interesul obscur, 
corupţia, traficul de in

fluenţă. indecizia şi am- 
/  biguitatea organelor de 

decizie' şi a actelor emise 
cfe ele.

’ Despre ce teren este 
vorba, în v fapt. . Devenii 
care se duc la piaţă cu 
maşina, ştiu cât de greu 
este să găseşti un loc pe 
care şă ţ^ o  pnrehezi; sini 

• gurele posibilităţi de par
care fiind bdul Decebal,

şi străzile. Cuza Vodă şi 
IX, Caragiale. Ca să mai 
îrribUhătăţeăScâ sittiâjia, 
primăria municipală a re
zervat în seop de a' atne- 
naja o parcare, spaţiul 
dintre sediul Credit Bar* 
şi str. Cuza Vodă. Rezer. 
vana a foa» pWBVătUftS tn. 
anexele, planului urba
nistic general al Devei, 
devenit lege locală, prin 
avizarea iui favorabilă de 
către M.XP.A.T. şi prin 
votul consilierilor Consi
liului local Deva I Să fi 
uitat dnii consilieri ce au 
aprobat odată, cu putere 
de lege ? Cine duce, - r de 
fapt, grijă deyenilor că 
n-au pâine, când fabrici 
de pâine' şi benzinării gă
seşti în Deva la 'tot pa
şii! ? Aici e aici !

Sub nr. de înregistrare 
3685/20. 03. 1995, la Pri- 
măria Deva, S.C. „Trik 
Impex" SRL Deva cere 
consiliului să reanalizeze 
„solicitările noastre de a 
fi consideraţi participanţi 
aetivi la realizarea pre
fectului privind amplasa.

C ţhentul şi concesionarea bl- 
renului, pentru obiectivul 
complex de panificaţie De
va1'. Soficitârea urma unui 
refuz anterior al consiliu
lui! local de .a lieita tere
nul în cauză, în acest .scop. 
Cererea este plină de pro
misiuni r'c i*  în compensa
ţie, /solicitantul va sponso
riza proietftorfea’ unei" sth. 
ţui (ca s» ocupe soclu! lă
sat gol de Fetru Groza): 
îtichi derea unei hale pentru 
iarnă în piaţă municipală; 
construirea'unul WC pu
blic necesar .pieţei, -minu

nilor — al ungurilor şi 
cehilor de exemplu —, 
care au utilizat mai multe 
metode, funcţie de spe- 

'cificul economic, de alte

cei care au cutezai, săjl 
iasă "de sub papuc. Ş ic
afirmaţiile nu sunt gra.Ş  
tuite. Presa independen-% 
tă a făcut cunoscute n u ?

criterii — financiare şi puţine cazuri de teiii- 
sociale —, aflându-se azi porizare a , procesului de 
cu un procent de pri- privatizare a unităţilor cu 
vatizare de invidiat, de capitol de stat, ziaruţ 
peste 80 la Sută. nostru însuşi traversând

Unde suntem noi? X- un drum extrem de 10ng 
trem de jos." Şi aceasta şi de ănevOios până la* 
deoarece guvernanţii şi momentul final al pri. 
parlamentarii au rumegat vatizării. 
excesiv măsurile şi de- Mai mult, în calea u- 
ciziile care să faciliteze nora care: şi-au propus’ 
privatizarea, iar organis-' să se privatizeze s-âto 
mele special constituite interpus interese meschi- 
să organizeze, să decidă ne de partid (ale parti- 
şi ‘ să grăbească proce-, dului care guvernează la
şul — FPS, ANP şi cele această oră), bazate pe 
cinci F P P —. .ajutate eon- alte interese, dictate de 
siderabil de puterile influenţe, de amiciţii, de 
administrative locale 
mai' mult au frânat def DUMITRU GHEO-NEA
cât să urgenteze /  îm- — ................... .... y .
plinirea acesţui dezide- (Continuare în pag. a 2-a)

Am inceput audierile în proiesnl 

intentat criminalului Jian Beniamin
Ieri, la Tribunalul Hu- 

nedoara, .a încpput pro
cesul intentat lui Jian 
Beniamin, pentru, omor 
deosebit de grav (eu cinci' 
victime) şi alte infracţiuni: 

Un ultim suspans pe 
care — deja celebrul — 
Jian Beniamin l-a creat 
a fost solicitarea acestuia 
de a vedea conţinutul 
dosarului penal. La în
trebarea preşedintelui 
completului de judecată,

ce anume doreşte să vadă 
în  dosar, acuzatul şi-a 
repetat cererea de a ve
dea dosarul în întregime'. 
Şediap^s-a suspendat pen
tru 10 minute, timp 
care — îp prezenţa a. 
vocatului său — dl Vasile 
Teodor Sicoe —, Jian 
Beniamin a putut eon- 
sulta "toate documentele 
din dosarul în baza că
ruia a fost trimis în  ju
decată.

Procesul: a continuat cu 
prezentarea rechizitoriului, 
audierea inculpatului şi 
a martorilor.

La Balastiera din Săuleşti -se extrage ş i se sortează-nisipul.

FESTIVAL l L-CONCURS 
INTERJUDETEAN 

„TEU CIAN 
IMHCAŞL"

Sâmbătă .şi duminică, 
24—25 iunie, la Brad se 
desfăşoară Festivalul — 

•concurs interjudeţean 
, „Felician Fărca.şu" pen
tru solişti de muzică 
populară., Festivalul . se

anunţă c'a o sărbătoare a 
muzicii. popuiarc. găz- 
cluită de o aşeza a- în
care tradiţiile şi folclo
rul se situează, ia loc de 
cinste, (V7. lt.).

NEDEI IN VAI.E \  
JIULUI

»' Sâmbătă, 24 iunie, la 
Ltipeni arc loc tradiţio

nala Nedeie de Sânză- 
iene. 'Ia r  duminică, 25 
iunie, se desfăşoară Ne. 
deia Vulcăneană. Sunt 
manifestări . aşteptate cu 
nerăbdare , şi interes de 
locuitorii- Celor, două ora
şe din Valea Jiului. 
(V.R.).

ULTIMUL BARAJ 
PENTRU DIVIZIA G.

Duminică, la ora 17, pe

stadionul din Simeria, se 
dispută ultimul 'meci de 
baraj pentru Divizia C, 
între. Recolta Rapolt — 
(care a câştigat primul ' 
joc de baraj cu Utilajul 
Petroşani, cu scorul de 
.7—5, după prelungiri şi 
lovituri de la 11 m) şi 
C.F.R. Simeria. (S. C.).

Foto PAVEL LAZ \

ORARUL
F.UtMACIILOR

tn. municipiul Deva, 
reţetele magistrale' sunt 
onorate de Farmacia 
Hygâia SRL din i; strada 
22 Decembrie, bloc D2.

tn Hunedoara, program 
de funcţionare are far
macia Chizid din strada 
Chizid, nr. 29. (E. S.).

Sâmbătă, 24 iunie. 
Instabilitatea vremii 
din ziua precedentă 
se menţine în majore, 
tatea regiunilor - ţării. 
Aversele de ploaie, 
însoţite de descărcări 
electrice şi intensifi
cări ale vântului de 
scurtă durată vor fi 
semnalate in întreaga 
ţară. Temperaturile în 
scădere. Minimele se- 
vor încadra între 8 şi 
18 grade C, iar m a. 
ximele intre 18 şi 26 
grade C.

Duminică, 25 iunie. 
Vremea continuă să 
fie instabilă - şi răco. 
roasă, cu averse de 
ploaie şi descărcări e- 
icctricc.

I L_____________________ ;

UNA PE ZI I
•  O femeie îşi căuta 

soţul la morgă.
Are semne parii, 

rulare ?
— Da, se bâlbâie !...

ÎN  VIZOR
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Privatizarea
Ga toate- ţările care 

s-au sduturat în 1989 de 
comunism şi dictatură, 
şl România a acceptat’şi 

, a promovat sistemul pri
vatizării, chiar dacă prin 
alte metode, pe alte 
căi, cu alte nuanţe — 
originale. Au fost ela
borate hotărâri şi legi 
speciale, a căror mate
rializare nu a întârziat. 
Din păcate, tempoul 
nostru a fost extrem de 
lent faţă de cel al veci-

rat de integrare a Româ
niei în’ economia de 
piaţă europeană, mo
dernă. ■ ,

Indubitabil, statul nu 
a dorit să cedeze prea 
uşor controlul asupra e- 
conomiei, iar cei aflaţi 
în solda puterii au ţi
nut cu orice preţ să-şi 
protejeze funcţiile, fo
toliile, să-şi menţină, in
fluenţa în toate sectoa
rele de activitate, torpi- 
lându-i cu duritate pe

QRAŞUL BRAD VA DEVENI 
MUNICIPIU -

I . Radio România Actualităţi • anunţa ieri, in ca. i 
<^ul radiojurnalului, de dimineaţă, îmbucurătoarea -şi J 

I aşteptata veste că In Camera Deputaţilor s-a aprobat I 
propunerea ca străvechea aşezare românească din 
Munţii Apuseni, oraşul Brad, să primească in  scurtă 

| yţcme statutul de municipiu. Este o confirmare a 
laşjpirăţiUor oamenilor acestor nţelcaguri — oraşul 
| nrad fiind recunoscut ca adevărat centru de ntrac.

I tivRate pentru locuitorii din împrejurimi —, care 
au dat ţării, de.a lungul secolelor, cantităţi uriaşe

Ide aur şi alte metale preţioase, dar mai ales oameni 
de  mare valoare şi cu o mare dragoste de glia ro- 

|  mânească, (GII, I. N.).

I
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SÂMBĂTĂ, 
84 IUNIE

C U V A N T U f ,  L I B E R
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m  1  ORA AMIEZII
Intrând în Haţeg, din. 

spre Silvaşu de jos, ai 
impresia că ai -poposit 
într-o comună mare. Dar 
pe măsură ce . te apro. 
pii de centrul localită
ţii, încep să apară sem
nele oraşului • clădiri 
cu mai multe etaje, maga
zine comerciale, institu
ţii, şcoli' etc. In chiar 
centrul oraşului, un mic 
parc este, acum Vara, o 
minunată oază de ver. 
deaţă. Oameni mulţi 
preocupaţi sau doar In 
pllihbare umplu trotil.

; arele. ■'
- La casa de cultură o 
întâlnim pe vechea noas. 
tră cunoştinţă. Steluţa 
Rădoni, directorul aces
tei instituţii de mulţi 
ani, 0 femeie plină de 
viaţă, care in ciuda 
greutăţilor pe care le 
întâmpină în exercitarea 
atribuţiilor, rămâne un 
interlocutor agreabil, în 
vervă, optimist Cât o 
costă această stare per-- 
manentă de înţelegere a 
lucrurilor, de credinţă în 
succesul misiunii sale, 
de implicare în tot ceea 
ce priveşte netul de cul
tură, numai ea ştie. Cel 
mai mare necaz este lip
sa surselor de finanţa
re. Numai din specta
cole na se pqgte intre-' 
ţine localul, nu pot fi 
stimulaţi artiştii, nu se 
pot satisface multe din 
nevoile unei case de cul
tură. In alte oraşe, ca
sele de cultură au re
nunţat la puritanismul 
greşit înţeles şi au re
curs la o seamă de sur
se de venituri: săti de 
biliard, discoteci, baruri 
fără alcool şj câte altele. 
Oare la Haţeg nu se 
poate rezolva această 
problemă ?

in  centrul oraşului, 
foarte preocupat să sa
tisfacă cerinţele fotogra
fice ale şcolilor (era în 
preajma încheierii anu
lui şcolar), întâlnim o altă 
veche cunoştinţă: dl 
Aurel Ancă, consilier în 
Consiliul local şi în 
CMtsilfol judeţean. Ne 
povesteşte despre reorga

nizarea şi amenajarea 
noii pieţe din cartierul 
Aurei Vlaicu. Ne dă şi 
o fotografie pe care o 
publicăm alăturat. Ve. 
dem apoi piaţa şi tre
buie să spunem că ne 
place. Mese cu acope
riş, curate, multe pro
duse de sezon, maţ 
scumpe ca în alte părţi, 
dar se găsesc. :

In schimb am răma. 
decepţionaţi intrând în: 
magazinul alimentar al 
Corntim-ului (de pe stra
da Tudor Vladimireseu). 
Câteva conserve, câteva 
kilograme de carWe pre- 
ambalată şi cam atât,' 
Intr-un spaţiu generos, i 
dar absolut goL Ca
siera, jenată că patro
nează această sărăcie,' 
ne-a spus că situaţia se 
perpetuează de circa 
două săptămâni şi n 
ştia când va sosi mărfi 
de la Timişoara. Să fi 
uitat Holdingul dlui 
Cârpah câ are un maga
zin în Haţeg ? '

S.C. Prod Corti S.R.L. 
Haţeg are un chioşc în 
certtml oraşului, unde 
vinde răcoritoare şi dul
ciuri. Pe frontispiciu ci
tim : „Totul natural, to
tul d e lic iu l.. NU „deli
cios", româneşte, ci „de- 
licius“ ca să sune altfel. 
Mare-i grădina tâ, Doam
ne».

Părăsim Haţegul cu 
regret. Este un oraş 
plăcut, care respiră prin 
istorie şi tradiţie, care 
vrea să se împlinească 
in zilele noastre. La ie
şirea spre Deva, ne o. 
prim la staţia de ben
zină PECO. La alimen
tare, doar o maşină. Vân. 
zâtorul însă nicăieri. Aş. 
teptăm circa zece mi
nute, până el se ho
tărăşte Să iasă afară din 
clădirea, staţiei. Ne gân
dim : timpuri noi, me
tehne vechi. Numai vân. 
zătorul de , benzină se 
face .că totul e normal 
şi ne urează „drum 
bun". f  •'#"

GH. PA VH^

ÎNTÂLNIRE CU OAMENI 

DE AFACERI

DUpă cum am' mai informat, de miercuri, 21 iu. 
nie, se află in judeţul nostru, în cadrul contactelor | 
AJR.E., delegaţia' Comitatului Hampshyre din An. 
glia, condusă de dl Mike Haakoc — preşedintele 
Consiliului Comitatului.

In cadrul programului dp lucru rezervat delega, 
ţiei britanice, joi a avut loc la Deva o întâlnire cu 
oameni de afaceri şi manageri ai unor societăţi co
merciale sau bănci cu capital privat ori majoritar 
de stat. A fost o primă stabilire de contact in ve. 
derea perfectării ulterioare de relaţii economice cu 
oameni de afaceri din Comitatul Hampshyre. (10.).

(Urmare din pag. 1)

bani. Un exemplu tipic, 
mai ‘ aproape de noi, 
este cel al magazinului 
„Ulpia“ din Deva, a că
rui privatizare, prin cea 
mai simplă şi mai di. 
rectă metodă — MEBO — 
a stârnit atâtea contro. 
verse, pasiuni, dispute, 
in .care s-au angajat 
înseşi persoane cu func
ţii importante — din 
AGA, FPS şi parla
ment —, care ar trebui 
s& susţină interesul sa
lariaţilor şi nu invers.

Ştiri de ultimă eră a- 
nunţâ însă că Legea ac
celerării privatizării >— 
pe tace guvernul a  mo
şit-o hmi de  ăpţţbr tor 
parlamentul a tocat-o^şi 
el câteva foni — a f®8* * 
promulgată de preşedin
tele ţării şi a intmt in 
vigoare de luni, I» fo
nie 1995, odată cu pu
blicarea ei în Monitorul 
Oficial. Ce retinei» deo
camdată din togi 
anrfoaţtilp 
finanţelor, Florin Geor- 
gescu,^ şi ale ministrului 
secretar de stat, Mircea 
Coşea ? Reţinem Că
valoarea carnetului ca
certificate de proprtetp. 
te a fost stabilită la
25 oca de M , fi că a» 
mare atenţie t — cetăţe
nilor cam an  an  utili
zat aceste carnete In
procese de privatizare 
anterioare (deci pre.

schimbându.Ie in acţiuni r 
la sdcietitţt privatizate), 
precum şi celor caro vor 
impiini vârsta de 18 ani 
până la  31 dee tahde 
ac, le vor fi distribuite 
de către Fondurile Pro
prietăţii Private „cupoa
ne nominative* de pri
vatizare, a căror valoa. 
re nn a fost încă stabi
lită. Deci, o nouă ine. 
ehltate socială. Dar ce 
mai contează, la câte 
suntem supuşi consecvent 
de guvernul Văcâroiu... 
fot vreme ce aceste cu
poane vor fi tipărite (în 
maxiipu» ©—60 de (He), 
Ministerul Finanţelor le 
va stabili valoarea, a- 
justând-o cu rata in
flaţiei.

Cel doi miniştri au mai 
anunţat câ, la această 
oră, la Fondul Proprie
tăţii de Stat sunt de. 
pus© de dosare 
privatizare, p parte fiind 
deja semnate, şi câ a l
tele, până la numărul 
de 3009, vor fi incluse pe 
listă te  zilele următoa
re, acestea fiind Între
prinderi cu capital de 
stat rentabile, cu o ri
dicată rată a profitului.

Decţ avem acum *  
nouă lege a privatizării, 
a  accelerării procesului, 
mult trâmbiţată ţ i  mult 
aşteptată, fosă trecerea 
la apţtearea ei va ma* 
dura SS aşteptăm, să 
vedem ce va ieşi.

VŞWiWVWWtfWVWVUWUWWMVWSVyVWVVVWWyWS

V Noua-piaţă din Haţeg — Cartierul Aure]
Vlaten.

Fote AUREL ANCA
VWWWWUVWWWWWtfWWlWWMeWVVWWMWVVVW

PENI; De unui ringuri 
1 » - » Sfţ Legendele toam-J 
«ei 0 0 -3 0 7 ) ; I

•  „LUCEAFĂRUL"!  
VULCAN « O vară d e | 
neuitat (28—28); Alte 48 S 
de ore (29—2.07); I  

# „DACIA" HAŢEG: ■  
Marele Sikandar (26— |  
28); Născuţi asasini (29— ■  
2. 07); |

♦  „PATRIA" DEVA»
Gloanţe şi cenuşă la 
Oşaka (26.06.); O cauză 
dreaptă (27—29); Când
dragostea ucide (30—2. 
07);

♦  „FLACARA" HU. 
NEDOARA ) Alte 48 de 
ore (26—29); O cauză 
dreaptă (30—2.07);

e  „PARÂNGUL" PE
TROŞANI : Legendele 
toamnei (26—29); Gloan
ţe şi cenuşă la Osaka 
(30—2.07);

e  „ZARAND" BRAD: 
Alte 48 de ore (26—28); 
Hărţuire sexuală (29—
2.07) ;

•  „PATRIA" ORA$- 
TIE i Philadelphia (26— 
28); Only You (29 —
2.07) ; ,

•  „SULTURAL" bU.

_ ^fODERN" HU- 1 
NEDOARA: Minciuni a- I  
devărate (29—2.07); f

♦  CASA DE CULTU- I
BA CALAN: Specia. I  
listai (29r—2.07); *

•  „MUNCITORESG" I  
PETRILA j Fugă mori * 
tală (30—2.07);

♦  RETEZAT" URL |
CÂNI: Singur împotriva |  
preşedintelui (30—2.07); •

♦  „MUREŞUL" SL |
MERIA i La răscruce |  
între dragoste şi moarte |  
(30—2.07); 1

♦  „LUMINA" ILIA : I
Timecop (30—2.07). |

7,00 Bună diminea. 
ţA» / de ta Piatra 
Neamţ!; 9,00 Tip — 
Top, Mini — Top !; 
10,00 Serial •  Black 
Beauty (ep. 22); 10,30 
Pas cu pas (emisiune 
de ştiinţă); 1 1 3  E. 
cranul; 12,40 Cuvinte 
potrivite; 14,10 Tumul 
Babei; 18,45 Mapa. 
mond; 19,15 Teleen- 
cielopodia ; 20,00 Ac. 
tualităţi; 20,50 Serial 
•  Tequila şi Bonetti; 
21,45 Concert extra. 
ordmw Pareschlv o . 
mea şi Invitaţii săi t 
22,30 De Ia Crişan ci
tire... (ăiv.); 23,30 Se. 
rial •  Telefonul de la 
miezul nopţii ; . 1,20 

.Film ♦  Răzbunarea 
(r).

MO Desene anima, 
te  (rit Film do.
cumehter te); 1030 
Reporter TELE 7 (ry
11.00 Serial (r) o Fe.
nieia fantastică; 1 1 3  
Serial (r) s Kung Fu; 
12,40 Chestiunea zi
lei (r): 13.40 Staruri 
pentru totdeauna;
14.00 Videotext; 1630
Post meridian ; 18,00
Desene animate; 18,30 
Film documentar o 
Introspectivă britani, 
că ; .19,00 La Est de 
Vest; 20,00 Serial •  
Renegatul — ep. 24; 
20,50 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun._ ; 21,00 
Telejurnal TELE 7 abc 
(ediţia din 23 iunie); 
21,35 Serial o K.I.T.T. 
— ep. 89; 22,30 Mi. 
tfaă» 22,35 Chestiunea 
Z ilei; 23,35 Staruri
pentru totdeauna; 0,00 
Videotext.

DE VAS AT PLUS

10,00 Teietnagazinul 
sfârşitului de săp
tămână (r): 11,30 Dan. 
ce Music Top jo Ra
dio Deva te); 12,oo

Film o Spre culm! (r); 
13,30 Videotext; 18.00 
Worldnet — program 
muzical; 20,09 Actua
lităţi TVR; 21.00
Cinemateca DS PLUS 
O Acei oameni minu
naţi şi maşinile lor 

zburătoare (SUA); 23,15 
Videotext.

TRAGEREA 
SUPER LOTO 

5/40
DIN 22. 06. 1995 

87 ,15, 83, 88, 6, 4. 
Fond de câştiguri i 

119828 783 lei.

DUMINICA» 
25 IUNSB

8,00 Bună diminea. 
ţ a ! ;  9,00 Ping, Pongij'
10.00 Serial o Fanta»,
tica fam. Mellop (OL 
timul episod); 1030 
Lumină din lumină l 
11,30 Melodii popu
lare ; 12,0OViaţa sa. 
tu iu l; 13,30 A tlas;
14.00 Actualităţi; 1420
Video-magazin; (750 
Serial SF <• Star Treft 
(ep. 80); 19,15 Bo»
bingo (cs); 20,00 Ac. 
tualităţi; 20,50 Film •  
Comportament Crimi
nal (SUA. 1902); 22.20 
Tragerea Loto; 2235 
Actualităţi; 2235 Du. 
minica sportivă; 23,45 
Serial ♦  Maddle «I 
Da vid; 035 Nocturna 
lirică.

730 5X2 ♦  
zin duminical do )»
teşi; 14.00 Film ♦  
Baltagul (Bemânia — 
Italia, l069h 15,45 Oo 
zâmbet pentru vârsta 
a treia; IMS 
ne animata; 1630 
rial ♦  Şi bogaţii ţ 
17,00 Puls MO# 
g u te  sportiv;
Maeştrii teatrului ro. 
mânese; 2130 TVM •  
Mesager; 2130 Desen, 
perirea planetei ; 2245 
La puterea a doua; 
2330 Sortat #
Barbara ; 22,45 
miile MTV — Berii îs,

9.00 Desene anima, 
te te); 9.30 Fum do. 
cumentar (r); 10,00 La
Est de Vest (ri: *1 ,0 0  
Serial- te) •  Rpnega. 
tu l ; 1130 Serial <r) a  
K.I.T.T.; 1240 Mitic» 
te); 124# Chestiunea 
zilei te)‘, 13,45 Staruri 
pentru totdeauna; 143» 
VVeok.end abc. Din MS» 
mar : 14,05 Desene a .  
nim ate; 17,00 Filo»
serial •  ALF — ep. 24; 
18,30 Staruri în co n . 
ce rt; 19,00 As Show. 
Invitat actorul Dan 
Nuţm 20,oe Serial ♦  
Dinastia — ep. 28} 
20,50 Doar e  vorbi 
sâ-ţi mai spun.» ; 21,00 
Telejurnal T U B  I
abc (ediţia din 24 Rb 
nie); 21,35 Serial •  
Hotel — ep. 29; 2Zj»  
Ţara nimănui; _ 2235 
Chestiunea zilei; 2335 
Serial a  Evadatul — 
ep. 25; 035 Videotext.

d e v a s a t  p l u s  .
11.00 Femina d a te

12.00 Top DS PLUS 
(r); 13,00 Videotext,

LUNI, 26 IUNW
10.00 Femina Club

(r); 11,00 Videotext;
18.00 Worldnet; 19.00
Profil muzical; 20,00
Actualităţi; 21,00 Spor.

tul hunedorean o Spor
tul Stud. — Corvlnnl 
.Hunedoara (rezumat)] 
"22,00 Film # Camera 
în formă de L; 0,00 
Videotext.

TRAGEREA 
EXPRES 

DIN 22. 06. 1995 
10, 2, 21, 15, 23. Ml 

Fond de câştigării 
49188 362 Iri. -

Anul VII •  Nr. 1410 M  sâmEstiL 24 —  Duminică- 25 iunie 1559



..«yKAX*XX.XXXK -ta* ■

C U V Â N T U L L I B E H  ®
■*»  ̂*- ■■'. 6. >JT . -•■ „ ■> 4 S.WVX*iîÎ6s5*

VtŢiAWITOLg'r m M yyVUW* WWM>
A  T :

învăţătorul din MiMilsni

„Chirurgia este artă, ştiinţă şi conştiirtţâ"

:

— Care au fost mo. 
atentele importante din
ita ţa  ^  aetiritatmi dv.,
stimate dle doctor Lucian 
Sever Cewca ? Poate ne 
dezvăluiţi şi câteva date 
biografice.

— Sunt ardelean get.
. beget, adică bistriţean,
născut din întâm plare -ia. 
ik-eăo îa 19 august 1®0. 
Tatăl m eu, lotbaltst pro. 
fessoaist — ta  paralel a 
studiat avocatura — era 
în turneu acolo; o luase 
^  pe mama şi naşterea 
s-a declanşat In timpul 
unui meci, Am urmat 
Şcoala germadă din Bis. 
triţa. După absolvirea 
şcolii, a litrului, am in
tra* Ia Facultatea de Me- 
?if#ns din Q a j V  (in 
l'«31 ăi zecelea, absol- 
vîn.d-0 şase ani mai târ
ziu. Timp de trei ani 
am fost medic de circă 
urbană la Hunedoara. Pin 
1978 am  început chirur
gia pe «are n-am pâră. 
sît-o şi n-am s-o pără
sesc niciodată. Alegerea 
profesiunii, ia care n-am 
oscilat deloc, consider 
e-a fost un moment im- 

- portant din viaţa mea. 
V< • i i  <•>< ’<s o- > 'ii >- 
sifi ' să fiu medic. Alt 
moment a fost alegerea 
chirurgiei ca specialita
te. Ca şj chirurg, am 
eres ut ;k umbra unor 
mari maeştr! ai. chirur.

■' glei româneşti pe care 
l-atn cunoscut, Încer
când să.i imit atât ca şi 
cmnportament medical, 
cât şi al celui tn viaţă. 
Este vorba despre prof. 
loaescu Nicu George 
(’Kdrargie X Clnj4>Jâpo- 
ca) şi. prof. Traian Chi- 
riteanu (Chirurgie III. a. 
celaşi centru), de prof. 
Juvara şi prof. Setlacek 
din B ucure^r asavp. jpu 1 
fost şi maniaţi ţii* mai 
mari chirurgi ai ţării.

— Ce Înseamnă a. i sdŞ ‘i 
medic, mai exact chiritrgt 
Ne puteţi da o: definiţie 
*  ridrurgiei ?

— Aş rezuma-o în trei 
cuvinte: „Chirurgia este 
artă, ştiinţă şi conştiin
ţă". Este o meserie pe 
care o consider cu totul 
deosebită pentru că ne
cesită prezenţă de spi
rit, putere de decizie, 
toleranţă şi, pe cât posi
bil, cât mai puţin «rgo- 
Htf. Necesită de aseme
nea o muncă in echipă 
.Chirurgia poate aduce 
glorie, dăr şi frământări. 
Din *78, de când am În
ceput chirurgia, nu am 
abandonat frământările 
niciodată, nici o secundă

să renunţ la această spe
cialitate şi să redevin 
medio de circă. . Dar 

, mari chirurgi * ai Gluju. 
! lui, faţă de bare am a_ 

vut şi am toată admi
raţia — cum ar fi pro
fesor dr. Ioan Părăian, 
prof. dr. Nicolae Tur- 
deanu, prof. dr. Gheor- 

'ghe. Punaru, prof, dr. 
M rcea Caz acu —, - nu 
rn.au abandonat. M.au 
sunat acasă, m.au încu
rajat, ' spunându-mi că 
sun* talşntat, «â am 
chemare pentru această 
meserie. Le port me-

' DE VORBA CU SPECIALIŞTII

pe zi. Zi şi noapte te 
gândeşti la cel pe care 
l-ai operat. Asta pentru 
mine taie mai pregnant 
!n zilele de sărbători, 
dând lumea se distrează 
şi unii se află ‘la reani
mare Intre viaţă şi 
moarte. La revelioane, 
după ora 12 noaptea, 

' sunt aici lâ spital pen
tru a-î vedea. Cred, cu 
sinceritate, că majori, 
tatea chirurgilor, indi
ferent de spitalul (unde 
lucrează, simt la fel ca 
şi mine. ;

— VorbiţLne, Pe scurt, 
despre cei care au con
tribuit la împlinirea idea
lului dv.

— Când am început 
chirurgia, aveam nbţiu- 
nile care se învaţă  in 
facultate^ Fiind cel mai 
tânăr pretendent la titlul 
de qhîrurg, afo fgst iii. ■ 
trodus din prima zi tn 
sala de operaţii la in
tervenţii foarte- mari, la
borioase. Când am vă. 
zut de-^eiătatea. mâiiuş. ■ 
iîtatea'  chirurgilor, ; re
zolvarea extraordinară şi

|'h ^e |iţŞ  pentru; bolnav a 
'Unor Cazuri foarte I; di. 
ficile, am avut o că

dere psihică şi am vrut

reu respect şl recunoş
tinţă, colaborez şi azi cu 
ei.

— Consideraţi că tn 
spital, respectiv In secţia 
Pe care o conduceţi, mini 
asigurate condiţii opti
me pentru asistenţa me.

« dicaiă?
ţ — Da. Sunt condiţii 
. deosebite. încă din 1981,
« ta  când ara venit aici, 

la Spitalul Hunedoara,
I am putut aplica <geea 
. ce am învăţat pentru că 

mi s-au creat condiţii, 
pentru că am fost lăsat 
să lucrez în montam fn 
care m-am pregătit.

—■ Ara auzit bolnavi 
vorbind elogios la a.

. dresa dv.
— O parte dintre bol- 

i. navi vorbesc frumos de. 
ţ spre mine. dar m aisunt
, detractori &mt; ■

aa personaj controver
sa C clor ca v- r  .rbr c ' 

t de biite îe ''hfMÎ|imfescr 
‘ pentru ceilalţi am toată 

în ţe i^ reâ^şico m p asiu - 
• nea. O maximă spune:?

: . , ^ > r i c e b u n ă  îşij 
; fâre şpedeag» ei". \

y-iS' Cufn' menţineţi'
tonusul, câre este şecre-ţ 

i gtul bunei dv, dispoziţii,; 
calmului şi vorbei bune? •

— Calmul îl am în pri-; 
mul rând - tatatittiţfonal.

Părinţii mei Sont oameni 
calmi şi liniştiţi (Tatăl 
meu, împreună cu cei 
cinci fraţi ai lui, au fost 
avocaţi. Au avut cel 
mai mare barou parii, 
cular de. avocatură din 
Bistriţa). Buna dispoziţie 
provine şi din activita
t e  fizică tn fiecare di 
mineaţă la ora 6,39 — 
şl ari>> de fini le Sile — 
sunt la bazinul de Înot 
şi în o t; apoi lunea şl 
joia, cu câţiva buni prie
teni, jucăm tenis cu 
piciorul — un sport nou 
la care ne-ara adaptat 
şi care na pasionează.

— Aveţi familie, copii?
— Da. Ud băiat de 

18 ani. Se numeşte Lu. 
cian Victor şi-i student 
la medicină în anul t  
Aş dori să-l învăţ tot ce 
ştiu eu şi să facă chirur
gie. Este de acord, U 
atrage ideea. Soţia mea 
este medic primar gine- 
£olog. Are o viaţă grea 
ca şi mine. M-a înţe
les Întotdeauna, Este o 
femeie echilibrată, cal
mă şi asta m-a ajutat, , 
mi-a dat calmul de care 
am nevoie tot timpul.

— Carc-i hobby-ul dv.?
. ‘ —- Literatura poliţistă, 
care mă relaxează, şi 
filmele artistice pe «are 
le trăiesc. Am văzut re- 
cent „Legendele toam
nei", un film deosebit.

— Cabinetul dv. este 
ticslCHe cărţi, de reviste 
de specialitate, Mei tn. 
■^ ţs ţl?
-j | |  pUttft~dt?ve

aA medic dacă n-aş i  
Audiat perinanent. Am - 

irit • înţelegere la coiegî 
in' Gtamnhia şi T'ranţa 

pe care i-am * • cunoscut 
ţâhd am ■ fost'; ■ acolo şi 
dare mă aprovizionează 

reviste chirurgicale: 
Jji-zi. Aşa simt ia punct 
ta  toate noutăţile apă- 
riite, în domeniu^ * . .

Discuţie consemnată -de 
; ESTERA ŞINA

s Printre învăţătorii ce 
s-au remarcat timp ta  
peste 40 a» dr 
tâmânt, dedleaţl copiilor 
de din Munţi
lor Apuseni (zona Brad), 
se numără şi dl Emil 
Anca, absolvent al Şcolii 
Norţnaie din Abrud, pro- 
rt&fn 5993—S3, 5f»:i or*- 
ginar din satul Bodreşti, 
com. Ciuruleasa, jud. Alba, 
activitatea didactică şi-a, 
desfăşurat-o in unele sate 
din comuna Buceş, după 
cum urmează: Grohoţele, 
Stănija, Mihăiieni. La 
Şcoala Primară fli.A !*>:• 
şi-a desfăşurat activitatea 
timp de 26 de an i/

Ca Învăţător‘şi om, Emil 
."Aaett â  fost iubit ri res

pectat, în mod deosebit 
de către «lefii de la şco
lile unde a funcţionat, 
pentru (probitatea profe
sională, pentru bunătatea,

. sobrietatea şi blândeţea 
.sa, dar şi pentru grija 
deosebită ce şi-a mar»i- 
festat-o, întotdeauna, faţă 
de şcolari, - care vedeau 

. în dânsul simbolul ade - 
vârâtului învăţător şl om 
de bine.

Tot timpul a ţinut o 
strânsă legătură cu părin
ţii .elevilor,:, aceştia vă. 
zând în dânsul învăţăto
rul legat de .eopîi, legat

de aceste meleaguri pline 
de istorie. Multe din iec- 
ţtile «le istorie ie-a ţluut 
înv. Emil Anca In faţa 
monumentelor de Ia Mi. 
hăileni, Buceş, Cheia 
O&upăpiatră), Păltinei ş.a„ 
ceea ce a făcut ca ele
vii să înţeleagă mai bine 
aceste lecţii şi totodată 
IC-a trezit dragostea faţă 
de eroii neamului..

Pe lângă activitatea di
dactică desfăşurată, înv. 
Emil Anca şi-a adus o 
contribuţie de seamă fa 
desfăşurarea activităţii 
culturale înstruind for. 
maţii artistice, partici
pând .şi In calitate ta  ta . 
list vocal, fiind înzestrat 
cu o vope minunată. Pri. 
cepându-se ia tulnic, a 
instruit tinere fete să în
veţe şă cânte din acest 
instrument atât de popu
lar în Ţara Moţilor.

Prin activitatea şl în
suşirile sale, înv. Emil 
Anca se plasează printre 
dascălii de seamă ai tnvâ- 

tmântului huned< «• ean,
fii en '.Uiic* ii >*i .n;.
ma împăcată că şi-a făcut 
datoria de dascăl şi om, 
aşa cum şi-ati făcut-ptntirti 
dintre înaintaşii săi, ca 
I. Creangă, dl. Trandafir 
şi mulţi h iiV i  '  /

s im io n  v  Ar t e i

întrebări, deocamdată, fără 
răspunsuri acceptabile

NEMULŢUMIRI
Dl ing. Iacob Andreica, .salariat şi lider sindical In 

cadrul SX. „Casial“ S.A. ne-a adus la cunoştinţă mai 
multe nemulţumiri din partea salariaţilor navetişti pi 
fabricii de !a Chişcădaga. Aceste nemulţumiri sunt Iei. 
gate de transportul lor pe C.F.R., înspre şl dinspre seta 
viciu. Astfel, conform noului mers po calea ferată, 
trenul de navetişti pleacă din gara Deva ia ora 4  şi -ţŞ 
minut», cu 14 minute mai devreme' decât înainte. A* 
cest lucru obligă oamenii să ajungă la lucru, z i de zi, 
eu o jumătate de oră înainte de începerea programa, 
lui, Pe de altă parte, trenul tare  aduce oamenii 
înapoi de la Chişcădaga are, de obicei, in cemponenţâ 
doar 3 vagoane, fapt care generează e  aglomeraţie 
deosebită la urcare*, mulţi dintre • navetişti fiind nevoiţi 
să călătorească în picioare.

Conform spuselor dlui Andreica, In vederea reme. 
dierii acestor anomalii s-a făcut ft sesţzare ce a ftatri 
înaintată conducerii D.R.C.F.R. Timişoara, singura fa 
măsură să rezolve problema. „Deşi di ing. Vlada, şăC 
al R.C.M. Deva, ne-a confirmat faptul că există posilă 
-litatea tehnică de â îndeplini doieanţeie noastre, cei (b 
măsură să ia o decizie, în~ speţă' D.R.CJF.R. Timiş®afiş» 
nici măcar nu au catadicsit să ne răspundă'ia sesizară* 
— a mai adăugat di Andreica., Dorind să Venim In 
sprijliiul’ celor ce‘ lucrează'Ia „Casial*, 'facem un apel 
către factorii de decizie ai C.F.iL să încorce să-şi aplece 
urertfiin. tn doltauţ*^6 «acestor refienti In vederoa rezol. . 
vării satisfăcătoare â nemulţumirii lor. s ‘ '

ADRIAN SÂI.AGEAN
Z . , £ i  V . - i  —  .-f.' h . n . D .  I-

; Ou daci am In urmă, 
Intr-o zi însorită, In cen- 

• m l  .civic al mimicipiu- 
ltli Hunedoara se sfinţea 

: locul pentru' o viitoare bi- 
Sdrică ortodoxă. L-am tn- 
treba* recent ţie dl Miron 
Steneoane, preot paroh la 
Catedrala Sfinţii împăraţi 
Constantin şi Elena, din 
Hunedoara, când se va ’ 
foâlţa taeasta biserică, în
chinată eroilor.

Răspunsul dlui Stencoa- 
ne a fost că personal şi-a 
făcut datoria, întocmind 
9  documentaţie în 1990— 
1991, la o valoare (pe a. 
tonei) de 2,5 milioane lei.

- Dar n id  în prezent nu a 
fo ta  atribuit terenul des
tinat în acest scop şi e- 

' f o t t i t i  autorîzapa- ' de 
construcţie. •

Se vorbeşte despre un 
ăl* amplasament pentru 
Viitoarea biserică a  «roi. 
f e  Cm  Hunedokra, S v  
a a :; poate rămân* .; cri 
VBOhi, deja sfinţit? Fireş
te  e l. există . răspuns.

Să sperăm că el nu ţine 
de Sindromul mutării bi
sericilor, dirrtr-o epocă pe 
care ne place s-o credem 
apusă- După cum ridi
carea Bisericii Eroilor ja 
Hunedoara nu se bucură 
de acelaşi sprijin „la ni
vel înalt" ca cea din Ti
mişoara, de pildă.

Cum discuţia avea Ioa 
în Catedrala cu hramul 
Sfinţilor împăraţi Con
stantin şi Elena mi.am 
exprimat speranţă că preo
tul paroh, dl Steneoane, 
este cel puţin mulţumit 
că problemele la această 
biserică s-au Încheiat Mă 
refeream la faptul câ îh 
sfârşit nu mai găseam 
schelele în Interior, cum 
se întâmplase eu alte 
ocazii, când intrasem aici. 
Dar bucuria pentru ter
minarea picturii interi
oara â  fost se pare de 
scurtă durată, dacă nu 
eidar u»1srttă com itat 
Cauza T ’ Facturile pri. 
foite de la RAMG3& Ho.

nedoara cu costurile fri- 
câlzirii pentru lunile de 
iarnă. Costuri care trac 
cu mult peste 2 milioane 
de lei. Iar prin ultima 
adresă primită de la re
gie, biserica este aten
ţionată că s« va trece 
la sistarea prestaţiilor în 
cazul neachitiril facturii, 
refuzurile de plată fiind 
considerate nejustificata. 
Justificate sau nu, costu
rile In cauză depăşesc po
sibilităţile financiare ale 
acestei biserici. Din a- 
cest punct de vedere re
fuzul de a plăti este jus
tificat. După cum legitimă 
este şi Întrebarea preotu
lui paroh: „mai pot 
supravieţui Mserleiie. &  
asemenea condiţii ?“ între, 
barea, căreia nu ştim cine 
şi mai ales când ti va 
da un răspuns accepta
bil, exprimă situaţia grea 
!a care se găsesc bisiri. 
cile noastre ortodoxe,

VIORICA ROMAN

Dacă nu toţi proprietarii de pământ aa tractoare, la nevoie agrtcultura 
se mai face şi ca calul, cum procedează şi familia lui Victor Banciu din co. 
muna Baia de Criş, Foto: PA VEL LAZA
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Castro eliberează 
pe super-disidentul ARCOS

E din nou liber, 
trei ani- şi jumătate de în
chisoare, unul’ dintre cei 
mai cunoscuţi deţinuţi po
litici cubanezi: Sebastian 
Arcos Bergnes. Imediat 
după ieşirea din peniten
ciar; el a declairfet că nu 
are nici o intenţie de a 
părăsi Cuba: „Voi rămâne 
pe insulă, pentru a con
tinua lupta noastră non- 
violentă în numele demo
craţiei".

1 Arcos este unul dintre 
disidenţii a căror eliberare 
Castro a promis-o în tim
pul vizitei sale în Franţa, 
în martie a.c. Cu acea o- 
cazie el a oferit de altfel 
membrilor grupului „Fran
ce Libertes", condus de 
Danielle Mitterrand, ce 

luptă pentru apărarea drep
turilor omului, posibilita

tea de a vizita Cuba.
„Nu voi osteni niciodată 

să-mi exprim gratitudinea 
mea pentru această acţi
une a guvernului francez", 
a declarat Arcos, întâlnin. 
du-se cu un grup restrâns 
de jurnalişti străini. El a 
subliniat că a  fost elibe
rat fără nici o condiţie ,„o 
surpriză foarte ’ plăcută". 
A amintit că în 1993 func
ţionarii de la Seguridat del 
Estado îi oferiseră în mai 
multe rânduri punerea In 
libertate, dacă ar fi dispus 
să-şi părăsească ţara. „U. 
neori O făceau într.un mod 
presant şi jignitor, dar am 

. refuzat totdeauna, deoarece 
este dreptul şi datoria O. 
ricărui cetăţean de a ră
mâne. Am crezut mereu 
că emigrarea nu v rezolvă, 
problemele", —

ArCos are 64 de ani şi 
era vicepreşedintele Comi
tetului cubanez pentru 
drepturile omului, condus 
de fratele său Guetavo, 
când a fost arestat, la 15 
august 1991. în  1992 a fost 
condamnat la 4 ani şl opt 
luni de închisoare pentru 
„propagandă duşmănoasă". 
Obiectivul său rămâne şi 
acum acela „de a netezi 
drumul dialogului". Cei
lalţi deţinuţi politici că
rora Castro le-a promis 
eliberarea surit Indanelro 
Restand, condamnat în 
1992 la 10 ani pentru „re
beliune", Augustih Figue- 
redo, Pedro Gastillo, Imael 
Sal via şi Luls Henrique. 
După Amnesty Internatio
nal în Cuba ar mai exista 
cca. 600 deţinuţi politici.

„Enciclopedia Britanică**— 
pusă în vânzare.

Firmă celebră, „Enci
clopedia Britanică" tra
versează o perioadă de 
mari dificultăţi finan
ciare. Aşa încât proprie
tarul său,: „Fundaţia Wil- 
liam Benton"- din Chi
cago s-a, hotărâm să o 
pună In vânzare, solici
tând pentru această ope
raţiune o bancă de afa
ceri, „Lazard Freres".

Până în urmă cu câţiva 
arii totul mergea din plin. 
Apoi, pe piaţa interna
ţională a enciclopediilor, 
au sosit compact-discu- 
rUe (CD-ROM), capa
bile să conţină pe o plă
cuţă de silidon mit de 
pagini de text şi fotogra
fii. Azi, cele 32 de  Vo

lume ale „Britanicii", 
•fondată în 1768 la Edin- 
bourgh, costă cca 15*0 
dolari, în vreme ce o 
dischetă Encarta produsă 
de • Microsoft doar 99 
dolari Desigur, şi „Bri
tanica" s-â dotat cu un 
CD-ROM, dar acesta 
costă 1000 de dolari, de 
zece ori mal mult decât 
cel produs ţie concurenţă.

îm 1990 'societatea din 
Chicago a vândut 117000 
de enciclopedii complete, 
anul trecut doar 51000. 
Această continuă scădere 
a vânzărilor a făcut ca 
din 1992 încoace firma 

• să meargă în pierdere, 
tn 1994 de pildă bilanţul

fiind în roşu cu 2,8 mi
lioane de dolari (la o ac
tivitate facturată de 453 
milioane).

Conform experţilor, 
„Enciclopedia Britanică" 
nu ar trebui să aibă 
probleme în găsirea unui 
cumpărător, chiar flScă 
preţul de negociere este 
undeva în jurul a 480— 
500 milioane de ' dolari. 
Marca este prestigioasă, 
documentaţia sa imensă, 
aşa că ar. putea interesa 
gtupuri editoriale şi de 
software, precum „Simon 
4 Schuster", „B—HI 
Communications" şi chiar 
„Microsoft" al magnatului 
informaţiei computerizate,; 
Sili Gates.

MEL GIBSON 

CONTRA LUI BILL 

CLINTON

Publicul îl cunoaşte 
din fifmul de super, 
acţiune „Arma letală", 
dar Mei Gibson susţine 
că~ are şi o rafinată 
minte politică pe care 
o dezvăluie în interviul 
acordat revistei „Play- 
boy“. Iată o sinteză a 

' lui Gibson — gândito- 1 
1 ru l : „Bill Clinton ? Un 
l oportunist de nivel scă
zut; există cineva în 
spatele său care —'I i  
spune ce trebuie să 
facă, cineva care trage 
sforile şi nu se arată— 
era hotărât ca . BiU 
Clinton să fie preşedinte 
de acum treizeci de 
ani... ideea era aceea 
de a  crea o nouă or
dine mondială... în rea
litate o formă de mar
xism".

în  interviu Gibson 
aduce ca argument şi 
bursă de studii Rhodes, 
care i.a  permis lui Clin
ton să meargă să stu
dieze ia Oxford, referin- 

, du-se apo| la CIA şi-. 
George Bush. Trăgând 
concluzia că în lume 
există un fel de mafie 
a studenţilor de la 

. Rhodes, formaţi pentru 
a lua puterea.

în  ceea ce-1 priveşte, 
reporterul lui „Playboy" 

''conchidă -şl el: „Asta 
sună ca Un sens para
noic al istoriei mondi. 
ale".

Soljeniţin a revenit 
Ia masa de scris

Primele două povestiri 
scrise de Alexandr Solje
niţin, după reîntoarcerea 
in patrie; au fost publi
cate în numărul din mal 
al revistei literare „Novîi 
Mir”. Ironie a soartei, ele 
au apărut în paginile a- 
celeiaşi publicaţii, care, în 
urmă cu 30 de anî, găz
duia „O zi a lui Ivan De- 
nisovici", prima denunţare 
a represiunii staliniste tn 
URSŞ cu care, în fapt, 
viitorul premiat Nobel pen
tru literatură a devenit ce
lebru în lumea întreagă.

Şi astăzi, odată dispărută 
Uniunea Sovietică şi în
cheiat exilul, Soljeniţin a- 
bordează o tematică ase. 
mănătoare in cele două 
lucrări, „El" şi „La fi
nită", cu un pronunţat 
caracter autobiografic. Pri. 
ma, dedicată represiunii în 
satele ruseşti ale ariilor 
’20, cea de a doua, peri
oadei războiului împotriva 
Germaniei naziste. De a . 
ceastă dată, însă, apariţia 
celor două povestiri nu 
mai are nimic simbolic. 
Publicate în aceleaşi-con
diţii că şi versurile poeţi
lor contemporani ce le 
preced în revistă, fără 

'nici o prezentare specială, 
micile nuvele ale lui Sol- 
jeniţîn se prezintă publi
cului ca rod normal al 
unei activităţi literare nor~ 
male, într„o ţară nor
mală, în care scriitorul are 
dreptul la propriile sale 
convingeri §| şi Ie poate 
exprima, fără ca prin a .

ceasta să influenţeze evo
luţiile politice şi sociale, 

Inobiectivul scriitorul*! 
se află acum, alături de 
Stal in si de sistemul U . 
vietic, şi acei care,, timp de 
mulţi ani, au fost couaO- 
deraţi nişte eroi, precum 
mareşalul Jukov, cel cm* 
a condus armata sovietici 
la Berlin. Soljeniţin t) b- 
maginează pe bătrânul ge
neral scriindu-ş) men**. 
riile, cu sufletul ImpărtX 
între oroarea faptelor 
rora le-a fost 
şi martor, o anumită 
rinţâ de-a spune adevăl*! 
şi necesitatea de a fac* 
faţă cenzurii. Jukov M  
aminteşte astfel, în povestii, 
rea lui Soljeniţin, de. ac** 
perioadă din preajmă Mj 
16- octombrie 1941, căml 
naziştii erau pe punctul 
de a cuceri Moscovă şî 
când, timp de douăzeci de 
zile, Stalin 'nu şi-a făcui 
în nici un fel simţită pre
zenţa. De ce ? Răspunsul 
pe care şi-l dă e unul sinu 
gur: „salvatorul" , Rusiei 
sovietice fugise, de fridjb 
din capitala asediată I Şt f  
îşi mai „aminteşte" Jukov, v  
de trupele poliţiei secret* 
care fi pândeau pe sgldă|l 
pe front pentru a-i* îm 
puşca din spate pe cel , 
care ar fi dat semne d* 
ezitare. Şi se întreabă d* 
ce a fost nevoie de jertfii, 
inutilă, a peste trei Ml* 
de mii de oameni, în  m ot, 
şui sp*» Berlin, în condi
ţiile hi care, militar 
bind, războiul fusese 
tigat ?

• * • • • •

„Generalul Jackson** 
invadează pieţele Europei

în  seara de 15 iunie cine 
a trecut pe Poarta Bran- 
tieburg, -la Berlin, sau pe 
Champs-Elysăes, la Paris, 
sau pe lângă Royal Albert 
Hali din Londra, sau prin 
Galleria din Milano, s-a 
găsit in faţa unei uriaşe 
statui a lui Michael Jack
son, aceeaşi, chiar dacă 
într-un format uşor redus, 
ce constituie finalul me. 
gavideo-ului promoţional 
prk» care s-a lansat noul 
album al vedetei, „History- 
Past, Present and Future, 
Book I“. Este vorba de o 
campanie de publicitate 
fără precedent, de pro
porţii nemaivăzute, în care 
artistul este prezentat drept 
cel bun, cel frumos, ge
niul, semizeul. Şi televi- 
ziunile din lumea întreagă 
(contra cost, desigur) au 
declanşat acest „război de 
seducţie", folosind filmtil 
turnat anul trecut la Bu
dapesta cu o figuraţie ce 
face să pălească superpro
ducţiile de la Hollywood. 
Douăzeci de mii de soldaţi 
într-o paradă gigantică, 
trecuţi in revistă de „Ge
neralul Jackson",. într-o 
atmosferă de sosire a unui 
nou Mesia.

Atmosfera e totuşi In. 
cordată, ca în aşteptarea 
Apocalipsului, care de alt
fel nu întârzie sub forma 
de elicoptere, incendii, ful
gere. mase de oameni a- 
lergând, până când o e - .
chipă de muriritori-acro- 
baţi face să cadă pânza 
de pe statuia care, faţă de 
clădirile din jur, e mai 
înaltă decât Tumul Eiffel 
şi-l întruchipează chiar . 
El, maţele Jackson. 
ficţiunea filmică ea 
oricum suficient de mare,, 
încât elicopterele îi pot 
trece fără grijă printre 
picioare, regizorul1 Rupert 
Wâinwright declarând că 
s-a inspirat din Spielberg 
(şi ,de ce nu, din coşma
rurile lui Friz Lang său, 
în final, din „Marele Dic
tator" al lui Charlie Cha- 
plin).

In orice caz, discul ast
fel lansat janunţă vânzări 
record (10 ipilioane în în-' 
treaga lume), ridicând to
talul vânzărilor lui Jack
son Iar stratosferica cifră 
de peste 100 milioane de 
discuri, de la începutul ca
rierei şl până azi.

c h it a r a
ÎNSÂNGERATA CA 

MUZEU :
Şi chitara însângerată 

ce i-a aparţinut cele. 
brttlui ■ Kurt Cobain, 
chitară pătată de sân. 
gete cehii care a Şast 
unul dintre MARII mă
ririi contemporane, 
va fi expusă la 
plex", muzeal pe care 
miliardarul Paul Allen 
îl va deschide în 1998 
la Seatle, cel mai mare 
muzeu din lume desti
nat exclusiv 'm uzicii 
rock» intre multe „a. 
mintiri" vor fi expuse 1 
bogatele colecţii de 0- V 
biecte ce an aparţinut \ I 
lui Jimi Ilendrix, Janis 1 .
Joplin şi John Lennon. » |
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tN ISRAEL. A fost creat, 
partidul ruşilor

O nouă formaţiune şi-a 
făcut apariţia pe scena 
politică israeliană: Miş
carea noilor imigranţi, 
crisalida din care îşi va 
lua zborul spre viitoarele 
alegeri, prevăzute în 1 
toamna lui 1996, un partid 
propriu-zis, care să repre
zinte pe cei peste 600 000 
de evrei ruşi sosiţi în Isra
el din 1989 încoace Ori
cum, principalele forţe 
politice din ţara de la 
Marea Moartă acuză şo
cul. Căci imigranţii din 
fostul URSS reprezintă 
zece la sută din populaţia 
israeliană, o comunitate 
impunătoare, cel puţin 
pe -hârtie, dar stăpânită 
de frustrări, lipsită ■ de 
identitate (mulţi n-au vă

zut niciodată o sinagogă), 
inevitabil plasată pe trep
tele cele mai de jos ale 
scării sociale. Numai că 
în rândul acestor dezră
dăcinaţi, atraşi în Israel 
nu de ideea religioasă a 
„Pământului Făgăduin
ţei", ci de cea a unui prim 
pas către miturile Occi
dentului, există şi o ©- 
lită intelectuală ce ac. 
putea oricând să consti
tuie un nucleu politic 
demn de respect. Să nu 
uităm că, în 1993, printre 
cei o jumătate de milion 
de foşti sovietici sosiţi 
în Israel, se aflau 53000 
ingineri, 9001 medici, 7420 
oameni de ştiinţă, mii de 
tehnicieni în informatică.

opt sute de muztetenl, o 
sută de dirijori.- Oameni 
care în foarte mică mă- |  
sură şi-au putut gări 10- |  
curi de muncă pe măsura J 
înaltei lor calificări, ceea J 
ce i-a plasat pe mulţi 5 
într-o situaţie paradoxală |  
pe care o rezumă unul j  
dintre ei: „Ne-am plex. I 
dut temerile, dar odată J 
cu ele şi orgoliul nos- |  
tru". *

Oricum, conform coti- î 
dianului „Haaretz", par- J 
tidul noilor imigranţi ar |  
putea constitui surpriza I 
la viitoarele alegeri, 5—6 1 
locuri în parlament pu- [ 
tându-i asigura un cu
vânt demn de luat 
seamă de orice majoritate.

tu- i 
In I

ART STORY
BRUCE WILLIS : „AM TRECUT PE LAN GA MOARTE" 

.Scene dramatice în timpul filmărilor la „£>ie hard 
witn vengeance", pelicula ce a realizat recordul de în
casări în SUA, având în rolul titular pe Bruce Willis. 
Actorul a admis că a trecut pe lângă moarte într-o 
secvenţă în care el şi Samuel L. Jackson trebuia să sară 
de pe o navă pe un ţum  înalt de 12 metri şi situat la 4 
metri mai jos. „Am reuşit să mă agăţ de turn cu vârful 
degetelor —- a povestit WiBis — simţeam cum iriâlnile 
pierdeau priza. în  zilele următoare am avut mereu pal
pitaţii". ■ '

VANESSA — O CLEOPATRA CU UN ŞARPE 
A1NEVARAT

Vanessa Redgrave a şocat publicul la Rlverride Sui.

dios Theatre din Londra interpretând „Antoniu şi Slgp- 
patra" de Shakespeare. Actriţa, acum la 58 ani, a SCOS 
un şarpe viu dintr-o cutie şi l-a strecurat pe o mânecă; 
până la sân, prefăcându-se apoi că moare. Faţă de rea
litatea de acum două mii de ani a fost doar o mică 6S“ 
ferenţă : legendara regină a Egiptului a folosit o viperă 
veninoasă, îri vreme ce Vanessa a ales un inofensiv şarpe 
indonezian, lung de un metru.

REEVE — SUPERMAN — UNELE SPERANŢE
Actorul american Christopher Reeve, 42 ani, para

lizat de la gât In  jos după o cădere tragică de pe caî, «fii 
Uncie (uşoarş) semne de ameliorare. Au declarat ăîseat 
lucru la televiziunile din SUA medicii caro îl îngrijesc. 
„Există o mică ameliorare, se pare că a început să albă 
ri oarecare sensibilitate fa păitea superioară a'eorpuhti1’, 
a  spu8 neurochirurgul John Jane.

Ariul VII •  Nr. 1410 Sâmbătă, 24 —  Duminică, 25 iunie 1995



1

: • :-%%>

Y

I  CUVÂNTUL LIBER :'
WWWwvvwwvvvvwvwvvv‘avvvvvvwwvwwvv\i

E3B0S

întâmplări cu oameni celebri

Grigore Moisil şi...
' Intr-o iarnă, academicianul Grigore Moisil urma 
să facă înregistrări la radio pentru o emisiune de 
ştiinţă. In ultimul moment redactorul care-1 invitase 
a observat că omisese să treacă numele marelui ma
tematician pe tabelul de intrări de la poarta ra
dioului. Văzând că un coleg de la muzical tocmai în
tocmea un asemenea tabel, l-a rugat să-l treacă şl pe 
savant.

•La intrare, mare animaţie. Cântăreţi de muzică 
populară şi uşoară veniţi să înregistreze pentru pro
gramul de Revelion aşteptau să fie strigaţi. Au intrat.
A rămas savantul cu portarul.

— Sunt profesorul Moisil*.
Da, da, a  încuviinţat portarul după ce a consultat 

tabelul şi s-a oprit în dreptul numelui său. Sţuiţeţi 
pe labei, dar nu e prea clar. Scrie doar „Academician 
Grigore Moisil". >

— Şi care-i deranjul ?
— Păi, aici, la rubrica „Profesia". Veniţi mai a - l  

proape, lângă mine. Scrie: „Marja Tănase, solistă vo- i 
cală". Şi aici, mai departe: „Sergiu Malagamba, ba- î 
terist", . dincoace „Marcel Budală, acordeonîst", j  
„Gheorghe Zamfir, naist", „Luca Novac, taragotist". '

— Aşa-!. *
— Păi, atunci la dumneavoastră, nu înţeleg, cum 

e ?: academician, academician, dar la ce... * instru
ment ?!

•  • • • • • • • • • •  •  *  ;

'n â l f iu *  NICI W PRIRPfA, 
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REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII
O „Prietenia? Cel mal mare dintre toate* 

bunurile;v tot atât de necesar vieţii ca apa, fo-î 
cui şl aerul; ea este pentru om. ceea ce soarele» 
este pentru natură'*.

ERASMUS DE ROTTERDAM -

Prietenia în definiţii
•  „închisoarea 'sufletului de bunăvoie in trup!

, străin".
DIMITRIE CANTEMIR

•  „Cel mai sfânt dintre daruri".
Chr. A. TIEDGE

•  „Vinul vieţii".
Ed. YOUNG

Desen de CONSTANTIN GAVRIl A

i t S t S I t t t S I S S S S I K S S S S S S t l t i l

•  „Cimentul vieţii".
Fr. H. AMIEL

•  „Cel mai de Preţ bun ăl omului".
F. LOPE DE VEGA

•  „încercarea prin care se măsoară un om".
O. WILDE

•  „Blând angajament al inimii". •
MONTESQU1EU

•  „Consolarea celor copleşiţi de proşti şi răi". 
VOLTAIRE

•  „Transformare a iubirii; ea nu depinde de sex, *
•  'de aceea c mai pură". *■ *
•  EMINESCU *
•  •  „Sentiment prea slab pentru a putea lupta .Conâ S
•  tea dragostei". 2
•  J. MEBY
2  V ' Selecţie de IU E  LEAHU .2
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HA. |I •  LEGEA LUI 
« GERTY 
|  Dacă îţi pierzi cum. |  
‘ pătul în faţa unul zia. » 
I rlst el va deveni ori bo- I 
î  gat, ori celebru, ori a . { 
|  raindouă. I
* •  LEGEA DE FIER ‘

IA HOLLYWOOD-ULUI j
Nimfa: nu reuşeşte a» |  

I U t de plenar ea eşecul. I 
! «  LEGEA LUI KENV |
|  Singurul fel în care J 
• un reporter ar trebui t 
I să privească un politi- I 
'  cian este de sus în Jos. .  

•  LEGEA LUI LUCE J 
Nici o faptă bonă nu |

1 rămâne nepedepsită. J
2 •  TEOREMA GENE. |  
{ RALUEATA A ICE. *

!

* HERG-ULUI iA 
I  MABSBALL)

LUI
I

Şapte optimi din orice t 
* nu se văd. ‘
I •  REGULA ETER- |
;  n it  At h  ;
I  Nimic nu este impia. J 
! câini, ba afară de '
( moarte şi impozite. j •

II%
im

. Selecţie de 
IL U  LEAHU

•  Profesorul le explică 
elevilor numerele negative.

— Dar e logic, copiii 6u 
cât sunt mai multe, cu 
atât există mai puţini Ce-o 
fi atât de greu de price
put ?l

Un elev mucalit se ri
dică din bancă

—- Domnule profesor, nu 
mai vorbiţi singuri...

•  Soţul cumpără de la 
cofetărie un tort pentru 
ziua de naştere a  soţiei. •

— Câte lumânări doriţi? 
— Întreabă vânzătoareâ.

— Treizeci şl cinci, ca 
de ̂ obicei.»

— Gigele, de unde 
ai învăţat acest cuvânt u- 
r â t  ?, întreabă mirată bu
nica.

— De la un băiat din 
bloc.

— Uite o sută de lei ca 
să-l uiţi.

— Bunico, eu mal cu
nosc un cuvânt, dar a- 
cesta te costă trei sute de 
lei...

•  — De ce tiu te căsă
toreşti cu Nelu ?

— Cum să mă căsătoresc
când tot. timpul e beat şi 
nu pot să-l suport ? .

— Păi, prinde momentul 
când este treaz! v

— Atunci ,nu mă su
portă el pe mine—

•  La alegerile locale, un 
candidat g primit numai 
două voturi. După publi
carea rezultatelor, soţia sa 
a ţipat înfuriată la. el i 
„Bănuiam de mult timp 
că în viaţa ta .mai există 
o femeie, fapt ,  confirmai 
de votul în plus

•  Judecătorul: — Având 
în vedere situaţia critică 
a familiei dumneavoastră,» 
vă sugerez să divorţaţi cât 
mai urgent de soţ.

Femeia; Gd Situaţie, ee 
divorţ? Am târât-o 25 de 
ani cu ticălosul ăsta şi 
acum să-l fac fericit? ,

•  — Tu ştii ce diferenţă 
este între obicei şi viciu?

— Păi, vicii sunt defec
tele altora, că ale noastre 
sunt obiceiuri, tată.

•  întors de la serviciu, 
un soţ este întâmpinat de . 
soţia sa în hohote de 
p lâns:

— Dragul meu, fecusem 
şi eu o prăjitură, dar a 
mâncat-o pisica...

— Dar nu trebuie să te 
necăjeşti pentru atâta Im. 
cru, iubita mea. O să luăm 
altă pisică!

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

AMINTIRI CU GRATII
Gitesc într-o revistă a- 

mintirile unei femei, că. 
lugăriţă care a stat 13 
ani în închisorile comu. 
nişte doar pentru că a 
avut curajul să-şi susţină 
credinţă în Dumnezeu şi 
în locul renegării a  ac
ceptat aceşti ani de «Alin - 
şi, durere. îmi amintesc 
„poveştile" unchiului meu 
care a stat la Gherla şi 
Sighet şi parcă mă în- - 
Cearcă aceeaşi stare ca 
îri copilărie când mi se. 
spuneau poveşti in care 
Binele lupta împotriva 
Râului. Ştiu că cei mai

tineri nici măear nu vor 
afla probabil despre cum. 
plitele închisori ale co
munismului, prea de

multe ori cei ce le-au 
supravieţuit nu vor să-şi 
măi amintească sau pur 
şi simplu nu sunt ere* 
zuţi şi nu sunt ascultaţi. 
Lupta lor pentru liber
tate spirituală a fost â- 
tât de scump plătită, 
Realitatea trăită de el 
pare un film de groază...

AFORISME
de ACQILLE CHAVEE

•  Gel care se cunoaşte 
pe sine nîu se dă exemplu.

•  In dragoste nu facem 
cel mai adeseori decât să 
cerşim.

•  Există întotdeauna pu
ţin praf chiar şi pe su
fletul celei mai frumoase 
femei. -

•  Mulţi paşi pierduţi fac 
un pelerin mare.

•  Nu e întotdeauna con- 
vena’bil să sacrificăm deta, 
liul pentru ceea ce e con
siderat esenţial.

•  Să nu^aveţi împotriva 
amicilor, la* o adică,' decât 
uri:dinte’;dă* lapte, ^

•  Cel care spune „la 
drept vorbind" 'nu e de
parte de a vă minţi.

•  Analizată, analiza este 
analitică.

•  Principiile frumoase 
sunt zgârcite de felul lor.

•  Avalanşa nu cade nici
odată, decât în propria 
sa vale. ,

•  Suntem cu toţii, in
tr-o anumită măsură, pa 
sageri clandestini Intr-o 
călătorie interzisă.

•  Când avem loc, să 
alergăm, în primul rând,

Eu cred că nu avem 
dreptul să -uităm^aKinti* 
rile acestor oameni care 
au suferit în fond pentru 
noi cei de azi şi pentru, 
cei de mâine. E drept. 
că tinerilor na le plac'-? 
„poveştile" triste, dure. 

roase şi adevărate, dar nu 
trebuie să uităm nicio
dată de unde izvorăşte 
Libertatea. Va fl oare 
ţineva care să adune 
în scris până nu e prea 
târziu toate aceste amin
tiri cu gratii ?

; jnX d e l e a n u

în ajutorul propriei noas
tre fîinţe,r

•  E •' interzis să staţio. 
nezi ** ■ purgatoriu.

•  E inutil să-ţr faci ufl 
nod la batistă, dacă O 
uiţi în costumul de dute> 
nică.

•  Când n-ai pantaloni, « 
Inutil să ai bretele.

•  .Orice s-ar spune, pe 
lumea cealaltă nu există 
transporturi în comun.

•  Priviţi-o cu atenţie, 0  
virgulă se uită întotdeauna 
la stânga. ,

•  Să iertăm^ la plural, 
ca să nu uităm pe nimeni. 
Selecţie de N. ZAMFIR

POTRI VIRI
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ORIZONTAL: 1) Note specifice de
distincţie; 2y Piesă de intervenţie în u- 
nele accidente — Tip de slujbă orientală;
3) Burduşită în croazieră — Redată într- 
un mod curgător; 4) Simbol de preţ ,în 
cetatea Eternă — Grescut pe malul ape i; 
5)L uat în calcul ' î n  anumite îm
prejurări — Mod de a trage ca 
la gâlere; 6} Ansamblu din anii noştri — 
Puse pe tors la ţară; 7) Start luat în proba 
de bob — Aduce la acelaşi numitor; 8) 
Tine spatele la bătaie — Agent de legă. 
tură în ultimă instanţă; 9) Remarcabilă 
prezenţă de spirit — Mai mult morţi de
cât vii; 10) Acţiune la cap soldată cu un 
gol.

VERTIGAL i t) Luptă la nivel superior; 
2) Barcă cu motorul la babord — Galben 
ce a circulat în Principatele Române; 3) 
Perspectiva antrenantă a unor linii direc. 
toare — Maestrâ a zborului fără motor;
4) Remarcată prin apropiere — Sâmburi 
de pepeni I; 5) Unităţi de transport fn co
mun — Mare în oceanul veşniciei; 6) Ver. 
dict pentru viza de trecere — Umblă me
reu cu capul în nori; 7) Consemnate în

prelungiri! — Racordată la înaltă ten
siune; 8) Calitate a pelinului de mai r - 
Titulat desemnat într-o partidă oficială; 
9) Are puţine staţionări pe parcurs — 
Un fel de a reveni în fire; 10) Element 
determinant la inventare. f

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„REVEDERE.." APARUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA :

l) SGUTURATORI; 2) TATA — ERITEM; 
3) ANINA — ŞPAGA; 4) BOLAND — 
ARET; 5̂  IN REIAT — NU; 6) LIN 

KXK3 — AER; 7) IZ — BAIAT — RI; 
8) TABU — ERONAT; 9) ABILA — E- 
PATA; 10) TICURI — ATOT; 11)- E- 
LECTRIZARE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
• / • ■■ y :

Controlul poziţiei.

alb: Rh8, Dd8, Nd7, Cg5. 
negru: Rg6, p: f7 şi h6.

Soluţia problemei din nr. trecut.

1. Na41 Ra6
2. Db5 mat
1 -------Ra8

27 Nc6 mat
1  ----------- Rb 6
2 Dh5 mat

.'fe'ârx ■'■■a
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(Urmare dini ppg. I)

Generoasă ofertă, nu ? 
Dintr-o statuie — proiec.  ̂
tul. Un WC public., care 
există, şi închiderea unei 
hale... care e Jndhîsâ.' Şi 
'totuşi, asemenea promi- 
■#uni parşive a« prins, de 
'yreme ce, majoritatea con
silierilor au întors-o ca la 

'  ,J?toifşfi.
Cine e S.C. „Trik Im- 

■ pex“î SRL.?, Nu.l fiecine ţ ;
1E ««’ SRL. cu capital ro- 
'  mârto—turc, care imediat 

'* ctupă revoluţie, s-a în- 
fipt în buricul Devei, la 

"'parterul unui bloc de lo
cu in ţe  de pe bdul Dece- 
’ bal, cu o fabrică de pâine, 
"făcându-le imposibilă via
ţa locatarilor din acest 
bloc. După patru ani şi 
procese interminabilă, -
SRL-ul a fost scos din 
spaţiul respectiv, tn cate, 
evident, numai pofta fără 

.leac de bani nemunciţi 
8 unora îl cazaseră. A. 

*ceastă firmă este vizată 
de hotărârea . consilierilor 

'‘ deveni SRL-ul n-are bard 
f*iŞ cumpere un teren de la 
' 9*rţtealari şi să-şi con
struiască fabrica ? "Ba are,

’• dar se vede treaba că in- 
solenţa unora dintre cei pe 
«are i-am primit în . casă,

' cu 10 dolari şi acum fae 
' pe pielea noastră afaceri 
. de miUarde, e fără Urni

tă. îmi relatează un 
funcţionar ai consiliului, 
pare are contingenţă" cu 
astfel de probleme-: „l-am 

• spus asociatului străin la 
acest SRL : de ce nu cum. 

f pâraţi teren pentru fa: 
de la un particu. 

r? C il pe  care-1 soli- 
ne trebuie pentru 

re. Parcare, nai-a 
răspuns, puteţi face şi în 

p arte ! Ce, românul 
’ ş u  se poate duce cu plasa 

f  ta  mână 3—400 de metri 
; până la  maşină ?.
1 s *  vedem însă cum au 
/reacţionat, la  fundamen

tarea acestei hotă rări,' 
diferite organisme din a- 
paratul tehnic al organe
lor puterii locale şi jude
ţene sau ch^tr acestea.

Comisia tehnică de J .  
vizare ra Comăiiului local, 
lâ 9. Oft 1994, sub semnă
tura dlor Virgil Boc», 
Veniamin Gomboşiu şi 
Gheorghe Şofron, avizea
ză favorabil documenta
ţia amplasament compîhx 
panificaţie la  Zona pieţei 
alimentare centrale din

răm propunerea urbanis
tică inoportună şi pro. 
punem menţinerea am. 
plasamentului ţ» destina.
ţia actuală; adică de par. 
care publică". Intr-un alt
raport, aceeaşi comisie se 
pronunţă asupra proiec. 
tuiui de hotărâre a con
siliului local: j,Proiectul 
de hotărâre nu corespun
de scopului pentru care a 
fost propus, în sensul că 
afectează o parcare de in. 
teres public, necesara zo.

pre lege călcând
Deva". O face cu patru 
condiţii, din care cea de 
ta nr. 3  prevede ca ta
subsolul complexului, pe
cheltuiala investitorului, 
se va construi un garaj 
subteran, pentru folosin
ţă  publică,' In vederea 
suplinirii locurilor de par
care ce se vor dezafecta 
prin noua propunere ur
banistică. Nici vorbă în 
documentaţia tehnică pre-. 
zentată la avizare de 
S.C. Trik inr.pex SRL de 
aşa ceva. Arhitectul, că
ruia firma i-a plătit pro. 
iectul, avansează - solu
ţii de parcare, pe care 
serviciul circulaţiei ru
tiere, nu le va aviza nici 
la paţtile cailor.
.* Serviciul de urbanism *şi 
amehâjărea teritoriului a l ' 
consiliului local; sub sem
nătura dlui arhitect Ve- 
niamin Gomboşiu, referă. 
Intre altele, cu privire Ia 
acest p r o i ec t „Cons idc -

nei şj propune o activi, 
ta te productivă, în zona 
preponderent comercială. 
Prevederile sale nu sunt 
de natură să asigure re
glementarea corespunză
toare a problemelor în 
domeniul urbanismului".

Comisia pentru adml. 
nistrarea domeniului pu
blic şi privat a Consiliu
lui local avizează favo
rabil, cu condiţia ca con
cesionarea sa se facă prin 
liqitaţie publică, 

î  f'WdWsia judeţeană pen
tru urbanism şi amenaja-. 
rea teritoriului „este de 
acord ca în această zonă 
să se realizeze un astfel 
de complex şi recoman
d ă  Consiliului local fel 
municipiului Deva Să de
cidă (hotărască — nai.) cu 
soluţionarea, în etapa fi
nală, la nivelul întregu
lui perimetru al pieţei, a 
tuturor nevoitor de asigu
rare a spaţiilor de deser
vite, circulaţiilor, par

cajelor, fără afectarea 
fluenţei circulaţiei pe bd 
Decebal".

Cunoecându-le pe toate 
acestea, pe cine aţi ser
vit, domnilor consilieri, 
care aţi impus, prin vo
tul dv, democratic, o ast
fel de hotărâre ? Căci 
populaţia Devei n-aţi ser- 
vit-o. .

Ca să nu rămână în a- 
fara > ambiguităţilor şi 
suspiciunilor, - Prefectura 
judeţului — care trebuia 
să confirme sau sâ in- 

• firme şi să anuleze ho- 
l" tirâ rile  neconforme cu 
, legea —  răspunde în 3' 

filai consiliului local: 
„Hotărârea • nr. 23/1995 
eâţe Regală, prin aceea 
că nu tine cont de planul 
urbanistic general şi nici 
de planul urbanistic de 

^detaliu şi planul urbanis
tic zonal. Considerând 
ilegală această hotărâre, 
vă comunicăm că am 
înaintat acţiune la Conten
ciosul administrativ în 
vederea anulării ei. Până 
la judecare, hotărârea 
este suspendată de drept".

Consecventă cu sine, sub 
nr. 1644/16 mai 1995, Pre
fectura comunică Tribuna
lului Hunedoara: „Urmare 
a acţiunii; noastre, dosar 
nr. 1688/1995, la Conten
ciosul administrativ pri
vind anularea Hotărârii
nr. 23 din 11 aprilie 1995, 
a Consiliului local Deva, 
vă comunicăm că renun
ţăm la acţiune. Urmare a 
reanallzării • condiţiilor de 
legalitate a acesteia, prin 
folosirea Ih dispozitiv a 
unor termeni ambigui, ne 
consacraţi prin lege". A- 
ferim, coane Georgică! 
S-au schimbai Intre timp 
legile care guvernează 
administraţia locală său 
activităţile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, 
domnule prefect? Dum
neavoastră aţi semnat am
bele documente, la două 
săptămâni distanţă. ’

* * * * * * * * *  «rene» * * * * * * * * * ■» * « « * * * * * * * * * * * * * * ■

Drepturi doar pe hârtie
Sprijinit în baston şi 

marcat de umilinţa pe care 
tocmai o suferise, ne-a, bă- 
ţut la uşă dl B,J. din ©e- 

,.va. Ne-a rugat să-i „dăm“ 
,doar iniţialele, jenând u-ş.:
. fe| gândul că prietenii şi 
cunoscuţii vor citi în ziar 

..despre situaţia penibilă 
di cajc a fost pus. Fiind 

c-fcandttefepat şi posedând le-l;. 
. feâtimaţie de călătorie cu 

autobuzul a plecat să re
zolve ceva la Certej., S.a 

r: trezit invitat să-si cum

pere bilet sau să coboare 
(din maşină. Contând pe 
legitimaţia ce o poseda, 
dl B.I. a plecat de-acasă 
eu foarte puţini bani în 
buzunar. A ajuns la desti
naţie doar prin bunăvoinţa 
şoferului, care l.â infor
mat că firma sa nu este 
obligată să-4 transporte 
dacă Inspectoratul Teri
torial de Stat pentru Han
dicapaţi Hunedoara — De
va nu-şi achită datoriile 
faţă de. aceasta. Necăjit,

a . căutat/ua răspuns » la 
inspectorat âjici *'i i â  .re. 
preşfd că.Vâ urcat Jştr-un 
autobuz al unei societăţi 
care s-a privatizat. De 
unde era să ştife omul a- 
cest lucru şi mai ale* că 
drepturi acordate de le
ge îi sunt refuzate de pri
vatizaţi. Este adevărat şi 
că azi nimeni nu mai face 
nimănui servicii gratuite. 
Dar ce vină au handica
paţii că statul nu p lă 
teşte compensaţiile pentru

legitimaţiile de călătorie? 
. De altfel-şi alte drepturi 

băneşti n-au fost plătite 
, acestei categorii de per

soane decât după eâjeva 
luni de aşteptare.

DL B.î. ne-a rugat să 
scriem despre acest fapt 
cu sjferanţa c ă ' poate lu
crurile se vor reglementa 
dar şi din dorinţa de a-i 
avertiza pe alţi oameni, 
pentrU a nu se trezi şl ei 
în asemenea situaţii umi
litoare. (V. Roman).
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A face o afacere in- 
jeam aă, cel mai adesea, 
a te apuca de comerţ — 
segment privit ca un ro
binet în care curge mie
rea şi laptele. ^

A face, însă, comerţ ci
vilizat, «cu bun - gust, hi 
ta re  cel care intră într-o 
unitate sn se simtă cu 
«devârat „stăpânul omu
lui de la tejghea" — adică 

'lu p ă  vorba din popor: 
„clientul nostru, stăpânul 
Cadril", rămâne pentru

n lţi dintre noi un vis 
mos.

Şi totuşi, găsim, ' ce-i 
drept, nu la fiecare pas, 
Unităţi comerciale în care 
ambiantul, amabilitatea, 
corectitudinea şi mai ales 
promptitudinea lasă o 
impresie foarte bună. ,
• O -asemenea situaţie am 

numi-o şi pe aceea a S.C. 
Bota ~ Corn serv S.N.C. Hu-

nectoarş, patron dl. Ioan 
Bota, situată pe ; strada 
Revoluţiei, în apropierea 
primăriei municipiului. 1. 
deea de a crea o unitate 
model, cu ambiant, a fost 
după cum, cu amabilitate 
ne-a răspuris dl Ioan Bota, 
patronul societăţii, de a 
face ceva deosebit, intim, 
unde se poate bea o ca
fea, un suc, sau servi o 
masă de calitate, nu o 
bombă ordinară.

Absolvent al primei 
promoţii de şefi de uni
tate şi tehnică hotelieră, în 
anul 1960, interlocutorul 
riostru s-a gândit acum la 
pensie să-şi materializeze 
o parte dintre ' gândurile

re comerţ
şi aspiraţiile din anii ti
nereţii. Aşa se face că
dintr-o idee de acum 35
de ani s-a născut un local 
tinde treci pragul cu plă
cere. Având în faţă un 
om cu experienţă, deci cu 
35 de atol vechime in me
serie, i-am cerut câteva 
cuvinte despre... comerţul 
de azi: „Cred că s.a gre
şit că s-a dat voie la toată 
lumea să facă comerţ. l i 
nii îmi fac impresia că’
nu ştiu ce înseamnă un
adaos comercial, ceea ce 
este Un lucru elementar îh 
comerţ, fără a mai avea 
în atenţie alte* aspecte 
care sunt indispensabile a- 
cestei meserii. Huiţi *»u

au nimic comun ; cu co
merţul, dar fac comerţ l 
Cred că s-a greşit mult 
în acest sens, dându-se li
ber să fac i, ce vrei. Să vă 
dau dom: un exemplu: un 
brutar, dacă nu ştie să 
facă pâine, cum - poate 
să-şi deschidă o brutărie ? 
ÂCetoşi lucru este şi cu 
comerţul! Dacă nu te Uri. 

* cepi la comerţ, nu faci 
altceva decât sâ aduci o 
pată neagră unei meserii 
In care lucrează mulţi oa
meni. Deci, după părerea 
mea, dacă nu ai chemare 
pentru o meserie, în ca
zul de faţă pentru comerţ, 
nu cred că este rîormal şi 
totodată nu este bine să 
faci descrvicH altora sau 
unei meserii «are totuşi 
asia respectată şi apre
ciată".

CORNEL POENAB

2,8 miliarde lei pentru;
utilaje agricole ; t

D b c ţie . cii dl ing. IOAN HANH2W U. J
director adj, cu dezvoltarea «griculturii şi industriei ’ 

alimentare la Direcţia pentru agricultură şi ) 
alimentaţie a judeţului Hunedoara ţ

în  conformitate cu pre- zarea eă aceste credite j 
vederile Legii 83/1993, re- .se acordă numai pentru l 
bef* a  apăruţ ja.G. 352/ ffcpciifârea ds&pţilaje noi t 
1995 referitoare la âcor. şi numai din producţie 
darea de credite cu do- internă. Bine era dacă 1 
bândă subvenţionată în se alocau mai devreme a- j 
proporţie de 10 la sută cestă resurse /ffoanctara» i 
pentru procurarea de pentru a Se cumpăra şi > 
tractoare, combine şi alte combine necesare acum ţ 

i utilaje agricole — ne-a la seceriş, când se re- l 
precizat idterlocutoruL simte acut lipsa rnijtoa- / 
Beneficiind de aplicarea celor de recoltare. Un ’ 
unei alte H.G. anterioare, serios neajuns il consti.  ̂
în anul trecut ş-âu acor- tute, de asemenea, fap- i 
dat Peste 1,4 miliarde tul că unităţile Agromec ’ 
de, lei în aceleaşi con- sunt excluse de la credi- \ 

Biţii, producătorii agricoli tare, fiind ccmSiderate  ̂
din judeţul- noştru ' pro- doar prestatoare de ser- . 
curându-şi 4 combine, 168 vicii şi ncăvând vo ie ,' 
tractoare. 83 pluguri. 22 potrivit legii, să arendeze \ 
semănători. 21 remorci terenuri agricole. Este  ̂ i 
şi alte utilaje agricole. deci. e Situaţie cri puţin ' 

Potrivit H.G. 352, de bizară, deoarece cei ce î 
această dată au acces realizează eu adevărat v 
la credite şi societăţile pmducţia agricolă nu , 
cu capital de stat care pot avea acces,la ere- * 
sunt producători agricoli, dite cu dobândă subven- \ 
deţinători de teren, pre- ţionată i
cum şi arendaşii, aceştia > Intre condiţiile ce tre. 
putând procura şi auto- bute îndeplinite de către ) 
camioane cu capacitate solicitanţi se înscriu şt i 
de 3—5 tone amenajate cele referitoare la dovada i 
numai pentru transport# asupra proprietăţii - de ; 
produselor agricole. pământ arabil sau de a-' ţ

Referitor la derularea rendaş şi depunerea la  l 
ceior 2,8 mfiiarde de lei bancă a  cri puţin 15 1#7 
credite acordate pentru sută .dto vatoareii «tila-, 1 
judeţul nosţru, pentru a-, je|ar, / garaatţareâ credi-l  ̂
ceastâ operaţiune sunt tuiui ’ făcându-se cu 1- i 

' abilitate sucursalele băn- mobile. Grşdifele s« a-| j  
cilor Dacia Felix, .Bank- cordă la dobânda ipieţei, ţ 
coop şi B.C.B. Cei inte- iac subvenţia de 70 la  i 
resaţi, să obţină relaţii sufâ ;se yg p^dţ# , prin 7 
suplimentare şi să bfhew Direcţia pentru agrişă’ J 
fîciezc de credite cu do- tură şi alimentaţie. Pe- ţ 
bândă subvenţionată se rioada de rambursare este i 
pot adresa la serviciul de de. cinci ani, cu o peri- / 
mecanizare din cadrul oadă de graţie până' la ) 
D.A.A. (tel. 614612 sau 1 ianuarie 1996. I
615570). ■ Discuţie consemnată de /

Ni s-a mai făcut preci. NICOLAE TÎRCOB j

■V \

Şi când este varză prea n a ltă  există griji 
pentru producători, aceştia neştiiirij ce să fac* ca 
producţia.

Foto FA VEL LAZ A
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In finala Cupei României 

RAPID — PETROLUL 4—6 .
O partidă aşteptată cu întreg şi de telespec. 

viu interes de cei peste tatori, numai de tuşierul 
30 000 spectatori prezenţi Zoltan Erdei nu, Răpi
te  stadionul ..Naţional** şi dui egalează. . 
numeroşi telespectatori şi Cum nici ta preluh. 
ascultători. In ciuda je- giri nu s-a mai marcat, 
cutei destul de ofensiv au urmat loviturile <te ta 
al Rapidului, ploieştenii, l i  m. Pentru Petrolul 
bine aşezaţi in teren de au marcat Zmoleanu, Gri, 
antrenorul lor Ion Ma. gore, Grama, Andreicuţ şi 
rin, cu o bună apărare Răchită. De ta Rapid a 
în  zonă şi la marcaj, cu ratat Frunză, 
contraatacuri rapide, seo. . tetă formaţia echipei 
rul a rămas nemodificat învingătoare : Preda. D. 
până In mia. 82. Atunci, Jîhiriţă (41 «— Baştină),
la o lovitură liberă e. 
xecutată puternic de 
Zmoleanu, portarul Toa- 
der nu reţine şl Ah. 
dreicuţ, aflat pe fază 
înscrie pentru Petrolul. 
După numai .4 minute,

Răchită, Băliceanu, LCahu, 
Grama, Abăluţă, C% Gri. 
gore, Pârlog, Zmoleanu. 
Zafiris (65 — Andreicuţ).

A arbitrat L Crăeiou 
nescu (sub valoarea sa), 
N. Grigorescu, bine şi Z,

rapidiştil beneficiază de Erdei (cu greşeala re. 
o lovitură liberă şi din gretabilă din min. 82).
poziţie clară de ofsaid, 
văzută de up stadion

l
S. CERBU

ÎN LEGĂTURĂ CU MECIURILE 
DE BARAJ PENTRU 

PROMOVARE-RETROGRADARE

•
9
9
9
•
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9
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•
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9
9
9
9
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•'
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9
9
9
9
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I
Comitetul Executiv al FALF., reunit în ziua de 20 |, 

iunie 1995, hotărăşte : *
1. Toate meciurile de baraj pentrU promovare— t  

retrogradare se vor desfăşura în ziua de 25 iunie 1995, ţ  
începând de 1a ORA 18. I

' 2. Oraşele şi oficialii meciurilor de baraj : |
PENTRU DIVIZIA NAŢIONALA *
Electro poteri- Crai ova — Politehnica laşi.' la §

Braşov, pe Stadionul Unei Mblui. Delegat F.R.F.: «
v.; f

Sportul Studenţesc — Corvinul Hunedoara, la *
Sfântu Gheorghe,_Delegat FJR.F.: V, Alexandru. |

PENTRU DIVIZIA A
F.C, Moroni — F.C. Oneşti, ia Săcele, Delegat j 

F.R.F.: D. Ionescu. r
Faur. Bucureşti — Dunărea Călăraşi, la Buzău. |  

Delegat F.R.F.: I. Bonini. V  - ^1
I.C.I.M. Braşov -** AHO Câmpulung Muscel, la * 

Ploieşti. Delegat F.R.F.: M. Ionescu. |
C.F.H. Cluj.N. -— Olimpia Satu Mare, la Bistriţa. . 

Delegat F.R.F.: C.' Costinesdu. ' • I
A Echipele de categorie superioară sunt consi- '  

derate gazde; ' |
5. Echipa câştigătoare va fi desemnată după |

următoarele criterii: ' - «
A. - Victorie directă. I
B. în  caz de egalitate după 90 de minute, jocu- *

rile vo r'ft prelungite «u două reprize-a câte 15 m i.* 
nute fiecare, fără pauză între ele, dar cu o pauză I 
de maximum 5 minute intră sfârşitul jocului şi pri- |  
ma repriză „a prelungirilor. în  timpul de prelun- * 
gire cu două reprize a câte 15 minute, ECHIPA I 
CARE MARCHEAZĂ PRIMUL GOL va fi declarată » 
învingătoare după principiul „Golul de aur“ şi I 
partida se încheie. . . . . . .  *

C. Dacă egalitatea Se menţine şi după cele 120»
de minute de joc, echipa câştigătoare va fi desemnată J 
în urma executării loviturilor din punctul de pedeapsă i  
conform instrucţiunilor stabilite de I.F.A. Board, la I 
27 Iunie 1970. , J

6. Comitetul Executiv il considera pe jucătorul |  
Răzvan Uucescu, de la aportul Studenţesc, în stare J- 
de suspendare, ca urmare a acumulării a 4 car- I 
tonaşe galbene. In consecinţă, el nu poate juca me- |

I ciul de baraj al echipei sale. |

> l
ARBITRU BARAJULUI «

•  Electroputere Craiova — Politehnica Ia şi: f
I. Grăciunescu^ (Rm. Vâlcea) — N, Grigorescu (Timi- * 
şoara); Z. ÎJrcJely (Slatina). Rezervă : G. Sorescu (Pi- |  
foşti). ... *

•  Sportul Studenţesc — Corvinul Hunedoara: I
D. Crăciun (Cluj-N.) — P . Abrudan (Cluj-N.); şi D. * 
Ologeanu (Arad), Rezervă: 14. Licâ (Constanţa). ».

•  Flacăra Moroni — F.C. Oneşti: G. Gheorghe J
(Suceava) — V. Angheloiu (Buc.) şi I. Mureşan (Buc.). • 
Rezervă: FI. Chivulete (Buc.), I

•  Faur — Dunărea Călăraşi -. A, Huzu (Sibiu) î 
— V. Banu (Ploieşti) şi Gh. BÎ2 iniche (Ploieşti). Re- f 
zervă: V. Angheîinei (Galaţi)', -

•  I.CXM. Braşov — ARO C. Uung : Gh. Gon- I 
stantin (Rmt Vâlcea) — I. Constantinescu (Craiova)! 
şi S, Ioan (Galaţi). Rezervă: I. Dandu (Petroşani). I

•  C.F.R. Cluj-N. — Olimpia S. M are: G. Io- }
nescu — V. Avram şi V. Argăseală. Rezervă j G. | 
Zotta (toti din Bucureştii. * »

URMĂTOARELE :

*  APARTAMENT două camere, si
tuat în Deva, Micro 15, bl. 36, ap, 12. 
Preţ pornire — 4 000 000.

■  APARTAMENT două camere, si
tuat în Deva, Micro 15, hi. 16$ ap. 26. 
Preţ pornire -— 6 000000.

■  APARTAMENT trei camere, si
tuat în Orăştie, str. A. lancu, bl. 4, ap. 
37. Preţ pornire — 7 000 000.

■  APARTAMENT trei camere, si
tuat în Orăştie, str.'A . lancu, bl. 4, ap. 
35. Preţ.pornire :— 7 000 000.

■  APARTAMENT trei camere, si- 
tuat în Orăştie, str. Privazului, bl. 44, ap. 
27. Preţ pornire —- 7 000 006.

. ■  APARTAM ENT două camere, si- 
în Dem, cartier Gojdu, bl. A  6, ap. 

75. Preţ pornite — 9 000000.

■  APARTAM ENT două camere, si
tuat în Orăştie, str. Eroilor, b l  A, ap. 43. 
Preţ pornire — 5 000 000.

*  CASA ,  CURTE şi GRĂDINĂ , si
tuate în  Brad, str. A: îam u, nr. 62. Preţ 
pornire — 22000 000.

: Licitaţia axe loc la sediul Judecătoriei 
Deva, biroul executori judecătoreşti, în 

de 26 iunie 1995, ora 9.
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S.C* QUASAR S.A.

S.C. CRIŞBUS S.A. BRAD 

ORGANIZEAZĂ
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în perioada 20. 06. 1995 — 31. 
07. 1995 ciţ un avans de numai 
300 000 Iei puteţi cumpăra in 
6 RATE lunare orice modei de 
televizor aflat în magazinul 
nostru:

SAMSUNG PANASONIC
GOLDSTAR P11IE1PS
MEGAVISION GRUND1G

şi aparatura AUDIO-VIDEO.

De asemenea, puteţi cumpăra în RATE  
oricare dintre produsele electrocasnice din  
magazin :

FRIGIDERE, CONGELATOARE, A S
PIRATOARE, M AŞINI DE, SP ĂLAT  
AUTOMATE, ÂRAGAZE din import şi 
româneşti.

INFORMAŢII: Deva. bdui Decebal, bl. S, parter.
:^;.:TMU A IZ M lj-« 4 m ' ;/7. ( « ^ f

SOCIETATE M IXTA DE RENUME 
A N G A J B A Z A

•  Electronist — frigotehnist pentru 
Hunedoara.

Trimiteţi currtculum vitae şi două fo
tografii pe adresa : S.C. ST?LE ITAUA+ 
Bucureşti, str. Episcop Radu, nr.~~20. -

(390)

DEPOZIT EN GROS 
Str. Depozitelor, nr, 17, telefon 621425, 

VĂ OFERĂ t
O Zahăr 1186
® Ulei 871
O Gris 69
O Orez preambalat 975
© Alte produse alimentare.
Preţurile nu includ TVA, t

\

în data de 14. VII. 1995, ora 10, la« 
sediul societăţii, pentru ocupare» a #  

î  • 2 posturi de casier. . «

» Relaţii suplimentare la sediul soeietă- 1  

J ţii din Brad, str. Goşa, nr. 44, sau la« 
•te l. : 651242 ; 651243 —, biroul personal.*
•  (394) ;

fi capabil să le spun ceva
cu privire 1a concluziile 
mele in ceea ce priveşte 
modalitatea de a reînnoite 
procesul de pace. Forţa 

_^_de reacţie rapidă (FRR) ne 
aduce un nou. impuls— 
Vom încerca să facem 
ce putem pe frontul poli
tic", a spus Bildt, după
cum relatează şi agenţia 
France Presse,

a  GROZN1L „Nu e. 
xistă probleme care să 
nu poată fi soluţionate ia 
masa tratativelor**, se spu
ne în declaţaţia combnă 
dată publicităţii, joi, la 
Groznîi, do participanţii la 
convorbirile de pace ruso— 
cecene, informează ITaR- 
TASS.,  Documenta! reafir. 
mă hotărârea ambelor 
părţi de a nu mai admite 
conflicte interetnice sau 
interconfesionale, sttbli-

\ GRUPUL ŞCOLAR CU PROGRAM SPORTIV f
i  -7' d e v  a

# BELGRAD. Noul me. 
diator de pace al Uniunii 
Europene, Cari Bildt, a 
declarat joi că trupele 
suplimentare care sosesc 
în fosta Iugoslavie au dat 
un impuls procesului de 
pace, dar că timpul pen
tru găsirea unei soluţii po
litico se aPropie de sfârşit 
— transmite agenţia Bea. 
ter. După întâlnirea de 
patru ore cu preşedintele 
sârb Slobodan MUoşevici, 
pe caro a  avut-o in ca
drul primului său turneu 
in fosta Iugoslavie, el a 
declarat presei că îşi va 
prezenta raportai lideri, 
lor U.E. la summit-u! de 
săptămâna viitoare: „Voi

niind că „războiul nu este 
dorit nici de poporul rus, 
şi nici de cel cecen“. Con 
damnând acţiunile fero» 
rişte şi actele de M u r. 
slane, părţile şi-au ex
primat compasiunea faţă 
de recentele evmMtente 
din totalitatea M â n .  
novsk, din ţinutul S t in s ,  
pol, adresând Sincere 
condoleanţe tuturor fa. 
miliilor îndoliate.

o RIGA. Statele .Unfie 
au semnat, joi, la Biga, un 
acord de cooperare cu 
Letonia, una din cele trei 
republici baltice caro in
tenţionează să devină 
membre ale NATO, trans
mite agenţia ReUter. 
Walter Sloombo, subsecre
tar american al apără
rii, a semnat, miercuri, 
un , document similar şi 
cu Estonia, urmând ca.

vineri, să se deptassm t *  
Lituania, cu care a sem . 
nat deja un astfel do taft» 

:tat./
O SEUL. Toţi m  t m  

membri ai echipajului ean«  
goului JWineral D am pio% | 
sub pavilion Hbr^— 
sunt daţi dispăruţi, 
urma coliziunii cu O 
vă şud-coreeană, joi, , fii 
Marea Chinei de f i f i  
transmite agenţia. Reuter.- 
Potrivit afirmaţiilor “ Bă
nui membru al poliţiei 
maritime sud.eoreene, ca 
chipajul vasului liberian 
era compus din zece flL 
lipinezi, nouă israelieufi 
cinci români şi trei btţ*. 
gicnL
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• VÂNZĂRI — 
j  CUMPĂRĂRI

•  Vând cabană masivul 
Parâng, zona Rusu, 500 
mp. Tel. 543394.

(4175)
•  Vând apartament t

camere,' decomandate. 
Orăstie, tel 641712. sa* 
618294. (650)

•  Vând maşină înghe.
tată nouă. producţie Rusiâ, 
inclusiv locul (faţă spital 
tu  instalaţia şi toate ane
xele. preţ 2 700 000). Re
laţii tel. 617178. (4260)

•  Asociaţie familială 
vinde din sjoc 4 bucăţi 
monumente din granit ne
gru şi execută la comandă 
diferite modele din mar
mură albă, granit negru şi 
rţiozaic. Totodată, execută 
fotografii aplicate în por. 
ţelan pentru monumente. 
Adresaţi. Slmeria, str. 1 
Mal, nr. 24, tel. 661108.

(1269)
, •  Vând chioşc (con

venabil), tip căbănuţă, 
2 x3  m. Tel. 622441.

(4296) .
•  Vând apartament ultra

central, 2 camere, bl. 14, 
sc. C, et. 3, ap. .21. bdul 
decebal. Deva.

(4293)
l m Vând teren arabil, 29 

ari, 1200 lei/mp, str. De
pozitelor. Tel. 620594.

(4294)
•  Vând moară m ăcinat 

grâu «şi porumb MG 350,
, complet automatizată, ca -: 
jBfacitate 500 kg/oră, tel. 
068*150492.
( (4297)
•  Vând apartament, A-

l«ea Armatei sau închi
riez sau schimb Sinaia. 
616561. (4263)

•  Vând Renault 5 (două 
|lşi), an fabricaţie 1986,

tre ireproşabilă, 13,0 00#
, preţ informativ 1600 

DM . Tel. 629717, 668125.
(4273).

•  Vând casă, grădină,
dependinţe, teren ara- 
tril şi cazan de ţuică de 
60 1, în sat Dudeştj, tel. 
621099. (4257)

•  Vând Renault-5 (în. 
matriculat), 1289 cmc con
sum redus. 617050, 618127.

(606)
* Vând urgent apartament 

3 camere, central. Tel. 
613597, orele 16—22.

(607)
•  V.â ci vilă (cu apă, 

-gaz. grădină), zona CăJugă- 
reni. Tel. 612357.

(609)
•  Brutăria Basel, fosta 

braserie-Astoria, livrează 
Cu comandă şi vinde non- 
stop pâine şi specialităţi. 
Execută-: specialităţi pen
tru înmormântări, pâ- 
KBstase. Tel. 620854, 618499.
- (4271)
- *. Vând Mercedes 200 

D, model 1980, neînma - 
triculibil, 170» DM. Tel. 
617531*. după ora 18.

(4267)
. •  Vând apartament trei 

comerţ parter, ultracentral, 
perspective privatizare. In
formaţii tel. 614380, 621331, 
după ora 30.

(4254)
9 ' Vând canapea, sobă 

Vesta , Telefon 629135.
(4261)

•  Vând teren intravi
lan, prelungire str. Vul
can, telefon 621155.
- ' (4262)

•  Vând Tal bot utilitar,
înmatriculat, fabricaţie
1985, 600 kg, 5 locuri,
telefon 624787.

î (4262)
•  Vând apartament cu 

două camere, 'preţ 8 000 000

lei. Telefon 621460.
(4252)

•  Vând urgent Opel 
Kadett, an fabricaţie 1981, 
cc 1300, .vama achitată, 
telefon 617662.

(4256)
•  Vând casă şi pământ

Barbura ■— Bâita. Telefon 
611712. ‘ (4255)'

•  Vând garsonieră, zo
na 1 Dorobanţi. Informa
ţii telefon 628511, până 
duminică, la ora 16.

(529)'
•  Vând apartament 4

camere, central, deco
mandat. Tel. 625948. 
621516. (4272)

•  Vând convenabil casă. 
grădină, satul Boz, com. 
Brunişca, nr, 55.

(602)
•  Vând casă, Şoimuş, nr. 

160 (spre Bo.holt), preţ
. convenabil. (4230)

•  Vând sau închiriez
garsonieră, cartier Gojdu, 
etaj 4. * Informaţii tele
fon 611174. (4279)

•  Vând apartament trei
camere, mobilate, ultra
central, îmbunătăţiri ex. 
cepţie, cărţi tehnică, li
teratură, aparate electro
nice, tonetă stradală, casă 
în Deva ■— patru came
re amenajate pentru vad 
comercial deosebit, de
pendinţe, garaj, curte etc. 
Tnformaţii Deva, 617835, 
619478. (4282)

•  Vând casă Deva, Goj
du, informaţii telefon 
623221. (4281)

•  Vând vilă nefinisată,
grădină. Deva, Matei Cor. 
viri, 13. . (4180) ;

•  Vând (schimb) gar
sonieră Ultracentral cu 
apartament două camere 
(decomandate, central), tel. 
616529 — sâmbăta, du.

. minica după ora 19.
' (4274)

•  Vând cazan încălzire
centrală, automat, Import. 
Tel. 661412. (4195)

•  Vând apartament 2 
camere, în Deva, str. 
Aleea Romanilor, bl. 11, 
sc. 4, ap. 69, după ora 17.

(4289)
•  Vând teren intravilan’ 

180 mp. Telefon 671613, 
informaţii zilnic.

(609)
•  Vând dozator Sie

mens Bosch (3 capuri, 
plus sifon), nou, preţ in
formativ 2 950 000. Infor. 
maţii telefon 650608.

(609212)
•  Vând casă, cu gră

dină şi dependinţe. Orăş- 
tie, telefon 64234i.

(9613)
•  Vând chioşc metalic,

mobilă dormitor, mobilă 
sufragerie, talon Fiat 
850. Preţ negociabil. Tel. 
728475. (1702) ■

•  Vând cazan pen. 
tru încălzire centra
lă? tip -G 18, - import, 
nou. Tel. 715090.

(1701)

•  Vând trei garnituri
mobilă cameră, preţ con
venabil. Hunedoara, tel. 
717526. (1700)

•  Vindem convenabili
pătuţuri, pentru copii, cu 
saltea înfăşurată. Tel. 
711706. (1699)

•  Vând apartament 4
<?amefe, Hunedoara, Eroi
lor, nr. 7, bloc 39, etaj 
I, ap. 3. (1698)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, par
ter, îmbunătăţiri, tele
fon, bun pentru birouri, 
cabinete, prăvălie, zona 
Stadion. Informaţii tel. 
729269, după ora 17.

(1697)
•  Vând urgent apar

tament 4 camere, etaj I, 
Micro 5. Tel. 735388.

(1690)

•  Vând casă, grădină, :; 
Ceangăi, Mercedes 2400, 
neînmatriculat. Telefon 
713382 (seară). "

(1695)
. •  Vând urgent casă, 

grădină, curte, Hunedoa
ra, informaţii Sibiu, tel. 
069/416430. (1674)

•  Vând Mobra Super, . 
(bună), piese schimb. Hu
nedoara, telefon 724496.

(1690)
•  Vând ARO 243 (Un

garia), ’82, cumpăr ta
lon ARO 243. Telefon 
728016. (1689)

•  Cumpăr talon Citroen
Visa. Hunedoara, telefon 
716245. (1694)

•  Vând fân, necosit, In
zona lac Cinciş. . Infor
maţii telefon 722143. ,

(1693)

•  S. G. BALOTA 
’ Hunedoara vinde en 
gros biscuiţi Eugenia, 
(cremă cacao), 94 lei, 
Abis (cremă cireşe), 
48 lei, paste extra — 
250 grame, $20, 300 gr 
— 422. Preţurile in
clud TVA. Informaţii 
telefon 716596.

(1673)

•  Vând foarte urgent 
apartament 4 camere, preţ 
negociabil. Tel. 720607.

(1662)
•  NOU. Cele mai mici

preţuri la desfaceri en 
gros numai la depozitul 
deschis în Hunedoara, str. 
Gh. Bariţiu, nr, 21 A, 
vizavi de sala „Construc- 
tornl“. Zilnic, între orele 
10—18. . (1704)

•  Vând apartament 2' 
camere, bdul Bălcescu, 
bl. 12. Tel. 623937.

(42^5).
•  Vând - frigider Zan. 

ker, preţ convenabil. Tel. 
627829, după ora 19.

(151331)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Execut confecţii şi
cojoace din piele. Execut 
argăsit şi vopsit piei miel, 
str. Livezilor, nr. 4, tel. 
615825. (4266)

•  Coop. „Silvana" 
Deva angajează şo

fe r  profesionist, cu 
vechime minimă 5 ani 
şi domiciliul în Deva.

(4283)

•^ Executăm construcţii, 
angajăm tâmplari. Infor-

STAREA
MEDIULUI

Din determinările, ana- 
litice efectuate . la puncte.
Je de control . pentru su
pravegherea /calităţii ae
rului au rezultat urmă
toarele :

•  Valorile concentraţii-^ 
lor la poluanţii gazoşi 
(bioxid de sulf, bioxid de 
azot, amoniac, fenoli şi 
aciditate) au evidenţiat 
încadrarea lor sub con. 
centraţiile maxime ad
mise. Valorile maxime la . 
bioxidul de azot au fost 
de 0,017 mg/mc aer in 
municipiul Deva, 0,042 
mg/mc aer în municipiul 
Hunedoara şi 0,012 mg/ 
mc aer în localitatea Că- 
lan faţă de CMA — 0,1 
mg/mc/aer ;

•  Pulberile în suspensie 
au înregistrat valori me
dii în zona Hunedoara, 
Calau şi Teliuc de 0,200,

maţii tel. 716927, str., 
Brâdet (Complex).

{ (1692)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez imobil (ca
să şi curte), pentru de. 
pozit en gros, 1000 mp, 
aştept duminică, 25 iu
nie 1995, ora 12, Gristur,
nr. 303. (4268)

•  închiriez sau cumpăr
spaţiu comercial central. 
Telefon 624630.

(4231)
•  închiriez rochii mi

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

DIVERSE
•  Solicit un împrumut 

de 2000 DM pe termen de 
5 luni, cu dobândă şi 
acte notariale. Tel. 629913.

(4251)
•  In 26 iunie reducere 

50 la sută Bobi haine im
port, Hunedoara,, strada

, Romanilor, 53.
(1691)

•  S.C. LUCAC1U S.N.G. 
Deva . anunţă intenţia de 
majorare a. adaosului la 
produsele comercializate 
prin en gros şi detail, cu 
până la 10(J la sută.

(4265)

COMEMORĂRI

•  Luni, 26 iunie, se 
împlineşte un an de 
când ne-â părăsit pen
tru totdeauna fiul şi 
fratele nostru drag,
'  ADRIAN AVRAM 

lată că un an se 
duce/ De când • tot 
venim la cruce/ La 
cruce, şi la  mormânt/ 
Să-l rugăm pe Dom
nul Sfânt,/ Sufletul 
să-ţi odihnească/ Şi 
mereu să te iubească/ 
Aşa cum noi te.am 
iubit/ Lângă noi cât 
ai trăit. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(4226)

D E C E S E
•  Cu adâncă durere 

anunţăm că a încetat din 
viaţă scumpa noastră 

ELENA MAŢU 
(SASU)

Corpul neînsufleţit este 
depus la capela cimiti
rului Simeria. înmormân
tarea duminică, 25 iu.' 
nie, ora 14.

(4276)

0,210 şi respectiv 0,331 mg/ 
mc aer. In zona’ Mintia 
— Deva valoarea maximă 
măsurată î n ' acest' inter
val a fost de 0,09 mg/mc 
ae r,, iar în zona Ghişcă.' 
daga .  valoarea * maximă 
pentru " aceeaşi . perioadă 
de 0,12 mg/mc în aer: 
Conoentraţia maximă ad
misă la acest indicator este 
de 0,13.mg/mc;

•  La pulberile sedimen- 
tabile s-au înregistrat va
ier! în zonele Chişcădaga 
de 104,7 gr/mp, Teliuc 
de 212 gr/mp, iar în mu. 
nicipiul Hunedoara — 21,6 
gr/rap. La acest indicator 
a fost de 17 gr/mp/lună.

•  Valorile radioactiv!, 
tăţii BETA globale pen
tru factorii de mediu în 
aer (aerosoli filtraţi şi 
depuneri atmosferice), ape 
curgătoare şi potabile, 
sol şi vegetaţie s-au în 
cadrat în limitele de va
riaţie ale ' fondului na
tural.

în ceea ce priveşte ca
litatea apelor curgătoare 
de suprafaţă, indicatorii 
de calitate s-au încadrai 
In limitele impuse.

i

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL  

CUVÂNTUL LIBER“

i Abonamentul este,calea cea mai sigu
ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna i u l i e  este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin . abonament 
se economisesc lunar aproximativ \ 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor, de 
apariţie. ■ ■

Ziarul apare zilnic în 8 pagini! '  
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru Iurta 
iulie puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii iunie.

OFERTĂ SPECIALĂ DE PUBLICITATE
VAi.ABILWFANA IM

PREŢURI E x r w fe r in N A i f  .

O ŞANSA PENTRU llUNASTAflEA DUMNEAVOAS TRĂ 
. , , . UKVA, B)L Deeebat, NR, pArttr .

: ' «WSţvŢel: 054 MUU

SOCIETATEA COMERCIALĂ INDUSTRIE 
MICĂ ŞI SE R IC II S.A. ALBA

J Sîntimbru, str. Şoseaua Naţiqnală, nr. 16;
J tel./fax 058 — 811*74.
I Produce şi livrează prin mijloacele proprii 

ale beneficiarului sau prin C.F.R. Ia preţuri a- 
vantajoase următoarele materiale de construc
ţii:

1. Cărămidă normală — 240 x 115 x 6(1 
mm — 1771ci/buc.

2. Cărămidă eficientă -  290 x 140 x 88 
mm — 271,40 lei/buc.

3. Bloc ceramic — 290 x 240 x 138 mm — 
507,40lei/bue.

Preţurile de mai sus cuprind şi T.V.A.'
Plata sc face in numerar. (4652)

,S.C. MADO S.R.L.

cu sediul în ALBA IULIA 
(fqst depozit DEXI)

:w-'W"
*  ZAHĂR  — 1 100 lei/kg, fără TVÂ
•  OREZ — 1 020 lei/kg, fără W A . 
La cantităţi mari preţul se negociază. 
Informaţii la tel. 058/830579.

" ’ (4050)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„M ATEX“ S.A. DEVA

VINDE PRIN

•  mijloace fixe.
Licitaţia va avea loc în ziua de 26. VII. 

1995, ora 10, la sediul societăţii, str: Do
robanţilor, nr. 34.

Consultarea listelor la sediul societăţii.
" ..  • ; ■  T - -  (4651)
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