
Proorocul Ioan,
Martorul tui î&istos, 

Sfântul Ioan Botezătorul» 
a fost Înaintea Domnului, 
nu numai cu naşterea sa, 
dar şi cu moartea sa. Şi, 
precum Domnul Hrlstos a 
pătimit pentru păcatele oa
menilor, tot aşa şi Inainte- 
mergătorul Său a îndurat 
moartea mucenicească, pen
tru fărădelegile lui Irod.

Şi aceasta a fost aşa t 
Irod care se numea Anti- 
pa, fiul lui irod cel Mare, 
care a ucis pruncii cei din 
Betleem, a luat, mai în
tâi, de soţie, pe fiica Iui 
Areta, împăratul Arabiei, 
şi a petrecut Cu ea mul
tă vreme. Dar, aprinzân- 
du-se de patimă pentru 
Irodiada, soţia fratelui său, 
Filip, a alungat pe soţia 
sa legitimă şi a luat-o j>e 
aceasta, împotriva legii.

Ioan şi Irod stau faţă In

faţă: „Nu ţi se cade să ai 
pe femeia fratelui tău" 
(Marcu 6,18). L-ar fi omo
rât Irod,; dar se temea de 
popor, „căci . toţi îl aveau 
pe Ioan ca pe un prooroo* 
(Matei 14,5). Deci, sosind 
vreme cu bun prilej, la 
ospăţul mare de ziua naş
terii sale, când juca fata 
Irodiadel, Salomeia, jocul 
ei de dezmierdare a pri
mit această plată. Nu a 
cerut aur, nici argint, nici 
pietre scumpe, ci povăţui
tă de mama sa a zis: 
„Dă-mi, aici, pe tipsie, ca
pul lui Ioan"; Ce mână a 
îndrăznit a apropia sabia 
de capul lui Ioan de care 
fiarele, în pustie s-au sfiit, 
leii S-au cutremurat, şer
pii şi balaurii s-au înfio
rat ?

Prima nelegiuire s-ă năs
cut .din patima desfrâului,

a doua din beţie şi amân
două din lipsa de cumpă
tare.

Ioan întruchipează pe 
omul lui Dumnezeu, pe 
trimisul şi apărătorul le
gii Domnului; Irod este 
călcătorul legii lui Dumne
zeu. Ioan se poartă ca un 
sfânt smerit şi ascultător 
de Dumnezeu, dar. aspru 
cu sine însuşi şi cu pă
cătoşii; Irod se poartă ca 
un pătimaş nelegiuit; sân
geros, beţiv, desfrânat şi 
ucigaş.

Din cumpătare se nasc 
şi alte virtuţi morale: cin
stea, modestia, bunăstarea, 
castitatea, ' blândeţea, se
riozitatea morală, unele 
mai lăudabile decât alte
le. In schimb, unde tiu e 
cumpătare, îşi fao pat cald 
toate viciile şi toate rele
le, dintre care cele mai

mari sunt |>eţia, desfrâul 
şi omorul. Mai mult ca si
gur, Irod nu ucidea ' pe 
Ioan, dacă ar fi fost in 
stare de trezie, mai ales 
că avea un respect deose
bit faţă de el. In stare de 
beţie, oamenii fac lucruri 
de care mai apoi se ruşi
nează.

Tăierea capului sf. Ioan 
Botezătorul este un strigăt 
peste veacuri împotriva 
destrăbălării, împotriva 
îmbuibării, beţiei, omoru
lui, împotriva tuturor pă
catelor care izvorăsc din 
lipsa de cumpătare.

Luaţi seamă, . grăieşte 
Hristoş Domnul: „Să nu 
se îngruieze inimile voas
tre de mâncare şi de bău
tură pes'te măsură". (Luca 
21,34).
Preot ARSENIE CRIŞAN, 

Deva
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Măsuri speciale 
pentru Valea Jiului

Convorbire cu dl dr, ANDREI GEORGESCU. 
director în Ministerul Sănătăţii

— Dle doctor, Ministe
rul Sănătăţii a iniţiat un 
program medical special 
pentru Valea Jiului. De
spre ce este vorba ?

— In perioada imediată, 
Ministerul Sănătăţii, a alo
cat fondurile necesare pen
tru continuarea construc
ţiei de la Lupeni, iar la 
sfârşitul lunii august sau 
prima săptămână lunii 
septembrie, ministrul să
nătăţii va aduce 6 au
tosanitare pentru Va
lea Jiului. De asemenea, 
există un program de do
tare a spitalului de la Pe
troşani, .mărirea secţiei de 
arşi, aducerea unui neuro
chirurg şi înfiinţarea ursei 
secţii de ■ neur och’rurgis 3a 
Petroşani. Se doreşte ca 
spitalul din Vulcan să fie 
şi el întărit prin dotare şl 
scoaterea la concurs a a- 
nor posturi de specialişti 
—- OIIL, oftalmologie, trau
matologie etc. Ministerul 
Sănătăţii a dispus dotarea 
şi â spitalelor din Petro
şani şi Lupeni cu defibra- 
toare şi electrocardiogra
fe, achiziţionarea de me. > 
dieamente. A fost o pro
blemă în prezent întrucât, 
de vreo 2 săptămâni, nu 
există medicamente, de a- 
nestezie generală, nepu- 
tâijdu-se face operaţii ca 
anestezie generală, do a- 
ceea în apropiatul colegiu 
al Ministerului Sănătăţii se 
Va discuta reabilitarea Văii 
Jiului din punct de vedere 
al fondurilor necesare şi 
a dotării Iot.

— Dle director, sunt 
multe zone rurale unde

există teoretic doi, trei, 
patru sau, chiar cinci me
dici. In realitate o parte 
dintre ei îşi desfăşoară 
munca, şi aceasta în baza 
unor relaţii subterane, în 
spitale' etc/ Cum apreciaţi 
acest fenomen ?

— Aveţi dreptate. Fe
nomenul s-a întâmplat i- 
mediat după revoluţie, când 
s-au produs mutaţii nefaste 
pentru populaţie în ceea 
ce priveşte medicii. Marea 
majoritate a doctorilor îşi 
desfăşoară activitatea în 
oraşele mari, şi pe lângă 
acestea, având de suferit 
zonele care au mai puţină 
populaţie — zone - înde
părtat? — şi care au ne-

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. ă 2-a)

Piaţa Devei oferă con
diţii optime desfacerii pro
duselor agroalimentare pe 
sortimente, cei care-şi co
mercializează marfa aici 
respectând, în general, cu
loarele stabilite pentru: 
lactate-brânzeturi, legume- 
Zarzavaturi, fructe, flori, 
Miercuri, fiind ziua obiş
nuită de piaţă la Deva, a 
fost aglomeraţie. Şi cani
culă. Numeroşi ofertanţi 
şi-au căutat loc de expu
nere şi în afară locarilo» 
amenajate special. Saci C« 
grâu, porumb dar' şi ostii 
cu puişori de găină sau eu 
iepuri de casă se aflau a- 
şezate pe jos, la ieşire. Cu
răţenia lăsa de dorit. In 
jurul orei 11 se adunaseră 
tot felul de resturi: pache
te goale de ţigări, coji de 
pepeni, coji de varză, cutii 
de bere sau de pepsi, am
balaje de îngheţată, pungi, 
bileţele, lozuri, mucuri de 
ţigări şi chiar resturi de 
paie. ,

Cei mai conştiincioşi din
tre particulari îşi informea
ză clienţii privind preţu
rile, afişând bileţelul lân
gă marfă. Âm notat câte
va: roşiile 150—200 lei/kg,

LA PIAŢA, 
MIERCUREA

ardeiul gras 250—300 lei 
(sau la bfteată, între 15 şi 
25 de lei), vinetele 180— 
200 Iei, gogoşarii 400—600 
lel/kg, cartofii .200 lei, stru
gurii 300—350 lei, varza 
100 lei, conopida 500 lei/ 
kg, ardeiul iute 100 lei 
grămăjoara, perele 250 lei, 
puii (de găină, de trei zile) 
100 lei/buc, fasolea verde 
250 lei/kg, mierea 700 lei 
borcanul. Apariţia unei 
maşinî de Ialomiţa cu vi
nete de calitate, la preţnl 
de 150 lei/kg, a determi
nat uniformizarea preţu
lui Ia vinete. Doar socie
tăţile comerciale, cu punc-
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Presa scrisă sau vorbită 
a tratat ih ultimul timp tot 
mai frecvent fenomenul 
„Caritas* de la Cluj. r Jp 
analize, anchete, convor
biri cu dl Stoica, { tronul 
acestei firme prospere,k cil 
o mulţime de participanţi 
la acest sistem al intra 
jutorării, s-a relatat mult 
despre .câştigurile ce le-au

Ce se mai 
dă în dar 
la nuntă?

încasat până acum peste 
400 000 de norocoşi (foar
te mulţi au intrat în po
sesia a zeci şi zeci de 
milioane de lei), alţii trec 
de 100 de milioane şi se 
zvoneşte că în 2—3 , luni 
la Cluj vor apare primii 
miliardari (!) dar (tot u- 
nele ziare) au prognozaf 
sfârşitul cât mai apropiat 
al Caritasulul, prăbuşirea 
sa iminentă. Bineînţeles că 
se fao mari eforturi de 
specialişti în economie şi 
finanţe pentru a descope
ri secretul sistemului Ga- 
ritas. Toată lumea — şi 
cel mai aprigi susţinători 
ai Caritasulul — au con
vingerea lăuntrică că oda
tă jocul se va încheia. 
Dar când ? In speranţa că 
poate mai prind ceva, că 
încă 3—4 luni „maşinăria" 
merge, creşte de la o zi 
la alta numărul celor ce 
îngroaşă rândurile la d.»

C. SANDU

(Continuare în pag. a 2-a)
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te de desfacere în piaţă, 
menţineau preţul la 170 
lei/kg,. în vi4aie ce cali
tatea era sub orice" criti
că. Cu excepţia struguri
lor sosiţi de la Recaş (Ti
miş) şi vânduţi cu 300 lei/ 
kg, celelalte produse expu
se şi comercializate de S.O. 
Hortina S.A. nu aveau as
pectul comercial pretins  ̂de 
consumatori, nu sufereau 
termen de comparaţie eu 
cele de pe piaţa liberă, în 
vreme ce preţurile erau a- 
celeaşi, ba la unele măr
furi chiar mai mari.

— Se ţine la preţ şi mar
fa se strică, spunea dna 
Dorica Maroleânu. Ferme
le ţin la preţ, dar cali- 

ESTERA SÂNA

(Continuare în pag. a 3-a)
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p e  27
— Domnule director, îmi permiteţi să 

vă spun ceva..
— Despre cine ?

■  ROMA. — O.E.P. a 
cerut guvernului italian, 
precum şi altor guverne 
occidentale, să-i acorde un 
împrumut pentru a face 
faţă crizei financiare pe 
care organizaţia palesti
niană o traversează, scrie 
cotidianul italian „La Re- 
pubblica", citat de AFP.'

Potrivit ziarului. Minis
terul italian de Externe ar 
fi refuzat să acorde acest 
împrumut, argumentând că 
O.E.P. nu reprezintă un 
stat, şi ca atare împrumu
tul de stat nu poate ti au
torizat.

După cum a declarat un 
reprezentant al O.E.P. la 
Roma/ interogat de „La 
Repubblica", falimentul fi
nanciar ăl organizaţiei este 
aproape. „Este o chestiune 
de trei luni", a estimat el. 
Ziarul adaugă că falimcn. 
tul financiar ar; putea să 
se suprapună urna fali
ment politic, dacă Arafat 
nu reuşeşte să demonstreze 
palestinienilor că cei doi 
ani de negocieri cu Israe
lul nu au fost o simplă 
pierdere de timp.

■  MOSCOVA. — Co
mandamentul grupului tru
pelor ruseşti din ţările bal
tice a anunţat că va au
toriza efectivelor din sub
ordine să facă uz de arme 
dacă le vor fi ameninţate 
„onoarea şi demnitatea", 
relevă un comunicat trans
mis -de agenţia' EFE. In 
el se' afirmă că „politicie
nii naţionalist-extremişti" 
din Lituania se folosesc 
de suspendarea retragerii 
trupelor anunţată săptămâ
na trecută de MoseOva, 
pentru a exacerba ten
siunile din zonă.

Menţionăm că electivul 
trupelor ruseşti din sta
tele baltice se ridică în 
prezent la 27 50®.

■  PRAGA. — în cadrul 
convorbirii dc joi, de la 
Fraga, dintre preşedintele 
Rusiei, Boris Elţîn, cu o- 
mologul său ceh, Vaclav 
Havel, a fost examini^ă 
problema „creării unui 
fundament legal, bine de
finit, al dezvoltării rapor
turilor dintre cele două 
ţări", a declarat agenţiei 
ITAR-TASS purtătorul de 
cuvânt al preşedinţiei ruse, 
Anatoli Krasikov. Potri
vit precizărilor sale, cei 
doi şefi de stat „au con
damnat din npu acţiunile 
din 1968". O mare atenţie 
a fost acordată evoluţiei 
cooperării economice, co
merciale şi tehnico-ştiinţi- 
fice, ambele părţi expri- 
mându-şi disponibilitatea 
pentru extinderea acestor 
legături.

O ACHIZIŢII DE STICLE Şl 
BORCANE. O veste bună . am 
primit de la dl Alexandru Ni- 
culescu, director al S.C, „Rete
zat’* S.A. Deva. Este vorba de
spre deschiderea unor centre de 
preluare a sticlelor şl borcane
lor goale existente în circulaţie. 
Achiziţiile se fac la HUNEDOA
RA, str. Carpaţi (la magazinul 
alimentar şi centrul special des
chis în acest scop); la DEVA, la 
sediul firmei, str. Depozitelor, 
precum şl la BRAD (în piaţa 
oraşului), ia magazinul alimen- ■

tar şi centrul din incinta depo
zitului de ambalaje. (N.T.)

© BRADUL VA PRIMI OAS
PEŢI. La invitaţia Asociaţiei de 
prietenie „Doina C r i ş u l u i n u  
peste mult timp va sosi în vi
zită, la Brad, Un grup de cetă
ţeni francezi din oraşul Lille, în 
vârstă între 60—70 ani. Scopul 
vizitei ? Cunoaşterea frumuseţi
lor naturale şi istorice ale zone
lor judeţului nostru. Printre al
tele se vor vizita Peşteră Urşi
lor, castelul din Hunedoara, Sta
ţiunea Vaţa, Muzeul Aurului cât 
şi defileul Văii Arieşului. (Al.J.)

O  CLUBUL „MUREŞUL« DE
VA organizează o excursie la 
meciul de fotbal Minerul Ghe-

lari — Mureşul Deva, din etapa 
a Il-a a Diviziei C la fotbal. Ple
carea are loc duminică, orele 
9,30, din faţa Casei de Cultură. 
Transportul gratuit! (S.C.)

© DE CE O TOT AMÂNAŢI ? 
Domnul Petru Opruţ, primarul 
comunei Bucureşci, ne-a relatat 
o situaţie pe care o considerăm 
hazlie, dar supărătoare. După ce 
oamenii din localitate au pri
mit pădurea în conformitate cu 
prevederile art. 41 din Legea 
18/1991, care stipulează că ex
ploatarea este în regim silvic, 
au depus cerere pentru marca
rea arbuştilor în scopul tăierii, 
pentru aprovizionarea de iarnă. 
Dar cei de la Ocolul Silvic Brad, 
deşi au fost solicitaţi de mai

multe ori pentru realizarea a- 
cesteia, o tot amănâ. Oare le 
pare rău după ea ? (Al.J.)

© PENSII PLWTRU ŢĂRANI. 
Consiliul local al comunei Uni
rea, cum ne spunea dl- vicepri- 
mar Ioan Traian Pârvu, a întoc
mit dosarele de pensionare pen
tru peste 60 de ţărani, foşti 
membri ai fostei cooperative a- 
gricole de producţie din locali-; 
tăie. Acţiunea se află încă în 
desfăşurare. (Tr.B.)
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Întâlnirea din această 
mră de la Aninoasa a fost 
an emoţionant popa de 
inimă. Ea a reunit, sub sem
nul prieteniei, români si 
francezi darnici, în egală 
măsură de a face din Asocia
ţia „Aninoasa—Saint Lupi- 
cin“ un mijoc trainic de 
colaborare' şi întrajutora
re. Propusă de francezi cu 
ani in urmă, în cadrul „O- 
peration- Villages Rourna- 
ins" (acţiune iniţiată de 
state occidentale pentru a 
veni în sprijinul localităţi
lor vizate de regimul tre
cut pentru demolare), aso
ciaţia s-a constituit acum 
oficial şi la Aninoasa. Mo
mentul s-a desfăşurat în 

-prezenta oaspeţilor ■ fran
cezi — domnii Denis Voii.
. lemtoz, preşedintele comu
nităţii comunelor din P i 
teau Lev.ans/Saint Lupicin. 
Alean WaiMe, viceprimar, 
Pierre Lancon, Cristian 

JBerthet, doamnele yetto- '  
relto Mărie Odilet vicepri
mar la Lesclicrs, Mireille 
VoiUermoz, Jaquelene Ha- 
notel — toate şl toţi mem
bri ai Asociaţiei Aninoasa, 
precum şi cetăţeanul fran
cez de origine română loan 
Machltescu, interpret. Pri
marul oraşului Aninoasa, 
ăl Ilie Botgros, dna -doctor 
Elena Săvulea, medic spe
cialist de medicină gene
rală, preotul Simian Stane 
parohul Bisericii Ortodoxe 
Române din oraş, di- loan 
StchUtu, consilier şi alţi 
membri ai consiliului ord 
şenesc au avut uit dialog 
fertil cu oaspeţii, care a 
condus la constituirea Aso
ciaţiei non-profit Aninoa
sa — Saint Lupicin la a- 
legerea consiliului de con
ducere al asociaţiei, kt i- 
probareă statutului acesteia. 
Intervenţiile consilierului 
loan SichUiu, primarului 
Ilie Botgros şi profesorului 
Vţu Trffa au impresionat 
profund, deschizând drum 
spre cunoaşterea adevăru
rilor despre NOI. ,J£ste a- 
ăevărat că presa occiden
tală vorbeşte foarte puţin 
despre România şi suntem 
şi mai puţin informaţi de
spre ce se întâmplă in a- 
Ceasta ţară a mărturi
sit primarul Sain Lupicin- 
tilui, dl Denis Vofllermoz, 
întâlnirea de azi ne-a edi
ficat din multe pm ete de 
Vedere, iar peptrw că noi 
avem b anumită experien
ţă pe dramul democraţiei, 
dorim din tot sufletul să 
vă ajutăm. Democraţia e 
libertate, dar o libertate 
foarte pretenţioasă. Sunt

foarte mişcat de sincerita
tea intervenţiilor dumnea
voastră, de conţinutul Sta
tutului asociaţiei, in care
întrevăd largi posibilităţi 
de cooperare administra
tivă, tehnică, economică, 
de progres cultural. Cola
borarea noastră din ultimii 
ani poate deveni mai rod
nică, pentru ca duMuea 
voastră- să vă plisnn trai
nic pe drumul democra- 

■ ţ iei, al bunăstării Vă 
puteţi bizui pe noi, vep 
avea în continuare tn noi 
un ajutor serios. Mulţu
mim dlui primar, dnei dr. 
Săvulea, pentru calitatea 
primirii, pentru amabilita
te şi ospitalitate.

Ospitalitatea a f&cut ca 
întâlnirea oficială să se 
transforme intr-un emo
ţionant popas de inimă 
în micuţa aşezare a VSU 
Jiului. Integrăndu-se cu 
interes şi afecţiune în fie- 
care 'manifestare întâlnită 
'aici, oaspeţii ne-au cunos
cut cu bucuriile şt greută
ţile noastre, cu frământă
rile şi înţrehărtte cotidie
ne. Şi dacă s-au prins 
ta jocuri populare româ
neşti după oficierea căsă
toriei tinerilor Lenuţa - si 
Vasile Borza, ori au urmă
rit impresionaţi solemnita
tea cununiei lor religioase 
In Biserica Ortodoxă, a 
doua zi, in cătunul Dălja 
Mare, au avut bucuria să 
cunoască sfânta tradiţie 
românească, cea despre 
care o. Goga spunea că e 
osatura unui popor. Faml 
liile de momărlani, . intre 
care Dumitra şi Troian 
Ianăşi s-au întrecut tn 
ospitalitate, determinăm- 
du-i să-şi amâne cu multe 
ore plecarea spre Franţa.

— Vom reveni, vă puteţi 
bizui pe noi, iar.înfrăţi
rea dintre aşezările noas
tre va fi benefică, în inte
resul popoarelor noastre f 
Oaspeţii nu au părăsit 
Aninoasa până nu au asi
gurat creşa cu laptele praf 
necesar pentru multe luni 
înainte, dispensarul cu 
medicamente pentru copii 
şi vârstnici, asociaţia spor
tivă cu material Specific, 
iar sutele de elevi din cele 
două şcoli şi preşcolarii 
din cele trei grădiniţa ale 
oraşului vor afla pe bănci 
şi măsuţe, la deschiderea 
anului şcolar, rechizite şi 
jucării dăruite de prietenii 
francaţi.

Asociaţiei „Aninoasa — 
Saint Lupicin" viaţă lun
gă şi prosperă !

LUCIA LICIU

O veste bucur* locuito
rii comunei IHa, te  spe
cial oamenii catedre! şî 
elevii liceului din locali
tate. Din toamnă, odată cu 
începerea noului an şco
lar, instituţia va purta nu
mele savantului Silviu Dra- 
gomir. Un motiv de mân
drie pentru toţi ’ huneda- 
renii, în general. La cere
rea factorilor locali, prin 
Ordinul nr. . 5268 /25 iunie 
a.e., Ministerul învăţămân
tului a aprobat acest lu
cru, modestă reparaţie a 
memoriei personalităţii de 
excepţie a vieţii cultural- 
ştiinţifice şi politice ro- 
jnâneşti care a fost acad. 
Silviu Dragomir. Născut Ia 
Gurasada acesta a urmat 
şcoala care din toamnă ii 
va purta numele. Prin stu
dii strălucit, de istorie, 
Silviu Dragomir a elaborat

0 firească restituire morală

35

Liceul Teoretic 
Silviu Dragomir" lila

numeroase. materiale, to
muri întregi, privind iste
ria şi religia românilor, fn 
special a transilvănenilor, 
a scris o splendidă mono
grafie despre Avram Iaa- 
cu. împrejurări favorabile 
î-au propulsat în funcţia 
de secretar al Marii Adu
nări Naţionale de Ia Alba 
Itilia dă Ia 1 Decembrie

află şi acum intr-un mo
dest punct muzeal din 
incinta Căminului Cultu
ral din Gurasada.

1916, care a consfinţit pe 
veci realipirea Ardealului 
la patria mamă. La anii 

: maturităţii a fost; ales mem
bru în (Consiliul de Coroa
nă al României. Însem
nele academicianului se

în ceea ce priveşte li
ceul propriu-zis din lila, 
pentru a marca evenimen
tul, din toamna acestui 
an, aici, urmează să fie 
aplicată o placă coniemo- 
i .tivă din marmură, să se 
facă unele îmbunătăţiri ale 
bazei materiale, vor avea 
loc manifestări cultural- 
ştiinţifice, o slujbă reli
gioasă de oficiere a nume
lui instituţiei. Sigur, o ast
fel de întreprindere ne

cesită cheltuieli Însemna
te. De aceea, şcoala fiwe 
un câîdmts apel te socie
tăţi comerciale, persoane 
fizice, bogate sufleteşte, 
din această localitate şi 
din judeţ pentru a o spri
jini in măsma posibilită
ţilor. Eventuali sponsori 
pot depune stime de bani 
in contul Lieen’ui Teore
tic Ilia, nr. 64. 42.04. 22, 
deschis la Banca Agricolă 
— Agenţia Ilia, cu speci
ficarea „Sponsorizare Li
ceul „Silviu Dragomir“ 
Ilia. considerându-se de 
Pe acum invitaţi de onoa
re ai manifestărilor. asi- 
gurându-şi un loe tn „Câr
tea de Onoare" ce se va 
deschide cu acest prilej. 
Nu pregetaţi să faceţi un 
gest de adâncă simţire pa
triotică !

MINEL BODEA

100 de ani de ia înfiinţarea jandarmeriei
La 1 septembrie a.c., se 

împlinesc IOC de ani de 
la organizarea jandarme
riei prin lege în Româ
nia, cu activitate de poli
ţie în mediul rural, ur
mând să vegheze la ordi
nea publică şi siguranţa v 
statului, să apere liberta
tea, siguranţa persoanelor 
şi averii lor, să prevină 
infracţiunile şi să apere 
legile statului, să resta
bilească ordinea tulbura
ta, să descopere, să con
state şl să trimită organe
lor în drept infractori şi 
să execute toate măsurile 
stabilite prin lege pentru 
teritoriul rural.

După unirea Transilva
niei cu România, se extind 
şi asupra noilor provincii 
prevederile referitoare la 
serviciul jandarmeriei.

O nouă transformare In 
structură acestei institu
ţii'intervine în urma apli
cării Legii pentru reorga
nizarea jandarmeriei ru
rale, publicată In Moni
torul Oficial nr. 109, din 
23 mai 1929! Formaţiunile 
teritoriale cuprind, în or
dine ierarhică: posturi, 
secţii, legiuni, inspectora
te şi un inspectorat gene
rai, aparţinând Ministeru
lui de Interne.

în  judeţul Hunedoara, 
conform Deciziei pentru 
repartizarea teritorială a 
legiunilor de jandarmi, din 
2 mat 1929, au fost înfiin
ţate 2 legiuni : Legiunea 
Hunedoara teu 9 secţii ţi 
41 posturi), având reşe
dinţa la Deva şi Legiunea 
Petroşani (eu 4 secţii şi

20 posturi), funcţionând 
astfel până te 1031, când 
Legiunea Petroşani a fost 
înglobată în Legiunea Hu 
nedoara. *.

Legiunea de jandarmi 
Hunedoara s-a desfiinţat in 
1949, prin Decretul nr. 25, 
din 22 ianuarie 1949, când 
la rândul său a fost înglo
bată te unicul organ de 
poliţie — miliţia, care s-a 
înfiinţat din fuziunea tutu
ror iristituţiilor cu speci
fic ţteSţlteicse,

Materialul documentar 
păstrat constituie doar O 
mică parte din drhiva le
giunii, deoarece te urma 
unui ordin al Inspectora
tului General dl Jandarme
riei din mai 1944 a fost 
arsă arhiva veche şi arhi
va care nu mai era nece
sară: până te anul 1940, 
la sediul Legiunii cât şi 
Ia secţiile şi posturile de 
jandarmi, fn urma execu
tării acestui ordin, a ră
mas un număr redus de 
dosare din anii 1919—1939, 
ponderea principală deţl- 
nând-o materialul din 
1940—134a

Cea mai mare parte a 
materialului se referă la 
infracţiuni de drept co
mun (crime, delicte, con
travenţii), dar faptul că 
jandarmeria pra investită 
şi cu atribuţiuni de poliţie 
de siguranţă t- mediul ru
ral face ca în dosare să 
găsim o serie de documen
te referitoare la probleme 
politice, starea de spirit a 
populaţiei, atitudinea faţă 
de anumite evenimente et*.

Unele rapoarte ale for»

«naţiunilor de jandarmi se 
referă Ia condiţiile de via
ţă  şi de muncă -de popu
laţiei. în septembrie 1941, 
Secţia de Jandarmi Şoimuş, 
intr-un raport informativ 
a arătat câ „prima pro
blemă economică ce apasă 
asupra populaţiei este lip
sa de .alimente şi a mate
rialelor- de primă - nece
sitate (îmbrăcăminte, te- 
eâlţâminte), iar intr-o da
re de seamă a jandarme
riei din Valea Jiului se 
constată că „asistenţa me
dicală este insuficientă şi 
superficială din cauza nu- 
măruiui mare a] bolnavilor 
şi lipsa medicamentelor, 
medicilor. Instituţiile spi-, 
taliceşti sunt insuficiente" 
Intr-o altă zonă minieră, 
Certej-Săcărâmb, din cau
za lipsei de alimente „se 
prevăd nemulţumiri sarl- 
oase, care ar putea duce la 
incidente". Exemplele ar 
putea continua, dar consi
derăm că sunt suficienţe 
aceste date, care reliefea
ză aportul Jandarmeriei ia 
menţinerea ordinii şi pre
venirea multor evenimen
te nedorite.

Acum ,1a aniversarea a 
100 de ani de la înfiinţa
rea jandarmeriei, să rre în
dreptăm un pios gând si 
către jandarmii care au 
căzu* eroic pe front sau fa 
teritoriu, pentru apărarea 
patriei şi asigurarea ordi
nii publice şi libertăţii 
populaţiei.

ION t  DUTA, 
jandarm.

(Urmare din -pag. 1)

puneri. Şi dacă'Ia început 
şi chiar pe parcare şe de
puneau 20 000, 99 (980 lei
până la 100 000 M, acum 
aUf Crescut vertiginos de
punerile de sute de mii 
chiar milioane de lei. Să 
nu mai amintim de ferici
ţii câştigători care lăsă 
bani grei din cei câştigaţi.

se mai
ap.;...-ii. "

m

veteran de război

pentru a mări suma ce o 
voi* terasa după 3 luni. Şi 
aşa jocul e mai aprins, mal 
tentant.

Ce legătură are Carita- 
sul cu titlul de mai sus ? 
Are! Fiindcă in judeţul 
Cluj —* deşi năşii nu au 
renunţa* la cadourile tra
diţionale, iar nuntaşii 'la 
sumele de bani dăruite 
tinerel familii — a Inter
venit ceva nou; nuntaşii 
(şi naşii) dau te dar ia 
nunţi chitanţe de Ia Can- 
tas. In valoare de 29000 
leî chitanţa, fiecare cât 
poate. Şi toată lumea . e 
mulţumită, ş t cel care face 
darul, dar şl mirele cu mi
reasa când vor Încasa de 
8 ori mai mult decât su
ma înscrisă pe chitanţă.. 
Cu dar din dar se face 
raiul...

âhttWWiW i

Măsuri speeiale pentru Valea Jiului
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voie de asistenţă medi
cală.

Ministerul Sână ăţii are 
acum o situaţie exactă din 
teren a dispersării medi
cilor pe zone geografice, 
încercându-se, în prezent, 
să se ajungă ia o soluţie 
care să fie in avantajul o- 
mului. Vom Scdlăe la con
curs aceste posturi, iar 
troua grilă de salarizare 
pentru medici care au cir- 

* cumscripţii grele şi foarte 
■grele, va cuprinde un spor 
la salariu, încă mic în 
viziunea ministerului nos
tru, dar care va fi perfec
tat în perioada următoare.

De asemenea, este foar
te adevărat că multe con
cursuri care s-au făcut în 
jurul localităţilor mari, 'a 
presiunea sindicatelor ori 
la presiunea medicilor. Ast
fel s-a ajuns la o situaţie 
dificilă, la Tulcea, Vaslui, 
precum şi fa zonele mon
tane. Cred c3, totuşi, aces
te dificultăţi vor fi apla
nate odată cu apariţia a-

sigurărilor medicale, deşi 
numai în acest an Minis
terul Sănătăţii a scos la 
concurs 3©o de posturi de 
medici pentru zonele greu 
accesibile, dar te care na 
s-a prezentat nimeni.

— Dle doctor, numărat 
certificatelor medicale da
te cu uşurinţă pare a  fi 
foarte mare, fn speriat con 
cediile medicale acordate 
de către cabinetele medi
cale de întreprindere. Une
le administraţii sau sin
dicate opiniază spre trece
rea din punct de vedere 
administrativ a dispensa
relor în subordinea între
prinderilor. Cum apreciaţi 
această intenţie ?

— Nu există încă un re
gulament prin care să fie 
preluate aceste dispensa
re, precum şi medicii. Ile
gal, s-au făcut unele trans
feruri din acest punct de 
vedere, la diverse regii 
autonome. La Ministerul 
Sănătăţii se lucrează, In 
prezent, la un asemenea 
regulament, dar medicul 
va face parte în continua

re din reţeaua Ministeru
lui Sănătăţii. Aici sunt 
mai multe soluţii. Ne fân- 
dim şi la forma de pre
luare a patrimoniului, ca
re este fn preigpt al Mi
nisterului Sănătăţii. Ori
cum, încercăm să găsim 
cea mai bună soluţie, atât 
pentru această intenţie cât 
şi pentru salarizarea per
sonalului medical. Proble
mele sunt delicate, de a- 
ceea se gândeşte o meto
dologie corectă, care să e- 
vite jocul de' culise.

— Vorbind despre dis
ciplina medicală aţi putea, 
în câteva cuvinte, să pre
cizaţi genul de acte şi fap
te ce contravin legii sau 
deontologiei profesionale 
de medic ?

— Cele mai frecvente 
s-au constatat în elibera
rea de medicamente te re
gim compensat şi legături
le necinstite între medici 
şi farmacişti. Multe dintre 
aceste cazuri au ajuns la 
Poliţie, Procuratură, exis 
tând inclusiv condamnări 
pentru aceste fapte.

(Urmare din pag. f)

ta tea mei nu mai intră te 
discuţie- Firesc, clientei 
pretinde, dar furnizorul 
nu ne dă marfa sortată.

t a  S.C. „Agroind*, mor
covii, sfrijiţi, nu au cău
tare  Clne-i cumpir* ea 
200 lei/kg 7 în schimb să 
vând bine ouăle. Costă dsât 
80 iei oul, faţă de 60—66 
lâ B16S0»

„CM costă laptele T*. „969 
lei/litru". „De unde ve
niţi „De la Chergheş". 
„Dar nu se acreşte pe căl
dura asta?*1. „Nu, că am 
venit cu cel de 11“ (auto
buzul — njj.). „Acum e 
12,35 şi Ia temperatura 
asta.-". Cri care ar vrea 
să cumpere n-ar^  încrede
re că până acasă nu se 
coagulează, iar cel care 
vinde (puţini au curajul 
să transporte lapte Pe o 
asemenea căldură) iritrâ 
în panică să nu rămână 
cu laptele nevândut. „Ce 
laptele am ieşi ‘nai bine,' 
dar nu putem ven» zilnic" 
— spunea o femeie din 
Bărsâu, care raporta pre
ţul de 350 de lei, pretins 
pe o bucată de brânză de

LA PIAŢA, 
MIERCUREA

vaci, la cri fie 200 iei, cât 
o  costă un drum cu ma
şina fie Hondri".

Producători sau inter
mediari. veniţi din jude
ţele Arad, Mure, sau Dolj, 
comercializau telemea şi 
caş de oi, miere de albine, 
pepeni. La brftnzeturi nu-i 
mare înghesuiala. Preţui 
de 1700—1800 lei/kg în
depărtează posibilii cum
părători.

„„.Mărci, dolari T . Unr 
neavenit habar n-are ce 
vrea să însemne întreba
rea tinerilor care acostea
ză pe oricine Intră în pia
ţă — ofertă sau cerere ? 
„Cât costă o marcă?" — 
întreabă cineva. „670 de 
Iei" — vine răspunsul 
prompt. „Nu-i prea mult?" 
„Cu 650 cumpărăm şi cu 
670 vindem*. Alţii, mai pu
ţin pretenţioşi, cer 630 sau 
620 pe marcă. Depinde...

Un vârstnic cu o pereche 
de cizme şi de ghete, vechi, 
în braţe, încearcă sâ-şi 
găsească client... Cu un

teanc de bancnote mov te- ; 
tr-o mână şi cu câteva cer
tificate de proprietate te 
cealaltă, b tânără ţigfin- 
cuşă îşi strigă intenţia : 
„cumpărăm certificate, cu 
4 000 de lei*. Să aibă 
clienţi 7 Alături de cri ca- 
re-şi duc veacul aici, cum
părând şi revânzând volu
tă sau certificate «te pro
prietate, la nişte măsuţe 
mici, improvizate, semeni 1 
de-âi lor teeeareâ să-şi 
câştige un ban încărcând ţ 
brichete.

...E zi călduroasă. Lu-; 
mea consumă îngheţate, ră
coritoare, cafea, pepeni. 
Cineva cumpără trei lozuri. 
Toate necâştigătoare A 
pierdut 156 de lei. Câţiva 
inşi, fără ocupaţie, s-ou 
retras la umbră, dând lai 
maxim radiocasetufonul 
ce-i delectează cu melo
dii de dor şi jale. Un tânăr 
st> lasă la orizontală, fă
când flatări pe asfaltul şo
selei şi creând emoţii ce
lui de la volanul Renault- 
ului gri ce se apropie Do
me pestriţă, autoturisme, 
camionete intră şi ies din( 
acest spaţiu atât dr circu
lat Intr-o zi de miercurhţ

■'ir /



Teatral de Revistă De
va a revenit acasă dtq>ă 
un lung turneu efectuat 
pe Litoral, unde specta
colele safe s-au bucurat 
de succes. Era de aş
teptat acest lucru, întru
cât concertul, montat cu 
luni în urmă, JS. bine, e 
bine. e„. vai de mine*4, 
semnat de George Miha- 
iaebe, a beneficiat, încă 
de la premieră, de o cal
dă primire din partea pu
blicului. Pentru a afla ce 
se va întâmpla în peri
oada care urmează la a- 
eeastă Instituţie, ne-am 
adresat dlui Petru Mărilă, 
directorul teatrului,
— — La această oră. tru
pa se află în concediu, 
urmând ca după 1 sep
tembrie să înceapă repe-

Sacul
dţil la „JS bine, e bine, 
e„. vai de mine**, spec
tacol cu rara teatrul nos
tru se va prezenta la  
lima noiembrie ax. la da 
amplu festival al teatre
lor de revistă din tară, 
ce va avea loc la Con
stanţa. Contăm pe o 
prezenţă onorabilă fa *- 
ceastâ întrecere, pe mă
sura potenţialului inter
pretativ. a talentului cu 
care au fost dăruiţi so
liştii vocali şi instrumen
tişti. actorii trupa tis 
balet pregătită de 7ic& 
Hanea şi Irina Grosz, or
chestra condusă de diri
jorul Ştefan Moţăţăianu. 
Paralel cu repetiţie vom

prezenta spectacole eu 
revista amintită şl con
certul pentru copii „Bar
ba IH“. Nu ne putei& 
permite să stăm pentru 
că „jena" financiară ră
mâne aceeaşi In conti
nuare.

«— Ce se întâmplă ea 
reparaţiile capitale la 
care a fost supusă clădi
rea Instituţiei ?

— Au fort efectuate 
lucrări bl valoare de 
douăzeci şl şapte de mi
lioane. Partea din spa
te a fost terminată 
(cabine, săli de repetiţie 
ete.j. Urmează facrul îa . 
sală, compartimentarea 
lojelor, holul şa. Dar

pentru aoeste lucrări ne 1 
mai trebuie aproximativ I 
două sute milioane de i 
lei. în funcţie de cum l 
vom avea aceşti bani, se j 
va termina şi lucrul.

— Să mai dureze doi- 
trei-patru ani?

— Dacă avem bani* lu
crările se pot încheia îu- 
tr-on an şl teatrul va 
reveni la el acasă, in
tr-o sală splendidă, în 
condei de repetiţii, ate
liere excepţionale. La a- 1 
ceartă oră ne vine foarte 
grea să „trăim” în spa
ţii străine, să dăm spec
tacole doar în deplasare.

— Vă . dorim să bene
ficiaţi de‘ un sac plin de 
banii

ÎWllfJEL BODEA
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Uragan Muntean obţinând 
„floarea din grădină**.

troieui ... Acum un binecunoscut interpret ol 
cântecului popular hunedoreaa, româ
nesc.

..Crede in cântecul său, 
pentru că toate piesele 
din repertoriul lui Dră- 
gan Munten sunt cânte
ce autentice, culese din 
vatra satului -hunedo- 
rean, cu precădere din 
zona pădurenilor, fiind 
adevărate nestemate fol
clorice. Ort care le-a 
adunat şi pus In valoare 
le-a adaptat stilului său 
interpretativ, inegalabilu
lui său talent, oferindu- 
le * nouă strălucire. Ele . 
poartă ■ amprenta vocii 
sate şi aşa intră în

conştiinţa iubitorilor de 
folclor. De acum, orice 
altă interpelare a  lor 
face trimitere îa Drăgan 
Muntean. Să amintim câ
teva dintre cântecele ul
timului său disc apărut 
la Electreeord, fie că se 
numesc „Rău mă-ncearcâ 
dragostea". „Dăi, Doamne, 
mândrii noroc", „Sara 
bună. bade Ioane" care 
împrumută şi genericul 
discului, sau „De la noi 
din Orâştie**, „Inimă de 
putregai", „Asta-i joc pă- 
durenese", „îaneule, fecior

de moţ". Ele transmit 
sentimente profunde uma
ne care ne-au animat 
gândirea, ne-au legănat 
copilăria ori anii maturi
tăţii, nu numai a noas
tră, ci şi a altor generaţii.

Drăgan Muntean ră
mâne un mare doinîtor, 
dar se simte acasă şl a- 
tunci când aduce cânte-, 
ce de joc, ce exprimă 
momente din viaţa ©mu
lul. . L-am cunoscut cu 
ani !n urmă ca elev al 
Liceului Pedagogie din 
Deva. Avea o voce care

impresiona şi oamenii 
care trudeau In cultura 
hunedoreană i-au oferit 
posibilitatea de a urca 
treptele scenei. Nu era 
manifestare la care Dră
gan Muntean să nu par
ticipe întrucât, pe lângă 
voce, avea şi un carac
ter deosebit, nu putea să 
refuze pe nimeni când cei 
din jur simţeau nevoia 
cântecului autentic. în
trecerile l-au propulsat 
în prim-planul vieţii ar
tistice prin voce şi re
pertoriu. Aşa a ajuns să 
fie printre- cei mai buni 
din ţară şi noi ne mân
drim cu izbânda lui. Con
firmarea, dacă mai era 
nevoie de o confirmare, 
calităţilor sale vocale 
deosebite i-a oferit-o 
„Floarea din grădină" al 
cărei trofeu l-a cucerit. 
Talentul şi tactul peda
gogic şi le-a împărtăşit 
mai apoi, ca profesor, e- 
levilor săi de la Şcoala 
de Artă Deva, iar lo
cuitorilor multor sate 
hunedorene ie-a dăruit 
cântecul in cadrul unor 
seri folclorice atât de 
apreciate eu ani în ur
mă. Acum, Drăgan Mun
tean a devenit un jn- 
terpret de frunte al cân
tecului românesc, este so
list al ansamblului „Cio
cârlia". Ce-şi mal poate 
dori un astfel de om şl 
interpret de excepţie? Să
nătate şl să ajungă să-l 
bucure pe toţi ort care îi 
îndrăgesc vocea şi reper
toriul; Noi 1-Q dorim din 
toată Inima î La multe... 
discuri Drăgan Muntean, 
fală a judeţului nostru!

125 4e ani de l a  ̂
moartea lui >

Scriitor, traducător, dra
maturg, lingvist şl folclo
rist, Costaehe Negruzzi 
este un deschizător de o- 
rizotrturi ta  proza scurtă 
şl inaugurează în literatu
ra română genul epistolar 
prin eielul „Negru pe alb“. 
Traduce din franceză şi 
greacă, publicând primele 
tălmăciri ta „Zabăvile me
l e . /  Militează alături de 
CUade pentru o limbă li
terară comună pe tot teri
toriul ţării. Recomandă 
folosirea neologismelor nu
mai când limba o îngăduie, 
l iră  a faca abuz de

TACI N
le şi duce o adevărată 
ampanie pentru cultivarea

pionier ai prozei
vista „Muzeul Naţional" în

limbii şi promovarea ştiin
ţifică a acesteia în foaia 
sătească „Săptămâna". Din
tre scrierile lingvistice a- 
mintim: „Studii asupra

culegător de folclor Cos- 
tache Negruzzi defineşte 
cântecul popular ca „o 
răsfrângere a sufletului o- 
menesc" şi-l leagă prin ră
dăcinile acestuia de spe
cificul naţional.

Activitatea literară ori
ginală a început-o la re-

1835. Are o activitate 
prestigioasă, alături de 
Alecsandri şi itogălnicea- 
nu, în organizarea Teatru
lui Naţional din Iaşi şl 
contribuie la înjghebarea 
unui repertoriu românesc.

rămâne un romantic înflă
cărat. Nuvelele „Zoe", şl 
„O alergare da *ai“, proza 
memorialistică „Cum am 
învăţat româneşte" şi „Au 
mai păţit-o. şi alţii", pre
cum şl povestirile „So- 
bieski şi românii" şi „To- 
derică" sunt adunate şi

publicate în volumul „Pă
catele tinereţelor" din 1857.

Este autorul primului 
proiect de epopee naţio
nală intitulat „Ştefania- 
da“. Capodopera Iul Cos
taehe Negruzzi rămâne nu
vela istorică „Alexandru 
Lăpuşneanu, publicată In 
primul număr al revistei 
„Dacia literară" 1849. In
spirată din cronica lui Grl- 
gore Ureche, nuvela re
constituie un moment zbu
ciumat din istoria Moldo
vei, din secolul sd XVI- 
lea. De factură romanti
că, nuvela „Alexandru M-

lirnbii* şi „Despre limba 
româneasca”. Admirator şi Gţilor al prozei spiarGe ro-

mâneşti Costaehe Negruzzi

U N  G Â N D

La Cina cea de taină a tătarii - J
e şi o clipă când cuvântai tace,
Când sufletele. în deplină pace,
Şi-l spun prin limpezimile privirii. '

Privirile, ea floarea ce-fi desface 
petalele când hoinăresc zefirii, 
m  ampla de Inauna maiţauirii
şi îşi vorbesc cam altfel n-o pot face.

O. dragostea e omenescul har 
ce leagă pe bărbat şi pe femeiej 
sub semnul Timpul ni. mereu fagar, 
e singura, spre fericire, cheie.

In taina celui ce-n iubire crede, 
cuvântul na se-aude, ci se vede!

NECULA1 CU1RICA

Chipuri frumoase, prieteneşti în Festivalul fol
cloric internaţional ,£armizegetusa", găzduit de
judeţul nostru.

Foto PA VEL LAZA

Profesor şi elev trudind pe altarul fără seamăn 
al crbaţîei populare româneşti. Profesorul Mircea 
Lac şi elevii săi de Ia Şcoala Normală şi Clubul 
copiilor din Deva duc mai departe un străvechi 
obicei — cioplitul In lemn, turnatul şl legatul In co
sitor, etalând motive populare specifice zonei folclo
rice hunedorene.

puşneanu* este o Izbutită că acum, . când omagiegi 
reconstituire artistică a u- 125 de ani de la moartea 
nui moment important din întemeietorului nuvelei is- 
viaţa poporului român. Mă- torice româneşti, să ne a- 
estria autorului constă în lăturăm distinselor apre- 
împletirea elementelor cla- cieri făcute de Vasile Alec- 
sice cu cele romantice şi sandri: „E dureros de a-ţi 
realizarea unor personaje pierde amicii cu care ai 
complexe. Remarcabile sunt petrecut în tinereţe, ai lu- 
şl nenumăratele proverbe crat la renaşterea unei 
şl zicători „împrumutate” ţăfi iubite şi te-ai deprins 
din înţelepciunea popu- a-i preţui. Costaehe Negru- 
lară: „Lupul părul schim. zzi este un nume scump 
bă, iar năravul ba“. „Nu României şi va rămâne în 
toate păsările ce zboară se pleiada pionierilor inte- 
mănâncă" şi multe alte- lectuali ai nemului nos- 
le. tru".

Trecerea inevitabilă a
timpului nu ne impiedi- Prof. LIVIU LUCAClU



D I N  L U M E A  L A R G Ă
Misiune specială: 
spionarea
Fiica lui Thomas Mann, 

agentă FBI ? 1
Erika Mann, fiica prefe

rată a marelui scriitor ger
man, a fost o spioană a po
liţiei americane, având ca 
misiune urmărirea şi ra
portarea tuturor întâlniri
lor şi discuţiilor tatălui 
său, bănuit de simpatii co
muniste. Constatarea ar a- 
parţine lui Alexander Ste- 
phan, cercetător german, 
profesor de literatură la 
Universitatea din Florid»; 
care timp de mai mulţi 
ani a_ studiat arhivele Bi
roului Federal de Investi
gaţii. Cercetă topul' a selec
tat peste 130 de pagini de 
documente, care îi susţin 
afirmaţia de mai sus şl 
pe care le-a reunit în- 
tr-un studiu publicat în 
„Neue Deufcche titeratur" 
(„Noua literatură germa
nă"). Cele mai semnifica
tive pasaje au fost prelua
te pe 13 itilie şi de doUă 
dintre cele mai citite pu
blicaţii ce apar în Germa
nia, „Die Welt“ şi „Bild“. 
Erika Manrt şi-a părăsit 
ţara în 1936, ca urmare a 
terorii naziste, refugiin- 
dU-se în S.U.A., unde ta
tăl său se stabilise deja şi 
unde a profesat ca inter
pretă de cabaret, actriţă 
şi mal apoi conferenţiară. 
Contactată de FBI, ea a 
acceptat să coopereze, ra
portând cu regularitate toa
te mişcările tatălui său. 
Conlucrarea cu poliţia fe
derală americană a durat 
din 1940 până în 1952, pe
rioadă în care întreaga A- 
merică a trăit din plin is
teria vânătorii de vrăjitoa
re comuniste, -căreia i-au 
căzut victime numeroşi 
intelectuali de marcă, mai 
ales din rândul scriitorilor 
şi artiştilor.

P.S. In ultimul moment 
s-a aflat, dintr-o declara
ţie a lui Alexander Ste- 
phan că interpretarea dată 
în presa germană inves
tigaţiilor sale este inexac
tă: „Am scris doar că E- 
rika Mann pare,a fi cola
borat cu autorităţile ame
ricane în modul cel mai 
deschis şi cel mai conti
nuu faţă de ceilalţi scrii
tori în exil".

SCANDAL ÎN FRANŢA
Un uriaş scandal a fost 

declanşat la Paris de pu
blicarea în săptămânalul 
de mare tiraj ÎL’Express, a 
unor ample revelaţii pri
vind modul în care unii 
piloţi preferă să-şi „cum
pere" diploma decât să 
şi-o merite.

Se pare că aşa de pene
tranta corupţie a afectat 
nu probele de zbor, ci 
„doar" pe cele teoretice, 
oricum indispensabile pen
tru obţinerea brevetului. 
Sunt examene scrise pri
vind tehnica, navigaţia, sis
temele radar... Procedeul 
ales de candidaţii nesiguri 
pe propriile cunoştinţe e 
cel clasic: cunoaşterea cu 
anticipaţie a temei de exa
men, cu soluţie cu tot, . 
pentru o sumă apreciată

între 10 000 şi 25 000 de 
franci, sumă deloa excesi
vă, dacă avem în vedere 
salariul la care aspiră un 
viitor profesionist al fe
rului.

Mulţi piloţi 
şi-au cumpărat 

examenele. Vrei să 
conduci un Jumbo ? 
Nimio mai simplu : 

Plăteşte I

Cui trebuiau plătiţi a- 
ceşti bani ? Reţeaua e com
plexă, cuprinzând desigur 
O serie de examinatori, dar 
nu numai.. Din ea făceau 
parte, de pildă, şi secretare 
ale ENAC (L’Ecole .Naţio
nale de l’Aviation Civile), 
precum Raymoride Caron

şi Nadiâ Kasmi, pe care 
le anchetează acum jude
cătorul Jean Claude Mo- 
nier, şi acel comandant ca
re revindea cu 15 000 
franci unele informaţii con
fidentele căpătate gratis 
de la personalul ENAG, şi 
chiar ^examinatorii înşişi, 
care-şi eonvocau fericitele 
„victime" în restaurantele 
luxoase de lângă Orly, fă
când să circule paginile cu 
lucrările decisive şi banii 
printre sticlele de Beaujo- 
lais şi şampanie. Nu lipsesc 
din scenariul demontat 
de anchetatori nici momen
te de adevărat film poli
ţist de serie B, cu porto
felul cu bani plasat lângă 
turnul de control şi ridicat 
de acolo de o mână misie-, 
rioasă.

• m m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■

HAMADI, CLANUL TERORII
A fost mare agitaţie în 

noaptea de vineri, 6 au
gust a.c., pe aeroportul din 
Beirut, la sosirea din Ger
mania a lui Abbas Hanfadi, 
teroristul şiit eliberat după 
ce autorităţile de la Bonn 
i-ail redus la jumătate pe
deapsa de 13 ani de închi
soare pentru deţinerea de 
explozivi şi răpirea a doi 
cetăţeni germani în Liban. 
Măsura nu este surprinză
toare : ea vine ca răspuns 
la eliberarea în iunie 1992 
a doi germani, Thomas 
Kemptner şi Heinrich Stru- 
eebig, răpiţi la două zile 
după condamnarea lui A- 
bas şi ţinuţi ca monedă de 
schimb de „Jihad". în fapt, 
organizaţia palestiniahă 
solicitase punerea în liber
tate de către Germania şi 
a fratelui lui Abbas, Mo- 
hamed Aii Hamadi, con
damnat pe viaţă pentru 
deturnarea^ în iunie 1985, 
a unui avion al companiei 
TWA şi uciderea Unui sub
locotenent al marinei ame
ricane, Robert Stethem, în 
vreme ce .avionul staţiona 
pe aeroportul din Beirut.

La întoarcere, Abbas a 
fost întâmpinat practic de 
întreaga sa familie, nelip
sind fratele mai mare, Ab- 
del Hadi, şeful serviciilor 
de securitate ale mişcării

Hezbollah, alţi opt fraţi şi 
bătrânul lor tată, Aii, 

Originar .din sudul Liba
nului, clanul Hamadi a 
pornit la drum; ca alte 
mii de palestinieni, în 1978, 
după invazia israeliană, 
stabiliudu-se în zona Bourj 
el ‘Baranjeh a capitalei, în 
care se găseşte una dintre

Gest de bunăvoinţă al 
guvernului german: 
Abbas Hamadi, unul 

dintre cei mar cunoscuţi 
terorişti ai mişcării 

Hezbollah, 
a fost eliberat

cele mai mari tabere de 
refugiaţi. Aici au decis -să 
intre în miliţiile şiite, spri
jinite financiar de Iran, şi 
apoi în Hezbollah, încă de 
la crearea acestuia, Mo- 
hamed Aii Abbas şî Abdel 
Hadi, ajungând repede la 
funcţii de comandă. Un 
rit. frate, mezinul Tuad, va 
opta, dimpotrivă, pentru 
miliţiile rivale, Amal. El 
va fi de altfel şi prima 
victimă a famiiiei, într-u- 
na din numeroasele cioc
niri din acest război civil 
ce a durat mâi bine de 17 
ani. De partea cealaltă era 
răhit grav Mohamed. Ur

marea .e că acesta din ' 
urmă se decide să plece în 
Germania, unde se căsăto
reşte cu o nemţoaică, ce 
îi aduqe pe lume o fiică, 
înapoiat în Liban pe banii 
„Organizaţiei martirilor", 
de orientare khomeinistă, 
va pleca mai departe te  
Iran, la Qom şi Mashad,

• unde urmează un stagiu 
de deturnare de avioane, 
„Absolvă" cursul cu notă 
maximă şi la 15 iunie 1985, 
împreună cu doi complici, 
deturnează zborul numărul 
947 al companiei TWA, 
conducând avionul la Bei
rut.

Va fi arestat doi ani mai 
târziu în Germania, unde 
revenise cu documente 
false. -

Acum întreaga familie 
Hamadi e concentrată pen
tru a obţine şi eliberarea 
lui Aii, aflat în penitencia
rul de la Saşrbruken, dar 
situaţia e«nult mai deli
cată decât în cazul frate
lui său... Căci împotrivă' 
lui Mohammed, SUA au 
cerut de nenumărate ori 
extrădarea pentru Ucide
rea, la Beirut, a marinaru
lui american, extrădare 
mereu respinsă de justiţia 
germană. Aşa încât elibe- : 
rarea sa ar fi o adevărată 
palmă dată guvernului de 
la Washington.

Afacerea este deja numi
tă „Heidigate", şi este in
trată aşadar în topul scan
dalurilor memorabile. îşi 
trage numele de la patroa
na celui mal luxos bordel 
din istoria Hollywood-ului, 
Heidi Fless, al cărui caiet 
negru, cuprinzând lista 
clienţilor, este o Veritabilă 
Gotha nu doar a filmului 
american, ţi  a înkăşi lumii 
politice şi financiare inter
naţionale. Procesul său a 
început pe 10 august la Los 
Angeles, şi, pentru a-1 face 
şi mai spectaculos, chiar 
în ajunul primelor audieri, 
poliţia a mai descoperit o 
reţea de prostituate patro
nată de unul dintre foştii 
amanţi ai lui Heidi, pro
ducătorul Ivan Nagy, cu
noscut în toată lumea pen
tru filmul său de televi
ziune „Starsky and Hutch", 
unul dintre cele mai gus
tate serialuri poliţiste din 
Istoria micului ecran. Ares- ' 
tat şi eliberat apoi pe cau
ţiune, Nagy a declarat că 
în scandal sunt implicate 
cel puţin douăzeci dintre 
cele mai mari vedete de la 
Hollywood, ca şi dintre 
conducătorii celor mai im
portante case producătoa
re. în cursul primei şedin
ţe la tribunal, una dintre

fete — altminteri de fami
lie bună, fiică a unui' res
pectat medic pediatru — a 
declarat că nu trebuie să 
tremure numai „Mecca ci
nematografului": Primeam 
solicitări telefonice din toa
tă lumea, mai ales din Ita
lia, Japonia şi Arabia Sau-

suspendat totuşi din func
ţii doi dintre directori, pe 
Michael Nathason şi Barry 
Josephon.

Printre „prietenii adevă
raţi" ai unduioasei Heidi 
(brunetă, suplă, 27 ani), se 
află, incontestabil, actorul 
Jack Nicholson şi cântăre

li Fless -  prostituată care 
face să tremure Hollywoodol
dită“. Nu s-au făcut încă 
publice nume, dar s-a a- 
mintit că un nostalgic se 
oferise acum câţiva ani să-i 
achite lui Heidi încântătoa
rea vilă pe care aceasta a 
cumpărat-o de la Michael 
Douglas pentru „modesta" 
sumă de 1 milion 650 mii 
dolari.

După cotidianul New 
York Post, printre clienţi 
s-ar fi numărat câţiva din
tre actorii - şi producătorii 
ultimului film al lui 
Schwarzenegger (nu şi Ar- 
nold), lucru contestat ve
hement- de casa producă
toare, Columbia, care şi-a

ţul Billy Idol, dar de am
bele părţi se susţine că e 
vorba doar de chestiuni „de 
suflet".

Acuzaţiei de prostituţie 
şî proxenetism, sever pe
depsite de legislaţia ame
ricană, Heidi le răspunde 
cu inocenţă : „Care prosti
tuţie ? Furnizam tovărăşie 
unor bărbaţi care aveau ne" 
voie de asta".

Predecesoarea sa în bran
şă, Elisabeth Adatns, se a- 
rată însă mândră de per
formanţele „elevei" sale, 
pe care, într-o carte auto
biografică de succes („Ma- 
dam 90210") o consideră

demnă să-i continue opera 
caritabilă, Adams oferă, 
de altfel, şi nişte cifre pen
tru a ilustra cota fetiţelor 
foste ale sale şi acum ale 
lui Fleiss : 50 000 dolari 
câştig net pe lună, „ser
viciile" fiind plătite cu 
1500 dolari ora, din ivire 
patroana reţinea 40 la saca.

Arestarea lui Heidi 
Fleiss s-a realizat în urma 
unui flagrant organizat de 
poliţia locală, care a de
ghizat trei agenţi în mi
liardari şi a obţinut orga
nizarea întâlnirilor galan
te. Şi soarta ei, în ciuda 
unei anumite atitudini de 
bravadă, nu e de invidiat, 
în acest sens stă mărturie 
experienţa tristă a altei 
matroane americane, Sid- 
ney Bidle Barrows, zisă 
şi „Mayflower Madam", 
după numele navei care a 
adus în America primii 
pelerini britanici, printre 
care s-au aflat şi strămoşii 
proxeneţi. Căci, o dată a- 
restată, şi-a cheltuit pe 
procese şi avocaţi întrea
ga avere, fără a mai reuşi 
vrepdată să-şi achite dato
riile. „Am dus o viaţă fru
moasă, dar acum plătesc 
un decont amar" — a re
cunoscut ea cu nedisimula
tă tristeţe.., / '

I
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Cum deja şe ştie, sub ochii a sute de spectatori 
un avion de vânătoare suedez a căzut pe 8 august 
a.c., într-o grădină publică din Stockholm, la doar 70 
de metri de atât de aglomeratul pod Vasterbron, ce 
leagă sudul de nordul oraşului. Nu au fost morţi. Pi
lotul a reuşit să se salveze, acţionând fotoliul ejecta- 
bil înainte ca avionul său, un Jas 39 „Griffon", ulti
mul născut al firmei „Saab-Scania" şi mândria avia
ţiei suedeze, să se sfărâme de sol. Dintre persoanele 
martore la scenă, trei femei s-au ales cu arsuri u- 
şoare. Ceea ce nu înseamnă că scenele de panică âu 
lipsit, atunci când lumea, aflată în apropierea zonei 
de impact şi-a dat seama că aparatul' este pierdut de 
sub control şi prăbuşirea este iminentă. Accidentul a 
survenit în timpul unei demonstraţii de zbor la joasă 
înălţime, în cadrul anualei „Sărbători a Apei". Avio
nul de vânătoare aparţinea primei serii de Jas 39 li
vrată armatei suedeze la 9 iunie. Pilotul, Lars Rader- 
strom, este considerat un as al manşei, el reuşind să 
scape dintr-o întâmplare asemănătoare în februarie 
1989, cu ocazia primelor zboruri de încercare. Bine 
căi puţin că sistemul de catapultate a funcţionat.

UN JAF TELEFONAT

Torino, începutul verii. Un caz pentru antologia 
hold-up-urilor s-a petrecut în metropola piemonteză, 
O coincidenţă rarisimă a făcut ca pătrunderea rău
făcătorilor şi clasicul „Este un jaf, nimeni nu mişcă !". 
să-l surprindă pe şeful unei agenţii bancare tocmai în 
momentul în care intrase în legătură, prin telefon, 
cu directorul băncii. Şocul, obişnuit în asemenea oca- 
zii; l-a făcut să scape din mână receptorul şî, în acest 
fel, toate detaliile sonore ale jafului au putut fi ur
mărite de la capătul firului.

Urmarea a fost, cum cititorul presupune, desigur, 
alertarea poliţiei, o intervenţie promptă şi surprinde
rea bandiţilor în flagrant delict.

Această aventură, unică în analele jafurilor ban
care, s-a petrecut la Agenţia 36, de pe strada Sanso- 
vinon 151 din Torino, aparţinând de „Instituto ban- 
cario San Paolo" din acelaşi oraş. Bandiţii capturaţi, 
rămaşi fără replică în faţa intervenţiei atât do ra
pide a poliţiei, erau, aşa cum s-a constatat, doi indi
vizi cu vechi şi „bogate" state de serviciu infracţio
nale.

IN SUA. O FEMEIE, LIDIA HIBI, 
CUNOAŞTE LIMBA ANIMALELOR 
ŞI LE TRATEAZĂ „NEVROZELE"

• PRIN PSIHOTERAPIE!

Lydiei, Chadwick i-a povestit de ce nu era mul
ţumit : îi plăceau cărbunii aprinşi, biscuiţii de ovăz, 
băuturile pe bază de cola, dar nimeni nu i le oferea 
niciodată. Gusturi stranii ? Deloc, într-o ţară precum 
SUA. Şi nimeni nu le-ar fi considerat ca atare dacă... 
dacă Chadwick n-ar fi fost un cal.

Pe Lydia Hibi, însă, o californiahâ în vârstă de 
34 ani,, nu a şocat-o nici acest fapt. Ea s-a obişnuit 
să vorbească pisicilor, şoarecilor, vacilor, inclusiv unei 
tarantule. De profesie medic psihiatru, ea contează 
pe mai bine de 60 000 de clienţi, care îi plătesc 50 
de dolari pentru o şedinţă de psihoterapie, fără să 
clipească din ochi. Stăpâna lui Chadwick, im armă
sar arab, doamna Jackie Hahn, era mai degrabă 
sceptică, dar când a auzit că până şi regina Beatrice 
a Olandei a apelat la Lydia pentru a rezolva proble
mele cailor de la caleştile regale şi că multe asociaţii 
pentru protecţia animalelor se adresează psihiatriei, 
â sfârşit prin a-şi învinge reticenţele şi acum e feri
cită. S-a convins că Lydia a vorbit într-adevăr cu 
Chadwick, atunci când doctorul mag a descoperit, fără 
ca nimeni să i-o spună, că armăsarul se liniştea doar 
când i se ofereau biscuiţi de ovăz.

Tehnica. Lydiei constă în a pune întrebări: ani
malul răspunde cu imagini pe care ea Ie priveşte 
printr-o percepţie cxtrasensorială. Simplu, nu ? 1

TREI JEFUITORI ARŞI DE VII IN BRAZILIA

Locuitorii unei periferii din Rio de Janeiro, exas
peraţi de „războiul bandelor", care de două săptă
mâni se desfăşura pe colinele oraşului, au linşat şi 
ars de vii trei tineri de vreo 20 de ani, care încer
caseră să jefuiască pasagerii unui autobuz. Timp de 
mai bine de două ore, sute de persoane au asistat la 
agonia acestora, împiedicând ambulanţele să le vină 
în ajutor. Dramatica întâmplare s-a petrecut în car
tierul Olaria. O femeie a reuşit să sară din autobu
zul în care cei trei tineri ceruseră pasagerilor să le 
predea toţi banii pe care îi aveau. S-a format ime
diat un grup de persoane, sporind ca o avalanşă, care 
s-a lansat într-o cursă de urmărire a autovehiculu
lui, In cele din urmă, agresorii s-au hotărât să co
boare şi să încerce să scape, fugind pe jos. A fost o 
decizie ce le-a fost fatală, pe uliţele înguste ale ma
halalei urmăritorii apropiindu-se pas cu pas. Ajunşi 
într-o piaţă, cei trei şi-au încercat ultimă şansă; dar 
n-au reuşit să blocheze taxiul ce sperau să le asigure 
salvarea. Mulţimea i-a înconjurat şi a început lin
şajul. ' .LV

CLINICA PENTRU ELEFANŢI .
După cum ne informează cotidianul „Bangkok 

Post", din 24 iuliă a.c., sub semnătura lui Aduldej 
Chakrabandhu, directorul comisiei de stat pentru ex
ploatarea resurselor forestiere din Thailanda, în cu
rând se va inaugura în junglă, la 500 km nord de ca
pitală, o clinică pentru pachiderme, în care vor fi 
internaţi, deocamdată, Ia dezintoxicare, 32 elefanţi, 
pe care stăpânii, lor i-au obişnuit cu consumul de am
fetamine.
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w.uv» mai crea in neam, 
în cântecele noastre" !

Abia exprimate din 
parte-mi urările de bun 
venit, dna Murărescu a 
ţinut să precizeze :

M.M.: De fiecare dată 
sunt atât de bucuroasă 
să vin aici. Sunt doar 
câteva locuri în ţară 
unde mă simt atât de 
bine. . -

r  ~D.: Consideraţi că 
opiniile contradictorii, ce
le care contestă chiar 
folclorul îl pot influenţa 
în vreun fel ?

M.M.: Ca şi neamul
acesta, şi creaţia lui ar
tistică a trecut prin mul
te. Au fo t atâtea Vânturi 
care ne-au bătut, atâţia 
care au râvnit locurile 
noastre scumpe şi to
tuşi, de tot atâtea ori, 
ca un copab- cu rădăci
nile adânc înfipte în pă
mânt şi neamul acesta, 
şi creaţia lui. şi toţ ce 
este bun în această ţară 
au rezistat. Sunt con
vinsă că ceea ce este bun 
în trăsăturile neamului 
nostru şi care 1 -a făcut 
să treacă peste momen
tele grele va învinge qi 
acum. Eu. cred, şi dacă 
n-ar fi aşa, n-aş face 
ceea ce fac, încă mii 
cred în n e a  m, . în 
cântecele noastre. Ar
gumentul cel mai puter
nic l-am găsit pe scenă, 
când m-am uitat în ochii 
oamenilor care vin să 
asculte folclor. I-am vă
zut cum ascultă o doină, 
i-am:văzut cu lacrimi în 
ochi. Sunt convinsă că 
cei care contestă folclo
rul, o spun fără să o 
creadă. O fac din spirit 
de frondă. O spun pen
tru că aşa e epoca. îi 
cc ider prea buni ro
mâni ca să poată gândi 
astfel. Nu se poate să 
fii duşmanul . acestui po
por. Şt dacă unii se lear 
pădă de toate ale noas
tre. cred că sunt vorbe 
spuse la nervi.

RED.: Folosită atât de

mult in epoca abia apu
să, sintagma „folclor 
nou“ e azi compromisă. 
Totuşi, se poate vorbi de 
nou în folclor ?

M.M.: Şi atunci multă 
lume ocolea acest termen. 
Folclorul e folclor. Exa
gerările de atunci, ca 
orice exagerare, pier- 
zându-şi suportul... s-au 
uscat şi au căzut Au

Interviu cu dna 
MARIOARĂ 

MURĂRESCU, 
realizatoarea 

emisiunii 
de televiziune 

„Tezaur-

fost şi atunci creaţii ■ fru
moase, care vor rezista, 
chiar dacă pe unii ii de
ranjează că • subliniază 
dragostea pentru pămân
tul acesta, pentru neam 
şi pentru muncă, Să spe
răm că va trece timpul 
când dragostea de mun
că ' e o ruşine.

RED. : Folclorul nos
tru e de multă vreme 
Studiat de specialişti, cu
les de interpreţi. Putem 
vorbi de lucruri nedesco
perite încă?

M.M.: Sunt. îndrăz
nesc să sper că încă mai 
'avem creaţii. De altfel, 
să ştiţi că noi am avut 
şi înainte înregistrări -ra
dio şi tv. care nu puteau 
fi transmise. Vă amintiţi 
colinzile date pe post

de prăeiunul de după 
Revoluţie ? Pe atunci în
registram şi ce nu se pu
tea transmite, măcar aşa, 
pentru sufletul nostru. 
Şi uite că a fost bine.

RED.: Vor Iţind de fol
clorul huncdorean, cum 
îi apreciaţi evoluţia?

M.M.: Zona aceasta e 
privilegiată; nu numai 
pentru că e foarte boga
tă între zoriele ţării, ju
deţul reunind mai multe 
subzone folclorice. E pri
vilegiată pentru că exis
tă aici oameni care se 
zbat s-o pună în lumi
nă. Nu în tot locul ofi
cialităţile fac atâta pen
tru folclor. M-a impre
sionat interesai şi ajuto
rul dat de dl Alic (pre
şedintele Consiliului Ju
deţean Hunedoara — 
n.r.). Să vă povestesc ce
va, ca să vedeţi cât sunt 
de legată de această zo
nă. La un spectacol, la 
un moment dat, l-am În
trebat pe Drăgan: „Gând 
vin pădurenii noştri ?“. 
De-atunci dl Sicoie (con
silierul şef al Inspectora
tului Judeţean pentru 
Cultură — n.r.) mă ta
chinează mereu cu în
trebarea: „Când vin pă
durenii noştri

RED.: Eu o consem
nez ca o mărturie a dra
gostei pentru oamenii a- 
cestui ţinut. Vă mulţu
mesc.

A consemnat 
VIORICA ROMAN
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DIN ÎNŢELEPCIUNEA 

. CHINEZĂ

.•  „Mai bine o zi om, 
decât o" mie de ani um- 

Vbra lui“.

•  ,Cel ce .ştie măsura, 
nu se face de râs“.

" •  „Dacă în inima ta nu 
ascunzi nimic rău, nu te 
teme de judecata oame
nilor".

•  „Chiar dacă mori de 
foame, să nu furi".

•  „E mai uşor să 
schimbi râurile şi munţii, 
decât să schimbi un om".

,•  „Omul bun vorbeşte 
puţin*.

•  „Fără să sorbi din cu
pa amarului, nu devii 
sfânt".

•  „Nu uită. trecutul: tre
cutul ne învaţă viitorul".

•  „Femeia frumoasă e 
duşmănită de toate urâ
tele".

“  '  RWLECŢÎA ZILEI
' 0  «De ce m-aş Interesa de motivele urii
dintre oameni ? Eli îşi clădesc ura cu aceleaşi 
pietre pe care le-ar fi putut folosi ca să-şi clă
dească dragostea".

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
•  — De ce atletele J

aleargă mai încet de-» 
cât atleţii ? I

— Din vanitate. î 
Pentru ca spectatorii |  

'  să le poată privi mai* 
bine. |

»
* — Fratele meu I

este un vânător pasio-J 
nat. Anul trecut el a» 
rămas şase luni în A-1 
frica pentru â vânâj 
tigri. |

DESPRE URĂ V
Q „Nu se poate înlătura veninul dintr-un croco-1 

dil, dintr-un şarpe şl dintr-un om rău". v..
CUGETARE EGIPTEANA }

O >.Te urăşte cineva cu atât mai mult, cu cât |  
descoperă mai bine că n-are de ce să te urască". (

NICOLAE IORGA - » 
O „Trei rele trebuie să fie evitate : ura. invidia, \ 

dispreţul". SENECA 1
O „Binefacerea ticălosului e o insultă, iar u ra ,

llli — un elogiu". HACOB PARONIAN \
î Este un sport pe-! ) G »E un lucru omenesc să fii urât do acela pe ţ
I riculos ! Şi a avut şan-1 \ « ,re l a* °fensat- ,7 ^ 7 7 7 , \
î să cel puţin ? J 1  ̂ ^S e leeţic^dt^ ÎLIB̂  LRAIIU  ̂J

de cea mai mare impor
tanţă şi urgenţă.

în conţinutul corpului 
uman, apa se află în pro
porţie de aproape 70

Da, o mare şan- |  
să: n-a întâlnit nici I 

» un tigru I »
r I Culese de

ILJE I.EA1IU

A P A
Terra, binecuvântata 

noastră planetă, în afara 
. . _ .. . . . condiţiilor favorabile' de

î me.a. 0U aşa gos- * solarizare şi de o incomen- porţie de aproape 70 la 
|  podina cum se_ lauda |  surabilă atmosferă, dis- sută. Un adult de 70 kg
* înainte de căsătorie.' * pune şi de cea mai mare are în structura sa cca. 50

cantitate de apă dintre * 1 apă, din care cca 25 I
toate planetele galaxiei. în celule, cca. 23 1 în spa- 
Apa, acest esenţial ele-’ ţiile intercelulare şi ccâ.
ment al naturii, a avut Un 2 1 în sânge. Prin inter-
rol uriaş în apariţia vie- mediul pielii pierdem zil-
ţii pe pământ şi fără ea hic cca. 500 ml apă, prin
nici o vietate nu ar pu- aerul expirat cca 35d ml,
tea trăi. Apa acoperă cca.

I , , . , . , , 2/3 din suprafaţa planetei
mând de la serviciu. noastre Rezervele de apă

* şi mancarea nu este |  a]e xerrei sunt enorme,
gata. M î duc la res- * înmagazinate în lacuri,

taurant. |  mări şi oceane, precum şi
Iubitule, nu te e -» jn nesfârşitele întinderi a-

- jnctţiit*; uc k
I — Ce te 
* crezi asta 7

faee să I
I — Ieri am văzut-o j 

încercând să deschidă J
I un ou cu cheia de* 

: conservă. '

I

ţ I

I
•  — M-am săturat. » 

Mă întorc acasă flă- I
iar prin urmă cea,- 1500 
ml.

îatâ, deci, apa devine 
un aliment fundamental, 
sursă de viaţă şi de sănă
tate, mijloc de regenerare 
şi purificare, precum şi a-' I  . . ’ . . î în nesfârşitele întinderi a- şi purificare, precum şi a-

l I nerva. Aşteaptă cinci I coperite cu gheţuri de la gent terapeutic natural. 
|  '  minute. * _,, —. ._r  ___ ,____  _____ _.* _____

V

I

minute.
— Ce, ai să pregă- j

teşti mâncarea în a- I 
cest timp ? j

— Nu, dar mă îm-1 
brac şi merg şi eu. *

Culese de Ă 
( I ION L  DUŢA !
J mmm m mmm a-m m m  t  ammm- M^mmmm -*  ..̂ m m  *

poli, cu toate acestea re
zervele de apă dulce afla
tă în izvoare, lacuri şi ape 
curgătoare situate în me
diul rural se reduce la 
numai 3 la sută. Azi, apa 
în mediul urban, şi mai 
ales în marile oraşe, a 
devenit o problemă vitală sa naturală sau cât

apropiat de aceasta. _• — • -  ■

Ultima zi
— ,„Nu se -poate, doar alaltăieri ne-am • întâlnit 

şi am stat de vorbă, era bine dispus şi îmi mărtu
risea proiectele de viitor".

Câţi dintre noi nu am rostit astfel de fraze la 
aflarea veştii unei morţi fulgerătoare a prietenilor 
sau cunoştinţelor noastre. în vâltoarea vieţii, în 
goana după bunăstare şi înavuţire, punând prea mult 
accent pe materialitatea vieţii, uităm să ne pregătim 
sufletul pentru ultima zi, uităm că trebuie să fim 
asemenea ostaşului gata oricând de luptă. Dacă am 
şti să preţuim cu adevărat viaţa, am trăi fiecare Zi 
din viaţă ca şi cum ar fi ultima zi şi atunci moar
tea nu ne-ar mai lua prin surprindere.

INA DELEANU

• -

Apa este păstrată şi- me- 
tabolizată de organism,, di
minuarea acestui proces 
este semnul involuţiei şi 
al îmbătrânirii.

Desigur, apa prezintă 
cele mai mari calităţi cu 
cât este obţinută de la sur- 

maj 
Prin

mijloacele de aducerea a- 
pei de la sursa naturală 
la marile centre consu
matoare, aceasta îşi pierde 
6 parte din calităţile 
iniţiale.

Apa trebuie băută ea 
respectarea anumitor re
guli: când ne este sete, ca 
semn al necesităţilor fi
ziologice; cu un sfert de 
oră înaintea meselor, căi 
mai puţină la masă şi de# 
loc între feluri; apa să 
fie aerată (amestecată prin 
agitare) înainte de a O 
bea; evitarea apei prea 
reci, mai ales când suntem 
deosebit de obosiţi. Evi
dent, apa minerală sau 
medicinală pot constitui 
un remediu terapeutic efi
cient.

Ing. TRAIAN IACOB, 
Orăstie

ASOCIERI PARADOXALE

ORIZONTAL.: 1) Premeditate trageri 
la sorţi rezervate urmaşelor Evei; 2) Gră
dinile florilor plantate cu acul — Fre- 
natorul fenomenologiei geobiologice; 3) 
Fantoma dezolantă a unei măreţii apuse; 
4) Arhanghel incognito biruit de o rază

da soare — Formă de succesiune a... slă
biciunilor- femeieşti; 5) Adresă noncon- 
formistă din heraldica prieteniei — Chip 
al iubirii închis într-un medalion — Des
chideri în regim de curent alternativ; 
6) Lutul ridicat la rangul de statuă — 
Măsura mediocrităţii într-un joc alterna
tiv — Sclipire de peruzea într-o diademă 
verde ; 7) Preeminenţi discreţionari pro
iectaţi în absolut; 8) Radieră iluzorie a 
urmelor trecutului — Cu privirile-ndrep- 
tate spre cărbunii stinşi ai speranţei; 9) 
Expresie sui-generis pentru un centru de 
calcul Debutul neprotocolar al unui 
dialog autohton; 10) Flashul conştiinţei 
cu însuşiri creatoare.

VERTICAL: lj Antrenori secunzi la o 
competiţie de juniori; 2) Impulsuri băr
băteşti cu aplombul victoriei — Pronun
ţarea simbolică a unei mulţimi oarecare; 
3) Nonconformistă discrepantă a densi
tăţii convenţionale — Hoinar pe Champs- 
Elysees cu regretul unui adio; 4) însem
nare determinată de sărutul zeiţei Geea 
— Pasager obişnuit pe corabia deşertu
lui; 5) Morfounicat existenţial rezumativ 
la grup — Bogăţie a Terrei cu acoperire

în aur — Iele idigene privite în oglin
dă ! ; 6) Boboc involt pe ramul împlini
rilor (pop.) — Crâmpei natural imortali
zat video ; 7) Calmă, bucurie pe fond de 
albastru pur — Relevată ineluctabil în
tr-un clişeu negativ; 8) Autor sud-ame- 
rican de reproduceri în culori vii — Ca
lul troian al deşertăciunii grandorii; 9)
Regizorii oneşti ai unor cunoscute învâr
teli — .Tribune populare pentru expune
rile închipuirii; 10) Substratul psihopro- 
pulsor al creativităţii.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI
„CONFESIUNI", APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) MINIMALIZA; 2) INIMITABIL; 3) 
RAMURA — ITI ; 4) OMENITĂ — UM; 
5) NONĂ — AROME; 6) OVI — PREŞ — 
N ; 7) SI — CRESTAT; 8) IBERI —
TIPA< 9) TIRANI — LER ; 10) ELEC
TORALE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb: Rd7, Dgl, Ndl, Cc6. 
Negru : Rd5, p : c5 şi e5.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTĂ

1. e8 N ! !
1 ,  _______G
2. Nh5 sau b5 mat.
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•  Retehnotogizare şi modernizare ta 
producerea apelor minerale

•  Diversificare şi caWatata servicii

SERVICII HOTELIERE DE MAI 
MULTE STELE

Din discuţia cu dl ROMULUS FURCA, 
directorul societăţii, am reţinut pentru dv. o 
seamă de elemente de larg interes.

*  Unitatea industrială de prestări servicii şl ali
mentaţie publică „DecebaT (UIPSAP) este în curs de 
reorganizare, ca societate comercială, sub denumirea 
«ie *Apollo“ SA. Principalul obiect de activitate este 
valorificarea apelor minerale din sursele Boholt şi 
Băcftia •  S-a avut şl se are mereu ta atenţie re- 
tehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor, creşte
rea producţiei şi calităţii apelor minerale şi a bău
turilor răcoritoare pe bază de apă minerală. •  Deşi 
S-au stabilit numeroase contacte cu parteneri străini 
din Europa, Asia şi America, iar calitatea apelor a 
Sos! apreciată — deocamdată nu s-a stabilit nimic 
concret într-o cooperare benefică •  In prezent 
negocieri pentru o finanţare externă cu un grup fi
nanciar elveţian. Tratative se poartă şi cu o firmă 
canadiană, iar cu una italiană, pentru constituirea 
unei societăţi mixte •  Nu s-a aşteptat venirea fir
melor străine. Cu forţe proprii s-a acţionat pentru 
modernizarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de 
îmbuteliere şi instalaţiilor •  Aceşt lucru, cu in
tenţia de a da o nouă faţă întregii activităţi •  Deşi» 
în general, calitatea apei, mai ales cea de la Bă
câia s-a îmbunătăţit, au fost şi situaţii când pe 
piaţă a pătruns apă de calitate îndoielnică, insufi
cient impregnată cu bioxid de carbon •  Cauzele sunt 
diferite şi simt de natură obiectivă, dar şi subiec 
tivă •  Consumatorii trebuie să ştie însă că pe pia
ţă nu iese un litru de apă minerală fără a fi ve
rificat din punct d® vedere igienico-sanitar •  
Noile denumiri ale apelor minerale nu sunt deloc
întâmplătoare. Ele reflectă efectele dătătoâre de 
sănătate ale lor.

n o p n  d o r » MAI

tn  general, astăzi preţurile ht'mpe ad- 
neraje sunt destul de pipftmţib F ir iiW l vor 
mai creşte. Cu toate acestea, la apele «fin sur
sele Băcâia şl Boholt se practică |n  prezent 
printre cele mai mici preţuri din ţară. Nu 
pentru că ar fi mai slabe, ci datorită unor 
costuri de producţie mai reduse. Totuşi, tre
buie să se riuă seama că numai o capsulă costă 
acum în jur de 2,50 lei iar o etichetă a săl
tat la opt lei I

•  IMPERIALA — 
noua denumire a apei 
minerale din sursa B&- 
câin. Cunoscuta fi Ş- 
preciafă de multă Vre
me, apa minerală 4® 
aici era dusă în timpul 
Imperiului Austro — 
Ungar Ia Viena şi 
Budapesta, pentru Die
ta Imperiului.

NOI PIEŢE DE 
DESFACERE

Apele minerale dfa 
judeţ au Început să pă 
trundă pe pieţele du 
ţară. Este vorba de ju
deţele limitrofe, dar ş 
In Bucureşti, Dolj Ş 
Vâlcea.

De asemenea, exişti 
cereri pentru export ît 
Ungaria, Ucraina, Tai- 
wan şi unele ţări arabe

O

•  ELIXIR — aşa se. 
numeşte acum apa mi
nerală din sursa Boholt. 
Alături . de cea de la 
Băcâia este cunoscută 
şi folosită pentru cali
tăţile ei curative şi te
rapeutice din ceie mai 
vechi timpuri. Practic, 
din epoca romană.

O
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MOTELUL

BACAIA

Motelul de la Băcâia este 
in curs de modernizare.

— Dispune de 45 de lo
curi de cazare;

— Se pot organiza în 
condiţii bune cantona
mente ;

— Pentru iubitorii de 
drumeţii, de aici se 
pot iniţia pe diferite 
trasee de o frumuse
ţe aparte;

— Posibilităţi de servi
re a mesei în cele 
mai bune condiţii ;

Al doiiea domeniu de activitate al societăţii este cel 
de prestaţii hoteliere şi de alimentaţie publică. Unită- 
ţHe aparţinătoare sunt organizate Intr-un complex hote
lier cu posibilităţi de a oferi servicii la pretenţii de 3 
fi 4 stele.

Intre acestea, hotelul şi vila „Dcccbal“ din Deva 
•cupă un loc aparte. In cele două corpuri ale sale, 
hotelul poate găzdui 85 de persoane, şi dispune de spa- 
fU de consumaţie pentru 350 de persoane. Datorită să
lilor fi saloanelor de care dispune, aici se pot organiza 
pese ‘festive şi de protocol, nunţi, banchete, botezuri 
*tc.

Se asigură legături telefonice, transmiteri de mesa- 
, prin telex şi telefax.

Cu siguranţă nu veţi regreta dacă veţi fi oaspeţii 
Complexului hotelier „Decehal" Deva!

CABANA ROTUNDA
Aşezată într-o curte largă — un adevărat parc 

— Cabana „Rotunda", cu inspirata-i arhitectură, 
este eea mai confortabilă şi, totodată, cea mai nouă 
«•bană turistică din Retezat. Are 30 de locuri — 
10 în camere de 2 paturi, 15 într-o încăpere ia 
mansardă şi un elegant apartament de 5 locuri. 
Grupurile sanitare de pe fiecare dintre cele trei 
nivele ale cabanei sunt dotate cu duşuri, apă cu
rentă şi toate instalaţiile sanitare necesare. De 
asemenea, cabana dispune de bucătărie, im bar şl 
o sală de mese, împodobită cu un frumos şemineu.

Cabana „Rotunda", uşor accesibilă tot timpul 
anului, este un minunat punct de plecare spre ma
sivul Retezat, cât şi spre Muntele Godeanu, Pe câ
teva trasee importante. Astfel, pe drumul fores
tier f accesibil şi cu autoturismele în sezonul de va
ră) se poate ajunge până la Gura Bucurei, de unde 
•trasee marcate duc spre lacul Bucura, spre Ca
bana „Buta" sau culmile Drăganului ori Custu
rii. De pe acelaşi drum. la 2 km în amonte de 
cabana „Rotunda", începe traseul marcat cu punct 
galben, ce duce spre Crucea Trăznitului, punct de 
intersecţie a unor importante poteci turistice ce fac 
legătura între Valea Lăpuşnkului Mare şi lacul 
Rănoaga, vârful Judele sau căldarea Bucurei.

In apropierea aceleiaşi zone numită Lunca Ber- 
hina, se află şi punctul de plecare în traseul de 
pe Valea Paltina, «tnarcat cu punct roşu, traseu 
ce trece prin Curmătura Soarbele şi asigură acce
sul atât spre Piatra Iorgovanului, cât şi spre Plat
forma Borăscu şi vârful Godeanu.

—- Se intenţionează a- 
menajarea unui ştrand 
cu apă mczotcnnaiă;

— Pentru o cură cu apă 
minerală, apelaţi ÎU 
serviciile Motelului dt 
Ia Băcâia!
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PENTRU ORICE 
CONTACT CU 

S.C, „APOLLO“
• S.A. DEVA, 

APELAŢI LA
TELEFOANELE:

APE MINERALE

e  Statia de Îmbuteliere 
Boholt — «68280

•  Staţia de îmbuteliere 
Băcâia — «48293

O

Pentru toate celelal
te solicitări şi serviefi 
— sediul societăţii se 
afiă in DEVA, str, I  
Decembrie, nr. 37 A.

Telefoane:
614292 —• secretariat 
612413 — recepţie ho
tel
612187 — desfacere

•  Fax — 619245

•  Telex — 72291 — 
APMIN — R

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGIÎ
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In fiecare scară 
S.C FLOR COM S.R.L. 

vă oferă la
BARUL „LID O “ DEVA 
spectacolul de cabaret 

„ESTIVAL *93*% 
susţinut de trupa dc 

dans a Barului „Lido“. 
Rezervări de locuri 
la telefon 627536.

î ■ •*' ' • i
I I  SOCIETATEA COMERCIALA |
j |  FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA j
|  I Anunţă organizarea licitaţiei, în conformi- j
* J ta te  cu legislaţia specifică activităţii farmaceu- ■
| ■  tiee, pe baza punctajului unic stabilit -prin I
* I  Ordinul Ministerului Sănătăţii, pentru urm ă-l
|  ■  toarclc unităţi: ■
. • Farmaciile: 7 Teliuc, 8 Ghelari, 30 Vata, ■
» |  50 Valea Lungă, 56 Geoagiu-Băt, 61 Hunedoa-I
|  |  ra, 62 Brazi. .
î I  Puncte farmaceutice ce urmează a fi trans- I 
j I  formate în farmacii : Baru Mare. > |

(676) J 1 Puncte farmaceutice ce urmează a fi trans- |  
■  formate în unităţi Tehnofarm: Crăciunel şi Lo- ■  
|  padea. , ’ I
1 Licitaţia va avea loc în ziua de 20 septembrie |
2 1993, ora 10, lâ sediul Societăţii Comerciale Far- ■
§ mâceutice REMEDIA SA Deva, str. Doroban-1 
|  ţilor, nr. 43. . • ■

I Dosarele de înscriere pentru participanţii la I 
licitaţie se depun până la data de 16 septembrie I 

1 1993, inclusiv- S
|  Amănunte referitoare la licitaţie şi a crite-1

I 
I

riilor de participare se pot obţine Ia telefon : |  
623260, interior 21, Oficiul juridic. (684) |

DACIA SERVICE DEVA

ANGAJEAZA :
"  ...

•  analist programator
inginer mecanic

Condiţii : absolvenţi ai învăţământului su-1 
perior.

Salariu negociabil.
Informaţii suplimentare la sediul unităţii 

sau lâ telefoanele 625840; 625841; 625905.
(635)

f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„BIBUOFOR“ S.A. DEVA

Piaţa Unirii nr. 10, tel. 615237, fax 611752

Vinde en gros şi en detaille o gamă foarte 
variată de produse necesare sezonului şcolar:

I 
I 
I 
I 
I

caiete — toate tipurile I
rechizite şcolare *— indigene şi import |  
ghiozdane — diverse mărimi şi modele |  
jocuri didactice, peligrafiate *
manuale şcolare •
foarfeci lucru manual (imp. China) 
articole ^port.

I
I

(683)

MAGAZINUL „REGINA**

din Bălata, str- Principală, nr. 25,
Vă oferă faianţă şi gresie. Program de func

ţionare zilnic, orele 10—17- (920483)

S.C. „CRIŞBUS" S.A. BRAD

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător şi 
celorlalţi beneficiari, începând cu data de 1 oc
tombrie 1993. Modificarea este motivată de 
majorarea preţurilor la diferite produse şl ser
vicii, combustibili, anvelope, piese, materiale şf 
a altor elemente componente âle costurilor,

(920492)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

împreună cu ROMEXPO S.A. BUCUREŞTI 
Organizează în perioada 1—6 septembrie 

1993 a doua ediţie a Târgului Naţional de blă
nuri, confecţii fin  blană si piele.

BLANEXPO *93
care va avea Ioc Ia Sala Sporturilor din Deva 
şi va fi deschisă zilnic între orele 10—18-

Expun principalele firme producătoare fi»  
ţară. (669)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„REFRACTARA" S-A. BARU MARE 

VINDE LA LICITAŢIE

•  FONDURI FIXE DIN INVENTAR.

Lista cuprinde şi utilaje de transport şi poa
te fi consultată zilnic la sediul societăţii, di» 

ţ comuna Baru, între orele 6—14.
* Licitaţia va avea loe Ia sediul societăţii In 

data de 15.69.1993, ora 11, iar în caz de nead- 
judecare se va relua în fiecare zi de miercuri, 
până Ia data de 15 octombrie 1993.

Informaţii suplimentare la telefonul 544231. 
t (677)
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LUNI. 30 AUGUST 1993

PROGRAMUL I :  14,00 Actualităţi * 
Meteo ; 14,15 Ora de muzică; 15,00 Cursuri 
de limbi străine; 16,45 O samă d» cu
vinte; 16,00 Actualităţi; 1405 Album de 
vacanţă; 1436 Civilizaţie montană; 17.05 
Magazin in limba maghiari; 1435 Tezaur 
folcloric; 19,00 ABC-ul distrugerii; 1430 
Desene animate; 28,00 Actualităţi; 20,33 
Sport: 20,45 Stagiune estivală la Teatru 
TV. Trupa pe butoaie; 2200 Studioul e- 
conomk; 22,45 Repriza a treia; 2345 Ac
tualităţi.

„  PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi;
16,05 interferenţe răck; 16,30 Desene ani
mate: Pinocchio; 17,00 Veniţi cu noi pe 
programul doi! Sărbătoarea naţională de 
ieri — astăzi; 20,00 Actualităţi; 20,15 Re
cital Dwight Yoakam; 21,00 TVM * Me
sager; 21,30 Lumea sportului; 22,00 TV5 
Europe; 22,30 TVR Internacional; 23,00 
Concert rock.

MARŢI. 31 AUGUST 1993

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM * Telema. 
tina!; 10,00 TVR laţi; 11,00 TVR Cluţ- 
Napoca; 12,00 Desene animate; 12,15 Lu
mină din lumină; 13,15 Ecran de vacanţă;
13,45 Microrecital Mircea Vintilă; 14.00 
Actualităţi * Meteo; 14,15 Ora de muzică;
15,00 Album de vacanţă; 16,00 Actualităţi;
16,05 Convieţuiri-magaZin; 16.55 Fotbal: 
Gloria —• Efectroputere; 10,50 Avanpre
mieră TV; (9.00 Reflector; 19,30 Desene 
animate; 20.00 Actualităţi; 20,35 Rosturi, 
rostiri: 20.40 Sport; 20.45 Pil» serial: Dra
goste IU prima vedere: 22,15 Universul 
cunoaşterii: 23.10 Meridianele dansului; 
2'’,‘,0 Oao-tenmus: Vacanta stMae-t—’^-ă.- 
intre tragic şi comic!; 0,10 Actualităţi.

, PROGRAMUL I i : 16,00 Actualităţi;
16,05 La fântâna dorului; 16,30 Desene a- 
nimatc; 17,00 Tradiţii, 17,30 Film serial: 
Hoţomanii; 18,30 Sport-studio; 19,40 Tri
buna nort-conformîştilor; 20,00 Actualităţi;

’ 20,35 Ateliere contemporane; 21,00 TVM 
* Mesager; 31,30 Muzică de cameră; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 TVE Internacional; 
2340 Studioul de literatură.

MIERCURI, 1 SEPTEMBRIE 1993

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM * Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Ouj- 
Napoea; 13,00 Ecran de vacanţă; 13,30 
Desene animate; 14,00 Actualităţi * Me
teo; 14,15 Ora de muzică; 15.00 Documen
tar TV; 15,15 Cursuri de limbi străine;
15.45 O samă de cuvinte; 16,99 Actuali
tăţi; 16-05 Oameni de lângă noi; 16,35 Pa
noramic muzical; 16.55 Cabinet Juridic ; 
17,25 Dragostea şl legile ei; 18,20 In o- 
biectiv: Arîstioe Buhoiu; 1450 Festivalul- 
concurs «Sărbătoarea pâinii"; 1930 Dese
ne animate; 20,00 Actuatităţi; 20,35 Sport;
20.45 Tdtecincmateca: 39 de trepte (An
glia, 1935); 2230 Concursul şi festivalul
internaţional „Cerbul de Aur", 1993 — 
Braşov-România; 23,00 Simpozion. Revis
tă do literatură şi arte. Dracula — modă 
sau obsesie ?; 0,30 Actualităţi.

PROGRAMUL H : 1400 Actualităţi; 
1405 Video-dipuri; 16,25 Desene animate; 
PinocchiO’ 1450 Teatru TV: Mincinoasa, 
de Bricaire şi Lasaygues; 18,30 Emisiune 
în limba maghiară; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Video-cllpuri; 21,00 TVM * Mesager; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 TVE Internacional;
23.00 Edilii în dialog cu dv,; 23,30 Maga
zin auto-moto.

JOI, 2 SEPTEMBRIE 1993

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM * Teletaa- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Film serial: Maguy; 13,00 
Ecran de vacanţă; 13,35 Desene animate;
14.00 Actualităţi * Meteo; 14,15 Ora de 
muzică; 15,00 Album de vacanţă; 15,45 
Cursuri de limbi străine; 16,00 Actuali
tăţi; 1405 Repere moldave; 1430 Agenda 
concursului şl fesfivalnlui internaţional 
„Cerbul de Aur“ — Braşov, România,

1993; 17,05 Magazin cinematografic ; 18,00 
Concursul şi festivalul internaţional „Cer
bul de Aur"; 18,40 Itinerare spiri
tuale; 19,10 Desene animate; 19,30 Actua
lităţi; 20,00 Concursul şi festivalul inter
naţional „Cerbul de aur" ; 22,00 Film se
rial: Dallas. Episodul 263; 0,20 Actuali
tăţi.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;
16,05 Muzica secolului nostru; 1430 De
sene animate; 17,00 Documentar artistic; 
17,20 Microrccitalnl violonistului Sorin 
Petre; 17,30 Film serial: Oshin; 18,00 Fes
tivaluri pe meridiane; 18,30 Emisiune in 
limba germană; 19,39 Actualităţi; 20,60 
Studioul incomod; 20,30 Omul şl natura;
21.00 TVM * Mesager; 21,39 La joc, la 
Şieula; 22,00 TV6 Europe; 2230 TVE In
ter n ac ion al; 23,00 Club SF; 23,30 Stadion.

VINERI, 3 SEPTEMBRIE 1993

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM * Tclenia- 
tinal; 1409 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,30 Descoperirea Planetei; 13,00 
Ecran de vacanţă; 13,30 Desene animate;
14.00 Actnalităţi * Meteo; 14,15 Ora de 
muzică; 15,45 Album de vacanţă; 10,00 
Actualităţi; 1405 Qieia succesului; 16,30 
„Cerbul de Aur" — Braşov, România, 
1993 ; 1450 Arte vizuale; 17,05 Magazin 
în limba germană; 1409 „Cerbul de Aur" 
— Braşov, România, 1993; 1830 Pro Pa
tria; 19,00 Desene animate; 1930 Actua
lităţi; 20,00 „Cerbul de Aur" — Braşov, 
România, 1993; 22,00 Film serial: Pasărea- 
spin; 22,55 „Cerbul de Aur" — Braşov, 
România, 1993; 0,10 Viaţa parlamentară.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi ; 
1635 Desene animate; 17,05 Sport-maga- 
zin; 18,00 Convieţulri-magazin; 19,00 Con
cert de concerte; 21,00 TVM * Mesager; 
2130 Concertino; 22,00 ŢV5 Europe; 22,30 
TVE Internacional; 23,00 Credo.

SÂMBĂTA, 4 SEPTEMBRIE 1993

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună diminea
ţa... de Ia Iaşi!; 9,00 Actualităţi; 1030 
Film serial pentru copii: Noile aventuri 
ale Iui Black Beauty; 10,30 Şahul de la 
A la Z; 10,40 Documentar ştiinţific; 11,10

Pompierii vă informează! ; 1130 Avan
premieră TV ; 11,30 Festivalul internaţio
nal de folclor „Sarmizegetusa“, 1993; 12,09 
'Ora de muzică; 1330 Alfa şi Omega |
14.00 Tranzit TV — Ora 25; 18,00 „Cer
bul de Aur" — Braşov, România, 1993)
18.40 Teleenciciopedia; 1935 Actualităţi* 
1935 Editorialul săptămânii; 20,00 J is r -  
bul de Aur" — Braşov, România, 19931 
2135 Ora 25 — Tranzit TV. * Film se- 
rial: Maddie şi David (cp. 6); 22,45 „Cer
bul de Aur" -** 1993, Braşov, România)
24.00 Film serial: „Midnight Cailcr. Epi
sodul 28; 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL D : 15,15 Gala artiştii»* 
de operă; 17,15 Desene animate; 17,49 Film 
artistic: Therese Raquin (Franţa, 1953) |  
1935 Actualităţi; 1935 Dialogul românilor 
cu lumea; 21,00 TVM * Meşter-, 2139 
Varietăţi internaţionale; 22,00 TV5 Eu
rope; 22,30 TVE Internacional; 23,00 Săp. 
tămâna internaţională a muzicii 
2330 Jazz-magazin.

DUMINICA, 5 SEPTEMBRIE 1993

PROGRAMUL I: 400 TV Deva; 499 
Bună dimineaţă t ; 9,00 Actualităţi; 9,19 
Poveşti de vacanţă, Arlechin»; 1400 Film 
serial pentru copii: Noile aventuri alo Iul 
Black Beauty: 1030 Lumină din lumină) 
1130 Viaţa satului; 1235 Floarea dorului 
şi a cântului; 1330 Reflecţii rutiere; 1338 
2X2; 14,00 Actualităţi * Meteo; 14,10 Pop- 
ta TV; 14,25 Video-magazin; 1830 „Cer
bul de Aur" — Braşov, România, 1993)
18.40 Convorbiri de duminică; 19,10. Du
minica sportivă; 1930 Actualităţi; 20,00 
„Cerbul de Aur" — Braşov, România, 
1993 ; 21,35 Film serial: Dallas. Ep. 264 j 
22,25 „Cerbul de Aur" — Braşov, Roma-' 
nia, 1993; 24,00 Nocturnă de duminică.

PROGRAMUL II: 10,00 TV Deva)
14.00 Megamlx; 15,00 Film serial: Bonan- 
za; 16,00 Actualităţi; 16.05 Desene anima
te; 16,30 Serata muzicală TV; 1930 Ac
tualităţi; 20,00 Pop-club; 20,30 Omul şi 
natura; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 Hol
lywood rock în concert; 22,00 TV5 Eu
rope; 2230 TVE Internacional; 23.00 Ora
şe şi civilizaţii; 23,30 Refrene fără vârstă.



*,*<*«•**-

ANIVERSARI

•  Azi, când în buchetul
Vieţii mai adaugi o garoa
fă, dragă Anucă, Anca, Iu
lian şi Ştefan îţi urează 
„La muiţi ani !“ şi sănă
tate. (920856)

; VÂNZĂRI- 
-•V CUMPĂRĂRI

•  Vând 2 biciclete băr
băteşti, marca „Pegas". In
formaţii tel. 616590, după 
Ora 20.

•  Vând casă, curte, gră
dină, str. M, Eminescu 63. 
30 milioane, negociabil. 
(Telefon 62503-4. .

•  Vând două Dacia 1300,
str. Aurel Vlaicu, nr. 3, bl. 
6  29, ap. 43, preţ convena
bil. Codreanu Constantin, 
Haţeg. 770587. (559845)

•  Vând televizor color 
Funai, model 1993, garan
ţie 1 an. Informaţii telefon 
611535 sau 618704. 370 000 
lei — negociabil. (559846)

•  Vând teren construi
r i i  şi agricol. Informaţii 
{Deva, tel. 617934. după 
ora 16-

•  Vând apartament trei
camere. Orăştie, str. Pri-' 
cazului, bl. 42, ap. 17, tel. 
647146. (920843)

•  Vând casă, grajd, gră
dină, pomi în Căstău. O- 
răştie, str. Petru Maior,' 
tel. 642297. (920840)

•  Cumpăr apartament
2—3 camere, exclus Dacia 
Şi Micro 15. Tel. 627515 
sâmbătă şi duminică, ore
le 16—19. (920888)

•  Vând Opel Kadett 1,3
cmc, neînmâtrieulat, stare 
excepţională, an fabrica
ţie 1979, preţ 1200 DM, tel. 
622092. (920875)

•  Vindem casă ca gră
dină, livadă, gaze. S-.me- 
ria, str. Biscaria nr 51, 
lei. 660682. (920380)

•  Vând mobilă de tine
ret „Nicoleta". Deva, tel. 
618705. (920877)

•  Vând Ford Granada,
2,3 1, 1984, înmatriculat, 
stare bună, 3200 DM, tel. 
911231. (920878)

•  Vând dormitor, came
ră combinată, bucătărie, 
{butelie, aragaz, sobă bu
cătărie. Tel. 661687, după 
ora 17. (920871/872)

0  Cumpăr cărţi medici
nă, anatomie, chirurgie, 
EKG şi altele. Tel. 616964.

(9203 59)
•  Vând apartament 3

camere sau schimb cu 2 
camere, plus diferenţă. 
Cel. 625622. (920867)

•  Vând sau schimb ca ,ă 
pa grădină mare, lângă 
şosea, Ormindea, cu apar-, 
tament Deva. Tel. 628876, 
sâmbăta, orele 8—21, du
minica după orele 14.

(920862)
•  Vând motocositoare

„Carpatina", cu piese 
schimb, avantajos. Tel. 
624134. (920855)

•  Vând fân de calitate.
Informaţii Deva, telefon 
613880. (920850)

•  Vând Dacia 1300; mo
tor nou. Informaţii 629933.

(920839)
•  Vând avantajos ju- 

nincă gestantă, de.3 luni. şi 
un tăuras de un .an. Tel. 
622072, după ora 20. (920829)

•  Vând maşină Mitzu- 
bishi, garanţie, Diesel, fa
bricaţie 1986, stare per
fectă.’ Tel. 618867. (920792)

•  Vând apartament .?
camere, etajul I, lângă 
Gentrofarm, preţ negocia
bil, tel. 615024. ' (920825)

•  Vând apartament 3
camere, str. Eminescu. bloc 
G, Deva, relaţii la tele
fon 016678692 Bucureşti 
sau 62/217 Deva, orele 18 — 
21. \  (920722)

•  Predau (vând) * local
alimentaţie publică, bar, 
plus 2 saloane, autorizaţii 
şi utilităţi ,  complete, ţn 
funcţiune.1 Tel. 713652, ore
le 16—21. (920520)
■ m Vând Dacia 1300, preţ 
convenabil. Tel. 622013.

(920898)
•  Vând aragaz 4 ochiuri,

nou ,si. bicicletă nouă. Tel. 
620338. ,. ' (920899)

•  Vând apartament ul
tracentral, Piaţa Victo
riei, trei camere, telefon 
611583. (920901)

•  Vând apartament 3 
camere, vizavi de Lido. 
Tel. 626368, convenabil.

(920901)
•  Vând garsonieră, par-- 

ter, Gojdu (lângă Miori
ţa). Informaţii Simeria, 
str. Al. Vlahuţă, nr. 27.

(920902)
•  Vând Dacia 1310, tam

ponată. Hunedoara; tele
fon .711893. (910178)

•  Vând Skoda MB 1000,
pentru piese schimb. Hu
nedoara, " bdul Libertăţii, 
9/5. (920162)

0  Vând fân si Dacia 
1300, preţ convenabil. Ha
ţeg, tel. 770887. (920172)

•  Vând televizoare Fu- 
. nai şi Samsung; sigilate,

cameră video Sanyo, 8 mm. 
în garanţie. Tel. 729280.

(920171)
•  Vând casă cu gaze, 

două nivele, dotată cu spa
ţiu comercial, spaţii de 
depozitare şi spaţiu de lo
cuit, situată în Piaţa Li
bertăţii, nr. 25 (centrul 
vechi) Hunedoara. Relaţii 
la tel. 712206, orele 9—20.

(92016*3)
. •  Vând Oitcit Club, pie
se franţuzeşti, stare foar
te bună, Citroen CX 25 RT, 
Turbo şi remorcă auto, 
nouă. Tel. 721015, după ora 
16. (920181)

'0  -Vând casă, Chizid, Hu
nedoara, str. Stejarilor 70.

(920183)
•  Vând casă cu etaj, 5 

camere, cămara. bucătă
rie de vară, -plus grădină, 
preţ informativ 9 milioane 
lei. ; Zlâşti, nr. 21. (920134)

0  Vând Dacia 1300, oare 
necesită reparaţii. Telefon 
720633. (920185)

•  Vâncl corpuri de în
călzire .(radiatoare) din 
tablă şi ţeavă, cu ze.ee şi 
douăzeci elementi. Tele
fon 619413. (920414)

•  Vând motan rasa Bir-
mană, 2 ani. Relaţii tele
fon 622845. (920457)

•  Vând televizor color, 
Staring (Germania), preţ 
220 000 lei, tel. 620523.

(920887)
•  Vând mobilă pentru

cameră tineret (8 piese). 
Orăştie, 7 Noiembrie 3, tel. 
641046. (920881)

•  Vând apartament 2 ca
mere, Brad. tel. 651315,

: (920891'
•  Vând apartament 4

camere. Deva, te1 626690, 
Dorobanţilor. (320839/

•  Vând garsonieră Sime
ria, tel. 613636 Deva, după 
ora 16. - (920895)

•  Vând (schimb) apar
tament 2 camere, cu gar
sonieră, plus diferenţă. Tel. 
616260. (920893)

•  Vând urgent Dada 
1310, pentru piese de 
schimb. Deva, 626981.

(920874)
•  S C. Consser SRL De

va vinde parchet de fag. 
Tel. 614418. (920853)

•  Vând Dacia 1300. sta
re ' excelentă, caroserie 
nouă, proaspăt vopsită, bine 
întreţinută, fabricaţie 1977, 
Cumpăr olane (coame). Tel. 
615729.

F 0  Vând urgent aparta
ment trei camere. Dacia,
bl. 23/39. Tel. 628576.

V- - (920844)
•  Vând Trabanţ 601.

Baru, nr. 138
(920851)'

•  Vând apartament * 4
camere decomandate, et. 4, 
zona Bălcescu, Deva, tel. 
956/22141. (920854)

•  Vând teren intravi
lan, Geoagiu-Băi. Infor
maţii Geoagiu, str. Sana- 
torului. nr. 32, tel. 222.

(920721)
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•  Vând casă cu a- 
aexe, curte, grădină. 
Cristur, nr, 354.

(920788)
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SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
proprietate Deva, zona pie
ţei, patru camere decoman
date parter, cu două a- 
partamente cu două came
re, zonă centrală. Telefon 
616802. (920812)

•  Schimb apartament
2 camere, confort I sporit, 
cu apartament 3 camere. 
Orăştie, tel. 642363, după 
orele 17. • (920836)

•  Schimb , apartament 2
camere, decomandate, stare 
excepţională, cu aparta
ment 3 camere, central. 
Tel. 611873. (920739)

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră, con
fort I, central, tel. 626437, 
sâmbăta,--«jppă orele 12.

(920845)
•  Schimb casă Ja sat, cil 

apartament Deva. Timi
şoara, tel. 956/611975.

(920859)
•  Schimb apartament 2

camere, confort I, cu un 
apartament 3 camere şi o 
garsonieră. Tei. 614823, 
după ora 18. (920858)

•  Schimb apartament 2
camere, str. Libertăţii, cu 
apartament 3 camere cen
tral, plus diferenţă. Tele
fon 611582. ' (920457)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Agenţia NWY Staile, 
cu sediul la Casa de cul
tură Deva, înscrie zilnic 
fete pentru dans modern, 
pentru contracte în Gre
cia, Italia si Elveţia.

./■■■. ■ ' - (920879;

•  Lisania Trans SRL, 
telefon 642109, orga
nizează curse în fie
care duminică, mier
curi şi vineri, cu au
tocar, pe traseele; Că- 
lan, ora 17, intersec
ţie; Hunedoara — 
17,40, stadion; Sâotu- 
halm, ora 18,10 (in
tersecţie); Simeria, ora 
18,30 gară, Orăştie, ora 

v 19 (stadion), Cluj şi 
retur a doua zi, orele 
16, preţ 3 500 lei.

(920876)

•  Firmă de comerţ en-
gros angajează reprezen
tant, cu studii superioare. 
Trimiteţi Curricullum vi- 
tae, nr. telefon si fotogra
fie pe adresa; Bucureşti, 
CP 39-19. (920774)

•  Şcoala Waldorf Sime
ria qaută un cadru didac

tic calificat, profesor de 
limba ' germană sau engle
ză, în vederea perfecţionă
rii in pedagogia Waldorf, 
timp de un an, la Semina
rul Waldorf, Bucureşti. Re
laţii la tel. 660854 său 
618277, >/ (7293)

•  Efectuăm transport in
tern, internaţional rr  10 
tone. Tel. 626368, tarif con
venabil. (920901)

ÎNCHIRIERI

0  Ofer spre- /închiriere 
autocamionetă de 1,8 ţone. 
Tel. 627582. (920801)

•  închiriez camion 5 to
ne, orice termen, tarif ne
gociabil, Relaţii tel. 612873 
sau 666527, seara. (920860)

•  Caut de închiriat a-
partament două camere 
nemobilat. Tel. 622264, 16— 
19. (920906)

•  SC Comtour Lowe 
SRL închiriază con
venabil spaţiul Auto- 
service Cristur, even
tual spaţiu producţie 
(depozit en gros) — 
500 mp şi curte. Tel. 
621113. (920903)

PIERDERI

•  Pierdut cărţi tehnice 
in autobuzul Hunedoara - 
Deva," cu ştampila „Side
rurgica" S. A. Telefon 
95/627641, găsitorului re
compensă. . (920907)

DIVERSE

Cu autorizaţia 8370/11.08. 
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă, reprezentată prin 
Trif Valeria din Băiţa, a- 
vând ca o efect de activi
tate creştere şi comercia
lizare cu amănuntul ani
male, păsări, stupărit, pro
ducere şi comercializare 
mărfuri agroalimentare, a- 
limentaţie publică, comer
cializare mărfuri indus
triale, consignaţie, închi
riere de bunuri, import- 
export.

COMEMORĂRI

•  SE împlineşte un an 
de lacrimi şi durere de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numai 17 
ani,

GRIGORE MIIIAELA
lăsându-ne cu inimile ar
se pe toţi ai casei. Ai fost 
un înger mic şi nevinovat, 
sufletul tău bun şi mân
gâierea ta nu o vom' uita 
niciodată. Mama şi surioa
ra ta Carmen. Parastasul 
de pomenire va avea loc 
la Râmnicu Sărat, în 4 
septembrie 1993. Dumne
zeu s-o odihnească îri pace 
şi linişte ! (920182)

•  Duminică, 29 august 
1993, se împlinesc 2 ani der 
când ne-am despărţit şi 
am condus pe ultimul drum 
pe iubitul nostru

BANCIU VIOREL (UŢU)
Veşnică şi dureroasă a- 

mintire. Familia. (920819)
•  Cu adâncă durere fa

milia îndoliată anunţă îm
plinirea a 6 săptămâni de 
la trecerea ' în nefiinţă a 
celei care a fost o bună 
soţie, mamă şi bunică 
DÂNŞOREAN POMPILIA

Comemorarea va avea ’ 
loc duminică, 29 august, ia 
Biserica ortodoxă din Pe- 
treni. (920846)

•  Cu nestinsă dure
re, lUlică soţ, Mirabe- 
la fiică şi Siţa (soră), 
anunţă împlinirea a' 6 
săptămâni de lâ tre
cerea în nefiinţă a ce
lei care a fost scurrtpa 
noastră

LENUŢA NEAGU
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul scump. 
şi blând. Flori şi la
crimi pe mormântul 
ei. Vei rămâne yeşpic 
în inimile noastre. 
Slujba de pomenire va 
avea loc în satul na
tal Humele, judeţul ■ 
Argeş. (920813)

0  Au trecut 6 luni 
de 1 acri (fii şi tristeţe 
amară de la despărţi
rea de bunul şi iubitul 
nostru tată

SABIN MARINA 
Florile eternităţii ii 

vor străjui mormân
tul.- Copiii. (920849)

•  Amintiri dragi, pi
oase aduceri aminte 
la 6 ldni de la dispa
riţia dintre noi a iu
bitului nostru frate 

OLIVIU ROTARU 
Bunătatea şi chipul 

lui drag. yor . rămână 
veşnic în. amintirea 
fraţilor Teofil, Achim, 
Georgeta, Tincuţa..

(920892)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
anunţăm trecerea în 
nefiinţă, la numai 55 
de ani, a celei care a 
fost
VIORICA NEGOŢIU, 
(născută MOISIUC)
Corpul neînsufleţit 

este depus la Casa 
Mortuară • Deva, str. 
M. Eminescu. Înmor
mântarea astăzi, ora 
14. Familia îndoliată.

' (920897)

0  Ne despărţim cu 
mare durere de iubi
ta ’ şi buna noastră 
cuscră
VIORICA NEGOŢIU
Familia Bedea.

(920897)

0  Colegii şi priete
nii de la E.M. Deva 
sunt alături de Adi • şi 
Angelica Negoţiu Ia 
greaua pierdere sufe
rită prin decesul»ma
mei dragi,
VIORICA NEGOŢIU 
Dumnezeu s-o -ierte!

(920883)

•  Colegii de birou 
sunt alături de ing. 
Adrian Negoţiu, la 
greaua pierdere sufe
rită prin decesul pre
matur al mamei sale 
VIORICA NEGOŢIU 

(920883)

•  Colegii de la E.M. 
Veţel aduc pe această 
cale sincere condo
leanţe dlui Negoţiu 
Adrian, la pierderea 
mamei sale,

VIORICA NEGOŢIU 
(920986)

•  Familiile Oprlş şi 
Vasiu sunt alături de 
Angelica şi Adi Nego- 
ţiu,- îndureraţi de tre
cerea în nefiinţă a' 
mamei,-
VIORICA NEGOŢIU
Dumnezeu s-o odih

nească. (920884)

0  Locatarii blocului 
K 3 deplâng dispari
ţia prematură a bunei 
lor vecine

VIORICA NEGOŢIU
Dumnezeu s-o ierte 

şi s-o odihnească în- 
pace! (920894)

•  Cu adâncă dure
re şi întristare, 'prie
tenii sunt alături de 
tine, dragă Andrei, la 
greaua suferinţă, pri- 

; cinuită de dispariţia 
timpurie a mamei taie 
VIORICA NEGOŢIU 
Dumnezeu s-o odih-, 

nească în pace!
(920911)

o .

•  Salariaţii de la S.G. 
„Polidava" S.A. Deva de
plâng dispariţia prematură 
â. minunatei colege, pe ca
re nu o vom uita niciodată, 

VIORICA NEGOŢIU 
Sincere condoleanţe fa- 

miliei îndoliate. Dumne
zeu să te odihnească în 
pace.

•  A încetat din via
ţă, după o scurtă su
ferinţă, . , - ■

LUPŞA IOAN 
din Ilia, de 69 ani.
înmormântarea as

tăzi, ora 13, în ilia; 
Familia. (920885)

•  Suntem alături de 
familia Lupşa, la 
greaua pierdere a ta
tălui

IOAN LUPŞA, 
din Ilia

Dumnezeu să-l 6- 
dihncască! Familia 
Herman loan. (920885)

0  Colegii ' de la Şcoala 
Generală Nr. 6 Deva sunt 
alături de dna învăţătoare 
Popfţiu Rodica, la decesul 
tatălui său şi transmit sin
cere condoleanţe familiei.
■ ; .>  (920886)

•  Pios omagiu şi neştear- 
să amintire regretatului 
nostru frate Şi unchi 

‘ LUDOVIC BARABAŞ 
stins prematur din viaţă, 
la 60 de ani, lăsând In 
urmă familia neconsolată, 
înmormântarea are loc as
tăzi. Familiile Barabaş Şte
fan şi Marius. (920912)

•  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de familia în
doliată, Ia decesul iu
bitei si regretatei 
noastre, profesoara 
MARIOARA DOBREI 
o bună şi inegalabilă 
soţie, mamă şi buni
că. îi vom păstra me
reu o vie Şi frumoasă 
amintire, (920913)
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