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„Apostoli de la margini, adunaţi-vă în sa
tul Ghetsimani şi îngropaţi trupul meu, iar Tu 
Fiul şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu“.

(Sfetilna Praznicului)

dreptat azi paşii pe că
rările sfinte ce duc că
tre biserici sau mănăs
tiri, unde ne vom putea 
împărtăşi din plin de bu
curia praznicului de azi. 
Adormirea Maicii Dom
nului " nu' înseamnă nu
mai încheierea vieţii ei 
pământeşti, cfşi ridicarea 
ei cu trupul la cer de 
către Fiul ei şi Mântui
torul lumii. Dar este bi
ne să ştim curft s-au în
tâmplat lucrurile la A- 
dormirea Maicii Domnu
lui. cum s-a mutat Mai
ca vieţii de la noi la cer.

Mai .înainte cu trei zile 
Dumnezeu a trimis pe

Cu un astfel de glas 
i . l-a chemat Maica Dom-
1 nului pe cei doisprezece
; apostoli, care erau răs

pândiţi în lume, ca să-L 
vestească pe Iisus Hris- 

; tos, ca să o petreacă pe
ultimul ei drum* pămân
tesc. Cu un glas ca aces
ta ne • cheamă Stăpâna 
noastră şi pe noi credin
cioşii, ca să ne adunăm 
o dată pe an la un loc, 
spre a cinsti praznicul 
Adormirii Maicii Domnu- 
lui, cu smerenie, rugă
ciuni şl cânturi de lau
dă. Ecoul acestui glas a 
răsunat adânc în sufle
tele noastre şi ne-am în-

ADORMIREA 
M AICII DOMNULUI
arhanghelul Gavriil ca să 
binevestească mutarea ei 
la cele fără de grijă. Ve
nind arhanghelul Gavriil, 
a adus Prea Sfintei Fe
cioare Maria o ramură 
de finic, după cum la 
Buna Vestire îi adusese 
un crin. Ba vestea ador
mirii ei, Maica Domnu
lui s-a bucurat că pleacă 
la Fiul ei, în Ierusalimul 
ceresc. îşi vesteşte rude
niile, le cere iertare, îşi 
împarte puţinele lucruri 
şi, în liniştită .rugăciune, 
aşteaptă .trecerea la cele 
cereşti. In această liniş
te şi pace sufletească se

adresează celor din jurul 
el şi le spune: „Iată, a 
sosit vremea ca eu să vă 
las şi să mă duc la Fiul 
Meu*. In marea durere 
pe care au simţit-o rude
niile şi cel apropiaţi Fe
cioarei Maria şi Fiului ei, 
Iisus, la adormirea ei, s-a 
întâmplat o minune, care 
i-a bucurat, umplându-le 
sufletul de speranţă, căci 
un vuiet a cutremurat 
casa şi nori luminoşi a- 
duceau pe slăviţii apos
toli din toate părţile lu
mii, ca să fie de faţă la 
îngroparea Maicii Dom
nului. - ,

Pentru orice familie, 
şl mai ales pentru cea 
creştină, cea dintâi do
rinţă şi grijă este ca, la 
moartea celui drag din 
familie, să fie de faţă 
toată familia, . rudeniile, 
prietenii şl cunoscuţii. 
După îngroparea Maicii 
Domnului, târziu, noap- 

' tea, soseşte din India şi 
Apostolul Toma, care» 
printr-o lucrare a lui 
Dumnezeu, nu a fost de 
faţă odată cu ceilalţi a- 
postoli.- Dorind să vadă 
cinstitul trup al Maicii 
Domnului, merge cu a- 
postolii şi, deschizând 
mormântul, constată . că 
acesta era gol. Dumne
zeiescul său Fiu şi-a ri
dicat slăvită Sa Maică 
cu trupul la cer. Luarea 
cinstitului ei trup, de că
tre dumnezeiescul Fiu,

la ceruri,
ta de învierea noastră 
tuturor; iar îmbrăcămin
tea noastră va consta din 
luminatul veşmânt al 
faptelor bune săvârşite 
aici pe pământ în întrea
ga noastră viaţă. Rugăm 
pe Maica Domnului să 
ne fie şi nouă mijloci
toare către Dumnezeu 
pentru un sfârşit creşti
nesc al vieţii, împăcaţi 
cu Dumnezeu şi cu a- 
pi-oapele, primeniţi su
fleteşte prin Sfintele Tai
ne. Atunci şi adormirea 
noastră se va asemăna 
cu cea a Maicii Domnu
lui, păziţoarea şi ocroti
toarea celor ce prăzrtuim 
cu credinţă şi dragoste a 
ei. Adormire,
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Greva generală a 
salariaţilor 

de la drumuri
Dc la Sindicatul liber al 

drumurilor Deva şi Comi- 
-tetuţ -sindical al Direcţiei 
judeţene a drumurilor R.A. 
Deva am primii câte un 
comunicat prin cârc ni sc 
face cuiioscut faptul că, 
datorită situaţiei precare a 
stării drumurilor din Româ
nia şi limitei Insuportabile 
a drepturilor salariate, Fe
deraţia Sindicatelor Libe
re a Drumurilor din Româ
nia a fost obligată, după 
demersurile anterioare râ
mase nesoluţionate, să de
clanşeze grevă generală cu 
începere din 17 august a.c., 
ora 7, iar după: ora 10 
să blocheze circulaţia ru
tieră,";.': ;-V"

Ca urmare, sc aduce la 
cunoştinţă celor ' interesaţi ; 
că- în judeţul Hunedoara 
se .vor blpcă . intersecţiile 
DN 7 cu DN 68, în localita
tea Săcămaş şl DN 7 cu DN

66, în localitatea Simeria 
Veche, blocaj ce nu ' va 
permite, circulaţia trans
porturilor rutiere, cu ex
cepţia salvărilor sanitare, 
pompierilor militari şi ci-' 
Vili, armatei, poliţiei, măr
furilor perisabile şi ca
zurilor de forţă majoră.

Greva va avea Ioc In 
. întreaga ţară, blocându-se 

punctele cheie ale traficu
lui rutier şi nu va' înceta 
până la rezolvarea tuturor 
revendicărilor, care sunt 
considerate minimale.

Prin comunicatele res- 
’ pective Se solicită sprijin 
din partea ’ tuturor sindi
catelor din judeţul nos-- 
tru şi din, ţară. cât şi po
sesorilor de transporturi 
rutiere particulare, făcând 
apel să nu fie penetrate , 
punctele de blocaj men
ţionate. (N,®.).
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La bucătărie, asistând pe mama, că

reia îi curgeau lacrimile tăind e  ceapă. 
Niclişor întreabă : '

— Găteşti astăzi ceva trist, mamă ?

G reve în  a u g u st
Simţind probabil că a 

intrat într-un con de um
bră după istoricele mine- 
riade dift iunie 1990 şi 
septembrie 1991, temător 
poate ca nu cumva, mu- 
tându-se el intr-un luxos 
hotel din Capitală, orta
cii lui din Valea Jiului 
să-l uite, Miron Cozma a 
mai comis un eveniment 
de pomină: greva genera
lă din 2—10 august 1993» 
din cel mai mare bazin 
carbonifer al ţării. Grevă 
pe cât de ilegală, pe atât 
de originală, în sensul că 
minerii pontau la unităţile 
în care sunt angajaţi, ser
veau masa gratuită care 11 
se acordă, apoi se îmbar
cau în autobuze şi soseau 
hi faţa Regiei Autonome a 
Huilei Petroşani, pentru a 
se război cu conducerea a- 
cesteia şi cu guvernul — 
prin invitaţii reciproce la 
dialog, prin faxuri şi co
municate —, în speranţa 
obţinerii unor salarii cu 
mult peste punga ţării.

In spicuirile sale, lide
rul .sindical al minerilor 
din Valea Jiului le-a ex
plicat acestora că suma 
de 91 de miliarde * da lei 
acordată RAH Petroşani 
ca subvenţie pe anul 1993 
va fi folosită integral pen
tru salarii, deşi guvernan
ţii; primul ministru însuşi 
au dat explicaţii clare to 
presă şi la televiziune, 
chiar liderilor sindicali şi 
consiliului de administra
ţie al regiei că acest lucru

nu este posibil şi că din 
respectiva sumă doar 40 
la 'sută poate fi utilizată 
pentru salarii, celelalte 60 
de procente trebuind să fie 
dirijate spre aproviziona
re, protecţia muncii, me-. 
canizarea în abataje, spre 
rezolvarea altor probleme 
tehnice ş i . sociale. Aceas- ~

O B S E R V A T O R

ta este şi concluzia finală, 
rostită , de dl Nicolae Vă- 
căroiu după încetarea gre
vei. susţinută de posibili
tăţile actuale ale ţării,' ca 
şi de prevenirea izbucnirii 
unor asemenea situaţii în 
rândul altor categorii pro
fesionale, şi ele îndreptă
ţite la salarii mai mari. 
Insă Miron Cozma n-a vrut 
sau ri-a putut să înţelea
gă mare lucru. El a acu
zat în dreapta şi în stân
ga, a aruncat cuvinte gre
le la adresa unor miniştri, 
s-a .împăunat cu titlul de 
conducător absolut al mi
nerilor, deşi aceştia, pe 
măsură ce greva înainta 
in timp, îşi simţeau buzu
narele tot mai uşoare.

Şi s-a încheiat greva ge
nerală a minerilor din Va
lea Jiului, cu pagube mari 
aduse economiei naţiona
le. dar şi exploatărilor mi
niere, abatajelor de cărbu
ne în care n-a intrat pi
cior de om timp de 8-10-

1,2 zile. Şi pentru că ne
muncind, nu pot fi plă
tiţi, minerii s-au angajat 
să recupereze producţia 
irosită şi banii pierduţi in 
timpul grevei. S-ap mai 
angajat ei şi altădată, când 
n-au lucrat câte 3—4 zile, 
însă nu s-au ţinut de cu
vânt. O vor putea face a- 
cum ? Greu de crezut.

Dar au s-a stins bine 
greva generală a mine
rilor Văii Jiului, că o nouă 
grevă s-a declanşat la ni
velul întregii ţă r i: cea a 
mecanicilor de locomotivă. 
Tot generală, tot ilegală, 
şi tot cu motivaţie sala
riată. Şi mecanicii de loco
motivă cer salarii spori
te. Deşi salariul mediu 
brut pe economie este de 
70 000 de Jei/lună, sala
riul mediu la CFR este de ‘ 
116 000 de lei/hină, iar 
cel al mecanicilor de loco
motivă este de 180 000 de 
lei/lună, aceştia vor mai 
mult. Pe ei nu-i interesea
ză că guvernul nu are de 
Unde şă dea, că prin ac
ţiunea lor agravează şi mai 
mult starea economică şi 
socială a naţiunii, că în
calcă legile ţării, că Ro
mânia numai de asemenea 
imagini nu are nevoie a- 
cum, când i se pregăteşte 
deschiderea uşilor spre 
Consiliul Europei şi spre

DUMITRU G1IEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Secţia Brad, prin maistrul loan signaţia. Nostim, nu ? Noroc că Q  AVERTISMENT. Pentru 
David. (AU.) prejudiciul a fost recuperat. Era faptul de a fi pus în vânzare

de o jumătate de milion 'ele cafea boabe, piper şi cacao fără
O  NOU ŞI IMPORTANT! So- Ici. (V.N.) documente de identificare a pro-

cietatea „Cromatic PROD" SRL veriienţel şi termenului de vala-
Hunedoara, str. Carpaţi, nr. 45 O  IE FUGITIVO. Dl Mircea bilitate, doamna Doina Carabă 

O MODERNIZARE De la dl - (lângă jnecanicul sef), execută Buştea, din Deva, str. Aleea Ar- — gestionara unităţilor nr. 24 şi
Petru Oprut primarul ConsU Pentru populaţie, ’ la preţuri a- matei, bl. B, sc. I, ap. 46, a luat 27 ale S.C. „Mercur“ Corvinex
linlui local Bucurase? am aflat vantajoase, vopsitorie lână, bum- în contract de cooperare unita- SA Hunedoara, a fost sancţiona-
că drumul comuntl în trT  satul bac- in, cânepă, mătase, dantelă, tea de alimentaţie publică din tă de organele O.J.P.C. cu aver-
M e Z T - R o v ^ ş i in Z s e c t ia ^ u  f ^ r ţ ,  blugi, ţiul si spălătorie. Vă Zum. Se pare că treaba nu a ttsment, iar produsele -  opritq
drumul forestier’ pe o distantă aşteptăm cu drag! informaţii mers, aşa că M.B. a tras obloa- temporar de la comercializare.

. de 1 km-, s-a modernizat, lucra- suplimentare la telefon 95/722147. V^}?' întâmplat la 1 (I C,)
jea fiind în stadiul de finalizare (C.O.) . mlte a‘c“ T ot, *° dala rej '  © SCANDALAGIUL. Deşi n
prin turnarea covorului asfaltic pectivă^ fostul patron a dispa- mai fost condamnat, Lică Ama-
pe două straturi, instalarea po- © SÂ MAI Şl RÂDEM. Chiar jură urmă. Este aşteptat cu tiesei din Simeria nu s-a îinis- 
deţelor tabulare, tdluzarea ma- de râs este ceea ce a făcui Ma- nerăbdare la Zam să-şi încheie titi Dimpotrivă, recent, fiind
lurilor şi • săparea şanţurilor de rius Varga, din Petroşani, tn- socotelile cu „Consumeoop“ din sub influenţa*alcoolului, a pro-
scurgere a apei. Lucrarea este chiria dânsul de la diferite. per- localitate. Ar fi bine să vină de vacat scandal şi a acostat mai
executată de către: Direcţia lu- soane aparate şi casete video, pe bună voie, pentru a nu fi adus multe persoane. Â venit a doua

~ aeţeană de Drumuri şt Poduri —• care apoi le vindea prin con- de Altcineva. (Tf, B.) condamnare. (V.N.)
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|  M1NSK. — Agenţii 
Belinform anunţă că li 
Minsk, grupele de lucru ş 
experţi au definitivat pro 
Blematica încheierii unu 
Tratat economic între Be 
larus. Rusia şi Ucrairi: 
Proiectul de document a 
delegaţiei din Belarus pre 
vede ca acest Tratat eco 
nomic să stipuleze liberi 
circulaţie a mărfurilor pi 
teritoriul celor trei stati 
slave. De asemenea, gu 
vernul din Minsk propu 
ne crearea unui servicii 
vamal comun şi a unei ta 
xe vamale unice, care ai 
permite oprirea treceri 
ilegale a produselor cetei 
trei state în terţe ţări 
Totodată, cei de la Minsl 
propriii şi adoptarea unu 
tarif vamal unic faţă di 
statele ce nu participă li 
tratatul tripartit, menţio 
nează agenţia citată.

■  BOGOTA. — Intr-o 
declaraţie făcută la Carta

* gena de Iiidias (Columbia) 
unde a fost invitat de pre 
şedinţele columbian, Cb 
sar Gaviria, pentru o vizi 
tă particulară, liderul cu
banez, Fidel Castro, a afir
mat că nu crede că socia- 
lismul a eşuat, asemeni 
capitalismului, pentru ci 
niciodată nu au existat a- 
tâţia săraci în lume şi nlc 
atâţia oameni fără acces 
la medicamente şi la edu 
caţie, transmite agenţii 
EFE. O lume cu aproapt 
şase miliarde de locul 
tori, din care cinci miliar
de trăiesc în sărăcie, n* 
poate fi un succes al capi
talismului, a spus Castro 
adăugând că trebuie gă
site alte modele, alte sis
teme menite şă ajute real
mente la întronarea drep
tăţii pentru toţi oamenii.

■  MOSCOVA. —  |n  ui 
timul timp, acţiunile par
lamentului şi, în special, 
tonul cuvântărilor lideru
lui său, Ruslan Hasbulatov, 
au atins cota critică de a* 
gresivitate şi au un carac
ter provocator deschis, st 
arată într-o. declaraţie a 
purtătorului de cuvanj 
prezidenţial, Veâceslav Koî 
tikov, dată publicităţii 
de ITAR-TASS. Se a- 
firmă că în special cu
vântarea lui Ruslan Has
bulatov la conferinţa pe 
probleme de protecţie so
cială a ofiţerilor . constii 
tuie o sfidare directă la a- 
dresa statului rus, o insul
tă adusă intereselor na» 
ţionalc .începând să an
treneze armata în politică, 
Hasbulatov trece practic 
de Ia o politică dc deza
gregare 3 puterii civile la 
una de divizare a statu
lui şi armatei, se afirmă 
In declaraţie. ‘
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ssass-
In actuala explozie a 

presei româneşti, fără 
precedent (cel puţin ca 
tiraje), specializarea spre 
informaţie pare să fie 
covârşitoare.

Este o „foame** expli
cabilă, dar, personal, 
cred că vom ajunge în 
curând (mulţi au ajuns 
deja !) Ia suprasaturaţie. 
Vrem şi altceva, ceva 
care să ne incite la gân
dire, la analize, la dis
cernere şi la • relaxare 
prin arte, divertisment 
etc.

Ingurgităm atâta infor
maţie, inclusiv pe cana
lele audiQ-vizaaîului, în

sutţtil de... complicitate 
prin toleranţă la orice, 
luăm tot mai mult lu
mea {?!). aşa cu m nl se 
etalează ea, mai ales prin 
ceea ce are şocant, Spe
cialiştii argumentează 
cert că există o enormă 
influenţă malefică a in
formaţiei de acest gen 
asupra unor bolnavi psi
hici. în care, latent, 
pândeşte declanşarea a- 
gresiunii.

Eminenta Catherine La- 
lumiere afirma recent 
într-un interviu (Flacăra, 
7 iulie a.c.) despre presa 
occidentală actuală :

„Astăzi presa are un

CRIZE DE LUCIDITATE

cât parcă ne simţim tot 
mai singuri, mai izolaţi, 
reduşi la ipostaza de 
consumatori ai unor fapte 
gata —- ambalate, etiche
tate cu titluri (etichete 
pe sticle, cutii) cât mai 
comerciale, adică mai şo
cante. Devenim mai mult 
spectatori, consumând to
tul pe plan mental, însă 
nu aprofUndând nu ştiu 
ce idei, ci coparticipând 
tot mai formal, superfi
cial, la evenimentele re
latate abil, sec, de-a gata.

Astfel, putem spune că 
suntem supuşi unui pro
ces de superficializare a 
reacţiilor, dar şl de în
străinare In mulţime, 
agravând angoasele omu
lui modem in lume. Ieri 
căutam printre rânduri — 
în poezie, în proză, aiu
rea —, acei mesaj al ul
timei rezistenţe umane, 
împotrivindu-ne, astfel* 
cenzurii totalitare, ne 
simţeam mai solidari in
tre noi, iar azi, avizi de 
ştiri senzaţionale, ne fa
miliarizăm cu ele, inclu
siv cu ororile crimei, 
violenţei, exacerbării se
xuale etc...

Tocirea sensibilităţilor 
morale duce la perverti
rea receptării realităţii şi, 
implicit, la un soi foarte

Greve 
în august
(Urmare din pag. I)

clauza naţiunii celei mai 
favorizate.

Şi poate că până In 17 
august se va stinge şi gre
vă generală a mecanicilor 
de locomotivă, dar atunci 
vor intra în scenă druma- 
rii, ca urmare a tăcerii 
guvernului, la solicitarea 
Federaţiei sindicatelor li
bere a dru marilor — afi
liată la CNSLR-Frăţia — 
de dialog cu reprezentan
ţii săi, in urma grevei de 
avertisment din 28 iu
lie a.c.

Câte o porţie de drep
tate au fiecare; şi mine
rii, şi ceferiştii, şi druma- 
rii, şi alte -categorii pro
fesionale, şi pensionarii, şi 
tinerii şi... Pentru că toţi 
vor să trăiască mai bine. 
Insă asta se poate numai 
prin muncă nu prin greve 
şi război psihologic al ner
vilor. Ori poate că se joa
că un scenariu pentru că
derea guvernului şi nu 
s-a găsit încă altă meto
dă decât teroarea sindica
lă. Dacă-i aşa, e trist pen
tru naţiune, e grav pentru 
popor, e periculos pentru 
democraţie.

rol enorm, pentru di este 
principalul mijloc de co
municare, dar, în Euro
pa centrală şi orientală, 
mai presus de rolul in
formativ este cel forma
tiv (de formare), rol pe- 

•dagogic. Evident nu spun 
asta pentru ca presa să 
se transforme intr-un in
strument propagandistic 1 
Mă refer la faptul că pre
sa liberă permite oame
nilor politici, intelectuali
lor. să se exprime, fă
când cunoscute gândurile 
lor, contribuie la forma
rea spiritului democra- 
tic“...

Deci, oricât s-ar pre
lungi actuala criză, para
doxală, a presei, prin in
vazia spectacularului In 
dauna vitalei nevoi a c~ 
mului de a gând) liber, a 
fi însetat de cultură, de 
cunoaştere, sunt sigur că 
gălăgia profitabilă a ac
tualei avalanşe mass-me- 
dia se va estompa trep
tat, pe măsură ce vom 
ieşi din crâncena cutre
murare a istoriei, regă
sind albia de demult mu
tilată, insă firească în 
cursul ei proeresit, uma
nist, democratic... Cuvân
tul cheie rămâne imul 
singur: Adevărul. .

Sâmbure incandes
cent, solar, el poate tri
umfa ţinându-ne pe orbi
tele care ne-au fascinat 
prin destinul nostru, u- 
man; frumuseţe, omenie, 
iubire de semeni, respin
gerea răului şi blamarea 
lui publică.

EUGEN EV©
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R.A.8.C.L -  ASOCIAŢII K UCATAM
întâlnirea conducerii 

R.A.G.C.L. cu reprezentan
ţii asociaţiilor de locatari 
din Deva, organizată marţi 
la sediul consiliului local 
al municipiului, a avut ca: 
scop iniţial găsirea unei 
„punţi** spre înţelegere re
ciprocă, a unor soluţii via
bile pentru clarificarea ac
tualelor raporturi dintre 
parteneri. Din păcate nu 
şi-a atins scoput Va
carmul iscat de spiriţele 
încinse ă făcut aproape im
posibilă receptarea sono
ră a celor rostite de par
ticipanţi, motiv pentru 
care unii au şi părăsit sala 
nemulţumiţi.

A  fost tocă o demonstra* 
ţie a interminabilei dis
pute dintre regia de gos
podărie locativă şi asocia
ţiile de locatari Cu toată 
gălăgia infernală, am no
tat că trebuie găsite solu
ţii pentru reducerea dato-. 
r iilor asociaţiilor către 
RAGCL, care se ridică In 
prezent la perne 300 mi
lioane de lei, regia aflân- 
diHtf în imposibilitatea de 
a-şi continua, lucrările pro
puse şi de a achita, la rîn- 
du-i, costul agentului ter
mic către „Electrocentrale" 
Deva—Mintia. .

Vorbind în numele loca
tarilor, preşedinţii de a- 
sociaţii au spus: „Este 
omenesc să plătim 9000 de 
lei pentru o gigacaknie? 
Majoritatea populaţiei mu
nicipiului nu poate supor
ta acest cost. După ce că 
suntem intoxicaţi, de ce 
Mintia ne ia 6500 lei pe 
gigacalorie ?*; „Problema 
este a cantităţilor factu
rate, nu a costului, care 
este acelaşi pe ţară. Plă
tim, de exemplu, canti
tăţi foarte mari de apă 
rece. Au sosit facturi în 
care figurăm cu un con
sum de 980 litri apă 
rece pe persoană, şi zi. Da
că aş lăsa toate robinetele 
deschise şi nu s-ar putea 
aduna asemenea cantita
te !... Dacă şeful care is
căleşte aceste acte este 
specialist, nu-i sare în 
ochi că cifrele sunt exa
gerate ?*; „Nimeni nu ci
teşte apometrele acum du
pă revoluţie. De altfel, u- 
nele sunt defecte; de ce 
nu se repară ?“; „Pe lân
gă preţurile mari ale pro
duselor de pe piaţă; cre
deţi că vom putea face fa
ţă plătind numai taxe co-

M jv w n -.i

Hoţii fură, paznicii dom
Comuna Crişcior este o 

localitate liniştită, oame
nii îşi văd de treburile lor 
zilnice. Dar, cum nu exis
tă pădure fără uscături, şi 
in Crişcior apar cazuri 
izolate, ruşinoase, la care 
locuitorii îşi pun întreba
rea: „Cine este făptaşul ? 
Oare este de-al nostru sau 
este vreun „musafir" pus 
pe căpătuială ?** Dar despre 
ce este vorba ?

In noaptea de 17 spre 
18 iulie 1993, persoane ne
cunoscute — Poliţia a în
ceput imediat complexe ac
ţiuni de prindere a Infrac
torilor — au dat o lovi
tură puternică la o unita
te situată la Complexul de 
magazine din Centrul mun
citoresc Gurabarza, de 
unde au furat obiecte şl 
produse de valoare, dispă
rând apoi cu pradă cu tot, 
fără ca cineva să-i deran
jeze sau să-i alarmeze pe 
cei în drept. Alarmarea 
poliţiei trebuiau şă o facă 
paznicii de noapte, care 
sunt plătiţi de către locui
torii comunei şi care tre

buie să asigure paza con
fort* Legii nr. 477/1983. 
Dar, aşa cum ne spunea 
şeful postului de poliţie, 
plutonierul adjutant. A- 
drian Borş, la controalele 
inopinate efectuate noap
tea, paznicii nu erau gă
siţi patrulând pe străzile 
comunei, iar In alte cazuri 
erau găsiţi In pijamale, la 
domiciliu, dormind buştean. 
$i când te gândeşti că a- 
ceştia sunt pensionari şi 
iau un ban in plus pentru 
o muncă pe care o fac în 
dorul lefii, Iar alte per
soane care râvnesc pentru 
un loc de muncă şi doresc 
un ban pentru traiul Vie
ţii zilnice stau Ia uşile 
forţelor de muncă pentru 
a primi o slujbă. Nu ar 
fi lipsit de interes ca va
loarea pagubelor să fie re
cuperată de la aceştia până 
la prinderea infractorilor, 
deoarece cetăţenii comu
nei au avut încredere te 
ei, pentru care îi şi plă
tesc.

AL. JWRCA,
Brad

mune 30 000 tei lunar, la 
iarnă, plus fondul de rul
ment la zi V ; „Facturile 
sunt „umflate". Dacă a- 
cum, vara, se face aşa, ce 
se va întâmpla la iartă?". 
„Seriozitate, simţ, de răs
pundere, corectitudine In 
facturarea consumurilor, 
aici trebuie „văzute** pro
bleme"; „De ce ir» martie 
s-a distribuit căldură în 
apartamente, în vreme ce 
temperatura de afară era 
de peste 13 grade C7. De 
ce să plătim această căl
dură 7 Nimeni n-a văzut
că nu este corect ?“ „Să
vă încadraţi în diagrama 
de reglaj — asta vă ce
rem "; „Facturile sunt în
tocmite la întâmplare, ni- 
mic nu este real. Banii să 
iasăr.."; „Vrem să plătim 
cert ce primim".

fiân cuvântul reprezen
tanţilor regiei a reieşit că 
au fost acţionate în jude
cată, pentru neplata umor 
facturi, şapte asociaţii de 
locatari (unele cu datorii 
de 9 milioane lei), urmând 
să se dea dreptate cotor 
care o au. Tot ceea ce s-a 
putut reduce din costuri, 
s-a redus -S-a făcut un pas 
înainte te sensul că in 
punctele termice au fost 
montate contoare pentru 
măsurarea energiei termi
ce. Ideal ar fi ca In fie
care apartament să poată 
fi măsurat consumul de 
apă rece, caldă şi de ener
gie termică. „Noi nu sun
tem societate comercială, 
să realizăm profit pe spi
narea oamenilor din Deva"; 
s-a spus că uşa regiei a 
fost deschisă oricând pen
tru lămurirea acestor pro
bleme, că se acordă gra
tuit asistenţă juridică. La 
întrebarea „de ce să plă
tim noi ce se pierde pe

conducte?", s-a răspuns că 
de la intrarea in bloc răs
punzătoare «te defecţiunile 
instalaţiilor sanitare, de 
pierderile de' pe coloane şi 
conducte sunt asociaţiile 
«le locatari, fiecare loca
tar în parte. Există nume
roşi locatari care şi-au fă
cut bu ticuri în locuinţe sau 
garaje, dar nu au contracte 
cu regia. E cazul să afle 
că eţ altfel trebuie să plă
tească consumurile, fn ra
port cu restul locatarilor. 
In fine, regla s-a declarat 
a fi de cea mai bună in
tenţie, cerând sesizări scri
se privind acei . meseriaşi 
proprii care nu-şi fac co
rect serviciul. Daj* ri loca
tarii trebuie să fie con
ştienţi că pierderile de apă 
dintr-un apartament, spre 
exemplu, se răsfrâng ne
gativ asupra tuturor ceior 
legaţi la acelaşi apometru.

Oamenii sunt supă
raţi pe bună dreptate. 
Cum se vor descurca la iar
nă 7 Dar dacă se porneşte 
de la ideea că partenerul 
este un „escroc" — s-a a- 
preciat în continuare — nu 
se va putea ajunge la o 
înţelegere. Ce este totuşi 
de făcut ? Trebuie să fim 
conştienţi de realitatea te 
care trăim. S-a moştenit 
o „zestre" uzată: insta
laţii vechi, ruginite, fărt 
posibilităţi de control al 
consumului. Unitatea se 
scufundă treptat, îi este 
greu să reziste financiar, 
nu are bani pentru repa
raţii, iar datoriile pentru 
serviciile făcute cresc in _ 
continuare. Soluţia stinge
rii conflictului pentru vii
tor va fi, desigur, contori- 
zarea. Până atunci însă...

; ESTEBA SÂNA

p W H M m
ÎS:La

tămâni, reuniunea 
«au a Guvernatei a  teat te 
dezbatere acţiunile între
prinse de către frtaitetul 
de Restructurare privind 
propunerile de redresare 
ecohomico-financiară ela
borate de societăţile co
merciale supuse regimului 
de supraveghere, avându-se 
în vedere şansele «le desfa
cere a produselor.

Executivul a adoptat o 
ordonanţă referitoare la 
restructurarea activităţii 
regiilor autonome, urqtiă- 
.rind încadrarea, acestora 
in sistemul economiei de 
piaţă, gestionarea juridi
că a bunurilor aflate In 
proprietatea lor şi regle
mentarea relaţiilor cu mi
nisterele de resort.

De asemenea, s-a adop
tat un profeţit ,de ordo
nanţă privind ' achiziţiile 
de bUnuri şi investiţii pu- 

. hlice. Totodată % fast pro
movat un proiect «te lege 
referitor 1a donarea de 
sânge, utilizarea terapeu
tică a sângelui uman şi or
ganizarea t ra n r tn m d â  In 
România.

Guvernul a hotărât ca 
începând cu I august a.c. 
impozitul la ţiţeiul din pro
ducţia internă să fie de 
2000 lei/tonă, ţinând sea
ma de creşterea cursului 
de sdbimb âl monedei na
ţionale şi de preţurile 
practicate pe piaţa mon
dială la materiile prime,

în discuţia ^Guvernului 
s-au aflat şi alte proble
me legate de investiţii, 
consolidarea unor blocuri 
de locuinţe, constituirea de 
fonduri pentru înlăturarea 
efectelor calamităţilor na -. 
turale în localităţi din 
judeţul Vaslui şi înfiinţa
rea „Zonei libere Constan- 
ţa Sud" <N. T).
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S u c c e se le  rad ioam atorilor  d in  D eva  
p ot f i  ş i  m a i m ari.,, cu  sp r ij in u l  

d u m n ea v o a stră
In perioada 21—24 iulie, 

la Cluj-Napoca s-au des
făşurat campionatele na
ţionale de radiqgoniometrie 
la probele de 3,5 şi 144 
Mhz. Prezentând o forma
ţie omogenă şi in formă 
de«jsebită, radioamatorii 
noştri au cucerit 7 titluri 
naţionale din 8 posibile, a- 
cumulând un total de 14 
medalii din 24 posibile. La 
categoria senioare. . Feli- 
cia Pantilimon reprezen
tând AS. Condor Deva, a 
cucerit titlurile de campi
oană naţională la ambele 
probe. Tânărul Ionică O*, 
răşean, de numai 16 ani, 
a cucerit, de asemenea, 
ambele titluri puse în joc 
la ctg. juniori. EI este elev 
al Liceului Industrial nr. 2 
din Deva. La seniori a câş
tigat proba de 144 «Mhz, 
ing. Adrian Marcu, de Ia 
AJS. Condor. Elevele • Da
niela Pane, de la Liceul 
Industrial nr. 2 şi Daniela 
Urcan, de la Şcoala nr. 7 
din Deva, au devenit cam
pioane naţionale la pro
bele de 3,5 şi respeetiv 
144 Mhz la «tig. junioare.

Două medalii de argint 
au Km cucerite «e VKBwa 
Urcan, Liceul Pedagogic,

şi Marian Sas, de la Li
ceul industrial’ nr. 2 «lin 
Deva.

Cinei medalii de bronz 
au obţinut Adrian Mar
cu, Daniela \Jrcan, Ma
rian Sas, Viorela Urcan şi 
Lucian Cristea — elev la 
Liceul Industrial nr. 5 din 
Deva.

Acum, fn atenţia noas
tră stau Camiponatele Eu
ropene Care se vor desfă
şura în Cehia la începutul 
lunii septembrie şi unde 
vom reprezenta echipa na
ţională a ţării. Neavâişd 
posibilităţi financiare,, or
ganizaţiile sportive loca
le şi superioare de care a- 
parţinem nu vor subven
ţiona această’ deplasare. 
Ne-am gândit toţuşi să 
mergem să reprezentăm ţa
ra, suportând direct unele

din cheltuieli. Cunoscând 
că mai există în judeţ iu
bitori şi susţinători ai spor
tului, apelăm eu toată în
crederea şi la sponsorizare, 
care poate să fie concreti
zată în suportarea chel
tuielilor de asigurarea cor
turilor pentru cazare, a  e- 
chipamentutei, alimente 
sau chiar miei sume 'de 
bani. Dacă am găsi mă
car *5 unităţi care să ne 
sponsorizeze cu câte 100 000 
lei, am reuşi să acoperi*1» 
jumătate din cheltuieli.

Rugăm să fim contac
taţi la telefonul «6149, sau 
ia sediul din strada Bari- 
ţiu nr. 5, sau prin sprijin 
financiar în contul 45968701, 
BASA Beva.

MABIUS PANTILIMON, 
antrenor

Miercuri, In meci internaţional Ia Petroşani

JIUL — OLIMPIC CASABLANCA 
4—1 (2—1)

Echipă marocană, an
trenată de fostul interna
ţional craiovean Ilie Bălăci 
a deschis scorul în min. 2 
prin Mutaie.

Gazdele, mpbilizandu-se 
exemplar fn urma acestui

goi primit încă din de
butul partidei, au punctat 
in serie p rin : Stancu (min. 
15), Stoica (min. 25), Gloa
bă (min. 55) şi Cristian 
Lazâr (mte, 82). A  
fon Danciu din P
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La Galeriile „Forma“ din Deva — 
minunile artei populare hunedorene

Chiar şi pentru omul care 
a cercetat aed de ani arta 
populară hunedoreană, o- 
biectele expuse la Gale
riile „Forma" rămân a- 
devăratc minuni de inge
niozitate şi talent creator 
ale meşterului popular. A- 
cesta, locuitor al satului 
imemorial, ă zămislit o- 
biecte pentru a-şi înfrumu
seţa viaţa şi împodobi car- 

' sa, înţreaga • ^gospodărie: 
ţărănească, caracterizată de 
armonie, cumpătare, * une
ori simplitate, de cele oftai 
multe ori strălucire, aşa 
cu» e de altfel traiul ca

racterizat de veşnicie ai 
satului hunedorean. Da, 
„veşnicia s-a născut la sat", 
spunea filozoful Lucian 
Blaga şi ea n-a putut fi 
„.transferată" nici un mo
ment în altă parte decât 
„stilizată", chiar şi atunci 
când locuitorul satului a 
fost nevoit să plece, pă- 
răsindu-şi aşezarea. Pentru 
că gândul care l-a frămân
tat a rămas tot aici, iar 
judecata lui nu s-a putut 
adapta urbanului.

Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură s-a gândit 
în mod fericit să etaleze 
unele dintre aceste minuni 
ale meşterilor populari hu- 
nedoreni în capitala jude
ţului, cu prilejul Festiva
lului folcloric internaţio
nal „Sarmizegetusa" ofe
rind astfel posibilitatea u- 
nui mare număr de local
nici, dar- şi., MM oaspeţi, 
veniţi „de peste mări şi 
ţări" să ne cunoască tra- 

, riiţiile aneestrale, .specifi- 
« ,  inegalabile.

Vizitatorul expoziţiei 
poate lua cunoştinţă cu

splendidele costume popu
lare şi ţesături ale ţinutu
lui Orăştiei. „Situat la poa
lele muneeilor, străjuiţi de 
vestitele cetăţi ale dacilor, 
Ţinutul Orăştiei, veche 
vatră de locuire româ
nească şi zonă de interfe
renţe culturale, se indivi
dualizează prin bogăţia 
creaţiei populare, având ca 
elemente definitorii diver
sitatea formelor, ingenio
zitatea soluţiilor stilistice 
şi cromatice", după cum 
mărturiseşte artistul Ni
colae Adam. Sunt înfăţişa
te, : de asemenea, cusături 
pe obiecte de port, în spe
cial; pieptare .pentru fete, 
femei, căluşeri, bărbaţi în 
vârstă. E prezentă cerami
ca, sculptura acestei. zo
ne cu motive florale, ale 
şarpelui şi soarelui, dar, 
mai ales, geometrice.

Vin apoi la rând creaţii 
populate specifice Tării ha 
ţegului, Ţâra Zarandului, 
zonei momârlanilor şi, mai 
ales, ţinutului pădurenilor, 
cu neasemuitele costume 
populare, împodobite cu

chei de balţ, turnate in 
cositor şi alamă. Este ex
pus războiul de ţesut în 
care se realizează pânza 
pentru costume şi covoa
rele, roata olarului.de la 
Obârşa şi ceramica utili
tară ce se meştereşte aici.

Şi, ca o continuitate ir» 
timp, o bună parte din 
expoziţie este afectată crea
torilor tineri—  membri ăi 
Clubului elevilor din De
va, conduşi de maestrul 
lor, Mircea Lac. Ceea ce 
fac copiii nu  e numai o 
preluare şi perpetuare a 
obiceiului, ci o îmbogăţire 
ideatică şi de mc>tive a 
acestuia.

Expoziţia este, intr-ade
văr, o minunăţie care 
trebuie văzută, o adevă
rată „corolă de minuni", 
cum fantastic se exprima 
cândva Biaga, care nu tre
buie strivită în nici uri fel, 
decţim uitată, pentru că 
aceasta asigură perenita
tea spiritualităţii hune
dorene, româneşti, în timp.

se schimbă în lumea salului
La Primăria «fin Bur- 

jjuc se efectuează lucrări 
de reparaţii.- Ca la orice 
astfel de treabă, totul este 
întors pe dos. Undeva, 

spatele instituţiei, mai 
dosnic, se află intrarea 
bibliotecii comunale. Pen
tru un străin este destul 
de greş să O găsească. 
Chiar gi pentru localnici! 
Şi curo tot se fee repa
ram  la Primărie, cre
dem e l intrarea. actuală 
ar p«tea fi mal bine am
plasată. Şi aga se fee niş
te cheltuieli! Şl poate se 
repară şl coşul de fum 
ea fe iarnă să nu mai 
n e :ia r  frig tn această 
Instituţie.

In -privinţa activităţii 
propriu-sise, dna Ecateri- 
ha Crăciun se străduieşte
Să difuzeze în bune con- 
ttţfcttni cartea, să o adu
că U Snderaâea ' eitito- -
ffior, dar să ţină, pe 
Sât posibil, deschis şl că
minul cultural âl cărui 
director este, muncă pen

tru care însă nu este re
tribuită. Nu este insă de
loc uşor! Se concentrea
ză pe munca la biblio
tecă, instituţie ce este 
zilnic deschisă. La înde
mâna localnicilor sunt 
puse 7028 volume, cititori 
înregistrându-se de la 
începutul anului, peste 
200, avându-se In vede
re că Burjucul este o co
mună mică. Mic este şi 
numărul le cărţi noi in
trate în fondul bibliote
cii, doar 25. Atât a reu
şit să pună Ia dispoziţie 
Biblioteca Judeţeană, ur
mare a puţinilor bani pe 
care ji gestionează; Să nu 
uităm că pentru feudul 
actual de carte, dna Q-ă - 
ciua a  adus, prin trans
fer, volume de la Biblio
teca din Sântandrei.

Ce se întâmplă te bi
bliotecă tn perioada de 
vară ? In afara difuzării 
«Arilor, eu cititorii ti
neri şi eopif ae organi
zează prezentări de cărţi,

medalioane literare, le 
sunt aduse în atenţie ex
poziţii cu cele mai in
teresante tipărituri. Cu 
femeile se organizează 
discuţii pe marginea unor 
cărţi de specialitate, u- 
tite ia gospodăria ţără
nească.

La căminul cultural ac
tivează formaţii de dubaşi 
din satele Burjuc, Glod- 
ghileşti, turcaşi — călu
şeri efin BrădăţeL Dat 
picate nu şe mai păs
trează costumul popular, 
nici pentru formaţiile a- 
mtntite. Dar, acest lucru 
poate fi întâlnit şi în 
alte localităţi ale judeţu
lui. Ne gândim cu strân
gere de inimă la ziua 
când costumul popular, 
specific satului, îl vom 
întâlni tot ma! râr aici 
şi mai mult in muzee. 
Ceva se sehimbă în sa
ţul românesc!
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MINEL BODKA 
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Love story

MINEL BODEA

Samovarul e o femeie 
monolegând lângă ceaşca 
de crai,

visul u i  poartă pe tobo
ganul lui
dr^pt spre sânii ei calzi, 
i-ascult cântecul cu mira
re» dintâi,
respiraţia ei îmi cutreie
ră fiinţa
ca o blândă onomatopee 
a iernii.
ce fericire s i  poţi mângâia 
steaua ce te veghează, 
e destul să întinzi mâna 
din realitate spre vis, 
pentru că vis»! e mult 
mte puternic 
decât viaţa, 
chiar şi decât moartea.

CONTRA DUŞMĂNIEI

IONEL AMÂRIUTEI
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Menţionând caracteriza
te» lui Mircea Eliade, 
eare-1 definea pa Ţuţea 
drept ua „geniu al orali- 
tăţu , filozoful Gabriel 
Liiceanu subliniază şi el 
această (trăsătură, preci
zând că „tn cazul Iul Tu
lea este nevoie de un alt 
autor — editorul — tale 
să consacre oralitatea ca 
operă şi sâ-î dea di
mensiunea obiectivării ei*.

Socotim că tocmai din 
aceste motive Editura Hu- 
manitas a pus, de curând, 
la îndemâna cititorilor lu
crarea de'vorbe me
morabile Me Iul Petre 
Ţuţea*, O utilă şl capti
vantă antologie de re
flecţii, Idei, comentarii. a- 
liMdwl — „vorbe” eu a- 
,'avârat „memorabile" din 
Sfodfeaa unui om de o 
vastă şl profundă cultură.

Lucrarea cuprinde e

CRONICA LITERARA

Aşa grăit-a PetreŢutea...
i judicioasă selecţie de in

teresante, savuroase şi in- 
citante spicuiri din în
registrările şi interviuri
le lui Petre Ţuţea rea
lizate după 1989. Aceste 

instantanee orale sunt struc
turate pe numeroase pa
radoxuri şi alegorii, pe 
expresia frustă, tranşantă, 
hazoasă şi chiar şocantă 
uneori prin nuditatea eu- 
yântuM spus.

Cuvintele gânditorului 
se oprese uneori fugar 
sau poposesc alteori pe- 
ndelete, cu gravitate, cu 
Ironia, cu Interes, cu dis
preţ sau veneraţie a- 
supra unei game foarte 
variate de tenie, de no
ţiuni, de probleme, de

oameni, de aspecte ale 
realităţii, cum sunt : de
mocraţia, comunismul, 
Dumnezeu. Dracu, ame
ricani, ruşi, unguri, So- 
crate, Platon, Napoleon, 
Nae Ionescu, Vlad Ţepeş, 
Ceauşescu, ;* inteligenţă, 
prostie, femei, morală, ge
niu, idiot, creştinism, a- 
teism etc şi, în sfârşit, 
asupra lui însuşi — „Ţu
ţea despre Ţaţea“, con
cluzionând s „Definiţia 
mea este: Petre Ţuţea, 
românul. Am apărat in
teresele României în mod 
eroic, nu diplomatic. Prin 
iubire şi suferinţă" (p. 
117).

Pe lângă imensa va
rietate a „cuvintelor* cu

proiecţii in istorii şi cu
lori îndepărtate sau in 
complexitatea vremurilor 
trăite de autor, şi de o 
bună parte din noi, ma
niera rostirii Iui Ţuţea 
este /  {«confundabilă şi 
de-a dreptul fascinantă 
prin savoarea expresiei 
cultivate uneori, iar alte
ori dominată de simplita
tea şi umorul ţăranului 
hâtru şi înţelept.

Prin forma atractivă şi 
prin conţinutul incitani 
şi bogat, cele „321 de vor
be memorabile" ale lui 
Petre Ţuţea, amiabile şi 
patetice, sincere şi fără 
prejudecăţi — ne invită 
la o matură reflectare şi 
ia o cât mai dreaptă ati
tudine faţă de trecut, fa
ţă de prezent şi faţă de 
noi înşine,

DUMITRU SUSAN

Sub acest titlu „Encyelo- 
pedia Transylvanica", edi
tură patronată de Uni
versitatea Eotvos Lorand 
din B u d a p e s t a ,  a 
apărut interesanta lucra
re a celebrului nostru is
toric Nicolae Iorga, cu un 
an în urmă, an în care 
„duşmănia dintre naţii* 
s-a intensificat. Textul este 
redat în limbile română 
şi maghiară.

Istoricii maghiari Makkai 
Lâszlo şi Miskolczy Am- 
brus notează: „Republicăm 
lucrarea de faţă, la o ju
mătate de veac după apa
riţia ei iniţială... Ştim că 
de concilierea româno- 
maghiară avem nevoie în 
interesul democraţiei in
terne şi nicidecum împo
triva vreunui pericol ex
tern. Iorga atrage atenţia 
şi asupra acestui fapt" 
(pag. II, 13).

Realmente suntem sur
prinşi, evident în mod plă
cut, lecturând un valoros 
Studiu istoric favorabil şi 
deloc duşmănos convie
ţuirii paşnice dintre cele 
două naţii dominante pe 
teritoriul Transilvaniei. 
Finalitatea studiului apa
re categorică de la primele 
rânduri: „De aproape o 
sută de ani se hrăneşte o 
ură neîndreptăţită între 
două popoare, care locu
iesc, în parte, pe aceleaşi 
teritorii.;. Aţâţăriie urii, 
pentru motive de sânge, 
între două popoare, este 
lucrul cel'  mai neînteme
iat şi cel mai neîngăduit 
de pe lume“ (pag. 35).

Cu astfel de generoase 
gânduri închinate păcii 
prin buna înţelegere, pu
tem înţelege stilul de pre
zentare al trecutului isto
ric, cu nimic favorabil 
„duşmăniei dintre naţii*, 
întrucât: „Deosebirile na
ţionale, de care vorbi» aşa 
de mult astăzi (1932 — va
labil şi 1993), şi care lasă 
urme aşa de adânci In 
sufletul nostru, na aveau 
pe atunci nlcj un fel de 
valoare. Nu se poate vorbi 
de unguri învingători ca 
unguri şi de români în
vinşi ea români. Şi este 
nebun’ cine îşi închipuie 
că de atunci trebuie s i 
pornească urii între aceste 
două popoare, găsind ast
fel o îndreptăţire în im- 
prejurârae Istorice* (pag. 
39).

De la sine înţeles că din 
aceste rânduri na ave» ide 
reţinut adevărul istorie, ca
re a fost ceva mai crunt 
decât nî-1 sugerează ge-

nianul nostru istoric, das 
deplin justificaţi suntem 
să reţinem invitaţia gene
roasă de a căuta „în îm
prejurările istorice*, ceea 
ce putem găsi ,;contra duş
măniei* dintre naţiunile 
noastre, care au convieţuit 
împreună şi li se impune 
ca perspectivă optimă bu
na înţelegere şi înlătura
rea a tot ceea ce prejudi
cia cooperarea paşnică.

Textul ne oferă un e- 
xemplu favorabil concret, 
ţinând cont că : „între in
telectualii popoarelor, aici 
în Ardeal, * fusese acea 
tovărăşie cave făcea pe 
frutaşii românilor să poa
tă lucra, alături de unguri, 
un Samuil Micu şi un Pe
tru Maior fiind corectori 
pentru cărţile româneşti la 
Tipografia Universităţii din 
Buda, unde s-au tipărit a- 
tâlca cărţi ale noastre, ca 
de asemenea, un Şincai lu
crând in biroul învăţaţilor 
unguri de pe vremea sa* 
;(pag. 50).

Desigur că astfel de co
laborări rodnice şi priete
neşti intre cele două naţii 
au fost numeroase şi im
portante, după cum multe 
au fost şi situaţiile duş
mănoase cu urmări şi su
ferinţe de extremă gravi
tate.

1̂  ce se cuvine 'ca să 
reţinem din istorie aspec
tele raţionale, găsim răs
puns în consideraţia fi
nală : „A se trezi din be
ţia înverşunărilor de ieri 
este, pentru aceste două 
naţii, care. |n interesul 
lumii Întregi, nu trebuie 
să sc distrugă una pe alto, 
nu numai o datorie de 
umanitate, dar şi una de 
proprie conservare* (pag. 
52).

Sil ne putem îndoi de 
patriotismul înalt şi lumi», 
nat. al marelui nostru Ni
colae Iorga, încât se «re
vine sft ne însuşim şi «S 

..ne străduim spre înlătu
rarea duşmăniei interet- 
nîce, căci est», mal pre
sai de orice, tn to tamd  
nostru.'

Se mai cuvine şi un cu
vânt de iaâdt şl «Je mul
ţumire la adresa
ce-au publicat 
carte.

Pr. dr. L O. RUDE A NU

*) Nicolae tarea. A 
refek KSsitti GrittM- 

—' Cortra
duşmăniei dintre «taţii,

/5s Lo-Universitatea Eotvos 
rând, Budapest, 1992.

Adevărul. ss

Când doi, trei, zece, 20 
ide oameni se ortăcesc cin
stit să pornească la un 
drum greu, anevoios, cu 
multe oprelişti, urmăresc 
o ţintă: mai bine pentru 
fiecare. Ziceam la un drum 
greu. Dar toţi pun umă
rul, puterea, inima şi su
fletul să ajungă acolo un
de şi-au propus. Intre cei 
porniţi la drum inima bate 
lângă inimă, la bine şi la 
greu. Şi urni bate o inimă 
sfântă — cea a Adevăru
lui. Minciuna, trădarea nu 
îşi au locul! Ba, dimpo
trivă* La un mic necaz, 
la un şoc, la o cădere, 
toţi sunt cu inima şi sufle

tul lângă cel ajuns vre
melnic ia suferinţă. Ade
vărul, adevărata ortăcie 
atunci se dovedeşte. Dar ' 
dacă oarecare dintre cel 
porniţi ia drum nu respec
tă regulile Adevărului ? 
Este dominat de minciu
nă ? Cei doi, trei, zece, 
20 de oameni bine ortăeiţi 
îşi continuă drumul cu u- 
nul în minus. Ce rost are 
să porţi o povară — se în
trebau et Şi 'călătoreau 
neclintiţi mai departe. 
Spre ţinta — binele fie
căruia, Cu Adevărul ală
turi...

GH. 1. NEGREA
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BĂNCILE ITALIEI
In urmă cu câteva zile 

a fost dată publicităţii la 
Roma situaţia fonduri
lor depuse în băncile de 
pe teritoriul Italiei la 1 
iulie 1993. Documentul 
subliniază, cu satisfacţie, 
că peste jumătate din 
sumele depuse — deloc 
neînsemnate, după cum 
se va putea constata — 
reprezintă economiile fa
miliale ale locuitorilor. 
Cuantumul total al de
punerilor se ridică la 
819 993 miliarde lire ita
liene (circa 575 miliarde 
dolari), clasamentul prin

cipalelor centre baricare 
având în frunte Milano 
(88 591 miliarde), urmat 
de Roma (76 197 miliar
de), Torino (38 518 miliar
de), Napoll (27 831 mi
liarde), Florenţa (23987 
miliarde), Brescia (19 986 
miliarde), Bologna (19 921 
miliarde), Bergamo (17 201 
•miliarde) etc. •.

Depunerile familiale, 
care au crescut mult du
pă lansarea unui apel ' 
către populaţie de a con
tribui astfel la consolida
rea capacităţii de finan
ţare a economiei italie

ne, atingeau 44 873 mi
liarde lire la Milano şi 
42161 miliarde lire Ia 
Roma, depăşind ca pon
dere atât depunerile în
treprinderilor private, cât 
şi pe cele ale unor insti
tuţii sociale. De . unde 
se vede că, indiferent de 
modul în care poate pă
rea, privit „superficial, 
italianul, simţul său ci
vic este incontestabil.: Şi 
exemplar. Ce-i drept, be
neficiind şi de un sistem 
bancar care-i garantează 
un bun profit pentru su
mele depuse.

G o o d  L iic k , 

B e ijin g

l

Apărătorii!./.

agresor,
Deputatul laburist 

George Faulks, ‘ purtă
torul de cuvânt ăl par
tidului său în probleme 
de -apărare, aflat într-o 
stare de avansată beţie, 
a agresat, pe ,20 iulie 
a.c., la ieşirea dinrtr-un 
restaurant, pe poliţistul 
care, văzând dificultă
ţile sale de echilibru, 
venise să-l ajute. Cum 
in Anglia imunitatea 
parlamentară nu există, 
Faulks riscă uh denunţ 
pentru beţie şi molesta
rea unui agent de ordi
ne în exerciţiul func
ţiunii, ceea ce l-ar pu
tea aduce câteva luni 
bune de închisoare.

Gărzile lui Pavarotti
Celebrul cântăreţ ita

lian Luciano Pavarotti 
şi-a angajat trei paznici 
de corp, având ca misiu
ne unică şâ-1 ţină depar
te de ispita restaurante
lor. Conform celor scrise

Nou muzeu in
Penitenciarul în care a 

stat închis Nelson Man- 
dela devine monument 
naţional. Cele două edi
fici! victoriene de " pe 
insula Robben au fost

în cotidianul britanic J 
„Daily Star“, Pavarotti j 
urmează o disperată cură J 
de slăbire, medicii ordo- j 
nându-i să piardă cel pu- * 

, ţin 60 kg. ' |

Africa de Sud |
.proclamate de guvernul » 
de la Pretoria drept „lo- I 
cUri protejate" pentru J 
valoarea lor istorică şi » 
arhitectonică. Hotărârea I 
a fost parafată pe 16 iu- î 
lîe a.c, „ I

Anti pornografie
Pe 13 iulie a.c. a înce

put la Innsbruck (Austria) 
procesul contra lui Armin 
Benedikter, tânărul deve
nit faimos pentru* bătălii -

şşijfg*!-:-

le sale împotriva porno
grafiei. Bătălii duse cu 
cele mai diferite mijloace, 
de Ia scrisori deschise şi 
dezbateri televizate, până 
la polemici pugilistice (în 
afara ringurilor de box) şi 
asalturi cu spray-uri la
crimogene. In vârstă de 
27 de ani, Benedikter e 
acuzât de a fi ameninţat 
cu moartea şi cu incendie
rea sediului firmei pe con
ducătorii unei societăţi 
din oraşul austriac ce se 
ocupă cu difuzarea, pe 
bază de abonament, de 
materiale pornografice. El> 
a avertizat că această fir
mă va avea acelaşi sfârşit 
ca şi o producătoare vie- 
neză de lenjerie -intimă, 
căreia i-a fost complet dis
trus un depozit prin in
cendiere.

Tribunalul a dispus în 
prima şedinţă ca Armin 
Benedikter să fie supus 
unei expertize psihiatrice.

Olimpiada de la Bei- i 
|  jing, din anul 2000, îşi I 
J are deja cântecul său 2 
|  oficial. „Noroc, Beijing", |  
I semnat de Giorgio Mo- j. 
I roder, a fost prezentat ! 
|  pe 23 iulie a.c„ în ca- *
* drul unei ceremonii ti-1  
|  pic orientale desfăşura- J
* te în capitala Chinei, » 

întrunind sufragiile I 
membrilor comitetului [

I* de organizare a jocuri-1  
lor, în frunte cu pre- * 

‘ şedinţele acestuia, Ha I 
J Zhen-Liang. Apreciatul J 
« compozitor este şl auto-»

I rul imnurilor Jocurilor I 
Olimpice din 1984 (Losî 

J Angeleş) şi 1988 (Seul). |  
I In palmaresul său m ai» 
i există, de asemenea, trei I 
I premii Oscar pentru cea '  
* niai bună coloană * io- |

I%
! Varâ coldâ j 
I la I

Los A n g tto s  j
I
* Clasamentele filmelor *
|  cele mai „bine văzute"»
' în America, au în con-1 
| tinuare in frunte pe j 
J „Jurassic Park“ al im-1 
j previzibilului Steven «
I Spielberg, care ajunse- I 
* ie, după cinci săptă-J 
J mâni de proiecţie, la în- »
. casări de 237 milioane. I 
I Urmează „The Firm," î 
1 al lui Tom Cruise (cu |  

74 milioane dolari în » 
două săptămâni) şi „In I 

reali- J

|  noră de film. 
»
I

the line of fire"
| zat de Clin Eastwood. i 
* Neaşteptat de prost mer- * 
I ge „Last action hero", J 
'  producţia lui Arnold |
I Schwarzenegger, care a * 

costat 8fi milioane del 
2 dolari şi care, după * 
1 cinci săptămâni de la |  
• lansare, are încă un > 
I pasiy de 35 milioane » 
. până la recuperarea I 
* măcar a investiţiei fă- * 
|  cute. Dintre filmele |  
'  străine cel mal bine «

I este cotat mexicanul I 
„Ca apa pentru cioco-J 

|  lată". |

China îşi completează 
efectivele armatelor 

de ■■■ teracotă
Celebrii războinici de teracotă de la Xian, păzi

torii mormântului împăratului Qin Shi Huang, au 
avut urmaşi. Intr-o zonă apropiată, la Yangling, ar
heologii chinezi au scos la lumină o oaste asemănă
toare, formată din cincizeci de statuete întruchipând 
femei războinice'datând din epoca dinastiei Han (206— 
24 î.e.n.). Descoperirea a fost făcută publică pe 22 
iulie a.c.

In zona Xian-Yangling se află cinci dintre cele 
mai mari morminte ale împăraţilor din dinastia Han, 
între care şi cel al Iul Jing. Cele cincizeci de ama-, 
zoane sunt călare şl înarmate cu scuturi de lemn şi'/ 
spade. Părerea arheologilor este că ele „încarnează 
spiritul eroio şi au un chip delicat şi frumos". In 
total âu fost escavate 48 de morminte, în unsprezece 
dintre ele desccfperindu-se peste 3 000 de piese, între 
care figuri omeneşti şi de animale, obiecte de lemn, 
de bronz şi de iier, arme şi.„ cereale. Această reu
şită arheologică este prima de mare anvergură după 
cea din 1974, când a fost găsită „armata de teracotă" 
aflată de pază la imensul mormânt ăl lui Qin Shi 
Huang (221—206 î.e.n.j, fondatorul dinastiei ce l-a 
purtat numele şl caro a reuşit prima unificare a Chi
nei prin puterea uriaşei sale armate. O armată ce 
l-a însoţit şi dincolo de moarte, prin cele ppt mii 
de statui, reprezentând în mărime naturală, arcaşi, 
călăreţi, fiecare deosebit de ceilalţi.

Mausoleul acesta unic, adăpostit într-un munte 
artificial, reprezintă una dintre cele mai mari atrac
ţii turistice a Chinei de astăzi.

„Mt-am văzut, la 
televizor, tatăl murind"

TORONTO. Se numeşte 
Zainab Juraidan, are 29 
de ani, este irakiană şi tră
ieşte de mal mulţi ani 
hi Canada. In urmă cu 
aproape două luni, pre
cum mulţi americani, se 
afla în faţa televizorului 
acordat pe CNN când ra
chetele Tomahawk au se
mănat moarte şi distru
gere la Bagdad. Pentru 
ea, acele imagini vor ră
mâne cele mai teribile 
din întreaga sa viaţă.

Pe ecran se vedeau oa
meni în uniforme care 
excavau pământul în 
încercarea de a scoate 
de sub dărâmăturile unei 
case lovite de o rachetă 
trupuri omeneşti. Unul 
după altul opt cadavre 
au fost aliniate pe calda
râm. Apoi telecamera a 
reluat în prim-plan ţhi- 
pul uneia dintre victime. 
Şi astfel, „în direct", 
Zainab Juraidan a aflat 
de moartea tatălui său,

Abdulkhalid, 59 ani. Iaz 
ceva mai târziu, imagi
nile transmise de CNN 
i-au arătat, printre răni
ţii în urmă bombarda
mentului american, pe 
sora, Reema, 23 ani şl 
pe vărul Raya.

Şocată, Zainab a în
cercat să intre în legă
tură telefonică cu capi
tala irakiană, sperând că 
s-â înşelat, că acele chi
puri nu erâu ale tatălui 
şl rudelor sale. De la 
Bagdad a sosit nu numai 
confirmarea. coşmarului 
său, ci Încă „ceva mal 
rău". Printre victima ie  
afla şi masa sa, Layla 
al-Âttar, 49 ani, pictori
ţă celebră în Irak şi . In 
ţările din Orientul Mijlo
ciu. Se afla acasă împreu
nă cu soţul său, tatăl lui 
Zainab, în momentul în 
care racheta a lovit în 
plin, transformând o 
frumoasă vilă într-un 
morman de ruine.

SPIONAJ IN DORMITOR
Farul maritim de ia Rozewie 

struit in 1731 şi reconstruit în 1910. 
vedea de la 60 km.

(Polonia), con- 
Lumina lui se*
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DUPĂ 20 DE ANI
4  Un preot anglican, asistent al episcopului de 

Sheffild, a fost condamnat la 4 luni de detenţie în 
urma reclamaţiei depuse de fosta îngrijitoare a co
piilor săi. Pafrick Dennis, astăzi în vârstă de 48 de 
ani, a fost acuzat, că acum aproape 20 de ani, pe 
când era un tânăr paroh de ţară, a molestat pe fe
tita de 13 ani, 45 se ocupa ca babby-sitter de cei trei 
fii ai săi. La pronunţarea sentinţei soţia şi copiii 
Prelatului au izbucnit în hohote de plâns.

4  Pe data de 13 iulie a.c., poliţia italiană a reu
şit să realizeze un mic record de... perseverenţă, des
coperind şi redând proprietarului o motoretă ce fu
sese furată în urmă cu două decenii. La primirea 
înştiinţării că se poate prezenta la comisariatul din 
Trani pentru a-şi ridica motoreta „Ciao" ce-i dispă
ruse pe când avea doar 14 ani, Giovanni Laurora, 
proprietarul legitim, a fost mai degrabă surprins 
decât bucuşps. Cu paguba, se consolase de mult. I

Lumea e pretutindeni 
aceeaşi şi spioanele din 
dragoste au existat şi 
vor exista totdeauna, 
chiar şi în recea Scandi- 
navie. In anii ’50, aşadar, 
în plin război rece, un 
agent secret al KGB a 
reuşit să o seducă pe Ver- 
na Gerhardsen, soţia 
primului ministru norve
gian de atunci, şi să fa
că din ea o spioană in 
contul Uniunii Sovietice.

Senzaţionala ştire apa
re în ziarul londonez 
„Times", care preia re
velaţiile făcute la Mos
cova de Bogdan Duben- 
ski, general al KGB, a- 
cum în retragere; auto
rul „operaţiunii seduce
rea", pe care el însuşi o 
consideră drept cel mai 
mare succes profesional 
din îndelungata sa carie
ră. Apreciere justificată 
pentru că i-a permis să 
ştie „ce spunea în baie

un prim ministru al u- 
nei, ţări NATO".

In acei ani, acum des
tul de îndepărtaţi, Vema 
era tânăra şi frumoasa 
soţie a lui Einar Gerhard
sen, mult mai în vârstă 
decât ea. şef al guvemu-

la Oslo. Beliakov fusese 
plasat alături de Verna 
ca ghid şi in ultima 
noapte petrecută într-un 
hotel din Erevan, prima 
parte a misiunii era în
deplinită în mod strălu
cit.

Soţia primului ministru norvegian 
din anii '50 a fost o agentă a KGB

lui regal al Norvegiei din 
1945 până în 1965. Amân
doi erau laburişti, cu o 
ideologie orientată uşor 
spre stânga.

Dubenski şi-a declanşat 
„operaţiunea seducerea" 
în 1954, când Verna a 
vizitat URSS ca lider al 
tinerilor laburişti norve
gieni. Un atrăgător agent 
al KGB, Evgheni Belia
kov, l-a făcut o curte 
îndrăcită şi a reuşit să 
şi-o facă amantă înainte 
ca femeia să se întoarcă
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Omul KGB-ului a fost 
trimis apoi la ambasada 
sovietică din Oslo, pen
tru a culege roadele re
laţiei stabilite. Dubenski, 
care s-a transferat el în
suşi in capitala norvegia
nă, pentru a putea su
praveghea personal des
făşurarea operaţiei, po
vesteşte că cei doi amanţi 
se întâlneau adesea, mai 
ales In apartamentul 
particular al Vemel. Şi 
Beliakov a reuşit,-încet- 
Incet, să o convingă pe

frumoasa norvegiancă — J 
mai eu gesturi- amoroase, » 
mai cu ameninţări (i-a I 
mărturisit că prima lor î 
noapte de dragoste fuse- ( 
se filmată cu camere as- » 
cunse) — să-l transmită |  
Informaţii strici secreta J 
despre NATO. ţ

Îndrăgostită nebuneşte J 
de Evghetti, un tip atle- *; 
tic, deosebit de sexy, I 
„mai degrabă prostuţ dar 2 
leal", cum îl defineşte |  
Dubenski, Verna a accep- î 
tat ,să-l ajute pe baza |  
„unui favor pentru al- » 
tur.. l

După câţiva ani, KGB « 
a ordonat totuşi lui Be- I 
liakov să rupă relaţia şi J 
să se reîntoarcă în URSS: » 
începuse să bea prea mult I 
şi ar fi putut să provoa- J 
ce un scandal, de natură I 
să dăuneze raporturilor î 
dintre cele două ţări. ( 
Verna a murit fa 1979, * 
soţul său In 1987. *

•m  • ‘
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REFLECŢIA ZILEI 
O „Sunt iubit de 

oameni care n-au 
nici o raţiune să mă 
iubească, neiubit de 
oameni care ar fi a- 
vut toate raţiunile 
să mă iubească, şi 
detestat de oameni 
care n-au nici o ra
ţiune să mă deteste".

HENRY DE 
MONT HERLANT

ILUSTRATĂ DIN CONCEDIU

M i m  SCOŢI BASMA
«•ffftTÂ JE M® 5*PE P“MIVE ATAj 

ÎN AFACERI,,.

ILUSTRATA DIN CON CEDlU. Mănăstirea Agapia a rămas peste ani, în ciu
da vicisitudinilor de tot felul, un loc de linişte şi pace, de extraordinară fru
museţe spirituali şl duhovnicească. Impresionantă prin albul chiliilor sale; 
mănăstirea adăposteşte între zidurile sale o curte încărcată de trandafiri şi 
muşcate. în mijlocul căreia se înalţă biserica, pictată de nimeni altul decât de 
marele Nicolae Grigorescu, în anii tinereţii sala Aici intri de fiecare dată cu 
adâncă evlavie, sub privirile pline de pioşenie - ale măicuţelor care şi-au în
chinat viaţa bunului Dumnezeu. Foto PA VEL LAZ A

Istorie locală

începuturile modernizării 
oraşului Deva

Situat In valea de mijloc 
a râului Mureş, teritoriul 
Devei de astăzi şi împre
jurimile sale au fost locui
te din vremurile cele mai 
îndepărtate, denumirea sa 
datând de multe veacuri. 
Prima atestare scrisă în 
care se aminteşte localita
tea Deva este din anul 
1269.

Din documentele de ar
hivă se poate vedea că e- 
voluţia oraşului Deva a 
fost în pas cu transformă
rile fireşti ale epocilor 
prin care a trecut, cea mal 
deosebită dezvoltare fiind 
cea din timpul lui Ion de 
Hunedoara, apoi sfârşitul 
secolului al XlX-lea şi în
ceputul secolului al XX- 
lea, când Deva a fost cu
prinsă în procesul general 
al schimbărilor petrecute 
pe plan economic, social 
Şi politic. Noile cerinţe â- 
părute iii această perioadă 
impuneau schimbări urgen
te în dezvoltarea admi
nistraţiei şi edilitar-gos- 
podărească a oraşului: în
ceputul şi extinderea ilu
minatului electric, Intro
ducerea apeductului, cana
lizarea oraşului, construi
rea I. teatrului-cinematograf, 
a primăriei oraşului, a ho
telului şi restaurantului 
„Crucea Albă", a noului 
palat administrativ etc.
'  Din timpuri vechi Deva 

a fost oraşul reşedinţă a 
judeţului Hunedoara, dân- 
du-i caracterul binecunos
cut de „important centru 
administrativ". In anul 
1941 existau 46 instituţii 
publice, cu 1025 funcţio

nari, care lucrau în clăr 
diri mari, frumoase, di* 
care sunt demne de.aml** 
tit Palatul administrativ^ 
Palatul justiţiei, Palatul 
instituţiilor administrative 
locale. '■ 4

IŢar să menţionăm cS* 
tevă momente mai impovr- 
taîite din începuturile ttiais 
derhizării oraşului Deva t 

•  La 1 martie 1902 a fosl 
inaugurată noua clădire $ 
primăriei •  La 13 octom
brie 1900 a început pavtH 
rea primei străzi din Be* 
va, strada Apei (azi strai* 
da Libertăţii)* apoi S-aaf 
numerotat străzile confomţ 
normelor în vigoare 3*4 
tunci, cu numere eu sOf. 
pe 6  parte şl numere fărjF 
soţ pe partea opusă •  Bol' 
ani mai târziu, la 13 am', 
gust, s-a trecut la pavareifi 
altor străzi, cum sunt ce$K* 
caFe coincid azi cu străziMI 
Aurel Vlaicu, CălugăreflF 
şi 22 Decembrie. •  La sfŞj^ 
şltul anului 1902 s-a pro£, 
jectat Iluminarea oraşului 
dtt, 206 becuri, astfel că 9#  
sfârşitul anului 1903 Devtf; 
a avut 18 străzi iluminaţii* 
electric •  In preajma a n p  
lui 1911 s-a dat în, folflu7 
sinţă reţeaua de telefoanijf 
prima linie fiind, Deva 
Orăştie •  Datorită creşţgM* 
rii economice,, în. Devau^WT 
înfiinţat o serie de bântffP 
astfel, la 20 aprilie1 ISO» 
s-a fondat Banc® de 
dit. In anii premergătOW- 
primului război mondiaB' 
Deva a avut patru bânaS*

.
ION I. DUŢjfc V 

■ Deva '■ \  j

Desen de C. GAVRILA

© „Limpede nu vezi 
decâţ cu inima] ochii 
nu pot să pătrundă în 
miezul lucrurilor.

Bxupdry

O  „Trei ’ pot păstra 
un sepret numai dacă 
doi dintre el sunt morţi".

B. Franklin

0  ,;Opera mea o da- 
irez femeilor. Fără ele 

«t-aş fl cunoscut nici
odată Infernul*.

Pante

© „Feriţl-vâ de pri
ma impresie. Ea este 
cea adevărată".

Talleyrand
’• • H _ ■ . a* ■ - • -

O „Tare aş vrea să 
ştiu unde se află şcoala 
în care se învaţă să 
simţi*.

Diderot

Selecţie de 
ILIE LEAHU

Sucurile de fructe şi legume

;tu

A N E C D O T E

Un om se apropie de ' 
Un poliţist şi îl întrea- 1 
bă dacă nu a întâlnit | 

nebun fugit de la
iciu. i

— Care-i sunt sem
nalmentele ? . i

— E scund, măsoară /
un inetru cincizeci, e S 
foarte slab şi c&ntăreş- 1 
te o sută douăzeci de / 
kilograme.yM 1

Cum să cântăreas- \ 
că atâta dacă e slab ? i 
— se miri poliţistul. )

— Păi, nu v-am spus \
că e nebun 2 (

Sucurile de fructe şi le
gume, bogate în glucide 
de provenienţă naturală, 
vitamine şi săruri mine
rale, au o valoare foarte 
mare în terapia naturistă, 
mai ales când sunt consu
mate în stare proaspătă.

Sucurile de fructe şi le
gume acţionează favora
bil în următoarele situa
ţii sau boli:

•  în tratamentele care 
prevăd reducerea alimen
telor concentrate hiperca- 
lorice pentru scăderea gră
similor din sânge şi a co
lesterolului |

•  prevenirea formării 
calculilor renali prin dez
integrarea acidului uric;

•  ameliorarea anemiilor 
prin stimularea secreţiei 
gastrice, favorizarea ab
sorbţiei fierului şi formă
rii globulelor roşii;

•  sucurile de fructe şl 
legume influenţează favo

rabil şi evoluţia insufi
cienţei cardiace şi tonifică 
muşchiul inimii.

Dintre aceste sucuri se 
recomandă următoarele: 
sucul de roşii, bogat în vi
tamina C, caroten, fier şi 
potasiu, care stimulează 
secreţiile gastrice când 
este băut înainte de masă 
ca aperitiv; sucul da mor
covi care are mari canti
tăţi de caroten, asigurân- 
du-ne vitamina A; sucul 
de varză albă cu efecte 
antimicrobiene, cicâtrizan- 
te şi cu acţiune antiţiroi- 
diană ; sucul de ridichi ne
gre care dă rezultate ex
celenţe în colecistite şi u- 
şurarea secreţiei bilei.

Fructele şi legumele, pre
cum şi sucurile lor au o 
mare importanţă în asi
gurarea unei alimentaţii’ 
sănătoase.

fag. TRAIAN IACOB, 
Orăştie

l

»

!

I

P L  A J A

ORIZONTAL: 1) Regretat liric român 
din a cărui poezie „Adolescenţi pe mare" 
eităm: „Eu stau pe plaja-ntinsă, tăiată-n 
unghi perfect/ şi fi contemplu, ca- la o 
debarcare,/ o flotă infinită de yole. Şi 
aştept..."; 2) „...fete lâ plajă", tablou al 
pictorului Camil Ressu (sg.) — Profil înalt 
pe un cer cu lună nouă ; 3) Se exprimă 
cu resemnare — îmbrăcăminte sportivă

purtată pe plajă (pl.); 4) Mirajul estival 
cu nisipurile de aur ale plajelor sale — 
Mosor stilistic ajuns de poveste ; 5) Lo
calitate în insula japoneză Honsu — Ele
ment’ care nu-şi iese din fire ; 6) Ecouri 
melodice ale limbilor zeilor — „Tocmai 
ieşeam din...“, volum de Maria Banuş, 
în care este cuprinsă poezia „Vis cu pla
jă" ; 7) Efectuează călătorii interplaneta
re (abr.) — Cuvânt chinezesc, desemnând 
popoarele străine; 8) Protagonist într-o 
veche formaţie slavă — întreprindere de 
produse alimentarei — Grav într-o ex
primare lipsită de conţinut!; 9) In con
textul nostru tematic acest clasic poet 
român (Vasile) se înscrie cu versurile 
Intitulate „Pe malul mărei" ] 10) Liric
român contemporan, autorul poeziei „Pri
vind de pe ţărm" — Marchează un nivel' 
superior. s

VERTICAL: 1) Poet contemporan (Di- 
mitrie), semnatarul versurilor cu titlul 
„Plaja" — Indicator de drum spre Ceta
tea Eternă; 2) „Femei din... pe plajă", 
cunoscut tablou de Paul Gauguin — Re
fren banal la un duet vocal; 3) Termen 
de împlinire a ciclului lunar — Din crea
ţia acestui liric român (Gheorghe) amin
tim poezia „Pe o plajă cu nisipub vi
brând" ; 4) Cognomenul exilatului la 
Pontul Euxin, din al cărui poem „Către 
amici" cităm: „Pe geticele ţărmuri mă 
aflu ros de dor/ Şi-aici precum se vede

mi-i şi sortit să mor" — Subiecte esen
ţiale date la teze | — Puncte de reper 
în determinarea canionului 1 ; 5) Trepte 
putrede pe scara unor valori — „Plaja 
de la...“, tablou de Berthe Morisot; 6) A- 
pele ce scaldă plaja (sg.) — Scriitor ro
mân (Ion, 1895—1974), autorul povestirii 
„Plaja"; 7) Cunoscute reprezentări tele
grafice I — Actor american (Robert), pro
tagonistul filmului „Femeia de pe plajă" 
în regia lui Jean Renoir; 8) Veche ceta
te aslriană lângă anticul Tyr — Se înscrie 
în tema noastră cu poezia „Raze pe ţărm" 
(Traian) — Depeşe scrise într-un stil la
conic f ; 9) „Umbra...",, volum al Floren
ţei Albu în care e cuprinsă poezia „Pla
jă după furtună" (mase.) — Văzut... după 
multe zile de plajă ; 10) Pictor român 
(Dumitru, 1888—1972), autorul tabloului 
„Plaja la Costineşti* — ....pe plajă", cu
noscut tablou al celebrului Salvador Dali. 
DICŢIONAR: ATO, YUE, USU.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DISIMULĂRI", APARUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:
1) HIROTONISI; 2) ANATEMIZAT; 3) 
RĂŞINĂ — UNI; 4) ATAC — TIRAN; 
5) BAREM — LITE; 6) ACI — URA — 
AR ; 7) BĂTĂTORITĂ ; 8) UB — FAT — 
REN; 9) RIVERANA — T ; 10)1 ALITE
RAŢIE.

S  A  H

M A T  IN  2  M U T A M

DIN NUMĂRUL TRECUT 
1. T5cl C 2. Tabl mat •
2 Da3 mat. . 1. . . - . Cc2 1
. . . . . .  Ca2 ! 2. Tcbl m at



Acum, în total verii» pe 
căldurile canicular* pe «are• 
le-am trăit şi incă le 
mai trăim, ceaf mai cău
tată băutură este berea,

'întreprinzătorilor de- tot 
felul nu le-a scăpat creş
terea simţitoare a cererii 
de bere în sezonul estival 
îlţtrevăzând în aceasta o 
sursă rapidă de câştig ob- 
ţjput uşor. Să' le fie de 
bine Cu cât mai mare 
concurenţa şi oferta cu 
atât mai bine pentru con
sumator. Bine, bine, dar 
C0 fel de bine ? , ...

;Avem la îndemână *un 
proces verbal 1 de consta
tare — contravenţie, pus 
CU amabilitate la dispo
ziţie de domnul doctor 
lăihai Rudeanu — şeful 
Qficiului Judeţean pentru 
protecţia Consumatorilor. A 
Cost întocmit în data de 
S august a.c., Societăţii co
merciale .Prodartcom" SRL 
din Hunedoara. Pentru 
Cere motive ? Povestea e 
ptai lungă. S.C. „Prodart- 
COm“ SRL, mai bine zis 
patronul său, domnul Ioan 
Ţapoş, a obţinut prin au- 

. torizaţia de funcţionare 
dreptul de a îmbutelia şi 
yinde en gros bere. Acti
vitatea aceasta o desfăşoa
ră intr-un spaţiu, din in- 
ctnla castelului medieval 
al Corvineştilor. Dacă in
stalaţiile şi întregul pro
ces de îmbuteliere s-ar 
desfăşura cu respectarea 
normelor igienico-sanitare 
şi ale legislaţiei privind 
activitatea comercială, ni
meni nu i-ar fi avut trea
ba. Dar domnul Ţapoş a 
Cost avertizat o dată, in 
tlita de 2 august, de spe- 

' ştii numitului Oficiu 
profeţia consumatori-
să nu mai imbutelieze 

până ce nu Îndepli
neşte condiţiile igienico- 
sâftitare impuse de lege. 
Asupra aceluiaşi fapt îl 
Avertizează anterior şi 
specialiştii Centrului de 
medicină preventivă Hu
nedoara.

„Că pentru patronul 
j.Prodşrtcom" SRL ase-* 
menea avertismente nu 
preţuiau nici cât o  ceapă 
degerată (poate ştia ci ce 
Ştia — n.n.), o dovedeşte 
faptul că in 6 august când

■ MOTTO :
DROJDIE (fig) : Rămă şiţă, reminiscenţă; elemen

te declasate ale unei so cietăţi.
MARDA (turcism): Rămăşiţă dintr-o marfă înve

chită sau degradată (Conform D Ex.),

specialiştii oficiului nostru 
au revenit să vadă în ce 
fel Ie sunt respectate in
dicaţiile şi recomandările, 
în secţia de la castel se 
îmbutelia în continuare be
re în aceleaşi condiţii, 
ca şi când nu s-ar fi în
tâmplat nimic" — ne spu
ne domnul doctor Riidea- 
nu.

De fapt ce fel de bere 
se îmbuteliază la „Prodart- 
com“ SRL ? Bere la butoi 
livrată de S.C. „Haber“ 
S.A. Haţeg. Bere la butoi 
pe care consumatorii din 
Hunedoara ar trebui să o 
pioată servi la halbă, ori în 
locuri special amenajate în 
acest scop, în condiţii igie
nice. Trecută din butoi în 
instalaţiile de îmbuteliere 
ale domnului Ţapoş, * be
rea pierde o seamă de 
calităţi (presiune, acidita
te) şi „câştigă" altele foar
te dăunătoare sănătăţii 
omului. In situaţia pen

tru, care activitatea respec
tivă a S.C. „Prodartcom" 
S.R.L. a fost temporar sus
pendată încă în 2 august 
ea ' a „câştigat" o încărcă
tură bacteriologică foar
te periculoasă pentru să
nătatea celui ce o consumă 
precum şi un conţinut spo
rit de coli datoraţi stării: 
total neeorespunzătoare a 
instalaţiilor şi ambalaje
lor. -

Pentru această culpă şi 
această sfidare. delegaţii
0. J.P.C. i-au aplicat pa-* 
tronului maximum de a- 
mendă pe care-l puteau 
aplica : 500 000 lei. Cum 
însă contravenientul se 
poate prevala de prevede
rea — avantaj el — de a 
plăti pe loc jumătate din 
minimul amenzii, domnul
1. T. va scăpa probabil cu 
o amendă efectivă de 25 000 
lei.

Dacă i-a pierdut pe a- 
ceştia, ce a câştigat patro

Peisaj din Munţii .. . -i- vârful Vulcan. 
Foto PAVEL LAZA

nul „Prodartcom" 7 tm - 
buteliind bere Ia Sticle de 

. 1/ 21, societatea a devenit 
un mic angrosist pentru 
alţii. în cele doar 9 zile 

-cât şi-a permis să sfideze; 
organele de stat, cu tupeul 
pe care ţi-1 dau «numai' 
banii negri a efectuat 41 
de livrări en gros, însumând 
10 150 sticle pentru care a 
încasat 1 583 000 lei, adi
că 156 lei sticla, la care, 
bineînţeles, detailistul a 
adăugat ce a crezut că i 
se cuvine căci şi mâna 
apucătoare a acestuia se 
strecoară adânc în buzu
narul consumatorului. Cât 
a plătit dl patron de S.R.L. 
furnizorului „Haber* — 
pentru respectiva bere ? 
510000 lei. Un câştig de 
aproape 50 la sută la fie
care sticlă pentru că a îm- 
buteliat-o în condiţii de 
„igienă" în care o face! 
Pentru un milion de lei 
profit brutr la care vă lă
săm pe dv să apreciaţi vo
lumul cheltuielilor de a- 
provizionare, transport, îm
buteliere, desfacere; pe 
cele legale, bineînţeles. So
cotiţi şi dv. ce vacă de 
muls e afacerea cu îmbu- 
teliefea în sticle a berii 
din butoi.

De ce am folosit un motto 
la aceste rânduri pe care 
le-am intitulat Drojdii şi 
mardale ? Vă lăsăm dum
neavoastră plăcerea de a 
ghici. Personal mai avem 
o curiozitate : pe fabrican
tul de bere de la Haţeg 
îl interesează cum este 
batjocorită de. unii „par
teneri de afaceri" marca 
„Haber“ ?

Cândva, cu vreo 10 ani 
în urmă, am cunoscut în 
tren, în drumul spre Fra
ga, un ceh care ştia ro
mâneşte. „La noi, spunea 
domnul acela — fabrican
tul de bere nu încheie 
contracte ş! nu livrează 
bere până ce nu e convins 
că ceî ce o desface cu a- 
mănuntul are condiţiile co
respunzătoare de păstrare 
şi desfacere", Noi de ce 
să ţinem atât la marca 
fabricii de 'vreme ce berea 
„trece* ?

M

O  lo c a lita te cu
te zo u a u ţă  apaute..

ION CIOC’LKT

Gurasada. Localitate cu 
rezonanţă aparte între 
localităţile hunedorene. Să 
nu uităm că aici s-a năs- 

* cut profesorul Silviu Dra- 
gomir, cel care prin stră
lucita activitate de sa
vant, de cercetător al is
toriei naţionale avea să 
devină academician, mem
bru în Consiliul de Co
roană al României unde a 
avut curajul să voteze îm
potriva hotărârii prin care 
România accepta obligată 
ruperea samavolnică din 
trupul său a nordului Tran
silvaniei. Dar. activitatea 
ce l-a ridicat în ochii na
ţiunii române va fi aceea 
de secretar al Marii Adu
nări Naţionale de la Alba 
lulia care a hotărât Uni
rea cea Mare, formarea 
statului naţional unitar 
român.

în faţa casei cu nr. 16 
din localitatea în care a 
văzut lumina zile ilustrul 

.savant am zăbovit măi 
multe dipe pentru a afla 
conţinutul plăcii comemo
rative ridicate la 1 De
cembrie 1988, care glăsu- 
ieşte astfel: „Aici s-a năs
cut dr. Silviu Dragomir 
(1888—1962), fost profesor 
la Universitatea din Cluj, 
scriitor, istoric, membrii al 
Academiei Române..." Tar 
o altă placă adaugă : „Aici 
a poposit în 1906 Nîcolae 
Iorga*: Casa a fost cum
părată de un localnic. A- 
cum este nelocuitâ, pro
prietarul având domiciliul 
în Deva, Casa a început 
să se părăgineascâ, tencu
iala cade, acoperişul se 
deteriorează etc. „ Aceste 
constatări ne-au fost' în
trerupte de doi localnici: 
„Ştiţi cât cere Marin pen
tru casa asta ? Nu. 8 mi
lioane". Ne gândeam, au
zind cele spuse, că. la un 
moment dat, Prefectura, 
Inspectoratul pentru Cul
tură, Muzeul Judeţean In

tenţionau cumpărarea 1 
bilului pentru deschid*
unei case memoriale 
viu Dragomir. Oare lu< 
rile mai sunt de actual 
te pentru cei amintiţi, 
ales avându-se • în vcc 
faptul că proprietarul \ 
să vândă casa şi grădi 

Şi căminul cultural 
mai trebui reparat, 
nu omitem vechimea 
apreciabilă, confirmată 
o placă comemorativă : 
ceastă placă s-a aplicat 
ocazia aniversării se 
centenarului căminului < 
tural Gurasada 1934—19 
Cine ar putea investi 
tr-a acţiune ţinând de 
tivitatea spirituală a 
munci ? Credem că 
tr-un astfel de dome 
„nerentabir se înghes 
m ai. puţini investitori î 

La Biblioteca comun: 
dna Rodica Presecan 
pregătea pentru consfăt 
rea de a doua zi cu c< 
gii din zonă organizată 
instituţia judeţeană 
Zam. Tocmai primise 
colet de carte nouă, c 
ţinând 17 volume, expec 
de Biblioteca Judeţea 
îri total» fondul de cs 
s-a îmbogăţit în acest 
cu 101 volume. „Am r 
apelat şi la consătenii i 
pentru a dona cărţi. S] 
bucuria noastră, dl Cor 
Lung (Gurasada) ne-a i 
nat 26 cărţi, în valoare 
5 738 led» în această pe 
oadă organizăm acţr 
pentru elevii aflaţi în t 
canţă, până la ora actus 
Înregistrând 222 citite 
Din păcate lipseşte cari 
pentru copii. Nu avi 
probleme cu retumai 
cărţilor împrumutate*.

Sunt aspecte surprir 
intr-o zi, într-o localit; 
cu rezonanţe deosebite 
viaţa şocial-culturală 
judeţului. Credem că 
sunt lipsite de interes !

IVI INEL BOBEA

!

!

La începutul lunii iu
lie a.c., o deiegaţiea Pre
fecturii judeţului Hune
doara a vizitat oraşul 
Cernăuţi. Scopul vizitei a 
fost acela de a cunoaşte 
posibilitatea realizării u- 
nor schimburi culturale, 
•în domeniul învăţământu
lui şi administraţiei de 
stat, precum şi informa
rea asupra modului în 
care se asigură şi se res
pectă drepturile etnicilor 
români din regiunea şi 
Oraşul Cernăuţi. Delegaţia 
a fost primită Ia Primă- • 
ria oraşului Cernăuţi de 
către vi ce primarul Starie 
Vladimir-PetrOvici, îm
preună cu şeful secţiei de 
învăţământ şl şeful sec- 

de asistenţă socială, 
Ia Administraţia re- 

Cernăuţi — de şe- 
Inspectoratului re

gional de învăţământ, 
domnul Gheorghe Filip- 
ciuc, de şeful Inspecto
ratului regional de * cul
tură, . domnul Cornelii 
Sainciuc şi de şeful Di
recţiei regionale de reia* 
Hi interetnicc şi interna
ţionale, domnul Petro 
Gasiuc.

Cu acest prilej, orga
nele primăriei şi admi
nistraţiei regionale Cer
năuţi, care au primit de
legaţia judeţului Hune
doara, au prezentat preo
cupările conducerii ucrai
nene, ale organelor ad
ministraţiei regionale şi 
ale oraşului Cernăuţi in 
vederea consolidării U

şi
ne redarea Casei lui 
Aron Pumnul pentru or
ganizarea şi amenajarea/
lltUli MihnS V

crainei pe baze democra
tice, a principiului auto

nomiei iocale şi statului 
de drept.

In cadrul acestor preo
cupări, a-a afirmat că 
o atenţie deosebită se a- 
cordă conaţionalilor, în 
Ucraina vorbiruiu-se peste 
17 limbi conaţionale, et
nia românească fiind a 
treia ca pondere nume
rică, după ucraineni şi 

. ruşi. De asemenea, s-a 
afirmat că în regiunea 
Cernăuţi există 86 şcoli 
eu predare in limba ro
mână pentru clasele I — 
SCI şi 50 de grădiniţe, că 
în urmă cu 4 ani la şco
lile din Cernăuţi s-a în
tocmit un program spe
cial pentru conaţionalii 
care folosesc ca grafie 
alfabetul latin şi pen
tru care au pregătit peste 
2500 profesori, printre 
care mulţi în România 
— Ia Bucureşti, Iaşi şi 
Suceava.
Cât priveşte învăţămân
tul universitar, acesta se 
face numai în limba u- 
craineană, cu excepţia 
secţiilor din cadrul Fa
cultăţii de filologie şi is
torie^ unde predarea a- 
cestor discipline se face 
în limba maternă a et
niei respective. Cât pri
veşte învăţământul uni
versitar, mulţi tineri u- 
craîneni, printre care şi 
de etnie română, studia
ză la facultăţi din Româ
nia şi în alte ţări, cum 
sunt Rusia, Canada, Ger

mania» Polonia ş a . Cu 
privire la promovarea 
culturii române In Ucrai
na, se folosesc o serie 
de materiale venito în 
principal din Rfemânia şi

a vizitat şi a purtat dis
cuţii şi cu reprezentanţii 
«nor instituţii de învăţă
mânt, asociaţii culturale 
româneşti, de presă româ
nească şi edificii memo-

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Republica Moldova, e- 
xistând insă şi un sistem 
propriu de pregătire a 
unor oameni în acest 
scop.

In regiunea Cernăuţi, 
există multe formaţiuni 
cultural-artistice cu tra
diţie românească in loca
lităţile dens populate de 
etnia românească, care au 
făcut numeroase depla
sări în România, în spe
cial la laşi. Suceava şt 

. In alte oraşe, activitate 
ce se poate amplifica.

Ţinând cont de bune
le reiaţii tradiţionale din
tre poporul român şi u- 
crainean, care pot fi dez
voltate, interlocutorii din 
regiunea şi oraşul Cer
năuţi şi-au exprimat dis
ponibilitatea de a realiza, 
pa baza unor înţelegeri 
oficiale, legături cultura
le şi pe linie de învăţă
mânt, sport fi to alte do
menii cu judeţul Hune
doara, care sa au în ve
dere pentru viitor.

Delegaţia hunedoreană

riale româneşti, printre 
care cu doamna pro
fesoară universitară Oer-' 
nov Alexandrina, şefa 
catedrei de limba româ
nă la Facultatea de Fi
lologie dm cadrul Uni
versităţii Cernăuţi, vice
preşedintă a Asociaţiei 
Jfunai Eminescu" din 

- Cernăuţi, cu domnul Ţă- 
răţeanu Vasile, redacto
rul şef al ziarului ,PIai 
românesc", cu doi repre
zentanţi ai alianţei de- 
mocrat-creştine a româ
nilor din Ucraina, cu 
conaţionali români din 
oraşul şi regiunea Cer
năuţi.

în discuţiile avute cu 
interlocutorii, s-a expri
mat nemulţumirea faţă 
de modul cum se respec- - 
tă şi se asigură dreptu
rile şi posibilităţile de 
afirmare a < Iniei româ
ne, autorităţile ucraine
ne căutân 1 sâ le anihi
leze, acţiunile revendi
cative prin diferite opre
lişti şi interdicţii pa

linie de învăţământ, lim
bă, cultură, obiceiuri şî 
locuri de muncă, prin 
propagandă ademenitoa
re, tn special în rân
dul tineretului. Rău este 
c i »u loc o serie de ac
ţiuni de profanare a mor
mintelor româneşti din 
cimitirul din Cernăuţi, 
iar în ceea ce priveşte 
cea mal veche biserică 
ortodoxa medievală ro
mânească „Sfântul Nico-
Jae* din Cernăuţi, după 
ce a suferit un incendiu, 
se intenţionează ca locul 
respectiv sâ fie da t' ca- 
sadiot din falanga Cer
năuţi, în loc sâ se a- 
corde sprijinul necesar 
românilor pentru rezidi- 
rea bisericii respective.

Deşi, In Cernăuţi, e- 
xistă mai multe edificii 
recunoscute pentru Im
portanţa lor culturală ro
mânească c a : Palatul cul
turii române, Casa Naţio
nală, Casa lui Aron Pum
nul. fostul Liceu „Aron 
Pumnul", Cernăuca Hur- 
muzache şl altele, aces
tea sunt folosite de u- 
craineni in diferite sco
puri şi, iă solicitarea ro
mânilor du a le fi re
date fa vederea organi
zării unor activităţi cul
turale, de învăţământ etc, 
îl se refuză mereu a- 
cest drept legitim.

Deşi s-a promis de 
peste un an da.zile de 
către autorităţi ucralne-

unui Muzeu „Mihâi Eroi 
nescu“, nici până acum 
această clădire nu a fost 
eliberată de cei trei chi
riaşi ce o ocupă. De a- 
semenea, atât Asociaţia 
„Mihai Eminescu". cât şî 
ziarul independent „Plai 
românesc* şi-au expri
mat dorinţa de a fi aju
taţi în Limita postbiHtăţi- 
lor c u : maşini de scris cu 
grafia latină, aparate de 
xerox cu accesoriile ne
cesare, hârtie tipografică 
de ziar, aparate de foto
grafiat şi laborator foto 
cu toate cele necesare, li
teratură română clasică 
şi contemporană, hărţi 
geografice cu România, 
portrete de scriitori şî 
oameni de ştiinţă români, 
reportofoane şi dtetofoa- 
ne etc.

Cei ce doresc să ofere 
asemenea ajutoare, pot 

cere lămuriri suplimen
tare dnei prof, Domnica 
Livescu, ia telefon 611642 
sau 625044. Da aseme
nea, cei ce doresc să 
realizeze legături cultu
rale, sportive, pe linie de 
învăţământ şi altele, se 
pot adresa cu propuneri 
concrete în vederea stu
dierii posibilităţilor per
fectării oficiale a aces
tora.

PETOU IACOB, 
consilier pi ridic la 
Prefectura judeţului 

Hunedoara
r / ^ w / j Sr * mmH a
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GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
JVIINIEB DEVA

Face înscrieri pentru coneursul de admitere 
I a :

•  liceu, zi — informatică: 1 foc ; — elec
tronist : l i  focuri; electromecanic: 29 Jocuri 
— băieţi-fete

•  şc. profesională — mecanic maşini şi 
utilaj — 11 h to tr i»  băieţi-fete

IMPORTANT: se oferă posibilităţi de 
policalificare T  (920454)

SC ELVILA IMPORT EXPORT 
SRL DEVA

str. M. Eminescu 24, i- „

Vinde en gros :

•  Bere HOFFEN KONG la st. 1/2 
(bere Germania pasteurizată)

•  Pălincă — vodcă — alcool
•  Sucuri — ţigări — cafea  ̂ (920452)

■**

DIRECŢIA GENERALA A VĂMILOR

Bucureşti, str. Nicoîae Iorga nr. 19, 
sector 1

Angajează prin concurs la Vama Simeria.

•  10 controlor' vamali.
Tematica şi condiţiile de înscriere Ia con

curs pot fi consultate la sediul Vămii Simeria* 
str. Gării Simeria Triaj, tur. 98. (920455)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
DEVIL S.A. DEVA

Angajează de urgenţă

#  Mecanici frigotehnişti şi fochişti
Relaţii suplimentare la sediul societăţii.

(648)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„VINALCOOL" SA DEVA

ANUNŢA BENEFICIARII CA»

începând cu data de 1 septembrie 1993, 
intenţionează să majoreze preţurile la băuturile 

din spirt, din cauza modificării preţului Ia 

ALCOOL RAFINAT. (644)

S.C. DECEBAL SA DEVA

Anunţă intenţia de modificare a preţurilor 

Ia produsele de carne, preparate de carne şi 
conserve, ca urmare a modificării preţurilor de 

aprovizionare. (643)

, R.A.G.CX. — H A Ţ E G

Anunţă intenţia de majorare a preţului 
biletului de transport persoane, începând cu 

data de 15 septembrie 1993. (926453-2)

R.A.G.C.L. HAŢEG 

cu sediul în Haţeg, str. Decebal, nr. 15 

O R G A N I Z E A Z Ă

In data de 30 august 1993, ora 9, licitaţie 

publică în vederea executării lucrării de in
vestiţie :

•  Terminare lucrări C.T.-3, conform do
cumentaţiei. y ■

înscrierile pentru licitaţie se fac la şegiul
regiei, începând cu data de 16.08.1993."

(920153-1).
■ ' ••vt -

SOCIETATEA COMERCIALA 
„G ERMJGSARA" SA GEOAGIU BAI

str. yiWor nr.T

Organizează licitaţie pentru atribuirea în 
locaţie de gestiune, în condiţiile H.O. 1228/1990 
şi H.G. 180/1991, a următoarelor active:

•  Spaţiu şi maşini prelucrat lemn

La aceeaşi dată organizează licitaţie pentru 
vânzarea a :

•  Motoscutere 2 buc.

•  Materiale recuperate din demolări

Lista materialelor şi documentaţia cu pri
vire la licitaţie pot fi procurate de Ia sediul 
unităţii.

Licitaţia va avea loc in data de 27 august. 
1993, ora 10, înscrierile până în 'dată de 25 
august 1993*

In caz de neadjudecare, licitaţia se reia In 
data de 30 august 1993 şi 2 septembrie 1993 la 
aceeaşi oră. (645)

S.C. CORVIN S.A. HUNEDOARA 

(FABRICA DE ÎNCĂLŢĂMINTE) 

A N U N Ţ A

•  Scoaterea la concurs a postului de DI
RECTOR ECONOMIC, condiţii de încadrare 
conform legj&, ^

•  Organizarea de licitaţii în data de 5 şi 
25 a fiecărei luni, pentru închirierea sau cum
părarea de mijloaee fixe existente în dispo' 
nibil.

•  Caută spre închiriere apartament 1 
Hunedoara, cu trei camere mobilate, plata î 
valută.
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Relaţii suplimentare la sediul societăţii: 
str. Traian, nr. 11, telefon 095/714095; 715086 
— int. 13. (647)
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PROGRAMUL U : 1G.00 Actualităţi;
16,05 Portativul preferinţelor muzicale;
16,30 Desene animate; 17,00 Studioul mu
zicii de cameră; 18,05 Film serial: Ho
ţomanii (10); 19,40 Atletism; 21,00, TVM 
•  Mesager; 21,30 Trihuna non-conformiş- 
tijor; 22,00 TV 5 Europe; 22,30 TVE In- 
temacional.

MIERCURI, 18 AUGUST

LUNI, 16 AUGUST

PROGRAMUL I :  14,00 Actualităţi; 
14,15 Ora de muzică; 15,00 Cursuri de 
limbi străine (italiană, rusă, franceză); 
15,45 O samă de cuvinte ; 16,00 Actuali
tăţi ; 16,05 Intermezzo tineresc; 16,35 Ci
vilizaţia montană ; 17,05 Magazin în lim
ba maghiară ; 184)5 Tezaur folcloric; 19,00 
ABC capital privat; 19,30 Desene ani
mate ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 20,55 
Atletism; 21,55 Studioul economic; 22,40 
Şlagăre..-, şlagăre; 23,45 Actualităţi.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi ;
16.05 Studioul şlagărelor; 16,30 Desene a- 
nimate; 17,00 Veniţi cu noi pe progra
mul doi î ; 19,40 Atletism ; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Magazin auto-moto ; 22,00 
TV-5 Europe ; 22,30 TVE Internacional ;
23,00 Divertisment internaţional.

MARŢI, 17 AUGUST

PROGRAMUL I :  7.00 TVM •  Tele- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj. 
Napoca ; 12,00 Confluenţe ; 13,00 Ecran
de vacanţă; 13,35 Desene animate; 14,00 
Actualităţi; 14A5 Ora de muzică; 15.00
Album de vacanţă ; 16,00 * Actualităţi;
16.05 Convieţuiri-magazin; 17,05 Salut, 
prieteni! (I); 17,55 Cabinet juridic; 18,35 
Ziua naţională a Indoneziei; 19,00 Reflec
tor; 19,30 Desene animate; 20,00 Actua
lităţi; 20JÎ5 Rosturi, rostiri; 20,40 Atle
tism ; 21,20 Film serial: Dragoste Ia pri
ma vedere; 22,20 Universul cunoaşterii;
23.05 Meridianele dansului; 23,35 Salut 
prietenii (II); 0,15 Actualităţi.•G . • -;.... .

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tclc- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoea; 12,00 Le Sept; 13,00-Ecran de va
canţă; 13,30 Desene animate; 14,0o Ac
tualităţi; 14,15' Ora de muzică; 15,00 Al
bum de vacanţă; 15,30 Cursuri de limbi 
străine (latină); 15,45 O samă de cuvinte;
16.00 Actualităţi; 163)5 Oameni de lângă
noi; 16,35 Panoramic muzical; 17,05 Sport- 
ciub; 18,00 Documentar artistic; 18,30 Do
sarele istoriei; 19,00 Festivalul internaţio
nal de folclor; 19,30 Desene animate; 20,00 
Actualităţi ; 20,35 Sport; 20,40 Telecine-
mateca: Dreptate în lanţuri (România, 
1983); 22,40 Reporter -93; 23,25 Simpozion.

PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi; 
16,0Ş Portativul preferinţelor muzicale ; 
16,35 Desene animate; 17,00 Teatru TV : 
DI ANA de Lope de Vega; 18,30 Emisiune 
în limba maghiară; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Muzică populară; 21,00 TVM •  Mesager;
21,30 De-ale pieţef în economia Capitalei; 
22,0» TV 5 Europe; 22,30 TVE Interna- 
chmal.

JOI, 19 AUGUST

PROGRAMUL I :  74)0 TVM •  Tele- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Film serial: Maguy (8);
13.00 Ecran de vacanţă; 13,30 Desene ani
mate ; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de mu
zică; 15,00 Album de vacanţă; 15,45 
Cursuri de limbi străine (engleză — pen
tru începători); 16,00 Actualităţi; 16,05 
Repere moldave; 16,35 Repere transilva
ne; 17,05 Magâzin cinematografic; 18,05

Povestea vorbei; 18,35 Telediscul muzicii 
populare; 19,00 Itinerare spirituale; 19,30 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Film 
serial: DALLAS (259); 21,45 Reflecţii' ru
tiere; 22,00 Studioul economie; 22,45 Mi- 
crorecital Laura Stoica; 23,00 Atletism;
23.30 Confluenţe.

* PROGRAMUL I I : 16.00 Actualităţi;
16,05 Ecranul; 16,35 Desene animate; 17,00 
Bijuterii muzicale; 17,25 Tradiţii; 17,55 
Emisiune în limba germană; 18,55 Festi- 

- valuri pe meridiane; 19,25 Atletism; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 TVE Internacional;
23,00 Studioul incomod; 23,30 Club SF.

VINERI, 20 AUGUST

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tele- 
matinal ; 104)0 TVR Iaşi; 11,00 TVR Chij- 
Napoca; 12,00 Worldnet USIA; 12,30 Des
coperirea planetei; 13,00 Ecran de vacan
ţă; 13,30 Desene animate; 14,00 Actuali
tăţi; 14,15 Ora de muzică; 15,15 Album 
de vacanţă; 16,00 Actualităţi; 16,05 Cheia 
succesului; 16,35 Arte vizuale; 17,05 Maga
zin în limba germană; 18,05 Pro Patria; 
19410 Desene animate; 20,00 Actualităţi ; 
20,35 Sport; 20,45 5 pentru un CEC; 21,15 
Atletism; 22.10 Film serial: Să fii cel mai 
bun ! (4) ; 23,10 Gong !; 0,10 Actualităţi; 
0,25 Film artistic: O noapte ciudată (SUÂ, 
1985); 2,05 Rock-panorama.

PROGRAMUL I I : 15,00 Concurs hi
pic ; 18,00 Convieţuiri-magazin; 19,00 Con
cert (I); 19,55 Atletism; 21,20 Concert 
(II); 22.00 TV5 Europe; 22,30 TVE Intcr- 
nacional.

. SÂMBAt A, 21 AUGUST

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună diminea
ţa... de la Iaşi!; 9,00 Actualităţi; 9,10 
Şaptţ note fermecate!; 10,00 Film serial 
pentru copii: Noiie aventuri ale lui Black 
Beauty (5); 10,30 Şahul de la A la Z; 10,40 
Pompierii vă informează !: 11,00 Docu
mentar ştiinţific; 11,30 Tradiţii; 12,00 Ora

de muzică; 13,00 Emigraţie sau e x il? /
14,00 ORA 25 — TRANZIT TV: Desene 
animate: Fisii Police (14,05) •  Ştiri (14410)
•  Atlas (14,40) •  Topul muzical european 
(15,10) •  Film serial: Cascadorul •  Topul 
muzical european (164Î0) •  Concurs liipiO 
de la Piatra Neamţ (17,00) •  Comedie i 
Familia Simpson (17,40) « Film: Poves
tiri cu final neaşteptat (18,05) ' •  Mapa
mond (18,30) •  Topul muzical curopeaa) 
(194)0); 19,15 Teleenciclopedia; 20,00 Ac4 
tualităţi; 20,30 Atletism; 20,45 Editorialul 
săptămânii de Paul Everac; 20,50 Film' 
serial: Maddie şi David (4); 23,00 Atic»
tism; 23,30 Film serial: Midnight Calic* 
(2); 1,30 TV Deva. 1

PROGRAMUL I I ; 14,20 Actualităţi j
14,25 „Trubadurul" de G. Vcrdi; 16,55 De» 
sene animate; 17,20 Film artistie: MarikU 
(Japonia, 1981); 19,00 Atletism; 21,90
TVM •  Mesager; 21,30 Studioul nuizidf 
contemporane; 22,00 TV5 Europe; 22,39 
TVE Internacional; 234)0 Varietăţi Inter
naţionale.

DUMINICA. 22 AUGUST

PROGRAMUL I :  7,00 TV Deva; 9,00 
Actualităţi; 9,10 Poveşti de vacanţă; 10,00 
Film serial: Noile aventuri ale lui Black 
Beauty (6); 10,30 Lumină din lumină |
11,30 Viaţa satului; 12,55 Hora satului K) 
Vulcana-Băi; 13,20 Reflecţii rutiere; 14,89 
Actualităţi; 14,10 Video-magazin; 16,30 
Atletism; 19,00 Film serial: DALLAŞ 
(260); 20.00 Actualităţi; 20,35 Film artis
tic: Ultima şansă; 22,00 De la egal la e- 
gal... amical; 23,10 Convorbiri de dumi
nică; 23,40 Actualităţi; 23,55 Nocturna de 
duminică.

PROGRAMUL I I :  10,00 TV Dev;a | 
164» Actualttăţi: 16,40 Desene animate ) 
174)5 Serata muzicală TV; 19,30 Conceu- 
tino; 20,00 Actualităţi; 21,30 Hollywood 
Rock în concert; 22,00 TV5 Europe; 22,30 
TVE Internacional; 23^0 Po»-club; 23,30 
Oraşe şi civilizaţii. ± '
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ANIVERSĂRI

•  La împlinirea frumoa
sei vârste de 20 de ani, 
dragă Miţa Dan, .din De vă, 
familia, Âdi, Andruşca şi 
Nicu îti urează „La mulţi 

• ani !“. '
(920533)

•  Un gând frumos şi
• senin, alături de cele mai 
; calde urări de sănătate şi
fericire, pentru mama noas-

• tră, Dane Tatiana, cu pri
lejul* aniversării zilei de

, naştere. „La mulţi am“, 
m am ă! Carmen şi An- 
euţa. (920513)

VANZĂRI- 
CUMP ARABI

' •  Vând grâu din recolta
! anului 1993. Informaţii la 
; tel. 619476, Deva, după o- 

rele 16.
•  Vând frigider Arctic 

240 1. Deva, tel. 621376.
(559835)

•  Vând (schimb) apar
tament cu casă în zona 
Deva—Hondol. Tel. 624358.

(920547)
•  Vând casă şi ‘grădină 

în satul Crăguiş — Haţeg. 
Informaţii telefon 612464, 
orele 12—15.

(920501)
•  Cumpăr teren intra

vilan. Deva, telefon 623426.
(920503)

•  Cumpăr casă, sau gră
dină. în Sântuhalm. Te
lefon 623426.

(920503)

•  Vând casă cu a- 
nexe, curte şi grădină 
Cristur. nr. 354.

(920434)

•  Vindem urgent în De
va, cartieruT Oituz, bloc 
ţip vilă, apartament trei 
camere, garaj şi boxă cu 
Îmbunătăţiri. Preţ 30 000 
dolari, negociabil. Tele
foane: 615002. 627922.

(920433)
•  Vând apartament său

schimb cu garsonieră, plus 
'diferenţă în bani. Deva, 
pojdu, fii. A 4. sc. I, ap. 
20, tel. 616260. (920444)

•  Vând (închiriez) apar
tament trei camere, par
ter, posibilităţi privatiza
re, sediu firmă. Telefon
623994. (920399)

•  Vând Jawa 350, CU
ataş, preţ convenabil. Tel. 
623994. ’ (920399)

•  Vând televizor color
Funai, teletext, sigilat,
400 000 lei. Tel. 612009.'

(920548)
•  Vând Trabant plus 

Jawa 350, noi. Subcetale, 
770631 orele 21 —22.

(920392)

•  Cumpăr aparta
ment 2 camere în 
Brad. Informaţii Baia 
de Criş, tel. 247.

(020449)

•  Vând apartament două 
camere. Haţeg, tel. 770750.

(920446)
•  Vând urgent casă,'cu

grădină, şură, anexe, cu 
posibilităţi de extindere, 
preţ negociabil. Orăştie, -
str. Plantelor, nr. 31.

(920519)

•  Vând VW Derby, sta
re bună, metalizat. Deva, 
tel. 626265, (920522)

#- Vând Dacia 1300, a- 
variată, la preţ convena
bil, colţar hol, nou şi mag
netofon Tesla B-115. Tel. 
622160 sau 629746.

(920535)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, deco
mandate, etaj 4 (ultim), 
preţ 4 300 000 lei, zonă cen
trală. Tel. 626267. (920537)

•  Vând bibliotecă „Lu
ceafărul" şi dormitor ,,Mir
cea", deosebit, stare Per
fectă. Tel. 661636. (920539)

•  Vând calculator Com- 
modore Amiga-500, cu te
levizor color Univetsum, 
unitate disk 3.25, diskele, 
joystick, memorie exten
sibilă. Tel. 616786. (920445)

•  Cumpăr forinţi, vând
calculator PC Junior şi 
imprimantă Robotron. 
626669. (920550)

•. Vând ieren agricol 
„Lunca Mureşului", posi
bilitate irigare. . Telefon 
661636.. (920,539)

•  Vând canapea, nouă.
Tel. 625962. (920540)

•  Vând Telecolor, stare
foarte bună, preţ 150 000 
lei. Tel. 619232. ' (920553)

•  Vând rulotă, tip maga
zin, convenabil şi Ford ca
mionetă. Informaţii Sebeş, 
tel. 0967/34005, după ora 
20. (559720)

•  Vând loc de casă în
centrul comunei Batiz, 1043 
mp. Tel. 712693. (559747)

•  Vând urgent televi
zor color Funai, sigilat,' şi 
mobilă sufragerie. Hune
doara, tel. 729280. (559748)

•  Vând hotă bucătărie
Bosch, sigilată. Hunedoa
ra, tel. 711366. (559750).

•  Vând garsonieră, zo
nă centrală. Hunedoara, 
tel. 713906. (920203)

•  Vând casă, gaze, apă,
valută, 2000 mp. Vlahuţă, 
27, Deva. (920347)

•  Vând motor Dacia 1100,
piese caroserie, parbriz 
fată, radiator, cutie viteză. 
Tel. 620656. (920419)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, zona 
Progresului, sau schimb 
cu similar Arad; Deva, tel. 
616036, Arad 0966/44430.

(920353)
•* Vând butelie aragaz, 

normală. Deva, tel. 611408.
(920513)

e Vând maşină înghe
ţată şi Dacia 1300. Orăş
tie, tel. 647524. (920511)

•  Vând sau închiriez a-
partâment trei camere, par
ter, Deva, amenajat pen
tru spaţiu comercial. Tel. 
615209. (920508)

•  Vând locuinţă Orăştie- 
central, pentru spaţiu co
mercial. Deva, tel.’ 622673.

(920507).
•  Firma „NITACOM"

vind& en gros produse Hen- 
kel, import Austria, Bel
gia, Ungaria, detergenţi: 
Perşii, Nety, Torni, Silan, ’ 
batiste igienice, tampoa
ne, bandaje apărători scu
tec „Libresse", ciocolată, 
biscuiţi, turtă dulce („Vik" 
— Iugoslavia). Deva, str. 
Apuseni nr. 1 (zona De
pozitelor). (920510)

•  Vând apartament, cen*
trai, două camere, deco
mandate, mobilat, faian
ţă, etaj I, tel. 714736 (ore
le 12—15). (920526)

•  Vând motocicletă 350,
Planeta 5, ataş, 13Q00 km, 
piese schimb, noi. Tele
fon 628750. (920528)

•  Vând .. apartament 2
camere, parter. Informa
ţii tel. 625271. (920506)

•  Cumpăr mobilă deo
sebită. stil vechi. Telefon 
714242r (920523)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Miero, bl. 
86/17. (920525)

•  Vând vacă Holstein, 
Deva, tel. 613656. (920531)

•  Vând teren arabil (loc
de casă). Deva, Bejan, tel. 
613656, 614852. (920531)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Simeria. 
Relaţii, str. Piaţa Un' ii, 
bloc 21, sc. B, ap. 20.

(920549)
•  Vând garsonieră pro

prietate, Micro 15. Tel. 
625825. ' (920536)

•  Vând garsonieră De
va. Informaţii tel. 627407.

(920532)
•  Vând maşină de cu

sut Singer. Deva, Aurel 
Vlaicu, 19. (559993)

ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat 
în Deva garsonieră cen
trală cu telefon. Informa
ţii Timişoara 096/158847.

(920409)

PIERDERI

• ‘- Pierdut legitimaţie FE 
Deva, pe numele Soare 
Eugen. -Se declară nulă.
J '  (920529)
' m Pierdut legitimaţie şo
mer, 4873, eliberată de 
DMPS Deva. Se declară 
nulă. (920450)

•  S.C. „Lu-Ka“ Farm. 
Hunedoara SNC, . pierdut 
filă din carnet cecuri cu 
limită de sumă, seria C 2, 
nr. 0993617. Se declară 
nulă. (920521)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
două camere cu gaze, Orăş
tie, cu similar Deva. Tel. 
628972. (920412)

•  Schimb apartament 
2 camere, proprietate, Cra- 
iova, cu garsonieră pro
prietate Deva. Informaţii

-Simeria, tel. 660793 sau De
va, 616348.

OFERTE 
OE SERVICII

*• Caut femeie îngrijire 
băiat de 4 ani, la domi
ciliul meu. Telefon 624317.

(920431)
•  ROMATSA Arad — 

Radiofar Deva, cu sediul 
în oraşul Simeria, str. C. 
Brâncoveanu nr. 1, organi
zează concurs pentru ocu
parea unui post de elec
tronist (electromecanic). 
Condiţii: bărbat, -stagiul 
militar satisfăcut, studii 
medii plus calificare, do
miciliul stabil Deva şau 
Simeria. Relaţii Ia telefon 
6G0028, sau la sediul ra- 
diofarului. înscrieri . până 
la data de 30.08.1993.

(920350)
•  Caut femeie îngri~ 

jire copil, doi ani.. Relaţii 
Micro 15. Tel. 629292.

(920551)

' •  „STOP AUTO 
FULGER" Deva, ]a 
dispoziţia dumnea
voastră, non-stop, pen
tru deplasările dorite 
prin, reţeaua de taxi, 
lâ preţuri rezonabile. 
Tel. 959. Apelaţi cu 
încredere l (559641)

■‘‘V •'■vr .v .vr .v .v .v .vr .'

,* Filmări video de cali
tate, pentru diferite oca
zii. Deva, tel. 626265.

VQ20Ii99Y
•  Excursie în Turcia, irt 

18.08.1993, preţ 20 000 lei. 
Informaţii tel, 624033.

. (920509)

COMEMORĂRI

•  Au trecut 10 ani 
de lacrimi şi dbrere 
de la despărţirea de

MARIUS DOINEL 
ŞTEF

Un vis frumos mi-a 
fost viaţa/ Cât am 
trăit pe-acest pământ/ 
La 20 de ani s-a stins j 
lumina/ Şi zac singur 
în mormânt.

Comemorarea — du
minică, 15 august, la 
Biserica Biscaria, Si
meria. Familia.

(920559)

•  Se împlinesc 5 
ani de la moartea dra
gului nostru fiu şi fra
te

MARIN SORIN : 
DOBREI

Comemorarea dumi
nică, 15. august, ora 
13, la cimitirul Eriii- 

. nescu, Deva. Fami
lia. (920512)

•  Părinţii, şi fratele 
amintesc cu adâncă 
durere împlinirea a 
cinci ani de când nc-u 
părăsit cel care ;i 
fost* .

BÂICIŞ 
ALEXANDRI- 

Rămâne veşnic in 
amintirea noastră.

(920517)

•  Cu adâncă durere 
anunţăm că astăzi', 14 
auguşt 1993, se im 
plinesc şase luni de 
la moartea fulgeră- ' 
toare a celui care a 
fost
RESIGA GIIEORGIIi:
Nu ie vom uita nici
odată. Soţia, fiica, gi
nerele, fiul, nora şi 
nepoţii. (920555)

•  Fiica Ana aminteşte 
împlinirea a 42 de ani de 
când

MUNCUŞ GLIGOR
din Bucerdea Vinoasă a 
părăsit cei şapte copii. 
Te-am plâns şi te plângem 
mereu, dragă tată. ; Odîh- 
nească-1 Dumnezeu îrf pa
ce. (559742)-

DECESE

•  Colegii de la Spi
talul Orăşenesc Orăş
tie’ îşi iau uri ultim 
rămas bun de la co
legul lor

Dr. DAN TRIFU 
dispărut prematur in
tr-un tragic accident.

(920552)

•  Moraru Octavian 
soţ, Sârbu Ciprian şi 
Doina copii, ca adâncă 
durere anunţă trece
rea în nefiinţă a bu- 
‘nei şi .blândei lor ma
me şi soţie 

MORARU MARIA 
Dormi în pace. Te 

vom păstra veşnic in 
suflet şi în gând. în 
mormântarea azi, 14. 
08.1993, ora 16, la cimi
tirul din Valea Seacă, 
Hunedoara. (920201)

•  Sunt alături de profe
sor Sârbu Doina, la marea 
idurere pricinuită de moar
tea mamei sale. Un fost 
elev, Fraunhoffer Radu.

(920202)

în atenţia cititorilor
Abonamentele Ia ziarul „Cuvântul liber'* 

pentru luna septembrie se fac la oficiile poşta
le, factorii poştali şi difuzorii de presă, până 
la data de 30 august a.c. inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 Ici, la 
care se adaugă taxele poştale.

LIDO DEVA

Vă prezintă sâmbătă, 14 august 1993, un 
inedit program de cântece şi dansuri cu An
samblul Artistic din Mexic. Rezervări de locuri 
la telefon Î627536.

S.C. CRĂCIUN & COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL BACHUS DEV A

Vinde cu amănuntul :

•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de 
calitate superioară, din import — BELGIA.

*
*
\

Costul unui metru pătrat este de 3620 lei 
pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile 
comerciale — preţ negociabil.

•  CAUCIUCURI 155/13, cu „preţul 
19 090 lei/buc. _ (624) 1

S.C. CHRIS PROD COM S.R.L. 
NOJORID — BIHOR

Telefoane 099/165230; 099/165501. 

Livrează la cerere

20 de sortimente de prafuri de îngheţată
*

la preţuri convenabile.
Informaţii suplimentare 

Brad.

*
la tel. 650812.

(559889)

ANUNŢ IMPORTANT S
s

Duminică, 15 august 1993, ora 17, sunteti  ̂
aşteptaţi la 'Camping Şoimus, unde S  ̂
ÂGROTUR Şoimuş organizează tradiţionala | 
nedeie — strămoşească. i

Cântă formaţia condusă de îndrăgitul t i - , 
ragotist PERA BULZ. Invitaţi — îndrăgiţi J 
solisti de muzică populară : DRĂGAN MUN- |  
TEÂN şi LENUŢA EVSEI. Vă aşteptăm cu \ 
drag. (559899) \

s
-----------------_ -------------------------------------------------------- ----  ^

ItEPLAY — UN SISTEM (
ÎMPOTRIVA INFLAŢIEI ţ

. 1Depuneri : ,5 000 lei până lă 1 000 000 le i,
pe zi de persoană.

Premieri: suma depusă înmulţită cu 3.3. ţ

Exemplu: la. 1 000 000 de lei depuşi se; fâs- )
tigă 3 300 000 lei.

Sistemele „REPLAY" funcţionează de peste \ 
un an de zile. ^

La acest sistem plăţile încep după 2 .luni ) 
de la prima înscriere. ţ

•  Depuneri prin mandat postai in c o n t .  
„REPLAY" nr. 4072209108 B.C.R. BRAŞGV. )

Plăţi tot prin mandat poştal. ^
Relaţii suplimentare în revista „Relaţia \ 

Magazin" sau tel. 092/152727. (641) ţ
l
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