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Regimentul „Sarmizegetusa" 
la aniversare

• Vrem să ne dovedim demni urmași i 
înaintașilor glorioși ai Armatei Romane ;

• După încheierea ciclului de instruire 
militară^ tânărul este un om complex pre
gătii pentru liață ;

• Tot mai puține secrete față de socie - 
tatea livilă ;

• Timp de instruire, timp de pregătire, 
timp pentru destindere — timp activ

(Relatări în pag. a III-a)
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MINERII AU DECLARAT 
GREVĂ GENERALĂ

• - • - • , 4 - *

I

tn cursul nopții de joi 
spre vineri, minerii de 
la cele mai importante ex
ploatări miniere din Va
lea Jiului au declarat gre
vă generală, cerând în - 
dcplinirca următoarelor :
• pluta integrală a primei 
do l’aști; • subvenții 
tru protecția muncii; 

■reintroducerea hranei
• asistență medicală 
tuită ; • reducerea 
.sonalului neproductiv 
minerit • demisia
Gheorghc Ilancea, direc
torul general al RĂII; • 
eliberarea lui Miron Coz- 
ma și judecarea Iui în li
bertate; • sporirea sala
riilor cu 45 la sută.
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Meci de baraj

\ EGA DEVA — F.C. DROBETA ( 
In urma memoriului A.S.

Vcga Deva, Comitetul e- 
xec-itiv al FRF a hotărât 
să se dispute uri meci de 
bara- între ,VEGA DEVA și 
F.C. DROBETA TR. SEVE.

Greviștii — adunați ieri 
în număr de circa 1000 în 
fața 
tură 
solicită 
Jiului 
namentală și chiar 
mieriii Victor Giorbca. Ei 
se pronunță pentru prî - 
ma dată împotriva lide
rilor ligii sindicatelor mi
niere care s-au îmbogățit 

k- 
si

fl
ip- 
din

Casei de cul- 
din municipiu —- 
să vină în Valea 
o comisie guver- 

pre-

pe scama minerilor și 
au înșelat încrederea 
speranțele. Greviștii 
menință cu blocarea 
trârii și ieșirii în și 
Valea Jiului.

TRAIAN BONDOR

RIN, în vederea promo*  ♦ 
varii din seria a III a a j 
Diviziei B în Divizia A. J 

Meciul se va desfășura i 
miercuri 18 iunie, la Bu- J 
cure ști.

4

SIMPOZION
Ieri, la hotelul „Dc- 

ccbal“ din municipiul De-, 
va, a avut loc simpozio
nul cu tema •,Factori de

Astăzi, biserica orto
doxă sărbătorește marele 
praznic al Pogorârii Du
hului Sfânt, numit și 
Rusaliile, sau Cincizecimi. 
Sărbătoarea Rusaliilor 
este ziua de întemeiere 
a Bisericii Creștine, a 
primei comunități creș
tine.

Era în a 50-a zi de 
învierea Domnului, 
jur de 120 de ucenici, 
vând în mijlocul lor 
Sfânta Fecioară 
erau adunați într-un foi
șor din sfânta cetate 
(foișorul Cinci de Tai
nă). Erau aproape orele 
amiezii când o furtună 
s-a abătut în cetate, 
oDrindu "Sf-» deasupra unei 
caso. Mulțimea s_a îm
bulzit la locul vuietului 
și a rămas înmărmuri
tă când fiecare- auzea 
vorbindii'se în graiul 
său. Sfinții Apostoli au 
ieșit afară, iar Petru a 
luat cuvântul spunând 
că este împlinirea proro
cirii Vechiului Testament, 
prin coborârea Duhului 
Sfânt, . iar noi suntem 
doar martori pentru ge
nerații viitoare că lisus 
a înviat, s-a înălțat și 
ne_a trimis pe 
Duh.

Din rerusalim, 
iii au plecat în 
ria din Galileea, 
gipt, la Roma... 
mii de oameni 
pădat de idoli. îmbră
țișând credința creștină. 
(Seca ce nu reușiseră să 
cucerească legiunile ro
mane, cuceresc sfinții 
apostoli, urmașii lor, di’1 
outerea de sus a 
Dumnezeu' A- .

născut biserica

felicitări elevilor, omagiu dascălilor

la
In 
a_ 
pe 

Maria;

Sfântul

aposto-
Sama- 
în E-

Mii și 
s-au Ie

in ho:ib Casei de Cul
tură lliin.-dc-ara a avut 
loc joi d.ipâ masă festi
vitatea de premiere a ele
vilor cu rezultate bune 
la olimiXndele școlare si 
concursurile pe meserii, 
fazele județene și naționale. 
A devenit <> tradiție la 
Hunedoara ca Himpicii me
rituoși să tic premiați de 
către Consiliul Ițeai, a- 
cesta fiimi al patrulea an.

Din valoarea de 10.4JO.000 
lei s-au acordat 105 pre
mii (numărul prcmlanțiior 
este mai mic. unii elevi 
fiind de doua • r. pre-

miați). l’remianții au pri
mit de la câteva zeci de 
mii (doar pentru partici
pare la raza 
300.000 (cei 
întors cu 
n a ț i o n 
mai primit o floare, 
suc, felicitările organizato
rilor. Dl Ilragoș Băieșan, 
purtător de cuvânt al pri
măriei, aprecia că pentru 
elevii olimpici contează pe 
lângă banii primiți și fes
tivitatea organizată în 
cinstea lor, faptul că pri
marul municipiului, dl 
Rernus Mariș, le strânge

națională) la 
care 

locul 1 
a 1 ă).

mâna cu această ocazie. 
Dar până să le strângă 
mâna, dl primar lc_a spus, 
în puține cuvinte, că le 
mulțumește lor pentru re
zultatele obținute și consi
lierilor pentru înțelegere, 
că, îi felicită, dorindu-le 
succes în continuare, „o 
vacanță cât mai plina,- 
multă sănătate".

La festivitatea de pre
miere a olimpicilor mu
nicipiului de pe Cerna au 
fost prezenti consilieri Io-

VIORICA ROMAb

risc din mediul de viață și 
implicațiile lor asupra iță
rii de sănătate a populației 
din județul Hunedoara". 
Acțiunea a fost organi
zată de Direcția Sanitară 
a județului Hunedoara și 
Inspectoratul de Poliție 
Sanitară și Medicină Pre
ventivă Deva și a avut ca 
scop prezentarea progra
melor prioritare de sănă
tate publică factorilor de 
decizie politică și admi - 
nisțrativă ai județului IIu' 
nedoara (E.S.).

N.

lUi 
va

celor 
dintâi botezați în numele 
Sfintei Treimi.

Duhul Sfânt este 
'ce conduce biserica 
apostoli și urmașii 
..Drept aceia, luați 
minte de voi i 
de toată turma, ....... ..........
Duhul Sfânt v-a pus pe j. 
voi cpiscopi, ca să păs- I 
toriți biserica lui Dum- j 
nezeu, pe care a câști- | 
gat-o cu însuși sângele f 
sau“. I

Poporul român î.și îm- • 
podobește, în Ziua Ru- I 

ra- | 
tei, ț

cel î 
din I 
lor. i 
a • tmap a ■ j 

înșivă și r 
întru care !

saliilor, biserica cu 
muri șl cu flori de 
cu frunze de nuc. Nuca » 
conține ulei (mir), iar teiul'. 
este floarea vindecării. I 
Comemorarea pogorârii • 
Duhului Sfânt este pri_ | 
lei de a ne cerceta pe f 
noi înșine și a vedea j 
dacă prin felul dg via- f 
ță pe care l-am trăit » 
până acum avem drep- i 
tul a ne numi temple ; 
ale Duhului Sfânt. . Sunt • 
inimile noastre pline de I 
dragoste, de bucurie, de j 
bunătate. de îndclun- | 
gă răbdare, sau sunt ♦ 
pline de ură și dușmă-» 
nie ? A venit timpul în_ J. 
cetării tuturoi luptelor • 
confesionale, când fie - 
care credincios din cele | 
trei mari confesiuni — J 
ortodox, catolic, refor- ? 
mat — să gândească mai « 
adânc că lisus Hristos a 1 
venit în lume să aducă I 
pace, bucurie, pentru | 
orice om, bună înțelege
re, toate pecetluite în 
ziua Rusaliilor.

Preot dr. I.O. RUDEANU

una pe zi

î*i
I
r
>

O afacere bună: să cumperi 
femei la prețul pe care crezi tu 
că_l merită și să le vinzi la prețul 
pe care cred ele eă-1 merită...

metodica și specificai 
pedagogici Waldorf. (C.P.).

reni pot urmări partida \ 
Corvinul — CER Timi- l 
șoara. (S.C.).

s_au
Ia 

Au 
un

(Continuare în pag. a 2-a)
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INIMA

Olimpicii huncdoreni cu premii și mențiuni la fazclo naționale ale olimpiadelor 
școlare și concursurilor pe meserii. Foto: PAVEL LAZA

/ DESCHISE
SCOLII 

WALDORF^

Este genericul acțiunii 
care are loc astăzi, 14 
iunie 1997- cu începere 
de la ora 10, la Școala 
Waldorf din Simeria. în
tâlnirea se dorește a fi 
Un dialog cu cei intere
sați privind conținutul

FOTBAL. 
DIVIZIA A

•Sâmbătă, pe stadionul 
Corvinul din Hunedoa
ra, se va desfășura ulti
mul act din returul cam 
pionatului de fotbal ’96 
'07. începând de Ia ora 

suporterii hunedo-

CITIȚI ÎN PAGINA A VI-A
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UN AMPLI REPORTAJ DESPRE

\ IAȚA ȚIGANILOR

DIN COLONIA CIO.PEI \

ALPINISM
DE VARA

începând de dumini- . 
'■•a, 15 iunie, se vor or- ’ 
ganiza cursuri de inițiere ț 
la alpinism, în serii de 
câte 7 zile, ce vor avea 
loc la școala de alpinism 
de vară „Gențiana" din 
Retezat. înscrierile se 
fac la Direcția județeană 
pentru Tineret șl Sport 
din Deva, tel. 054 II4985- 
IS.G.).
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OBICEIURI LEGATE DE CULTUL

STRĂMOȘILORMoșii de vară ..W

Deva intre două și trei post-meridian (I)
La noi, Ia români, sunt 

două zile mari închinate 
strămoșilor, numite „Mo
șii". „Moșii de iarnă" 
sunt în sâmbăta dinain
tea Duminicii Lăsatului 
sec de carne (a înfrico
șatei Judecăți) și „Moșii 
de vară" — în sâmbăta 
dinaintea Rusaliilor. Sunt 
zile de pomenire a celor 
din veac adormiți. RU
SALIILE este sărbătoarea 
creștină a F-ogorârii Du
hului Sfânt, ziua înte
meierii Bisericii creștine 
sau Cincizecimea, deoa
rece cade în a 50-a zi de 
la învierea Domnului. în 
limbaj eotiimn aceste 
sărbători sunt numite 
„Moții" și „Rusaliile", 
foarte rar „Pogorârea Sfân_ 
tului Duh" sau „Cincizeci
mea", ceea ce denotă nu 
numai anterioritatea a- 
cestor prăznuiri față de 
evenimentul creștin, ci și 
adânca pătrundere în o- 
bârșiile geto—dace a a - 
cestor zile de impresio
nantă comemorare.

Cuvântul moș îl moște
nim de la daci și de la 
el a derivat moșnean, 
strămoș, moșie. în amin
tirea acestor sărbători s-a 
întemeiat Târgul Moșilor 
din București, manifesta
re religioasă, comercială 
și distractivă, în aceste 
zile de pomenire. De Moși 
se împlinește o datină 
în amintirea strămoșilor 
— se dau de pomană 
pentru morți străchini și 
oale de pământ, sau far

AW.,.W>WAY.V?.VA,A‘.’,-.W,WAWA,,-.V.,.V.'

Felicitări elevilor, 
omagiu dascălilor

(Urmare din oag. I)

caii, inspectori școlari, 
profesori și părinți. A 
fost prezent și liderul si- 
derurgiștilor, dl Petru 
Vaidoș, S.C. „Siderurgica1" 
>A. numărându-se printre 
□onsorii manifestării.
Mai emoționați unii, mai 
•gajați alții, olimpicii 
-au perindat prin fața 
l'icialităților locale înca- 
ându_$i premiile. Pentru 
eriteie lor toti sunt în- 

reptățiți la aprecierea 
loastră. Dar nu putem să 
eținem toatg numele, așa 
ă i-am notat pe câțiva, 
U cele mai bune rezultate 
î fazele naționale ale 
limpiadelor școlare sau 
■oncursurilor pe meserii: 
•u locurile I pe țară — 
Laura Monica Vulcan 
•lașa a VIII_a, la cultură 

•ivieă. Se. Gen. Nr. 3 Hu
nedoara). Adrian Lazea 
.anul III. meseria lami
nator, Gr. Șc. Metalurgic); 
icurile IH/țară — Mure
au Siegfried (a TX_a. lb. 

furii și căni (în ținutul 
pădurenilor). De remarcat 
e că în străchini se pune 
păsat (amestec de mei — 
porumb zdrobit, fiert, cu 
lapte), iar în oale vin sau 
mursă (miere de albine 
cu apă sau zahăr cu a*  
pă). De toarta oalei se 
leagă trandafiri sau alte 
flori. Trandafirul e însă 
floarea nelipsită în această 
împrejurare, pentru că la 
români el (trandafirul — 
Rosa) e floarea morților. 
Au fost și interpretări care 
considerau Moșii și Ru
saliile ca moșteniri de 
la romani. Dar practica 
acestei datini plasează Mo
șii în lumea geto—dacă, 
ea menținându-se puter
nică în Muntenia, Mol
dova și Bucovina și mai 
puțin cunoscută în Tran
silvania, unde a fost cen
trul romanizării.

Mai trebuie adăugat că 
străchinile, cănile ce se 
caută pentru pomeni au 
desene geometrice stiliza
te, care continuă tradi
ția olăritului multimilenar 
al strămoșilor. E un semn 
că poporul nostru merge 
la matcă, ceea ce-i con
firmă dăinuirea permanen
tă aici. Prin datinile pe 
care le păstrează cu sfin
țenie, poporul român își 
afirmă c i tărie autentici
tatea și • • ntinaii.?tea.

Preot ortodox 
NICU S. PASCU 

Paraclisul „Sf. M. Mc 
Gheorghe" Hunedoara

germană, Lie. Teoretic), 
Daniel Merinescu (a VllI-a, 
matematică Lie. Teoretic), 
Cosmin Buzatu (a Xl-a, 
desen tehnic. Gr. Șc. MetJ 
și cu mențiuni — Ana Ma
ria . Sorescu (a XII-a, lb. 
română Gr. Șc. Met.), La- 
vinia Sorescu (a X-a, ma
tematică și lb. română. 
Lie. Teoretic), Dora Văe- 
tuș (a KII-a. lb. latină. 
Lie. Teoretic). Cori na Bă- 
loiu fa ■ X-a. lb. germană, 
Lie. Teoretic), Adrian Stoi
ca (a XII_a desen tehnic, 
Gr. Șc. Met.). Deși s-a 
numărat printre cei cu 
premiul cel mai mare, Lau
ra Vulcan mărturisea că 
cel mai mult o bucură 
excursia în Grecia, ce va 
fi oferită merituoșilor o- 
"limnici.

Scuzându-se că nu poa
te Consiliul Loca] Hune
doara să-i premieze și- pe 
dascăli, dl Mariș a preci
zat că lor le-a adresat 
prin ziarul nostru scri
soarea deschisă apărută 
în aceeași zi.

I
I
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„Deva între două și 
trei". Așa mi-a spus. Cum 
să scriu eu despre De
va între două și trei ?, 
Cu ochii și urechile ? Sau 
cu gândul? Să mă plimb 
prin oraș sau să stau în- 
tr-un singur loc? Des
criu clădirile sau oame
nii ? Nu cunosc Deva. 
Am mai fost doar în tre
cere, de vreo două ori. în 
ultimii trei ani și mai 
bine am locuit în' Bucu
rești. Dacă ar trebui să 
scriu despre București 
ar fi mai ușor. E un o*  
raș pe care îl iubesc și 
îl urăsc în același timp. 
Plin de viață și provoca
re, Și ură. Dar eu am 
treabă cu Deva. Și dacă 
nu o cunosc, acum nu-mi 
mai rămâne decât să în
cerc s-o fac. Și asta 
într-o oră.

De unde încep?
Care sunt punctele ne

Sâmbătă. Duminică,

[ TVR I )
7,00 Bună dimineața... 

de la lași !; 8,30 Emisiune 
de știință pentru tineret ; 
9,20 Fărâmiță și Piper (s);
10,10 Feriți-vă de măgă
ruș.1; 11,10 Pe muchie de 

l cuțit ; 12,05 Ecranul; 13,45 
l Premiere cinematoqrafice; 
■' 14,10 Tranzit TV 136} 18,35
’ Desene animate; 19,05 Tele- 

enciclopedia; 20,00 Jurnal; 
i 20,40 Savannah (s); 21,50 
’ Rendez-vous la Majestic 
! (II); 23,05 Perla coroanei
\ (s); 24,00 Săptămâna spor
( tivă; 0,15 Detectivul din 
i Los Angeles (s); 2,05 Fot- 
■ bal: Univ. Craiova — 
’ Farul Constanța.

! C TVR 2 )
7,00 întâlnirea de sâm_ 

’ bâtă • TVR Cluj-N.; 12,00 
j TVR Timișoara; 13,30 Is- 
l toria lumii; 14,00 Un zâm- 
J bet pentru vârsta a treia; 
î 14,30 Dr. Quinn (r); 15,30 
| O altă putere ; 16,20 Se 
i' cretele nisipului (s); 17,15
> Itinerare spirituale; 17,4D 
t Serata muzicală TV; 20,30 
l Vă place opera?; 21,35 

Autograf pentru prezent ; 
1 22,05 TVM. Mesager; 22,30
i Frumoasa și Bestia (s) ; 
i 24,00 TVR Club. Remem- 
I ber muzical.

! [antena i]
7,00 Știri. Revista prț- 

I sei ; 7,15 Văduva (s); 8,00 
l In vizită la Antena 1 ; 
< 10,00 Desene animate; 10,50 

Aventurile păsării spația 
ț le (s); 13,00 Animal Show 
l (*);  13,30 Cinema...; 14,00 

vralgice într-un oraș 7 
Ca peste tot. Să luăm de 
exemplu satele româ

nești între cele două răz
boaie, sau chiar mai îna
inte. Cei mai răsări ți 
erau primarul, preotul, 
jandarmul șl învățăto - 
rul. Și câteodată le ți
neau urma vreun cârciu-

IMPRESII ALE UNUI ÎNSINGURAT 
DE BUCUREȘTI

mar rotofei — sfătos sau 
înțelept, zgârcit sau dar
nic; și șeful de gară — 
mândru de șapca și ves
tonul lui. întotdeauna u- 
niformele au impus, și a 
lui era tot uniformă, ce 
dacă era de ceferist ?

Dar aici în Deva nu 
am cum să vorbesc cu 
oamenii aceștia și cred 
că nici nu trebuie. Am

14 iunie
Știri ; 14,20 Film • Pa
radisul manechinelor (p. 
a ll-a) ; 15,55 Fir întins; 
16,25 Viața în trei (s); 17,00 
Misiune la Chicago (ep. 
1); 18,05 Uragan în Pa
radis (s); 19,00 Știri ;
19.05 Nici o clipă de
plictiseală (s); 19,30 Si
renele (s); 20,30 Obser
vator ; 21,00 Piatra lu
nii (film); 23,15 Holly
wood Top Ten (s); 0,40
Anhrodisia (s).

[PRO - TV)
7,00 Desene animate ;

8.10 Povestea zilei; 8.30 
Flipper (sj; 9,00 LuKc cel 
norocos (s); 9,45 Un pumn 
de dinamită (f r); 12,15 
întâlnire cu presa (r); 13,00 
înapoi în viitor II (film) ; 
15,00 Motociclism; 15,30 
Baschet NBA Action; 17,30 
Walker, polițist texan (s); 
18,45 Te uiți și câștigi! ; 
19,; Știri ;’ 20 00 Film • 
Rambo II (SUA); 22 00 
Crimă cu preme-'itare (s);
23.10 NemuritorjI (s) ; 
0 00 Sport la minut; 0,15 
MTV

CdEVASATșQ
7,00 Dulce ispită (ep. 

30); 8.00 Desene anima
te ; 8,30 Radical Power 
(s) ; 9,30 Farmacia de 
gardă (s); 10.00 Film •
Harvest; 11,30 Odiseea ;
12.30 Kelly [ep. 6); 17,00 
Mah Jong Orphan (do); 
18.0Q Deșțne animate ;
18.30 O șansă pentru 
K'Aila; 20,00 Bordertown 
Cafe (film); 21,30 Odiseea;
22.30 Brigada de șoc (ep. 
23); 23,00 Family pictures 
(film); 0,30 Film erotic. 

să caut locurile. încero 
să aflu care este de fapt 
centrul Devei. --Cineva de 
la Casa Cărții tmi arată 
o hartă a orașului și cam 
pa unde vin cele mal 
importante puncte. După 
niște calcule proprii am 
hotărât să instalez „bu - 
ricul administrativ" al

Devei — în fața Poștei. 
Sunt șl bănci acolo. 
Aleg și eu una, îmi scot 
căștile și casetofonul și 
m:-i pun pe Kenny Ro
gers. Astăzi luăm De
va la ochi. Am să pri
vesc doar, fără să trag 
cu urechea și fără să aud 
zgomotele străzii. In fe
lul acesta mintea se for
țează să ghicească totul.

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața !;

8.15 Lumină din lumină;
9.15 Colț Alb (s); 9,45
Domino; 11,40 Viața sa
tului; 13,30 Atlas; 14,10 
Slop-cadru; 14,20 Video— 
magazin ; 15,30 Fotbal t 
Poli Timișoara — Rapia 
(înreg.); 17,10 Star Trek 
(s); 18,45 Desene ani
mate ; 19,15 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,30 Dumi
nica sportivă; 21,00 Aler
gare hipică ; 21,05 Liniș
te în culise! (film); 23,00 
Știri ; 23,05 Varietăți mu
zicalo; 23,40 Baschet. Fi 
nala C.M. (feminin).

[~TVR 2 ]
7,00 5x2. Magazin du

minical; 13,00 Oameni care 
au fost ; 14,00 Romanța 
finală (film — Spania) ;
15,15 Cazuri și necazuri 
în dragoste; 16,15 Secre
tele nisipului (s); 17,10
Repriza a treia; 19,25 Un 
secol de cinema: 20,35
Hyperion ; 21,40 Fotbal
din campionatul Ita
liei (d) ; 23,05 Mesager ; 
0.45 Itinerar turistic fran
cez

[antena ij
7,00 Știri. Revista pre. 

sei ; 7,10 Misiune Ja Chi
cago (r); 8,40 Nici o cli
pă de pliclireală (r); 9,30 
Desene aninate; 10,30 Un 
câine cu imaginație (s); 
11,00 Muzică populară ;
12,30 Emisiune religioa
să • 13.05 Divertisment ;
14,00 Știri ; 14,35 Poli- 

încă nu pot să-mi dau 
seama dacă e oră de 
vârf. S-ar putea. Dar 
pentru adolescenți. în 
intersecția asta sunt cam 
o sută de oameni și cel 
puțin optzeci dintre ei 
sunt tineri. Liceeni. Nu 
se grăbesc deloc, merg 
în grupuri de câte doi 
sau trei, povestesc, se mai 
așază pe câte o bancă 

șl prima impresie pe care 
mi-o dau e că se cu
nosc toți între ei. Cu 
toții privesc în jur atât 
de deschis, de pared 
toată adunătura asta 
din fața Poștei ar fi re
gizată. în București oa
menii au oclielari de cal 
Privirile fixe, doar înain
te. Nu reacționează nici 
la gesturi șl nici Ia vor
be. Sunt roboți. Reci șl 
indiferenți.

(Va urma) 
MARIA

15 iunie
ția spațială [sj; 15,25 Pro
gram muzical; 16,25 Viața 
în trei (s); 17,00 Alertă
pe plajă (s); 18,00 Printre 
rânduri ; 19.05 Muppets 
show (s); 19,30 Sandra,
prințesa rebelă (s); 20.30
Observator; 21,00 Film • I 
Un peisaj aproape per- | 
fect (Anglia); 22,55 Dingo 
(film muzical);

[pro - tv);
7,00 Desene animate ]

8.15 Fiica Oceanului (s); 
8,45 Super Abracadabra j
10.15 Operațiunea PRO
NATO; 10,30 Pantera roz 
se întoarce (film); 12,30 
Profeții despre trecut; 13,05 
News Radio (s); 13i3O
Detectivi de elită (s); 15,00 
Lumea filmului; 15,30 Te
nis: Queen's — finala ; 
17 30 Terra 2 (s); 18,30
Beverly Hills (s); 19,30
Știri; 20,00 Operațiunea 
PRO NATO; 20,4f Marilvn 
și Bobby (film Italia) ; 
22,35 Fotomodcle (s); 23,45 
Revista preset ; 23,50 Pro
cesul etapei ; 1,20 Sport 
la minut.

[DEVASAT+]
7,00 Mah Jong Orphan 

(do); 8,00 Desene anima
te; 9,00 La Nord de 
Paralela 60; 10,00 Film
• Bordertown cafe (r); 11,30 
Odiseea; 12,30 Brigada de 
șoc (ep. 23); 17,00 Tom- 
bik & B.B.; 18,00 Desene 
animate ; 19,00 La Nard ] 
de Paralela 60; 20,00
Film • Paris or somewhe
re ; 21,30 Odiseea ; 22,30 
Brigada de șoc ; 23,00
Family pictures (film); 0,30 
Film erotic.

■ -.......................... . .......................•I»*» 1,7,V.VA%,>V.7.,»V»’
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REGIMENTUL „SARMIZEGETUSA" LA ANIVERSARE

colonel,— Domnule 
sunteți, în timp, ultimul 
eomandant în exercițiu 
Intr-un șir glorios de 
comandanți ai actualu
lui regiment de geniu 
„Sarmizegetusa". De un
de ați venit la comanda 
acestui regiment ?

— Din garnizoana Că
lărași, unde am fost co
mandantul unei școli 
militare de profil. Aceas
ta este a patra unitate 
pe care o comand. Ma
rea parte a carierei mele 
m/.lftarc s-a desfășurat 
în Ardeal, de care mă 
simt legat sentimental, 
dar și prin naștere. Sunt 
născut Ia Bretea Ro
mână.

— Regimentul „Sar- 
mizegetusa" se află azi 
la ceas de sărbătoare, la 
ceas aniversar. Cu ce 
sentimente trăiesc eve
nimentul cadrele și tru
pa care alcătuiesc aceas
tă unitate militară ?

— Orice moment 
versar este deosebit 
important in viața 
cărui militar, mai 
seamă unul ca

de 
ve- 
ar-
că 
cu

poate face abstracție 
aceste realități. Cum 
deți dv reforma în 
mată ?

— Este adevărat 
unul din subsistemele
cea mai mare repercu- 
tare a transformărilor 
prin care trece societa
tea este armata. Ea dă 
stabilitate, siguranță, a- 
sigură poporului acea

— Nici nu șe pune. 
problema I Concepția, 
atât a guvernului, cât și 
a structurilor politice a 
fost ca aceste transfor
mări să se producă cu 
menținerea permanentă 
și nediminuată a capaci
tății de luptă a 
tei.

Restructurarea
tei încă nu e finalizată.

arma1
arma-

Discuție cu dl. colonel IOAN DORIAN 
BRANEA, comandantul Regimentului 

de Geniu „Sarmizegetusa'1, comandantul 
Garnizoanei Militare Deva.

ani- 
de 

ori- 
cu

acesta. 
Emoția tuturor este deo
sebită, mare. Ceea ce 
noi sărbătorim astăzi re
prezintă o acumulare de 
tradiție. La ceea ce a 
ajuns el acum au con
tribuit foarte ’ multi ■ îna
intași ai Armatei

, mâne. Acestora 
să le dăm azi 
că le suntem 
tori demni.

— Domnule 
întreaga 
nească 1 
formările 
reformei.

Ro- 
trebuie 

relevanța 
continua-

colonel,
societate româ-

Uăiește 
radicale 
Armata

trans- 
ale 
nu

senzație de liniște, este 
„unda verde" pentru ca 
el să muncească fără 
sentimentul insecurității. 
Din acest punct de ve
dere armata este prin
tre primele subsisteme 
ale societății care au an
gajat transformări în 
structurile sale. Ea a fost 
și este și un promotor 
al accesului către struc
turile occidentale. Mo
dificările, care în arma
tă au fost deosebit de 
dure și de aspre, au im
plicat un număr foarte 
mare de cadre. Conștienți 
de necesitatea unei ar
mate moderne, transfor
mate, cu structuri suple, 
moderne, cu altă con
cepție a doctrinei de a- 
părare a țării, armata a 
depășit foarte bine aces
te etape.

— A afectat 
vreun moment 
tatea de luptă 
tei Române ?

aceasta 
capacî- 

a Anna-

Mal sunt etape de stră
bătut, elemente 
luat în calcul, 
transformările 
să ducă spre nivelul de 
pregătire și organizare a 
armatelor care 
iese structurile 
occidentale, în 
noi dorim să pătrundem.

— Armata, domnule 
colonel, este mândria și 
pavăza unui popor, a u- 
nei societăți. La rândul 
ei, aceasta are îndato
riri față de armata sa. 
Cum apreciați că și le 
îndeplinește societatea 
românească ?

— Deși societatea ro
mânească, românii sunt 
frământați de propriile 
necazuri și griji, văd in 
fel de fel de manifestări 
cotidiene că armata ră
mâne o structură pe ca
re poporul o simte foar
te apropiată lui.

Greutăți sunt Tran-

noi de
Toate 

trebuie

alcătu- 
militare 

care și

ziția lasă amprente deo
sebite în viața 
rilor. Facem cu 
economie ceea ce 
dată făceam din 
dență. Tot ce am 
am reușit într-un 
de austeritate, mă refer 
la tehnica militară în 
primul rând.

Protecția socială a ca
drelor este aproape o 
himeră. Soții ale cadre
lor — fără serviciu; fa
milii fără o locuință, co
pii care, devenind ma
turi, au nevoie și ei de 
un loc de muncă, de o 
casă. Problemele de a- 
cest fel ale societății 
sunt și ale armatei și nu 
sunt nici pe departe re
zolvate.

— Domnule colonel, 
trupele de geniu ale 
armatei române au dat o 
probă de foc în misiu
nea din Bosnia. Dacă re
gimentul „Sarmizegetu- 
sa" ar fi solicitat în ase
menea misiuni, ar fi pre
gătit în orice moment să 
le îndeplinească ?

— Regimentul a avut, 
are și va avea cadre ca
pabile să îndeplinească 
asemenea misiuni. Spe
cialiști ai regimentului 
nostru sunt și acum 
misiune în Bosnia.

Ca proaspăt, sosit 
comanda regimentului, 
care vine la această a- 
niversare cu un bilanț de 
excepție în întreaga ac
tivitate, încerc ca aceas
tă sărbătoare să fie și 
pentru mine un punct de 
plecare pentru tot ceea 
ce doresc să reușesc cu 
regimentul ca realizări.

miîitâ- 
multă 
altă- 

abun- 
reușit, 
climat

în

la

Armata, după cum avea să ne dove
dească viața in unitatea militară de ge
niu din garnizoana Deva, nu este o in
stituție închisă. Din contră. Ea are o 
largă deschidere către societatea civilă.

„ZIUA PORȚILOR DESCHISE"

de 
unei 
însă 
pre- 
lup 
de

PREGĂTIREA PENTRU LUPTĂ — 
RAȚIUNEA DE A

Sigur, reportajul a- 
cesta amplu închinat a- 
niversării a 75 de ani de 
Ia crearea regimentului 54 
geniu „Sarmizegetusa" cu
prinde un mozaic 
aspecte. în viața 
unități militare 
dominantă rămâne 
gătirea ei pentru 
tă. Pentru geniștii
veni ca este însăși ra
țiunea de a fi.

Despre aceasta ne-a 
vorbit cu multe detalii, 
pe care nu le putem re
da în întregime aici, 
locotenent — colonelul 
loan Roșea — șeful sta
tului major al 
mentului. Discuția 
domnia sa a relevat 
plexitatea acestui 
ees la sfârșitul 
militarul din trupele de 
geniu este pregătit în 
specialitate din toate 
punctele de vedere.

Pregătirea militară ge
nerală 
câmpul 
poligon 
studiu, 
cesară oricărui militar al 
Aripatei Române, fie el

regl- 
cu 

corn- 
pro- 

căruia

îi asigură, pe 
de instrucție, în 
sau în sălile de 
instrucția ne-

ne
reale

FI A GENISTULUT
profesionist al armelor, 
sau tânăr care-și sa
tisface stagiul militar □- 
bligatoriu.

Pregătirea militară de 
specialitate îl înarmează 
în schimb cu cunoștințe, 
deprinderi, ba chiar au*  
tomatisme absolut 
cesare în condiții
de luptă, dar care pot 

fj duse, prin exercițiu con. 
tinuu, aproape de 
formanță sau chiar 
perfecțiune, 
xecutate în 
în Angola 
apropierea 
pentru luptă a militat*  
lor din regimentul „Sar*  
mizegetusa" de perfor
manță.

Este complex progra - 
mul pregătirii pentru lup
tă al militarilor geniști 
de la Deva — trupă sau 
cadre. Detalierea lui nu 
face obiectul acestui re
portaj. Calitatea finali
zării lui este exprimată în 
calificativele date unită
ții de comandamentul de 
armă. Și acestea au 
fost constant, dintre cele 
mai bune.

per- 
de 

Misiunile e- 
Bosnia sau 

au dovedit 
pregătirii

TIMP DE INSTRUCȚIE — TIMP 
DE RECREERE

că pagina a- 
oferă prea puțin 

tipografic pen- 
reda în toate de_ 
Pe care ni lc-a dat

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

I
I 
I 
I 
I I I 
I

I 
I 
I
I

I
I 
I
I
I
I 
I
I

o_li păcat 
ceasta 
spațiu 
tru a 
taliile 
dl lt. .col. Dănilă Moldo
van, șeful 
litar Deva 
sibilitățile 
îndemâna 
ostașilor 
„Sarmizegetusa’ 
destindere și petrecerea 
plăcută a timpului li
ber.

o O bibliotecă cu peste 
1-1.000 de volume, cu sală 
de lectură.

• Pe fiecare ciclu de 
instrucție, 30 de ore des
tinate culturii și educației 
făcute de cadre temei
nic pregătite în domeniu 
și care, bine folosite, 
fac din tânărul care 
și-a satisfăcut stagiul mi-

Cercului Mi- 
despre po_ 

care stau la 
cadrelor și 
regimentului 

i” pentru

litar, un om cu alt 
rizont d*  cultură.

• Presă pusă gratuit 
la dispoziția militarilor 
în termen ■;

• „Videoteca ostașu
lui" merita de Direcția 
pentru protecția socială 
și tradiții ale armatei".

» Duminici alocate in 
întregime culturii și 
destinderii prin sport, 
primire de vizite ale prie
tenilor sau familiei, vizi
ta în grup sau indivi
dual în oraș.

• Întreceri sportive și 
spectacole cultural — ar
tistice oferite de forma
ții proprii sau ale socie
tății civile.

Și astfel, armata nu 
mai e o corvoadă obo
sitoare, ci o posibilitate 
de informare, culturaliza- 
rn. emancipare.

In misiune în slujba 
vieții, istoria recentă a 
regimentului „Sarmize- 
getusa" cuprinde ți mi
siunile executate la inun
dațiile numeroase care 

au încercat județul nostru 
în ultimul sfert de secol.

șurile marilor oameni ai culturii româ
nești și universale.

„Biblioteca, ne spune doamna Baciu, 
nu este ceva de circuit public, dar la 
serviciile ei pot să apeleze deopotrivă 
cadre și ostași în termen, cât și civili, 
prioritar aparținători ai cadrelor dar și 
alții. O singură restricție: dicționarele 
(și are biblioteca un fond de carte con
stând în dicționare de invidiat — n.n.) 
nu se împrumută, se folosesc numai în 
sala de lectură".

CIVILII SPONSORIZEAZĂ 
GENIȘTII

CARTEA DE LITERATURA 
-MILITARĂ — ACCESIBILA ȘI 

TENTRU CIVILI

Pagină realizata de ION C1OCLE1

O zi pe lună, pentru regimentul „Sar
mizegetusa" — ultima sâmbătă din lu
nă — este „Ziua porților deschise". De
spre semnificațiile el ne-a vorbit tot 
domnul locotenent colonel Dănilă Mol
dovan.

„în ziua aceasta, civilii au acces în 
unitate și pot vedea tot ce-i interesea
ză despre viața într-o unitate militară. 
Inițiativa s-a născut la eșaloanele supe
rioare ale armatei, din nevoia unei to
tale transparențe a armatei. Facilitatea 
aceasta însă exislâ și în zilele în care 
noile contingente depun jurământul mi
litar".

Biblioteca unității ar putea rivaliza 
atât ca fond de carte, ca diversitate de 
titluri, condiții de lectură și de infor
mare, cu orice bibliotecă publică. Prin 
strădania și profesionalismul doamnei 
Ana Baciu, salariat civil al unității, fon
dul de carte este clasificat, fișat și de
pozitat astfel ca orice solicitare să fie 
satisfăcută cu maximum de economie 
de timp.

Pereții sălii de lectură sunt drapați 
cu citate alese din operele sau discur-

„Ca susținere materială a acțiunilor 
și activităților impuse de această ani
versare — ne spune colonelul Branea 
— comandantul unității — n-am fi .reu
șit să ne descurcăm singuri, spre a le 
asigura acestor manifestări ținuta ne
cesară. Ne-a venit în sprijin societatea 
civilă, printr-o pleiadă de sponsori pe 
care-mi face plăcere să-i citez aici prin 
amabilitatea ziarului: „Cuvântul liber". 
Ei se numesc: Banca Comercială Româ
nă — Sucursala județeană Hunedoara- 
Deva; SC „Apollo" SA; SC „Haber" SA: 
SC „Cetate" SA; SG „Sansere" SA; AR- 
DAF SA; SG Mode Pălării „Cristina" 
SRL; SC „Scga Alpex" SRL; SC „Tran
silvania" SA; SG „Quadrant Westim" 
SRL; SG „Eurovenus" SA; SG „Borza" 
SNC; SG „Alicqm" SRL; SC „Frech A- 
lincarn" SRL; SC „Dofauro*  SRL; S0 
„Floricom Lido" SRL; SC „Silog Electro- 
putere" SRL; SC „Steju Export-Import" 
SRL; SG „Metal-EXpres" SRL.

Tuturor mulțumiri și recunoștința 
noastră.
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0 „Un om înțelept cunoaște pe 
nerod, căci nerod a fost fiecare-n 
viață-i; dar un nerod nu cunoaște 
pe_un înțelept, căci n-a fost nicio
dată înțelept".
0 „Pe când oamenii care se com

plac în decadență se bucură și se
veselesc, totdeauna spiritele mai 
bune înclină a vedea lucrurile în 
culori negre și sunt atinse de pe
simism".
0 „Fiecare om e-o întrebare pu

să din nou spiritului Universului".
0 „Oamenii se împart în două:

unii caută și nu găsesc, alții gă-
, sesc și nu-s mulțumiți".
??//lWî¥r4WAW>W/A¥AW/.,AVA,//>VA,.V>W.,,.WAW?,W.V?/.V.,W.V.W,,AW.V.,.,.V.,/A,^/<:

J
EMINESCU

există oameni mai ne- 
și mai duri decât cei 
întruna de nefericirea

— cugetări
0 „Nu 

induplecați 
preocupați 
lor".

0 „Nimic în trecut, nimic în 
viitor, cu ce drept ai cere ca pre
zentul să-ți fie mare

0 „Moralitatea e pentru suflete j! 
identică cu sănătatea pentru trup". ■] 

i0 „Ticălos nu este decât acela Jj 
care ticăloșește pe oameni ce nu j! 
sunt ticăloși". i ;

0 „între caracter și inteligență!] 
n-ar trebui să existe alegere. Inte-jl 
ligențe se găsesc adesea — ca- ■ ] 
ractere foarte rar". !1

i0 „Omul crede un strop, se În-’î 
doiește o mare". >]

■0 „Trecutul — marmură, pre-Ș] 
zentul — Dumnezeu, viitorul 
umbra".

• 
I
I
■
I

a

Selecție de ILIE LEAHU

1

ț

îI

i

0 „Știința noastră nu este decât o picătură, \ 
ignoranța noastră e un ocean". ț

W. James ț
zvârli | 

i i

REMEMBER
Bucureștii pe la 1877

pe
0 „A uita și a ierta cu totul înseamnă a 
fereastră experiența foarte scump plătită".

Schopenhauer

om
0 „Ga splendoare și dimensiune, creșterea 
este preocuparea de căpetenie a lumii".

R W. Emerson

unui

1

*

0 „Un poet este o lume închisă într-un om".
Victor Hugo

0 „Eu consider ARTA drept cea mai înaltă în
datorire a vieții, drept activitate metafizică esențială".

Fr. Nietzsche

0 „Bâlciul Cotrocenilor" 
se ținea, pe pn petio de 
iarbă, lângă Azilul de bă
trâni, ridicat de Elena 
Guza, doamna, de Ia 8 
septembrie câte o săptă
mână întreagă.

0 în casa Vanicu era 
redacția ziarului conserva
tor „Timpul", unde sala- 
horea Emincscu.
0 Toderiță Rosetti, fra

tele doamnei Elena Gu
za, personaj principal al 
epocii, locuia într-o casă 
mică, la răspântia străzi
lor Povernei șl Brutarilor, 
pe al cărol frontispiciu 
triunghiular scria: „Par- 
va domus magna quies" 
(Casă mică, liniște mare).

0 Străzile erau așternute 
cu piatră de râu, goluri
le fiind umplute cu nisip.

0 Apa se târguia de Ia 
sacagii: se punea în pu
tini și se bătea cu făcă- 
lețul și cu puțină piatră 
acră, pentru a fi limpe
zită.

0 Bolile bucureștenilor 
pe la 1877: trohana (gutu
raiul), tușea măgărească, 
spuzeala, pojarul, gâlcile.

0 Din argoul bucureș
tenilor de la 1877: țuicii 
noi i se zicea „zăpăceală", 
o cafea turcească se che
ma „taifas", sticlei cu a- 
pă rece i se spunea o „na
turală", Scobitorilor li se 
ziceau „baionete".

Unul din cei mai impor
tanți oameni care au pus 
bazele cinematografiei a- 
mericane a fost WILLIAM 
FOX (1879—1952). La da
ta de 1 februarie 1915, a 
fondat pe Western Avenue 
compania „Fox Film Cor
poration". Apoi, în 1935, 
s-a asociat cu JOSEPH M. 
SCHENCK, patronul socie
tății „Twentieth Century

me sonore în epocă șl rea- 
lizatori pe măsură. în pre- 
zent TWENTIETH TELE
VISION se ocupă excita 
siv cu producția seriale
lor TV.

Din bogata sa filmografie, 
am reținut filmul muzical 
„Alexander’s. Ragtime 
Band" (Rapsodia diabolică) 
— 1938, în regia lui Henry; 
King, cu Tyrone Power ș!

UN SECOL DE CINEM A

Pictures",, noua societate 
devenind TWENTIETH 
CENTURY — FOX.

Emblema studiourilor es
te reprezentată de un grup 
cte clădiri, din spatele că
rora se îndreaptă spre cer 
fascicule de lumină ale u- 
nor proiectoare. Șef al 
producției a fost celebrul 
producător DARRYL F. 
ZANUCK (1902—1979), U- 
nul dintre cei mai longevivi 
producători de la Holly
wood.

Societate în plină dez
voltare, dispunând de pes
te 300 săli de cinema, a 
produs de-a lungul tim
pului filme valoroase, mai 
cu seamă că aici lucra o 
adevărată „artilierie grea", 
compusă din stele cu nu-

•*•*•*••••••
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Alice Fayc, drama senti
mentală „The Rains Go
me" (Vin ploile) — 1939, 
regia Clarence Brown, cu 
George Brent și Myrna 
Loy.

De asemenea, psihologicul 
„And Now, To-Morrow" 
(Și acum, pe mâine) — 
1944, regia Ian Pichel, eu 
Allan Ladd și Lorettai 
Young precum și filmul 
de război „The Rata of 
Desert" (Șobolanii deșertu
lui) — 1953, regia Robert 
Wise, cu Richard Burton 
și James Mason și western
ul „Broken Lance" (Lan
cea ruptă) — 1954, regla 
Edward Dmytryk, cu 
Spencer Tracy.

ADRIAN CRUPENSCHI

Mica
enciclopedie
— Recordul longevității 

la insecte îl deține o spe
cie de termită, „Isoptera", 
care atinge vârsta de 50 
de ani

— Insula Kimolos din 
Marea Egec are solul foar
te gras și spumos, folosi t 
din cele mai vechi tim
puri de către localnici 
drept săpun.

-- Gei mai înalți oameni 
de pe glob se află în Bu
rundi. Ei măsoară între. 
1.85 și 2,25 metri.

'— 0 adevărată senzație
i stârnit în rândul oame
nilor de știință mexicani 
descoperirea într-o zonă 
greu accesibilă din țară a 
unei flori neobișnuite cc-și 
schimbă culoarea pe par
cursul zilei. In zori din < 
albă devine roz, apoi de I 
un roșu viu, mai târziu 
violetă, pentru ca după a- 
pusul soarelui să redevi
nă albă. Ceea ce este cu
rios, însă, este faptul că 
această floare miroase nu
mai atunci când are cu
loarea albă.

— Se pare că unul dintre 
cele mai vechi clopote în 
acțiune din lume se află 
într-o suburbie a Beijin
gului. El cântărește 42 to
ne, are 7 metri înălțime 
și a fost turnat în 1404.

Meridiane lirice
„Când sc iubesc doi oameni în tăcere 
încât destinul ce-ntre ei se-mpartc 
rănind pe unul, altul e pc moarte, 

-și-n două inimi caste stă o vrere,

și când, eternizat, un suflet cere 
din două trupuri zbor spre cer, departe, 
când c-o săgeată două piepturi sparte 
aprinde — Amor cu tainică putere

și când el speră cu înfrigurare 
într-un sfârșit comun și, pestc-aceste, 
iubindu-se nu se iubesc pc sine.

și când iubirea lor e mult mai mare 
decât o mie de iubiri, cum este 
în stare supărarea să-i dezbine ?“

MICHELANGELO
—- „Cum ?“

0 îngâmfaților, celor „dăș- 
tepți" din naștere,, care se pri
cep — teoreti — la toate, le-aș 
aminti vorbele actriței Arletti 
(neuitata eroină din „Hotel 
Nord", de Marcel Game): „Știe 
tot, dar nimic mai mult 1" 0 La 
poarta unei instituții din orașul 
nostru, vad atât numele firmei, 
cât șl orarul, dăltuite în mar
mură albă. Un nume de firmă 
și orarul ei săpate în marmură 
îmi par a fi un semn de mare 
stabilitate și de... eternitate — 
pe o planetă a cărei osie scârție 
dureros, pc o planetă a cărei 
condiție este însuși provizora
tul... 0 Pentru cei care nu iu
besc n-am nici un fel de afini
tate cu Galaxia Gutenberg, e 
imposibil de înțeles patima pen-

llAfelRWH
tru cuvântul scris. Pentru ei, a 
fi văzut cu jurnale în brațe, a 
considera librăria .un loc sfânt, 
e un fel de a te grozăvi. Nu în
tâmplător se întreba Gaston 
Bachelard : „(Seca ce nu poate 
fi scris, merită oare să fie tră
it ?“ 0 Regretatul MARIN SO- 
RESGU spunea într-o zi — cu 
năduful omului harnic ce se tot 
izbește de semeni cu mâinile a- 
dânc înmormântate în buzunare: 
„Lucrând, nelegat, la nu știu ce

cupolă, Michelangelo a căzut și 
și-a rupt gâtul. După câteva zile 
era din nou sus, zdravăn, cu 
ochii In varul cerului, trasa nori, 
scărmăna draci, sufla în trâm
bițele de aramă ale învierii. Ci
ne mai are curajul să cadă azi 
de pe o schelă ? De atunci în
coace meșterii se leagă cu sute 
de centuri — șl nici un gând 
măcar nu le e In primejdie. 
De-aia nici nu mai fac nimic. 
Nu cad — și asta e toată Ispra

------ :-----------■•■■■■/■'Z.......'
— u.

va lor". 0 La radio, — născu
tă din nefericitul joc al cuvin
telor — se spune una din cele 
mai mari ironii auzite vreoda
tă: „...era urmărită de acest Rând 
încă din liceu. Au trădat-o însem
nările dintr-un jurnal intim. A- 
cum, însă, șl-a dus gândul la 
bun sfârșit: s-a sinucis". 0 & 
lias Ganetti, laureatul Premiu
lui Nobel pentru literatură pe 
anul 1981, a fost întrebat — eu 
ocazia decernării premiului — 
ce dorință mai neobișnuită ar 
avea în viață. Bătrânul Canetti 
a răspuns, hâtru: „Dorința mea 
cea mai mare e să văd un șoa
rece mâncând de vie o pisică. 
Dar să se fi jucat cu ca înainte.,.",

ILIE LEAHU
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII l
• „Nu întoarce spatele realității. E sen- * 

sibilă ca o femeie, și mai ales răzbună- * 
toare“. ‘

■MW
I

celor ♦• „Dă 
răi !".

• „Pe 
mic de la 
ei vieții ?".

• „în

CU PETRE STRIHAN 
poet — (1899 — 1987)
Doamne celor buni solidaritatea

cei care se plâng că n-au avut ni- * 
viață, i-aș întreba: — Ce au dat [

geometrie, drumul cel mai scurt între T 
două puncte este linia dreaptă. In poezie, drumul ♦ 
cel mai scurt între două suflete este linia frân- « 
tă". •

• „Dintre cei doi împricinați în fața, fustl- T 
ției, cel mai timid e cel care are dreptate. Ce- | 
lălăit e îndrăzneț: el nu are ce pierde".

• „După o zi de muncă, prăfuit de proza co- •
tidiană, omul are nevoie de puțină poezie cum * 
are nevoie de baie ; poezia e un fel de baie a spi- t 
ritului". :

• „Excesul de politețe, de obicei, vrea să i
răscumpere o grosolănie trecută. Sau, ți mai rău, * 
una viitoare". •

,Cei care nu gustă poezia amintesc pe . 
dulciuri : au un diabet L

• f/
cei care nu pot consuma 
al spiritului".

• „Poezia e o lumină 
in ochi, ci în suflet".

indirectă : o lumină nu (

Selecție de ILIE LEAHU ♦
l
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GHIFTUIȚI ȘI CAM OBEZI 
Ce-am, ajuns noi, Coryntină 
în al vremilor tumult ! — 
Să mâncăm o savarină 
Și să spunem că-i prea mult...

Renunțăm la tot moi multe 
Când salariul parcă nu-i ; 
Insă, cine să ne-asculte ?
— Victor Ciorbea cu ai lui ?

I
f

Asta.i viața noastră — ial-o ! 
Ce să te mai enervezi ?...
Doar n-o să intrăm în NATO 
Ghiftuiti și cam obezi ...

::

I

'.Murphy S,A,“
» LEGEA LUI 

TURQUEMADA
Când ești sigur că ai 

treptate, ai datoria mo. 
ală să-ți impui punctul 
le vedere oricui te con- 
razice, convins că are 
treptate ...
> PRIMA LEGE A 

CĂLĂTORIEI
Indiferent câte camere

DUMITRU HURUBA

, ‘ , ‘ ' • MJUW.V.

sunt în motel, individul 
care își va porni mașina 
Ia cinci dimineața va 
parca totdeauna sub gea
mul tău.
• LEGEA LUI 

TURNER
Aproape toate profețiile 

făcute în, publio sunt 
greșite.
• LEGEA LUI 

UHLMANN
Când stupiditatea este 

o explicație suficientă, nu 
mai e nevoie să cauți o 
alta.

PREA CURÂND

O cunoștință îmi spu
ne cu mare îngrijorare 
în glas :

— „Imaginează-ți, fă
când curățenia de paști 
am descoperit din în
tâmplare jurnalul fetiței 
mele de 15 ani șl ce 
crezi că era consemnat 
printre altele:

Am fost la Sebi și am 
făcut sex de 3 ori. După

CLEPSIDRA
disco am mers la Țuțu 
și am făcut sex.

Jurnalul e împânzit cu 
astfel de notații. Ce să 
mă fac, e prea curând, 
are numai 15 ani. Mi-e 
groază !...“.

Cine e de vină? A 
spune că e vinovată so
cietatea în care trăim 
ar fi un eufemism, pen
tru că societatea sun
tem noi. Să fie de vină 
educatorii care nu vor 
să-și asume responsabi
litatea educației sexua
le sau e vina părinților 
care au uitat că ei sunt 
cei dintâi obligați să 
facă educația sexuală a

copiilor lor ?... înțeleg I 
disperarea acestei mame 1 
care-și credea fetița in- ■ 
genuă șl naivă, un co- ‘ 
pil care nu știe prea 
multe, această disperare 
în fața faptului îm
plinit sub ochii ei, dar 
fără știrea ei, această 
disperare născută din 
ignoranța noastră a tu
turor. Sunt din păcate 
prea mulți adolescenți 
care fae de multă vre
me sex fără a fi cu
noscut sentimentul dra
gostei dintre femeie șl 
bărbat. Eu aș spune că 
e prea curând să faci 
doar sex și să renunți 
așa ușor la dragoste I 
Dacă adolescenții reduo 
iubirea la sex, este doar 
vina noastră a tuturor 
pentru că nu găsim mo
dalitatea de a explica 
puberului că sex fac 
toate viețuitoarele, dar 
numai omul știe să iu
bească și fără iubire 
e trist să fii om I

Nicicând nu e „prea 
târziu" să spunem a- 
cestea copiilor noștri l

Pentru a se distra, un 
medio din Toulouse a pu
blicat în ziarul local ur
mătorul anunț:

[UMOR]
„în legătură cu pleca

rea mea în străinătate, 
vând o relicvă istorică 
deosebit de rară — cra
niul lui Voltaire când a- 
vea cinci ani".

Timp de o săptămână 
a primit 48 de telefoane

prin care eră întrebat a- 
supra prețului.

Doi medici se plimbă. 
La un moment dat, unul 
dintre ei zice :

— Te rog, hai să tre- , 
cem pe trotuarul de vi-J j 
zavi. Nu vreau să ne în
tâlnim cu domnul acela 
Acum e lună i-am tratat' 
soacra...

— Bine, dar din câte 
mi-amintesc, ai izbutit s-o 
salvezi...

—• Tocmai de aceea...

« fi 
I
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I
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l
I fi 
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SA RADEM TOI !

Esențial este să pro
ducem din ce în ce mai 
puțin sau deloc — e cu 
mult mai comod. De ce 
să nu ducem noi o via
ță de belferi ? Să 
urmăm exemplul măreț 
al Guvernului și să ne 
veselim cu toții așa cum 
și șade bine unui po
por gândind în basme 
și vorbind în poezii (um” 
blând singuri). Ge ne 
trebuie nouă producție ? 
Varză ne dau sârbii, 
mere, roșii și altele — 
turcii, ne mai dau un-

I fi 
lgenerozitatc? Crește. Ne ’ 

agresează pe toate căi
le binele general? Ne. 
Si-atunci? La ce să ne 
mai spetim ca strămo
șii noștri de dinainte de 
‘89 muncind ca proștii 
până la epuizare? Noi; 
cu munci din astea mai 
ușoare, mai intelectuale, 
mai așa... Mai punem 
de-o corupție sau 
car de-o bișniță, 
găurim 
petrol, 
dare, o --------
năreală, așa, de distrac- | 
_____________ •______ •

mă- 
mai 

deo conductă 
mai o delapi- 
fraudă, o buzu-

gradina lui dumnezeu

I

INA DELEANU
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gurii cate ceva așa că, 
dacă tragem linie, ve
dem că ieșim chiar foar
te bine fără să facem 
eforturi. Singura pro
blemă rămâne distruge
rea mastofjjonților șl a 
tot ce poate aminti cât 
de cât de ceaușism și 
dictatura proletariatului. 
Deci, să radem tot, 
pentru ca viața nouă să 
fie clădită pe un sol 
curățat de toate neca
zurile. Problema ba
nilor? Dar asta-i pro
blemă ? Nu ne dau ba 
unii, ba alții tot cu su
tele de milioane de do
lari? Ne dau. Se vese
lește stăpânirea? Se. Vin 
peste noi toate protec
țiile sociale? Vin. fireș
te venitul pe cap de lo
cuitor din împrumutu
rile acordate cu mare

Organizăm câteva I; 
illiJL? VUIULUV' * 
mai vindem | 

cat, mai înjurăm dem- |

țle...
case de schimb valutar 
ambulante, i
o gumă—două de meste-

nitarii, mai... Slavă Dom- f 
nulul, avem treabă des- | 
tulă. dar fără eforturi ; 
— nici fizice, nici inte- 
lectuale mai ales... J

In concluzie: trebuie I 
să demonstrăm urmași- -S 
lor urmașilor noștri că I 
noi, supraviețuitorii Apo- I 
calipsei, suntem aleșii | 
Domnului pe acest pă- 3 
mânt al făgăduinței puri- | 
ficat de tot Ce inseam- I 
nă păcatul oricărei lu- S 
crări neprevăzute de I 
Biblie. Să vină, așa- 3 
dar, occidentalii cu îm- I 
prumuturile lor cu to® J 
și cu abundența. Doam- I 
ne-ajută I ’

DUMITRU HURUBA ’
I

HAI DIRIDAM !

ORIZONTAL: 1) Dezechilibrat min
ți cu afectarea membrelor inferioare | 
| Trăsătură caracteristică a sublînie- 
lor de rigoare — Grădina edenică a 
irâmului nostru ț 3) Semne primor- 
iale ale civilizației latine — Mirificele 
:oici ale întinderilor de apă — Pro

cedeu local de conservare a portretelor ; 
4) Nimfă ispititoare curtată de naivi — 
Evidențiată strict prin atingerea limi
telor afecțiunii; 5) Canal colector pen
tru lacrimi celeste — Maestru de no
torietate în arta suprarealismului ; 6) 
Suspensii vitale de minimă rezistență
— Butoane de relevare ale unor ade
văruri dureroase 1 7) Drum eplgonio 
străjuit de Incertitudini — Acantă de 
lut sub stropii de ploaie j 8) Echiva
lent abstract al spiței matematice ■— Gu- 
tezanța nemăsurată a atacanților apași
— Probă de intimitate în arta conver
sației ; 9) Expresie {redutabilă a unei 
specialități de cod ■— Areal privat pen
tru picnicul necuvântătoarelor j 10) Re
prezentante tipice ale artei decadente.

VERTIGAL: 1) Simptome trepidan
te ale crizei energetice j 2) Sămânța 
indolenței încolțită în grădina calității
— Teatru de ostilități cu actori â l'amia-
ble ; 3) Factor iterativ în ecuația sen
timentelor ! — Efuziune melodico •—
verbală într-o înregistrare simultană — 
Articole de lege aplicate la o neînțe
legere; 4) Eternul outsider Ia porțile 
succesului —• Catarg al convicțlei înfipt 
în absolutul ființei ț 5) Semnalizator

sonor de viraj pe drumuri agreste — 
Stație intermediară pe traseele Băii 
Lactee ; 6) Vas itinerant cu licoare ge
nuină — Ingredient lexical cu efect din 
debut ; 7) Moartea jalnică a marilor 
ambiții — Răsplătit simbolic pentru 
activitatea științifică • 8) Poziționări la
pidare la cote periferice! — Costumat 
în cămașa cernită a orgoliului — Clep
sidră răsturnată din traista veșniciei ;
9) Suferința neostoită a florilor privirii 
— Priză Ia nebun în varianta indiană î
10) Veninul indolenței strecurat în cupa
speranței. VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
;;PERCEPERI“; 

apărut în ziarul noștr i 
de sâmbăta trecută:

1) PANORAMICE | 2) ORAL — 
NAZAR; 3) LAN — TORIDA ■ 4) ATA- 
MANI — AD; 5) RASOLITA — 1 ; 6) 
I— AROMATIG | 7) ZA — ANALIZA; 
8) ACARET — PUT ; 9) TEȘIT — 
MIRI; 10) ALITERAȚIE.

MAT IN 2 MUTĂRI

t.

Soluția problemei 
din nr. trecut: 

Gd6 Rd5 2. Df5 mai
t...............Re6 2. De4 mat

Controlul poziție» :

ALB : Rg3, Db7, Nc4. Cf7’, Ge8. ’

NEGRU: Rf5, Cb4

................ .......... ..................... ........................................... .................................................................. ...........................
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De câte ori ați trecut în goana mașinii pe lân
gă colonia țigănească din Ciopeia ? Chiar așa țigă
nească, pentru că înșiși membrii ei își spun țigan1 
și nu romi. De câte ori v-ați întrebat cum trăiesc 
oamenii aceștia, ce gândesc ei, au ei visuri sau doar 
coșmaruri ? Dacă răspunsul e sincer, atunci el sună 
lapidar : de prea puține ori sau niciodată.

— De furat, țiganii noștri nu fură șl nici alte 
rele nu fac. Sigur, se mai ivesc certuri, conflicte, 
dar nu lăsăm să izbucnească bătăi sau alte aspecte 
neplăcute. De pildă, n-avem aici nici un om 
cătun închis. Noi respectăm legile țării.

— Din ce partid al romilor fac parte țiganii 
Cîopeia ?

— Din nici unul. De altfel, noi nu facem nici

din
din

CUM A LUAT FIINȚA „BERLINUL" CIOPEII

DI Rusalin Munteanu junior e un tânăr care a 
absolvit un liceu, șofer de meserie, și cunoaște din 
ceea ce a auzit de Ia alții cum a luat ființă cătunul 
de țigani din Ciopeia.

— Cu multe zeci de ani în urmă, un țigan cu 
numele de Munteanu, venit de prin părțile Lugoju
lui, s-a căsătorit cu o țigancă din satul Reea. Tine
rii însurăței n-aveau unde locui și nici pământ. Au ye- 
nit pe aceste locuri și si-au făcut un bordei.

— Nu i-a oprit nimeni ?
— Nu. Pentru că aici era pădure, proprietate a 

statului. După el au venit frații lui, neamurile apro
piate celor doi.

— Au ridicat ziceați bordeie lă început.
— Da, mai apoi, descurcăreți cum sunt țiganii, 

au acumulat câte ceva și și-au făcut case.
— Mai sunt bordeie în Ciopeia țigănească?
— Nu. în ultimii ani, unii au început chiar să-ți 

ridice adevărate palate, cu multe camere. E o fală 
a lor față de alții. Dar ăștia sunt puțini. Cei mai 
mulți țigani trăiesc mai mulți într-o cameră sau două 
și in sărăcie.

— Poate aveți șl un argument în sprijinul celor 
ce ne-ați povestit.

un 
fel de politică. Ne vedem de treburile și necazurile 
noastre.

— După revoluția din decembrie, țiganii au fost 
primii care s-au bucurat de libertatea de a ieși din 
țară. Dumneavoastră ați fost în străinătate ?

— Am fost; cu băiatul cel mic, Flaviu.
Mai întâi ne-am dus în Germania, dar nu ne-a 

plăcut acolo, așa că am mers în Belgia.
— Cu ce v-ați ocupat acolo ?
—> Eu am lucrat la un chioșc de vânzare a zia

relor iar Flaviu a vândut ziare pe stradă.
— V-ațl întors în România. De ce țî cu ce ?
— Ne-am întors acasă fiindcă noi suntem ți

gani de vatră, nu plimbăreți. Ne-am născut și sun
tem ortodocși. Cu ce ne-am întors ? Cu un „Merce
des".

— Câți copii aveți, die Munteanu ?
— Doi băieți și două fete. O fată este căsătorită 

în Belgia, băiatul cel mare, Rusalim, lucrează în 
Valea Jiului. Am o fată în Hațeg, căreia i-am cum
părat casă.

— Cum se împacă țiganii din Ciopeia cu româ
nii ?

— Foarte bine. N-avem absolut nimic cu ceilalți 
consăteni. Și bucuriile și necazurile le trăim îm
preună.

!a ajutoare sociale trebuie prevăzuți -și țiganii din 
colonia Ciopeia.

„Cinci familii din colonia noastră primesc aju
tor social de la stat" — spune Munteanu junior.

Primarul comunei, dl Victor Ioan Filip in schimb 
dispune de alte date ;

„Din 109 dosare în plată, cele mai multe îl pri
vesc pe țiganii din comună, iar 25, pe cei din colo
nia Ciopeia. Cum spun ei că numai câteva familii 
din colonie primesc ajutor social ?

Dar nici nu i se poate da ajutor social unei 
familii care are casă cât un palat și mașină în ga
raj, iar din micul comerț practicat la marginea le
gii câștigă mai mult decât un salariat. Pământ n-am 
de unde le da nici celor pe ale căror proprietăți se 
află hidrocentralele și lacurile de acumularea Comu
na a pierdut cu aceste lucrări cea mai mare 
din terenurile pentru agricultură".

CAII ȘI SERVICIUL MILITAR

DAU DE LUCRU POLIȚIȘTILOR

parte

șeful 
______ __ _  _____ _  _ . com
petența căruia cade oelonia de țigani de la Ciopeia, 
aduce argumente noi. Să spunem, însă, de la început, 
că și polițiștii de aici sunt de acord că în ultima 
vreme țiganii nu au creat probleme deosebite. Asta 
și din cauză că mulți sunt plecați în străinătate.

Totuși, o parte dintre ei, se ocupă cu un anumit 
gen de înșelăciune. Este vorba de faptul că promit 
oamenilor bani pe cai, le iau caii, dar gospodarul

Discuția cu pit. maj. Mircea Mihăiescu, 
Postului de poliție de la Sîntâmăria Orlea, în

I

I
I

!

I

SUNT PERSECUTAȚI ȚIGANII

DE AUTORITĂȚI?
O

ȘI BUCURIILE ȘI NECAZURILE

LE TRĂIM ÎMPREUNĂ CU ROMANII

Rusalin Munteanu. un bărbat solid, în jurul

ajunge ea £n Ro-
SĂRĂCIA N-ARE ETNIE

țiganii au bani să plătească introducc- 
casă. De ce uită primăria că satul Gio- 
termină la școala generală ? Am cerut

ȘI EI AU DREPTUL LA LUMINA CĂRȚIIJ

Dar nu s-a uitat nimeni la noi“ 
rele.

Reportaj realizat dc 1 
ION ClOCLEI, 

TRAIAN BON DOR, 
VALENTIN NEAGU

de comerț. Unii . 
oamenii did sat, Când s;a împărțit bugetul
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Toți țiganii din colonie sunt neamuri și a- 
proape toți au numele de familie Munteanu, Radu
lescu sau Căldăraș.

Era o zi însorită, când am oprit la porțile lor. 
Ne-a înconjurat un grup de băiețandri, cu fețe ca 
o lună plină și curioși nevoie mare de ce a oprit o 
mașină străină în dreptul coloniei lor. Poate să fie 
rost de o mică afacere, cine știe. Când au aflat că 
vrem să stăm de vorbă cu mai marele lor, să-i cu
noaștem mai bine, ne-au condus. Așa l-am cunoscut 

Rusalin Munteanu.

a 
de ani, cu vorbă rară și limpede, nu este bullbn- 
țiganilor din Ciopeia, căci ei nu au așa ceva, dar 

este poate cel mai respectat și ascultat om din co
munitate. I.-am întrebat:

— Câte suflete trăiesc în acest „Berlin" al Cio- 
peii ?

— în jur de 330. Cei mai mulți dintre ci trăiesc 
în case prăpădite.

— Din ce trăiesc țiganii ?
— Mulți au format ori s-au înscris în so

cietăți comerciale private.
— Se spune că țiganii au aplicat economia de 

piață cu multă vreme Înainte de a 
mânia.

— Așa este. Și acum se ocupă 
au servicii iar alții lucrează pe la 
In câmp.

Alții fură.

„Au fost, spune mai marele peste colonie, înain
te vreme. Venea miliția, înconjura colonia cu câini 
de pază, intrau peste noi șl ne luau la bătaie, fără 
nici un motiv. De la revoluție s-au mai schimbat 
lucrurile. Se poartă și autoritățile mai omenește cu 
noi".

Au însă și țiganii ofurile lor, trebuințele lor, la 
care, zic ei, autoritățile nu sunt prea sensibile.

„Primarul, zice Munteanu junior, nu prea are 
timp pentru noi. L-am rugat să ne pună și nouă 
două corpuri de iluminat public, în dreptul coloniei. 
Am fi gata să le plătim noi. Nu vrea. Zice că pri
măria plătește milioane de la buget pentru iluminatul 
public. Noi țiganii nu plătim impozite ?*.

„Trece conducta de apă pe lângă noi. Am cerut 
să ne bage și nouă apă. Cei de la IGO ne-au spus 
că numai dacă toate casele țiganilor din colonie își 
trag apă, ne racordează. Pentru că, cei care n-au 
apa trasă în curte, iau de la coi care au și tot con
sumă și nu plătesc. Păi n-o plătește cel care are 
contorul?

Nu toți 
rea apei în 
peia nu se 
și noi să ne dea o palmă de pământ. Chiar șl pe 
malul râului unde-i pipirig. L-am face noi să ro
dească, pentru că șl noi știm să muncim pământul. 
ta---------  _ „.----- -• spune mai raa-

nu mai vede nici calul, nici banii. Practic, ei profi
tă de naivitatea oamenilor cinstiți din zonă. Pentru 
afaceri, țiganii și-au scos autorizații.

O altă treabă care mai dă de furcă polițiștilor 
este aceea că unii dintre tinerii din colonia Ciopeia 
dispar atunci când e vorba de mers la armată. Ei 
trebuie căulați, sunt căutați, găsiți și trimiși unde 
trebuie.

anului acesta, co' 
munei Sîntămăria Orlea i s.-> repartizat suplimenta» 
din rezerva bugetară, la dispoziția Consiliului jude
țean, 100 de milioane de lei, motivat de faptul că

In timp ce discutăm pe îndelete cu mai marii co
loniei, lângă noi s-au strâns ciotcă mulțime de fe
mei și copii. Femeile nu scot o vorbă. Doar bărbații 
sunt cei care au cuvântul. Curioși, copiii ating re- 
portofoanele noastre, aparatul de fotografiat. Toți 
se vor „trași în chip", alții — să-și audă vocile pe 
banda magnetică. Le facem voile și cei mai mici 
dintre acești „copii al soarelui" se duc la joaca lor. 
Băiețandrii nu pleacă. îi simțim dornici de cunoaș
tere.

— Gopiil dumneavoastră merg la școală?
— Pe cine mai interesează astăzi, domnule, dacă 

copiii țiganilor merg la școală ? — răspunde prin- 
tr-o întrebare Munteanu junior. Să dea Dumnezeu 
să fie mai bine. Și noi țiganii — că sunt șl printre 
noi multe uscături — să ne schimbăm mentalitatea, 
dar șl concetățenii noștri să ne privească cu alți 
ochi, ca pe egalii lor, Căci chiar și presa nu alege 
din viața noastră decât petele de noroi. Păcat. Șl 
noi suntem oameni, suntem cetățeni devotați Româ
niei.

Vorbe de bun simț, vorbe de om care s-a bucu
rat de lumina cunoașterii, atât cât a putut s-o facă, 
în condițiile în care s-a născut și a trăit.

Duminică, 15 iunie 199'
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STAREA MEDIULUIx
Privind calitatea facto

rilor de mediu în jude
țul Hunedoara pentru pe
rioada 2—8 iunie, vă in
formăm ; Poluanții ga- 
zoși precum și pulberile 
în suspensie au avut și 
pentru această perioadă 
valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele 
admise. Valori maxime 
s-au înregistrat în zona 
Hunedoara, la data de 2 
iunie, pentru dioxidul de 
azot, iar în ziua de 8 iu
nie, la dioxidul de sulf.

— Pulberile sedimenta- 
bile au avut depășiri ale 
limitei admise în zona Te- 
liuc de 12,7 ori ți în zona 
Chișcădaga de 1,74 ori. 
Valorile radioactivității 
Beta globale și ale do
zei gama absorbite au 
fost în limitele de varia
ție ale fondului natural 
pentru factorii de mediu 
analizați.

— Materiile în 
suspensie pe râul Jiu 
provenite de la unitățile 
de prelucrare a cărbune- 

’i au avut pentru a*

ceastă perioadă o valoare 
medie de 1830,0 mg/1 și 
o valoare maximă de 3379 
mg/1 înregistrată ia data 
de 6 iunie.

Din datele primite de 
la RA Ai>ele Române, Fi
liala Tg. Mureș, rezultă 
că în cursul anului tre
cut cantitatea totală de 
substanțe poluante eva
cuate în cursurile de su
prafață din bazinul hidro
tehnic Mureș a fost de 
44005,767 tone. Din a- 
ceastă cantitate 2196.649 t 
o reprezintă substanțele 
organice exprimate în 
CBO5. 5623,134 tone o re
prezintă materiile în sus
pensie ți 36285,984 tone o 
reprezintă totalul de sub
stanțe dizolvate. Față de 
anul 1995 se constată o 
reducere a cantităților de 
substanțe organice șl au 
crescut cantitățile de ma
terii în suspensie, cianu
rile, substanțele fenolice, 
fierul, cuprul, plumbul și 
cromul.

Agenjia de protecție 
a mediului Deva

i MURAL’ CASĂ
MURAL QUARZO

vopsele lavabile pentru 
zugrăveli Interioare și 
exterioare —- import 

Italia

Vi le oferă
j MAGAZINUL VALENTIN

din Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160, 
i
f deschis zilnic între orele 8—19 I

| 
(sâmbăta 9—13). |

(73)

OFERTA 
excepționala 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚĂ

• .«țk

VJJf *

str. Constantin
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• „PATRIA" DEVA : 
Twister (13—19); Graba 
strică treaba (17—19);

• „FLACARA" HUNE
DOARA: Evita (13-19) 5

I

*

IIs■■%■
5

• „PARING" 
ȘANI: Asfalt 
—16); Închisoarea 
rilor (17—19);

PETRO- 
tango (13 

înge-

LU- 
în-

• „CULTURAL" 
PENI: închisoarea 
gerilor (13—16); Nebunia 
iubirii (17—19);

ILIA:

HU_ 
două 
(13—

ORAȘ- 
cop (13 
dușman

HAȚEG: 
(13—15); 
ale dra-

• „MUFEȘUL" 
MERIA: Mec:ul 
lui (13 15);

SI- 
secolu-

• „LUCEAFĂRUL" 
VULCAN: Cu gașca la 
Cas3 Albă (13—16);

• „DACIA" 
Nebunia iubirii 
Cele două fețe 
gostei (16—18);

• „MODERN" 
NEDOARA: Cele 
fețe ale dragostei 
15);

• „PATRIA" 
TIE: Gladiator 
—16); Prieten și 
(17-19);

• ,LUM,ÎJA" 
Matilda 13- 35);

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA

achiziționează toată gama de materiale rc- 
folosibile la cele mai avantajoase prețuri și 
totodată vinde la agenți economici și persoane 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. 
SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 
comercial.

Se pot face si comenzi anticipate la tele
foanele : 231483, 231484 si 233318.

• „ZARAND" BRAD: 
Fetele mortale (13—15) ; 
întoarcerea lui Jedi (16 
—17); Gladiator cop (18 
-19);

• „RETEZAT" URI-J 
CÂNI: Risc maxim (13 •’ 
- 15). >

• ♦ w —
J

♦
*

CREDIT BANK DEVA

Vinde la licitație publică, ce va avea loc 
în data de 17. 06.1997 :

1. La Orăștie, ora 10, la Judecătoria
Orăștie, biroul executor judecătoresc :

— casă situată în Orăștie, str. Vânători
lor, nr. 7;

— casă situată în Turdaș, teren 918 mp;

— hală producție în Geoagiu-Sat, fostul 
CAP, teren 585 mp.

2. La sediul Credit Bank, ora 12, bdul De- 
cebal, bl. 8, Deva :

— autoturism „Fiat Regata";

— atelier destinat comerțului în Uricani.
3. Ilia, ora 12, strada Traian, nr. 7, ju- )

dețul Hunedoara : |

— clădire cu destinația restaurant, dotat i
corespunzător, bucătărie, mobilier, ve- ț 
selă și bunuri mobile. (

I !

1 IUNIE — 30 IUNIE
S.C. TRANSILVANIA 
MULTI MEDIA S.R.L. 

Având ca partener 
S.C. ROKURA S.R.L.

are plăcerea să vă ofere serviciile 
sistem paging performant și... pagere 
rola, în următoarele variante :

Motorola ADVISOR
Abonament lunar 

Motorola SCRIPTQR 
Abonament în avans pe 6 luni 
Motorola MEMO EXPRES 
Abonament in avans pe 6 luni 
Prețurile nu conțin TVA; dolarul se calcu-*  

lează la curs B.N.R.
Racordarea se face imediat în peste 30 

orașe ale țării 1
Pentru amănunte și o demonstrație edi

ficatoare asupra performanțelor și calității 
acestui sistem de comunicații, sunați la 211514.

NU EZITATI ! INFORMAȚIA ÎNSEAM
NĂ PUTERE 1

Informații suplimentare la sediul Credit 
. Bank sau la tel. 211853.

Xv:;.;?
>*•*• “•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•  ’ *-*•

unui ! 
Moto- 1

106 i L
14 J
25 4

14 4/lună « 
GRATUIT L
12 4/lună ț

4
Iî
? I iI

I
♦
I

cu sediul in Hunedoara,
Bursan, nr. 1 (centrul vechi) ți

Vinde en gros la prețuri fără concurență Î! 
înghețată :

• NAPOCA
• PANDA
• CORNET

Relații la sediul firmei sau telefoane: 
717439; 232181. (6160)

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

Organizează licitație în data de 30 iunie 
1997, in vederea vânzării următoarelor imobile 
situate în Răcăștie:

—- sediul administrativ
— fermă 100 capete vite
— magazie cereale.
Licitația va avea loc la ora 10, la sediul 

Consiliului local al municipiului Hunedoara, 
situat in str. Libertății, nr. 17.

Informații suplimentare se pot obține la 
adresa de mai sus si la telefon 712543.

(76)

SOCIETATE COMERCIALA 
ce distribuie produsele: 

KNORR, ANGELY, STOLFERK, 
STALINSKAYA, REMIA, DOBROGEA 

Angajează:
• DIRECTOR VÂNZĂRI

S.A. | 

?
— studii superioare sau postliceale, vârsta |

minimă 35 ani; *
• AGENȚI DE VÂNZĂRI £
— minim liceul, vârsta minimă 30 ani.

două posturi; »
• LUCRATORI GESTIONARI
— minim liceul, experiență în domeniu — • 

un post pentru DEVA, un post pentru £ 
HUNEDOARA.

Se asigură salarii atractive și bonificații | 
funcție de performanțe.

Pentru informații suplimentare și interviu f. 
sunați la 232224, până la data de 20 iunie E 
1997. (6164)

I
!

i

i

ț

1I*I*I
* grădinițele cu program normal nr. 6 și 8 Deva
* (instalații termice și sanitare); școlile generale 
J nr. 1 Deva și Cristur (învelitori, jgheaburi, 
1 burlane).
î Relații suplimentare, respectiv depunerea 
« ofertelor în plic închis, Ia Centrul de Execu- 
« ție Bugetară Școlară Deva, până în data de 
J 27 iunie 1997. ’
«

CENTRUL DE EXECUȚIE 
BUGETARA ȘCOLARA DEVA

str. Mihai Eminescu, nr. 17 
Solicită oferte pentru executare de lucrări 

reparații la următoarele unități școlare :

• gilnl oua conaum
• pul came demarai
• pul came creștere
• pul came finisare

• purcel sugari
• tineret porcin
• porci came
• porci reproducție

Produce și comercializează (
• Nutrețuri concentrate • Carne de porc 

• Came de pasăre • Preparate carne

anunți lansarea pe plăți 
a concentratelor 
protelno-vitamino-minerale 
(PVM) pentru următoarele 
categorii de animale:

Concentratele PVM
suni fabricate sub licența

Guyomurc'h Nutricom 
oroduse șl distribuite de S.C. Nutrientul S.A. Pelota

j1.............................n. ■.............................. . . . I.. .................................................................... ................................................ . ..............................
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VAN7.AKI
CUMF.IRAKI

GI, 1970 cmc, 3000 DM, 
negociabil. Informații tel. 
655036. (4133)

• Vând Opel Record, 
ncînmătrlculat, 1800 cmc. 
stare foarte bună. 1200 
mărci. Tel. 714273.

(4181)
Vând motocicletă I.J. 

cmc, stare bună. 
717682.

350 
Tel.

camere, - Micro 15, . bL 65, 
‘etai 4, tel. 629564.

(5800)
• V ând apartament 2 

camere, decomandate, bdul 
Kogalniceanu (fața . Bi
sericii Baptiste), cavou ci
mitir Eminescu. Telefon 
617782.

b Vând autoutilitară 
.,Mercedes" 
1.5 tone, cu 
identitate ți 
ție sanitara 
ceptionaiă. 
la lei

207 D, 
carte ■ de 
autoriza^ 

Stare ex_ 
Informații 

21127
•■O -• • • « a

e v ând apartament 3 
camere (Liliacului), ultra- 
Lmenajal. două boxe, 126 
milioane Tel 221030.

(5786) 
e Vând apartament două 

came-rc ultracentral, mobi- 
4at complet Tel ~
DvV

• Vând urgent 
rienr trei camere 
ttițiri deosebite Tel. 624108, 
<iiU. ora 19 (5741)

e \ ând apartament 2 
.camere ultracentral, ame
najat și grajd animale. 
Informații te1 216608 șt 
2244.T-

220703, 
(5787) 

aparta- 
imbună-

,6167)
b Vând urgent aparta

ment !• camere, central, 
bloc cărămidă, et. I, gaz, 
teleion, zonă 
formații tel 
orele 17 2?

liniștită. In-
056/150702,

(O.P.)
b Vând apartament 2 

camere Iară balcon, tel. 
l'lC'Olt1- 2319-19.

(0186202)
e Vând urgent aparta

ment 2 camere cu îmbv 
nâtățiri. parter, posibilități 
privatizare. ~ 
Armatei, bl. 
GI7502 dună

Deva, Aleea
3, ap. 41, tel. 
ora 16.

(0.184649) 
apartament 2e V and 

str. Minerului, bloc
59, Deva.

(098220) 
JAXEXIM SRL 
vinde prin ma

rtin str. Eroilor, bl.
i, 

acce-

camere, 
::r. ap.

B SC
Orăștie 
gazinul
2 bis (in spatele poștei), 
rochii de mirese și 
sorii nunți, la prețuri fără 
concurentă. Tel. G47028

(5480)
a Vând balanță anali

tica, semiautomată, chi
nezească. 200 graive. cu 
citire prin proiecție. 641974.

(5481)
• Vând casă, încălzire 

centrală, baie, grădină, apa 
curentă, Ruda Brad. Mariș 
Silvestru.

«.Vând 
tSombi, an

(3158) . 
Mazda 929 E, 
fabricație 1984,

sel,
716338,

(4180) 
Vând Fiat Uno Die- 
fabricație 1985. T<='1.

după ora 1G.
(4177)

• Vând apartament 2 
camere, -cu multiple îm
bunătățiri, situat vizavi de 
Liceul Auto, cu telefon 
Informații tel. 229224, sau 
718956.

(4178)
• Vând frigider, stare 

bună, preț negociabil. 
613761.

(5806)
• Vând apartament 4 

camere, ocupabil Imediat. 
Tel. 223337.

(5813)
• Vând VW Jetta Diesel. 

stare funcționare, fără ta
lon. Tel. 345, Gurasada.

(4753)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, multiple îm
bunătățiri. Tel. 220199.

(4752)
• Vând Urgent aparta

ment două camere, 
telefon 620011, preț 
tajos.

• Vând mașină 
electrică rusească, 
pea, electrocompresor mie. 
Tel. 229992.

Dacia, 
avan- 
(-1751) 
cusut 
cana-

(4755)
• Vând batoză Ilonved 

Budapesta. Târnava, nr, 
101 fam. Ursa.

(5811)
• Vând apartament 2 

camere, multiple îmbunătă
țiri, Dorobanți, două căști 
cosmetică. Tel. 223035.

(5810)
• Vând Fiat Ducato 

Bus izotermă 1.8 tone, 
pentru alimente, 6 locuri, 
Informații tel. "’8392.

(5809)
• Vând garaj central,

Simeria, posibilități pri
vatizare sau en gros. Tel. 
661659. ' (5805)

• Vând pui Boxer ger- 
pedigree,

232583,
man, femelă, 
excepțional. Tel. 
orele 16—22.

(5804)
• Vând apartanțent 2 

camere, zona piețe' bloc 
AB 20, ap. 41. . .

(47-19) 
tractor U 650. 
tel. 216048 și

• Vând 
informații 
211651.

• \ and
(4750) - 

apartament

I
(

r

„{•ui- J

„Zile nefericite" petre
cute pe aeroportul Giar- 
mata — Timișoara. îi. 
ziua de .1.1 iunie 1997 (ora 
9,15), în care au pierit ca 
„jerttc ale dăruirii1 două te' 
vieți nestemate ale Avia
ției Românești :

• general IOV STAN 
— comandant aviatic mi
litară, șî

o căpitan c-șlor GRF.TU 
PETRE, GHEORGHE — 
instr, de zbor;

Noi, de aici, din Tran
silvania, din Deva — 
Binținți și Brașov, locuri 
sacre și memoriale ale 
începuturilor aviației ro
mânești, amici .-i colegi 
de breaslă, veteran] de 
armă ai aviației ne 
EXPRIMAM si 'TRANS
MITEM:

WH omnis moriar“ 
cei căzu'i la datorie

NEFASTI DIES"
• Profundul SENTI

MENT DE REGRET și 
COMPASIUNE familiilor 
îndureratej șl întregii a- 
vîații romanești

Semnează : 
din partea :
1. fam. eroului 

-- .AureL Vlaicu 
ItlA șî AURIGA VLAISU, 
cu strănepot ing. Vlaicu 
Popescu;

2. asociația veteranilor 
aviatori: comandor Dr. 
ing. SIXTUS NI@OI.AE 
MAXIM șî ing. GONȚU 
NIG. — Brașov;

3. comandor av. EU- 
SEBIE POPOVIGI (87 ani 
— pilot av. din 1932);

4. mediator asocia! îl — 
sit. av. NIGOLAE IĂN- 
CU, Deva (pilot 1950).

îndolia-

național
— MA-

(5798)
• Vând combină U 445, 

950.000, tractor U 445, dublu 
tracțiune, defect, 4.900.000; 
tractor U 650 fără riîbtOT 
— 5.800.000. Tel. 211400.

(7581)
• Vând Fiat Uno în

matriculat Ilia, tel. 198.
(5796)

• Vând vaci rasa Brună 
de Maramureș. Tel. 545856. 
între orele 15—22, de luni 
până vineri.

(5788)
• Vând ieftin orgă 

octave. Telefon 625983.
(5790)

• Vând caroserie Dacia 
1100, Sântulialm, nr. 15A, 
cu piese de schimb.

• (5791)

5

PIERDERI

• Pierdut certificai cod
fiscal, aparținând SG Ardaf 
SA Hunedoara. Se declară 
nul. (5797)

• Pierdut certificat ac
ționar 3657392, pe 
Daroezi Arpad, 
Gasial Deva. Se 
nul.

• Pierdut carte 
că, pe numele 
Dorina, 
nulă.

numele 
pentru 

declară 
(5902) 

de mun- 
Lupeanu 

Mediaș. 0 declar

- (9372)
• Pierdut legitimație ser

viciu, pe numele Gristea 
Victor. O dedai nulă.-

(4179)
• Pierdut cal negru în 

livada de lângă cimitirul 
Bejan. Relații (cu recom
pensă) Ia familia Gocoranu, 
ap. 29, bl. 76, Micro 
Deva.

ÎNCHIRIERI

• Caut cameră de 
chiriat la casă sau 
Tel, 226644.

• ©fer spre 
garaj. posibil 
Oituz, 621520.

15,

în- 
bloc.

(5808)

Închiriere 
depozit.

OFERTE
DE SERVICII
Societate particulara 

angajează
•

de construcții
urgent zugravi. Inf. Ia tel, 
616795, între orele 7—15.

(5774)

• Filmări video la 
diferite ocazii. Tele
fon 215988.

(579-1)

• Angajez șofer categ. 
D. Deva. Clrigorescu, 21. 
tel. 611618.

(5815)
• SS Uniconf M. SRL 

Deva angajează MERCEO
LOG eu permis de con
ducere .și experiență în 
conducere auto de minim 
5 ani. Tel. 213201, până 
Ia ora -16 sau 222398, după 
ora 16.

(5807)

DIVERSE

• Caut donator de ri
nichi, grupa A2, pozitiv. 
Informații 623744.

(5818/19)
• SG ATLANTIS PRESS 

SRL DEVA a depus do-

cumentațiile pentru - obți
nerea autorizației de me
diu -pentru ■ Atelier repa
rații aparatură electrocas- 
nică, situat în Deva, str. 
Libertății, bl. L4 parter. 
Eventualele sesizări se 
depun lâ APM Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 25; în termen 
de 15 zile.

(5801)
• Societatea Comercială 

COMSlM SA Simeria a- 
nunță scoaterea la licita
ție pentru închiriere a 
spațiului situat în comuna 
Băcia, în suprafață de 
143 mp. Licitația va avea 
loc Ia sediul societății, în 
data de 11 iulie 1997, ora 
10. Relații suplimentare 
la tej. 661513 — ‘661816.

(0186203)
• Primăria comunei Zam, 

județul Hunedoara, orga
nizează depunere de oferte 
pentru lucrări de repara
ții curente la școlile, că
minele culturale, piețele și 
parcurile din comună, până 
la data de 20 iunie 1997. . 
Relații la primăria Zam, 
telefon 102'

(61G3)

• S.G. CORALI S 
PRODCOMEX S.R.L. 
DEVA organizează ur

mătoarele cursuri,: con
tabilitate computeri
zată; secretariat com
puterizat ; utilizare 
calculator PC. La ab 
solvire se acordă di
plomă avizată de Mi
nisterul 
tulul. Tel. 
625110.

învățămân- 
231951 ;

(5826)
• SG DWMBRAVA MI

NUNATA PREST SRL De
va anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției mediu
lui. Eventualele sugestii 
reclamați! 
45 zile Ia

în termen de 
APM Deva.

(5812)
Star Comtrans 
anunță intenția

• S.C.
SRL Brad 
de autorizare din punct 
de vedere al mediului 
magazinului din Brad, 
lancu, - bloc 
Gontestații și 
APM Deva, în 
30 zile.

a 
A. 

43, parter, 
sugestii la 
termen de

(186204)
• S.G. Sharm Alba 

[ulia, Piața Iuliu Maniu, 
1—3A, oferă la cele mai 
accesibile prețuri mate
riale stomatologice.

COMEMORĂRI
• Se împlinesc doi 

de când ne-am despărțit 
pentru totdeauna de draga 
noastră

ELENA MOCANII
din Orăștie. Păstrăm 

neștearsâ imaginea chipului 
el' luminos, ("iul Marcel ’și 
familia.

ani

■ Soția Verginica, 
copiii Dorcl, Mihai 
șl Mihacla reamintesc 
celor ce l-au cunoscut 
că se împlinesc 6 
săptămâni de la moar
tea fulgerătoare a 
celui co a fost

MI1IET -VAS l LE 
DOREL

la vârsta de 48 uni. 
Parastasul de po

menire — luni, 16. 06. 
la cimitirul din Gura- 
barza. Ne-aj lăsaL 
casa pustie, suflete1 e
zdrobite și pline de 
durere. Gât trăim pe 
acest pământ to vom 
plânge și te pomenim.

(5825)

+
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1 ma«

'cea
J vooioc, viwi u:i x.ijx
Irul „cuvântul liber*1 este, începând 
4CU 1 IULIE A.C., DE 6000 DE LEI/LI NA plus 
4 taxele poștale.
Ide _________ r_______ ,
* față de cumpărarea cu bucata
*I*
* I*J __ _______ ..___
♦ se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ si 
♦la factorii poștali — numai cu bani în nume-
♦ rar —, iar la RODIPET Deva — nrin vira-
• meni. Relații la telefon 21 39 
j RĂMÂNEȚI CU NOI !
I + I*
I +I+.«

I
I

Bl ii • IAbonament la ziarul
^B ■ B b B A mb BB b B B B a sb bb •

V.-. • ZX

„CUVÂNTUL LIBER*',, I •. I . M I -- A.
,CUVÂNTUL LIBER" este cotidi ui cel 
apropiat de dumneavoastră.
Abonamentul rămâne în continuare calea 
mai avantajoasă de procurare i ziarului. 
COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZI A

Avantajul abonamentului este liilent 
9 exemplare primite gratuit pe lună.

NU UH ATI: REiNNOlȚIVX ABON A 
MENTUL LA „CUVÂNTUL HER*.  Iar 
dacă nn aveți abonament, solicitați I rlo 
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele

*

I•
Iw

l

Deva. str. Libertății,cu sediul in
Vinde prin

DIRECȚIA DE TELECOM! Nl( VIII 
HUNEDOARA

ț următoarele materiale si obiecte de inventar 
* din dezafectări:

Uși diferite cu toc, ferestre 2 Canute re- 
1 zervoarc !VC fontă, căzi baie — 1500, cădite 
I duș fontă, elemente calorifer, console latoar. 
j cazane încălzire l’AC 20 și PBL 15, injectoa- 
jre, tubulatură ventilație, paravane balcon, co- 
lvoare mochetă, carpete plușate, prosoape baie. 
J pături lână și tufted, ]>ernc.

Licitația se va ține la * ut i-B;><
jîn datele de 23 și 24 iunie 1997. ora 10. 
| Informații suplimentare |a, telefoanele . 
J 201291; 230229.
I 

I
I +’

1 
I

CONSILIUL LOCAL 
SANTAMARIA ORLEA, 

JUDEȚUL HUNEDOARA

Oferă pentru privatizare, prin orice formă 
legală convenabilă ambelor părți, construcțiile 

î aparținătoare fostului Complex de ingra •’ 
țnerct bovin din localitatea Bărăștii — Ilațe 
îgului, împreună cu terenul necesar desfășu
* rării activității.
♦ Cei interesați vor depune oferte la sediul
* Consiliului local Sântămăria Orlea. Informații
• la telefon 051/770630.

♦ • •

i

MARI REDUCERI DE PREȚURI
ÎN PERIOADA 28 MAI - 28 IUNIE a C

ki.. m
t

vor muri nicioda-

Informații prin S C 'Cuvântul liber" S.A 
DEVA, sfr 1 Decembrie- m 35 k-i 211275. 
fax 218061
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j j ViXZi jj.ia i.ala ur /iTr.i.TiTi ,

Duminică, 15 iunie 1997• Sâmbătă, 14
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