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I ZII A CRUCII 
ROŞII

I
• încleştarea dintre
J* trupele franco-italiene şi 
' cele austriece a lăsat 

J pe câmpul de luptă de 
I la Solferino (Italia), în 

24 iunie 1859, peste 40000

l

I

I duit de strigătele dispe- I 
rate de ajutor ale ră- * 
niţilor, care rămâneau I 
fără răspuns, tânărul J 
Henry Dunant, din i 
Geneva, cu câteva ţă- I 
rănii curajoase şi ini- î 
moaşe, le-au dat ajutor, \ 
Un gest cu putere d e '  
simbol, o idee de pro- | 
fund umanism, < • ,
da mai, bine de un • sec

T I  P I  A N  I N D E P t i r d b t e N tmm

străbate lumea. Aşa s-a 
născut Comitetul din 
Geneva pentru ajutora
rea militarilor răniţi, 
având ca ambiomă, în 
semn de omagiu lui H 
Dunant, • o cruce roşie 
pe fond alb.

Ţara noastră g fost 
printre'primele în lume 
care a răspuns chemă
rii comitetului elveţian 
şi la 4 iulie 1876 a luat 
fiinţă Societatea de Cru
ce Roşie'din România. 
De Ia înfiinţare a par
ticipat ia mai .multe 
evenimente: războiul
sârbo-turc (1876); răz
boiul de independenţă 
(1877—1878),' la cele 
două războaie mondia
le (1010—l!U8 şi 1039—

> dUâ). în care implicarea

I
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s Ceaslov pentru un sâtuc 

hunedorean
!

i s

Să ne ierte poetul din 
Riazani, de acolo de unde 
o fi spiritul său în lu
mea celestă, că i-am 

împrumutat metafora pen
tru a intitula aceste 
gânduri. Am făcut-0 eu 
justificarea că satul, fio 
el In stepa rusească, în 
Bărăgan sau în câmpia 
transilvană, ori in pusta

chiar dacă n-ar fi fost, 
tot ne-am fi înghesuit 
să-l facem. Altfel, doc
torul ar fi luat-o aposto- 
leşte peste dealuri, cum 
a mai făcut-o de multe 
ori. Numai de-ar ajun
ge la vreme. E taciturn 
doctorul. Sau poate se 
gândeşte ce va face dacă 
va fi prea târziu. A doua

i
VIATA LA ţA R A

sa a fost majpră.
In anii dictaţurii l l

rmmiste s-a aflat ' % 1f.
o severă tutelă; guver- I
naraentală, epea ce a 1 i
împiedioat-o’ să-şi În* l i
deplineaseă întptdeau- 1 V
na misiunea pentru care -V ;

\
a ffost ■ ateată. După do* I i

: cem brie 1980, SPeieta» • 
• tea Naţională de Cruce |  
'Roşie, traversează o pe
rioadă, de reorganizare.

Nebenefieiind de sub
venţii guvernamentale, 
singura sursă de veni
turi : a Crucii Roşii o 
constituicjdonjaţiiie. Pen- 

j tril a veni- în ajutorul 
: semenilor noştri, . eu 
.care soarţa este , ne
dreaptă. Crucea Roşie i

îi’! n I "

l i

I J
.s

arc nevoie v desprijinul 
moral şi material al tu- |
tu ror. ' i

VIORICA ROMAN

maghiară, are notei* Iul 
de rezonanţă în, veşnicie.

Este începui de iulie şi 
canicula; ,clă sepine,' de 
vigoare, In ciirârtd, BÂTA 
MORGANA va începe 
să danseze besmetlcă pe 
mirişti. Ara treabă in
tr-un sătuc al comunei 
Burjuc; un sătuc înşirat 
pe firul unui pârâiaş .sau 
împrăştiat pe dealurile 
din jur, la-15 km distan
ţa ,de şoseaua princi
pală. „N-aveţi un loc în 
maşină ş i . pentru, mine? 
— zice medicul- Veterinar 
Cornel Ruda. Trebuie şă 
mă- duc la vaca'unui ce
tăţean- din Brădăţel. De 
două zile se chinuie. să 
fete şi numai aseară tţi-a 
anunţat. Mă duc să văd 
ae fiia; p6t face". In 
maşină' mai este loc ;' şi

.zi avea să-mi spună cu 
tristeţe în glas: „Am a- 
juns prea târziu, viţe
lul miirise de mult îh 
vacă. Abia am mai putut, 
s-o salvez pe ea".

In ziua aceea a fost 
tristeţe mare ki casa lui 
Vcmp iiu Gherman. Pan 

ţ i an vitele ?t pă
mântiii sunt date de 
Dumnezeu să şl câştigă' 
existenţa-<£il$i$&.. $ i lUÎ 
Pompillu l-a murit a« 
viţel pentru că n-a putut 
să se nască.

Da umbra unui nuc, în- 
tr o curte de gospodar, 
ne-am adunat 3—4 oa
meni, ascunzându-ne de 
vipia amiezii. In sătucul

ION CIOCLEI

(Cont inuare în pag. a 2-a)
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„Trambulina paraşutiş iilor". Foto LOCSEI ZOLTAN.
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MICA MOARTE
Eşecul. In câteva clipe totul se prăbuşeşte. Luni, 

ani, uneori chiar o viaţă de muncă se reduc Ia zero. 
Avem impresia că Intrăm într-un club al faliţilor,; 
uitând reuşitele din trecut, nefiind în stare a ne 
imagina altele viitoare. Cineva spunea că eşecul este 
o „mică moarte"!

Observaţi reacţiile celui care, de pildă, nu a reu-’î 
şit la un examen foarte important. N-a fost practic 
lovit, dar. îl doare. Nu îi e foame pentru că stomacul 
ii este strâns. Nu poate să doarmă sau nu poate face 
altceva decâţ să doarmă. Se retrage în şine. Caută 
vinovaţi sau se âutoacuză. însă cea mai gravă „ava
rie" pe care. ne-o poate produce eşecul este că ne a- 
tinge facultatea de a aprecia lucrurile la justa lor 
valoare. El ne otrăveşte sufletul. Prietenii devin sus
pecţi. Ca fiinţe rănita ce suntem, le atribuim cele] 
mai ţele bănuieli, gândindu-ne că: „Precis se bu
cură".

Ce să facem eU eşecurile noastre ? Singura solu
ţie este să le privim drept în faţă. Dacă n-am în-1 
văţât în timpul anului, nu mâi este vorba de' un eşec,
A Uf greşeală. C?a, o greşeală! Greşeala de-a ne 
îl proaamtâţ *« « a a m -  Am eşuat pentru nu am c 
întreprins nimic pentru a  reuşi. Apoi, mai sunt oa-g 
meni cate se opresc din cauza eşecurilor. In încer- 
cările făctite, n-aiţ reuşit 'Probabil că un m are ' de-' 
t^ s jm  în v ^ ţâ  constă nu în a eşua. cî în a capitula 
Ni faţa , eşecului, spunând „La ce-bun?". Unele din 
cele mai mari realizări 4<t fost obţinute de bărbaţi 
şi femei ce au eşuat de nenumărate ori, dar n-au 
renunţai

Daţi-i unui om handicapul orbirii şi veţi avea un 
cerşetor. . Daţi-i unui alt om acelaşi handicap şi veţi 
avea un Milton scriind .Paradisul pierdut". Daţi-i u- 
nui om urechi ce nu aud şi veţi avea un supărăcios 
şi deprimai Daţi-i unui alt om urechi surde şi veţi 
avea un Beethoven- scriind Simfonia a IX-a. -

Eşecul face parte- din viaţă. /Dacă vrem să facem 
lucruri mari, ne vom întâlni cu 61, din când în 
când. Ar trebui să-l considerăm doar o bornă situată 
la jumătatea drumului succesului. Aşa s-a hotărât să 
procedeze omul cu 23 de eşecuri. Iată câteva din 
punctele sale de referinţă: falit la 31 de ani; învins

Dr. DAN MIIlAlCUŢÂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Mămico, ce înseamnă adulter? 7. .
Căsnicie cu. dublă tracţiune, draga

acest meci pentru 2 cartonaşe 
galbene).

•  In optimile C.M. de fotbal: 
ROMANI A —'ARGENTINA. In-
firmându-se toate previziunile, în 
optimile Campionatului Mondial 
de Fotbal din S.U.A., reprezen
tativa României va juca cu Ar
gentina. Nici Italia, dar nici Bul
garia, care a produs o mare 
surpriză în grupa D, învingând 
cu 2—0 pe Argentina, lipsită de, 
Maradgn.a, .exclus de la C.M. pen
tru consumul de droguri! Marii 
Absenţi din această partidă vor 
fi Maradona de la argentinieni şi 
Răducioiu Ta no; (suspendat la

Deci, duminică scara, trico
lorii îşi joacă şansa marii afir 
mări mondiale. Să urmărim cu 
încredere evoluţia reprezentati
vei noastre în faţa Argentinei, 
dublă campioană mondială, ce 
vizează şi în acest campionat 
câştigarea titlului. (S. C.).

•  Tombolă. Filiala de Cruce 
Roşie a judeţului organizează, 
luni, 4 iulie — Ziua Crucii Ro
şii Române — la ora 15, la se
diul său -din. Deva, Aleea Viito
rului, nr. 4 (lângă Şcoâla Gene
rală. Nr. 4), o tombolă. Tqate bt- 
■letele, în valoare de 3000 lei 
fiecare, sunt câştigătoare. (V.R.).

•  Punct de reproducţie, tn

cadrul. Oficiului de reproducţie 
şi selecţia animalelor din Deva 
funcţionează şl punctul de însă- 
mânţări artificiale din Crlşcior, 
coordonat de dl Ioan Almăşaţv 
Aici se foloseşte material biolo
gic din rase cu producţii mari 
de lapte şi carne, precum şl din 
testări din import, asigurându- 
se ameliorarea efectivului de a- 
nimale din comună şi din loca
lităţile învecinate. (AL. J.).

tăţi de profil, iar comportarea 
vânzătorilor este atentă, plină 
de solicitudine. (N.S.).

•  Unitate apreciută. Măce
lăria din Haţeg, str. Horea, a- 
parţinând S.C. „Ţara Haţegului", 
este tot mai mult apreciată de 
clienţi. Motivul? Aici, cei . care 
îi trec pragul găsesc produse de 
calitate, la un preţ mai mic 
decât cel practicat de alte uni-

•  Bilete de călătorie. Aflăm 
da la dl Coriolan Suciu că in 
ziua de 7 iulie a.c. se vor distri
bui, la Călan, bilete speciale de 
călătorie pe calea ferată (în baza 
Decretului 118/1990), iar în zi
lele de 8 şi 9 iulie, in oraşul Hu
nedoara, la sediile Asociaţiei 
foştilor deţinuţi politişi. Benefi
ciari: foşti deţinuţi politici, foşti 
prizonieri şi deportaţi, ca şi soţii
le lor. (E. S.).
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•  HONG KONG. Un cu
tremur de pământ cu in
tensitatea de 5,6 pe 
scara Richter s-a produs 
în Tibet — a anunţat ob
servatorul ,,Royal“ din 
Hong Kong, citat de Franeo 
p r e s s e. Epicentrul a 
fost localizat la aproxima
tiv 401) km nord-est de 
capitala provinciei, Lhassa. 
Nu se precizează dacă s-au 
înregistrat victime.

•  LAGOS. Liderul opo
ziţiei nigeriene, Moshced 
Abiola, care s-a autopro- 
clamat preşedinte al Ni
geriei du.pă anularea dc 
către regimul militar a 
alegerilor prezidenţiale din 
iunie 1993, ar urma sâ 
compară în faţa unui tri
bunal din Lagos, sub a- 
cuzaţia dc trădare şi com
plot împotriva statului, 
informează agenţia France 
Presse. El a fost ares
tat săptămâna trecută, dar 
nici o informaţie oficială 
nu a fost difurată în le
gătură cu locul său de 
detenţie.

•  DACCA. Grave inci
dente, soldate cu 150 de 
răniţi, s-au înregistrat Jtţi' 
la Dacca, informează iţ- 
genţia France Presse. In
cidentele au avut loc în
tre fundamentalişti musul
mani şi adversarii acesto
ra. Eundamentaliştii mu
sulmani au lansat: un apel 
la grevft: naţională, cerând 
pedepsirea scriitoarei Tas- 
lima Nasreen. pe care o 
acttză de blasfemie împo
triva Coranului.

I~ > «- »„ * tr

SAMBAt A,
2 IULIE

•  Au trecut 182 de 
zile din au; au rămas 
183;

•  Aducerea veşmmitaiuj| 
Născătoarei da Dum
nezeu în VTaherna; . 
Binecredinclosot Vo
ievod ŞTEFAN CEL 
MARE. Şt SFANŢ, de 
la a cât»! moarto au

■ trecut 490 de ani; v
•  1T78* A mărit JEAN- 

JACQUES ROUSSEAU 
(n. 1712), gânditor şi 
scriitor iluminist fran- 
eez;

•  18&1. A murit Ml- 
HAIL KOGALNI- 
CEANU (n. 1817), pin 
politie, istoric, scrlt-

, tor, ziarist şi orator 
român; -

•  1914. A murit EMIL 
GÎRLEANU (n. 1374),

., prozator şl publicist
. român;

•  1963. A murit RO- 
MULUS VUIA (n. 
1887), cunoscut fol
clorist care a acor
dat un loc impor
tant culegerii folclo
rului din Ţara Ha
ţegului.

DUMINICA,
3 IULIE

•  Duminica Sfinţilor 
Români;

LUNI, 4 IULIE
•  Ziua Crucii Roşi; din
. România;
•  Cuviosul Andrei, e- 

plscopui Crituiui, Cuv. 
Marta;

•  Ziua Independenţei, 
Sărbătoarea Naţio
nală a S.U.A.;

•  1886. S-a născut scrii
toarea ALICE CA- 
LUGARU (m. 1938);

•  1923. S-a născut scrii
torul HARALAMB 
ZINCA.



----- ----------- B ib lio teca—o Instituţie de Interes p u b lio ---------------- ----------------- ---------
In cadrul activităţilor 

de socializare, cu înţe
legerea Inspectoratului i 
Şcolar şi sprijinul Ad- J 
ministraţiei Taberelor, i 
in ziua de 24 iunie a.c., \ 
Casă de Copii din Bre
tea Streiului a organi
zat o excursie la Peş
tera Urşilor, cu 50 de 
elevi institutionalizaţi în 
această unitate de ocro
tire. Pe parcursul tra
seului, minunatele pei- 
.saje au încântat privi
rile copiilor, prilej cu 
care li s-a vorbit de
spre aşezările umane, o- 
cupaţiile locuitorilor,

Casa de copii din 

BRETEA 

STREIULUI... 

IN EXCURSIE

importanţa- culturilor, 
creşterea animalelor şi i 
altele.

Spaţiul din peşteră a * 1 
oferit o adevărată fe
erie privirii copiilor, 
ţar explicaţiile ghidului 
au îmbogăţit cunoştin
ţele acestora despre 
formarea peşterii, for
marea stalactitelor şi 
stalagmitelor etc.

Momentul cel mai 
emoţionant a avut loc la 
vizitarea Casei de Copii 
din Baia de Crfş unde 
dpi dintre copiii noştri —. 
MihăHă Călin şi Mici aş 
Andrei —« s-au întâlni: 
cu fraţi de-aj lor mai 

; mari unde s-au cunos
cut pentru prima oară 
în viaţa lor. Mă întreb 
oe vor fi gândit aceşti- 
cOpij despre părinţii lor 

3 • în momentul regăsirii, 
ce gândesc ei în con
tinuare? Acţiunea, bine 
organizată şi desfăşu
rată, va rămâne un 
moment plăcut în viaţa 
acestor copil (Gheorghe 
DumUt^che, directorul 
Casei de copii Bretea 
Streiului).

I

După ca a lucrat 35 
de ani la stat, di Feder 
Leon, din catul Nucşoa
ra, comuna Sălaşu da 
Sus, cunoscut ţl  apre
ciat ca având o bogată 
experienţă în domeniul 
comercial şl al turismului, 
s-a lansat ca întreprinză
tor particular hi agro* 
turism. începând din 
anul trecut, a înfiinţat 
firma „Montana — Cas
cada", cu 34 de locuri de 
cazare la domiciliul său 
din sat ţi la cabana din 
Cîrnic, unde primeşte tu*

i rişti individuali sau In 
grupuri organizate, pre
cum şi tabere de copii, de 
aici fiind baza de pleca
re spre cabana Pietrele 
şl spre locurile din mun
ţii Retezat, atât vara 
cât şi iarna.

Om cu multă iniţiati
vă ţl cu bani, bineînţe
les, dl Leon & investit 
mult In cumpărarea unei 
cabana şl amenajarea ei cq 
bun gust, cu un confort ri
dicat, pe placul tuturor 
celor ce-i trec praguL

Ba cabană totul este 
nou şi curat, cazarea

Completarea fondului de 
carte rămâne una dintri 
preocupările statornice ale 
Bibliotecii orăşeneşti Ha
ţeg. Este firesc acest lu^ 
cru, de cartea nou intra
tă depinzând direct inte
resul cititorului, mai ales 
al celui statornic care nu 
trece pentru prima dată 
pragul instituţiei. Cartea 
nouă oferă, totodată, po
sibilitatea sporirii nive
lului de informaţie al lo
calnicilor care nu întot
deauna au posibilitatea a- 
chiziţiilor personale, fiind 
nevoiţi să. apeleze la bi
blioteca publică.

„De la începutul anului, 
ne spunea dna Emilia Cri- 
şan, bibliotecar principal, 
am primit de la Primărie 
suma de 280 000 de lei cti 
care am cumpărat aproxi
mativ 200 de volume care 
îmbogăţesc fondul nostru 
de carte. A fost achiziţio
nată literatură beletristică, 
de specialitate, legislaţie... 
Biblioteca mai pune la 
dispoziţia publicului co
lecţii ale unor cotidiane 
şi periodice; „Adevărul", 
„România liberă", „Cuvân
tul liber", „Magazin", 
„Flacăra" ş.a. Pentru a 
venj în sprijinul cititori
lor, biblioteca oferă câteva 
surse de informare, Intre 
care cataloagele alfabetic 
fi sistematic, fişierul nou
tăţilor şi al bibliografiei 
locale, precum şi un bule

tin de informare „Cărţi 
noi". '  ■’

Pe lângă acest aspect 
„nevăzut" al muncii sale, 
biblioteca haţegană desfă
şoară o susţinută aetivi- 
ţate cu cartea, organizând 
manifestări la care parti
cipă localnici de toate 
vârstele. In colaborare cu 
şcolile s-a organizat sim
pozionul dedicat împlini
rii a 105 ani de la tre
cerea in eternitate a ma
relui Eminescu şi un re
cital de versuri Ion Minu- 
lescu. A fost lansat vo
lumul „Miresmele câmpu
lui" de Vladimir Pop Măr- 
Canu. In prezenţa copii
lor din grădiniţe s-a orga
nizat -medalionul literar 
„Copilăria evocată de

poeţi", a fost proiectată 
caseta video „Pisicile aris
tocrate". Iar cu elevii din 
liceu —• evocarea „Inde
pendenţă şi victorie", ma- 
hifestare ce a avut loc îrt 
luna mai. s:

Prin intermediul unor 
astfel de manifestări & 
crescut interesul de lec
tură al localnicilor, până 
la ora actuală înregis- 
trându-se un număr de 
1250 de cititori şi 15000 de 
volume difuzate. Concluzia 
este una şi clară : biblio
teca rămâne o instituţie 
de Interes în viaţa spiri
tuală a oraşului Haţeg, la 
care localnicii apelează 
pentru valorosul fond de 
carte pe care îl posedă.

MINEI, BODEA

DUPĂ BUNUL PLAC
Intr-o scrisoare în versuri ce ne-a fost adre

sată de către „Moş Urzică", sunt relatate unele ne
reguli ce se petrec în comuna Dobra în legătură eu 
aplicarea Legii fondului funciar. Neajunsurile re
latate îl vizează în mod special pe dl Terteei, pri
marul comunei. Din lipsă de spaţiu, nu putem re-
§  reduce toate versurile, oprindu-ne doar la cele din 

îceputul scrisorii: „La Dobra la primărie/ Vremea 
trece, vremea vine/ Trandafirii şi scaieţii/ Domină 
centrul pieţei/ Căci primarul gospodar/ E la Deva 
sau la bar. Decât să smulgă scaieţii/ Stă şi numără 
clienţii. Tu pământul dacă-1 ceri/ Iţi răspunde ia doi 
peri: Moşule, eşti om bătrân/ Ce-ţi mai trebuie pă
mânt?".

Dacă lucrurile stau aşa, rămâne de văzut. Sem
nalele ce le avem atestă Insă că în privinţa aplică
rii Legii 18/1991 mal există o serie de neajunsuri. 
(N. T.).

La scăldat.

făcându-se în camere cu 
câte 3—4 sau mai multe 
paturi. A introdus apa 
potabilă la robinet, a a- 
menajat şi dotat o bucă
tărie, unde soţia sa Ma-

pararea hranei la bucata- 
vie..

Pentru servire, în ca
bană este şi o sală de 
mese special amenajată în 
acest scop. De asemenea,

UN ÎNTREPRINZĂTOR PARTICULAR ÎN  
AGROTURISM

ria se dovedeşte a fi 9 
gospodină şi bucătăreasă 
pricepută. Aproviziona
rea permanentă cu car
ne, preparate, pâine de 
casă, băuturi şi alte pro
duse este un semn că 
proprietarii se ocupă de 
asigurarea condiţiilor ne
cesare pentru ca turiştii 
să fie totdeauna mulţu • 
miţi de serviciile presta
te. Gazda ne-a asigurat 
că în permanenţă produ
sele alimentare sunt 
proaspete şi de calitate, 
la comandă putând pre
para tot ceea ce doreş
te clientul.

Încălzirea în cabană 
şe face prin caloriferele 
Instalate in flecare ca
meră, valorificând căl
dura degajată de la pre-

grupurile sociale sunt 
bine întreţinute,

Ca o problemă care-1 
frământă pe dl Leon, dar 
care deocamdată nu este 
soluţionată, priveşte in
tenţia de a  amenaja în 
apropiere, pe locul unei 
foste pepiniere silvice, 
un teren pentru fotbal. 
Din păcate însă proprie
tarii terenului respectiv 
ţiu acceptă să facă schimb 
de pământ.

Exemplul dlui Leon 
este un model şi un eta
lon în acelaşi timp asu
pra potenţialului de or
ganizare şi practicare a 
agroturismului în zona 
montană. Cu cât vq*p fi 
mai mulţi astfel de oa
meni întreprinzători 
iprecîau specialiştii din 
7 de Judeţe din zonelş

montane ale ţării, veniţi 
sâ-i vadă gospodărie ţi 
cabana, cu atât vor fl 
puse mai bine ip valoa
re posibilităţile de prac
ticare a turismului şi de 
realizare a unor venituri 
şi profituri din această 
activitate, complementa
re celor obţinute din a- * 
gricultură şi zootehnie. 
Intenţiile şi gândurile ex
primate de către partici
panţi vizează transfor
marea agroturismului în- 
tr-o adevărată industrie, 
aşa cum este şi in alte 
ţări, condiţiile şi posi
bilităţile noastre fiind 
Insă mult mal bune. 
Singurul impediment ii 
constituie lipsa de fon
duri băneşti. Unele ini
ţiative şi embrioane în 
sensul organizării de aso
ciaţii, inclusiv în cola
borare cu firme străine 
şi de dispecerate în do
meniul turismului se gă
sesc şi în alte judeţe ale 
ţării. Din păcate, acum 
suntem doar la începu
tul unor astfel de acti
vităţi. ,
îi

NICOLAB ŢlRCOÂ

CEASLOV PENTRU UN SĂTUC HUNEDOREAN
(Urmare din pag. 1)

întins pe mai bine de 
7 km, rar apare câte Un 
străin, dar când drumu
rile vreunuia se abat pe 
aici, oamenii locului îl 
tratează ca pe o cunoş
tinţă veche, ca pe unul 
de-al lor. Aşa-; în lumea 
satelor.

„Când s-a născut ulti
mul copil în Brădăţel?" 
— întreb. „în decem
brie trecut — zice gaz
da. Tinerii de pe îâ noi 
s-au cam dus prin alte 
locuri. Au rămas bă
trânii şl • ici, colo câte 
o familia tânără. Ce sfi 
facă tinerii într-un sat 
In care nici autobuzul 
nu mai ajunge?"

„Când a fost ultima 
petrecere la Brădăţel?"

„!n urmă cu o săp
tămână, când am sfinţit 
ruga. Atunci au venit şi 
cei plecaţi pe la oraşe, a 
fost şi bal . N-ai venit 
doamnă primar, să te joc 
la bal, aşa cum ţi-am 
promis" — zice hâtru ne
nea Virgil Gherman — 
lui Miron, unul dintre 
gospodarii de frunte ai 
satului.

„Bă am venit — zice
e ăriţa, Indatoritoarea 

itoare a reporterului 
In documentare, da dum
neata nu erai pe acolo". 

Ce înseamnă sfinţirea 
rugii la Brădăţel? Prin 
contribuţia sătenilor, câni 
la jumătatea satului, s-a 
înălţat o troiţă, cum în

tâlneşti atâtea în satele 
româneşti. E în acelaşi 
timp cinstire a memoriei 
eroilor şl apărătoare de 
năpastele vremii şi vre
murilor, pentru locuito- 
rli satului. Pe cea de la 
Brădăţel a pictat-o Ana 
Banciu —, o talentată 
fiică a acestor locuri, în
zestrată de Dumnezeu şi 
cu harul îmbinării culo
rilor, şi cu cel al cânte
cului. 'Când s-a sfinţit 
troiţa, oamenii au înăl
ţat gânduri curate şl 
rugăciuni către tatăl ce
resc şi apoi au petrecut. 
Oaspeţii de vază şi i-au 
primit cu pâinea ospi
talităţii ţăranului şi i-au 
omenit după datină.

„Cum « pâinea la Bră
dăţel?" — întreb,

„E grea ; o aducem de 
departe. Mergem câta 
unul la Ilia sau la Deva 
şi aducem pâine pentru 
mai mulţi. La noi îa sat 
cei ce se ocupă de co
merţ ' fac vechime în 
muncă pentru pensie. 
Altceva nimic" — zice 
Virgil Gherman al Iul 
Miron.

Ne-am luat, eu vorba şi 
vipia amiezii a trecut. îmi 
amintesc că omul vine 
dar mai şi pleacă; pen
tru că oamenii aceştia 
— gazdele mele — au 
treburile lor în gospodă
rie. Cucuruzul, puţin cât 
este, aşteaptă sapa. Au 
respirat şi ei un ceas, 
eter nu le pare rău. Aşa-i 
în lumea satelor.

MICA MOARTE
(Urmare din pag. t)

în alegerile legislative la 32 de ani; din nou falit la 
34 de ani; moar-tea prietenei la 35 de ani;’depresie 
nervoasă la 36 de ani;'bătut în alegerile locale la 38 
de ani; bătut în alegerile,pentru congres lâ 43, 46, 48, 
55, 58 de ani; nerehşind să se înscrie lai alegerile 
pentru vicepreşedinte la 56 de ani ; ales preşedintele 
S.U \. Ia 60 de ani. Numele lui: Abralmm Lincoln. 
P m , b.l că nu ar fi ajuns preşedinte dacă ar fi con
siderat cele 23 de înfrângeri ale sale eşecuri.

Sau Edison. După ca a încercat de 9999 de ori 
perfectarea becului electric, un jurnalist l-a între
bat: „Sunteţi pregătit pentru al zeoemiilea eşec?" La 
care marele inventator a  răspuns: „Eşec? Care eşec? 
N-am avut nici un eşec. Am descoperit doar noi mo
dalităţi de cum nu se inventează becul electric!".

Şi mai est» şi cealaltă latură a problemei. Dacă 
este adevăret că nimio nu stimulează mai mult ca 
succesul, tot atât de adevărat este că succesul poate 
să oprească un progres. Mai multe vieţi au fost 
chircite prin succes decât prin eşec. Prea uşor ne 
declarăm mulţumiţi, Cineva spunea: „Lumea nu este 
ţinută bi foc de oameni răi. cj de oameni buni care 
au încetat să mai progreseze".

Undeva, în Alpii Elveţiei, există o placă memo- 
riaiâ plasată acolo în amintirea unui alpinist celebru 
care toţr-o zi a plecat şi nu s-a mai Întors. Alături 
de numele său, sunt scrisa simplele cuvinte: „A mu
rit urcând". Eşecul este,’ poate, o mică moarte, dar 
viaţa continuă. Nu depinde decât de noi ca eşecul 
să devină o etapă în drumul spre succes.
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DUMINICA, 

3 IULIE 1994

SAMBATA,
2 IULIE 1994

6,00 Vocea Amerieii;
8.00 BBC; 8,30 Muzică s
9.00 Dorurile noastre j
9.30 Muzică; 10,00 Fun- 
Gabi; 12,00 Muzică ; 13,00 
Adolescenţa; 14,00 BBC;
14.30 Muzică î  13,00 Am
fiteatru; 16,00 Z iua' a
Vl-a (I)| 18,00 B.B.G. t
19.00 Ziua a Vl-a (II);
21.00 BBC ; 21,30 Muzi
că; 22,00 Djsco-shovv; 03,00 
Vocea Amerieii.

0,00 Vocea Amerieii;
8.00 BBC ; 8,30 Dedicaţii 
muzicale 9,00 Mic dejun 
în pat; 10,00 Muzică şi 
informaţii; 11,00 Vocea 
Amerieii (Top Cassey Ka- 
sem — I); 14,00 BBC; 
14,30 Vocea Amerieii (II);
15.00 Mozaic — Radu
Breaz; 16,00 W’eek-end 
radio; 18,00 BBC; 19,00 
Muzică ; 20,00 Black ma
gic; 21,00 BBC; 21,30
Muzică; 24,00 Vocea A- 
tneridi (în continuare 
până-luni, 4 iulie, ora 0)
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(1982, decembrie) •» S-a 
încheiat azi Conk.rinţâ 
Naţională, de la care, 
naivi, aşteptam cu toţii 
minuni. Iar magistrale 
şi inestimabile cuvântări, 
una la început, alta la 
sfârşit, jar adulaţii gre
ţoase, iar vorbe goale, 
încă un costisitor balon 
de săpun înălţat întru 
gloria familiei domnitoa
re. A, era să uit, ceva 
concret s-a hotărât to
tuşi : „alegerea" prinţului 
moştenitor în C.C. Asta 
ne lipsea, de acum to
tul va merge strună. •  
Când ceva începe să se 
năruie dinlăuntru! său — 
cazul- nostru — nu văd 
forţa car-e s-ar putea o- 
pune dezastrului. Per
spectiva apoi că, profi
tând de situaţie, să încea
pă şi presiunile din a- 
fară: jefuirea cadavrului. 
Am sperat un timp că 
redresarea va veni chiar 
din sânul partidului. Se 
pare insă că e o speran
ţă deşartă. S-a văzut şi 
la această conferinţă- 
bluff. La nivelul unde 
s-ar putea întreprinde 
ceva, s-au adunat toţi 
îmbuibaţii şi guşaţii, toţi 
semidocţii iresponsabili a 
căror singură grijă e să 
aplaude cu convingere 
fiecare nouă inepţie, ştiind

CONTRAPUNCT

că numai aşa îşi vor 
păstra fotoliile. •  La TV. 
— a câta oară? — Casa- 
blanca, pe care-1 urmă- 
.resc cu aceeaşi emoţie de 
la început. In ce stă oare 
secretul acestuj film care 
e, totuşi, foarte pe gus
tul anilor ’30? Dincolo 
de frumuseţea candidă a 
Ingridei, dincolo de for
ţa (artistică) a  lui Hum- 
phrey, mai e ceva. Cred 
că e priveliştea neostenta
tivă, fără urmă de teză, 
,a omului care reuşeşte 
să se ridice deasupra ca
naliei sau numai a liche
lei din el. Ceea ce a 
interesat omul dintot- 
deauna: triumful bi
nelui asupra răului. Casa* 
blanca e un basm mo
dern în care fiecare are 
de luptat cu balaurul din 
sinea sa. •  Recoltă de 
perle adunată în ultime
le şedinţe: „un factum 
totum"; „factori creator- 
participativi"; „scaden- 
ţar"; „sectorul de ţigani 
pe care-1 avem"; „noi 
n-am avut porci, dar 
ne-am făcut, căci lozinca 
noastră e fiecare om un 
porc“; „formaţii ariâstice 
cobai"; „costume hetero- 
gene cu fel de fel da

J URNAL
motivaţii"; „masă rotun
dă de la om la om"; „spi
rit de glumă"; „chiar da 
mâine să intrati pe pro
blemă". •  La P., la în
mormântarea Enel. Plecat 
la 8, întors la 21,45. Aglo
meraţie, navetişti, elevi 
în vacanţă, raniţe, $k : i, 
sad  şi desagi, brazi, t te
nuri întârziate, murdara 
şi fără lumină, cu uşi 
blocate, ferestre care nu 
se închid şl closete care 
duhnesc trăsnitor. în 
mormântarea, parodici, 
cu un popă bizar şl ex
peditiv şi un convoi gro
tesc, străbătând oraşul 
Intr-un fel de marş for
ţat In urma unui drio 
rablagit care se grăbea 
să mai ia un- mort. Cum 
era o fiinţă cu un sitnţ 
al umorului treaz până 
la sfârşit, biata E. s-ar 
fi amuzat de propria-J 
înmormântare. Nu am 
regretat totuşi că am 
fost, in primul rând 
fiindcă ne-am revăzut, 
măcar o parte a danului. 
E reconfortant că mal 
reuşim să ne reunim, 
câţi am rămas, cel puţin 
în asemenea împrejurări 
finale. E. era un fel de 
plani turnantă a clanului,

---------------------

ea mai ţinea legătura I 
spirituală, mai mult e- ■  
pistolară, între toţi. Ce |  
Va fi de acum ? In ase- a 
menea vremuri mes- f 
Chine şi fără de lege, e ■  
stenic să ştii că există 0
mână de fiinţe prin vi- i  
nele cărora curge sânge- |  
le aceloraşi rădăcini, cu |  
care ai un trecut co- |  
mun de care poţi să fii I  
mândru fiindcă-ţi în- |  
drept'ăţeşte un fel de I  
orgoliu nu oricui acce- I  
sibil. « Seara de Ajun, I  
Ascultăm la E. L. colin- ■  
de amintitoare ale unor I  
Crăciunuri mai fericite. ■  
Pe la nouă, oraşul a  I 
pustiu ca în miez do ■  
noapte, In schimb, pesta I 
tot la ferestre, se văd lu- L 
minile pomilor împodo- 1 
biţi. După treizeci şi 1 
cinci de ani de teroare, I  
de presiuni, de şedinţe şi S 
campanii împotriva „fe- I  
nomenului religios", oa- a 
menii, „mobilizaţi" doar |  
de conştiinţa lor, se so- |  
lidarizează tacit şl cin» |  
stesc Crăciunul după o I  
datină care se dovedeş- I  
te mai tenace decât j  
toate generaţiile de poli- |  
truci şi sedUrişti. E o I  
privelişte care îţi dă mo
tiv să mai speri.

RADU CIOBANU
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ADOLESCENTULUI

Te desprinzi încet ca frunza 
Smulsă de al toamnei v ân t;
Te înalţi apoi ca boarea 
Risipită pe pământ.

Aburi dulci te înconjoară 
Din seninul fumegând 
Să-ţi facă viaţa uşoară 
într-un gingaş, vesel cânt.

Unde-s cei ce-odinioară 
Paşii limpezi îşi opreau 
Şl care din zori în seară 
Cu iubire te-oeroteau?

Jocul nou te-ademeneşte,
Iţi dă aripi ca-ntr-un zbor.
Dar din când în când te-opreşte. 
Jocul nu-i aşa uşor î

Nu lăsa să plece clipa!
Strânge tainicul ei vers !
Şî desfăcându-ţl aripa 
Descopăr-al vieţii sens 1

LIA SORESCU

FLOAREA GRÂULUI

N-are rochii colorate,
Nici găteli ispititoare,
Căci sărutul de logodnă 
11 primeşte de la soare.

Vine-o rază şi-o răsfaţă 
Cu un vers rostit în şoaptă. 
Ea zâmbeşto şi visează 
A miros de pâine coaptă.

POP MARC A NU VLADIMIR

r»v. *-v-v.vwv. >'*'■* 'Mir»W>Vi

Un zâmbet „şiret" de Ia Nlcu Constantin.
Foto PA VEL LAZA

NOTE DE 3LECTURA

De curând, Editura Vre
mea din Bucureşti, 1994, 
şi pus la îndemâna citito
rilor volumul „Ultimele 
poeme”, scrise de contro
versatul ŞI mal ales con
testatul poet Radu Gyr, e- 
diţie îngrijită şi postfaţată 
de Barbu Cioculescu. Pen
tru a conecta măcar In
tr-o minimă măsură citito
rul Ia resursele valorii li
ricii lui Radu Gyr —i unul 
dintre poeţii foarte puţin 
cunoscuţi din perioada in
terbelica, datorită circum
stanţelor vitrege ce 1 le-a 
hărăzit destinul — pre
cizăm că, Încă din 1941, 
în a sa „Istorie a litera
turii româna de la origini 
până în prezent", cu auto- 
ritatea-i binecunoscută, cri
ticul George Călinescu no
ta despre creaţia acestuia: 
„Sunt foarte multe versuri 
frumoase în poezia lui 

' Radu Gyr, care e un me- 
delenizant al Oltului zgo
motos, vitalist şi cu pei
sagiu propriu".

Radu Syr (Dem etrescu), „ULTIMELE POEME1'
Structurat în trei ci

cluri („Vioara din pod", 
„Cuprinde»'*, „Pragul de 
piatră"), volumul „Ultime
le poeme" cuprinde o ri
guroasă selecţie, pregătită 
de, autor însuşi, din poe
ziile create în ultimii şapte 
ani de viaţă. Cititorul va 
întâlni în multe din poe
mele volumului acel vita
lism funciar, pe care-1 
semnalase Călinescu încă 
din 1941, alături de o de
bordantă sete de afirma
re în, planul spiritualită
ţii artistice şi de pătrun
dere în marile taine telu
rice şi cosmice, peste care 
se ţes tot mai dese firele 
unui linţoliu al împăcării 
filozofice cu inexorabila 
lege a trecerii universale,

la care poetul a ajuns, 
probabil, prin trăirile di
recte ivite în „pragurile" 
Implacabilului amurg exis
tenţial — ilustrativă fiind 
în acest sens simbolica 
„fereastră" deschisă spre 
universul marilor şi gene
roaselor vise: „Iar în a- 
murg, când Joacă depărtări/ 
în geamul tău însângerat 
de soare,/ cu aripi mari, 
ce n-au putut să zboare/ 
te-nchizi, rănită, peste re
nunţări" -

Încadrat peisajului li
ricii noastre interbelice, 
Radu Gyr înregistrează în 
creaţia sa : accente, note, 
idei, teme şi chiar locuri 
comune multor poeţi din 
epoca sa. In această arie 
largă a confluenţelor, în

tâlnite în numeroase din 
poeziile volumului, pot fi 
amintiţi: Arghezi, Pi lat, 
Blaga, Minulescu, Gogu, 
Elena Farago, faţă de care 
şi-a asigurat insă un< sta
tut inconfundabil, prin 
maniera artistică origi
nală a comunicării mesa
jului umanist al liricii sale. 
Din creaţia acestui veri
tabil poet — cu mulţi 
ani de front şi de tem
niţă grea — timpul va 
cerne, va selecta şi va 
impune ceea ce e valoros 
şi durabil, ceea ce e gând 
înnobilat de forţa emo
ţiei artistice autentice şi 
cuceritoare.

Prof. DUMITRU SUSAN

•  A RELEVA (verb,
conj. Ir tr.) înseamnă „a 
scoate în relief, a eviden
ţia, a remarca" 2. refl, 
„a se dovedi, a se mani
festa ca...“‘. 3. intr. (rar) 
„a ţine de ceva, a de
pinde; a proveni din,.." 
(cf. fr. rclever, lat, rele* 
vare): I. Aceste data
comemorative au fost 
relevate cu toata oca
ziile posibile.

•  A revela (verb, conj. 
I, tr., refl.) Înseamnă „a 
(se) dezvălui, a (se) des
tăinui ; a (se) descoperi". 
•  (in credinţele mistice) 
„a face cunoscut prin

Din tainele limbii
inspiraţie divină. 2. tr., 
„a developa un film“ (cf. 
fr. reveler, lat. revelare); 
1. Secretele Mafiei nu 
puteau fl revelate aşa 
uşor.

•  Lictor, »:m. (In Roma 
antică) „însoţitor al celor 
mai Înalţi magistraţi, care 
mergea înaintea lor pur
tând fascii ca semne ale 
puterii" (lat. lictor); 8.
Llctorul «ra un bărbat 
volnic, încărcat de vir
tuţi militare.

•  Lector, -S, s.m.f.,
„grad didactic universi
tar, situat între asistent 
şi conferenţiar (germ. 
Lektor).

•  Lector, -ă, s.m.f., „ci
titor" •  tel care citeşte 
cu voce tare unei persoa
ne suferinde •  cel care 
citeşte într-o editură ma
nuscrisele predate spre 
publicare şi referă asu
pra lor (cf. fr. lecteur, 
lat. lector): 1. Lectorul 
îşi prezintă cursul cu ma
xima exigenţă ce-1 ca
racterizează.

VALENTIN BRETOTEAN
Prima ediţie a Festivalului inter judeţean de mii zică populară „Felician 

Rărcaşu", găzduită de oraşul Brad, a lost o reuşită, Dovadă — marele interes 
jie care s-a bucurat din partea interpreţilor vocali, a specialiştilor şi a publi- 

şjfcttlUÎ. ' ’ - * ”• Foto PA VEL LAZA



Şi Gorbaciov primea bacşişuri I
BERLUSCONI,

REGE ? !
lată o ipoteză, în a- 

parenţă trăsnită, dar 
care nu aparţine vreu
nui autor de scenarii po
litice fantastice, ci unei 
foarte serioase . agenţii 
italiene specializată în 
sondaje de opinie, „Do- 
xa". Care, după cum 
relatează cotidianul „ţa 
Republica", din 11 iunie, 
nu face decât să tran
scrie punctul de vedere 
exprimat de 14,6 la sută 
dintre cetăţenii peninsu
lari, consultaţi în perspec
tiva recentelor alegeri 
pentru parlamentul eu
ropean . Aşadar, «ca 6 
milioane de italienî  sunt 
de părere că o reinsta
lare a monarhici în ţara 
lor, cu un Berlusconi re- 
jge fi cu introducerea 
sistemului ereditar, _ n-ar 
fi nicidecum o utopie, ei 
o posibilitate foarte rea
listă.

EA CÂŞTIGA,
EL PIERDE

Euroalegerile au produs 
efecte speciale ţi... în 
nordul continentului, pro- 

t babil pentru că cetâţe- 
î nii Veneţiei nordului -  
1 Copenhaga -  nu au vrut 

să facă notă distonantă 
faţă de descendenţii do
gilor. Deci, în Danemar
ca, bucurie ţi necaz, în- 
tr-s aceea ţi familie, cea 
a primului ministru al 
Danemarcei,; social-demo- 
cratul Pouf Nyrup Ras- 
nwtsen. El, adică soţul, 
pierde fără drept do a- 
pel, în vreme ce ea» so- 
■ţia, Lene Dybkjaer, câţ- 
Jigă strălucit, candidând 
«sse-i drept pe lista unui 
ţ m 0 '  rival, cel radical.

<in sdtâ -ordine de idei, 
fdua electorală a fosf 
fvăburatâ de vreo sută 
-de anarhişti, care jju 
iiwcenat o demonstraţie 
împotriva integrării euro
pene.

WALESA ir.
IN FAŢA INSTANŢEI
Przemyslaw Walesa, 20 

ani, fiiti preşedintelui Po
loniei, Lech Walesa, se 
află în faţa judecători
lor. El este acuzat că în 
noiembrie 1993, în state 
de ebrietate, fiind la vo
lanul . automobilului său, 
a provocat un accident 
rutier. Interpelat de a- 
genţi, a ripostat, insul- 
tându-f ţi Iqainau-i pe 
poliţiţti. Tânărul, care 
ţi-a reeunqgcut vinovă
ţia, riscă o pedeapsă de 
10 ani de închisoare, în 
vreme ce tatăl a decla
rat că, în ciuda fireştii 
păreri de râu ţi solida
rităţii paterne, nu va în
cerca în nici un fel să 
intervină pentru o con
damnare mai uţoarâ.

A scrie cărţi defăimă
toare la adresa foştilor se
cretari generali ai PCUS 
a devenit sportul preferat 
al vechilor funcţionari ai 
Kremlinului. Aşa încât 
nu surprinde că această 
modă nu l-a ocolit nici 
pe Valeri Boldin, primul 
aghiotant al lui Mihail 
Gorbaciov în timpurile 
de glorie ale perestroikăi, 
implicat mai apoi şi în 
lovitura de stat din 1991. 
Boldin s-a decis să-şi pu
blice memorii „demasca
toare", termenul e bine 
fixat în memoria roşie â 
comunismului din Rusia 
şi de aiurea, pentru a a- 
răta lumii adevărata faţă 
a celui care a fost arhi
tectul prăbuşirii Uniunii 
Sovietice. Volumul, apă

rut de curând în ŞUA, se 
.numeşte „Zece ani care 
4u zguduit 'lumea'*, aluzii 
•transparentă la acele ce
lebre „Zece zile care au 
zguduit lumea", cronicâ- 
elogiu a revoluţiei bolşe? 
vice din 1917. Păcatele lui 
Gorbaciov, după Boldin, 
sunt nenumărate, şţ toa* 
te teribile. In primul rând 

să fie vorba şi de 6 
alegorie ? — ultimul se
cretar general al PCUŞ 
ţăcea parte din categoria 
oamenilor care „nu-şi slă
besc nodul cravatei perir 
tru a o scoate de la gât, 
Ci îl desfac de fiecare do
tă". Apoi, era întru to* 
ţul în puterea soţiei sală, 
Raisa Maksimovna, în aşa 
măsură încât cel mai ade
sea ea era cea care ale

gea oamenii pentrţi func
ţiile importante din staţ. 
(In această privinţă, niej 
h noutate, nu de ieri, o l 
alaltăieri, imperiile S-au 
prăbuşit datorită femei
lor !).

Aleksandr Iakovlev, de 
pildă, membru în Biroul
{ ’olitio şi mâna dreaptă ă 
iderului de la kremlin, 

„dându-şi perfect seamă
de complexitatea rapor
tului care-i lega pe soţii 
Gorbaciov, făcea totul pen
tru a nu o supăra pe ea". 
In sfârşit, Gorbaciov nu 
Cra deloc insensibil Ia 
pani şl, o dată, în timpul 
linei călătorii în Coreea 
de Sud, i-a arătat lui Bol
din 100 000 dolari; pe care 
tocmai Si primise, ca mită.
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nosticul preşedintelui Federaţiei italiene de fotbal („Fe- 
dercalcio"), Matarrese, dat într-un interviu pentru edi
ţia specială, consacrată Cupei Mondiale, a publicaţiei 
„Radio-Rai". „Avem conştiinţa faptului că reprezentăm 
un fotbal învingător In Europa, nu avem voie să facem 
paşi greşiţi. Trebuie să luptăm pentru a confirma că 
suntem printre primii din lume", a spus Matarrese, a- 
dăugând că are o încredere deosebită în antrenorul 
Sacchi.'Care şi-ar risca postul de director tehnic al na- 
‘ionalei doar în cazul unei „căderi verticale" a azuri-Isaci 
tion 
lor.

o  COMPUTERELE.AU ALES GERMANIA. Urmată de 
zificBrazilia şi Italia. Aceasta ar fi ordinea finală, atât în 

opţiunea calculatoarelor cât şi după sondajul realizat j 
de „Gallup International", în 17 dintre cele 24 ţâri a- | 
flate în întrecerea finală, sondaj la care. a fost ches- j
tionat un eşantion reprezentativ de 20 770 persoane. | 
Rămâne de văzut măsura în care rezultatele indicate de * 
celebrul institut -  care nu a ratat aproape niciodată |
când a fost vorba de pronosticuri... politice, vor fi con
firmate şi de realităţile... fotbalistice. j

S MĂNUŞĂ LUI FELE. 15 milioane de mânuţi în 
< galben-verzi ale drapelului brazilian, având for

ma unui „V", simbolizând victoria, vor fi lansate în Bra
zilia ţi SUA, pe timpul disputelor pentru Cupa Mondia
lă. Regele fotbalului a beneficiat în această campanie 
de susţinere a naţionalei carioca de sprijinul a cinci 
industriaşi care au pus la bătaie 5 milioane de dolari 
pentru fabricarea acestor „mânuţi port-bonheur" pentru 
echipa lui Romario.

0  STOP BULGARILOR. Ambasada SUA la Sofia a 
refuzat viza de Intrare la 80 la sută dintre suporterii 
bulgari ce solicitaseră să-ţi poată însoţi echipa în SUA. 
S-a rezolvat, în schimb, cazul Nigeriei, care era cât pe- 
aci să nu poată face deplasarea întrucât aeronavele O' 
parţinând acestei ţâri nu erau autorizate (din conside 
rente tehnice) pentru zboruri deasupra SUA. Autorităţile 
aviatice americane au acceptat, în cele din urmă, ca o 
cursă specială a companiei Nigerian Airlines să. poată 
atVriza la New York cu echipa nigerianâ.

WTTTEXBERG, oraşul lui Luther: Castelul şl biserica.

0  FOTBALIŞTII ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI. Este apelul j 
la care au subscris sportivii tuturor celor 180 naţionale * 

t ale planetei. Documentul, elaborat de FIFA, exprimă ho- I 
k târârea jucătorilor de fotbal din echipele reprezentative J 

de a mintă împreună pentru combaterea acestui ruşinos i 
flagel al secolului al XX-lea. I

„Strigătul de luptă" al aeeslor nobili „cavaleri ai j 
gazonului" este „un obiectiv, un gol: dezvoltarea uma- | 
nâ I". Printre primii semnatari ai apelului se află Rai, ' 
Baggio, Klinsmann, MiUa, Cantona, Batistuta, Asprilla. |

RĂZBOIUL CHILOŢILOR

Chiloţi sfâşiaţi, elasticuri dezintegrate, culori de
venite de nerecunoscut. Lupta dintre giganţii deter
genţilor din Marea Britanic, „Procter and Gamble* 
şi „Unilever", a depăşit etapa războiului de culise, 
transformându-se într-o confruntare deschisă, în 
care publicului 1 se flutură, ca adevărate trofee, piese 
de lenjerie deteriorate prin folosirea produselor 
„inamicului". Un moment de vărf In această dispută 
s-a înregistrat pe 7 iunie, când „Procter and Gam« 
ble" a prezentat o serie de fotografii pentru a de
monstra că praful de albit produs de „Unilever", pe 
baza unul compus de magneziu, ce accelerează pro
cesul de albire şi face posibilă spălarea şi la o tem- 
peratură scăzută a apei, provoacă efecte dezastruoa
se asupra ţesăturilor. Care, susţine Procter, sunt 
complet distruse după cca. 20 de spălări.

„Unilever” a ripostat, ameninţând că-1 va aduce 
pe concurent In faţa justiţiei, pentru calomniere, dar, 
de reţinut, a anunţat totuşi că va reduce conţinutul 
de compus magnezian al noului detergent. De unde 
se vede că ceva-ceva adevăr tot o fi fost în cele 
afirmate de Procter,
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PRIMUL SCANDAL DIPLOMATIC AL 
- MONDIALELOR

Cavaler al reginei
Apreciatul popstar, Phil 

Collins, are, începând cu 
11 iunie, un titlu în plus: 
el a f°st învestit de re
gina Elisabeta a Il-a a 
Angliei ca ofiţer al „Re
galului Ordin Victorian". 
Importanta distincţie l-a 
fost acordată de coroana 
regală ca recunoaştere 
„pentru truda sa în fa
voarea unor opere de 
binefacere şi sociale".

Cântăreţul-baterist de

la „Genesis", acum în 
vârstă de 42 ani, s-a fă- 
put remarcat printr-un 
impresionant şir de suc
cese artistice, care au 
făcut din el unul din
tre cel mai iubiţi inter
preţi de muzică şi film 
din Marea Britanie. El 
este unul dintre membrii 
fundaţiei filantropice 
„Prices Trust", prezidată 
de prinţul Charles de 
Galles, ce se ocupă cu

ajutorarea, recuperarea 
şl susţinerea tinerilor 
aflaţi în dificultate sau 
riscând să fie margina- 
lizaţl social. Fundaţia 
cuprinde 1000 de cetă
ţeni britanici de marcă, 
între care şi celebrii 
actori Alee Guiness şi 
Diana Rigg, cărora le-â 
fost conferită importan
ta distincţie regală cu 
ocazia aniversării zilei de 
naştere a reginei.

IMW- Hf l i

- „Grecia hoaţă", spun 
organizatorii. „America ri
dicolă şi incapabilă", re-

flică naţionala greacă.
untem la primul incident 

diplomatic al Cupei Mon
diale. Fotbaliştii greci au 
fost jefuiţi In timp ce ju
cau pe „Giants Stadium", 
partida amicală cu Co
lumbia. Au pierdut astfel 
de două ori, pe teren şi 
la portofel. In cele 90 de 
minute ale partidei, hoţii 
au pătruns, atât In ves
tiarele stadionului, cât şi 
în hotelul „Golden City", 
unde este găzduită echipa 
elenă, şi au furat totul: 
bani, ceasuri, inele, amin
tiri. Jucătorii greci au re- 
imţit şocul, camerele de 
uat vederi prezentându-J 

CU ochii în lacrimi, iar
t irectorul tehnic, Alketas 

anagulias, care, între al; 
tele, a antrenat cândva şi 
naţionala SUA, şi-a e?tr 
primat fără echivoc opi* 
nla: „Am fost furaţi în- 
ţr-un mod laş. Alor noş
tri le-au luat 17 000 d<A 
lari, e de neconceput. 
Asta să fie oare Americă 
superprotejată de FBI, eu 
securitatea aşa de bină 
Organizată ? Atunci curti 
de-au ajuns să ne ia Iu* 
crurile din vestiar: Cine â 
lăsat să pătrundă hoţii, 
cine nu a păzit cum trei 
buie ?“. Furia lui Panagu- 
Iias este cu atât mai ma» 

_re cu cât, înainte de joc, 
antrenorul secund al echi
pei greceşti fusese oprit 
în drumul spre vestiar de
•SFvUiM1 d% pm  ?! f i ţ

sese nevoie de îndelungi 
parlamentări pentru - a fi 
lăsat *â intre în rest aru 
jucătorilor săi. Mai prevă
zători, columhienii şi-au 
lăsa la cabină propriii a 
genţi

Luaţi p»*!n surprindere 
de acest furt —- jj  urma 
Urmei banal — organiza 
torii, care »  pregătesc . 
pentru a faee faţă lâ ches
tii r> mult mai dificile 
cum o ■ fi ata i.r;

*a•} reyolte îlc au 
procedat la o in
.vestigare e cazului, des
coperind că... „In vestiare 
nu a  intrat nimeni!“ (Luis 
Anamone, un şef a? poli
ţiei din New York) şi că 
„Agentul de gardă la ves
tiarele echipei greceşti nu 
şl-a părăsit nici un mo- 
ţnent postul. In vestiar nu 
â intrat nimeni din afara 
echipei. Cel care a dat lo
vitura e cineva din echipa 

reacă. Panagulias ne da
torează scuze" (Alan Ro- 
ihenberg, preşedintele Fe
deraţiei de fotbal a SUA, 
şeful Comisiei de organl- 
ţâre). Şi cu aceasta se 
pare că incidentul s-a în- 
ăhis, grecii nemaiinsis- 
jtând prea mult pentru 
descoperirea vinovaţilor, 
iar poliţiştii americani re- 
luându-şi antrenamentele. 
Asta în vreme ce „oro
logiul morţii", din Times 
Square, care şi-a început 
macabrele calcule la 1 ia
nuarie, anul acesta, cu 
âvidenţa persoanelor uci
se prin violenţă în SUA, 
înscria, pe 7 iunie, la oră 
&9°j 4.s Iporţi.
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Ignoranţa hoţilor
Hoţi rămaşi necunos

cuţi au pătruns în seara 
de 16 iunie a.c. în biroul 
unui judecător, Dario 
Furcaro în i 'a u 
tul de justiţie din Milano 

au sustras un tablou uf 
care magistratul nu apu
case încă să-l expună pe 
perete, ţteându-i în ă 
pachetat. Răufăcătorii n-au 
avut, se pare, de rezolvat 
probleme deosebite, acţio
nând cu ajutorul unor 
chei potrivite. După ce 
au intrat în posesia ta
bloidul, au telefonat lâ 
redacţia cotidianului mila
nez „II Giornale”, reven
dicând lovitura. „Am luat, 
fără nici ov osteneală, o 
pictură de Lucio Fonta- 
na“. Tabloul, dacă ar fi 
fost original, ar fi valorat 
mai multe zeci de milioa
ne de lire dar, din pă
cate pentru hoţi, nu era 
decât o copie.

Dincolo de acest aspect 
insolit, autorităţile îşi pun 
serioase probleme refe
ritor la felul în care este 
asigurată securitatea unor 
instituţii în care se află. 
mai ales acum, când în 
Italia se desfăşoară o se
rie de anchete economice 
de primă mărime în aşa- 
numlta acţiune „Mani- 
pulite" — „Mîini curate", 
documente de extremă 
importanţă, unele concu
rând, ca valoare materia
lă, chiar cu capodoperele 
artistice ale Renaşterii.
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII (

O „Realitatea lucrurilor e cu atât mai urâtă ) 
şi mai anevoioasă de suportat, cu cât mai mul- - 
te iluzii ne-am făcut în legătură cu ea, când >
n-am cunoscut-o încă". \
t \

m m m j c n

CU MIHAI CODREANU
(poet, 1876—1957)

O „Pe urma durerilor mari, sufletul renaşte 
totdeauna mai senin".

O „Poeţii sunt ca primăvara: ci produc numai 
flori, dar n-au virtutea practică de-a produce roa
de".

© „Sunt căsnicii din care a pierit iubirea pen
tru că soţii se cunosc prea bine între ci, şi sunt căs
nicii din care a pierit iubirea pentru că soţii nu se 
cunosc destul de bine”.

0  „îngerul n-a fost niciodată demon, dar de
monul a fost pe vremea lui şi înger*’.

0  „Omul e zidit din acelaşi lut, care se târăşte 
in şarpe şi zboară-n vultur”.

Selecţie de 
IUE LEAIIU

CRONICA  ,.OPTIMISTULUI"

prin ■  ■ ■

/VIA 
ÎNTORC 
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l ,j«- CONSTANTIN GAVRILA

+  — Ai aflat ? Popescu 
a amuţit de o jumătate 
de an !

— Ce nenorocire ! îmi 
închipui cât trebuie să 
sufere nevastă-sa...

— Ea încă n-a obser
vat ! .

+  Un soţ vine acasă pe 
neaşteptate şi îşi găseşte 
soţia în braţele celui mai 
bun prieten. Oftând, îl în
treabă pe acesta ;

— Bine, Costele, eu sunt 
obligat. Dar tu ?

+  Doi sergenţi majori 
sc ceartă :

— N-am văzut un altul 
mai bou ca tine...

Plutonierul din apro
piere : •

— Bă, uitaţi că sunt şi 
eu pe-aici ? 1

+  Popescu a intrat ti
mid în „cabinetul" de lu
cru al unei prezicătoare. 
Aceasta, aşezată in faţa u. 
nul glob d e ' cristal, l-a 
luat repede :

— Deci, eşti tată a doi 
copii...

— Nu-i adevărat! — a 
ripostat Popescu. Sunt tată 
a trei copii.

— Asta s-o crezi dum
neata ! — veni răspunsul 
prezicătoarei.

+  — Iar te-ai îm bătat! 
— îl ceartă Costel pe co
legul său. Ce o să zică ne- 
vastă-ta când o să ajungi 
acasă ?

— Ce-o să zică ea, ştiu. 
întrebarea este ce o să 
răspund eu...

Culese, şi. prelucrate 
de IU E LEAIIU

De milioane de ani se 
nasc oameni şi încă ni
meni nu s-a născut ca tine. 
Eşti unic I Nimeni dintre 
cei născuţi până acum şl 
nimeni dintre cei ce se vor 
naşte nu va avea trupul 
tău, nu va avea ochii tăi 
să vadă lumea -aşa cum 
doar Tu o vezi. nimeni nu 
va avea gustul gurii tale 
şi nu va simţi aroma 
căpşunilor aşa cum Tu o 
simţi. Sunt oameni mult 
mai inteligenfi decât tine, 
care. ar rezolva proble
mele tale perfect, ctar nici 
unul dintre ei nu va pro
ceda şi nu va gândi aşa 
cum aoar Tu o faci. De

EŞTI UNIC

mii de ani cerul aşteaptă 
să fie privit prin ochii
tăi şi nimeni altul nu ar 
fi putut fi In locul tău 
pentru că această viafă

a trebuit să o trăieşti Tu, 
iar Mama ta ştia acest 
lucru când a hotărât ca 
Tu să te naşti şi chiar 
dacă aceleaşi întâmplări 
ar* fi urmărit viaţa unui 
alt om, numai Tu le-ai

trăit , astfel pentru că eşti 
unic.

Eşti unic între milioane 
de fraţi ai tăi. Eşti unic 
pentru că nimeni nu a 
trăit şi nu va trăi întâm
plările vieţii tale aşa cum 
doar Tu ai trăit, şi ni
meni nu va iubi ceea ce 
doar Tu ai iubit, aşa cum 
doar Tu ai ştiut să iu
beşti. Dumnezeu ţi-a dat 
im corp şi o viaţă unice, 
sufletul tău este unic şi nu 
uita să-i mulţumeşti pen
tru acestea.

Nimeni, nimeni nu ar fi 
putut fi în locul tău pen
tru că Tu eşti unic I

INA DELEANU

I

SPORTUL ROMANESC 
DE-Â LUNGUL VEACURILOR

e în 1915, în ţa ri iau fiinţă: Centrul de bob ia 
Rîmnicu Vilcea, cluburile dc fotbal bucureştene 
„Gloria F.C.", „România FJC.° şi „Victoria F.C.". 
Comisia Centrală de Fotbal a FSSR, avăndu-1 ca 
preşedinte pe Mario Gebauer, „Colentina Atletic 
Club" în Capitală, societăţile de fotbal craievene 
„Tinerimea F.C.”, „Generală F.C.", „Rapid F.C.“ şi 
„Adler F.C.”.

•  Ediţia 1914—1915 a Campionatului naţional de
fotbal este câştigată de echipa F.C. Româno-Ameri- 
cana. >

•  Tot în 1915 apar publicaţiile „SportsmanuT’, 
„Şahul", „Revista de vânătoare", „Vânătoarea în 
România", „Tribuna sportivă".

•  In noiembrie 1915, în Bucureşti, se inaugu
rează Parcul sportiv al F.S.S.R. (actualul „Parc al 
tineretului"), prin desfăşurarea Campionatului gene
ral de atletism. Au participat numeroase societăţi 
sportive din Capitală şi din provincie, câştigătoare 
fiind T.C.R. şi Liceul Mihai Viteazul.

•  In 1916, la Bucureşti, din iniţiativa profesoru
lui universitar Traian Lalescu, se înfiinţează „Spor- 
ting Club Universitar Bucureşti" (actualul club „Spor
tul studenţesc”).

•  La fotbal, ediţia 1915—1916 a campionatului 
naţional a fost câştigată de F.C. Prahova Ploieşti.

•  în luna februarie 1916, la Sinaia, se desfăşoară 
Concursul naţional de schi pentru amatori şi mili
tari (fond şi sărituri). (GII. P. — după „Istoria spor
tului românesc", de N. POSTOLACHE).

D in ,.DICŢIONARUL 

DIAVOLULUI" 

de AMBROSE BIERCE

0  Ultimatum =  în di
plomaţie, o ultimă cerere 
Înainte de a se îndrepta 
către concesii.

0  Urâţenie =  un. dar 
al - zeilor către anumite 
femei, implicând virtute 
fără smerenie.

0  Trichinoza = răspun
sul porcului dat adepţilor 
porcofagiei.

0  Scuza =  temelia pen
tru o nouă ofensă. ,

0  Sfat =  cea mâi cu
rentă monedă măruntă.

© Reporter = un scrii
tor care îşi croieşte drum 
către adevăr ghicind şi 
îl dezvăluie cu o furtună 
de cuvinte.

0  Recrut =  unul care 
se deosebeşte de un civil 
prin uniformă şi de un 
soldat prin mers.

Selecţie de 
ILIE LEAIIU

£—Ş—î ~ î — î —£

AFORISME

•  Totul e în mâinile o- 
muîui. De aceea, trebuie 
să le spălăm mai des.

•  Ge e haosul ? E or
dinea distrusă la Facerea 
Lumii.

•  Foarte puţini oameni 
au prevăzut că după vea
cul al XlX-lea va urma 
veacul al XX-lea.

•  Ga să fii tu însuţi, 
trebuie să fii cineva.

•  Şi munţii despart pră
păstii.

•  Pâinea deschide fie
căruia gura.

•  Căsătoria este o in
stituţie. Nu cumva cu lu
crători prea puţini ?

•  Există un nimic mc 
şi uri Mare Nimic.

Culese de 
ION JURA

Călător prin suflet, mă 
întâlnesc cu Capela Sixfi- 
nă personală, apoi survo
lez un Mare Canion, as
cult -  cu uimire şi teamă 
-  Niagara-mi, mângâi ce
rul escaladând Everes- 
tu-rnî, navighez pe anoni
ma frunză de pe anonimul 
pârâiaş de munte, există 
în suflet o câmpie întinsă 
a Waterlco-ului personal, 
fac un popas înîr-o oază 
din Sahara-mi însetată, e 
un frig cumplit în zona 
polară a sufletului, plâng 
lângă ruinele lăsate de tai
funurile vieţii, împart 0 
bucctă de pâine cu cer
şetorul de pe treptele u- 
nui templu, mai e acolo 
tn suflet o nepătrunsă jun
glă, şi măi este pământul 
sărutat cu tălpile goale 
în copilărie, şi mai este 
un Zid Chinezesc ridicat 
în 50 de ani de viaţă, şi 
surit întinderi de apă_ cu 
puzderie de insule miste
rioase, şi sunt catacombe, 
întunecoase -  riebăriuite 
de cei ce-mi cunosc doar 
gepgraf-a fizică; şi mai 
intru Intr-o bibliotecă ce 
adăposteşte toate" cărţile 
lumii,' şl sunt mlaştini şi 
vulcani activi în şufletul 
meu, şi hricti întâlnesc ' un 
izvor de tuş negru, şl 
mai este Marele Negustor 
care mă îmbie să cumpăr 
Timp, şî e chipul Mamei

— plângând, şi un nesfâr
şit lan de Floarea Soare- 
liu, şi silueta fetei tn alb
-  atunci la începutul Lu
mii, şi mă mai tntâlneic 
cu o piramidă în sufletul 
meu, şi e o eternă torna
dă de pagini adnotate, şi 
sunt terenuri accidentate 
în sufletul meu, şi e un 
abis înspăimântător, şi sunt 
cireşi înfloriţi, şi 8 o mică 
ţară nordică —» cu meste
ceni subu. geamul casei, $i 
e un ied ce se tot jo ică 
la picioarele unui bârren. 
şl trec_ printr-o Vale a 
Plângerii, flutură nosta^’ic 
pletele blonde ale Băiatu
lui meu, mai e o Goigotă 
ţu sufletu-mi răstignit, şi 
e un auriu lan de grâu ic 
capătul câruio mă aşteap
tă Van Gogn, mă caut pe 
sub zidurile Troiei, rămân 
o noapte în coliba unul 
trib de canibali, moi sunt 
continente nedescoperite în 
sufletul meu, şi e IM jM&t- 
cet de copil pierdut, şl 
plouo morocănos • prhi 
Toamna sufletului, sl e un 
Promeîeu înlănţuit In su
fletul meu, şl câtyă o mia 
de viori intr-un templu al 
sufletului, şi e uri" Tad tn 
altă emisferă a lui, el •  
un Triunghi al Bermupelor 
de unde nu s-a mol întors 
nici un vis...

IUE LEAHU

>1

D R I B L I N G
ORIZONTAL: 1) Acţiu

ne de senzaţie cu efect 
trepidant; 2) Deschis în 
adâncime de la marginea 
terenului — Celebru ata
cant la deposedare pe te
renurile pariziene; 3) Trag 
adesea la firul ierbii —■ 
Cunoscut atacant al are
nelor spaniole — Fac cu 
ei întotdeauna un meci.;, 
bun !; 4) Acţiuni întreprin
se pentru evoluţii. în de
plasare — Contrare peri
culoasă la un atac pentru 
deposedare; 5) A -lovi cu 
efect obţinând o deviere 
laterală — Ipostază autoh
tonă pentru unul din for
maţia „diavolilor negri" j 
6) Izvorul vieţii Intr-o va
riantă de odinioară — Mo-- 
ment de joc ce stârneşte 
râsul tribunelor; 7) Lider 
autoritar ce conduce deta
şat —• Acţiune periculoa
să pe teren cu atacuri ae
riene ; 8) Trasă în aut, la
teral de bu tu ri! — Reme
diu clasic pentru unele 
oscilaţii de formă — Cen
tru de antrenamente In 
cantonament!; 9) Efecte
de senzaţie în urma unor 
lovituri directe — Marcat 
strict la marginea terenu
lui ; 10) Situaţie favorabi
lă creată... înaintaşilor.

VERTICAL: 1) Efecte
imprimate în urma unor 
lovituri cu piciorul; 2) Sis
tem de apărare avansată 
în faţa porţii — Egalitate 
consemnată la repriză; 3) 
Ultimele etape desfăşurate 
pe dos ! — Jucător profe

sionist în postură de vârf — 
Atacant lansat pe extrema 
de la centru 1; 4) Acţiune 
derutantă, desfăşurată în- 
tr-un joc amical — A face 
o combinaţie reuşită in... 
teren; 5) Indicaţie de joc 
aprobată unanim — Se 
prezintă cu crampoanele 
fixate pe tă lp i; 6) Se în
trebuinţează serios pe tot 
parcursul evoluţiei — Mă
rimea tereriului într-o va
riantă populară: 7) Aria 
de selecţie a lotului re
prezentativ — Tr;

Competiţie unde se eoni 
seipnează gol după gol 
10) înaintare, având în fft 
ţă doar un vârf de ataţ 
DICŢIONAR: IEI., ARB.

VAKILE MOLODI

DEZLEGAREA CAREUU 
„BALONUL tN AUT!", }  
Al’AKUT ÎN ZIARUB 
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CUVÂNTUL LWEK

Automedicaţia şi riscul 
medicamentelor

ji-' Automedicaţia poate fi 
Jlefinită ca o tendinţă de 
r t trata o stare patologică 
| sine conturată sau închi- 
f juită, prin medicamente 
f jrocurate fără recomanda- 
F rea medicului. Departe de 
|a  fi o problemă minoră, 
l ia poate avea consecinţe 
!' Jintre cele mai grave, 
f Automedicaţia se realizea- 
f  !ă prin medicamente pe 
* tare bolvanul le are de 
|  a  un tratament anterior 

li său, sau al unui mem- 
>ru din familie, pentru o 
joală -pe care o socoteşte 
^«mănătoare cu cea ac- 

ală. Medicamentele pot 
obţinute de la medic, 

Bruia nu i se cere o con
ul taţie, ci doar o reţetă., 
âjoritatea se pot procu- 

tnsă direct din far
acii, procentul acestora 

îiind de 30 Ia sută — me- 
lica mente care se vând 
fără reţetă. Cele mai u- 
iilizate medicamente in 
automedieaţie sunt analge

zicele, laxativele, antitu- 
gdveie, sedativele, tran
chilizantele, vitaminele, 
Jânkelei şi pansamentele 
gastrice.

' Ift anii '70, în SUA vân
turile de analgezice, din 
"clasa aspirinei au fost de 
825 de tablete pe cap de 

, locuitor, fiind incluşi ia 
“ îţHiaiărâtaare şi sugarii; 
jF-emeile, peste 50 de ani,

; reetfrg mat frecvent la 
■ automedieaţie. Cauzele 
fttât multiple • uşurtnţa 

; Cu care se obţine medica
mentul dorit, credinţa că 
afecţiunea tratată este u- 
foară, frica de o boală mai 
gravă, asemănătoare simp- 

i fontelor actualei maladii 
CU una anterioară, |n  care , 
S-au folosit aceleaşi re- 

! tnedii.
Automedicaţia este jus

tificată în gripă, cefalee,

afecţiuni uşoare, diaree, 
tuse etc. Chiar în aceste 
cazuri, un semn banal ca 
cefaleea poate fi manifes
tarea unc; hipertensiuni 
arteriale care, dacă este 
neglijată, poate da nume
roase complicaţii.

Unul dintre primele ac
cidente mortale ale auto- 
medicaţiei a fost produs 
de publicitatea exagerată 
făcută dozelor mari de vi
tamina D pentru copii. 
De asemenea, automedi-
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caţia poate întârzia vin
decarea unei afecţiuni, prin 
absenţa unui tratament 
potrivit sau să mascheze 
evoluţia unei boli. între
buinţarea supozitoarelor 
calmante pentru hemoroizi 
poate masca evoluţia ţi
nui cancer rectal, iar tra
tamentele insuficiente şi 
necontrolate pot duce ]a 
diseminarea unor boli ca 
sifilisul şi tuberculoza.

Obiceiul de a lua anti
biotice din rezerva fami
liei, fără indicaţiile me
dicului, poate . duce la
creşterea rezistenţei bacte
riene. •  eiora*®fenicoIul
prezintă în permanenţă un 
pericol prin ~ activitatea 
lui toxică asupra globule
lor albe, •  Tetraciclinelo 
învechite sunt toxice pen
tru ficat. •  Diureticile 
thiazidice, folosite în tra
tamentul obezităţii timp în
delungat, s-au dovedit ine
ficiente, fără regimul hipo- 
caloric şi generatoare de 
efecte secundare. •  La.xa-

tivelc, pe lângă pierde
rea unor săruri impor
tante cu roluri importan
te în organism, cum ar 
fi potasiu, întreţin şi com
plică constipaţia. Unele 
dintre ele — fenisanul —, 
produce grave alterări he
patice. •  Salicilaţii, aspi
rina, fenilbutazonul pro
duc hemoragii digestive. 
•  Hipnoticele, în special 
bărbi turieele, produc o- 
bişnuinţe, toxieolanie. 
Automedicaţia nu poate fi 
desfiinţată, ea constituie o 
întreţinere a tratamentului 
medical, dar care nu tre
buie să fie o substituire 
a lui.

Printre susţinătorii auto- 
medicaţiei se numără şi 
Ivan Hjtch, sociolog ame
rican, care afirmă că me
dicii au acaparat o pu
tere anormală şi vor să 
deţină monopolul luptei 
împotriva durerii, a bo
lii şi a morţii. După el 
multe decizii medicale vor 
trebui să aparţină bolna
vului, stăpân pe corpul şi 
pe viaţa sa.

Accidentele grave care 
au fost semnalate prin 
automedieaţie, stările aler
gice, • sinuciderile trebuie 
să atragă atenţia tuturor 
factorilor care dispun de 
eliberarea medicamentelor, 
în primul rând a medi
cilor şi farmaciştilor, pen
tru a nu favoriza difuza
rea lor ta măsură neper- 
misă, atentându-se astfel 
la viaţa Şi sănătatea omu
lui.

NUME DE SATE HUNEDORENE

IOAN MUNTEANU, 
farmacist,

Laboratorul pentru 
Controlul Medicamentului, 

Deva,

CORNEL POENAR.

Mesteacăn, sat aparţi
nător oraşului Brad. Ur
mele unor exploatări mi
niere încă din vremea stă
pânirii romane, descope
rite în hotarul satului, 
indică existenţa unei 
populaţii stabile, impli
cată în extragerea au
rului. Teritoriul actualei 
aşezări era inclus în zo
na forestieră vestică a 
Daciei Superioare, Zonă 
minieră ce avea ca prin
cipal centru de activi
tate minele de la Brad 
— Ruda. Populaţia lo
cală daeo-romană a con
tinuat să vieţuiască şi 
după retragerea âurelia- 
nă, extrădând aurul din 
adâncuri, crescând vite 
mari şi mici, practicând 
o agricultură caracteris
tică zonei deluroase! Deşi 
atestat documentar pri
ma oară în 1439, sub de
numirea Pârău — Mes
teacăn, satul dăinuie şi 
în vremurile de început 
ale vieţii româneşti, de-a 
lungul pârâului de Ia 
care îşi trage numele, a-

vând ca nucleu o concen
trare de case răsfirate şi 
să se termine în partea 
superioară cu case înalte. 
Vechimea şi specificul 
românesc al acestui tip 
de sat, risipit, sunt e- 
videnţiate de Romulus 
Vuia, care arată că re 
prezintă un „relicv“ din 
epoca arhaică de formare 
a satelor româneşti.

Ulm, sat în comuna 
Cerbăl. Prima atestare 
documentară este din 
1499. Forma originară a 
toponimului a fost Uimi 
(să se compare atestarea 
din 1733), înlăturarea lui 
i scurt final fiind un fe
nomen ■ determinat de 
fonetismul limbii ma
ghiare.

» Rişca, ‘sat în co
muna Baia de Criş. In 
grai local, satului i se 
spune Rişca. Toponimul 
provine de la Rîşcă, nu
me de familie (Dicţionar 
ai numelor de familie 
româneşti). In satul Cri- 
şan există porecla Rîşcă. 
Prima atestare documen

tară a localităţii este din 
1427. Numele Rişcuţa, 
frecvent în, zonă, este 
diminutiv al lui Rişca, 
în 1750, satul avea 65 de 
locuitori, în 1854 popu
laţia creşte la 482 locui
tori, iar în 1919 din cei 
512 locuitori, 496 erau 
români.

Rişculiţa, sat în comu
na Baia de Criţ Toponimul 
provine de la numele sau 
porecla Rişculă, derivat 
cu sufixul I — plus su
fixul diminutival -iţa, de 
la Rişca. Prima men
ţiune documentară da
tează din 1525, satul fă
când parte din domeniul 
cetăţii Şiria.

Petrila, 0raş aparţi
nând municipiului Pe
troşani. Toponimul pro
vine de le Petrila, nume 
de familie, derivat cu 
sufixul -il de la Petru, 
în 1448 este menţionat 
documentar Petrila în 
Banat, iar în acelaşi an 
şi în 1560 în Moldova.

MIRCEA VALEA

D.M.P.S.
S I T U A Ţ I A

LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 28 IUNIE 1994

Meseria Nr. locur

Meseria Nr, locuri Meseria Nr. locuri

Ospătar, barman 
Paznic
Frimitor-distrib. 
Profesor cult. medic. 
Referent
Reprezentant agenţie

Agent asigurări 30 Ing. mecanic 2 Revizor contabil 3
Agenţi comerciali 15 Ing. electromecanic 1 Revizor gestiune 2
Agenţi de bursă 15 Ing, preiucr. lemnuluii 1 Şei cantină 1
Asistent medical 20 Inginer şef 1 Şef filială 2
Betonist 12 * Inginer electronist 1 Şofer 20
Bucătar 3 Instalator 5 Specialist marketing 3
Cameristă 4 Jurisconsult 3 Sudor 5
Cocsar 1 Lăcătuş 4 Strungar 7
Contabil şei 1 Macaragiu 1 Tăbăcar 1
Croitor 86 Marochiner 8 Tafist 2
Dansator 20 Mecanic auto 7 Tâmplar 25
Director î Mecanic utilaje 1 Tinichigiu auto 7
Dulgher 31 Medic 9 Vânzător 4
Economist 19 Merceolog 1 Vopsitor auto 3
Electrician 4 Miner suprafaţă 3 Zidar 12
Electrician au > 1 Mozaicar 10 Zidar 4
Electromecanic 1 Munc. fasonatori 10 Zidar pietrar 15
Farmacist 1 Muncitor necalificat 26 Zugrav 1
Fochist 1 Operator pr. lemn 10 TOTAL 502

T V R  2

SĂPTĂMÂNA
T V

14,00 ActualMfi; 14,10 Bună seara Ame
rica i 15,00 Music-box ; 15,30 Vlaşlnli (S/r); 
16,30 Serial „Tânăra stăpână" (136); 17MO 
23 de'■ milioane — emisiune economică; 
19,10 Mala Mujer (op. 22); 20,00 Bună sea
ra America (Worldnet); 21,30 Tribuna tion- 
coniormiştllot; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30 
Credo.

19,30 Desene animate; 20,00 Actualităţi; 
20,45 Serial. „DALIAS" (ep, 351); 21,45
Simpozion ; 22,30 Enigma fes); 1,05 Vână
torii de imagini (serial — ultimul episod)

T V R  2

LUNI, 4 IULIE MIERCURI, 6 IULIE

T V R  1 T V R  1
13J90 Lumină din lumină (t); 14,00 Ac- 

luaBtătl ; 14,10 TVR Iaşi; 14,50 0 R  Clţg% 
Napoca; 15,30 Desene (mimate; 13,00 vîg- 

:rjniskine in  limba maghieţfjil 17)90 Salvaţi 
de clopoţel (s); 18,00 De luni până luni;

'■j.WSŞ Fotbal, C.M, *94; Optimi de finală 
'(direct); 21.00 Actualităţi; 21,45 Tinere ta- 
* lente europene ; 22,25 Fotbal. C.M. Optimi 
de finală (direct): jn  pauză Actualităţi.

T V R  2

14,00 Actualităţi; 14,10 Ultima bătălie a 
lui Napoleon (s, — II); 14,35 Armonii co- 

i^rale; 16,25 Serial. „Tânăra stăpână", (135);
16,55 Video-cliputi; 17,10 Frumoşii domni 

'(serial — ultimul episod); 18,30 In, faţa 
id-voastră: Războiul universităţilor; 20 00 
|Buh<i seara America (Worldnet); 21,00 TV 
■M esager ; 21.30 între da şi nu ; 22,00 TV 5 
|Europe ; 23.30 Bună seara America (World

net).

8,00 Actualităţi; 8,30 Video-clipurl; 9,00 
Desene animate; 9,25 Serial. „Fram" (ep. 
3); 10,20 Video-lexlcon; 11,20 Serial. „Salvaţi 
de clopoţel" (r); 11,45 Bună ziua America; 
12,1$ Maia Mujer (serial—reluare); 14,10
TVR laşi şi CIuj-Napoca; 16,10 Magazin 
sportiv; 17,00 Microrecllai: Laurenţiu Ca
zan; 18,00 Muzică populară; 18,30 Serial. 
„Salvat! de clopoţel" (80); 19,00 Sensul 
schimbării; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi ; 20)45 Serial, „Dr, Quinn" (ep. 7); 
21,45 Slărşitul lumii, o obsesie?; 23,00 
Confluente-r 0,30 Jazz-ian.

14,00 Actualităţi; 14,10 Magazin — sate
l i t ; 14,40 In direct: economia; 15,30 Via- 
şinii (serial — reluare); 16,30 Serial. „Tâ
năra stăpână" (ep.138); 17,00 Ceaiul de la 
ora 5 • 19,00 Emisiune în limba germa
nă; 2Q.0Q Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzi
cale (TVE); 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Pro memoria; 22,00 TV 5 Europe; 22,30 
Doar un dans (lilm Anglia, 1989).

Feriti-vă de măgăruş; 10,00 Lassie (serial, 
ep. 14); 10,30 Pas cu pas. Magazin ştiinli- 
iic ; 11,30 Ecranul; 12,30 Povestea vorbei;
14,00 Actualităţi; 14,10 Magazin estival: 
Desene animate; Umor; 17.30 Serial. „Be- 
verîy llills, 90210; 18,25 Mapamond; 18,55 
Fotbal; C.M. '94: Sierturt de linală (di
rect); 21,00 Actualităţi-, 21,35 Serial. „DA- 
LLAS" (ep. 352); 22,25 Fotbal C.M. '04:
Sicrturi de finală (direct); 0,30 MTV — 
noutăţi muzicale.

VINERI, 8 IULIE

T V R  2
14,00 Actualităţi; 14,10 Bună seara Ame-

MARŢI. 5 IULIE

T V R  1
8,00 Actualităţi; 9,00 Desene animate; 

9,25 Serial. Fram (ep, 2); 10,20 Serial.
„Salvaţi de clopoţei" (r); 10,45 Bună ziua 
'America (Worldnet); 12,15 Mala Mujer 
f* — reluare); 14,10,TVR, laşi şi Cluj-Na- 
poatt; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Slţnx (cs);
18.39 Serial. „Salvaţi de clopoţei" (88); 
19.09 C7/o: Bombardamentele din 1944-,
19.39 Desene animate; 19,55 Fotbal: C.M. 
*94 ; Optimi de finală (direct); 22,30 Serial. 
„Lucky" (ep. 4); 23.25 Fotbpl C.M, '94: 
Optimi de finală (direct).

rica (Worldnet); 15,30 Muzica e viata mea;
16,00 Arte vizuale; 16,30 Serial „Tânăra 
stăpână" (ep. 137); 17,00 Zodia Balanţei;
17,40 Emisiune în limba maghiară; 19,10 
Serial. Maia Mujer (ep. 23); 20,00 Actuali
tăţi; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 Formu
la 3 (cs); 22,00 TV 5 Europe ; 22,36 Cafe
neaua de altădată (II); 23,30 Concert rock.

T V R  1
8,00 Actualităţi; 8,30 Vidco-ciipuri; 

9,05 Desene animate ; 9,30 Serial. Fram (cp. 
5); 10,20 Curcubeu; 11,20 Salvaţi de clo
poţel (serial — reluare); 12,15 Napoleon şi 
dragostea (s — reluare); 14,10 TVR laşi şi 
CIuj-Napoca ; 15,45 Cocoşul de Hurez (do); 
16,25 Din lumea afacerilor ; 16,45 Pompie
rii vă inlormează ; 17,00 Emisiune în limba 
germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 Serial, 
întoarcerea la Eden (ep. 19); 20)00 Actua
lităţi ; 20,45 Tezaur îolcloric; 21,25 Ce a 
lăsat In Inimă (Ulm, SUA, 1990); 23,20 Con
cert extraordinar ; Loredana Groza ; 0,50
Cine malogralul de noapte.

t T V R  2

14,00 întâlnirea de . sâmbătă. Studioul 
TVR CIuj-Napoca, 16.30 Serial. „Tânăra 
stăpână" (140); 17,00 Studioul de literatu
ră; 18,00 Tradifii; 18,30 Convieţuiri; 19,30 
Pariaţi pe campion (cs); 20,00 Ritmuri mu
zicale (TVE); 21,00 TVM — Mesager; 
21,30 Memento cultural: Tudor Vi'anu ; 22,00 
Jazz — magazin ; 22,30 Intcrierenlc: 23,30 
Divertisment muzical (CFl).

DUMINICA, 10 IUI.IE

T V R  1

JOI,. 7 IULIE

T V R  1
8,00 Actualităţi; 8,30 Video-cliputi; 9,00 

Desene animate; 9,20 Serial. Fram (ep, 4); 
10,15 Roxette în Concert (ZDF); 11,20 Se
rial: Salvaţi de clopoţel (r); 12,15 Serial. 
Mala Mujer (r); 14,10 TVR laşi şt Cluj-Na• 
poca; 16,10 Divertisment internaţional i
17.00 La orizont economia de piaţă; 18,00 
Cronogratil; 18,25 Serial. „Salvaţi de c/0< 
poţel (s90); 19,00 Medicina pentru to ţi;

TVR 2
14,00 Actualităţi; 14,10 Australia mu

zicală (ZDF); 15,00 Varietăţi internaţio
nale; 15,30 Bursa Invenţiilor; 16,30 Serial, 
„Tânăra stăpână" (ep. 139); 17,00 Arena 
— magazin sportiv; 19,0Q Festivalul inter
naţional al tinerilor dirijori! Buşteni —< 
Sinaia, iunie. 1994 (p. U); 21,00 TVM -* 
Mesager; 22.00 TV 5 Europe; 22,30 Teatru 
TV. „Nu mai opreşte aici", de Tennessee 
Williams (ultima parte).

8,00 Bună dimineaţa ; 9,10 Clubul lui 
Gulliver; 10,00 O lume dispărută (s — 
ep. 17); 10,30 Lumină din lumină; 11,30 
Viaţa satului; 13,00 Muzică populară ; 13,30 
Atlas; 14,20 Video-magazin Costineşti: Fes
tivalul Ulmului pentru tineret (d); Desene 
animate ; Umor şl muzică; Serial: Casa pli
năj 17,20 Serial. Star Trek (ep. 32); 18,20 
Robingo (cs); 18,55 Fotbal: C.M. '94: Sler- 
turi de iinală (direct); 21,00 Actualităţi; 

■21,35 Serial. „Lassie" (ultimul episod); 22,25 
Fotbal: C.M. ’94: Sferturi de linală (direct)-, 
1,15 Auto, M.P. al Angliei la Formula 1 
(rezumat).

SÂMBĂTĂ, 9 IULIE

I

T V R  2 —
14,00 Est meridian — magazin dumi

nical (TVR Iaşi); 15,15 Auto. M.P. al An
gliei de Formula 1 (direct); 17,45 Serial, 
„Tânăra stăpână" (ep. 141); 18,15 Serata 
muzicală TV; 20,30 Descoperirea planetei! 
Tradiţii ecuador lene; 21,00 TV M — Mesa-
g Tj 21,30 Poesis: Mircea Dinescu; 21,4$ 

imuri muzicale (TVEh, 22,15 La puterea 
tj p ,0Ş Serial. „Maddie şl Davld", &
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SPORTIVI DEVENI LA CAMPIONATELE 
MONDIALE DE SCRABBLE 

* DE LA LIBRAMONT
In perioada 11-18 iulie 

a.e. va avea loc la Libra- 
mont — Belgia al 10-lea 
campionat mondial de 
scrabble francofon, la care 
va participa şi România, 
din lotul căreia fac part© 
şi doi jucători deveni — 
Arcadie Popescu şi Vasile 
Popa.

Deşi jocul de scrabble 
este relativ nou în peisajul 
sportiv românesc, ascen-, 
siunea sa a fost vizibilă 
de la un an la altul, atât 
la cădeţi, şi juniori, pre

cum şi la seniori, rezul
tatele înregistrate confir
mând o bună pregătire 
tehnică şi tactică.

Prezenţa sportivilor de
veni la campionatele mon
diale de scrabble francofon 
de la Libramont este re< 
cunoaşterea bunelor re
zultate obţinute în cam
pionatul naţional din a- 
cest an — Arcadie Po
pescu obţinând titlul de 
vicecampion, iar Vasile 
Popa situându-se pe locul 
şase. (C. P.). '
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
NR. 2 C.M. ’94

Germania — Spania 1—1 X

România — Elveţia (pauză) 1—1 X

România — Elveţia (final) 1—4 2
1S.U.A. — Columbia 2—1

Coreea de Sud — Bolivia 0—0 X
Italia — Norvegia 1—0 i

iMexic — Irlanda 2—1
Brazilia — Camerun •3—0 t
Suedia — Rusia 3—1 i
Belgia — Olanda 1—0 1
Argentina — Nigeria i - i 1
Arabia SauditS — Maroc 2—1 î
Bulgaria — Grecia 4—0 î

Fond de câştiguri: 53 589 691 lei.
> M V .W ^ iY ^ V « ,W .V .V ,V .- i ,W ,W A W ilW A V
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BANCA

„DACIA FELTX“ S.A, 

CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA

A N U N Ţ A

începând cu data de 1 iulie 1994, Ia consti
tuirea de disponibilităţi şi de depozite în lei ale 
clienţilor societăţii noastre bancare sunt vala
bile dobânzile redate mai jo s :

PENTRU PERSOANE FIZICE
S

1. Disponibilităţi
2. Disponibilităţi

Ia vedere 65 la sută pe an 
Ia termen :

a) 3 luni — 110 la sută pe an
b) 4 luni — 105 la sută pe an
c) 6 luni — 100 la sută pe an
d) 8 luni — 95 la sută pe an
e) 9 luni — 90 la sută pe an
f) 10 l uni 85 la sută pe an
g) 12 luni — 80 Ia sută pe an

PENTRU AGENŢII ECONOMICI

1. Disponibilităţi Ia vedere 65 Ia sută pe an
2. Depozite la termen : V

60 la sută pe an ^a) 3 luni
b) 6 luni
c) 9 luni
d) 12 luni

— 76 la sută pe an
— 73 la sută pe an
— 70 la sută pe an

PRECIZĂRI; Aplicarea noilor dobânzi în 
cepe din ziua de 1 iulie a.c. la depozitele noi, iar 
la depozite constituite, pe măsura expirării lor.

Calculul şi bonificarea dobânzilor se face 
lunar.

Pentru depozitele retrase înainte de sca
denţă se va bonifica pentru întreaga sumă o 
dobândă egală cu dobânda Ia vedere.

Jlepozitul minim la persoane fizice este de 
500 000 lei.

Depozitul minim pentru societăţi economi
ce este de 5 000 000 Iei.

Relaţii la sediul Băncii „Dacia Felix“ S.A,, 
Sucursala Deva, din bdul N. Bălcescu, bl. 34, 
parter şi telefoane 620796, 623527, fax 626367 
şi 627817, zilnic între orele 8,30—19,00, inclu
siv sâmbăta.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„REVA“ S.A. SIMERIA

A N U N Ţ A
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în  data de 22. 07.1994, ora 10, pentru în
chirierea unui spaţiu de 40 mp, în care urmea
ză p fi amenajat un bufet de incintă.

înscrierea şi depunerea taxei de participa
re se face până la 19 iulie 1994, la sediul socie
tăţii, din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32.

Relaţii suplimentare se pot obţine Ia sediul 
societăţii sau telefonic la nr. 66 17 80.

(1966322)

S.C. GARANT CONSULTING S R L,
Str. M. Eminescu, bL 21. TEI >" VL\T. 61 (VM9

V I N D E »

• garsoniere: 2 300ÎMH! 8 000 0.40; apar
tamente 2 camere: 3 000 000 — 15 000 000; 
apartamente 3 camere : 4 500 000 — 21 000 000, 
apartamente 4 camere : 18 000 000 — 30 000 00(' 
le i; case: 20,000000 — 125 000 000: terenuri 
4 500/mp—20 000/mp.

CumpŞ'răî >.-?i - unt serviţi gratuit.

S.C „PĂLĂRII — CRISTINA" S !M . 
D E V A

Str. A. Vlaicu, nr. 19, tel. 054/0 ! '.Hi!, 
între orele 8—46

CUMPĂRĂ

•  MAŞINI DE CUSUT SINGER, BR/l
STÂNG A, PENTRU CIZMĂRIE, T IP : 17/1: 
59/1. (1966289)

FIRMA IDEAL TOUK 
licenţă categoria A

Oferă condiţii deosebite cu excursii săp
tămânale iu : Praga, Varşovia, Islaitbul, Buda
pesta. Csongrad. Telefon 057-236202, 213190

S C. „QUASAR ELECTRO“ S.R.L.
Bdul Decebal, bl. R, parter 

DEVA — 2700 
Tel;/Fax 054611261

VA OFERĂ CU PLATA ÎN RATE

•  TV color MEG A VISION cu şi fără tele- 
text;

•  videoplayer, videorecorder;
•  instalaţii complete de satelit şi părţi 

componente;
•  maşini de spălat automate;
•  frigidere, congelatoare.

De asemenea, vă oferim en gros' casete 
audio şi video racks, GLEG, ANITRA WC.
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R.A.G.C.L. SIMERIA 
str. 1 Decembrie, nr. 103, tel. 60935. 

judeţul Hunedoara

Organizează, în baza H.G.R. nr. 592/1993. 
prezentarea ofertelor şi adjudecarea pe bază 
de licitaţie publică a execuţiei lucrărilor de 

j construcţii şi instalaţii la obiectivul:
* ‘ . . * 
I •  „Rezervor 2500 mc Simeria" •

Construcţia este pentru înmagazinarea apei 
potabile, în soluţia semiingropat, cu perete 
prefabricat, precomprimat, cu torsoane dispu
se la exterior cu cameră de vane din beton 
armat, pentru instalaţiile hidraulice.

Documentele licitaţiei pot fi procurate, 
contra cost, de la organizator.

Data până la care se depun ofertele Ia se
diul organizatorului licitaţiei este 9 august 
1994, ora 14. Licitaţia va avea loc în ziua de 
10 august, ora 10, la sediul organizatorului

Se solicită depunerea prealabilă a unei ga
ranţii de participare Ia licitaţie de 1 500 000 
Iei, sub formă de garanţie bancară.

F R  E S  C  O
V I N D E  

prin reprezentanta 
II U N E D O A R A  

3  ^uperconcentrate sucuri 
® dozatoare, maşini îngheţată 
9  linii — componente snack bar 
«S mini-cuptoare pizza 
9  espresso cafea, fripteaze. grU!
® naşini paste făinoase, clătite 
•. hârtie imprimantă A 3
•  vitrine frigorifice
•  maşini tocat carne 
HUNEDOARA, str. N. Bălcescu,

Policlinica cu plată, et. 3, tel. 095/712832. '
VANZARE ÎN RATE ! (1064795) S

—  — — — ;------------ i----------------------v.
SOCIETATEA COMERCIALA V

„COMAT" HUNEDOARA — S.A, f ţ
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5, S 

judeţul Hunedoara \
Organizează în conformitate cu preve- \

derile Legii nr. 66/1993 şi N.M. nr. 1/1994 ^

*
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nr. 1, **

! î
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de selecţie pentru i
•  POSTUL DE MANAGER. \
Condiţiile de participare şi criteriile d e '  

selecţie sunt cele prevăzute in legislaţia sus- ' 
menţionată, respectiv art. 8 şi art. 14 din N.M. v 
nr. 1/1994. x

Documentele de prezentare a societăţii v 
comerciale pot fi consultate în zilele lucră- x 
toare, între orele 10—14, Ia şediul societăţii. 
Relaţii suplimentare la telefon 054/617210, în- ' 
terior 170. '

Candidaţii, vor depune ofertele şi docum en-' 
tele necesare în plic închis şi sigilat, la sediul ' 
societăţii, în termen de 30 zile de la ultima i 
publicare a prezentului anunţ. i

BANCA AGRICOLA S.A. 
FILIALA HAŢEG 

Anunţă organizarea unei

s .

l i
; \

i !
i }

\

pentru vânzarea unui autocamion Roman \ 
Diesel — tip 10215 F, în zilele de 8 şi 12 iulie \ 
1994, ora 10. ’ \

Licitaţia va avea loc la sediul Bănctî Agri v 
cole S.A. Haţeg, str. Bisericilor, nr. 2, tel. 
770170, 770492. '

_________  ' . \
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CONSILIUL LOCAL ZAM {

Organizează licitaţie publică în vederea S 
concesionării ^  . , ţ

1. DOUA PARCELE în suprafaţă de 1010 \  
mp, pentru realizarea de locuinţe familiale 
localitatea Zam ;

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 50 leî/mp. j

Taxa de participare la licitaţie este de 
10 000 Iei/parcelă. \

Garanţia de participare la licitaţie este de \  
45 000 Iei/parcelă. ţ

2. O PARCELĂ în suprafaţă de 381 mp, \
pentru realizarea unui complex comercial fn i 
localitatea Zam. ]

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 250 lei/mp. ... J?- ■ -ţ

Taxa de participare la licitaţie este de 
30 000 lei/parcelă. ş

Garanţia de participare la licitaţie este 3e 
95 000 lei/parcelă.

Informaţii suplimentare şi consultarea plan> 
şelor se pot obţine zilnic, între orele 10-14» la 
Consiliul local Zam .

Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
cost de Ia Consiliul local Zam, începând SU 
data de II iulie 1994.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 22 iulie 
1994, ora 11, Ia sediul Consiliului local ZaiR, I
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C U V A N iU L  LIBERJ

M IC A
UBLICITATE

VAN /A KI -  
CUMPĂRĂRI

•  Vânrl apartament trei 
j&merc, confort I. Hune
doara. Telefon 717732.
* <(1807)

•  Vânrl dormitor furnir 
|e  fag, cuier pentru hol 
urnir stejar, tablou pei-

de iarnă, parbriz Ska- 
(& 120 I. informaţii la 
Slefon 0171 iii. zilnic 15 — 

(5792)
Vând Lăstun, 1200 km 

ta  bord. preţ 950 000, ne
gociabil. Deva. tel. 614182. 
t (6759)
* •  Vând casă Deva, Goj-

jju, Nuferilor, nr, 9, cu 
Sbă, canal, gaz. Telefon 
*622447. (6769)

V •  Vând apartament 2 
Camere, zona pieţei, str. 
Al. Independentei, bl. AB 
20, sc, 4, et. 3. ap. 73, De
va. ^  J6721)_

•  S.C. MARCU TU-
REXIM SRL Deva, 
reprezentant al S.G. 
Croif SRL, eu sediu! 
în str M. Eminescu, 
nr, 85, vă oferă eh 
gros: ciocolată ICiss, 
Eacta (preţ . importa
tor), produse Kândia; 
procţiise făinoase (Ti
mişoara, Cluj), băuj 
turi alcoolice. Preţurf 
deosebit de avanta
joase ’ - (6677)

* Vând I .ancia Pris
ma Turbo Diesel, * fa
bricaţie - ■ 1989, unic 
proprietar. 64 000 km, 
servp. direcţie, uşi au
tomate, geamuri elec.- 
trice /' capacitate ci
lindrică 1929 cmc, preţ 
5700 DM. negociabi Ir 
Telefon 625707.

j (6808)

1 •  Vând apartament trei 
eâniere 620258, Mărăşti, 
fi. 17 A. ap 5.

(6804)
•  Vindem casă, grădină, 

pământ, Chitid. 86, uşă ga- 
gjj. Schimb apartament 
Bucureşti, cu casă în De
va ,62-1753. -

(6803)
«. Vând.'chiuvetă . fontă, 

aragaz, har din fier — pali. 
telefon -617933, - :

i . (6302)
* •  Vând apartament 2
camere,.. L.ibertăţ.ii saa
ffaliimb .eu similar Timi-
loara informaţi; după,ora
16, tc!eifon 616974.

(6800)
•  Vând garsonieră, De-

va, preţ 3 milioane. Tel.
61288Ţ orcrle 10—15.

(6797) .
•  V;ma casă, l depen-

diriţe/ grad mă, 1 ha pădn-
re, 5 -iţa a . ici en agricol
Inform;jţsj tel. 730039,
după o v

(6796)
•  Vâud c,-asă, sat Mintia.

piese dii:erite. motor Cîmpu ■
lung. Telefon 628763.

(6794)
•  SC:. SARGI•:t i .\ fo

REST S1 \  Deva. eu se
fiu l în Deva. st r. 1 D >•
opembrie,. nr. 30, telefoane
%4/Ci 1660, 054/6116bi, a-
punţă li<ritaţie în data de l’i
iulie 1994, pentru întocmi
rea studiului de reeva
luare a : patrimoniului şi a 
celui . -de .fezabilitate â u- 
hei părţi, din societate, con
form caietului de sarcini 
ce stă la dispoziţia solici
tantului la sediul societâ- 

(6793)ţii.

tT u

o Vând garsonieră 
ultracentral Deva, telefon 
gaz şi 4200 mp teren a- 
rabit ia şoseaua Sîntuhalm. 
Deva Telefon 617040.

(6791)
•  Vând loc casă, Sima 

ria Veche, nr. 53. Infor
maţii la adresă.

(6790)
m Vând urgent casă, 

curte, grădină, Căian; preţ 
negociabil, 4, milioane. 
Telefon 730383, după ora 
22. (6789)

•  Vând urgent garso
nieră ultracentral Deva. 
Informaţii 620921.

(6703)
•  Vând (schimb) casă 

cu apartament 3—4 came
re. Telefon 629804.

(6753)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, două 
balcoane, faianţat, baie, 
bucătărie, mobilat (nemo
bilat), Dorobanţi. ' Telefon 
625126. (6758)

•  Vând apartament 2
•camere, ultracentral, parter 
înalt, balcon. Telefon 
619172. (0783)

•  Vând taragot tip 
Stowaser. Informaţii De
va, Dorobanţi, bl. 29, ap. 
7, et. 2, după ora 16.

(6776)
•  Vând motocultor 12 

CP Diesel, cu remorcă. 
Geoagiu, telefon 203.

(6805)
•  Vând apartament trei 

camere, bdul Decebal, bl. 
5, ap. 27, et. 1, se. B,

- Deva (la Supermarket), In
formaţii zilnic între orele 
17—21. (6771) ,
/ •  Vând casă, sat Pricaz. 

Informaţii lâ tel, 641873 
— Orăştie. ' (0770)
: « Vană apartament trei 
camere, decomandate, Da* 
va, sau schimb cu câsS 
(apartament)'Haţeg; Tele 
fon 611317, orele 9—18.

(6673)
•  Vindem grajd la 6 km 

de Deva. Telefon 618898. '
(6806)

•  Vând casă, grădină, 
teren arabil, sat Livada, 
Tomeşti. Informaţii Brad, 
telefon 651246.

(6724)
•  Vând Renault 14, în

matriculat. Deva, telefon 
623027. (6730)

•  Vând apartament trei 
camere, central, Peugeot 
305, înscris. Tel. 625271.

(6738)
•  Vând teren cu vie p# 

Vlaicu, Deva, posibilităţi 
construcţie, gaze. Telefon 
613721, seara.

(6713)
•  Vând ţuică 2500 lei' 

litrul, la cantităţi mari, preţ 
negociabil. Tel. 661066.

(6686)
- ■ •  Vând sufragerie' stil 

sculptată manual. Gherla,
napi extensibilă nou# 

maşină de cusut electrică. 
Sanda go îleh . ahţu'zesc 
punct mărunt 110x76 cmp. 
Telefon 613985. -

_ - (6722)
•  Vând apartament Brad. 

str. Libertăţii, bloc CX 35 
telefon’ 651315,

(9528)
•  Vând apartament 3 

camere, ultracentral Deva. 
Fiat Ciorna, an fabricaţie 
1937, loc de casă, gaz, 
apă. Telefon 614738 sau 
616186.

(6304)
•  Vând maşină de cusut 

electrică Nicoleta. Infor
maţii ia telefon 615720, 
după ora 20

(6809)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate (dea
supra Magazinului Tine
retului). Tel. 617935,

(6810)

•  Vând ARO 213, fa
bricaţie 1993, cu remofeă. 
şi Lada 1200. Informaţii 
telefon 651947, după ora 
21, (6811)

•  Societate comercial'; 
vinde Freon R 12, import 
Grecia, preţ 11780 lei, in
clusiv TVA. Telefon 043/ 
621251 — Piteşti.

(MP)
•  Vând motor Dacia 

1310. Telefon 624754.
(6813)

•  Vând casă cărămidă,
3 ca;nere, şură, grădină 29 
ar; în sat Sălişte, comuna 
Petriş. judeţul Arad. De
va, 054/625422.

(6803)
•  Vând apartament, zona

O.M., casă zonă Chizid. 
camionetă Rat'kas. Tele
fon 713841. (0936)

•  Vând apartament trei 
camere, parter, zona Bu- 
cegl (posibilităţi privati
zare).* Telefon 711052.

(0935)
â Vând stopuri şi sem

nalizator stânga Merce
des, coarne cerb. Telefon 
724634. (0931)

•  Vând casă eu grădină 
şi dependinţe în Hăşdal. 
Telefon 720159.

(0930)
•  Vând televizoare co

lor, frigider, eombină, ma
şini de spălat, aragaz la 
preţuri foarte avantajoase. 
Telefon 712229.

(0929)
•  Vând apartament 2 

camere, faianţat, zugră- • 
vit, etaj 8. Tel. 729053.

(0928)
•  Vând Oltcit avariat,

fabricaţie 1991, preţ con
venabil. Informaţii tele
fon 724QG9, (0927)

•  Vând- apartament 2
camere, intrări separate, 
Micro IV, et, * 3. Telefon 
718212. (0925)

•  Vând ‘apartament trei
camere, separatei etaj 2, 
garaj, pivniţă, telefon, ca
blu TV. Telefon 714538 
sau 729401. (0922)

•  Vând garsonieră Hu
nedoara. Informaţii tel.

•721798, etaj I, zonă cen
trală. (1923)

•  Vând casă, curte, gaze 
în Hunedoara, lângă Piaţa 
Obor. Telefon 712146.

(0917)
•  Instalaţii satelit com

plete (390060) ret Receiver, 
plus convertor (290 000), 
pase de marcat japoneza 
(035000),. garanţie. Tel. 
715213, 715680,

- .(30901)
•  Vând apartament 2 . 

camere sau schimb . cu 
garsonieră. Informaţii tel 
615469, după ora 16.

. (6823)
•  Vând televizor Sam

sung, sigilat şi ■ aparta 
ment două camere. Tele
fon 623766. (6820)

•  Vând urgent casă, 
ilunedoara, str. Doroban
ţilor, 3, 5 camere, 2 băl 
bucătărie, curte foarte 
mare, 5 garaje, grădină. 
Ocazie unică, preţ 20 m i
lioane, telefon 716282,

(1531840)
•  Vând dozator sucuri, 5 

capete, opt luni folosit, 
funcţionează perfect, 4,5 
milioane, negociabil. Tei. 
619530, 067249.

(1531836)
•  Vând cazan termofi-

care gaz, maşină cusut 
„Sanda", cort. Telefon 
724797. (1531839)

•  Ofer servicii secreta
riat—contabilitate- primară. 
Telefon 618898

(6806)
•  Mişu Luppa organi

zează excursie Polonia, 
luni. 4 iulie, cost 40 000 
Telefon 612166, (6712)

•  Căutăm urgent tâ • 
năr întreprinzător cu ini
ţiativă, posesor de vehicul 
marfă, cu autorizaţie sa
nitară pentru alimente, 
pentru lansarea pe piaţă 
şi distribuţia unui nou 
produs alimentar. Informa
ţii, Cluj, telefon 064/ 
153809, orele 8-17.

(6785)

•  Firma Mercezi Est, 
cu sediul în Bucureşti, 
organizează excursii 
în Franţa, Italia. Sc 
asigură viză. Telefon 
01. 6790400.

(6799)

•  ÎMPRUMUTURI IN
LEI — obţineţi imediat 
la Casa de amanet Sime
ria, zilnic, 8-12, 15-17, tel. 
661721. (1531828)

•  Economist, ofer servi
cii de contabilitate. Tele
fon 620898.

(0787)
•  Schimb apartament 3 

camere Buzău cu similar 
Deva. Telefon 621543.

(6798)
•  Schimb (vând) apar

tament ultracentral, 4 ca
mere cu 2—3 camere, plus 
diferenţă, bdul Decebal. bl 
8, ap. 91. sc. C.

(6685)
•  Schimb garsonieră

Hunedoara, confort I, cu 
similar Deva. Telefon 
721607. (0933)

•  închiriez apartament, 
Deva, telefon 621021.

(6772)
•  înscrieri gratis pentru ’ 

femeŢ necăsătorite, fără
.. copii, serioase intenţii ma
trimoniale, p rin ' '  Gensan- 
reg Nord Italia, agenţie 
de /  căsătorii* ' Expediaţi: 
data şi locul naşterii, două 
fotografii color recenta, 
adresa, • telefon important, 
stare civilă, studii, ser
viciu, hobby, caracter, 
preferinţe partener. Fără 
cheltuieli pen tru . voi. C.P, 
rir. 237 — 37.100 Vercna, 
Centrale —-Italia.

(6490)

COMEMORĂRI

•_ în 4 : iulie /  se împii- 
nesc 14. ani de la dispari-' 
ţia dragei noastre

BAUMAN MARIA,
născută PETKOIAN U

Nu te vom ' uita nici
odată I Părinţii şi fratele 
cu familia. (1531838).
. •  Soţia Maria, .fiul Ioane 
hot» E'.ednoi r epo ui ! < 
cuşpr anunţă împlinirea i  
6 săpiămâr i de 1 dace ii

i
JURGIU PETRU, ■

din. Boholt. Parastasul de 
pomenire vâ avea* loc . lâ 
Biserica 'din' BOholt. In 
data de duminică. 3 ■■ u- 
1994. Dumnezeu să-l o- 
dihneaseă! (6784) î

•  Lacrimi şi durere, la 
6 săptămâni de la despăr
ţirea de draga noastră

CARMEN OPRIŞA
Părinţii. (6817)
•  S-au scurs doi ani 

de lacrimi şi durere de 
la despărţirea de dragul 
nostru soţ. tată, socru, gi
nere şi bunic

PUIU SUB A.
din Ohaba. Cât ai trăit 
ne-ai iubit. Cât vom trăi 
te vom plânge.

(6812)
•  Pios omagiu la 1 an 

de ta despărţirea de dra
gul nostru soţ, tată şi 
bunic.

ing. FAUR SAMSOV
Familia îndurerată.

(6819)

•  Familia şi mem
bri; Formaţiei Civile 
de Pompieri Haţeg 
anunţă cu regret tu
turor celor care l-au 
cunoscut, că în 3 iulie 
1994 se împlineşte un 
an de la trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost şeful FCP Ha
ţeg,

SZANTO ŞTEFAN
Comemorarea are loc 

duminică, 3 iulie 1991.
(6816)

DECESE

•  Colectivul Dispensa
rului III Micro 15 — adulţi 
şi pediatrie — este alături 
de colega asistent Maria
na Florea la decesul fiu
lui ei

ALIN FLOREA
(1531841)

•  Familia Florea a- 
nunţă cu profundă du
rere trecerea în ne
fiinţă, în urma unui 
g r a v  accident, a ■ 
scumpului fiu

ALIN,

in vârstă de 16 ani. 
pe care moartea nemi
loasă J-a răpit dintre 
noi, lăsând în inimile 
noastre o durere veş
nică.

înmormântarea — ixz\, 
2 iulie, ora. 14, la Ci
mitirul din Dejun.

Dormi în pace, dra
gul nostru fiu. Dum
nezeu să te odihnească.

(1531842).
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
’ 1 1  I A. ; ■

Încadrează

•  Paznic câmpean (de câmp).
Concursul va avea loc în data de 8 iulie 

1994, ora 10. »
Relaţii suplimentare la, sediul Consiliului 

local IHa.

S.C. ..CARMET\PLAST“ S. \.
D E V A

Angajează urgent

•  1 (un) macaragiu autorizat pentru ma
carale •grupele I. II, III.

Informaţii Ia telefon 027107, interior 15.

S.C. SARMISMOIÎ S. A. 
D E  V A

ORGANIZEAZĂ . . .  ...

- pentru tencuieli exterioare şi zugrăveli !a 
clădirea liceului, în ziua de l i  iulie 1994.

Participanţii la licitaţie se vor informa la 
serviciul contabilitate al liceului —. telefon 
64 18 23.

pe data de 11.07.1994, Ia ora 10,

pentru închirierea spaţiului situat ultra
central, pe strada M. Eminescu, nr. 48 — muni
cipiul Deva, judeţul Hunedoara, în spatele 
Casei de Cultură, la aceeaşi^ulresă (fosta Sec
ţie de Mobilă), incluzând clăniri diferite, spa
ţiu curte, magazii multifuncţionale.

Informaţii suplimentare la telefon 027900, 
interior 118 sau 114.

O ŞANSĂ UNICA de a vă asigura elegant 
intrarea în centrul vieţii economice hunedo- 
rene. Ia câştiguri mari şi sigure, ofertă gene
roasă.

NU O RATAŢI, NU VEŢI REGRETA !
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