
i- Copil fiind, i* Gorju dvs natal, ot  răspundeaţi ţ  
la întrebarea : ,,Tu ce,o să te faci când O să fiii
mare?" — stimate'cile irig./MîHAI DAN.

— Nu_mi mai amintesc. _ \
— Meseria ele patron nici nu se pomenea atunci i

si acum iată_vă in această "postură la vârsta de 45 } 
de ani. i

-- Da, însă nu_mi place denumirea. Eu^şunt un ţ 
muncitor, un jntreprinzător. .un om care vrea să facă i 
CdVa. ; ■ . . r . - î

rA nui y ţ t  •  Ne. 1425 •  Sânjibătă, 15 — D um inică 16 iuBe 1995.

0 bombe cu explozie întârziată
Ştiţi ce este aceea o 

puşeare masivă ? O ope
raţie * înecare, prin deto
narea, în anumite condi
ţii tehnice, a unei canti- 

’ tăţi de explozibil, se,_pro- 
duce dislocarea unui vo
lum considerabil de rocă 
—C'minereuri; cărbune, pia
tră, Nu era pentru prima 
oară «când specialiştii în 
exploatarea carierelor de. 
las ■ S,Q ; Carmetaplast S .A . ' 
Devas : executau asemenea 
operaţi v '
AAişvâsea masivă; . care 

s-a realizat în 28 august 
1904,’ Ia 'cariera de bazalt 
de 1S' Zârn însă . avea să 
se dovedească o bombă 
Of explozie întârziată.

Ce s-a întâmplat de 
fapt?* Nevoia de piatră'- de 
carieră, -în- diferitei sorturi, 
■a-refidei ede - eăf ferate de. 
servite de S.C. Cai-meta_ 
plast,. dublată de solicită
rile Constructorilor de dru
muri,* *fn mod deosebi# 
pentfiu reabilitarea dru
mului europe au Sâvîrşin 
— SiJjţû  .ai <ceeşGatî,ai6î.ţi-- 

' toşr. O puşcare '̂cu dislo
carea unor mari cantităţi 
de rocă ar. fi creat posi
bilitate*#-; continuităţii mai. 
Îndelungate te tiwrări-. Nrt 
mai că socwteala de achsâ 
nu s& potriveşte cir * cea • 

târg. Efectele; secun
dare, ale puşcării masive 
gfy făcut din ea câea ce 

ărătat mai' sus.
JDetohârea a 18,5 tone 

('după alte afirmaţii 30 de

- tone) de exploziv, într_un 
spaţiu Jnchis, a provocat 
*». undă seismică, asemănă
toare unui cutremur de 
gradul 4— 0 pe scara Rich_ 
ter, ceea ce a dus la de
teriorarea în diferite 

! grade a structurii de re
zistenţă a , construcţiilor 
situate la 300—1000 m de 
locul exploziei.

\

De aproape un an, oa
menii aceştia stau cu ca
sele ’ fisurate,. aşteptând o. 
soluţie despăgulMoare pen
tru reparaţiile necesare la 
case, soluţie care nu mai 
vine. K s-ău adresat , îp. 
acest timp : .S.C, Carmeta. 
plast Ş.Â., Consiliului lo
cal Zam, Prefecturii, Po
liţiei şi Parc botului. S_au 
adresat, şi ziarului- nostru. 
Cum. "4upă aţâtii .ţimp kp|l, 
puteam emite' jo opinie;
fără a cerceta cu mijloace 
proprii lucruriţe de in cap. 
am procedat ca âtăre,

- ;■ CE AFLAM DE LA -
ORG ANUL LOCAL AL 

PUTERII ;Şi
A DMINISTH ATÎEI DE *

'■ ' "STAT--
— Die primar Nîeolâe/ 

Muntcanu, îri legătură eu 
puşcafea masivă din 28 
august 1994, de la dariera

IN ZIARUL DE ASTAZi:

p Viaţa noastră cea de toate zilele (pag. 
ţ jp. Din lumea largă (pag. 4).

•  Caleidoscop duminical (pag. 5).

1 '• *d .SARAlEVO. Postul
I ' de televiziune din Pale, 

al sârbilor bgsnj^ei, a 
I  aţţnaat că Zepa şi Go_ 
1 ; rajde, enclave musulmane 
I f  dfîi 'estul Bosniei aflate
»■  i sub asediu şî * declarate 

‘ „zone de securitate" de 
| către ONW, ..sunt gata 

1 1 s4 -recunoască autoritatea 
5 'sârbă".
8  (Potrivit postului meh- 
* ţidftat, ciţat de AFP, rft- 

pcezentanţii • populaţiei 
musulmane din cele două 
enclave - „şi_au exprimat 
dfrinţa de 3 recudoâşte 
a&tm-ltsJiea - Republicii 

‘S t â m - : (auteprodamaţa 
-•£% Bosnia-Herţegovir^).

UceleiaşJ surse» 
locuitorii, celor două

enclave vor fi transferaţi, 
dacă îşi vor exprima do
rinţa in acest Sens, până 
la ultimul punct de con
trol; sârb, în condiţii de 
deplină âafcjirita,te*.
' Diluarea ftcesteî in-; 
formalii relatează
France Pfesse — este 
percepută - de observatorii 
politici ca un n&ţr mesaj 
adresat de la Pale celor 
două enclave musulmane, 
în sensul că, după că_: 
dorea. Sfebreniţfii, prelua
rea lor- de către forţele 
sârbilor - bosniaci este i.‘ 
oevftabilă. ’ 1

•  WASHINGTON. Pre_ 
şedăţţgfe Statelor; Unite; 
Bill : Slin ton, a avut, pon_- 
vorbjri -telefonlee au Q.~ 
rhcdpgul său 'jfrancez, 

^fiifae,jŞiiîtf cânte: 
cfetâţţŞ": german, Ifelmut 
iioîu, cu''eâre - %kr -

Zam şi efectele ei, am 
dori să vă cunoaştem pă
rerea Şi mai ales să ne 
spuneţi dacă primarul sau 
consiliul local au aprobat 
această riscantă operaţi
une.

— Ceea ce s_a făcilt la 
acea puşeare a fost, după 
părerea mea, cea mai mare 
porcărie. Unde s_a măi 
pomenit să / detonezi 30 de 
torte de trotil, în vecină
tatea unei localităţi. Unele 
ifspbile se află la 300- de. 
metri de locul de puşeare.

Când am aflat că se 
pregăteşte această opera
ţiune, am convocat con
silierii şi le-am cerut pă
rerea. In unanimitate, cei 
prezenţi au fost împotriva 
acestei puşcări fără pre
cedent în Zam. Procesul 
verbal al Şedinţei de con
siliu stă mărturie a opo
ziţiei’ ponsiiierilor. N-am 
fost luaţi ta seamă.

Explozia celor 3® de 
tone de trotil (noi aveam 
să nfiăm ulterior că *a fost 
vorba de 10,5tone) a pro- 
voCat t>. undă seismică ce 
s_a propagat Pe două di-, 
recţii şi a , produs. deterio
rări construcţiilor., aflate 
pe; traseul, lor. Oamenijt- 
au venit să reclame la 
Primărie (cum, eră şi fi
resc — n.n,). Ne-am adre
sat Parchetului - de pe 
lângă Judecătoria Deva 
să declanşeze cercetările 
împStriva vinovaţilor.

Vojn reveni fa calea ur
mata de denunţul făcut 
de Consiliul local Zam 
împotriva conducerii S.G. 
Carmetaplast, pe traseul 
Poliţie — Parchet. -

DUMITRU GHEDNEA, 
v ION CIOCLEIV;; V- b.L.i' •

(Continuare în pag, n ?-si)

ţinerii prezenţei -ONU 
în Boşnia-Herţngovinâ" ‘ 
— a anunţat Cnsa Aibă, 
într-UU coniţmicat <âtât 
d e ‘France Presse. De 
asenŞenşa, cei trei - lideri 
occidentali au subliniat'

Sâmbătă, 15 iulie

•  Sf. Mc. Chirie şi Iu_ 
lita; Cu.v. Iosif, Arhicp. 
Tesaloniculid; /

•  Onomastică: Julieta:
•  S_a niseMv în 1859, 

poetul TEODOR , NECU- 
LUŢĂ (m. 1904) t

•  Au murit: în 1824, 
protopopul RADU TEM- 
PEA' (n.' 1768),- fost direc
tor al şcolilor româneşti re
unite din Transilvania; fn 
19&4f scriitorul' rUs -A.P. 
CEHOV (n. 1860);

•  Soarele răsare Ia ora 
5.45 şi apune la '20,5$;

•  Au trecut 195 de zile 
din an; au rămas 170.--" *

Duminică, 16 iulie
•  Sf. Sfinţiţi Mc. Anti_

noghen şi cei 10 ucenici ai 
săi; ' -

•  Onomastică;: Valter;
’ •  -1 (î îulie/29 iulie — 28 

iulie/10 august 1913. Are 
loc Conferinţa de pace 
4 e  Ia Bucureşti, prin care 
se inci’.eie al doi’leri răz_ 
boi "jjâfcatnc; v
• •  S-a naScatţr'rin 1872, 
scriitorul DIMITIlIE AN-,- 
CrllEL (m. 1914); *

•  -Au murit: in 1890, 
scriîtdrul juniteiist LEON 
NEGRUZIî (n. 1840); ; îri 
1943, eriticui şi istoricul li
terar. - EUGEN/' I.OVl. 
NKSCU (n. 1881). '

Luni, 17 iulie

•  Sf. Mare Mc. Mârina; 
Sf. Ierarh Eufrasic;

• Onomastică: Marin;
•  S-a ri^cut, în 1828,

poetul GHEORUHE ta_
UTU (m. 1885);
■ •  A murit, in 1882,
pantaZi ghica (n.
1831), om politic şi pu-
blicist român.,-

suferinţeic umane ’ îri
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C O N V E R S A Ţ I I

— Şi, la „Vulcan" — Hunedoara nu făceaţi ?
— Ba da, firma era bună, oamenii munceau, re

zultatele erau pozitive, se câştiga.
• — Şi totuşi...

— Ca atâţia alţii, în 1990. în aprilie, am luat 
cinci băieţi, am pus 100 000- de lei şi am constituit 
o firmă, ca independent. în acelaşi an, prin septem
brie, am - transformat-o în întreprindere mică, iar în 
iunie 1991 am fâeut-o societate comercială cu răs
pundere limitată.

— Deci carc-i este sigla?
• — S.C. „Metaloterm" S.H.L. Călan.

— Acum câţi angajaţi are firma ?
— Ne apropiem de 100. Este cea mai mare so

cietate particulara din zona Călanului.
— Ce fel de activitate desfăşuraţi ?
— Ne.am profilat de la. început pe producţie, 

respectiv construcţii-montaj şi industrie. Spun in
dustrie, pentru că facem toate subansambiele pe care 
le folosim în reparaţiile capitale ,pe; care le execu
tăm în domeniul termocnergetic, mai precis ia ca
zane. Privind obiectul constmcţii_itte»Jtaj,, aciKStea le 
efectuăm la obiectivele bbneficiarilop noştri.^

Care sunt principalii beneficiari ?

Convorbire consemnată de 
DUMITRU GHEONEA

. ;V? (Continuare în pag. a 2-a)

SÂMBAt Â, 15 IULIE. 
In regiunile nord-vesticc 
sunt posibile tnnormri 
temporare şi averse ae 
ploaie de scurtă durată. 
Valorile termice vor cu
noaşte creşteri în con_ 
Uauare. * Temperaturile 
minime se vor încadra

între' 15—25 grade C, 
iar maximele, la an^ază, 
între 2fi grade şsi 
grade C, mai ' ridicate In - 
sud şi vest, până* la 31— 
35 grade.

DUMINICA, 16 IULIE.
_ Nu se prevăd modificai 
esenţiale faţă- de, ziua 
precedentă."T)eci, - vretoe 
frumoasă, călduroasă, 
chiar caniculară in re. 

 ̂giunile sudree ale ţării.' 
-->â—■ ....

ii
r

• 17 IULIE» 1995
I dolari SUA ”
1 marcă germană 
100 yehi japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc -elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene
• Cursuri dc referinţă ala 

a României. /
Băncii Naţionale

; comune în ^raport' d ?  pi?*, 
riuâ̂ ja ’din enclâvclp iqu- - 
.sufmane şi din ’ -întreaga 
Boşnie“. « __  .

Comunicatul menţip- 
ne^ă iŞtopţiâ preşicţin- 
telui Clititort de a avea, 
asfâzi, o convorbire eu 
premierul britanic, John 
Major şi arată, totodată, 
că „vor avea loc şi’ alte 
dtecuţii, lâ  diferite - ni
veluri". Guvernul ame
rican — afirmă . docu
mentul difuzat de Sasa 
Albă — .acţionează PW- 
Irtf - a - face cât . m ai mici

Bosnia şi pentru a întări 
Forţa de ,protecţie a Na
ţiunilor Unite - (FOR--' 
PRONU).

V ■ ' ... ~ -;V V:-■•;,; ■ -
•  NAŢIUNILE UNI-TE. 

r. Seordairui gendra]' ■; vţ al 
■ Naţiunilor Unite, Boutroş . 
Boutiros-Ghali, îl va trî- 

: mite' pe meâiatorul ONU.' 
Thorivald Stoltenberg, în 
Bosnia^Horţegovina, pen_
' tru ă  avea convorbiri

fcu . j«rţUe implicate , ih 
confiict — au ' anunţat 
surse oficiale,; citate <îe 
agenţia Reuter. •- '

într.o scrisoare adre
sată preşedintelui Con
siliului , dc Securitate, 
Boutros-Ghalj. a declarat 
că studiază în regim de 
urgenţă măsurile care ar- 
putea fi luate ca urmare

a cuceririi de către sârbii 
bosniaci a enclavei mu

sulmane Srebreniţâ (decla
rată de ONU „zdnă - de 
securitate'"). Aceste mă
suri vor fi,în concordanţă 
cu rezoluţiile adoptate 
de Consiliu, care cer re
tragerea imediată" a sâr_

' bilor din enclavă.
Surse informate au 

precizat că Stoltenberg; 
care se va deplasa ca 
trimis special al secre
tarului general al - Na. 
ţiunilof" Unite, va vi
zita, începând probabil 
de astăzi, atât Sarajevo, 
cât şi, „capitala" .sârbilor 
bosniaci, Pale. '

UHraj adus

Ieri,: la Tribunalul ju
deţean, a ayuţ, loc, a doua 
înfăţişare în procesul lui 
Jian ■ Beniganîn, autorul 
3 cinci crime despre- care 
Ziarul lîosbru V-a mai i nfor- 
mat. După audierea celui 
dc_ai doilea martor; soţia 

-Dorica Jian, inculpatul, 
„nemulţumit', de -prestaţia 
avocatului său, a cerut 
să-şi formuleze - singur 

V întrebările.
La aproximativ o oră. 

de la începerea audierilor, 
criminalul a transfeiznat 
sala de judeeată în măi. 
dan, înjurând pur şi sim
plu, pe preşedintele com
pletului de judecată.

Urmare a acestui fapt. 
completul de judeeată a 
dispusv îndepărtarea din 

Aâlă a inculpatului pentru 
ultraj adus instariţei. (V.N.)



Concurs de pescuit sportiv fa Cinciş
Duminică, 16 iulie 1995, 

pe lacul Cinciş, va avea loc 
concursul de. pescuit spor
tiv „Cupa Şalzer 1995“ i 
ediţia a doua. Concursul 
este organizat de pasio
naţii pescari sportivi ama
tori din Deva. Vor parti
cipa la concurs şi pescari 
sportivi din Orăştie, Hu
nedoara, Petroşani. Con
cursul va începe la ora 
8 şi se va desfăşura într-o 
singură manşă de 3 ore, 

i după regulile internaţio
n a le  ale concursurilor de 
r pescuit sportiv (CIPS), 

„Cupa Balzer" şi premiile

Fiecare concurent va primi 
câte un mie cadou. Cel 
mai tânăr şi cel mai vârst
nic Concurent-vor primi 
un premiu special. Nu va 
lipsi, pentru câştigător- $ti_ 
cla de' şampanie. 
i Organizatorii vă invită 

şi pe dumneavoastră, sti_ 
maţf prieteni ai pescuitului 
din judeţul . Hunedoara, 
duminică, 16 iulie, pe ma
lul Cincişului ca spectatori 
şi suporteri.

Câştigătorul de âaul tre
cut al „Cupei Balzer", e- 
diţia 1, a fost domnul Fi
ricel Susan, din 'Bune-

; o firma, un mm\
I (Urmare dfn pag. I) J

I . / *
— ^Siderurgica" Hunedoara,» ,,Şiderrr)et“ Călan» I 

J „Mecanica" si „Chimica" Orăştie, „Haber Internaţio. * 
I nai" Haţeg, dar şi alţi agenţi economici. '  - 1
J — Dvs. realizaţi şi nouă centrală tttrmicâ din * 
|  Călan? • |
» — TJa, este -cea mâi mafe lucrare a noastră de I
I până acum, aflată în stadii avansate de execuţie. Noi !
; am fâeut_o din temelie -ţi până la elementele de |  
|  automatizare. Sperăm ca până la jumătatea lunii * 
; iulie âfc. să-i facem recepţte finală, încât să poată f  
j funcţiona la capacitate,. începând cu toamna acestui » 
lan .  Beneficiar este R.AÎG.C.L. Călan, dar drt an de I 
j zile va trebui să ne oeupăm nef şi de exploatarea eL J 
I — Sunteţi mulţumit de mersul fţrmei ? |
I — Sunt mulţumit, deşi putem luJra şi noi mai J 
|  mult, mai bine, aşaxnun ftinde fiecare. Insă miiBu* j

bUâ^de T o X'e h ff f f X  f f i  i Ţ H  1 W c j S S  t  care îu!/ j
-« -  undiţă din carbon, deţul Hunedoara 1) vor j crez, de realizările obţinute unpre na.

- - “ • ' * ’ |  — Dar oamenii sunt mulţumiţi de dvs.? >
" — Sper că da, din moment ce au venit cu mine J
I şi continuă aă rămână lângă mine. Ei ltSţreăra du > 
* carte de muncă, beneficiară l de toate drepturile oe I 
I decurg din calitatea de angajat Şi nu câştigă deloc j 
î rău, dimpotrivâ^ţte anul trecut le.am mai făcut şi I 
|  unele facilităţi pe care nu le au prea mulţi. v J
* - ' — Adică? * I
j — Acordarea gratuită a asistenţei medicale, de** ♦-*(«»* «şsnB'Mil «i/velwit atâf nfltşlcti ntiimtefi ti- -j'

surit oferite de firma _ de * doara, cunoscut pescar spor.
tiv pe plan naţional şi in
ternaţional. De scurt timp 
el nu mai este printre noi. 
Câştigarea trofeului anul 
trecut şi imaginea lui vor 
rămâne vii şi neşterse.

articole de pescuit „Bal
zer" din Germania, prin 
intermediul S.C. Româno- 
Germană D & A din Deva.

Pentru locul 1 se acordă 
„Cupa Balzer", transmis».

şi o undiţa am caroon. -deţul Hunedoara I| vor 
Pentru locurile 2 şl 3 se păstra un moment de re- 
aeordă câte o mulinetă, iar- culegere, ca un pios « a .  
pentru locurile ă, 5 Ş» 8 gîU şi o vie amintire Dum- 
— accesorii pentru pescuit nezeo să-l odihnească!

.CULTURAL" LUPENI: .
1 --...x  -J

saka <20—231: •  „LU
CEAFĂRUL" VULCAN: 

•  „PATRIA" DEVA : Gloanţe şi cenuşă la 0_  
Masca (17 Iulie); Pe mar_ saka (17—19); Orfanii 
ginea prăpastiei (18—2d); (2â—23); m „DACIA" HA_ 

Profu’ de englgiâ (21-.23): ŢEG : Răzbunare forţată 
•  „FLA6ARA» (19—20h De «mii singur
DQABA; Când dragostea (20-23), •  „MODERN"
ucide 07^-30);. U» indian HUNEDOARA: Pe mar. 
la Pariă (21ţ 23);,# „PA. ginea p r o s t ie i  (30— 
RĂNGUţ." PETROŞANI : 23); •  CASA DE CUL- 
Uâ - isâ»3*i la Paris U7~ TURA CALAN: Cădere 
20); Cănd dragiaetea u .  liberă (20—23); # „MUN_ 
cide (21-23); • JBgL CXTORESe» PETR1LA: 
RÂND" BRAD: Siestă- Frankenstein (2*—23)
mul gemenilor (17—19J; •  JRSrXEZAT'* URJCAN1: 
Ruleta mercenarilor (28— Un alt Karate Kid (21— 
23); *  „PATRIA* O . 23); •  „MUREŞUL" SL. 
RAŞTIE: Pe^marginea MERI A : Interviu eu m  
prăpastie» (17—19); O vampir (21—23); *  „LU. 
fată, 2 băieţi ţt  trei tx>- MINA" ILIA: Interviu 
sibffitâU, (20—23); •  cu Un vampir (21—23).

către medicul nostru, atât pentru angajaţi, cât şi 
I pentru membrii lor de fanţilie. ;
'/ ~r Se spâne că patronii sunt duri cu oamenii din |  
! subordine-,

,| — Bu nu-s dur, exigent da, sunt. Trebuie să *
• /•  fiu.- în mentalitatea unora mai sunt reziduuri dc I  

|  angajament, de comportament, care trebuie corijate. * 
! Ca să ai realizări, profit, salarii bune, trebuie să j  
I munceşti in mod corespunzător, . I
J Pâră sâmbete libere.., - j
, — Şi fără duminiei, dacă e cazul. Insă nu exa_ |
I gerăxn din aceste puncte de vedere. Pentru, că. repet,?

Din determinările arfa_ 
litke efectuate la punctele 

! de Control pentru supfa. 
! vegherea calităţii aerului 
i au rezultat urnjătoarele; 
t « valorile Concentraţiilor 
f la ipakmŞif ^gazoşî (bio_ 
l .de sulf, bioxid de a_ 
i zot; amoniac,, „fenoli şi a- 
f eimtate) evidenţiază în_
: cadrarea lor sub CMA 
1 (concentraţia maximă ad- 
r misă); *
[ *  valorile medii ,1a pul

berile |n  suspensie înre
gistrează depăşiri ale CMA 

f ..... .
; | n

Peste câţeva aHe<se ' mai 
E implineBe »âa .peste
■ sfertul de veac de, când 
[ întreaga omenire asista Cu 
* emoţie la marele act de 
; curaj, primul paS al « du.

lujt pământean pe lună.
: La 16 liffie 1989̂  ora
! 9,32, (15,23 —'Butoeştl),Au 
: o fachetă Saturn; â fost 
1 lansată nava spaţială * A_ 
ţ pollo — ll, care urma 
| să âseleftizezb pe lună fn 
\ punctul ales „Marea LI.
, niştii", în ziua de 20 iu- 
[ lie 1969, aselenizare per_ 
r fectă şi la momentul etxact 
. calculăt.

fii modulul lunar au ră. 
mas timp de 10 ore cei 
doi- astronauţi, NeH Arm. 
strong şi Buzz Edwin Al- 
drin, timp! în care au fă
cut : controlul modulului şi 
s_au odihnit, iar Michael 
Coli ins a pilotat în conti
nuare cabina spaţială pe

de* 4 ori în zona Tem 
in  zona Călan ® singură 
valoare depăţeşt* W fS t 
din 14 măsurători, în. data

. - ţm  (»  M* «<f-'
Nu se înregistrează dej 

păşiri, in această perioadă 
1 In ‘zonele Deva, ChişcS- . 

daga. Hunedoara ş i '  Valea 
Jiului. . La acest indicator 
CMA este de 045 mg/mc 
aer în 24 ore;

•  la pulberile sedimen. 
tabilg se înregistrată de*  
păşiri ale fŞ&Lâţ de,.23ori în . 
zona Teliuc, de 10 orf. In 
zona ChişOăifega ţl î,25s l 
ori în zona Călan. .La a_ ' 
cest indicator CMA este 
de 17 gr/mp/lună.

Agentâr d»r PvoŞocţie  a  -  
Mediu ui

aciint eşttiuwiwwM . *
I - -*• Prin preluarea şi modermasum .Băilor |
I Călan"; aţi tpseuţ şi la activitatea turistică, corner* » 
! ciaiă. De ce aţi fScuţJcr? I
| — Ideea a apărut brusc. N-am pregătit*» In atei *
» ub JVL Ra a a o A. religii- a se** la licitaţie bufe-: I

“ In luna *tr_xin anunţ publicat £n „Cuvântul liber"
> martie a.c„ dacă mai reţin bine. Ne*am consultat, >
I ne.am însVi» şi rtoi, am participat şi ath câştigat. J 
J Abia după aceea au început'frământările, gândurile, j 
|  calculele. Am trudit, am construit şi-a ieşit bine, cred. I 
I înainte le dădusetă târcoale nişte francezi, puseseră a* ‘ , 
î numite condiţii, dar nu s_a întreprins nimic.
1 v - *  costat ceva bani această investiţie? : * '
J — Mja cnetatj o s§ plă n®i coste, îrejl oamenii I 
I Călanuiui meritau o asemenea bază de agrement ,
* — Şi familia dvs„ tfte Mihai Dan ? I
|  — E im firptă, La tfluncă. Soţiaţ fBca cea «nare J
; (cealaltă a terminât acWtt liiteul), băiatul, «ava. toţi i  
|  suntem aici. Nepoţica rtU ă angajată încă... Dar lu_ I 
J crâm- noi ăştialalţi destul. ZLluntinâ, eăt trebuie. *

— Şi politica ?, t
S — îertaţi_mă. Pplittea se face la* televizor, însă 
' eu n_am timp să mă uit la televizor. ' I
i<: ( .. ;?;r ■ .. v:"',: îW ' "tei** 1* Sr * ii /'• ie- < . - - „ V

CU 2â DE ANI, PRIMUL OM PE
orbita circumlunară, până a depus pe solul lunar .a„ 
la .recuperarea modulului , .cel mesaj care cuprindea 
luriar cu cri dri eamaraaţî, preambulul- Charteî »a-

> ţiunilor Unite, aflatA doua^zi, 21 iulie 1969, 
ora' GMT. Ned Arm. 
strarîg este primui pămân- 
tea* care pune piciorul 
pe suprafaţa lunii, momen
tul -fiind televizat din mo- 
dub şi transmis direct pe 
pământ, odată cu vocea 
astronautului, care făcea 
cunbscute cpvintele: „Un» 
pas mic pentru om, un pas 
uriaş pentru omenire".

întregul program, !n 
care cei doi, Neiţ Arm_ 
strâng Şi Buzz Edwin Al- 
drin, au executat misiu
nea, a fost limitat pe o 
rază de 32—93 metri în 
jurtil modulului aselenizat.

La cererea secretarului 
general ONU, U Titani, 
astronautul Neil ArjH- 
strmg, care a coborât prl_ 
mul pe suprafaţa ltmH,

într_
un plie de plăstkr, fripired 
cu 7 timbre ce înfăţişau
aspirat® ONU' Apo» Neil 
Armstrong a „cules" frag* 
mente de rocă did soUtl 
lunar, pentru „pămân_ 
teni".

Prin grija celor doi pf. 
loţi, B.E. Afdrin şi Mi_ 
chael Collins, care au pilo„ , 
tat modulul şi naveta, s_ş 
realizat dificila operaţiune 
de recuperare a modulu
lui lunar, după executa
rea întregului program lu
nar al misiunii, care a 
luat sfârşit dtipâ 9 zile 
şi trei ore 118—24 iulie 
1969) şi revenirea pe pă
mânt,- ■- -
* După eveniment, a fost 
un moment prielnic şl 
pentru rioî, locuitorii ţinu.

tutui primului ICAR al 
românilor, sâ fim onoraţi 
cu autografele celor trei 
astronaut, pe un docu
ment ai oraşului DevA 
ce se păstrează la loc de 
cinstp Şi -de pe câne „cu
legem" cele trei semnături 
şi le oferim cititorilor 
ziarului „Cuvântul liber".

io n e l 'becherete , 
Asociaţia Hunedoreană 

pentru Propaganda Aviaţiei

SAMBATA, 15 IU L »

. frn  La prirea etă; 
9,90 Şapte note ferme
cate (cs); 10,09R«in_ 
tâlnire ca Black Bea- 
uty (s., ep. 25); 18,30
Râs cu pas (em. de 
ştiinţă); 11,25 Vârstele 
peliculei; 12^8 Spirale 
prin timp; 12,40 Cu. 
vlnte potrivite; 13J0 
1001 audiţii; 1440 Ora 
25 — Tranrif'Tr: 'BAS 
19,10 Teleenciclopedia; 
29,00 A etmjRtaţl, me
teo, sport; 2036 Tp- 
quila şi Bonetti (s„ 
W  24A5 - AteR; 

stres (tele-divertisment 
“ urical umoristic); 
23.16 Ciclfcrt. «nruf 
Fraaţri; 3»m  Refrene 
de neuitat; 23£b Te. 
lefonri de la miezul- 
nopţii (s. SU.A); OAS 
Fragil Hâde Expe- 
rience „Jan Akkerman 
Bând".

: j oamenii au tnvăţat, s-au dfeciplinat, muncesc
; j  (contenire când trebuie, iar eu îl înţeleg ş l'li  ajut * , 

" când »au nevttto - ■ ’ -.
I — Aţi mai eliminat di/itre cei dintâi înrolaţi ;
* lângă dvs. ? 1
I Cei care n-au putut ţind pasul s-au eliminat J
’ singuri, au venit alţii, tineri, unii. s-au pierdut şi j 

. 'ţ el pe drwn» alţii au rămas, s.au grefat pe trunchiul I 
! sănătos al celor «uulii

7,00 Întâlnirea de 
sâmbătă de la Cluj- 
Napoca; 12*0 MTV.* 
Dtoco Dmtea; 13A9 R« 
Meridian. Magarin 
sfârşit de sSptSwte* 
d TVR
Oa.; HM  Şi b o ţm  
plâng (s); 1-7,08 Spoc. 
tăcutul lumii sHkntt de 
seriHorai Io an Crri- 
garescu (ep. tp; tlM ' 
Serata tnnrieal» TV; 
2939 Pariaţi P* ca» , 
pfcw»! fes); 2%0P TVM 
*~ Mesager; W »  m .  
net» CfeUinn — IM; 
22,80  Călărie. Săritori 
peste obstacole; 22J6 
Saufa Barbara feţ; 
23,*5 Interferenţe: Re. 
Mgie fe aotftetote; 

t-Alive SIumc.

8̂ )8 Documentar (r);
9.30 Desene anlinate
(r)>10AO Linia întâi
(r); Ud» M;
«Ao Film artistic (rj; 
13JJ0 Magazin interna, 
ţional (r); l4,«o Video. 
fe*t; 16,09 Perimezi, 
dlan; 1840 Documen- 
tar; 18,40 Desenr Mi»
mate; 19,10 Linia în.
tăi: 20,09 Serial: 
negatul" - -  ep, 27; 
20^0 Doar o, vorbă...; 
|1,00 Telejurnal; 2tM  
Serial; „Kurig Fu" — 
ep. 32: 22 2̂0 Mitică; 

-'«MP «etoVfeVTete-7;
33.30 Rockmania; 0,00 
VMeatmefc

- d e v a s a t f l l s  

- » î10,10 VKeek-em)
llM  Dance -Mg. 

afe Sap 10 Kâdio De. 
vafe); 12,10 Vidcotejrt; 
HM  Worldnri -  mo- 
skă couatry; 18.» De. 
sene animate; „Povesti, 
rite unchiului Tim. 
berwood" — ep. t3; 
19.00 „Tu’in Peaks" — 
ep, m  M M  Actuali
tăţi TVRr 21,06 One. 
mateca DS +  (prezintă 
Octavian Tăbăcaru) 
„Noaptea"; 23,06 Ron. * 
doi de noapte (emisi
une de Sorin Blada); 
0A0 Film artistic „I.una 
amară" (Frariţă.Anglia, 
1992) m  film nerece.
mandat minorilor; 2 ,20  
Videofext. y

d b* ® hca , ie m m

8,00 RifMI dimineaţa!!
9,00 Palatul cu po
veşti; 10,00 Salty —• 
Leul mării (s„ ep. 3)} 
10,30 Lumină din ln- 
mină; 11,30 Muzică 
populară; 12,00 Viaţa 
sattflpjr 13,3&
14,8»
Video-magazin; 1tJSA
Star Trek (s. ST, ep. 
*3); 1845 A t o n  Bs, 
mânie; 19,15 Bobingo 
fes); 26,00 Actualităţi, 
meteo; 20,50 Trat- bM» 
nu ţi într-o fântână 
(f. SUA, *990f; 22^0
Tra^ţm» Lot#; 22,35 
Buinmica sportivă; 
23,05 Actualităţi; 23,20 
MTV: Disco Dance ; 
23,60 Maddie şi David 
(s)i 0.45 Nocturnă : JL, 
rică.

7,00 5 X 2.
duminical al
TVR Iaşi: 13,8» 
Creatori HHs; IfrOO 
Actualităţi; IM0 I f r

■ia , 1976); 16,15 But; 
1W» Şi bogaţii
m  i7,oo
(mar smtrtfvt*
Maeştrii: Sabla D rl.
gri; a ^ 8  TVM — Ma.
«ager, U M  &Wps şt .
CIVULUtţli :
parfum. . de MtOdgtot.
22^1 Vedete ia reci
tat: Madame* 4*. ]g  
n m  Sânt a M m  
fe); W.45 Vţdetefei «*  
citul.

:

■k. p-

9.00 Documentar ftR 
9,30 D esene 
(r); 10,89 Linia 
(r); ttM  ..Renegato)"
(r>; UAO .JKnmt EV 

-(r); 12,40iR enorter T ele 
7 (r)r 13,40 R ockm ania 
(r); 14,10 W©ek-end
abe; 19,05 A s sdioW; 
26,89 „Dinasibr — 
ep.^Sf; 26.50 Doar « 
vorbă—; 21.00 T ele.

■jm m m rAtM  „Motor
— ep. 32: 22J20 Ţara

ni& »  P  -IfW Mpfr
23,40 „Evadatul"
ep, 28; 0A0 Videotexţ.

DEVASATFLUS
■■ ■ ■'r '5, ■“ ;• ■' . - ■

11,00 Femina dai?  
(enţisiune de Mtrela 
Ilttşcu); 12M Top 10 
DS plus: 12,30 One, 
mateca 68  pfns (r) y 
14,30 Vldcotcxt: 
Worldnct — Musie 
cross America;

Desene animate; 
b rii din  Mm  -M esii* 
-  ep. X; 19,00 „Twin , 
Peaks" — ep. 14; 8M8 
Actualităţi TVR; 28AS 
Wdentext. ri

v  ,0

mmmm m m m m mmmpmmrn,
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In memorabilul gplura 
Amintiri în dialog,„scris 
în,, tandem' Oii Matei Că- 
lineseu, distinsul psihia
tru si om de cultură Ion 
Vianu se dovedeşte şi ut» 
subtil • analist ai men- 
taUtăţilor. Găsim astfel 
printre opiniile sale şi o 
explicaţie, măcar par-/ 
ţjUtifc a fenomenului' de 
tnadaptare sau, după 
caz, de incorectă adapta, 
ro lat. libertate, -de care 
ne izbim azi la .tot pa
sul. «Opera' comunis.

«os^el — ur. 
eu consecvenţă 

((mp dc decenii,' * a fost 
aceea de a crea*,» si
tuaţie ireversibilă a 
rtWţainţci populare, de 
a se asigura pe veci îm
potriva ' unei ■adevărate 
fiMtim, de a crea un
iteak nou** ale cărui me-

..... '% m&m*a Să
iv ~şi jfeme. 

scoase din uz“.
această „operă", 

ale cărei efecte nefaste 
le voţn resimţi încă mult 
ttţftp, principalii factori 
«ttjri au fost propagan
da de partid şl şcoala. 
IţtiBa, slavii Domnului, 
a pierft o dată da parti- 
âw, ■ coala, în "sepîmb, 

' 4 dare fiind, ase- 
Oşttril sau Blsc- 

, £ rămas sâ-şl cau
te’ L,̂ |&î 'teşfrii din ma. 
pasm. După ce decenii 
ţa riad a practicat nu- 
«nai îndoctrinarea tha- 
fcrtBlkfc.atee, excesiv 
tehnologizantă, aspirând

a n *
V*.

mm

—  . —  . —  • —  • —  •  -  •  _  o — * • . * « . *  —

ANOMALII ŞCOLARE

j
I, HlS 
l
i

doar spre asigurarea for*, 
ţei de muncă robotiza, 
te, azi luptă trudnic şi 
neaşteptat de lent pen
tru a-şi regăşi rostu. 
rile tradiţionale şi fi
reşti. £ .greu,, pentru c| 
aceasta înseamnă Să; 
lupţi In primul rând' 
împotriva mentalităţilor 
instalate de-a Jupgul ne; 
norocitelor decenii şi care

pregătit şi (2) nu ştiu să 
redacteze un curriculum 
vitae. 1 Prima situaţie 
denotă o mentalitate o- 
rientată Înspre câştigul 
facil şi fără obligaţia u. 
nor răspunderi deosebi
te, deci fără perspec
tiva neliniştitoare de a 
gândi ., cu propriul cap. 
A .doua- situaţie, deloc 
surprinzătoare, e coase-

MENTAUTAT»

aur

nu pot;:-fi eţadwate de lai'*' 
o zi la altp ,ca nişte bu. 
numi. Toate anomaliile 
pe care Le constatăm azi
în comportamentul so
ri*! nu sunt efefOele „pe. 
ripadei de trauşiţie", ct 
ale vechiului .sistem de 
învăţământ, aberant şi, 
pentru întreaga naţiune, 
criminal. Sechelele sale 
apar azi în cele mai sur
prinzătoare domenii. Iată, 
bunăoară, la un. recent 
târg al locurilor de 
muncă pentru absolven
ţii invăţăniântului su
perior, s-a 'constatat cu 
stupoare că âceştl ab
solvenţi (1) preferă lo
curi de muncă inferi
oare fi în - afăra do
meniului pentru care s-au

cinţa alteia, vechi, pe 
cane o cunoaştem de anii 
de zile, dar împotrivă 
căreia nu se întreprinde 

.nimic: absolvenţii IU 
osului intră In * viaţă 
lipsiţi de reperele unei 
culturi elementare; ei 
nu numai că nu ştiu 
ortografia (vedeţi une
le motouri pe ta.
blourîle absolvenţilor), 
dar nu sunt In stare să 
redacteze corect o ba
nală cerere său declara
ţie. Iar ceea ce între
prinde ministerul de re. 
sort pentru reintrarea 
pe un făgaş normal, în 
Q^sur« in care e vizibil, 
tei situează de obicei în- 
tre formalism şi 'snobism. 
Nu mai zicem „pian de

lecţie", ci „proiect de 
tehnologie didactică” — 
obsesia _ tehnologiei te, 
rorizează încă acest do
meniu prin excelenţă u- 
manist t — şi eu asta 
ne iluzionăm că am. pus 
un picior. în EUropa. Dăm 
lă bacalaureat, la e- 
xamenul scris la româ
nă, un subiect de filo- • 
zofie, din domeniul ,tep- 
rîei cunoaşterii, numai 
buh pentru examenele 
de licenţă, şi cu a%tâ 
suntem siguri că am re
abilitat prestigiu! a- 
cestui examen crucial, 
rupând totodată gura co
lor ce tot cârtesc împo
triva unui minister re
tarda!

Ne-am pus mari spe
ranţe în noua I-oge a în. 
văţamântuhil. Ea nu va 
rezolva însă nimic aţâţă 
timp cât nit se vor schim
ba mentalităţile, Ince. 
pând dfţ acolo, de sus. 
Un celebra profesor a. 
merfean, Richard Rorţy, 
zice (şi el, ca omul) că 
„Roiul şcolilor este de a 
prea oameni culţi şi 
gânditori Independenţi,

.. care jMrt s i  tacă stegari 
distincţia Mitre bine şi 
rŞn“. Nimic mai mult. 
Dar nici mai puţin. £ o 
temă, asupra căreia dom
nul ministru ai în vă ţă
mântului şi . destinşii 
d-saie colaboratori s-ar 
cuveni —- ar fi timpul! 
— să mediteze cu mai 
ipultă „aidicăţiune*!,

RADU GIORANU
1

Cinstirea veteranilor de r l
, Militar al jude— 

iu r «  ettedoafa şi "Fi
liala judeţeană a Asocia
ţiei Hhtjfjnoir~ a Veterani
lor de Râibdii fac conosbut 
tuturor veteranilor • de 
război că Ministerul Apă
rări Maţkma le, prin ChG. 
nr. I3/lft?rr>f* a dispus a. 
Vansarea la gradul ur- 
tnător a tuturor partici
panţilor la <cel de.al ‘doilea 
război mondial. Pentru o. 
perarea acestei -Avansări, 
veteranii , de '̂răzbţU sunt 
rugaţi să se îţfezînte la 
Cercul Militar Judeţean 
(lin municipiul Deva,. Piaţa

Unirii, nr. 6 — biroul 
evidenţă. '  . >

Cu ocazia îinpfiprii a 
50 de ani de la sfârşitul 

; chiui de-al doilea război 
mondial, Asociaţia Naţio* 
nală a Veteranilor de 
Război a hotărât acorda
rea , medaliei jubiliare 
„CRUCEA, COMEMORA
TIVA” titturor veterani
lor de război. Neputftnd 
procura întreghl set de 
medalii pentru a le oferi - 
tuturor veteranilor de răZ- 
bqi, cu prilejul zilei de 
9 MAI 1995, aceste me
dalii vor fi distribuite, în ,

mai multe tranşe, în aşa 
■ fel încât în cursul anului 
1095 să: poată fi înmânate 
tuturor celpr ce au .parti
cipat }a al dedea, război, 
mondial.

în cinstea semicentena
rului victoriei asupra fas
cismului, domnul colo
nel (r) V iorel Cugereanu, 
invalid de. război şi ca
valer al Ordinului „Mihâi 
Viteazul”, a fost avansat 
la gradul de general ma
ior (r).

Cu acest prilej felici
tăm cu toată căldura pe 
toţi. veteranii de război

ihţjljedoreni, pe ţoţi cei ce 
Cu braţele şi cu sângele 
lor, cu bărbăţia,, vitejia şi 
abnegaţia lor patriotică, 
'au contribuit lp victoria 
bsupfa fe.selsmului, lâ â- 
părarea libertăţii < patriei 
—,,şi le. -Uţăm din toată 
inima: multă sănătate pen
tru- a sc putea bucura cât 
mai muit de drepturile 
legale cc le merită dato
rită faptelor de arme pe 

. care le-au săvârşit sub - 
. TRICOLORUL ARMATEI 

ROMANE.
Cercul Militar al judeţului 

Hunedoara,
Asociaţia Naţională 

a Veteranilor de Război, 
Filiala jud. Hunedoara

Fie din- amintirile -bti» 
r nibilorţ fie citindu-1 pe 
. Uebrcmui sau ' Creangă, 
mal ştim că. odinioară, oa
menii satului aşezau tot 
eeetţ ce era legat de 
păstrarea tradiţiei popu
lare la loc de mare . cinste.

Şezătorjle, horele, .*< săr
bătorile ‘erau prilej de a 
se aduna săteni îhiar d*n 
mai multe ţinuturi, pen
tru a-şi îngropa grijile 
în cântec, joc şi voie bună.

Desigur că acum toate 
acestea se desfăşoară în 
alte condiţii, dar ceea ce 
trebuie să rămână, în

pohenţilpr jnai vechi, cât 
şi datorită Uumt^ului re
dus de solfeitâri. Deşi 
mai puţin curfoseut, an. 
samblul folcloric „Nunta 
de la Prăvăl«ij(‘s teoordo- 
nator — Ipu] fmşî) se 
înscrie generos pe linia 
păstrării ncalturute a. tra
diţiei popularei, prin fe
lul în care reconstituie şi 
prezintă obiceiurile de 
nuntă,, specifice acestei 
zone a judeţului.

Dc, altfel, în cursul lu
nii trecute au fost organi
zate nedei îri toate, satele 
comunei Vaţa de Jos, iar

mod cât mai autentic, este 
bogata tradiţie folclorică, 
care pentru unele zone 
din judeţul nostru a de
venit aproape prover
bială. Cam acesta ar fi 
şi, dezideratul sub care 
tinde să se' desfăşoare 
activitatea Căminului Cul
tural din comuna Vaţa 
de Jos, aşa cum mărtu
risea directorul acestuia, dl 
Milu Foleseu.

în sprijinul acestei idei, 
am spune că principalul 
punct de reper pentru 
.preocupările arfhtice de 
aici V rămâne renumitul 
taraf de muzică popu- 
Ţară/ cu o veche şi pro
digioasă activitate, cu
noscută nu numai în ju
deţ, ci si în âfara.. lui, 
Varietatea, bogăţia şi .ca
litatea repertoriului a- 
bdrdat de formaţia con
dusă de Pera Bulz au 
stat la baza afirmării a- 
ccstoia ca o prezenţă bine., 
venită şi apreciată în 
folclorul românesc. Spe- • 
cificul perioadei actuale, 
însă; îşi lasă ̂ amprenta- şi 
la acest nivel, aşa încât 
activitatea tarafului a dc- * 
venit mal puţin intensă, 
atât prin plecările corn-

la cea desfăşurată în cen
trul cortiur.ei ău partici
pat soliştt şi forinaţii cU- 
rtoscute: ansamMttriîe fol. 
clorice „Haţcgana” al Ca
sei de Cultură Runccloara 
şb.
formaţia
lul‘‘- din Baia de Criş. ta
raful din Vaţa şi fanfara . 
Căminului Cultural • Almaş 
(jud. Arad), Au mai fost 
-prezenţi solişti 1 TraiUn 
Lazăr şi Aria Sanchi — 
căreia Corisllţul tocai al 
comunei (prin glaAil dlui 
primar Florian Tomuş) 
ţine săăi aducă mulţumiri. 
pentru promptitudinea şi 
generozitatea- eu care răs
punde solicitărilor.

în altă ordine de idei, 
preocuparea pentru a da 
dimensiuni sporite vibţtî 
spirituale în comuna Vâţa 
tje Jos se materializează 
ş i , prih repunerea-în, con* 
di ţii de funcţionalitate, 
respectiv prin .renovarea 

culturalo- - dă»
sa tc ir
(în perspectivă ’ 4 jâ! '?Prăi 
vălemLviăcăşe'^^w^pot 
deveni şi» ele păstrătoare 
de tradiţii poptilare |̂

GEORGETA BtRLA

TURISMUL - IRTR-Ov IDEE MAI 8ERER0ASÂ DECÂT BIRT LA ŞOSEA
Ge îşi doreşte un tu_ 

(ist care şi-a propus să 
traverseze- ţări, judeţe, 
ţinuturi, să - viziteze ora- 

rauzec, monumente 
ce, alte obiective ? 

Un popas care să-i ofere, 
confort, răcoare, eondiţii 
de odihnă şi masă, loc 

Ljlriparcare. Ce oferă ju
deţul nostru în acest 
domeniu, ea număr de 

- popasuri, dar şi privind 
, confortul? Acestei în

trebări am dorit să-i a- 
, flăm răspuns, prin 

raidui-anctotă efectuat 
, la popasuri şi locuri de 
■c agrement situate pe şo- 

. şeaua Vâţa — Brad —
' Deva.

* , Rh o hartă cu obieeti- 
*fVe|e turistice ale jude- 
’ ţuljri, Vaţa de Jos figu- 
, regză ca staţiune , bal.'

neară cu ape tărpădui- 
; toare şi posibilităţi de 
. cazare şi, masă.

Deoarece în legătură cti 
« şţaţiunea se. puneau la 

un moment ilat unele în.
■ trebări — dacă în func_ 
rfle de noul său proprie

tar va mai fi ori nu 
deschisă Oricărei per- i

1 soane care doreşte să se,

trateze oji să ^  odih
nească? — Dam ragât 
pe dl Iile Mtţiu, şeful 
bazei, să dea amănunte 
cititorilor noştri: „Baza 
Vaţa-Băi (cum se nu
meşte acum — n.n.) a. 
parţine Romtelecom, însă 
îşi va păstra caracte
rul de staţiune bal
neară, având caracter 
deschis. Pe lângă an
gajaţii Romtelecom, Se 
va putea trata aici ori
cine solicită. în mo
mentul de faţă baza se 
găseşte într.un proces 
de modernizare genera- 
lă, care cuprinde atât 
spaţiile de cazare, baza 
de tratament, unităţile 
AP, cât şi — în viitor — 
activitatea de agrement, 
respectiv mărirea dimen
siunii ştrandului, con
struirea unui complex 
sportiv cu tribună aco
perită şi trei terenuri 
de tenis de-,câmp, In 
incinta parcului. :S-au 
acoperit, până în prezent, 
toate spaţiile de caza
re cu şarpante,' S-a 
terminat construcţia cen
tratei termice proprii 
(dată în folosinţă în de

cembrie ’94). Urmează 
sâ înceapă lucrările de a- 
menajări interioare la 
■rila P̂arri*. care -va 
dispune In final de 26 
apartamente şi trei ca

este agroturismul, ofe
ră perspective de di. 
versificare a activităţii 
unităţilor, cum este şi a
noastră.
ceasta,

în
eu

viziunea a- 
am investit

■  D e o ca m d a tă , şantier ■  Cine vine o datăr 
vine,şi a doua oară : l  Int&ttţii bune au fost, 
dar se stagnează ■  Curajul imestiţional.

mere ,gingie”, de restau
rant propriu”.

Situat pe şoseaua ce 
traversează Baia de Criş. 
popasul „Nu- mă uită" 
(inspirată denumire!) a 
început să prindă contur. 
„Intenţiile sunt multe şi 
vizează, în principal, Con* 
diţii confortabile, chiar 
dacă nu pentru un , nu
măr prea mare dă' tu
rişti” spunea dna 
Anuţa Păiuşân, proprie
tara popasului, şi unul 
dintre primii investi
tori curajoşi din judeţ în 
acest domeniu. în cei 
trei ani de când am în
ceput activitatea, âm 
terminat salonul marş şi 
sala mică, unde «e pot 
caza turişti. O idee de 
mare actualitate, cum

aici 20 milioane de lei, 
pentru ca omul să fie 
servit omeneşte.

îri prezent aprovizio
narea cu produse lactate 
proaspete se face direct 
de la sursă, adică de la 
ţăranii cu, gospodării, din 
zonă. în sezon, : cum â- 
precia dna Păiuşan, trec 
câteva sute de turişti 
prin zonă. Intenţia dum
neaei este să ofere soli
citanţilor o- mâncare gă
tită „ca acasă", astfel 
ca cine trece pe aici o 
dată să vină şi a "doua 
oară. „Vreau să fac ce
va bun, în primul rând- 

,să-mi placă-mie, vreau 
şa fiu cea mal bună” — 
mal spunea patroana de 
la ,jNu mă uita".

„Şura Moţului" din

Dealu Maţe. Denumirea 
atrage atenţia f-rin ori2 
ginabtate. J.a întreba
rea noastră „Pe ce aţi 
contat când v-aţi gân
dit la această; afacere ?" 
dna Margareta Ilca ne 
spunea: ,JVm plecat de 

z la ideea să * oferim tre
cătorilor un loc de po
pas agredbil, unde, dacă 
doresc, pot chiar să 

. înnopteze. Ne mai tre
buie multe pentru a.l 
ispiti să oprească la noi. 
Mal înţâi trebuie făcută 
parcarea, apoi să achi
ziţionăm sau să con
struim nişte căsuţe ţip 
Camping. Deocamdată, 
am staţionat..."

Baza de agrement din 
Şoimuş aparţine. S, O. 
Agromureş S.A., o socie
tate creată de doi fraţi, 
eare, prin curajul investi- 
ţiopal afirmat, s-au do
vedit foarte buni oa- 

'  meni de afaceri. Este 
vorba de Traian şi Con - 
stantin Creţ. Discutăm 
eu dl Constantin Creţ. 
Ne spune cu sinceritate 
că, deocarîidată, presta.

■ ţiile turistice pe care

societatea Ie asigură aici 
nu acoperă cheltuielile, 
având, în vedere şi vo
lumul mare de investiţii. 
Pornind de la convinge
rea că baza de aici se - 
pretează la materializa
rea conceptului de agro- 

■ turism şi turismului de 
agrement, au început să 
reamenajeze malul Mu.

, reşului, pentru a-1 trans
forma în plajă. S-au a. 
chiziţjonat bărcuţc, pen
tru plimbări tfe agre
ment, pe Mufeş, s.a fo. 
ral un puţ pentru a 
aduce apa necesară în 
ştrandul deja existent, 
s-au făcut lucrări fte ' 
Igienizări şi s-au creat 
spaţii florale şi alei be. 

;tonate.
Punem „punct aici cort- 

ştatărilor făcute, im
presiilor şi idâilor „expri
mate pe pnul dintre- cele 
mai generoase trasee 
turistice alo judeţului, Ge
neros tnai eu seamă prin 
ceea ce au îndrăznit, oa
menii, de-a lungpK luj. 
Sezonul 'turistic' vsţivaţ 
actual este, în tai ,

. 'ş-ESTERA SÎNAVes
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CHINA NU CREDE IN „INTERNET"
Prea liberă şi prea 

puţin controlabilă reţeaua 
informatică „Internet11! 
Ceea ce pentru autorită
ţile de la Beijing înseam
nă o problemă ce rămâ- 
he de rezolvat. Limitân- 
dU-i folosirea şi accesul, 
cel puţin, ministrul chi. 
riez al Poştelor şi 'Comu
nicaţiilor, Wu Jiuch'uan, a 
admis că posibilitatea de 
a se lega prin computere 
cu lumea întreagă (doar 
Mongolia şi Repuf - i A. 
frică Centrală sunt-- ră
mase în afara Internet), e 
un lucru mare şi frumos, 
„dar ea 1 stat suveran 
©lina are dreptul — da-

9 V
toria de a controla in_ 
formaţia". Faptul că o bună 
parte din cei aproape un 
miliard şi trei sute de 
milioane de locuitori ai 
Republicii Pdpulare Chi
neze ar putea să-şi facă 

• de cap cu computerele, 
călătorind în jurul lumii 
informatice,' pentru Wu 
„nu reprezintă libertatea 
totală a informaţiei", Chiar 
dacă ministrul chinez nu 
a specificat ce genuri de 
informaţii sunt conside
rate indezirabile în China.

Practifc se repetă si
tuaţia de. acum un an şi 
jumătate cu antenele pa
rabolice care permit ce
tăţenilor de pe Fluviul

Galben să-şi , sincronizeze 
. existenţa, graţie televi

zoarelor, cu cea a între
gii planete. Şi'în acel 
caz autorităţile s_au gră
bit să, impună restricţii, 
limitând posibilitatea. de< 
cumpărare a antenelor, 
care au ddvenit totuşi 

* curând o modă. Deloc 
descurajaţi acum, ca şi 
atunci, chinezii trăiesc cu 
frenezie epoca informaţi.

- cii computerizate, conec- 
tându-se mai mult sau 
ihai puţin legal la cea 
mai vastă reţea telema- 
tică din lume şi ocolind, 
cu abilitate, interdicţiile 
oficiale. ;

Italia îşi protejează capodoperele
In afara celebrului Da- 

vid de Micliellangelo Bou. 
nardţl, -alte zece buniţrj 
de importanţă. internaţio
nală vor suferi controale 
periodice pentru, a fi apă
rate/ de pericolele şi agre
siunile agenţilor atmosfe
rici. Intre acestea, ColO- 
sşeo şi Forul imperial, la 
Roma,- Cupola lui Brunel- 
leschi, la Florenţa, şi 
Basilica San Marco, Ia 
Veţteţia. Vestea a fost 
dată de ministrul italian 
pentru Bunurile Cultura
le, Antonio Paolucci, i- 
mediat după ce se răs
pândise zvonul privind

iminenta deteriorare a 
faimoasei statui a lui 

Michellangelo, fapt care . 
suscitase o vie emoţie în 
întreaga lume. ,

Despre David, simbolul 
Renaşterii, păstrat în Ga- 
Ueria Aclademia din Flo
renţa, ministrul a spus: 
„Controalele sunt în stu
diu de ani, dar doar a- 
pum a fost precizată na
tura lor. Prin ele se va 
încerca să se lămurească 
starea de soliditate a sta
tuii şi consecinţele pro
vocate de,' câteva puncte 
de ruptură mai vecni. 
Operaţiunea se va încheia

cu o intervenţie de recu- 
răţire, extrem de uşoară: 
e un lucra- bâna], totuşi, 
având în vedere caracte
rul excepţional al lucră
rii, se va face cu res
pectarea obişnuitelor cri
terii". Există temerea că 
lungii ani. petrecuţi sub 
cerul liber, în piaţa Sig- 
•nOriei, actele de vanda
lism suferite, de-a lungul 
secolelor (primul în 1527 
şi ultimul în 1991), ca şi 
temperatura Şi umiditatea 
din Galleria Accademia 
l-au făcut pe David... să 
se îmbolnăvească. -

-PRIM IRE  
CU MÂNUŞI 
DE CAUCIUC

Casa Albă dă din colţ 
în colţ, Încercând să re»., 
pare recenta gafă făcută 
la primirea unui grup de 
homosexuali. Şi Serviciul 
de Siguranţă prezidenţial 
şT-a exprimat „părerea de 
rău" penţru ofensa adusă 
în timpul unei recepţii, 
marţi, 13 iunie a.c. homo
sexualilor americani de 
câţiva dintre agenţii săi 
la reşedinţa preşedinte
lui Bill Clinton. Aceştia 
pentru întâmpinarea u- 
nei delegaţii de ' funcţio
nari publici homosexuali 
şi-au pus mănuşi de cau
ciuc, de teamă să nu se 
îmbolnăvească de SIDA,

La rândul său, , pre
şedintele Clinton, prin gla
sul purtătorului său de 
cuvânt. Mifce McCullan, 
s-a distanţat de episodul 
ce a fost definit drept 
„o eroare de evaluare-1*.

Cu toate acestea, reac
ţiile indignate din me, 
diile homosexualilor n-au 
încetat: recurgerea la
mănuşi (Je' protecţie a fost 
-definită drept „o insultă", 
o dovadă de „insensibili
tate" a administraţiei 
S.U.A. faţă de homosexuali. 
„Faptul că lucruri de a- 
cest fel se petrec până şi 
la Casa Albă demonstrea
ză că autorităţile nu cu
nosc nimic despre SIDA", 
au • comentat mai mulţi, 
militanţi ai... celui de al 
treilea sex.

FLASH STORY
38 MORŢI PENTRU

A RĂZBUNĂ O FEMEIE 
VIOLATA

"  •  PAKISTAN. • .
Război pe străzile din 

Karachi, unde bărbaţi înar
maţi cu arme automate 
şi lansatoare de grenade 
au trecut prin -foc centrul 
oraşului pentru a răzbuna 
violarea unei tinere de 
16 ani. Bilanţul primei 
zile a fost de 14 morţi, o 
bancă, o centrală telefo- 
nică şi 15 automobile in
cendiate, un tren luat 
cu "asalt. Şi atacurile de
vastatoare- au continuat 
urcând cifra persoanelor 
ucise la 38. Fata era o 
simpatizantă a grupului 
indienilor musulmani Mo. 
ha jir Qauml, care au a- 
cuzat de viol pe membrii 
grupării rivale Haqiqi.

SAMIR GEAGEA.
CONDAMNAT 

PE VIAŢA

' •  LIBAN:
Samir Geagea, fostul 

lider al miliţiei creştine 
mâronite a „Forţelor Li
baneze", a fost condamnat 
pe 24 iunie la închisoare 
pe viaţă pentru uciderea, 
în octombrie 1990, o dinu. 
lui politic Dany Charaoun, 
a soţiei şi a celor doi fii 
ai acestuia. Sentinţa este 
fără apel şi doar. o gra
ţiere prezidenţială ar pu
tea > anula condamnarea. 
(Procesul, la Curtea Su

premă din Beirut, a du
rat opt lunii,. preşedintele 
juraţilor apreciind că 
lictul ar fi meritat 
chiar’ pedeapsa cu moâe- 
tea. Acelaşi inculpat * ur
mează să fie judecat pert- 
tru atentat organizat '-1b 
27 februarie 1994, în caid 
înir-o biserică creşttnS 
şi-âu pierdut viaţa 0  
persoane, alte 60 fiind rS_ 
nite. ,

REFUGIAŢII h u tu
TREBUIE SA PLECE

•  ZAIR.
„Refugiaţii ruandezi tre

buie să plece, toţi". Aţa 
a declarat primul oft. 
nistru al Zairului, ' 
wa Dondo, la Goma, 
petala regiunii Kivu, undă 
se află cea mai mape 
parte â fugarilor, cel »â®8 
mulţi din etnia hutu. 
vorba de cea un miMjtt 
de persoane!

Kengo nu a preclaal 
cum ar trebui" să fie <$t 
ganizată" repatrierea, dau 
a acuzat guvernul ruandeâ 
de ’a nu se implica 
cient pentru a-i readuce 
în ţară pe cei care a t 
trecut graniţa anul tren 
cut, odată cu venirea la 
putere: a Frontului pa» 
triotic ruandez. DupS 
Kengo populaţia huttt 
constituie un pericol, '# 
comis crime, a prădat pe 
locuitorii din zonă, d£l» 
trage pădurile şi exter
mină fauna.

•  • « • • • * •  • •  * •  * • •  * ♦

DRAGOSTEA... ORBEŞTE !
Că1 dragostea orbeşte, iată că o susţin acum nu nu

mai vorbele din bătrâni, ci şi cele mai serioase cer
cetări ştiinţifice  ̂ Căci, conform unui studiu publicat 
recent In revista „Archives of Ophtalmology11, editată de 
American Medical Associaţion, abuzul de activitate se
xuală poate antrena tulburări trecătoare ale vederii.,Spe
cialiştii americani s.au aplecat asupra cazurilor a şase 
pacienţi orbiţi 'dejun amestec de sânge şi lacrimi pro
vocat de spargerea micilor ’ vase sanguine şi de distru
gerea ţesuturilor oculare în timpul îmbrăţişărilor lor 
prea pasionate. Acest fenomen, „retinopatie vasculară11, 
survine adesea în timpul unor eforturi fizice deosebite, 
precum cele ale unui halterofil în concurs, sau după 
Violente adfcese de tuse. „Asta explică- probabil po_ 
veţile din bătrâni cu dragostea care îţi ia văzul" — a 
comentat cu umor doctorul' Neil M. Bressler, de la 
Universitatea „John -Hopkins", unul dintre participan
ţii la, acest studiu. „Dar, să nu ne speriem, a adăugat 
el, aceste tulburări se vindecă fără probleme". Ca şi 
dragostea, probabil. .' ■ '

Argentina în flăcări
. Argentina retrăieşte 

coşmarul unei revolte L 
populare ca Soluţie -de 
depăşire a crizei social- 
economice. La Cordoba, 
al doilea oraş al ţării, au 
izbucnit noi dezordini
după ce autorităţile pro
vinciale au hotărât să
achite cu bonuri de te
zaur, ’în loc de .bani, sa
lariile" întârziate ale lu
crătorilor publici. Bilan
ţul a două nopţi de ghe
rilă urbană e de zeci de 
răniţi, 108 arestaţi şi im. 
portante distrugeri în
centrul civic. între ră
niţi, şi o femeie in vârstă 
de'88 de ani, atinsă în 
pântece’ de un glonte de 
cauciuc tras de forţele 
de ordine. Principala ţintă 
a protestatarilor, în frun
tea cărora s-au aflat 
grupuri de muncitori şi 
de studenţi, a fost sediul 
Partidului Radical. Sub 
Obiectivele telecamerelor 
demonstranţii au sfărâmat

poarta edificiului şi l-au 
invadat, devastând mo
bilierul şi spărgând gea
murile. Dezordinile au 
continuat apoi în stradă, 
pietrele smulse din cal
darâm dovedindu.se niş
te proiectile de mare e- 
ficacitate împotriva uria
şilor pereţi de sticlă ai 
băncilor şi magazinelor de 
lux. ■ ,

Poliţia a intervenit, cu 
gaze lacrimogene şi gloan
ţe de cauciuc, iar gu_ 

' vernatorul provinciei E- 
duardo Angeloz • a de
nunţat evenimentele drept 
;,un -grav atac 10 adresa 
exercitării libertăţii de 
expresie şi do reuniune a 
cetăţenilor şi s_a tradus 
în acţiuni ĉriminale". El 
l_a acuzat pe preşedintele 
Menem şi guvernul aces
tuia : „Există unii care
încearcă să aducă în cen
trul atenţiei Cordoba,
pentru a distrage popu
laţia de la gravele pro
bleme ale întregii ţări".

• * •* •* • *•*•'*•*•*• * • *•*•*•*•*•*•*•*• * • * •
ACEA RECOMANDARE SEMNATA...

GARIBALDI
„Dragă Biscari, vi-1 re

comand pe prietenul meu 
Orrigoni". Semnat „Al 
vostru Garibaldi, Gaprera, 
13 aprilie 1863“. Statul ita. 
lian modem avea abia 
doi ani şi se putea vorbi 
deja de... recomandări. 
Un „rău" care, profetic, 
era evocat tocmai de linul 
dintre părinţii patriei.'Din 
exilul său eroul „cămăşi
lor roşii", mişcarea revo
luţionară ce a stat la baza 
unirii Italiei, îi scria prin
cipelui Gioacchino Bisca
ri, conducătorul rezistenţei 
împotriva Bourbonilor la 
Catanîa, pentru a-i „re

comanda" un prieten. Gâ- 
teva rânduri, într-Un stil 
sobru şi aproape militari 
„Ţi.l recomand pe... Pri
meşte o strângere de mâ
nă... Garibaldi".

Manuscrisul, autentic, a 
fost descopreit la Cata- 
nia, în arhiva şcolii „Bis
cari11, cu ocazia organi
zării unei ' expoziţii eu 
obiecte şi documente ce 
au aparţinut marelui pa
triot sicilian;

Să fi plecat aşadar de 
la Garibaldi prima re
comandare a Italiei imi
te? . „Nu cred eâ este 
vorba de „recomandare" 
în sensul pe care îl dăm

astăzi acestui termen" — 
e de părere istoricul Giu. 
seppe Giarizzo, comentând 
textul în cotidianul mila
nez „Gorriere della Sera". 
„Mi se pare mai degrabă 
o formă de prezentare".

Rămâne de stabilit Cine 
a fost necunoscutul bene
ficiar al „prezentării": 
poate unul dintre cel O 
„Mi se pare mai degrabă 
semnalează lui Biscari 
pentru o simplă cerere de 
ospitalitate sau pentru 
a-1 proteja. Nbnşc scan
dalos, deci. Epoca „mâi
nilor curate", em încă de
parte 1 •

Reviste
„Time*

apelează
Ia,..

Agatha

Christie
Ediţia europeană a cu

noscutului hebdomadar a- 
merican „Time” se vinde 
împreună cu un supliment 
de buzunar, reprezentând 
o povestire poliţistă seih» 
naţă Agatha Christie. Este 
pentru prima oară când 
săptămânalul de peste 
Ocean ia această iniţia» 
tivâ, evident pentru a 
atrage noi cititori şi a 
câştiga întrecerea cu con» 
curenţa. Precizăm însă., 
doar pentru „Time, Inter
national11, publicaţie al că
rei conţinut este diferit 
de cel al ediţiei naţionale.' 
în SUA nu există -prece
dente şi deşi e un lucra 
obişnuit â face daruri ci
titorilor (lucru practicat 
şi de „Ţime"), acestea se! 
oferă exclusiv abonaţilor, 
niciodată la exemplarele î 
puse în vânzare la chloş» ; 
curi. De reţinut, cam- j 
paniile promoţiOriăle se ! 
desfăşoară prin poştă şi jxU 
de.puţine ori elevizează 
numai o anumită categO- 
rie de cititori.

De peste un an „Time" 
a trecut la un program de 
reînnoire. In SUA şLa 
schimbat ţinuta tipogra
fică şl şi-a înviorat con
ţinutul, iar în Europa < 
pe cale să adopte strate
giile locale.
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MAT&IMONIALĂ

O cunoştinţă a făcut o 
foarte reuşită căsătorie In 
urma unui anunţ matri
monial. Dând astfel exem
plu şi curaj, o prietenă — 
una dintre acele femei 
singure ce încă nu şi.au 
găsit perechea — m.a 
rugat să-i scriu un mic 
anunţ, spunându.mi:

T  „Dar ştii tu cum, 
aşa să mă caute cât mai 
mulţi bărbaţi 1“ Şi am 
înpercat să-i scriu anunţul 
astfel: v

„Domnişoară drăguţa, 
a.g.j e a. h i  1 â, şi in. 
teligentă, licenţiată, fără 
vicii,' iubeşte anima
lele şi copiii, bună gos
podină, îndrăgostită de na
tură, cărţi şi muzică cla
sică, doreşte cunoştinţă cu 
domn serioŝ  inteligent şi 

. sensibil, nefumător, iubitor, 
de poezie, drumeţii, ani
male şi copii.

Condiţii: vârsta între 
3#—45 ani; statură atletică, 
fără chelie sau barbă, 
casă proprietate, maşină 
şi salariu bun".

Citind, prietena mea îmi 
spune:

— „Care e nebun să-mi 
răspundă la anunţul ăsta?!"

INA DELEANU

AŞA AM ÎNVINS 
CANCERUL!

Fascinanta Sharon Sto- 
ne, protagonista dip ,JBa_ 
sic Instinct", participând 
la sfârşitul săptămânii tre- 
Cut_- ia 6 dezbatere pu
blică la National Press 
Club din Washington, pe 
tema violenţei în televi
ziune, a mărturisit că a 
fost foarte aproape de 
moarte, grav bolnavă de 
un cancer al glandelor lim- 

■ fatice. Experienţa, trăită 
în urmă cu patru ani, La 
schimbat viaţa. „Am fost 
foarte, foarte norocoasă 
— a ' explicat Sharon Sto- 
ne —, m_am vindecat de
oarece am înfruntat si - 
tuaţia în mod pozitiv, cu 
încredere. Acesta a . fost 
modul meu personal de a 
învinge cancerul". Şi a 
adăugat că primul lucru 
pe care l-a făcut a fost 
renunţe la consumul de 
cafea.

v « Până când nu-ţi pul 
banii să lucreze pentru 
tine, vei lucra tu pentru 
bani.

• Corupţia într-o ţară 
este invers proporţională 
cu gradul de dezvoltare a 
acelei ţări.

LEGEA NATURALA 
A BANILOR

•  Orice ai econpmisit

riecesar mâine, 
a plăti o notă 

neaşteptată.

LEGEA INFAILIBILA

•  Nu fi, niciodată primul 
care să facă ceva.

LEGEA LIBERTĂŢII

• Când crezi că eşti 
liber cu adevărat, în-

00w
Soţul se întoarce furios 

acasă:
— Ştiu fotul I Mă înşeli 

cu un campion de atle-
-tism. „

— Să nu exagerăm, răs
punde soţia. După tine, 
un sprinter,, care aleargă 
suta de metri în zece se
cunde şi patru zecimi, e 
campion ?

Un şeic

-excursie prin Europa' 
se duce' într-o seară la un 
spectacol de balet. La 
sfârşitul reprezentaţiei, - îl 
întreabă pe translator;

— Spune-mi, cine e so
ţul acestor balerine ?! v

, -  ©  ~
— Nunta a fost 

. nată. Mireasa. era
elegantă, însă din 
în când căsca. Nu. 
dat?

— Nicidecum ! Se 
a patra oară)

-  O -
Ofiţerul stării 

înaintea primei c 
care urmează s.i

minu. 
foarte 
când 

-i ciu

mă rită

civile, 
sătorii 

ofi

cieze, zice unul, prieten:
— Cred că am trac.
— Te înţeleg.; Aceasta

condamnare 
pe viaţă pe care o vei 
rosti!...

-  O
O mamă îi scrie fiului 

său, aflat militar din
colo de Cercul Polar: 
„Fiule, cât mai rămâi în 
armată ?"

Acesta răspunde : „încă 
o noapte şi dimineaţă voi 
fi acasă..."

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Poezia e singUFuI copil al Adevăţulai cu 

Minciuna; are firea tatălui, dar se îmbracă în 
|  hainele i pe care le are de la mamă, pentru că 
- lumea se bucură s-o vadă astfel".

mai există

PRINCIPIUL 
LUI SHOW

•  Construieşte un sis
tem pe care să_l poaţă 
folosi şi un prost, şi nu
mai un prost va dori să-l 
folosească.

LEGEA PERVERSITĂŢII 
NATURII

•  Nu poţi determina 
dinainte — înainte de a o 
scăpa din mână — pe
care parte a feliei de 
pâine să pui unt.

I NICOLAE IORGA

DESPRE POEZIE CU NICOLAE IORGA i
■. -i ■ .*

O „Un gând sfânt în haina poeziei e ca o icoană 
îmbrăcată cu argint".

O  „Sunt mii : de feluri de proză, poezie e una 
singuri**. •

O „Poate că din poezie trăieşte pentru toate tim
purile numai partea care cuprinde adevărurile eterne".

0  „Poezia ? Uneori un cântăreţ şi o liră, de ode ' 
mai multe ori o Ură fără cântăreţ. Se întâmplă să 
fie şl un cântăreţ fără liră". .••*.' -•

0  „Pentru multă lume Poetul e cineva care face 
versuri, precum generalul e cineva îh uniformă aurită 
care stă călare pe un cal frumos".

0  „Scrie ca să păstrezi florile gândului tâu, pe 
care altfel le ia vântul". ,

Selecţie de ILIE LEABU _

La 'joacă... Foto PA VEL LAZA

v _ . . .  • ••

MAXIME ŞI CUGETĂRI V '

.. Despre educdţie ■;
m A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi îp-' 

suşească prin experienţă un sistem de valori care dă 
le dea posibilitatea să se integreze în mod inteligent' 
şi în mod moral într-o lume în rapidă prefacere. - 

■ Robert Dottrens ^
•  A ne pregăti pentru o viaţă completă este, 

funcţia pe care educaţia'are datoria s-o îndeplinească. *
Bobert Spencer

•  Idfealul unei educaţii perfecte din toate punc
tele de vedere ar fi acela in care scopurile superioare 
s-ar confundă cu scopul fiecărui ins în parte.

CI Narly
•  Nici un, fel de educaţie adevărată nu poate 

îndemna la fapte rele.
Insinger

' •  în toate ţările cea dintâi regulă de educaţie
este aceea de a nu spune nimic jignitor' nimănui--

Voltaire . > o . - r
•  Nu educi un suflet, nu educi un trup, ci un offtj

şi nu trebuie împărţit în două. • - ; ■
. Montaigne - *
• Sentimentele, obiceiurile şe formează datorită

educaţiei primite în copilărie. .
Voltaire -ţ'y

• Viitorul depinde de educaţia dată copiilor noştri.
= : Jean Hamburger

• Câştigarea de deprinderi bune constituie par
tea poate cea mai însemnată a educaţiei morale.

E. Calparedc
•  Câştigul studiului prin care am trecut e ,că 

am devenit mai buni şi mai înţelepţi.
Montaigne ’ ■>

•  A modela o. statuie şi a-i da viaţă e fără îndo
ială un lucru frumos; a modela o inteligenţă sădind 
în ea adevărul e Un lucru şi mai frumos încă.

V. Hugo ■ * '■. •
Selecţie de N. ZAMFIR

DIN UNA ÎN ALTA
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ORIZONTAL : 1) Scăpat cu regularitate 
de căldură; 2) Suliţă din epocă bronzului

— Avatarul materiei , in timp şi spaţiu ;
3) Legătură verificată la nevoie — Dă 
semne de îndreptare la sfârşitul cursului;
4) Ultimul refugiu al celor păţiţi ! (pl.)
— Specializate în proba de disc; 5) Simt 
mereu mai concentraţi — Tip obişnuit de

- tuns; 6) Candidatură, unică prezentată în 
alegeri — înscris la o maşină indigenă; 
7) Titular în aria toreadorului — Şef de 
livrări la cherhana; 9) Renumită prin 
galeriile şale (pl.) — Tip de specialist. în 
acupunctuîă; 9) Simbol de valoare a con. 
topirii inimilor (pl.) — Serveşte la împă
nat vânatul; 10} Rezultat bun obţinut în 

, deplasare.

VEÎ^TCAL: 1) Te face să râzi cu la
crimi; 2) Reţinut de obicei pe parcurs — 
Consemnate fără înclinaţii deosebite; 3) 
Lăcaş cu intrarea spre apus — Tip de 
creaţie pentru fondul plastic; 4) Au o 
bună priză la balon — Schimb obişnuit 
pentru dame; 5) Elimină posibilitaţea u- 
neî depăşiri — Tip de rază... laser!; 6) 
Postfaţă scurtă la o carte — Venită Ino
pinat de la răsăritj 7) ©adru de speciali
tate în materie — Exprimat adesea la su

părare;' 8) Foaie de plăcintă pregătită 
pentru o sărbătoare — Are o mulţime de 
picioare; 9) Antrenor rigid; la o probă de 
înălţime ■— Intrat într.un proces de 
gradare; 10) Gen clasic de convorbiri 
laterale. '

VASILE MOLODEŢ .

DEZLEGAREA CAREULUI „SIMPLEX" 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE

sâ m bAt a  TRECUTA
i) ATICA — SCUT; 2) DOTA — TEA.

, MA; 3) INELAR — BAR; 4) OI — ATA
ŞĂRI; 5) GAPITAN — E; 6)v T — LO- 
PÂŢAR; 7) INEDITE — UH; 8) GER — 
ŢELINI; 9) RAŢIE — IADA; 10) IM AŞ
— strat;; :; •;. - _

Soluţia problemei din nr. trecut.
1. Rf5! Rh6 
îi. Dh8 mat
1. -—-— g5
2. h: go mat 
(en passant)

Controlul poziţiei: -
alb : Rel, De6, Thl, Cg3. 
negru: Rgr. - - -
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A intrat în tradiţia celor 
■pŞh fatbeec drumeţia ţi 

/muntele ca în fiecare an, 
ila  ttfWMea cea mal apro- 
| piaţă de sărbătoarea Sf.
: Si#,, maţii si nu numai #i, 
isă-şi dea întâlnire pe mun.
\tg e  Găina. Legşnda w -  
| rează că în vremuri in. 
i depărtate muntele Căina 
;aVfost stăpânit de O ta . 
câhtătaaro zână, ce avea 
0  gâidi ne făcea ouă de 
aw.PHeafrumoasa zână 

iera protectoarea celor ce 
ftoR n n  dia inima munţi, 

iar săcămăotul atât de 
«ntilt râvnit şl căutat da

pe nţwjteteGăin* «M» 
|6c o măre serbare a lo.: ''CfttaMifefc din impeeiurimi.
âfiici Intrase în tradiţie să 
se teţatyască tinerii {fete 

Cueiuţi). întâlnirea unora 
termina cu'unirea pe 

«ţi. Zâna muntelui pre- 
| tentă la ceremonie dăruia 
siţecărei perechi câte "rin 

M aur.
rintce oameni tonii 

se aflau- şi  
i m , cuceriţi' cfe pa. 

jtbna averii. Goana Spre 
«ţriffce a unora, dorinţa de
mmm, r"'',, ■---- .. H IM....»

IA. Ţs4, . ■ j  «ir *egenda şi
îmbogăţire i-a dezumani
zat.* Esegenda ne- pfeztntă 
în persoana unui cârcia. 
mar pe ornat Hapsân care 
încearcă să fure găinuşa 
ca  ffciaţte şioaăl# de attr, 
încercarea acestuia eşu
ează; gOmm  sfepr^Bd spire 
alte locuri mai îndepărtate,

# » ■ * * ■ ?
ta aur.

— iă  locală
M 9SW 

din părţi 
dlferitelşl contopea* des», 
nui sub toUeandfftt pădu
rilor d« molizi şi brazi, 
lângă susurul ademenitor 
ai izvoarelor şi sub stră
lucirea soarelui de . pe- 
muntele Găina. Veneau djn

tinerii

(jeau, se cunoşteau, se plă. 
ceau şi se luau. Fetele 
aduceau lăzile cu zestre 
în care îşi etalau hărnicii 
lafeador prin podoabele 
vestimentare ce reprezen» 
tau portul minunat al moi, 
taor. Fetele cântau ia tul. 
ide, fer fecferfl doinea» 
din fluier,

Cu timpul, Târgui dp 
fîfte |e  pe muntele Găina 
â devenit o sărbătoare na. 
ţjooală, unde talctariil roi.

"Tff’iy ------------------

mânesd, cântecul şi jocul, 
strămoşesc îşi dau tatăl, 
nire în flecare ah. Găina 
a devenit un minunat am
fiteatru In aer Ober. Se 
întrec aîcl tarafuri renu
mite, îndrăgiţi rapsozi 
populari, tuUuoărgsei »!- 
nunaţtî meşteri populari. 
Dar ceea ce impresionează 
mai mult Pe turistul aflat 
la p itea  sa vizită pe rttun- 
trie Găina este »®iţa 
tancului. MSrtarte â dre.

■ «ostri 'neştinoe pe , «ase 
moţii o ' î ăstr-eazâ., Mitului 
lor, Simbolul dreptăţii şl 
IjhprtăţM —  ţ Pfăişppiţ M nn- 
ţilor AVRAM IANCU.

In vârful cel. mai Înalt 
al mun^ul, in Ţara Mo. 
ţilor. Iancu străjuieşte în 
eteraltateprih'lw iţa ce 
poartă tosempele j Jnălţa_ 
te-Ata această sfântă cruce 
întru amintirea nemuri
torului Erou_al Munţilor — 
AVRAM • IANCU — din 
prilejul serbării «ntena. 
raiul naşterii sale şi s_n 
sfinţit iii ziua de 1 'sep
tembrie 1924; în prtwoţt 
reprezenţanţilor Naţiunii 
Româna întregite şl re
cunoscătoare*.

LIVIU LUCACIU 
Baia de Cri;

IW IH ttp  ♦  IBTE .G P U
f ■_? pr iv a t iz a ţ ii

-Ş ■ i‘‘. 7 "
'jtn  pomana- Dobra există 

ţn jur de 15 oameni care 
sjm* privatizat. Majori ta. 
tea judiUTra In comerţ, dac 
au apărut şi unităţi pro. 

dive, Ifn demn. din De. 
.. pc .nume Neamţu, a 
:iţdt şiloziţrile $i un şor 

b al fastei CAP, Do. 
şt în prezent orgarfl. 

îzează o fabrică de che. 
restea. Un alt domn (Ar. 
deleamfl definitivează în 
pceste zile noua benzinărie 
aflată ia  intrarea în loca. 

H tate Se oferă, pe lângă 
(Combustibili, cauciucuri, 
piese de schimb 
autoturisme ş.a.

De^a este recunoscută ca 
un, fel de corşo al muni. 
cipiuloi, aşa cum au toate 
oraşele ardelene, în acest 
caz aMnebul să se bucure 
de atenţie maximă din 
partea edililor- Din pă, 
eate, lucrurHe nu sta» 
aşa. Dovadă trotuarele de 
pe o pârte şi cealaltă a 

.străzii care sunt pline de 
gropi adânci şl foarte dese, 
Ştim că se lucrează la re, 
pararea străzilor/ Dar oare 
trotuarele nu trebuie puse 
la punct ?

pentru CA MUSCA.N LAPTE

TROTUARELE NU ?

Strada. I Decembrie din

La o conferinţă de presă 
a .Filialei judeţene a Partl. 

:dului Democrat a luat parte

şi vicepreşedintele Gonsî. 
ituitsi judeţean Hunedoara, 
dl Cornel'Burlec. Nu ştim 
dacă domnia sa face parte 
din formaţia politică A- 
mioriţă, dar «ria n.are 
nici uo fel de importanţă. 
La «a moment dat «a 
ziarist « întrebat ceva —* 
«ca conferinţă de presă, 
na?

Dl G-B. a exclamat jm 
voce - tăie î -Mă - mir că 
un ziarist nu ştie aşacevaf. 
Ziarista! respectiv ştia 
foarte bine problema la 
care â cerut ră^uns,^c«m 
am «aflat mal apoi, Ist 
voia să -afle părerea vice
preşedintelui P.D., cel care 
a organizat conferinţa do 
prtsit .. b :
' fit aefcst caz spusele dlai 
G.B. au căzut ca musca în 
lapte. (Tr. B.)

Anul agricol pe care îl 
parcurgem este şl poate 
va mal fi dificil din punct 
de vedere meteocologiă. 
Pornind de Ia aceariă rea
litate, un cunoscut' .Îmi'

— Lste aşa de mult de 
lucru in agricultură Încât 
oamenii nu-şi văd capul 
de atâta treabă. E de şapă, 
de c6*4i,‘ “dî1 JSehsit fâ
nul,

— Aşa este.. . ■*
— Or. oamenii satelor* 

sunt, In marea majoritate, 
hăjxâni, nu mai P04 munci, 
sau pot puţlii

— Ai dictate.-
— In vremea asta, la 

oraşe sunt oameni eare at 
vrea să muncească, dar

nu numai de ajutorul de 
M  rn de aktm m  de 

sprijin. Oameni te putere 
ce ştiri ri PM mânui sapa, 

! coasa ete; Nu «ea- tm pa
radox In «sta ? : : yq- r

— Ba parcă. Ai vreo i-
dee? '. ,

— De ce nu. se ocupă 
cineva de «cruţarea oră- 
Şeoilor fără slujbâ şi să-i 
■înd-repte.spre sate. Ar p«i- 
tea face treaba asta *— ştiu 
feu? — unele organism* eu 
atribuţii directe sau tan. 
genţiale cu munca din 
agricultură. Oare dg ce 
nu o fac? (Tr. fi.)

•  Cu puţin tiţnp în ufaşă STAN HORIA CR15TI- S
NEIT (Z? de ani), din Deva, neavând ocupaţie şi-a ţ 
găsitJo te barul „TIP TOP** din Deva. Având timp ( 
pentru „studii". a pus 'ochii pe uri coleg .de >̂ahar care } 
începuse să se ameţească. Profitând de aceasta, i-a 1 
sustras din buzunar suma de ţ20(WO de iei. • \

«mfindu-se. probabil, upJMf.de. bani, victima sla , 
trezit repede ia realitate, anunţând organele 4e P°- } 

. u ţ i p . v  i
) S-a trecut la legitimarea mai mulţo» persoane, i 

când A fost rândul iui Cristinel, acesta a încercat . 
disparA ' >
Patrula de politie a folosit pistoletul din dotare, \ 

reuşind să prindă _ In acest fel pe infractor, care în i 
prezent se află în arest . J

•  EPTIMIE AUR1GA (40 de ani), din Boîentin ) 
Vale, fină ocupaţje, fdstji asistentă medicală, în pe- 
rioăda talie — decembrie 19»3, a pretins şl primit de 
ia un număr de 83 de persoane dki iudeţuî Htem-

. doâta stima tataîă de 1 |0 # # 0  de lei, prOŞt^ăudu-îe 
V că le va rezolva obţinerea unui certificat de sănătate 
i fără examen medical, actele urmând a fi folosite pen.
/ tra pîedwto fa tacru.în fsrasi.
I ÎMn suma primită, o parte a fost dată ipedîculul 
i TURBUREANU M1RCEA, din Bucureşti*, director la 
t Spitalul din' Bolăntln Val*, care a tatoemfi In •fals
/ certificate pentru cete
1 parafe ,âte tetor Medici ; , , ............ ţ . ..
\ Faptele sunt clare, instanţa de judecate fe» spune 

ţ.LT^r»

33 de persoane 
i din aceeaşi

,
* 9  flASSLl . ANA, (de 39 de ani), din Dobra, fără. 

Ţocupaţte, e a » M  prezeat to are^fl pM# t i  Itenţru 
i i  oe? th h i^ )tâ a  de S/â {ulie 1995. ANDREISA AlătXA,

J din aceeaşi localitate, arheţindu-se birie te «nna aî- 
V cooluiui consumat, a  căzifl în Iarba dte teţa caŞei 

' 4 Anei.
j Nici ea nu.se afla Intr-o stare mai tonă; deşi nu 
j  consumasieră lmpreună băutură. In-urma unu} sehtab 
S de „pâret-î-, NASUI ASTA i-a apHcaţ mm inulte to- 
ţ yituri ca piciorul,’ cauzându-J leziuni Interne în Urma*1. 
I  cărora spre dimineaţă victimă a decedat.
? . Anii treeuţi Infractoarea a test tmpf t e ^  jşl In 
|  onaw l sSvâişit tmpotrivţ soţului teu, (înstărite# va  
) ţine cont sigur de această. ‘ »
\ Maior M1SCEA »
 ̂ Inspectoratul de Pottţte

4 .

Mm

Direcţia «luării Şi 
meat pentru pensionari.

la vânzare bileţel# de ţrata. 
mai gândeşte *1 Ia ci. 

Foto PAVAT. JAZ A

s
ST.L CARMETAPtAST S.A. DEVA \ ,

.. ' :"■ - ;  ' ,  ■* S
Angajează: ,A . \

■»’ - :< ■’r--- , .., • ■ ' - j ţ
• trătamentist — tratamente termice

~* c&teg. 3—'.5"; , -  . ' \ • .
. •  strungari prelueţ&ri metalice -

categ. '2:—6 '
lăcătuşi construcţii metalice, — car 

leg. 3—5 .

sudori autogeni — categ. 2—3 
mecanici concmor — categ.- 3—5 

, •  'mecanici reparaţtiitittilaje —■ eateg.,
4— 6 . . . .  _ . •

|*$excavăţ&rist pentru,lesx$avaior Ur:

! * g2%dron>i«f pentru *Wotta L 34 
•  automacâragiu ADK15 tf.

Ii■■ ■' VI«»I
■rV'Iii-

IIb
1

; S.C. NAPOTRANS S.B.L.
PRIMA SOCIETATE BE COMISIONARE 

VAMALA PARTICULARA

•  întocmeşte ’ declaraţii vamale de import, 
export, tranzit, şi orice alte acte necesare 
derulării operaţiunilor de impoft-export. *

•  Adresa societăţii: Gara Simeria Triaj 
(lângă Vama Simeria). Tel./fax 054/660971.

(354066)

! *
)vIbII%I•Â' 'I

FIRMA ’ ,S1NGHIDUNVM[ COMPÂN%?‘ T . ;

TIMIŞOARA ; i/ — (.

COPUTO XREL F Calilatr liahililalc c*cgptionalc|a 
pu-turi ai atatajoAsCCri mai scăzut 

JfWWW^F^W cost pr copii-'Primele copiatoare cu! pt- copie' Primele copiatoare cu 
toncr recirculabilîCarantic si seri ice! 

fin iri ttuilor auiiin/ai TOPTECH srl Des a Tel/tai (>13871 u

1 Lţy^«71fţ C Q nieT C luL l pCTLZTll CO

t jnereiatizarea celui- mai calitativ can4i 
î flle«t.F ' ' ' '• jV./"' V

:\ -i li 
- 1 r. f.t

■S.C.. MEŢAI.OTEXT S.A.
Angajează urgent (cu probă de lucru)
•  croitqjrese cu experienţă, pentru lucrări 

de expîmft.:
Relaţii te tel» 61X854, 636009, sau la sediul 

Societăţii, Deva, Mul 22 Decembrie, bl. 4, 
partere ’ ... j| partei

tm s e r
XEROX
Oislributror
Aularienl >■■' ■ —— ■ r  1

fCoi flu avem nevoie 
«w de redamă
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INFORMAŢII; De«*. Mai Deedtel. bl. % pariar, 
MEU 611261; 61**L fMfll

SjC, „ILDY KIMPEX** S.R.L, ,
' . ' ■ • • V ; -■ "•'v• '• {U:''va’;.-'-- d " ; -:Cf

- Vinde din stoc materiale pentru Bah lş  
interioare, import ©fanda:

* parchet im nkat din I m  dc tec
* parchet melaminat
•  plac»! decorativ pentru lamhrisărf
•  lambriuri PVC de culoare a lb i 
Toate produsele sunt Unitate, nefitad ne

cesare |« d M r i  *rite'rio*re montării.
Telefon 054 -  673190; 054 — « I S m

0 bombă cu explozie
CB AM VĂZUT, £ «  AM 

AUZIT IN CASELE 
OAMENILOR

Am vizitat câteva dintre 
cele 28  de case din Zam, 
cărora explozia Ie«a dâ_ 
unat într-Un lei sau altul,. 
Casa de la nr. 141 a mai 
veche, şi aparţine dlui E_ 
mii Şandru, pensionar. Se 
află la aproape' un km? de 
carieră!

' „Nfu ne_a anunţat. ni_ 
meni că se face puşcarea 
— spune dl Şandru. Soţia 
mea e  cardiacă. Putea sâ- 
moară, căci explozia a 
produs o zguduire ca la 
cutremur. Pe ceţ din 1977 
nu J-ătif -simţit aşa. AA 
crăpat zidurile casei, ta„ 
vanele S_au. desprins de 
ziduri. Poftiţi şT vedeţi'*. 
Am văzut; şi no! şi alţii 
care au trecut Înaintea 
noastră pe acolo. încă una 
de asta, şi pe di Şandru 
îl vom căuta printre dă_ 
rămâturi.

Degradări .majeşe. s-au 
produs cu adSăt prilej clă
dirii căminului cultural •— 
o construcţia solidă, făcută 
fără zgâreerde, la ăfcL 
mentele structurale de 
rezistenţă, Asemenea, In. 
clădirea veche a spitalului 
de neuropsihiatrie.

La nr. 245 lecuieşte dl 
\T~';Ludovic Bureo. - e 

construită doar de 30 de, 
ani, cu ziduri de cărămidă 
şi centuri de beton armat. 
Acum este toată pumai 
crăpături.

La nr. 230 stă di loai

Dl director Zudor cu_ 
noaste d esfid  detalii le
gate de pregătirea şi avi- 
zarea puşcfirS masiva Cât 
despre efectele ei secun
dare, domnia sa ne spu
nea •

„O cercetare a făcut şi 
Prefectura judeţului, mi 
se pare dl subprefect Cos_ 
tescu, dar nu ne_a mai 
comunicat • nimic. Intre 
alţii, aviz favorabil pen
tru puşeare ne_a dat şi 
Inspectoratul Teritorial de

cu adţiurtd judecătorească 
civUă-Mpefriva S.C. Car.’ 
■metaplast.

Prin urmare, tot pâgu_ 
hăul să plătească m ie de 
timbru pentru pretenţiile 
la, deSpăgubirfe.

Problema puşcării ma
sive din 28 augtftt, având 
după convingerea Consi
liului, local Zâm şi aspecte 
penale, acesta ş_a adresat 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva. Parche
tai a solicitat o cercetare

MŞRŞ

t Ioap
ŞtefSneseu, Ca sâ rn* «râpe 
în bucăţi la prima scutu_

• răti*â, peretele exterior cJMte a !-M am  T*?***1* 
«t-easeî. . *r« pfin înţelegere o» flecare

presa 
f  îendu: 
"wzugră

dinspre
nevoie de «n âftcdtej după 
toate regulile . inginereşti, 
Numart acelT costa m *  
dacă nu sUte de mii dc 
lei. Dar de asemdMă 3»J- 
coraje a» <ţcpm aer 
multe case din Zam — fa 
Agafia Burza, la Eugenia 
RosnoveapUv ia Ioan Ro- 
taru, la Aurel Vîşah, te  
Iacob Vagneţ, la Alexandru 
Boşea. la . Natal ia Tuci*- 
lesca, şi la câţi alţii nu*e 
nevoie de asemenea an_ 
coraje.; Implantarea ior 
presupuşte apei reparaţii tâ 

CUielile interioare şi 
virea din nou a ca

merelor, Nu putem inven
taria în ; aceste rânduri 
toate s«rteaeh»6ile predt»e 
în Zam da puşcarea ma
sivă, din -28 august, dar 
cineVa trebtiie s_o facă ' 
la i>ob mărunt. Şi să-i 
despăgubească pe oameni. 
CE AFIRMA v in o v a tu l  

PRINCIPAL
La S.C. ©awnetapiast am 

discutat cu .dnil ing. t e n  
Uie ZOăee — director şi 
Cornel "fltofca, MgiftCriii 
care s_a ocupai de pre
gătirea puşcării masive.

„Operaţiunea — Spune 
dl Cornel; Stoica; a avtft 
toate avizele cerute de 
lege- A fost pregătită după 
un proiect al Secţiei de 
proiectări a Ministerului 
Transporturilor. A fost 
proiectată pentru o încăr
cătură, de 25 de. tone de
exptetv, <ter âai am te.
losiţ doar lâ,ă tone ECo_ 
nomic a fost o nereuşită, 
dar afirmaţia că ‘unda se
ismică iscată de ea a'' 
profoeat ’ fistici la -clădiri, 
nu poate .fi adevărată. Pe 
direcţia de propagare Lse 
află albia unui' pârâu care 
a întrerupt und#. Părerea 
de specialist a dlui ingi
ner bisăm sAo judece alţi 
spetSmişţiANe mulţumim «I 
afirmăm âă nu* credem:frf 
ea. y

Stat pentru . ’ Protecţia 
Muncii. La Obţinerea avi
zului consiliului local, le
gea nu ne obligă*?. '

CB SPUN
reprezentanţi a i 

institu ţiilo r
STATULUI _ . ; ■  ■■

S—a afirmat că în cer
cetarea efectelor negative 
ale puşcării masive, a-a 
implicat , ‘ şi Prefectura. 
L_am contactat fn acest 
scop pe dl irig. InHZn Ofl#- 
tescu — subprefect.
„Este un neadevăr afirma
ţia eâ nu aj» comdnicat 
nimic conducerii Carmeta- 
’plast, Personal M  solici
tat o cercetare lAtfMOKMu 
tului pentru Protecţia 
Mtmciî rşt tma - Inspecţiei 
de Stat pentru Construcţii. 
Când am avut rezultatele 
cercetării acestor orga_ 
titute, atn spus conducerii 
societăţii respsetive să 

" ’ rezdiva prObiema

cetăţean în  «na®*. As» 
solicitat tei răspuns lă, 
problemă şf preşcdinfejviî 
Tribunalului ..ilunedoara. 
RSSpmwnri • -a loa .că ,şin."

î
ca fiecare dintre cei pre- 

■ judiciaţl iă se/ - adreseze

d« lg Poliţie. A făcut-»:- 
şeful Postului de poliţie 
Zam,* dl p}t. maj. Petru 
Popa.

„Nş poate nimeni şă 
spunl, afirmă domnia sa, 
câ degradarea caselor. S-a 
prodâs ca urmare a expk». 
ziilor. Pe şoseaua din- ve
cinătatea caselor, pe calea 
ferati, Circulă maşini grele 
şi trţnuri de marfă. Ca
sele sunt vechi, iar, dete- 
rfor^ile s-aa produs Tn 
tbnp*. Mulţumim I

Ce constatări' a oferit 
spre convingere Parchetu
lui, nu ase avut posibili
tatea să aflăm, solicitarea 
noastră de a vedea dosa
rul fiind întâmpinată cu 
tăceri repetate; de dl prinţ 
procuror aâ Parchetate! de 
pe lângă Judecătoria De
va. Mai preria, de fiecare 
dată când am Încercat sâ-l 
contactăm, In afară' de., 
prima oară când i-am 
Spus cp doream, domnia 
sa «r£ invariabil pleca* 
din sediu. Ato găsit, în 

- Şchifib, la empaitd t e ă i  
Zant adresa nr. e fP f^Ş ,. S9..HS, |59^ % «mppe-
ftvei inmţjuţu 'Â Ministeru- 

.' lui t ■ «wmtmi.
*; dănf^câ'pffh ream»#» noas

tră cu nr. de măi sus 
’’ *-a dispus ■ neînoeperea ur

măririi penale faţă de 
conducerea S.O. CârHlâta- 
plâst S.A. Deva, întrucât 
puşcarea galeriei de minare  ̂
s_t făcut în conformitate 
cu normativele în vigoare, 
şj în bâza aprobărilor ce
rute de lege, în astfel de 
operaţiuni, aşa încât nu 
s_a reţinut nici o culpă 
în sarcina acesteia. Pentru 
pagubele civile suferite, 
urinează să v â . adresaţi, 
cu acţiune civilă. Judecă
toriei Deva. Soluţia a* test 
dagă în baza ârt. 328. al. 
6, raportat ia act, 10, li
tera D din Codul ele pro
cedură penală1*. No co_ 
minţi. - . ‘

In final, vom rezuma 
actul constatator încheiat 
în; catetă de Inspecţia Ju. 
deieanfi l» Construcţii, iiH- 
criri Publice, IfrbWtti^n 
şi ^Amenajarea Teritoriului, 
constatare făcaită în urma 
eefoetării «riite de pre
fectura judeţului.

0  In realitate, numărul 
'construcţiilor af 
substanţial ntflă 
câj numărtd celor ... 
s-fu  ̂adresat dp - plângeri 
cbbsiliuitfP ijBiBir.

•  S -ă if constatat 
în, ziduri '#«.! 
razistenţâ ale constrecţii. 
loş, care anterior, m  ' 
zentau detertevărt.

•  In cazul unot 
vechi, acestea att test
centuate da and»'___ . .
trensformteidu-jse In erS- 
pâturi.

•  Efivtelc distructive a« 
apărut mai pregnant la 
clădirile mai vechi.

•  Evenimentul a condu* şi 
dstse la o stare de spi- 
îneărcată în rândul 

lor.
Atit deocamdată; Ne 

vem îngrţft ca aceste rân
duri sâ «jungă lă  ©tte?* 
tkiţa eşaloanelor soperL 
oere instituţiilor la care 
cetăţenii din Zam s-au 
adresat, fără rezultat

S . C ,  Q D A S A R  S .  A .

I
In perioada 20. 06. 1995 — 31. 
07. iWS m  un avans dc numai 
300 060 lei puteţi cumpăra ia 
6 RATE lunare orice model de 
televizor aflat 
flostnn

SAMSUNG
GOLDSTAR
MEGAVISrON

PANASONIC
PHILIPS
CRUNDIG

I•%' ■
I
|  şi aparatura AUDIO-VIDEO.

De asemenea, piueţi cumpăra in R A TE  
î oricare dintre produsele 
f magazin ; y -

i  FRIGIDERE, CONGELATOARE,
I PIRATOARB, MAŞINI DE SPĂLAT] 
I AUTOMATE, ARAGAZE d in  im p o rt ^  

fisuri • |  rom âneşti.

T i
cetăţ'

’âmmmmm
i. msM» SS «31*
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« S i i i i n

so . com P â l â r i i  >vC r i s t i « i a n
2 7 0 0  DEVA Str. A. Vlaicu nr. 19 

Telefax 6 1 3 9 6 4
dtstti-biJilOF ayianzat al firmei MTrial a ' ' din Cehia oferă spre 
:'en gros".o gama larga de produse intime de damă gcum ar ti 

O Centuri elastice 
O Bodyrurf elastice 
O Complepri dm bumbac 100%
O  Sutiene

A şteptăm  cu rrault in te res  so fic iiâ riie  dum neavoastră l
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CiTVĂKTUL LIBER
. 0 0 * • * > '  .OoO X£»

• VÂNZĂRI — - 
CUMPĂRĂRI

"•£§( Vând apartament 2 
camere, bdu! N. Bălcescu, 
telefon 626644. ",
. . (4749)

•  Vând aparat pentru
'pop.corn. Tel. 624954, după 
ora 16. ' (4710)

•  Vând Renault Trafic,
Diesel, 1,3 tone —• 1988. 
Tel. 617696. . . . (4740)

•  Cumpăr in Hunedoa
ra apartament şi' garso
nieră,* parter, etaj 1. cen. 
trai. 'Telefon 614570

.̂î ’ ‘5320)
ţ Vând apartament 

(schimb) 2 camere, teren 
garaj; zonă popicăria nouă 
Hunedoara cu Deva, ex
clus Micro 15 sau Dacia, 
Tel. 673136, după ora 20, 
seara.; , * (354068)

•- Vând casă, Deva, str. 
Vulcan, hr. 50. (5429)

•  Vând tonetă -comerţ, 
stradal, tel. 618399, '612951.

* * V  (4733)
V casă, grădină,

depenSraje, teren arabil 
-şi cajfărt de ţuică de 60 

.1, satjDudeşti, I.uncoiu de 
Jos. Informaţii tel. 613750.

* ■ (4755)
•  Vând convenabil ţrac_ 

tor- y-hfâe M. batoză de 
treierat cereale, poloneză. 
Vârid*-*ad Închiriez maşă 
biliarii nouă, tel. 628908.
- . -î (5324)

f  Vând casă trei ca_ 
mere,-, pivniţă, cămară, 
gaze, Jpurte 130 \ mp, str. 
1 Dedembxie, nr. 18, Si. 
racria' (5323)

•  Vând dozator Fresco 
3 capete, tdl. 621435. (4762)

•  Vând Opei Kadett 1,3
ayariat, caroserie - Opel 
Kadetjţ 1,3, caroserie w 
Bus, fel: -625632; (4708)
•, o,’'SG.' Venera vinde 50 

la satfi din moara de grâu. 
nouă 'din ; Vinerea, jud. 
Alba, - toh/fax 054/612873, 
Deva.' (4712)

•  Cumpăr apartament 2' 
carnete parter, etaj • ■ 1, 
fel. 068/112741, 161343/

(3317)
•  Vând casă central

Orăştie, preţ convenabil/ 
Informaţii 615685/ (4770)

•  Vând apartament două 
camere parter, Deva, Ko_ 
găln’ccanu, bl. F 4, ap, 4. 
posibilităţi privatizare.

(4779)'

•  Cuxrfpăf S.R.L CU
^profil producţie îft.

fiinţat ; 1964. lufcir. .
' maţii tei.' 641866. (4

yş__ j■ ♦.ţLi . ♦i ' ♦

778)

’ 1
*. jşi Vând casă» in corn. 
Kam, nr. 250. informaţii 

I jftt 8240®:. . (4776)
•  Vân$ chioşc alimenta» 

: |te  publidă, Ideal pentru
garaj, tel.: 660969. (4771)

•  Vând garspaiară spa
ţioasă bdul 32, Decembrie, 
bî. 4, tel. .621815. (4772)

•  Vând teren' ultracen
tral 250 mp, gaz, apă, 
canal, curent.-poziţie deo_ 
sebită. tel. 6J2951, 618399. 
, /■ 7-r > ’ ■■ ’ (4733)

•' Cumpăr garsonieră în 
Deva, exclus Dacia şi Mi_ 
erp, tel. 614371 — 16-rfO.

(4785)
•  Vând apartamept trei 

Camere cărămidă, hol cen-
jferal, confort 1. etaj 4, 

i g e l .  623436. Micro 15, bl. 
9*7, ap. 9, după masă. (535) 
fi •  Vând apartament trei 

camere decomandate, De_ 
«va, Decebal, bl. 5, sc. ®, 
B p . 105. (533#)
*  • ;  Vând ; cabinet sloma_
'  Jologic cu dentior 5, lampă 
>iotopolimer!zare. pubinel,

instrumentar, materiale. 
Tel. 056/154908. (4787)

•-Vând apartament două 
camere, Zamfirescu, bl* 
O 3, ap. 17, Deva, sc. I, 
etaj 2. (4790)
' •  Vând urgent- casă cu 

grădină în Uroi. Infarma- 
ţii te}/ 661466. (4794)

•  Vând apartament două
camere zonă bună, tel. 
615099, 627375. (4791)

•  Vând teren intravilan
1,15 ha, Deva, lângă PECO 
Zsok. Informaţii tel. 621256, 
după Ora 16. (536)

. •  Vând cazan încălzire
centrală import, cu gaz 
metan, tel. 660330. (4799)

•  Vând combină recol_ 
tat păioase, Qass, masa 
doi metri. Tel. 058/731558.

(9647)
•  Vând chioşc metalic, 

12 mp, şi instalaţii sifon, 
preţ negociabil. Tel. 649191.

. »■' (9648)
•  Vând certificat Wart- 

burg combi si piese de 
schimlj. Tel. 655156. (9229)

•  Vând urgent, avanta_
jos, apartament 2 camere. 
Deva. Tel. 651048. (9236)

•  Vând avantajos câ-
mion Saviem Izoterm. 
Tel. 651048. (9231)

•  Vând VW Bus 8 plus 
1. negociabil. Tel. 716897, 
Hunedoara, bdul 1848, 3/5.

(4921)
•  Vând garaj, zona fa

brica de beton, Micro 4. 
Tel. 721122. (4920)

•  Vând casă, grădină.
Ceangăi, Mercedes 2400, 
neînmatriculat. Tel. 713382, 
seara. (4919)

•  Vând loc casă, curent 
.! şi gaz metan tras. Tel.

722555. (4918)
•  Vând apartament două 

camere,- parter, telefon, 
Deva, Dacia. Tel. 714263.

' (4911)
•  Vând dormitor şi su_

frâgerife Luxor, preţ con., 
venabil, tel. 723466. (4913)

•  Vând teren construc_ 
ţii garaje, Aleea BîcfcHşti_ 
lor, Buituri. 1 Tel. 712768.,

li''- , (1797)
•  Vând apartament par

ter, lângă bar Oltul, po_ 
sibrilităţi privatizare. Tel. 
721853. (4924)

•  Vând urgent. conve
nabil, casă, "satul Minereu,

\  nr, 53. Tel. 713727. , (4923) 
/.. ;%• Cumpăr urgent par

briz faţă Lada. informaţii 
tel. 621217 sau 611623.'

(354075)

OFERTE DE 
SERVICn

. •  Angajez şofer, ca
tegoria D. N. Grigorescu, 
nr. 21. - Telefon 611618.

; (5327)

'' ÎNCHIRIERI
•  Ofer spre închiriere a_

partan^nt dotiă'- camere 
ultracentral nemobilat, tel. 
611619. (4798)

•  închiriez garsonieră* 
zoriâ centrală. Hunedoara. 
Tel. 722288 *sâu 715432.

(4917)
•  Ofer de închiriat 4 

camere, / mobilat Deva. 
Vând abriht, tel. 666531.

(4780)
. •  Caut de Închiriat apar- '* 

tament două camere central 
(ne) mobilat. Tel. 611563.

' (5430)

S C H I M B U R I .

D E  L O C U I N Ţ E
* •  .Schimb apartament 
două camere Hunedoara cu 
garsonieră plus diferenţă, 
tel, 871608. (4768)

D I V E R S E

•  S.6. Roco '£V.i_Bar 
S.R.L. Deva îşi majorează 
adaosul Comercial până 
la 200 la sută. (4783)

•  S.C. Pădureanu Serv.
S.R.L. Romo’şef 'anunţă in
tenţia de majpfare a pre
ţurilor. “ (4773)

, PIERDERI
»;-• Pierdut parafă cu 
textul: Dr. Armean Petru 
medic specialist. Se declară 
nulă. ' (4781)

‘ COMEMORĂRI
\ •  Nerpângâiate, cu du_ 
r^re în suflet. Stela — 
soţie şi Carmen — fiică 
anunţă împlinirea a şase 
săptămâni de când scum
pul nostru soţ şi tată 

FLOREA IOAN 
ne_a părăsit pentru tot_ 
depună. Parastasul de po
menire duminică, 16 iulie, 
ora 10, la cimitirul ' din 
Totia.- Nu te vom .uita 
niciodată! (354072)

•  Azi, 15 iulie ,1995, se 
împlinesc trei ani de când 
moartea nemiloasă a luat 
dintre noi. la numai 39 
de ani pe

CORNEL B1CU
din Deva, Dumnezeu să-l' 
odihneâscă în pace. Fosta 
soţie -Ica. (533)

• Cu aceeaşi tristeţe 
şi nemângâîală durere, 

.părinţii; soţia, copii,
\ sora' şi cumnaţii a_

punţă împlinirea la
17 iulie a 6 luni de 
când sufletul bun şi 
nobil al celui care a 
"fOStl -• • '
Prot Dr. NICI! LAIE 

STÂNCIOIU 
a plecat în împărăţia 
lui» Dumnezeu.

Cmpeiporarea sa ya 
avea loc duminică, 16 
iulie, la Biserică .din 
Romos.'undeiinM
ruga pertlru ddîWhă 

»lui.- ■ t* ,
’ Familia. (354071)

DECESE
■  Colectivul Uniunii 

Sindicatelor; Libere 
Judeţene Hunedoara 1 

/transmite sincere con_ '»• 
’ doleanţe colegului nosi 
ţru P,avel ioan, greu 
încercat' prin pierde., 
rea tatălui. Dumnezeu 
să_l ierte.. - . ,(4788)

■;. fv'î " • . ' ‘:. ?>'■'
• •  Familia Popa 
Gheorghe este ală
turi de prietenul Pa_ 
vel Ioan la greaua 
pierdere ‘ a tatălui. 
Dumnezeu să_l ierte.,

> (4788)

•  Ne_a părăsit răpus 
de o moarte fulgerătoare 
un om deosebit, un sOţ, 
un tată şl un bunic de. 
săvârşit .
T  IOAN PAVEE 

Înmormântarea —r du_ 
minică, 16 iulie, oră 47, . 
în GWtstitr. Familia , îtt_- 
doliată. (354*74)

0  Sindicatul liber din 
Poşta, Română Hunedoara' 
exprimă sincere'  condo, 
Ieanţe dlui Pavel Ioan, li_- 
der sindical, priefauite de 
decesul tatălu! să*.

(354074)

, •  *- NăTad pi^siţ- ;; 
mult prea repede lâl 

i sându-ne ‘ singure şi 
îndurerate. Am fost 
o familie frumoasă, ; 
în care ă domnit dra_' 
gostea şi înţelegerea. 
Cum va fi viaţa fără 
tinej dragul nostru ? , 
' Te vom iubi . şi-ţi 
vom^păstra o caldă şi 
veşnică amintire. Soţ; 
cu suflet ales, '  tată'’ 
plin de afecţiune, vei. 
trăi 'mereu în inimile 
noastre, Te yom plân
ge cu dor nespus,

înmormântarea luni, 
,17 Iulie, ora 12, la 
Cimitirul central Cluj_ 
Napoca

Dorina Chintoanu, 
soţie, Laura şi Delia, 
fiice. (4930) -

•  Colegii de la ca
tedra de fiZică a 
Grupului Şcolar i ,In_ 
dustrial Metalurgic 
Hunedoara îşi . ex
primă profunda tris_ . 
teţe şi marele regret 
pentru pierderea ce_ 
lui alături de care, 
timp de 20 de ani, 
au împărtăşit bucurii 
şi tristeţi, speranţe. şi 
împliniri,

Prof. SERBAX v 
CHINTOANU

li vom păstra ? o 
veşnică şi neştearsă 
amintire. Dumnezeu 
să.l odihneâscă în 
pace!. ' _ (4928)

•  Cadrele didactice 
şi ' elevii Grupului 
Şcolar Industrial Me
talurgic Hunedoara 
anunţă cu adâncă du
rere şi nespus regret 
trecerea în nefiinţă, la 
nici 43 de ani, a pro_ 
fesorului de fizică

• Prof. ŞERRAN 
CHINTOANU

care de ia âbsofvirea 
făcui taţii şi_a dăruit- 
întreaga fiinţă profe
siei de dascăl, insţru-% 
ind şi educând nu_ 
meroâse generaţii de 
elevi. Numai această 
pasiune şi ■■ minunata 
familie ̂ pe care şi-a ' 
întemeîat.o l_au fă
cut să rămână 20 de 
ani în oraşul eare l-a 
adoptat, ea pe un fiu 
apreciat şi stimat. Prin 

'dispariţia sa, învăţă
mântul hunedorean, . 
şcoala, pe care atât 
a iubit-o, au pierdut 
un valoros profesor, 
un adevărat coleg, un 
om de mare oneştii 
tate şi ales caracter. 
Amintirea Iui- va răi 
mâne neştearsă în i_
• nim|Ie nqastre. Dum_ 
nezeu sâ-l odilmeSscâi 
____________ (4927)

•  Salariaţii de la 
*' sediul Direcţiei Jude_

ţene de Poştă Hune
doara sunt''alături de 
colegul lor Ioan Pa. 
vel la greaua înccr_ 
care pricinuită prin 
decesul tatălui său.

Sincere condoleanţe!
(4796)

•  Dascăl model. şi 
inimos coleg

Prof. ŞEKBAX
, CHINTOANU 

a plecat într_o lungă 
şi nesfârşită vacanţă, 
lăsâţtdu-şi neîihpiinl. 
te,, la. numai 43 '  a’nl, 
multe Sin proiectele 
sale.

Să nu_I Uitaţi, căci 
v_a iubit., La despăr_ 
ţire -vă spune doar 
„un rămâneţi cu bine". 
Colega fiicei Daura 
şl profesorii clasei 4 a 
R a  f  v :

/'ia /̂Gbnduceiieâ' pru_ 
pului Şcolar'Indus trial 

' Metalurgic Hunddcikra * 
îndurerată de. dispari, 

/ţia prematură' a; celui 
"carfe a fost coleg şi 
'director ai acestei 
instituţii

Prof- ŞERBAN
’ - cUintoAn i)

adresează familiei 
îndpîia'te cea mai sin
ceră compasiune. Vei 
rămâne mereu în a_ 
mintirea noastră.

(4926)

V- t •'
• •  Colectivul ii Sala. 
riaţiţor din cadrul^Di- 
recţiei Sanitare^—Ve
terinare ' a jimeţOiui 
Hunedoara — Deva 
este alături de dom. 
nul director — dr. 
Iacobescu Ioan, - la 
greaua pierdere su
ferită prin decesul ta
tălui şi transmite fa
miliei îndoliate sin
cere condoleanţe. . /  • 

\ (354073)
X

COOPERATIVA PROGRESUL DEVA
Cu sediul in Eleva, str. Caza Vodă, nr. 37, 

tel. 613129, 614876.
•  Oferă pentru închiriere spaţiu special 

amenajat şi dotat cu utilajele necesare acHvi- 
tăţii de vopsltdrie lână şi obiecte textile.

•  Oferă pentru închiriere spaţiu special 
amenajat şi dotat cu utilajele necesare activi
tăţii de confecţionat haine din piele si Mană.

(41**
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SECŢIA DRUMURI NAŢIONALI: \' ' ' - a i ■ 4
Cu sediul în Deva) str. Rândutnicii, nr. 3/A.  ̂

cază un strungar şi un sudor ,
spplimcn- ^

S.C. ELECTROWEST S.R.L. ARAD

Reprezentant autorizat al firmei MAKITA- 
JAPONIA, organizează expoziţie de maşini e- 
Iectrice pentru prelucrat metal, lemn, mar
mură, beton şi scule aferente. Expoziţia va a- 
vea loc în data de 17. 07. 1995, orele 16—17, 
în faţa Magazinului Ulpia — Deva., Informaţii 
suplimentare la tel ,057/255868, Arad, sau 
054/622625 Deva. (412)

-- l--- -4.......... ....... Ş--

autorizat electric şi auttgcn, 
tare la tel. nr. 613327. <415)

1---------------------;------ | \
COOP. „ASTRA“ DEVA V

Bdul Decebal, bl. N,. parţer, tel. 619372. ‘ V

Partenerul ideal în domenii diverse: •
•  IMPRIMĂRI POLIGRAFICE, LEGAT0RIE. .

CARTE, ŞTAMPILE ' ■ '
— orice tip de imprimate, cărţi de vizită,

invitaţii de nuntă, lucrări de legătorie, ştam- S 
pile; ‘ - - , A

F . — preţuri accesibile, termene de execuţie ţ  
.convenabile. . ' \
•  CONFECŢII LENJERIE 

, — executăm Ia cererea clienţilor oricţ î
articole de imbri^uninte, lenjerie de pat şi de T 
corp, echipaiusnt de protecţie; !

— gust, rafinament, promptitudine. ’
•  OPTICĂ M ^C Â LĂ  }
- — serviciiv de înalt profesionalism; \

■ — faune şi lcidil# achiziţionate de la pro-  ̂
ducători de pre^ţîgju. - '  * 4
•  MAGAZINUL „MULTIFOND COLOR“ ' ţ

— gamă largă de materiale pentru zUgră- * 
vit, vopsit, hidroîzolaţîl, vopşelc auto, unnke |

— toate produsele suiiţ inţport italia. 
Apelaţi cu încredere la .serviciile ne«!d<«!

*** (35S428)

.... I
SOCIETATEA COMERCIALĂ „AU rOCOM“ !

S.R.L. DEVA . y

A deschis în Deva la parterul blocului K J 
din bulevardul „Deccbal“ (lângă mogazinnl \ 
auto-ftwio) o j

•  MĂCELĂRIE I
j prin cate se desfac, la preţuri acoeptabtie,
' carne de porc şl de vită, jumări, prcKpStflri, 

carne tocată şi pastă de mici, salsan, parizer, 
aprovizionate zilnic de la firma particulara 4 

Prod“ din Haţeg.
Pentru nunţi, botezuri, mese festive se pot 
comenzi anticipate la tel, 626156. (411)
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