
s . Lai Emlaeseu
E noaptea-ntinsă frunte -spre lumină ; 
S-au izbăvit stihiile de negurii 
Iar mările în lumânări albastre 
au dat sărutul cerului. ■ ..

Arzând, s-au răsculat din gânduri 
S-au ridicat in verzi peeeţi spre aşţ 
lat din azurul primei foi, ’ 
au înălţat o mână "v. ■ .
cu verzi peeeţi, 
cu mări şi cu morminte.

Vuind, a fremaiat din inimi tim pul;
S-au plămădit din pulbere cristale,
Iar slovele au buciumat cuvântul, 
gonind spre bolţi nebănuite trepţi, 
de palizi îngeri: 
lut ori nemurire...

E noaptea-ntinsă poartă spre lumină ;
Au izbucnit cuvintele din neguri,
"Iar aripile Patimei albastre 
s-au îmbrăcat cu stele,'
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Alegeri — iunie 1996 ° Alegeri — iunie 1996
Despre modul în care a 

fost organizat şi s-a desfă
şurat primul tur al alege
rilor locale, de duminică, 
2 iunie 1996, lumea ştie 
acum destule, deşi nu to
tul. Presa a mediatizat pe 
larg evenimentul Ca tn io- 
treaga ţară, şi în judeţul 
nostru, scrutinul a avut şi 
bune şi rele. Perioada ce- 
lor două săptămâni — în 
tre 2 şi 16 iunie — a fost 
,.■! -t, t i  pentru înlăturarea 
neajunsurilor tehnice şl 
organizatorice şi asigurarea 
condiţiilor ,-*-rfspunzătoare 
încât alegătorii, să-şl prii
tă exercita operativ şi co
rect dreptul la vot. ■ Cel 
puţin aşa au ăfirmât re
prezentanţii organismelor ■ 

- abilitate să organizeze a- 
legerile. Vom şti dacă a 
fost Intr-adevăr aşa după 
consumarea celui de-al doi
lea tur de scrutin de du
minică.

Perioada celor două săp
tămâni a fost, - desigur, şi
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pentru alegători un timp 
suficient şi necesar de re
flecţie, de formare mai 
clară a opţiunilor citi să 
dea votul. Acum este ce
va mai simplu, deoarece 
îh întrecerea pentru pos
turile de primari au râ* 
mas câte doi candidaţi. I;t 
acest timp, ei şl-au pre- 
zent i i mai intens pro- 
gi imel a , ivut întâlnit 
cu alegătorii, le-au expli
cat cine sunt. şi ce au de 
gând să facă dacă vor fi 
aleşi.
, Pe cei care aspiră la fo
toliile de primări îrt ora
şele mari, in reşedinţele de 
judeţ, i-au prezentat şi sus
ţinut chiar liderii de Ia 
centru ai formaţiunilor po
litice pe care candidaţii le 
reprezintă. Fiecare cu pro
grame — altminteri inte; 
resante, dătătoare de spe

ranţe —, fiecare cu promi
siuni, fiecare cu gânduri 
generoase, de schimbare în 
mai bine, dar şi cu amă
giri şi exagerări, sperând 
să prindă la electorat, la 
cdtăţeanul de rând. Insă 
omul venit la urne trebu
ie să discearnă cu lucidi
tate în.tre realism şi fan
tezie, să cumpănească bi- 

programpb „j pei ‘ acs.r 
tatea candidaţilor şi să a- 
leagă drept. Pentru că, deo- 
caŞidată, este sătdl şi o- 
boâit de şantaj şi corupţie, 
de dŞBSagogie sforăitoare 
şi bălatâiseli josnice, de 
promisiuni deşarte şi se.te' 
nemăsurată de putere pen- 
tru înavuţire.

Important este deci vo
tul. Votul fiecăruia. Ni
meni nu mai trebuie* să 
stea deoparte. Pasivitatea, 
neparticiparea la vot sunt

dăunătoare din multe punc
te de vedere. înseamnă 
neimpîicare pentru .mat ■bi
nele' de mâine. Înseamnă 
favorizarea victoriei celor 
nechemaţi. înseamnă accep
tarea resemnării cu starea 
de azi care ne macină e- 
xistenţa.

Nimeni nu poate spune 
cu certitudine că mâine 
primarul va schimba ra
dical in bine soarta loca* 
lttăţilor. Insă dacă omul 
este. capabil şi serios, dacă - 
se Va bate pentru rostu
rile obştii, iar obştea îl 
va ajuta şi îl va trage de 
mânecă, atunci când gre
şeşte, lucrurile vor putea 
merge pe cursul lor firesc, 
pozitiv. -■ .

Important este, deci, vo
tul. .■ , . r ■

Duminică suntem aştep
taţi cu toţii Ia urne, Este 
dreptul constituţional al 
fiecăruia. . ' ' •
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S-a mai dus un an de şcoală!
Bine-ai venit vacanţă! 

Poate nici o altă urare 
nil e rostită cu atâta sin
ceritate, căldură şi con
vingere ca aceasta. Mii, 
sute de mit de elevi o 
spun şi acum, ca în 
fiecare vară, întâmpină 
dli bucurie vacanţa, mare.

rioada de odihnă. In u l - j  
timeJe zile doar ambi- I 
ţioşi» care-şl doresc ine- j 
dii mai mari ori cei a- |  
flaţi pe muchie de cu- '  
ţit privind promova- I 
rea, se mai străduiesc, » 
sunt ascultaţi. Pe cei- 1 

preocupă mai *talii îi
Timp de trei luni ei mult programul vacan- I 
vor fi liberi să se o- ţcî, schimbul de amin- J 
dihnească, să facă excur- tiri, eventual poziţia o- g 
sii, drumeţii, să-şi petrea- cupată în. clasamentul I 

’ că timpul în tabere, în  final pe clasă. I
staţiuni ori la spaţii de Dar s-a încheiat şi ul- |

tima s săptămână de şcoa- '  
lă. Conform tradiţiei J- 
sfârşitul ei şi al a- * 
nului şcolar a  fost m ar-. |  
cat in unităţile de în- ,

r - i r i r +  ir+jrt^kh+'ir4r*r++'*r4r+-i

VA AJUNGE STAŢIUNEA BALNEARA 
CEOAGIU DOAR UN LOC DE WEEK-END ?

Dacă poposeşti, să zi
cem, miercurea în, când
va, renumita staţiune bal
neară hunedoreană Geoa- 
giu-Băr, primul aspect 
care te izbeşte « te  calmul 
ce domneşte pe străzile şi 
aleile sale; deşi suntem în 
mijloc de iunie şi căldu
rile te mână oriunde se 
află un pic de umbră, 
un ochi de apă, numai 
sub soare să nu stai. Dacă 
miri într-un loca] — şi nu 
>-unt .puţjne irj staţiune -rv 
te . contrariază ■. aceeaşi ■ 
absenţă, aproape totală, a 
clienţilor.

Cam . astfel stăteau lu
crurile miercuri, 12 iu
nie, uQpd am . documen
ta nebeta sie faţă Ce s< 
ir,tâmplă cu .staţiunea 
Geongm-B î s cochetul 
restaurant al cooperaţiei 
de ionsum, îl întrebăm 
pe ospătarul Ioan Budâ de 
ce-i lipseşte localului 
clientela. „Pentru că în 
Băi localurile se umplu 
la sfârşit de săptămână". <

Observaţia' aceasta; Z «*- 
veam s-o culegem in mul
te altey locuri. Se .pre
figura izâ > * 3,iii ţtcă c. 
staţiunea ■ Geoagiu-Băi să 
1 ovină , ioc c uta do ir 

!a sfârşiturile de săptămâ
nă ? Ar fi dureros pen
tru ■ economia judeţului 
şi păcat de eforturile 
financiare uriaşe făcute 
de-a lungul timpului pen
tru dotarea ei ca o sta
ţiune modernă.

Judecând însă lucruri

le la rece, mai are 
Geoagiu-Băi pe jtoei virio- 
întjoa de altădată1, când 
greu găseai un loc de 
parcare înde să-ţi laşi 
autoturismul ? Nu prea !

care o consemnam şi eu 
Un an în urmă.. Mobilier 
stradal degradat r t  scoro
jit, ’ o bază spoinvă vi
tregită d-» lot ze . făcea 
atractivă, parcul inundat

începând de la. gospodări
rea staţiunii,-. în sensul 
direct, restrâns,al acestui 
cuvânt, şi încheind cu 
■perspectiva ei-, . ^  •

Locuri
. ale nimănui

c Străbatem; la pas parcul 
— parc, vorba vine 
către teresa -de pe ma
lul lacului, cândva, de 
agrement;’ Aceeaşi în
cremenire în letargie, pe

de bălării, iar lacul, 
care trebuie să agremen
teze zona, a rămas o baltă 
fetidă. " Singura „pată de - 
cuioare" în acest colţ de 

' staţiune pâre să fie doar 
terasa pentru alimentaţie 
publică. Gât despre W0-ul 
public, nu jignim citito
rul obligându-1 să ci
tească despre ce poţi ve
dea aici.

• Nu-i greu să observi că., 
an u l. acesta, gazonul de 
pe oazt'e de verdeaţă ale

stajiumi n-a simţit tăişul 
coasei decât .'pe o porţiu
ne a străzii-principale de 
acces.

Şt am jC Ia Primăria co
munei Geoagiu că de toa- 
letarea spaţiilor verzi şi 

plantate şi de saliibriza-
- rea- străzilor staţiunii se 
ocupă o echipă din patru 
oameni. Pe trei dintre ei 
bhzfi întâlnit în dreptul

- vilei 6, lângă un tombe
ron. Un bărbat care

; tur <* u 'gardul viu şi două 
femei care adunau restu
rile" vegetale .în tomberon.

„Suntem numai patru 
oameni pentru toată sta
ţiunea — se lamentează 
Ioan Bacrău. Nici mături

Anchetă realizată de : 
ION CIOCLEI,

. SABIN CERBU*

(Continuare in pag. a  2.a)
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joaca, sa facă. lucruri 
.pentru care n-au avut 
timp câtă vreme erau 
l i  şcoală.

Fireşte că nu toţi e- 
:Ic vii vor avea' parte de 
o vacanţă... atât . de 
măre, nu vor fi scutiţi 
de învăţat şi de emo
ţii Absolvenţii cicluri- şi "pe’ părinţii lor. 
lor fie învăţământ care ---
au de stisţinutu examene 
r't bacalaureat, de ad

uni tere într-o formă su
perioară, au o vară fier
binte la propriu şi " Ia 

. figurat, l.i se adaugă şl 
cei care nu s-au stră
duit suficient în timpul 
anului şcolar ş i ' trebuie 
să dea' Corigente. Tu
turor succes la învăţat 
şi baftă !

; - Cei mai mulţi copii

văţământ de serbări. Ca |  
întotdeauna, serbările J 
şcolare i-au -făcut feri- g 
ciţi pe elevii premianţi I 
-' - -  - ’ -inţii lor. Cu i 
coroniţe, cu diplome şi I 
câte-un pacheţel de [ 
cărţi, premianţii şi-au |  
îmbrăţişat cu recunoş-1 ■> 
tinţă dascălii. Bunici şi * 
mămici au lăcrimat d.e ţ 
fericire, > s-au bucurat de - 
împlinirile şi bucurta ce- I 
lor mici. S-a , cântat, s-a * 
recitat şi s-a dansat. A | 
fost o risipă de cjjipuriŢ 
luminoase şi de flori, do > 
tinereţe şi de voie bună.' I

A fost... Serbările s-au jj 
, şi tineri răsuflă" însă încheiat, glasurilor zgo- j 
uşuraţi.. Pot dormi liniş- motoase ie-a luat locul * 
tiţi, fără a mai fi „deran- liniştea. O linişte grea, |  
jaţi“ de ceasul deştep- apăsătoare, aproape ne- . 
tător atât de devreme; firească" într-o asemenea I 
pot rămâne serile mai - instituţie. Pentru, un •" 
mult In faţa televizoa
relor; pot să citească ce 
le place sau să" meargă 
la joacă ori la ştrand, 
fiecare după inspiraţie 
şi posibilităţi. Câte nu 
se pot face intr-o vacanţă 
mare !

Ultima săptămână de 
şcoală, cu siguranţă cea 
mai frumoasă dintre 
toate, a făcut treeerea 
pe nesimţite spre pe-

iimp ea va fi stăpână |  
în şcoli, deranjată fiind J 
doar de forfota celor > 
ce se vor ocupa de re- I 

. pararea sau zugrăvirea j 
acestor lăcaşuri. Dar, |  
despre aceste activităţi, J 
cu altă ocazie. Deo- | 
camdată să spunem şi - 
noi împreună cu .ele- I 
vii „Bine-ai venit va- , 
canţă mare !“. \

VIORICA ROMAN ’
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Vâoforă:

Q  RAFINAMENT şi
p rin  p ro d u s e le  sale.; CAIAFA  jTfc

UcJiiSriirUt crtm ii LA'DY M
( cwcotatg} cujJolaia cu vişine, ciocolată cm cocos, ciocolată 
cm atone, cacao;cafi*, banane, cocos, eo n itk )

bra ttffy-u i &ROOS
TENTAT!A RAFINAMENTULUI I

C O M U N I C A T  
DIN PARTEA PREFECTULUI JUDEŢULUI HUNEDOARA

Ca urmare a protestului înaintat de 
Filialele judeţene ale Convenţiei^ Demo
cratice şi Uniunii Social Democrate» facem 
precizarea că emiterea Ordinului nr. 88 /  
1996 (are număr !) a fost determina
tă de faptul că alegerile din 16 iunie 
1996 în judeţul Hunedoara se repetă în 
4 oraşe şi 5 comune, iar turul II ' pentru 
alegerea primarilor are loc în 36 de uni
tăţi teritoriale. In aceste condiţii, la 
teleconferinţa cu prefecţii, din---12 iunie, 
s-au stabilit pentru comisia tehnică ju
deţeană, al căref preşedinte este pre
fectul, cât şi- pentru autorităţile publice 
locale sarcini multiple şi complexe care

să asigure pregătirea şi organizarea în 
cele mai bune Condiţii a alegerilor res
pective. în  acelaşi timp, în- pregătirea 
acestei etape a alegerilor locale sunt 
implicate şi partidele, alianţele politice 
şi electorale.

Acestea au fost motivele care au 
stat la baza emiterii ordinului, dând în 
acest fel posibilitatea autorităţilor jude
ţene şi locale, tuturor organismelor im
plicate, să-şi îndeplinească sarcinile şi 
atribuţiile ce le revin în organizarea a- 
legerilor de lâ 16 iunie.

Prefect;
COSTEL ALIC

’fJStti



xfa îanf i n d e  pen oe n t

a u tVA A H  STAÎHMEA 
DOAR UN LOC DE

(Urmare din pag. 1)

ea lumea nu avem. Doar 
nişte cioturi".

Credem că am vorbit su
ficient despre o problemă 
care în stăţiune pare a 
nu putea fi mişcată din 
Ioc. Multă lume face 
activitate profitabilă «ici. 
•fcr o uiuie a  forţelor 
p« ntru '*  rezolva nişte 
probleme de care m  

' discută c1 <*•«»» de z%  cu 
provpacă nimeni

O oază. de Lumină

jta^uaii..

f* de ac.
. după ceSA ., după ce 

■ vreo 36—3 ani au fost ad
ministrate In tocaţi# de 
gestiune, de ajunseseră 
c» vad de  ele. Nu era 
mare animaţie în incintă, 
dar tă  acea oră totul 
strălucea d e  curăţenie şi 
bun gust. Apa fti ştrandul 
pentru adulţi se schimbă 
tot fit..două’ afle. tor fft 
cel pentru copii zilnic 
Terasele pentru alimenta
ţie publică sunt concesio
nate unei societăţi mixte 
româno —■ italiene, care 
încearcă să ţină sus şta
cheta serviciilor pe care 
le —face. La nivelul bâzl 
nelor mal practică, şi nu 
rău, alimentaţie publică 
şi S.C. „Germisara", iar 
la inbrarea în ştranduri 
alte firme particulare ofe
ră minuturi. dulciuri, ră
coritoare. Cu domnul Mir- 
ceâ Hlciu, administra
torul ştrandurilor, rnt 
am putut discuta, fiind 
plecat, dar poate nici nu 
era chiar atâta nevoie. 
Gând casa e curată, nu 
trebuie să stai neapărat 
de Vorbă eu stăpânul.

Se mai lucrează încă la 
ştrandul olimpic, iar ceea 
ce a fost , cândva un 
restaurant cu autoservi
re are slabe şanse de a 
redeveni ceea ce a fost.

Comerţ fără 

cumpărători şi 

dorinţă de divertisment, 

fără ofertă

In respectul adevăru
lui, trebuie să arătăm că 
în materie de comerţ şi 
alimentaţie publică oferte
le, unele foarte tentan
te, nu lipsesc. Galeria 
de magazine de la parterul 
blocurilor de vizavi de 
parcarea de fe intrarea în 
ştrand, majoritatea cu o 
profil de alimentaţie p u -" 
blică, reprezintă astfel de 
oferte. Zăbovim mai mult 
îrttr-unul cu profil de 
industriale, cel condus de 
dna Cristina Cecmac. Lâ 
tejghea este mama dumi- 
sale. Te îmbie cu mărfuri 
de sezon, articole de 
plajă, de baie, intr-un 
sortiment bogat. „Clienţii 
lipsesc" — spune vânză- 
toarea. , ■=

Ce unde clienţi la un 
giâd de ocupare a sta
ţiunii atât de mic, în de
but de sezon estival î

In magazin & cunoaş
tem pe* soţii Elena şi 
Aurel Popescu, din Bucu
reşti.

— Venim de mulţi ani 
la Geoagiu-Băi — spune 
dna Popescu. Suntem ca
zaţi la „Sanda'* (comple

xul fostului UN CAP, ac
tualmente al MMPS —* 
na.). Mân&are bună, tra
tament dfe asemeni#- Dar 
când. te gândeşti cjft de fit 
venirea la  staţiune am a ’ 
vut o singură dată apă 
caldă, iar cea rece se dă 
cu program, no ştii ce 
să mal zici. Altădată din 
Băi se mai organizau 
excursii de o zi în afară. 
Antu netotm  —‘" nimic Tie 
învârteşti între cameră, 
sala de mese, baaa> de 
tratament,' mal faci - o 

-plimbare pe -aiet, şi ram 
acestea .sunt toate^jxjsiţ

L^lâ^seara nu_ ai unde 
să vezi un spectacol. :

Nu putem decât să lte 
dăm dreptate musafirilor. 
Din magazin, intrăm in 
Casa d e  euRurâ. Singura 
activitate posibili, e cea' i  
bibliotecii. La sala de 
spectacole tacă se Rial luf 
crează la renovare.

„De obicei, spune Isfiblioş- 
tecara Elena Fistiş, orgai 
nizăm discotecă Ia Sfârşit 
de săptămână*. '

In Geoagiu-Băl centrul 
de greutate al tuturor ac
tivităţilor pare să se fi. 
mutat definifi» la s-®1"': 
şitul săptămânii.

Aproape de miezul 

'  du refos 

al problejnelor

Documentarea acestei 
anchete a început de fapt 
cu o succintă discuţie cu 
dl Mircea Opra, şeful 
sectorului gospodărie co
munală şi locativă al Con
siliului local Geoagiu. 
Aici, aţi ghicit, se 
dă multe fire aţe proble- 

.melor spinoase din sta
ţiunea Geoagiu-BăL Ne 
vom opri la eeă care a-; 
sigură sau diminuează 
gradul de confort al unei 
localităţi — apa curentă.

— Dle Mircea Opra, 
cum se furnizează apa în 
staţiunea Geoagiu-Băl ?

— Cu program. Din
aceleaşi capacităţi dăm 
apă staţiunii, sanatoriului 
■şi comunei. : ;-

— Şi care sunt aceste
capacităţi ? ’ .

— O captare. — tratare 
sus în Băi, neautorizată 
insă sanitar, şi sistemul 
de puţuri prin pompare 
de Ia Folorit. Acesta 
a fost inundat, de Mureş 
ta  decembrie! Din ş#ie 
puţuri au* reuşit să d«- 
colraatăra două,. . ,

Deci, apa dătătoare de 
Viaţă, de igien* şi CU» 
răţenie, este practic a- 
slgurată te  Băi din două

puţuri a căror capacita
te se împărţe cu alţi 
consumatori. De unde 
apă ta  program' continuu? 
Să nu* ne grăbim însă cu 
acuze la adresa , sectoru
lui amintit. A fost creat 
reiaţi» de curând, iar şef 
are de foarte scurt 
Activitatea 
insă, căzând" in- 
primăriei Geoagiu, de 
* w  ţw*(Sa sâ eteâ te- 

- -notarea până ia această 
oră.- 'fw»* "-găsRi l" Gui R 
mai pasă de apă, când

frateBaftiar electorală aide
t m & t h  nKd-blma^de 
ouă luni ? Mai are rost 

să despicăm firul în patru 
în privinţa altor „amă
nunte" ? Ar fi consum 
muţii de spaţiu tipogra
fic. ' ;

fii absenţa diui Dorin 
Barna, directorul S. £ţ 
„Germisara", plecat cu 
treburi la- Deva, discu
tăm câteva aspecte ale 
problemei eu dna conta
bilă Victoria Popescu, 
destul de bine informată 
cu problemele societăţii 

— Noi, zice domnia sa, 
mai avem în _ proprietate 
şi administrare vilele 5, 
6 şi 10, complexele „Diana" 
şi „Germisara" şi ştran
durile. Numai noi ştim 
cum ne descurcăm cu 
banii ca să continuăm 
activitatea. Noroc eâ am 
găsit client şi am vândut 
vila 3. Acum suntem în 
tratative şi pentru vilele 
5 şi 10 şi chiar pentru 
„Germisara*.

— Apropo de „Germi- 
sara“. Aici mai funcţio
nează ceva, cel puţin baza 
de tratament ?

— Nu ntei 
ză nimic, 
să deschidem unul — 
două niveluri, până unde 
urcă apa. A:

Calfe apă... Şt iată aşa, 
cel mai mare proprietar 
de bază materială din 
staţiune îşi duce zilele 
din vânzări de .active şi. 
din ce venituri aduc ştran
durile. Dg t|nde fcşnj de 
investiţii, dacă * activitatea 
e pe sponci ? Un com
plex ca .Diana**, mândria 
staţiunii, dotat cu piscină 
şl cu tot felul de funcţio
nalităţi, are acum doar 
câteva camere ocupate. 
„Abia reuşim sâ luăm un 
salariu ca vai de el* 
zice rccepţionera com
plexului.

Asta este. Tranziţia, fă
râmiţarea şi indolenţa vor 
aduce staţiunea Geoa
giu-Băl. dacă lucrurile 
merg tot aşa, la stadiul 
de loc de a & tirm t pen
tru sfârşit de săptft&ână. 
Noroc «ă aiCl mai există 
complexul cu bază .de tra
tament ei MMPS. Nu
mai că aicb nu vin oa
meni cu b ăn i , cl cu
preponderenţă pensionari 
ori bugetari, care se ştie 
cum o duc. Cei cu bani 
mulţi pentfu consum tre
buie atraşi Cum ? Asta 
e întrebarea.

Ziua de 17 iunie 1910 
te te  data la care s-a 
«afinat actul de naştere al 
aviaţiei româneşti. In a- 
cea zi, avionul construit şi 
pilotat de inginerul AU
REL VLAICU a executat 
primul zbor pe cerul 
României.

In amintirea acestei 
zile, în fiecare a treia 
duminică din Rina iunie 
sărbătorim Ziua Aviaţiei 
Române, zi fii» care ne 
aducem aminte şi de a- 
uiatorii rare şi-au jertfit 
viaţa în, luptele de elt- 
ktm tft- naţională, care au 
căzut la datori^ scriind 
cu sânge isteria aviatici 
rdtnSne. " r,: De ’ asemenea, 
aducem un • omagiu celor.

. «are prin «ntieştetea- lor, ' 
prin ■'-itepfauăâiifitele fap
te destinate cuceririi 

V3eşa^ulpi“; aerişn, . şi-au,

funcţionea*
Intenţionăm

GAZUL, MU APA
De . aproximativ două 

săptămâni. In centrul mu
nicipiului DeVa Se «**• 
cută lucrări de schimbare 
a unei conducte de 
GAZ, nu de APA, cum

eronat a observat fotore
porterul nostru Pa vel 
Laza. R.A.G.G.L. le are 
pe ale sale. Aici, alţii 
ard gazul «i

înscris numele la . loc de 
mare ciiiste în isteria 
tehnicii şi ştiinţei, atât 
româneşti, cât şi a cetei 
mondiale. Dintre aceştia 
amintim pe iluştrii pi o- *  
nieri ai aviaţiei: AUREL 
VtAlCU, TRAIAN VUIA 
şi HENRI COANDA.

Datorită celor trei mari 
inventatori fn domeniul 
zborului, aviaţia din pe
rioada respectivă a făcut 
un salt important, care a 
contribuit şi ia naşterea 
Industriei Aeronautice Ro
mâneşti. Aşa că România 
a intrat pe ,;uşa din 
faţă" hi „Clubul" ţărilor 
producătoare de aeronave, 
iar prin fabricarea avio
nului ou -fracţie de an- -
r :  ; -
tros**, ţara ■fioastră i  rfe-
treaaftertt,.

•os**, ţara 
venit producătoare a tu

tu ro r  tipurilPf > aero

nave subsonice (planoare, 
motoplanoare. avioane de 
şcoală, utilitare, militare, 
de pasageri, elicoptere).

Cu toate greutăţile ce 
decurg din perioada de 
tranziţie, personalul din 
aviaţie (deşi acum retri
buit sub orice critică), pi
loţi, paraşutişti, mecanici 
şi tehnicieni de la sol, se 
prezintă la sărbătoarea zi
lei lor cu fapte însemna
te fit îndeplinirea misiu
nilor - încredinţate şi îşi 
consacră toată capacitatea 
de muncă şi creaţie a- 
firmării, dezvoltării şi mo
dernizării permanente a 
aviaţiei româneşti.

Avioanele cu tricolor 
sunt în întreaga lume 
mesagere ale poporului 
român, doritor de pace şi 
bună înţelegere între tea-

ŞTEFAN TOGANEL, 
Pilot instructor

Şi în municipiul Deva se desfăşoară 
pietonale. ■

lucrările de marcare a trecerilor 
’ Foto: PA VEL LAZA

Forestierii nu
v » r , ; .  ̂ J f  l~

lucrul pe care
Izolaţi în munţi, tăind şi încărcând 

lemnul pădurilor, forestierii ’ încearcă şă 
rămână «ameni, să nu se înstrăineze de 
lume. M llţi dintre ei nu sunt doar de
parte de oameni, ci şi de locurile de baş
tină, pentru că provin dm îndepărtatul 
Maramureş, descendenţi ai lui Bogdan 
Vodă. Eî atl plecat de-ăcâsă cti ani te  ur
mă pentru a  câştiga un ban. Şl plecaţi 
au rămas* Pe tmk h s n  întâlnit pe Valea - 
Dabrişoweî. <

Întâmplarea a  făcut ca 'primul „ţapi
nar" cu care am stat de vorbă sâ fie 
chiar un mararaureşan. Se numeşte Ioan 
Urda ş i este şef de echipă, 
ştiam, din cărţi şi dna viaţă,
.şefilor" nu prea lucrează» ei —  
plătiţi să stea, sări îndemne pe alţii. Pe 
Ioan Urda l-am întâlnii încărcând un ca
mion — .peridoe cu trunchiuri masive do 
fag. Un om liniştit, echilibrat, orice lu
cru pe care fl face fiind realizat fără 
risipă nechibzuită de forţă. II ajută ex 
perienţa sa enormă In meserie. Estev de 
fapt, ceea ce se numeşte un om cui cap.

— Cum aduceţi lemnul în «alea asta
îngustă In care derabia te poţi strecura, 
în care un străin, cura sunt eu, se tei- 
piedicâ la tot pasul, ba de un ciot, ba de 
o tufă...? . -

— După ce le tăiem, fasonăm orice 
trunchi şi-apoi le tragem cu tafut...

— De când lucraţi aici?
— De douăzeci de ani slujesc lemnul 

în Sectorul de exploatare Dobra aî SG 
„Sirgeţia-Forest" Deva, Lucrul e greu, 
cu toate că de Utilaje nu *ie putem lân ■. 
ge. Alături de mine l-am adus şi pe fiul 
meu, Leordean Urda. Locuim la o caba
nă aflată la 7 ten de aicî în munte.

— Unde vă e famMia?
— In Maramureş.
— Acasă mai ajungeţi din când te când?
— De Băşti ţd de (jfrăcîun. Şi, câteoda

tă, pite
— Nu vă

august, 
apucă dorul de casă?

— Ba da, dar am venit să câştigăm un 
ban. Avem atâta nevoiâ™

— Cum vi se pare salariul?
— Păf, aici e problema. E slab. La 

munca zilnică pe care o facem, e slab. 
Aici, unde un trunchi cnh asta te’ poate 
prăvăli In orice moment. © clipă să îţi 
iei ochii de la el... Iar ziua de lucru se 
întinde de dimineaţa până seara.

— Reuşiţi să trimiteţi Ceva acasă din 
banii câştigaţi?
. Cei -mai mulţi îi dăm pe mânCare, 
după ce ni se rupe din câştigul brut un 
impozit greu de suportat. •

—• Câţi oameni aveţi In echipă dv?
—. 13. Dar mai am o echipă dincolo de 

comuna Bătrâna, alţi vreo opt oameni.
—• Cum vi se par ortacii?
-— Sunt buni şi harnici. Dacă nu e cu 

supărare as aminti câţiva dintre ei: Pe
tra  Barboni (tractorist localnic), ^Vasile 
Buifibar (maramureşan — fasoaator me- 
canic), Vasile Rad, Ion Şofronică, Ştefan 
Tirean, Viorel Petrovai, Vasile Pop» Ion 
Grăciunescu, V iatei. Bistrean ş.a.

— Unde vă t «trageţi seara?
— In catenă.
— Ce mâncaţi? '
— Dimineaţa şi seara ne pregătim noi 

câte ceva cald. La amiază mâncăm doar 
rece, Ia lucru. Ce mâncăm? Pită, slăni
nă, fasole,, conserve pe care le găsim Ia 
un magasiri din Bătrâna. Asta este mân
carea noastră. Seara, de Oboseală* nici 
nu mai vedem ce mâncăm- Ltimtea ne 
vine de la d lampă cu petrol...

Sigur, cuvintele nt^şi m al-au  roaţul î 
Acest om, mai în vârstă şi atât de cumpă
tat, ne-a spus atâtea. Am reţinut Ia pletere 
vorbele toi pe care ie-am simţit pornite 
din suflet: Vă mulţumim că aţi venit să 
staţi de vorbă cu noi"! A m  privit ochii 
Iui Ioan Urda. Erau calzi şi umezi. Ne-am 
despărţit şg  greu de el, poate şi pentru 
faj^ul că. fn munte, în mijlocul pădurii, 
a temas ăfât de timarif-

.MINEL BODEA
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Una din trăsăturile de

finitorii ale economiei de 
piaţă este liberalizarea 
preţurilor şi tarifelor. cu 
introducerea asocierii In
tre cel ce produce sau 
pretează -şl■«al -ce cum
pără, deci consumă. Dacă 
intervin două elemente, 
unul benefic — con
curenţa, iar altul pertur
bator — monopolul de 
produs sau serviciu, se 

două le«a- 
. —  © abpn.knţă de 

mărfuri pe piaţă In
«iernaţii aa coneur-----
oare oferă produse de a- 
celaşl fel mai lume . şi 
mal ieftine, sau dimpo
trivă, © înţelegere ocultă, 
in car» cuvântul, de ordine 
este: „nimeni fiu vinde 
sub preţul odaie"!

măm.

raci to t,m al săraci Am 
.ţd |n  scbltBtb, până 

la sfidarea bunului simţ, 
© minoritate la început a

apoi •  mHi- 
«rdaţOor şl. te  fteaţ, *  
reultemf rlăiSob 

bîu avem nimic împotriva 
oamenilor care se- Imbo-

... încă
#a#s «otm  ©

econamfe - 'de piaţă şi a 
trecut la teftp ţu irea el.
Din păcate, punând boii 
înaintea căruţei, a  început 
nu cu «tetaabaiizarea şi 
restructurarea producăto- 
ritaii.. pentru a se crea 
condiţii de concurentă, ci 
cu liberalizarea preţurilor 
şi tarifelor. Această '  in
versare a ordini! fireşti ne 
mănâncă zilele de şapte 
ani, timp Şii* cane, ' luaţi 
ca o majoritate de Indii 
vizi, ata devenit din să-
WVVWUVVUWWVWVWV^VVVVWM^VWJWSVirUWlAdWWW WVVWVWW WWWWVV/’̂ V^

Merele şcolare mai «licitate

. gătesc p ite  m uncă,' prin 
gândire şi Iniţiativă. A- 
ceia, dacă acumulează mi- 
«arac, r a n  cw xeîîcrtat, 
pentru Că et reinvestesc 
In activităţi productive 
«au sociale, creând mereu 
locuri de muncă. Rându
rile acestea îi au ca ţintă 
pe cei care foiosindu-se 
de această sălbatică libe
ralizare a  preţurilor câş
tigă la un ' produs marfă, 
duhbi <ât fabricantul, caid 
la rondul său recuperează

wtt •* dată preţ
diletantismului ma- 

Aceasta nu mai 
îralizare, ©| dez- 

Loeic © asemene» li
beralizare jv; putea ©duce 
abundenţă de produs pe 
piaţă. Dacă totuşi comer
ţul etalează abendeitţâ, a- 
eeasta se datorează slabei 
puteri de cumpărare a 
eensumatoruhit.

Acesta este Aeocamdată 
„câştigul" liberalizării fără 
nici o urmă de control sau

din partea statului 
Guvernul încearcă acum 

să se impună, cu tentă 
pMttdistă şi electorală, in 
privinţa ţigărilor, stabilind 
preţul de desfacere la ţi
gările ditr' producţia indi
genă. Ce segment de popu-

ca
Mi 

cide 
p lac#  
elev:
Adio.
ţii m jg tfa  I W IŞ  te  «ac 
rii miei.,, f r a iErn- câtevir 
săptămâni bune celor măi 
mulţi copil şi tineri nu le 
rămâne altă grijă decât 
sa se odiîmească ş i să şe 
distreze. Fireşte Că nu toţi 
ou această şansă. Dar de
spre ei, cu alta ocazie.
, Deci să revenim te ftr  
riciţii care şi-ău încheiat, 
pentru o vreme, ©rice re
laţie cu şcoala. Ce vor ta 
ce peşte vară? Vor citi, vo r. 
urmări programele tele
vizatului vor merge la 
discotecă, la  bunici, îşi 
vor însoţi părinţii în con
cediu la-munte ori la ma
re. Cum în ultima catego
rie se pare că nu vor pu
tea fi prea mulţi {câţi pâ
r i i^  «u milioane pentru 
un concediu Intr-o staţiu
ne?!), foarte mulţi elevi vor 
beneficia de facilităţile ce 
le  sunt asigurate prin Ad
ministraţia Permanentă a 
Taberelor Şcolara Hunedoa
ra—Deva. „Solicitări ca 
In anul acesta —  mărtu
risea dl p ro l Dorin Crişan, 
directorul administraţiei 
— n-am avut niciodată. Ta
rifele la noi su n t' rezona
bile faţă de restul sejuru
rilor pentru adulţi. Aşa 
că zilnic mă sună colegi 
din ţară sâ le suplimentez 
locurile în taberele hune- 
dorene. Dar nu am de un
de, pentru că noi nu am 
moştenit © bază materială 
proprie la nivelul altor ju- 
deţrK ’

Aici în bună parte foste 
şcoli, desfiinţate prin re
ducerea numărului de co*

pi», au  devenit tabere sco
te*». In  prezent, .spune©. 
4 m  O aaâte Sm edrea, in
structori t e  judeţ funeţio*

- neazft ».• - -  CSterioara, - 
C eg  ... Sîntâraărt» Or- 
îeă, HrfSdăţel, Lăpuşrric, 
Buizeşti şi, în perspectivă, 
Ohaba. De asemenea, exis
tă aprobarea Ministerului 
învăţământului frentru a ' 
chiziţionarea unei vile la 
Geoagiu-Băi.

în taberele şcolare a* 
vin elevi din toa*

tete* Iar hunedorenil 
pleacă la  rândul lor în ta
b e re ‘Ia mare sau la mun
te. La Costineşti vor ple
ca 2400 de elevi, rar la Nă
vodari, Eforie Nord şi E- 
forie Sud alţi 1000 de şco
lari şi preşcolari La mun
te elevii hunedoreni îşi 
vor petrece o parte a  va
canţei mari la Buşteni, Si
naia, Predeal, Şanta (Păl
tiniş), în Moldova lâ Bi- 
caz şi Agafton, în Mara
mureş la Izvoarele şi 
Ştrand sau în Delta Du
nării, la Sulina. Solicită
rile sunt numeroase, atât 
pentru tabere, cât şi pen
tru excursii, fie mai scur
te, la sfârşit de săptămâ
nă, fie mai lungi pentru 
perioada vacanţei Din a- 
ceastă categorie merită a- 
mintite cea din nordul 
Moldovei în care vor ple
ca elevi de la Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi<< De
va, sau cea din Maramu
reş de care vor beneficia 
colegii lor de j a  Liceul, 
Teoretic „Traian" Deva.

Din fericire pentru co
piii noştri acum au posi
bilitatea să participe la ex
cursii externe, organizate 
prin taberele şcolare la 
preţuri avantajoase. In mo
mentul documentării, . un
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grup de elevi din Hune- 
da$oa şi Deva era la Vie
re». după cnâa relata ţii 
Văieriu Ooiciti, instructor. 
Erau în pregătire alte «ex
cursii peste graniţă. Aces
tea vor fi In Grecia, Fran
ţa, Italia sau Anglia, ţări 
cu care administraţia are 
relaţii. Grupurile de copii 
care v o ţ pleca in alte ţări 
vor avea parte fie de tai 
program de tabără, fie de 
ton traseu fcare.. să : te<8ţ*dă 
Vizitarea tptflr-- fotalftăţi
Său obiectte* Jxw tteăH s" ■{
♦orice din acele locuri.
. Permanentul du-te-vino, 
telefoanele care sună aproa
pe fără oprire, graba inter
locutorilor, aşteptaţi de 
persoane care avem* ceva 
de perfectat — aceasta es
te  atmosfera de la sediul 
administraţiei. Şi am in- 
ţe its  că până la toamnă 
aşa va fi mereu, că liniş
tea aici se va instala stela 
din noiembrie, când tim
pul se răceşte şi excursiile 
se eăresc. Şi nici atunci 
pentru mult timp, căd , 
începe sezonul de iarhă, 
Vine Vacanţa şi odată cu 
ea solicitările celor ce iu
besc muntele şi scliiul. Dar 
faptul că au mult de lu
cru pare sări afecteze mai 
puţin pe lucrătorii de la 
tabere şcolare. Ceea ceri 
întristează, după cum spu
nea dl Crişan, e compor
tarea necivilizată a unora 
dintre tinerii care vin te  
tabere, cărora părinţii le 
dau mult prea mulţi bani 
de buzunar şi prea puţină... 
educaţie. Din fericire in
să sunt destul copii cuminţi 
şi cu bun simţ care ştiu 
să păstreze dotările ce le 
stau lâ dispoziţie. .

VIORICA ROMAN 

mmmmrnmmmmmm

laţie vizează asemenea 
măsură, 30—35 la sută din 
total? Ce tec Insă cei
lalţi, care n« fumeflză. dar 
de mâncat trebuie să 
mănânce de trei ori pe 
:ţel Produsele alimentare 
industrializate—«<" pâine, 
ulei, za^ăr, preparate din 
carne şi lapte — urmează 
pe tarabele comercianţi
lor aceeaşi curbă ascen
dentă a preţurilor, pe 
care au urmat*© ţigările. 
Un produs cum este caş
cavalul — care nu poate 
fi socotit produs alimentar 
de to t  - se livrează din 
fabrici la preţul * de B— 
10609 de lei kilogramul. 
Ajunge în prăvălii cu 
14—16090 de Iei kg. Ba 
intr-un restaurant, de con
diţie medie, l-am consu
mat îa preţui de 28000 
de iei j^g! Ce-i face co
merciantul acelui produs, 
ca să obţină pe el de trei 
oii preţul fabricantului? 
Dar Guvernul şi toată ar
mata sa de funcţionari cu 
atribuţii de control par 
a nu fi observat, în cei 
Şase ani, de aşa-zisă eco
nomie de piaţă, cum se 
statorniceşte pas cu pas 
monopolul fabricanţilor şi 
apoi cel al comercianţilor, 
cum şi unii şi alţii rea-' 
Uzează ameţitori coeficienţi 
de profitabilitate, cave pe 
orice agent economic, din
te*© ţară eu veritabilă e- 
ooncmio de piaţă, l-ar 
pune pe gânduri. Cu mă
suri şdhihape sau cu ju
mătăţi de măsură, nu se 
ajunge la economia de 
piaţă, la acea economie 
coneurenţială. benefică 
pentru consum şi calitatea

,'-«iiţu.: ' j . 'v
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Se spune — şi cu în
dreptăţire — re  In fiecare 
legendă există un sâmbure 
de adevăr. Dacă aşa stau 
iucnjrîi# fă redăm mai 
jos legenda care ne po
vesteşte de unde-i vine 
numele satului Bătrlna, 
localitatea de reşedinţă a 
comunei ou acelaşi nume. .

Se povesteşte — am 
reiat de lâ dl. Avram 
Herci, contabil şef la Pri
măria comunei sus amin
tite -r- că în vremuri pier
dute In işegura eţoriei. 
pe locui, unde se află 
te  prezenţ saţul, rea o 

- singură gospodărie In care 
locuia © femele te  vârstă 
ce  ©vea un singur copii, 
un băiat cam neastâmpă
rat d*n fire. Acesta se 
ocupa cu furtul de cai şi 
de alte animale, li ataca 
şi-i jeîute Pe ©ei testăriţi. 
A fost pus sub urmărire,, 
dar a scăpat ascunsăndu- 
se prin pădurile întune
coase, în locuri numai 'de 
ei ştiute — multă vreme.

în  fine. m iest prins şi 
condamnat la ani grei de 
temniţă. Judecătorul 
tei tip isteţ, se vede — 
*-a sous ©ă îl lasă liber 
dacă merge din locul unde 
era aşezată gospodăria 
mamei sale până ia Du
năre, fără sâ treacă peste 
nici un fir de apă. Se 
piesupune că această trea
bă a fost propus# chiar 
de cel «rrifamnat -** Şi 
aeeeptată de magistratura 
din acea vreme, lucru care 
nu are nici o  importanţă.

Cu doi însoţitori călări 
©mul & pornit de Ia p 
stâncă numită Piatra lui
Filip. I-a dus pe cei din 
soaţele Iui pe cări»M în
tortocheate — numai de 
e) ştiute, şi încă foarte 
bine — ţinându-se seama 
<# cutrelrease în lung şi-n

la) ani şi ani de zile. 
Când ajungea la un pâ
râu mare sau mai mio 
© jua pe marginea lui în 
sus până ajungea la Iz
vorul «cestuia, după care 
revenea la locul dinainte, 
pe malul celălalt. Se spşne 
că a  făcut foarte, mtehe 
asemenea ocoluri tetr-un 
loc ce se numeşte te  pre
zent întorsătură dar a 
mers cu încăpăţânare mai 
deoarte. Cei trei se o- 
preau din lungul şi te* 
tortocheatul Ipr drum -dOar 
pentru a se te te i  şi a 
dormi pe timp de noapte. 
Cel ce-1 Însoţeau vorbeau 
adeseori ** firesc — cu 
{condamnatul, dar nici 
nu-1 încurajau, nici nu-1 
temuiau îndărătnicia de 
a  ajunge la capăt In sfâr
şit, tete© ' seară au ajuns 
m  © coamă de munte. 
Acolo s-au oprit, iar P- 
Btul le-a spus celor ce-1

•  * •

— Ui taţi-vă, . domnilor, 
apa aceea mafe din vale 
este Dunărea .

Era. Intr-adevăr, marele 
fluviu. După o vreme, cei 
trei au ajuns din nou în  
faţa judelui cu care 
ohiul făcuse înţelegerea.
Cei doi însoţitori au con
firmat re condamnatul a , 
ajuns la Dunăre, fără să 
teeacă peste nici un fir 
de apă, ceea ce In munţii 
Poiana Ruscăi — unde sunt 
o mulţime de pâraie şi 
pârâiaşe — era o perfor- j  
manţâ uimitoare. Judecă
torul î-a zis omv.lui din 
faţa sa:

— Eşti jîber, Du-te la 
bătrâna ta mamă din 
munţi.

Locului unde . era aşe
zată casa femeii în vârstă 
aşa i-a rămas numele — 
BATRÎNA.

TRAI AN BOXDOR
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Deş» este luna iunie {9 afară sunt călduri toride, kt ştrandul din mu
nicipiul Deva nu este înghesuială prea mare. De fapt la  torente mare 
miercuri nici nu era prea multă apă- Să fie de vină preţul de intrare ?

Foto : PA VEL LAZA
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# *.. 4 *+ bfi mmui j
întotdeauna .poeţii şi-au 

manifestat predilecţia pen
tru vieţuitoarele care tră
iesc pe pământ, în apă, 
în văzduh. Ei şi-au imagi- 
nât un „bestiar" al lor 
ca simbol magic şi mitic. 
Alături de poeţi şi unii 
dintre scriitorii bisericeşti, 
a căror creaţie este tot 

* poezie, au descris în ope
rele lor aspecte din viata 
animalelor, .in mod alego
ric şi simbolic.

Atât unii cât şi ceilalţi 
au arătat că regnul animal 
„participă plenitudinar la 
starea de graţie şi de har, 

' la ritmurile cosmice... Ia 
marea taină ir existenţei 
supunându-se cu un 
fel de cucernicie omenească 
ritualelor care le asigură 
participarea la tainele creş
tine". (Şt. Augustin Doi
naş, Viata Românească nr. 
11/1973. pag. 138).

Dacă poezia exprimă mai 
mult aspectul magic şi mi
tic, scrierile părinţilor bi
sericii reliefează sub formă 
alegorică Sau după para- 

' bolele evanghelice aspecte 
morale. Ei Urmează cu
vintele Mântuitorului. ,,Ui- 

- taţi-vă la păsările cerului"'.. 
Animalele sunt creaturile 
lui Dumnezeu oare nu pă
cătuiesc şi care, pe lângă 
foloase, oferă omului mo
dele de conduită. Mircea 
Eliade arată că „vechii pă
rinţi ai monahismului erau 
ascultaţi de animale In 
pustie, iar primul sin
drom al restaurării vieţii 
paradisiace este chiar re- 
câştigarea puterii de ă 
stăpâni fiarele". (Ist.c.l.r. 
III. pag. 208).
' Ioan " Scărarul, • îndem
nând la găsirea metodelor 
împotriva păcatului, zice : 
„Să cercetăm care animale 
saU păsări ne pândesc în

vremea sămânâturii, care 
, în vremea înverzirii-şi care 

in vremea secerişului, ca 
să punem şi ctirsele potri
vite". Tot Ion Scărarul. 

-vorbind despre căile mân
tuirii spune : „precum e- 
cu neputinţă şarpelui-să se 
dezbrace de pieleâ cea 
veche dacă nu intră prin- 
tr-o crăpătură strânsă, la 
fel şi noi nu putem lepăda 
vechile pătimi ce ne stă
pânesc ş7 vechimea su
fletului şi veşmântul omu
lui cel vechi de nu vom, 
străbate calea cea mai 
strâmtă şi plină de ne
cazuri a postului".

Din bestiarul Sf. Maxim 
Mărturisitorul fac Darte: 
leul, oaia, boul, cocostâr
cul, pelicanul. Ca să arate 
tăria leului, el zice: „Spun 
unii că oasele leului cioc- 
nihdu-se unul de altul scot 
scântei", iar despre oaie 
spune: „ptlpilâ ochiului ei 
se întoarce după soare".

„Boulj se spune că are 
inima in trei colţuri şi 
rinichii cu 5„ieşituri: mai 
are 3 stomacuri; ziua el 
are ochi luminoşi, iar noap
tea în chipul focului. O 
treime din zi şi o treime 
din noapte rumegă căutând 
spre răsărit. Nara lui 
dreaptă dă un miros bun, 
iar sângele lui omoară 
animalele domestice afară 
de câine".

Ca pildă de neprihănire, 
Maxim alege cocostârcul, 
„Cocostârcul e o pasăre

—

la „Un pumn de dolari"! 
la fotoliul de primar

Actor, producător şi 
regizor, Clint Eastwood 
este de peşte 25 ani un 
nume rostit pe toate 
meridianele. înalt, cu 
o „faţă împietrită" şi o 
privire pătrunzătoare, 
este tipul de actor spe
cific „omului din Vest“

S-a născut la 31 mai 
1933 ia San Frâncisco şi 
a debutat în „Trilogia" 
de „sBPghetti — western" 
a lui Sergio Leone „Per 
un pugno di dollari" 
(Pentru un pumn de do
lari) — 1964, „For a 
PovV DoL’ars" (Pentru 
câţiva oclari în plus) — 
1905 şi „Ti bounomil brut- 
to, il câţiva" (Bunul, bru
ta şi urâtul) — 1967.

Urmare uriaşei popu
larităţi obţinute, Ted 
Post îi încredinţează ro
lul titular în wcstern-ul 
„Hangem High" (Spânzu- 
raţi-I) — 1967. Apare a- 
poi în seria poliţistă cu 

inspectorul Harry Ga- 
laghan, început cu „Dir- 
ty Harry" (Inspectorul

I  

I
Harry) — 1971, regia Do-| 
nald Siegel, „Magnum I  
Force" — 1973, regia Tedl 
Post şi terminând cuj 
„Sudden . Impact" (Lovi-1 
tură fulgerătoare) —• 
1983, în propria regie. I 

în 1986, a fost ales! 
primarul micii localităţii 
Cârmei — statul Calif or-5 
nia, A mai interpretat ro-1 
luri In „Joe Kidd“ —*■ 
1972, regia John Sturges, |  
„Enforcer" (Impunăto- ■  
rul) — 1976, regia Ja- I 
mes Fargo, în filmele de |  
acţiune „City Heat" (Ar- * 
şiţa oraşului) — - 1984, I 
regia Richard Benjamin, J 
şi „The Dead Pool" (In- I 
tră îh joc -Moartea) — . 
1988, regia Buddy Van |  
Horn. |

■ Este disputat de pro- |  
ducătorii/pentru că se t 
produce pe, ecran în chip § 
spectaculos, fie că ga- |  - 
lopează în prerie fie că I 
aleargă cu „Cadillac“-ul I 
după criminali.. I

ADRIAN CRUPENSClII I

l

care vieţuieşte în atâta 
neprihănire, că atunci când 
are să se' împreune plânge 
patruzeci de zile. iar 
după aceea alte patruzeci, 
iar cuibul şi-l aşază • în 
arbori • undje nu e umbrit 
de nimic, ci e aer curat".

Textul, acesta însoţeşte 
un comentariu la Psalmul 
103. V. 18, 19. („locaşul co
costârcului în chiparoşi").

Maxim Mărturisitorul 
fabe un extraordinar co
mentariu la versetul: „Fă- 
cutu-m-am asemenea peli
canului singuratic". El 
scrie: „Şarpele duşmăneşte 
puii pelicanului. Deci el 
pelicanul ce face ? îşi 
aşază la înălţime cuibul

lui, ingrădindu-1; din toate 
părţile din pricina ş a r 
pelui, Ce face atunci vi
cleanul şarpe? Cercetează 
de unde suflă vântul şl 
din partea aceea îşi tri
mite veninul său de-i U- 
cide. Deci, vine pelicanul 
şi vede că au murit puii 
lui. Atunci priveşte la 
nori şi zboară la înălţimi, 
înnnzfindu-şl aripile. A- 
colo îşi găureşte Cu'ciocul 
coastele şi prin nor picură 
în ei din sângele său şi 
se trezesc". Tâlcul se în
ţelege de la sine: Pelica
nul e Domnul, puii Adam 
şi Eva, adică noi. Cuibul 
e paradisul iar şarpele e 
Diavolul.

Scena aceasta a pelica
nului constituie una din 
cele mai vechi reprezen
tări plastice din iconogra
fia bizantină, alături de 
cea -i Bunului Păstor cu 
mielul şi a peştelui — sim
bol mcnogramatic al Iul 
Tisus Hristos.

BENIAMIN BASA
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STfATI C i . .
•  încă de acum 300 de 

ani bacalaureatul a fost 
iniţial -primul grad con
ferit de o universitate (era 
urmat de licenţă şi apoi 
de doctorat).

„Baccalaureatus" în
semna un om căruia î se 
permisese să aspire la o„ 
cultură superioară, şl
mulţi tineri - al vremii se 
mulţumeau doar cu acest 
stadiu de pregătire. In ca
drul reformei învăţămân
tului din Franţa de Ia 
18Q8,. bacalaureatul devine 
examenul care încheie 
studiile de nivel mediu, 
iar „bacalaureat" acela
care pe baza luării acestui 
examen putea ocupa anu
mite funcţii pentru care nu 
se cerea pregătire d e 'n i 
vel superior. Cu acCst ul
tim înţeles, bacalaureatul 
a fost împrumutat de or
ganizarea şcolară din 
multe ţări ale lumii.

Etimologic vorbind, C u
vântul trădează 6 inovaţie 
de ordin lexical. Baccala-

rius înseamnă în latină 
„tânăr" sau „tânăr nobil". 
Pentru a sugera o asociere 
cu succestil (victoria se 
simboliza prin lauri), 
larins a făcut loc lui lau- 
reatus. Denumirea, deşi 
arbitrar creată, a făcut 
carieră, fiind azi definitiv 
consacrată.

•  Cele dintâi cutii de 
scrisori au fost Utilizate 
eu 430 de ani în urmă, fi
ind fixate pe zidul pri
măriei din Florenţa, Ele 
foloseau însă numai penţru 
a introduce în crăpătura 
lor denunţuri împotriva ce
lor bănuiţi a fi „în legă
tură cu diavolul" sau de-a 
dreptul „eretici". Este u- 
şor de bănuit că majori- - 
tatea celor astfel denunţaţi 
erau oameni de ştiinţă, a- 
cuzaţi de magie, sau duş
mani personali al denun
ţătorilor.

' Grupaj de 
ILIE LEAIIU
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UF (firi Petrov)
•  „Era un om atât de incult, încât a văzut in 

i vis o bacterie de forma -unui ’ câine mare".
•  „El avea o mână artificială. Mâna asta nu ştia 

Ide milă";
•  „Bolnavul îşi spală un picior înainte de a se 

! duce Ia medic, ajuns acolo, el observă că şi l-a spă- 
| lat pe cel sănătos";

•  „A avut loc un concurs de mincinoşi Pre 
Imiul. întâi l-a luat cel care a spus adevărul";

•  „De ce trebuie s-o respect pe bunica? Ea nu 
îm -a  născut pe mine
i • '  „Toţi oamenii talen taţi scriu în mod diferit.
J Toate nulităţile scriu la fel şi chiar cu acelaşi scris";

•  „Avea o faţă strălucitoare, senină — o faţă 
nerăvăşită de exerciţiile gândirii"; /

•  „Spune-mi ce citeşti, şi-ţi voi spune de unde 
|a i furat cartea":

•  „In acea casă de nebuni toţi pacienţii erau
[normali"; , ■-.■■■■■■
| •  „Câinele este intr-atât de credincios, încât
i nu-ţi venea â crede că omul merită o astfel de iu- 
| bire";

•  „Pe obrazul: său mâi ardea sărutul incandescent
S al trădătorului"; i
J  •  „Ediţia de seară a ziarului a scris despre e-
J elipsa, de soare cu un astfel de orgoliu, de parcă zia-[ 
;rul ar fi provocat-o...“. •> .

•  „Dumnezeu m-a trimis la voi, pentru-ca voi să-mi ! 
{daţi de l.ucru";

•  „Ivanov se hotărăşte să facă O vizită regelui 
[ Aflând de asta, regele renunţă la tron".

Selecţie de ILIE LEAHU

I I

„Nu pot vorbi decât 
cu glas scăzut şi e prea 
mult zgomot pe lumea 
asta ca să mă pot face 
auzit de un mare număr 
de oameni. Nu-mi pare 
rău".

„Caracterul se probează 
în Infern, nu în Paradis".

Adrian I)o ho taro

. , _  O —

«T „Fereşte-te de omul J
| Julien Green prost. El are mintea o- |

dihnită".

1 — O — Din înţelepciunea po- ,

j poarelor

V.; „Dacă Dumnezeu nu -  O -  j
1 există, atunci totul nu 1

■ * este decât' cenuşă". „Prin muncă îţi > plă- j
I teşti viaţa; leneşul fură 1

Mircea Eliade societatea si înşeală na-. J

1 tura". . |
*

1
— 0  — Napoleon |

| — O — j
l „Amarnică muncă e 1
- W:. aceea a cărei singură „Intr-o noapte albă In- i
j ♦ăsplată dătătoare de veţi mai multe decât în- '
*
{

bucUrie .este plata". tr-un an de somn!*.

Napoleon Cioran 1
I 10
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Oameni! învăţaţi dar fără talent propriu, |  
adică purtătorii fiinţei moarte, mi-I închipuiesca 
ca o sală întunecată cu o uşă de intrare şi cu u n a | 
de Ieşire. Ideile străine Intră printr-o uşă, trec i 
prin întunericul sălii şl ies pe uşa cealaltă, indi-l 
ferente, singure şi reci. I

Capul unul om de talent e ca o sală iluminată,! 
cu pereţii de oglinzi. De-afară’vin ideile într-ade-| 
:văr re'ci şi indiferente —■ dar ce societate, c e l 
petrecere găsesc. în  lumina cea mai vie cle-şi g ă - I . 
sesc pe cele ce s-aseamăn, pe cele ce le contra-■  
riază, dispută — concesii şi ideile cele : mari,! 
chintesenţa vieţii sale sufleteşti se uită Ia ele," 
dacă şi cum s-ar potrivi toate fără să se contrazică. I  
Şi cum ies ele din această sală iluminată ? Multe î  
întâi inamice ies înfrăţite; toate cunoscându-se, I 
toate ştiind 'clar în ce relaţiuni stau sau  ̂ po t. 
sta — şi astfel, se comunică şi auditorului şi- el |  
se simte în faţa unei lumi armonice, care-I a-« 
trage. De-aceea mulţi.oameni învăţaţi vor fiinţa |  
cum că au un fond negru în sufletul lor, deasu-j 
pra căruia toată ştiinţa lunecă de la urechea cu f 
care au auziţ-o, la gura cu care-o transmit" altora. ■

- La un om cu talent, fondul e luminos, ei su n ţ |

„Din pulberea iubirii..
f  „Eminescu al meu, sin- pe care ne-o dă fatali- 
i  gurul şi unicul obiect al' ta tea cu toată ferocitatea - 
I dragostei mele, singurul răzbunătoare. 1
î  şl Unicul motiv al d u - Iartă şl iubeşte-mă, i  
f rerll şi fericirii mele, VERONIGA î
1 lată că pot în sfârşit Miercuri, 23 decembrie f
* să-ţi scriu odată cu por- 1881, Iaşi. f
t  nire duioasă şi iubire. ... s-au născut si au

Binecuvântez fatalita- murit în acelaşi an, iu- l 
tea care, după ce m-a bindu-se pe tot atât de i  
făcut să vărs lacrimi a- mult pe cât de neferi- l  
mare, mă lăsă acum să citi au fost. Poate că I 
nu îmi mai stăpânesc geniul eminescian ar fi f 
lacrimile de fericire, care rămas şi mai solitar, ab- |
sunt mult mai rebele *- J ~ * -i----- 1--î ••
decât cele din alte dăţl.

Să-ţi mai spun iarăşi 
că îmi eşti drag şi în 
ce- măsură umpli golul 
acestei vieţi neînţelese 
şi cum aduci tu pace

sent în depărtarea lui *
siderală, dacă prin iu- i  
birea lui pentru Veroni-j. 
ca nu s-ar fi întors I

rcătre lume.
Luceafărul coborât în j* 

uJiţelş laşului va fi fost * 
in sufletul meu care privit îndelung de fata jf 
poate nu-i decât un abis de împărat, până ce, la f

ce conţine .capul |  
oamenii casei sunt mult mai însem-l

mai mari prin cugetările proprii 
lor, figurat
naţi în rang decât oaspeţii ce intră-şi ies. |

în genere orice cap omenesc seamănă C-o I 
odaie, numai întrebarea e ce fel de odaie, ce a e r!  
şi ce lumină e în ea şi ce societate găseşti aco- ■

to~“ 1
. MIHAI EMINESCU I

C U G E T Ă R I  / |

de MIHAI EMINESCU |
•  „Arta este senină şi veşniqă. Dramele lui»

Shakespeare şi comediile lui Moliere se vor putea |  
reprezenta şi peste mii de ani şi vor fi ascul- I 
tate cu acelaşi yiu interes, căci pasiunile omeneştii 
Vpr rămâne în veci aceleaşi". I

•  „Trecutul — o feerie înmărmurită, viitorul!
— umbra". I

•  „Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte,I 
pe care a fost s-o aibă. Educaţia poate să dezvolte! 
puterile minţii existente, nu poate pune însă ceea"

dintre cele mai nepă
trunse şi în care icoana 
ta fermecătoare s-a gra
vat pe veci! " - '

Dacă între tine şi mine 
e dragoste, noi trebuie să 
binecuvântăm împreună 
ironia soartei. In mize
ria asta a lumii, tre
buie să primim cu inimă 
bună o clipă de fericire,

Ice nu-i .
•  „Mulţi lucrează, dar puţini gândesc". -
•  „Nimic nu e mai periculos pentru conştiin-l

ţa unui popor, : decât priveliştea corupţiei, a nu-5 
li taţii Recompensate, decât ridicarea în slăvi a l  
nemerifuiui". i

•  „„Poezia — trandafirul ce creşte în potir d e |
aur, sufletul frumos". ! *

•  ,In tre  caracter şi inteligenţă n-ar trebui s ă |
existe alegere ... |

Inteligenţe se găsesc adesea —> caractere foar-| 
te rar". 9

•  „Niciodată o vorbă nu poate înlocui o re a - | 
litate, niciodată fra2a culturii nu e echivalentă c u | 
munca reală a inteligenţei, niciodată fraza liber-1 
taţii nu e echivalent» cu libertatea adevărată". |

f  •  „Geniul ? — A doua creaţiune a lumii prin 
artă".

Selecţie de ILIE LEAHU
I
I

Intorcându-se acasă pe 
neaşteptate, \  lordul Nor- 
man îşi găseşte valetul 
tolănit în fotoliul său, vor
bind din sticla sa de 
whisky şi fumându-i ţigă
rile.

— James, zice lordul
furios, poate vrei să intri 
şi în dormitor la soţia 
mea ... •

— O, da ! — răspunde
James, însă aştept şofe
rul i să iasă. de-acolo ...

Doi prieteni stau de 
vorbă :

— Ştii, în ultima vre
me am devenit- foarte dis* 
trat. Am început să uit 
numele amantelor mele.»

Asta nu-1 nimic l So-' 
ţia mea e şi mai distrată. 
Ea uită frecvent cum 

_mă cheamă, iar când mă 
'strigă foloseşte nume ab
solut străine...

+
E a : ■■.

Mai bine pleacă, a-

Viena, au putut fi a- . 
mândoi atât de asemănă-1 
tori şi-atât de diferiţi. J.

La 15 iunie a murit I 
Eminescu, iar la 3 august f 
1989 a murit Veronica, f 
dar mormintele lor au > 
rămas departe unul de l  
altul...". i

Selecţie şi prezentare î  
de ILIE LEAHU < 

*•—*—*—*—+•—*—*—*— 1
cum o clipă l-am auzit 
pe soţul meu intrând.

El i
— Unde-i uşa din spa

te ?
E a : '
— N-avem. uşă din spa

te.
El:
— Bine. atunci unde 

vrei să ţi-o fac ?
+

Intr-un magazin de tex
tile din Manchester, pro
prietarul a găsit, după o 
spargere, următorul bilet i 
*,Am aflat că nu aţi 
plătit prima de asigurare 
împotriva furtului. O voi 
achita imediat şi vă voi 
trimite chitanţa". Şi chi
tanţa a venit.

+  ^
. La un moment dat, în 

timpul zborului, un avion 
se întoarce cu burta în 
sus. Pentru a calma pasa
gerii cuprinşi de panică, 
stewardesa iese din cabi
na pilotului şl spune:

— Totul e în ordine. 
Pur şi simplu coman
dantul avionului are gu
turai şi în clipa asta îşi 
pune picături în nas ...

Prevestiri de timp \ i
LUNA IUNIE

după un calendar din 1941

Iunie mai uscat decât umed umple buţile 
cu vin.

Oamenii şi vântul de iunie, curând se 
schimbă.

Iunie umed şi rece strică întreg anul. 
Călătoria furnicilor vesteşte timp bun. ’ 
Omidelc multe sunt semne de vin şi grâu 

mult. j
Săritul peştilor vesteşte furtună.- j
De sunt mulţi bureţi iuţi, iarna viitoa

re are să fie uşoară.
Rusalii umede, Crăciun graşi
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ORIZONTAL : 1) Acţiune periculoa
să în urma unui atac la deposedare — 
Marchează uri gol după o tragere în ... 
aer ; 2) Pregătit odinioară pentru sigu
ranţă în preajma porţii — Rezultat no
tabil, la o întâlnire interţări; 3) Re
zultate obţinute prin aplicarea presin
gului pe, teren (sg.) — Menţine statu-

quo-ul după disputarea unei etape; 4) 
Personaj secund al statuilor ecvestre — 
Acţiune neregulamentară întreprinsă pe 
la spate ; 5) Tradiţionalul echipament alb 
al jucătprilor noştri — Licoarea persisten
tă în „cupa celor învinşi; 6) Cantonament 
autohton pentru o formaţie de ... B — 
Linia de plasare a zidului cu evoluţie la 
înălţime ; 7) Selecţionat recent în lotul 
de tineret al Stelei — Surprinşi în ofsaid 
aproape de la început! ; 8) Plasă întinsă 
în urma unei pătrunderi. în adâncime 
— Contraatac (!) realizat cu siguranţă 
în faţa porţii ; 9) Acţiune în careu fi
nalizată cu un şut în gol — Primul re
marcat ia un joc al piticilor qlteni;, 10) 
Pierdere recuperabilă în faţa propriilor 
spectatori — Component de bază al lo
tului mare.

VERTICAL : 1) înaintaş remarcat în 
faza de concepţie — Fluier al arbitrului 
marcând începutul ostilităţilor pe teren; 
2) Aflat în stare de suspendare tempo
rară de-pe teren — Realizează un marcaj 
strict pe to t terenul.; 3) Golul, de onoa
re consemnat în urma unei acţiuni per
sonale — Acţiune destrămată a unei îna
intări avântate j 4) Mod de a pregăti te
renul pentru evoluţii de calitate — 
înaintaş penetrant pe post de trăgător i

5) Specie de „furnici cu umbrelă" sud- 
americane — Bază meliferă în variantă 
indigenă; 6) Accident banal pe teren, 
îrt urma unei alunecări — Celebru ata
cant la - deposedare pe terenurile pari- 
ziene; 7) Centru de antrenamente în 
cantonaipent! — A percuta cu întârzie
re la o acţiune personală; 8) Lansat în 
atac în urma unor provocări — Rezultat 
cu multe goluri, consemnat la pauză ;
9) Atac făţiş pentru înlăturarea favoriţi
lor — Atac în trombă punctat cu trageri 
repetate; 10) Evită depăşirea limitelor 
regulamentare de joc — Aria de selecţie 
a lotului reprezentativ. )

Dicţionar : ATTA.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
- „FIAT LUX 
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

I) NEMIŞCĂTOR; 2) ETER — CLA
PE i 3) RATON — ORAŞ; 4) ANONIM
— GIP; 5) B — LIMAN — T I ; 6) DT
— CITEŢ — R; 7) ART — CURATA ; 
8) TARE — ROPOT ; 9) OPURI — ZECI:
10) REPARTIŢIE.

MAT tN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei-:
Alb: R cl, Dd 3, Nd 8, Nc6 
Negru : Rb 4, Db 6, p c 5.
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SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NR. TRECUT:
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SA NE AMINTIMCă T Â F O S T  OBATĂ'll
Discuţia cu directorul 

Căminului cultural din 
Buceş, dna Elena Leahu, 

i  a fost ampfâ şi interesan- 
1 tâ. Am reuşit să cunoaş- 
1 tem» în felul acesta, cum 
|  « ladeşte şi cum acţionea

ză, cum colaborează şi 
«cum este ajutat un om 
de cultură, nicidecum un 
administrator cultural. 
Centra administratorul 
f^ţltural, salariul cu nare 
este remunerat este aşa 
f l  aşa, pe măsura -gestio
nării unei sărăcii pre
destinate să depindă de

i  «ta buget tot mai auster 
al consiliului local. Pen* 
tru omul de cultură, sa
lariul cu care este re
tribuit este unul de

* mizerie şi batjocură. Pe
■ drept cuvânt se întreba 

interlocutoarea noastră,, 
•ea  de fapt o  Întrebare 
« e tn ic ă : „Dacă foruri
le  competente au  laţe*: 
jeg importanţa muncii 

■rtoastre, atunci nu «nai
■ţ * s tt nimic de ffemtt
• Faste an i ne vom amin

ti că a fost cândva o
S spiritualitate locală, o 

activitate culturală, care
■ ■ a păstrat ţi valorificat 

w  a avut mai bun co
muni iau a satului. Men
ţionez ca nu fac această 
muncă pen tru că sunt re
tribuită. O fac pentru 
plăcere !*;

în  acest moment îi vi
ne rândul reporterului 
să se întrebe : Oare cât 
timp vor mat exista ast
fel de oameni „roman- 
tici“, cura este directo
rul căminului cultural 
din Buceş ? Vor mai fi, 
până într-o zi ... Despre 
lege se spune eă e  -dură, 
pentru că este lege. De
spre batjocura omului 
de cultură, ce se poate 
spune ? I Că primeşte 
114 000 lei pe .lună t Mici 
măcar media pe ţa r i  a 
salariului pe care i l  poa
te oferi România ta  a- 
ceastă cră l Despre spri
jinul altor factori, nu 
«te mâi pune problefna:

„Nu te refuză, dar nici 
nu te ajută" I 

Consiliul Iccal a repa
rat Căminul cultural din 
Buceş, saţul centru de 
comună. Pentru Stănija 
n-au mal fost bani, Iar 
instituţia se află Intr- 
un stadiu de-degrada- 
m  avansat La Dupâ- 
piatra s-a ridicat când
va 9  construcţie ju o - 
nuramuiă*. eu două ni
vele. Funcţional e doar 
parterul. Dup! revolu
ţie nu s-a mal făcut 
nimic. Nu ştim cine ar 
putea contiâba investi
ţ ia ? !

0*0*. *

Directorul, Căminului 
cultural din BuCeş-

Dotarea aşezămintelor 
de cultură de pe raza 
comunei a devenit o no
ţiune tot mai vagă. Lo
calnicii spun că este la... 
pământ. „Dacă aş avea 
măcar o staţie de ampli
ficare — se întreabă şi 
nu poate răspunde dna 
Elena Leahu. Televi
zorul este vechi de când 
lumea. Instrumente mu
zicale mal există, dar... 
degradate. Filme nu mai 
rulează pentru că nu au 
fort* rentabile. Se pare 
că protecţia socială, de
venită o poveste, s-a ex
tins şl în domeniul spi
ritual.- Oare se mai gân
deşte cineva (cineva 
sus-pusl îa oamenii de 
rând de la care au 
'aşteptat f i ăşteaptă , un 
vot favorabil pentru încă

patru ani ?! Noi zicem 
că « puţin probabili", 

în  aceste condiţii di- , 
ficile, un om de cultură i 
cum «ste d n a , Sena 
Leahu se ,>bate cu mo
rile de vânt" şi face lu 
cruri pe care în alte 
mUHe comune nu le-am 
întâlnit „Sunt de doi 
ani director de cămin 
cultural Avem pregătit® 
doua ansambluri folclo
rice.' Unul de obiceiuri 
şl datini „Găzduţa", la 
Dupăpiatrâ, cu o frumoa
să prezenţă scenică dată 
de Obiceiul In sine, dar 
f i  de costumul popular 
autentic, o formaţie de 
dansuri La MfcSBeni 
există un teatru foldo- 
Tlc, tet grup vocal şi 
un grup de uitoare. {stri
gături cu tematică sa-; 
tirică). încercăm să «vi-, 
tkm  influenţele străine, 
«tei ales tn  ţdstumul 
popular {costumele de 
la  Dupăpiatrâ şi Stănija 
sperăm sâ rămână aşa 
cum le-au gândit crea
torii tor — na.). De pre
gătirea formaţiei de dan
suri te ocupă Eugen 
Codrm care, la rândul 

«ste conştient dte

fel şi cântecele populare' 
cu ritm de ţarină ! O- 
cupându-mă direct de 
ansamblul de la Mihăi- 
ieni am reuşit să mă
familiarizez, sâ cunosc 
foarte bine tradiţiile din 
zonă. In ansamblul de 
la Mihăileni am cuprins 
şi tineri din Buceş . La 
costumul popular, o piesă 
de mare preţ este eojo- 
eeîui; ©In păcate, doar 
două femei din comună 
mai ştiu să-l coasă cu 
modele filiforme, cu
mătase neagră. Nu ştim 
cine va prelua tradiţia. 
La căminul cultural, lo
calnicii s-au întâlnit du 
apreciaţi scriitori hune- 
d ore ni şi creaţia lor, au 
participat la alte mani
festări cutturalortis- 
tice". MINEL BOBEA

SA PREVENIM DIZENTERIA
Dizenteria este o boa

lă infecţioasă acută pro
vocată de bacilii dizente
riei» care . se înmulţesc 
In intestinul gros al o- 
rtarite. Boala se carac- 

- tettoaatză prin dureri ab
dominale, scaune diarei
ce cu mucozităţi, une
ori cu sânge Şi puroi, 

repetată a nece
sităţii de a avea scaun 
neinsaţltă de alimentarea 
de materii fecale, febră 
şl frisoane. . - "f

îmbolnăvirile apar mai 
ales In. sezonul cald, fiind 
f e t i z a te de prezenţa 
toMţŞtelor, d a  consumai de 
fnsete şl legume nespă
late. Copiii mici sunt mai 
des afectaţi. Sursa dd 

-InSecţie o constituie oa- 
Mtertii bolnavi şi purtătorii 
de barili dizenterie! {con
valescenţi sau purtători 
«Snfttoşij. Aceştia elimi- 
toR bacilii prin scaun ş i ' 
«Mttaminează apa de băut, 
legumele, fructele şi alte 
alimente, precum şi dife- 
rttc  obiecte. Muşine pot 
Jhvn^ioriari bacilii di
zenteriei din tocurile con
taminate cu materii fe
cale pe alimentele lăsate 
descoperite.

Boala se transmite de 
obicei prin consumarea u- 
nor «alimente contamina
te. Mâinile murdare si

obiectele infectate favo
rizează m ult'  transmiterea 
bolii. Apa de băut poate 
fi contaminată prin pă
trunderea microbilor în 
conductele fisurate sau în 
fântâni. In  special tacâ-. 
muri le, vesela, clanţele 
uşilor pot fi contaminate 
de bolnav, îmbolnăvin- 
du-i astfel pe cel «are le 
manevrează.

Apariţia bolii este favo
rizată de condiţiile neco- 
respunzătoare de  Igienă 
personală şi alimentară, 
adică mâini murdare, ali
mente preparate şi păstra
te în condiţii nelgienice.

Receptivitatea {posibili
tatea de a  face boala) 
este generală şl măi 
mare la copii decât la  
adulţi. Acelaşi om se 
poşte îmbolnăvi de dizen
terie de mai m ulte. ori, 
deoarere boala1 nu dă imu
nitate .

Prevenirea bolii se rea
lizează acţionând asupra 
sursei de infecţie şi asu
pra căilor de transmitere. 
Sursa de infecţie fiind o- 
mul bolnav sau purtăio-. 
rtfl, aceştia:' trebuie izo
laţi prin internarea tor 
in  spital. Aşadar, dizen
teria • este o boală cu 
izolare şi spitalizare obli
gatorie! în spital se a- 
plică tratamentul' cu

antibiotice, iar Ieşirea _ 
bolnavului din spital are 
toc «turnai după trei eo- 
proculturi de control ne
gative. Bolnavii proveniţi 
dai sectorul alimentar şi 
al aprovizionării cu apă 
sum urmăriţi; şi după 
externare. Se face dez- 
inîecţia riguroasă a tu- 
turor obiectelor bolnava' 
lui {rufâria de pat, len
jeria, vesela), precum şi a 
closetelor utilizate de el. 
Coniacţii din familiile 
bolnavilor sunt suprave
gheaţi de personalul dis
pensarului, care trebuie sâ 
la măsurile necesare J n 
vederea depistării pre
zenţei barililor dizente
riei to materiile fecale.

De o deosebită impor
tan ţi este distrugerea 
mixtelor cu ajutorul in
secticidelor.

în  sectorul alimentar şi 
a l aprovizionării cu apă 
se iau măsuri speciale 
de protecţie şi de aplica
re strictă a normelor- i- 
gienice — examene copro- 
togioe periodice făcute 
personalului, igiena , in
dividuală, ferirea ali
mentelor de muşte şi căl
dura. . ■

Br. VARGA CMESMNA,
I.P.S.M.P. Hunedoara

ŞI MECIUL ULTIMEI ŞANSE 

A , POST PIERDUT DE TRICOLORI
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Meciul ultimei şanse de a  ne califica mai de
parte,la ®M® W  a fost pierdut de tricolori te  faţa 
bulgărilor feu 1—0. Ai noştri rid au jucat râu 
nici cu Franţa, eu bulgaril.au fost mult mâl buni. 
Şi cu toate acestea, românii au trebuit să pără
sească terenul Învinşi. Din nou tricolorii au luat CU 
Uşurinţă golul, în  minutul 3, StoicIkov este găsit 
bine cu an baton, îşi toca In viteză „traseul" spre 
poarta Iul Stelea, Belodediri pierde startul şl-i .«ca
pă pe cri mai bun înaintaş al Bulgariei şi SeJymeş 
nu izbuteşte sâ-1 pană pictorul ia baton, iar Stcriri- 
kov, din interiorul careului B execută pe Stelea şi 
1—0. Românit nu acuză golul ca te  partida cu Fran
ţa  şi îşi reiau atacurile spre poarta lui Mihaitov. 
Numai că pe teren tricolorii mai aveau un adversar, 
pe arbitrul Peier Mikkelsen (Danemarca). După o 
e’xcelentă situaţie ratată de puţin de Hagi, care a 
executat magistral o lovitură liberă» Mihaitov a 
scos miraculos de stfb bară un gol ca şl făcut, puţin 
timp mai târziu, în minutul 34, Dorinei Munteanu 
este deschis excelent de; pe dreapta şi şutează vio
lent de la 29 m, puţin lateral, mingea ,,muşcă" 
transversala şi intră bine după linia porţii ţcilm 
bine M  văzut Ia TVj însă arbitrul ne refuză golul i

î s  repriza a doua dominarea românilor s-a ac
centuat, Hagi ' şi colegii săi au făcut eforturi mari 
pentru a egala. Ocazii au fost, dar fie că s-a opus 
portarul Mihaitov, fie c i s-a ratat de puţin..Ca şi 
în partida anterioară cu Franţa, tricolorii au fost 
deficitari ia  finalizare. ''Dacă te  primul meri sin
gurul remarcat a fost Hagi, de această dată, pe 
lângă Gicâ Hagi îi putem nota şi pe Prodan, D< Pe- 
trescu, Gh. Popescu, Selymeş. Steleâ a. scos o min
ge de gol la o ocazie rarisimă a lui Lecîkov, scăpat 
singur to careu, cu 3—4 minute înainte de înche
ierea meciului. A fost singura ocazie & bulgarilor, 
cu adevărat periculoasă, in repriza a doua.

Ai- noştri mai au de disputat meciul eu Spania, 
marţi» IB iunie, de la 18,30. Iată formaţia aliniată: 
Stelea, O. Petrescu, Iletodediri, Prodan, Selymeş, 
Hagi, Gieâ Popescu (Gâlen), i. Lupescu (Ad. Ilie), 
D. Munteanu, Lăcătuş (V, Moldo van), piM»»ctoîi»

' v.'"- SABIN CERBU *

O N Cl m in u t e  
DUPĂ MECI I

«ANGUEir NWDANES- |
C U : „Practic «echipa *
noastră naţională a tea»* 
Uzat deja o  «nare perfer-| 
manţă. ajungând la* 
EURO *96. Evident m  « e l  
pene rău că nu reuţâţn* 
a! todftiiiilti' competiţia, I  
dar nu trebuie să le re -;  
prcşâm bâteţdor fiindcă I  
însuşi făptui că suntem -  
Intre rele 16 echipe te l  
turneul final este ceva,- 
Sigur, toată lumea ar f i |  
dorit să ne calificate mai ■  
departe, însă aşa este in f  
lotbaL Avem timp să a-

t
fost bun, re a fort rău* 
şi să tragem concluziile I 
necesare. Cu Spania v a l  
fi un «nari de palma- 1 
rea» de orgoliu". |

GICÂ HAGI: „A rhl-jî 
trul ne-a tratat cu o sUr-* 
prinzătoare uşurinţă. G o-| 
lui a fost valabil si nici a 
«năear să nu t« consulţi |  
cu tuşierul ? Nu ştim i 
dacă era altă echipă In* 
locul nostru si ar fi tieo-* 
cedat cu atâta uşu-1  
rintâ. Trecând peste arta,* 
cred că s-a văzut că e -1  
chipa noastră a jucat! 
bine. eă a muncit şi" 
ara dovedit că lumeal 
poaţe încă să vorbească* 
bine despre noi".

GH. FOPESCU: „G oi 
toate că remiltatele «iui 
ne-au fort fatvorabae.l 

.noi, românii, am arătata 
un bun nivel de joc.1  
ne-am creat şi o seamâa 
<te ocazii d e , goL Dacă* 
golul nostre. ar fi foşti 
validat, attui. era sfâr- il 
şidd acestui meri. Păeat* 
Câ ®e-a lipsit claritatea* 
în faţa porţii şi... fina-J 
Uzarea*, i uî J*v
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a l p a y  a  fo st  l a u d a t
PENTRU CA A GREŞIT

Fundaşul tare Alpajr Ozaîan a fost 
lăudat pentru fair-play-ul de care a 
d a t dovadă ia meciul cu Croaţia, când 
a renunţat să «  faulteze din spate pe 
Goran Vlaovic, iar acesta , ă marcat. 
„A fost un exemplu ideal despre ceea 
re  am vrea noi să vedem** a declarat 

le Federaţiei cehe tfe fotbal,

pionatul helvet. Mai puţin reuşită »-ata 
dovedit a fi tabela electronică de sem-,|
«aîare a s^imbărilor, jucătorii nefited|| 

stare să descifreze numereleuneori în
afişate,

JOJRDl c r u v f f  s u b  t e n s iu n e

I
I
II

« f  Chawfikf. ă  i  I n t a i i l i r i
oficialilor U-EFA pe te a »  fuir-piay-ului. 
In schimb, selecţi ane rai turc Fatih Te- 
rlm nu este deloc încântat de telul In 
care a abordat faza Alpay, dar'cu toate 
acestea şi-a apărat jucătorii: „Cred că 
echipa a jucat bine, dar a pierdut după 
ce a primit un gol In ultimele minute, 
dln  ̂cauza lipsei de experienţă".

OLANDA —» ELVEŢIA 2—u
ARBITRII AU OCHI ŞI LA SPATE ?

După 47 de cartonaşe galbene şi 2 
roşii, arătate la primei® 8 meciuri ale 
turneului final din Anglia, UEFA a 
confirmat frica cea m are a  jucătorilor : 
arbitrii au ochi şi la spate ! Ua dispozi
tiv special, activqt de arbitrul de linie, 
atenţionează centralul de ceea ce se 
petrece în spatele său. „Dispozitivul 
este de un ajutor considerabil în momen
tele când arbitrul central este CU spa
tele la cel de margine şi ultimul vrea 
să îi atragă atenţia ori doreşte să îi 
semnaleze o eventuală cerere de 
schimbare a trnuî jucător" a  declarat 
un purtător de cuvânt al forului eu- 
ropeant Dispozitivul a fost testat cu 
succes timp de două sezoane fn cam-

« M i s M r e iM i

Fiul celebrului fost mare jucător Jo-b 
h a » ‘ttoojrfţ atacantul Olandei,!
nu 5-a ridicat, îa  irim u i mori al echi-1 
pei naţionale, la înălţimea aşteptârilorS 
(0—0; m - Hcoţtej."JErte,; d  cauza pentru* 
care tânărul fotbalist (22 de ani) oco-2 

t̂e presa. Răspunsurile sale se rezu-l 
I, te  cele mal multe cazuri, la doarS 

an „Nu“ sau un ^Da''. Cruyff Jr. a d e - | 
clârat înŞăs eă li piapş turneul şi se i 
simte bine h ţ Anglia dâr, •«* siguranţă, 1- 
n(j o arată. ţ^Tu vreau să vorbesc despre |  
rning. Cel ir.aî important lum i este cu m | 
joacă echipa, nu cum evoluează fiecare* 
jucător*. Dar a venit meciul cu Elveţia * 
şi primul gol al olandezilor a fast mar-* 
cat chiar de... Ctuyff <Jr..| * I  .

PLATT ACCIDENTAT |

Internaţionalul englez-Davjd Platt este! 
incert pentru meciul eu Scoţia, de sâm -î 
bâtă. Accidentat la o coastă, David P latt*  
a  încercat sâ se antreneze cu formaţia,* 
dar accidentarea pare ceva mai gtavă* 
şi a fost trimis pe tuşă. „David are o j  
problemă la o coastă. Accidentarea s -a l 
produs la meciul cu Elveţia şi am crezut * 
câ se va. reface. Dar când a încercat * 
mişcări mai rapide pe teren, mPam dat I  
seama că nu o sâ reuşească, aşa că l-am 1 
trimis în sate de gimnasiică" a dedarat*  
antrenorul Venables. ■
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DE EA POUŢIA SANITARĂ
In săptămâna preceden

t a  în controalele efectu
ate s-au constatat din 
nou' abateri de la nor
mele igienico — sanitare. 
Au fost sancţionaţi un 
număr de 34 de agenţi 
economici. lăsând  la o 
parte sancţiunile aplica
te pentru nevizarea au
torizaţiei sanitare de func
ţionare , pe care nu Ie 
mai publicăm, nu putem 
să nu-f amintim pe acei 
agenţi economiei care în
calcă regulile de igienă, 
fapt care ar putea duce 
la îmbolnăviri-.

Astfel, pentru păstra
rea alimentelor perisabi
le la temperaturi ridica
te a fost sancţionată cu 
75 000 lei S.C. „Santa* 
RND BODICO" SNC Pe
troşani. fo t  cu 75000 lei 

.a u  fosţ amendate . S.C. 
„MARGARETA** SRL Pe
troşani, S.C. „Birrex* SRL 
Haţeg, 150 000 Ier, S.C. 
Pal SRL Petroşani, cu 
75 000 lei, S.C. Libert 
Corn DV Impex SRL Vul
can cu 225 000 lei, iar S.C. 
Ircom imex SRL Tîrgu- 
Jiu, punct desfacere Pe
troşani, cu 359000 lei.

După cum arfi mai scris, 
unii agenţi economici iţu 
respectă măsurile stabi
lite de I.PJS.MJP, Astfel: 
S.C. Missj Nemet Com. 
iLupeni, S.C. Catin Prest 
Com SRL Lupeni au fost 
amendate cu 200 000 lei, 
şi respectiv 250 000 lei.

Dezinfecţia este Un pro
cedeu important în distru
gerea multor categorii de 
microbi, dar, din păcate, 
este adeseori neglijată. 
S.C. Spicul S.A. Secţia 3 
Livezeni a fost' amenda-

mirai colii fi^ud SRîj Lw* 
peni cu 75 000 lei, iar 
conducerea Secţiei matern 
nitate a Spitalului Lu
peni cu 100 000 tei.

In perioada de - mai 
sus, în timpul controa
lelor efectuate s-au a- 
plicat sancţiuni în valoa
re totală de 2 975000 lei!

în această perioadă vor 
fi- verificate' unităţile de 
interes turistic. Despre 
aceste acţiuni» yă vom in
forma în numărul viitor 
al ziarului „Cuvântul li
ber".

Poliţia sanitara 
:j Deva
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NUMAI PENTRU AVIZAŢI ?
Asociaţia Producătorilor 

şi Importatorilor de Auto
turisme (APIA) a adresat, 
marţi, Executivului o 
scrisoare de protest ţa 
legătură cu recenta hotă
râre guvernamentală de 
exceptare de la plata ta
xelor .vamale a  unul con
tingent de autoturisme din 
import, a declarat Marius 
Carp, directorul APIA.

Executivul a aprobat ex
ceptarea de la plata taxe
lor vamale a autoturisme

lo r  din. import cu o capa
citate Cilindrică cuprins! 
între I 400 şi 1 500 cmc, 
în limita unui contingent 
în valoare de 12,1 milioane 
dolari. Administrarea con- 

IOAN STOICA..
Ioan Stoica, patronul cir

cuitului de întrajutorării» 
Cari tas din Cluj-Napocaf 
a fost pus in  libertatf, 
miercuri, de către Curtea 
Supremă de Justiţie (CSj|.

PWn decizia din 12 temje 
ax., CSJ a  admis recursul 
declarat de Stoica şi de 
Parchetul Cluj şi 1-â a- 
chitat pe patronul Ca- 
ritas în ceea ce priveşte 
infracţiunile de gestiurţe 
şi bancrută frauduloasă,

Din determinările ana
litice privind calitatea fac
torilor de mediu, în ju
deţul Hunedoara, in peri
oadă 3—9 iunie 1996 — e- 
fectuate în punctele', de 
control al calităţii aeru
lu i au rezultat următoa
rele .

r ■. — Pentru concentraţii; 
le poluânţilor gâzoşi şf 
pulberi în suspensie, valo
rile medii şi maxime s-au 
menţinut» în  limitele im
puse la toate punctele de 
control i ' ■ ■

—- Valorile maxime la 
pulberi m suspensie au 
coincis ch : valoarea limită 
admisă şi aiU fost înre
gistrate în zona Hune
doara, în zilele de 4 şi 7 
iunie.

— Pulberile Sedimenta^ 
bile au înregistrat depă
şiri ale limitei^ admise, 
în zona Chişcădaga de 3,3 
ori, şi în zona Teliuc de 
8 ori ■■

—< Valorile radioactivi
tăţii BETA globale s-auînt- 
cadrat in limitele de va

riaţie ale fondului natural

aplicat ' pentru primele 4 
luni din acest an penali
tăţi fo valoare de 80 mi
lioane lej îa -E.P. Petro
şani şi a întocmit un act 
de contravenţie în valoa
re de 1,5 milîoane'~lei Ia 
E.M. B ir baterii, 

fo t  pentru depăşiri ale
pentru foţi factorii de me- valorilor limită, R.A. Rţ>
dîu;

— Indicatorii de calita
te pentru apele curgă
toare de suprafaţă au  co
respuns în general cu li
mitele impuse. Materiile 
In suspensie pe râul Jiu 
provenite în principal de 
la unităţile de preparare a 

: cărbunelui prin evacua
rea apelor uzate incom
plet epurate, prezintă 
pentru această perioadă o 
valoare medie de 962 m g/ 
1 şi o valoare maximă de 
1693,0 mg/1, înregistrată în 
data de 5 iunie a.c.

Pentru depăşirea valo
rilor limită stabilite la e- 
vacuafea Ir» apele-de su
prafaţă, R.A. — Apele Ro
mâne — EGA Tg. Jiu a

mâne — SGA Deva S ş-
plicat în cursul lunii mâi - 
1996 penalităţi în valoa
re de peste 12 milioane 
lei, din care menţio
năm : S.C. Prestatorul SA 
Haţeg cu 2,5 mii. lei, S.C. 
„Avicola?* S.A. Mintia şi 
Bălata cu 3,97 mii. lei, 
S.C. „Suinprod" SA Orăş- 

cu 2,98 mii. lei* fitie
S.C. „Activitatea1* * SA Q- 
răştie cu 1,07 mii. lei. S-a 
întocmit şi un proces 
verbal de contravenţie ,in 
valoare de 1,5 mii. lei Ia 
S.C. „Comtour Lowe“ SRL 
Deva pentru evacuarea de 
ape uzate fără să deţină 
autorizaţia organelor de 
gospodărire a  apelor.
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Livrare imediată din atee !

tingentului se efectuează 
prin licenţe eliberate de 
Ministerul Comerţului, du
rata exceptării fiind cu- 

.prinsă între 6 iunie şi 20 
iunie a.c.

Hotărârea a fost 'apro
bată la 28 mai şi publi
cată în Monitorul Oficial 
la .9 iunie, perioada ră
masă până la 20 iunie fi
ind foarte scurtă pentru 
derularea importului, £n 
eazul in care importatorul 
a luat cunoştinţă de exis
tenţa HG abia Ia publi
carea ei, a apreciat Carp, 
sugerând că „hotărârea a 
fost dată numai pentru 
avizaţi*.
IN LIBERTATE
săvârşite In perioada 1991- 
1994. De asemenea, in
stanţa supremă l-a condam
nat pe Stoica la un an 
şi şase luni de închisoare 
pentru falş intelectual şi, 
constatând că el a execu
ta t întreaga pedeapsă, a 
dispus să fie pus imediat 
in libertate. ;';'V

Ioan Stoica , 4 fost a- 
rnstat la 25 august 1994 
sub acuzaţia de înşelăciu
ne. bancrută frauduloasă, 
fete intelectual şi folosirea 
creditului SC Caritas în 
interes personal. El a 
fost acuzat că prin orga
nizarea circuitului Caritas, 
în perioada 1991-1994, a 
păgubit mii de persoane 
şi statul român cu sute 
de miliarde de lei.

Pe 16 îtinie 1995, Tribu
nalul Cluj I-a condamnat 
pe Stoica la şase ani de ' 
închisoare pentru gestiune 
frauduloasă, fels intelectual 
şi uz de fels. Patru luni 
mai târziu. Curtea de A- 
pel Cluj I-a condamnat pe 
Ioan Stolpa la doi ani de 
detenţia pentru gestiune 
frauduloasă şi la plata 

- a 3i 334 900 de lei daune 
către statul român. Pa
tronul Câritas a - conside
rat pedfeapsa Curţii de A- 
pel prea mare şi a  atacat 
decizia acesţeia cu recurs 
la Curtea Supremă de 
Justiţie. De asemenea, Par
chetul Cluj ceruse instan
ţei supreme să-l condamne 
pe Stoica pentru toate 
infracţiunile săvârşite de 
el în perioada funcţionării 
jocului de întrajutorare 
Caritas.

17 IUNIE
•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană ’
•  100 yeni japonezi 
t  I  liră sterlină
•  1 franc elveţian 
o 1 franc francez
•  100 lire italiene

Cursuri de. referinţă 
a  României.

1996

m m  , - m m
ale Băncii Naţional0  -

— 259® tel
-  t‘Ji» lei
-  2 7 »  m
— «84 m

H

SUCURSALA DEVA cu sediul în 
str. Libertăţii, bloc: J, scara: D. ap; 
ţel; 230293

Aţşr^nTfMi dte S.C. *ftJ(0 KCft* CtUJ-WAPOCA 
«octet»** 4»  v**or» raolMtta** ev aociol
«• pW, 1500 OOQ OOO l*i 'ritu* ; >

ashpIun». a,*u. • eiurrţ*.
CIu) o . * *  u,<. o.

' Plofefti. 5,,U  W«f». Sibiu. SlmrliNI 11—
Tkryv Mur*,, ZafŞu

•  C u m p ă ră  f i  v in d e  a c ţiu n i (c e r t if ic a t*  do a cţio n ar) la  I 

C G fle rc ia le  p r iv a tiz a te  p rin  o fe r tă  p u b lică  cu m  şunţ;

C 0 M A T  - D eva , C h im ica  O raştic , Favior O r ă ş tia .

U rşu» C lu} • N ap oca, A p u iu m  A lb a  lu lia , « te .

•  P re ia  o rd ina  de vân zare  /  cu m p ărare  de acţiu n i tra  

la  I v r »  de V a lo r i Z u c u ra it i  p en tru  to c ie tă ţ i  c u m  s u n t;  

C O N D O R  - D eva , A2 0 M U R E Ş  - Tg . M u re ş . S A N E V IT  vA r«d <

A R T R O M  ■ S la tin a , U A M T  - O ra d e a , e tc .

ţ ţ  F o rm e ază  ş i •d m in it t re a z a  p o rto fo li i in d iv id u a le  de y a ta r l  

m o b ilia ra  a le  c lie n ţilo r;

•  în to c m e ş te  d o c u m e n ta ţie  necesară s o c ie tă ţilo r  c o m t r c t f l t

p e n tru  a f i adm ise  la  b o ta  Bursei; , f . -  I

ş  în to c m e ş te  d o c u m e n ta ţie  p e n tru  rea liza re a  unei e f e r f # ~ “^«* J 

p u b lice  /  p riv a te  de m eto ra re  a  c a p ita lu lu i, pen tru  

s o c ie tă ţile  ca re  doresc sâ se c ap ita lizeze ;

•  P e n tru  o fe r te le  p u b li ţe , as igură  p lasarea  tit lu r ilo r  de 

v a lo are  p rin  sucursa le le  p ro p rii şi p rin  s ind icatu l 

realiza» in ace s t scop.

•  E fe c tu a re a  de  a n a lize  d iag n o s tic e  a s itu a ţie i fin a n c ia re  

•  s o c ie tă ţilo r  in  v ed erea :

•c u a n t if ic ă r i i  re n ta b ili tă ţ i i c a p ite iu rd o r ei;

< s ta b ilir ii c o n d iţiilo r  ele e c h ilib ru e c o n o m ic o  lin a n e ia f )

» e v a lu ă rii g ra d u lu i de risc;

• fun densoptării e v e n tu a le lo r  p o lit ic i de in v e s tiţ ii f i  a  

p e rsp ec tive lo r s o c ie tă ţii în  d ife r ite  v a ria n te  a s tru c tu ră r ii < 

c a p ita lu lu i u t iliz a t.

m

ALPREST SERyiGE.4NTERNATIDNÂl|
3400 Glu}-Nap6ca. fer. 064-438586;; ' j.;

« s a u  fel. /lax: 064-'r24580 ■* .

vinde Pastă de Tomate
fîrKcittii ?0g Sft borcane 420mJ,^Q0mT>

Bulion m Ketchup »

CORPUL EXPERŢILOR C&NTABILI 
SI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

FILIALA HUNEDOARA—DEVA 
Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, etaj II, cam. 22-23 

Te|eJon/Iax 214658
Reamintim că dosarele pentru înscrierea la examen in vederea 

bândirii calităţii de expert contabil vor conţine documentaţia prevăzutăi; 
de H.G. 316/1985 şi anume: 5

— cerere de înscriere (tip)
— certificat medical
— actul de studii — copie autentificată
— copie autentificată de pe cartea (te muncă
■—• dovada practicii in specialitatea contabilitate, eu menţiunea te» 

tribuţiilor profesionale îndeplinite . - a
— certificat de cazier, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte dej 

data depunerii cererii de înscriere
— chitanţa de depunerea taxei de examinare, pentru expert 

tabil, de 250 000 lei.
Dosarele complete se vor depune Ia sediul filialei, până pe dai»] 

de 25 iunie/1996, susţinerea examenului având loc în data de 29 dunifi] 
1996, ora 9 a.m., Ia Şcoala Normală „Sabin Drăgoi“.

Anuhţăm totodată că in cadrul filialei C.E.C.C.A.R. HUN 
— DEVA, pe data de 1 iulie 1996, m*a 9a.m., vor începe cur: 
instruire a  experţilor contabili şi a ziltor specialişti din economie In 
domeniul evaluărilor de bunuri, active şi întreprinderi.

Informaţii suplimentare la telefon 214658.
BIROUL PERMANENT (467)

? ^ W v W WkViV W /v a * » W iV c .v .-A W V v .Y .v .- .V '-rv v w v  r t w .v .v r t ’
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VANZARI -  
CUMPĂRĂRI v

•  Vând (schimb) aparta
ment 2 camere cu garso
nieră. Dacia, tel. 211850 
(160), pârii la ora 16.

•  Vând ' tractoare 445,'
0  650, U651. Bretea Mu- 
resană, 291,
£ l  (399737)

•  Vând teren intravilan
în Geoagiu-Băi şi '  bici
cletă bărbătească „Pegas", 
nouă. • (fel. 616590, după 
Ora #). ■„. -t;i; j . ...

' Vând combină" cere
ale Epple Mobil, cu mo
tor . Mercedes, tractor 
Şteyer C0 GP, cu cositoa
re. Tel. 642078.

a . (9625)
•  Vând Renault 11, 

1985, înmatriculat, • ava
riat dreapta, T500 DM, 
Audi 100, Diesel, înmatri
culat 1980, 2200 DM, ne
gociabile, comupa Ribiţa, 
«r.‘ *23.

(9195)
•  Vând apartament 3 

camere, central, Brad, cu 
îmbunătăţiri şi 2 garaje, 
CU beci. Tel. 650707.

(9197)
•  Vând -  autocamion 

SRD, motor Saviem 6 t, 
stare excClentă. Brad, 
telefon 655169.

. ’ (9198)
•  S.G. "Zarandtrans SA 

. Brad organizează licitaţie
publică în ziua de 1 iulie 
1996, ora 14, pentru în
chirierea unui spaţiu de 
284 mp hala şi 875 mp te
ren, situat în . str. Vână
torilor, nr 47. în incinta 
societăţii. Relaţii supli
mentare la tel. 6513i0, fax ' 
650778. <9i98)

•  Vând casă în zona
pieţei Obor, tel. 714310 şi 
combină treierat păioa- 
Se. Tei. 667170. „......

• (8344)
•  Vând remorcă 5 to

ne, ’ 1700 000, * negociabil, 
Pestişu Mare, tel. 721 lf$.
1 (8347)

•  Cumpăr apartament
Z camere, decomandate, 
central, etaj 1—2. Telefon 
723428. , (8348)

•  Vând rulotă comer
cială (Germania), deose
bită, eu dotări, preţ a- 
vantajos. Inf. zilnic, 8 — 
20, la tel. 729205.

. (8349)
•  Vând garsonieră De

va, KogăLniceanu, 56/15. 
16 rAilioane. fără nego
cieri, ' (172)

•  Vând un ha teren
arabi], Ilia (la Valea Bă
trână), lângă sosea. Tel. 
615769. ' (173)

•  Vând casă, Săcârâmb
166, 50 000 000, negocia
bil. 667234, după ora 20 
sau la domiciliu.

. ' i (169)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, etaj 
I, ultracentral, Simeria, 
tel. 661352. -
r ’ ;' (ieşi;

•  .Vând tractor (J 445, 
negociabil,' ' preţ 1? (>00 000 
lei, vizibil la Sala Spor
turilor Deva.

(166) -
•  Vând tractor U 445 L.

defect şi incomplet, ne
gociabil 2 800 000 lei. De
va, tel. 613777, după Ora 
19. ' : ■ , (166)

•  Vând spaţiu co- 
mercial. dependinţe, 
grădină de vâră cu 
posibilităţi de extin
dere zonă centrală, 
oraş T.upeni. Telefon 
561264 0  63)
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•  Vând apartament 2
camere, îmbunătăţit, car
tier Dacia, Al. Salcâmilor, 
bl. 32, s g . 3, ap. 57, De
va (9873)

•  Vând garnitură hol. 
bej si maşină Alba Lux 
15 5 '(noi). Tel. 611679.

' (161)
•  Vând apartamerit 3 

camere, Mihai Viteazul, 
bl. - • 46, etaj 3, ap. 17, 
piaţa centrală Deva. *

.. (154) .

•  Vând două aparta
mente, v două, respectiv, 
trei camere. Tel. 628632.

, (9896̂

•  Vând câsâ, grădină,
curte. în sat Herepeia, nr. 
13. . , ' , (9544)

•  Vând casă la Cozia 
şi grădină cu ' pomi, teren 
arabil. Tel. 225610 .

• ' * (330054)
. •  Vând urgent apar
tament 4 camere, Deva, 
Liliacului, 219478, 214936, 
225522. (165)

•  Vând teren arabil 
1 45 ha, în Boholt, tele
fon 617975, după ora 20.

• • (178)
•  Aduc bere Aurora —

Ciucaş la butoaie de 100 1, 
la comandă. Deva, telefon 
222328. (181)

•  Vând apartament 4 
camere, parter. Gojdu. 
Telefon 636830.

. (485).
•. Vând urgent Dacia 

1300, stare foarte bună, 
preţ 5 500 000, negociabil. 
TeJ» 613806. (' 70738)

• în c h ir ie r i

•  Caut pentru închirie
re apartamerit cu două 
camere sau garsoniera,

, exclus Micro 6, 7. Tel. 
724695. (8345)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie 
veteran, pe numele Hob-

' "jilă Sţeriari. O declar' nu®,.

#;-Pierdut -legitimaţie de 
Serviciu, eliberată de F.E. 
Deva, pe numele Hockl 
Âlfred. Se declară nulă 

(330052)

OFERTE 

DE SERVICII

•  Economist, contabil 
autorizat ţin evidenţa 
contabilă pe calculator. 
Tel. 6G1613. după ora 17.

(9864)

•  Contabilă cu 'expe
rienţă tin evidenţă con
tabilă. Tel. 621241. > •

(167)

S.C. „AMD* —. 
Atelier Mecanic" SRL 
Deva, ' eu sediul în 
Deva, str. Portului,, nr. 
2, angajează : lăcă- 
tuşi confecţii ' metali
ce, categ. III-1V; roun- 
eitrri necaiifieaţi. In
formaţii la telefon
222199, . v ' - ■

■ ■ (9Q93)

DfVERSE

•  .Societatea Comercială 
Zarandtrans SA Brad a- 
nunţă intenţia de majorare 
â tarifelor ia transportul 
ele- marfă şi reparaţii 
auto, începând cu data de 
17. 07. 19M, cu un coefi- 
eierit ‘riew2C\ ca urinare a 
creşterii preţului la com
bustibili, anvelope. piese 
de schimb, energie elec
trică ete.

, , (9199)

•  S.C. Alfa Corpimpex
Deva anunţă majorarea 
preţurilor cu amănuntul de 
la-, zero la 90 la sută, în
cepând cu data de 1 iu
lie. (9881)

•  S.C Nicom Impex 
SRL Hunedoara anunţă 
intenţia dri majorare a 
adaosului comercial de Ia 
0—100 la sută, începând 
cu 15 iulie 1996.

•‘ ■7 (164) ;

•  S.C. «Ţara Haţe
gului" "6.A., cu sediul în 

• Haţeg, str. Horia, nr. ,7,
tel. 770109 ; 770450, orga-' 
nizează licitaţie pentru 
închirierea chioşc meta
lic, situat' în str» Munţii 
Retezat, începând cu data 
de 2i 07. 1996, în fiecare 
miercuri şi vineri ale 
săptămânii, între orele 
10 şi 12. Oferta şi con
sultarea se fac zilnic la 
.sediul societăţii. (O. P.)

COMEMORĂRI

- 0  Comemorăm un ari de 
la trecerea în eternitate a 
iubitei noastre mame, soa
cră şi bunică . 'ry  ■ 

FLORICA RUSNAC
Chipul tău blând îl vom 

păstra viu în sufletele 
noastre. Copiii, ginerele, 
nora şi nepoţii.

DECESE r—

•  Cu ‘ sufletele în
durerate soţia Lenuţa, 
copiii Leonardo şi 
Nelu anunţă" împlini
rea a trei ani de la 
dureroasa despărţire 
de cel care a fost

IOAN POPOVIC1 
(BARONUL)

un om de o deosebită 
nobleţe. Chipul tău 
drag va rămâne veş
nic în inimile noastre^

- (9881)

■ Familia Marchiş
anunţă împlinirea a 
tase săptămâni de la 
trecerea în eternitate 
a celei care a fost
minunată soţie, ma
mă si fiică

VIORICA
■ rarastasul şi slujba
.de pomenire vor a- 
vea loc dutninică, 16 
lUn-c ora 10, la Bi- 
seii<a din Lăpugiul .de 
ips . . (170) ;

•  Familia îndure
rată aduce un ultim 
omagia celui- cate - a 
fost un om de o deo
sebită- omenie, un 
părinte deosebit pen
tru copii, nepoţi şi 
pentru toţi cei căro
ra le-a slujit o viaţă, 

preotul
PETRU GAVRILA
Nu te vom '  uita 

niciodată. Soţia, co
piii, nepoţii,: fratele 
cu familia. înmor
mântarea în 16 iunie 
1996, ora 13, în satul 
Poiana, com. Balşa. • 

(184)

•  Colectivii! de ia 
S.G. Contrasimex De
va este alături de fa
milia inginer Ştelian 
Popescu la durerea 
pricinuită de decesul 
soacrei sale. Transmi
tem sincere condolean
ţe. (174)

, §  Cu nemărginita 
durere familia Po
pescu Stelian anunţă 
încetarea - din viaţă 
după o lungă şi grea 
suferinţă a celei care* 
a fost o bună mamă, 
soacră si burtică 

MARIA MIHART 
în etâţg de 84' de 
ani. înmormântarea 
are loc Ia cimitirul 
Eminescu, azi, 15 iu
nie, ora 13, de lâ 
Casa Mortuară Deva.
." ’ ,-x

•  O moarte fulge
rătoare l-a secerat din 
viaţă pe cel care a 
fost un minunat soţ, 
tată1 si bunic

ARISTOTEL < i - 
SABAU (TOTEL) 
înhumarea, azi, ora 

13. ţa :> Cimitirul din 
Călan. Soţia. ,

- (188)

•  Fiii Lucian şi Cor
nel, nurorile Mirela 
şl Corina, nepoţii 
Alexandru şi Cosmin 
îţi - vom păstra o veş
nică amintire pentru 
că a i . fost un bun 
tată si bunic ,  .>■-

ARISTOTEL 
SABAU (TOTEL)

(188)

•  Familia .ludele 
este alături de fami
lia Sabău greu încer- 

> cată de dispariţia ful- 
, gerătoare a cuscrului 

SABAU 
ARISTOTEL

(188)

DE LA INSPECTORATUL JUDEŢEAN 
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR V

I TRAGEREA • • ■;
i SUPER LOTO 5/4(1

"DIN 13. 06. 1996

- 25, 18, 26, 1, 27, 21.

T R A G E R E A

'  EXCEPŢicM ALA EXPRES 

- D IN  19. 06, 1996

I
I

Extr. I :  16, 39, 53, 29, 52, 417
Extr. a Il-a : 34, 49, 29, 26, 9, 48. 46, 7.
Extr. a IlI-a : 52, 13, 54, 8, 27, 19, -33, 51.

Prin cele două bule- 
tine de avertizare pro
ducătorii agricoli sunt în- 
cnnoştinţaţi că se află 
în actualitate, aplicân- 
du-se -până la data de 
18 iunie a.c,, tratamen
tele pentru combaterea 
Rapănului, Viermelui 
merelor şi păduchelui 
din Şan-Jose, precum şi 
a bolilor la culturile de 
castraveţi.

I« primul caz trata
mentul se face cu Dithâne 
(Vondazeb) 0,2 la sută, 
plus ' Carbetox 0,5 ’ la

sută, sau Decis 0,05 la 
sută. Timp de 14 Zile 
fructele se vor opri de la 
consum, iar; . apicultorii 
vor izola albinele pen
tru 72 de ore.

Combaterea bolilor la 
‘ castraveţi se face cu 
Turdacupral 0,4 la sută, 
Vondazeb 0,2 la sută, 
Curzute plus . T 0,25 la 
sută, sau RidomiJ 0,25 
la sută. înainte de apli
carea tratamentului, stu- 
parii vor izola albi
nele pentru 48 de ore.

CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia licitaţie publică, ce va avea loc 
in data de 19. 06. 1996, ora 9, .la Judecă 
toria Hunedoara, biroul executor judecătoresc:

— apartament 4 camere, situat in Călan.-w 
str. Dr. P. Groza, hr. 26, sc. 2, ap, 26;

— spaţiu comercial compus din bar, ali
mentară, situat in. Hunedoara, bdul Dacia, nr.
1, bl. 38, parter.

Informaţii suplimentare la tel. 211853.
(468)
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S.C. ICE FELIX FCE S.A.
. D E V A

Tel./fax 054/212236, 054/217331 
VINDE DIN STOC :

Cuicutetoare BC 2000, HC 91, HC 91! 
calcu|^oare de birou şi buzunar, telefoane di
gitale AT&Tr Obrdless, alarme auto, sirene 
piezo, calculatoare PC 586, imprimante Â 4, 
aspiratoare JVW 1300 W, receptoare satelit 
Smartrack, rCi? GoldStar, Prima, Daewoo, 
casetofoane date,, creioane optice, multimetre 
digitale, starter neon. ,

(330518)
. «

S.C. PELITAROM S.R.L. SIBIU.

Vinde din stoc piele blanc vopsit pentru 
hamuri. >

De asemenea, execută la comandă curele 
de transmisie, orice dimensiuni.

Calitate’ excepţională, preţuri convenabile: 
Relaţii la tel/fax: 069 — 210422'sau tele

fon: 426355, între orele 8—16_z (469)

CONSILIUL LOCAL VEŢF.L

Anunţă LICITAŢIE publică in data de l 
iulie 1996, ora 10, in vederea vânzării maga
ziei din Leşnic. în caz de neadjudecarc. li
citaţia se Va relua in fiecare z | de luni, la-ora 
10. Informaţi! la telefon 665135.

. r  ' . (330521)

"A'.’a râit<zt de

CASA DE PRESĂ Şl,EDITURA 
CU VÂ NŢUL LIBE R ^  DEVA

soţiei-** otţv.ţţi ostiei
imnameuiaia ia Registrul Comerţului Db*q cu nr. 1/20/618/1991. 
Cont: 4 0 7 'ilîlîU  5.CR Deua, Cod t o ' i  2 ‘ | - S î )

CONSILIUL DE ADMINiSIRAţd
DUMiTRU GHEONÎA, preţodinto [redactor fel)

*4 L.BtSiU liTRAH, uicepreşedinte (redortot ;sl adj.)
X  SABIN CfRBU. WINEL 80DEA, NIC01AÎ .AC9B.. atithrI 

Adresa redacţiei: 2700 -  0f»«, st-, I Je.c ->br!«, ar. 
1î, judeţul Hensdcam, Teletoane: 2M27S; 2JÎ1S7; 211269; 
625904 (corectura), Fas: 218061
V !•;* eog i Upundere pentru canţinutul crtknlîlor j perrtd
autorii acestora.
O Redacţia au râtpunde materia! sau mţ'el pentru urt>,c ele 
necontrsctute trimise zlamJuî din pro an a tîtiţiarivâ c colaharatorilar. 
ri Mosuscrisele (peblic«*e sau nu) »u sj .rropo.ai-i autorilor,

rLaru! tx»-.utat ja S.C. „Pofida*#" S i D*»a
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Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8—18, Ia sediul 
redacţiei si la telefonul 2M275

, ■  Sâmbătă, 15 —- Dumiuidft, 16 iunie 1996


