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Organizatorii concursului de manager de laTalc - 
Dolomita Zlaști vor fi chemați în fața instanței!

Numirea echipei mana
geriale la S.C. Talo-Do- 
lomită S.A. Zlaști de că
tre DRP II din cadrul 
FPS București a creat 
multe controverse. Pentru 
înțelegerea situației, deși 
ziarul nostru a descris la 
timpul potrivit în amă
nunt ce s-a întâmplat, re
amintim cititorilor că la 
concurs s-au prezentat 
t>atru echipe. După de
rularea concursului, orga
nizat la sediul societății, 
reprezentanții FPS și FPP, 
de comun acord, au sta
bilit ordinea competitori
lor, în baza rezultatelor

Când Dumnezeu le dă oamenilor mintea cea bună...
I’rintr-o hotărâri- a ®u- 

vernului României, baza 
materială, constând din ca
pacități de producție și 
clădiri ale fostelor asociații 
economice intercooperatiste 
(AEI), a fost-trecută în ad
ministrarea și apoi în pro
prietatea consiliilor locale. 
Unele s-au dovedit intere
sate de acest patrimoniu ce 
le-a picat pleașcu, altele 
au considerat aceasta o be- 
■lea in plus și nu s-au ocu
pat de preluarea lor. Ul
terior a intervenit și o ho
tărâre a Consiliului jude
țean, care a reglementat 
trecerea în patrimoniu, mai 
aproape de condițiile lo
cale ale județului nostru.

Consiliul local Ilia a 
preluat astfel ^patrimoniul 
reprezentat de fostul Com
plex de vaci pentru lapte

-La fi e.ti«^cuit
Un teatru profesionist, 

1 chiar dacă ființează în 
. provincie, și înlr-o peri

oadă de timp mai puțin 
propice actului cultural 
veritabil, rămâne tot tea
tru profesionist, atâta 
vreme cât prin arterele 
și venele personalului 
sau de conducere, artis
tic, tehnic și adminis
trativ, circulă competen
ță, dăruire și talent întru 
slujirea Thalicî și iubi
torilor de teatru. Astfel, 
am gândit participând la 
recenta premieră a Tea
trului dramatic „t.D. 
Sirbu" Petroșani, vu pie
sa — în fapt, o savuroa
să comedie — „ISPITA", 

obținute: locul I — O. 
Chira, C. Vasilc, 9,088 
puncte; locul II — I. Bîr- 
san, V. Zaharia, 8,913 
puncte; locul III — S. Spă
tar, D. Vasii, 8,685 punc
te; locul IV — C. Cornea, 
N. Radu, 8,463 puncte. £u 
toate că numirea echipei 
manageriale s-a făcut eu 
încălcarea Legii 66, fapt 
recunoscut și de către u- 
nul dintre reprezentanții 
în AGA, în final, după 
o discuție colaterală a ac
tivității profesionale și 
manageriale la București 
(cel puțin pentru trei e- 
ehipe din cele patru).

de la Bacca. înaintea «1- 
cestei preluări, patrimoniul 
era administrat de socie
tatea comercială „Calatis" 
S.A. Ilia.

în urmă cu ani, între a- 
ceastă societate și o persoa
nă fizică, pe nume Pavc-l 
Capotă, a intervenit un con
tract prin care prima sub
închiriază persoanei fizice 
spații construite în supra
față de 115 mp din patri
moniul reprezentat de com
plex, în scopul de a organi
za în ele o mică secție de 
fabricat cașcaval cu ma
terie primă din zonă. De
spre termenii în care a fost 
redactat contractul, s-ar 
putea spune multe, dar nu 
e cazul. Ne mulțumim a 
arăta doar că Pavel Ca
potă nu era pur și simplu 
o persoană fizică, ci unul

dramatizare de Dumitru 
Velea, după o proză 
scurtă' a popularului

Cronica 
teatrală

scriitor român interbelic, 
Damian Stănoiu.

Premiera absolută a 
respectivii piese s-a pe
trecut chiar în după-a- 
miaza zilei în caro șe 
dezamorsase, în Valea 
Jiului, conflictul de mun
că Ivit, anterior, pe a- 

DR1’ II București a tre
cut de pe locul III pe lo
cul I, echipa formată din 
Simion Spătar și Dorin 
Vasii, iar echipa Ovidiu 
Chira — Vasile Constan
tin, care a avut cel mai 
bun rezultat, a fost trecută 
pe locul II.

De la acea dată s-au 
depus mai multe memorii', 
s-a bătut la mai multe 
uși pentru a se rediscuta 
decizia FPS-ului, însă ori
ce demers a rămas în 
zadar.

Singura speranță a .ce
lor neîndreptățiți de de
cizia FPS, după cum nc-au 

din cei trei asociați ai S.C. 
„Prolactina" SRL Ilia, au
torizată prin sentința ci
vilă nr. 387/S.C./1994 : Pa
vel Capotă, Ștefan Capotă 
și Radu Dumitrean.

în 10 aprilie 1997, Consi
liul local Ilia — de data 
aceasta administrator și 
proprietar legitim al res
pectivului patrimoniu, re
prezentat prin primarul 
Nelu Ardelean, încheie cu 
S.C. „Prolactina" SRL con
tractul de închiriere nr. 
877/10.04.1997. Spațiul „se 
închiriază cu destinația — 
prelucrarea laptelui filtru 
sanitar".

„Prolactina" este, deci, 
același agent economic ca
re și înainte de 10 aprilie 
desfășurasc activitate de 
producție în spațiul de 115 
mp din complex. Numai 

ceste meleaguri și mare 
mi-a fost bucuria că în 
sala de spectacole erau 
câteva sute de spectatori, 
avizați — adică dintre 
cel care știu cum să re
acționeze pe parcursul 
spectacolului.

Beneficiind dc un sce
nariu, inspirat realizat, 
cât și de o regie demnă 
dc un teatru național, 
ambele aparținând direc
torului teatrului, scriito
rul Dumitru Velea, spec
tacolul cu piesa „Ispita" 
a constituit o revelație, 
atât pentru criticii de 

Prof. PETRIȘOR CIOROBEA

(Continuare în pag. a 2-a) 

spus cei în cauză, a ră
mas justiția, în acest caz 
fiind introduse recent, mai 
precis pe 16 iunie a.e., la 
Judecătoria din Hunedoa
ra. o acțiune în Instan
ță, prin care se solicită 
anularea deciziei FPS.

1N LOC DE FINAL... 
ANOMALIA UNUI 
PROCES VERBAL

Procesul verbal înche
iat la 20. 11. 1996, cu 0-

CORNEL I’OENAR 

(Continuare în pag. a 8-a}

că, cei care au încheiat con
tractul în numele proprie
tarului de spațiu nu l-au 
încheiat pe 115 mp ci pe 
... 340 mp. Și-au dat seama 
de gafă abia când a mai 
apărut o cerere de spațiu 
de producție, din partea 
lomnului ing. Dimitric 
loschici (fost director al 
complexului A.E.I.) și a 
asociatului dumisale, dom
nul Dorin Sorea. Atunci 
primăria l-a somat pe re
prezentantul S.C. „Prolac
tina", Radu Dumitrean, să 
se prezinte la primărie, 
pentru încheierea unui nou 
contract, pe spațiul care i-a 
fost închiriat inițial și să 
predea spațiul excedentar.

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

ORAȘTIE — CETATEA. l oto AVION SO< UI

în vremea din urmă, 
mă conving din ce în ce 
mai mult că violența e 
înscrisă în codul genetic 
al omenirii. Oare nu e 
semnificativ că balada ca
re stă la începutul cul
turii noastre relatează pu
nerea la cale a unui omor 
urmat de tâlhărie ? Sigur, 
nu suntem un caz singu
lar: toate epopeile cu ca
re încep culturile popoa
relor nu sunt decât isto
risiri ale unor întâmplări 
sângeroase. în destinul o- 
menirii, de la vremea ca
vernelor până azi, nu e 

ceas care să nu fie mar
cat de violență. Ar fi fost 
de așteptat ca, o dată cu 
dezvoltarea civilizației, să 
se poată consemna șl o 
diminuare proporțională a 
violenței. Nu s-a întâm
plat deloc așa. Dimpotri
vă, în loc să diminuez®) 
violența e în creștere. Ba 
mai mult : în timp ce în 
trecutul istoric și mitic 
violența are întotdeauna 
o explicație, o justificare, 
o motivație, azi ea se ma
nifestă gratuit, din sa
dism, din pură resurecție 
a „instinctului bazic". A 
făcut valuri de curând .ști
rea atrocităților gratuite 
comise în Somalia de tru
pele ONU. Au excelat în 
această „distracție" soldați 
canadieni, belgieni și în 
primul rând italieni, a- 
dică ai unor țâri de înal
tă civilizație. într-un te
lejurnal ni se ofereau 1- 
maginile bulversante ale u- 
nor cercetători dîntr-un la
borator american, oameni 
de știință cum ar veni, 
care chinuiau niște biete 
maimuțe doar din plăce
rea de a chinui. Lucruri

I
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CURSUL VALUTAR
26 IUNIE

cofațfi ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe p!ața valutară. Prezenta liste 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții elective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.

• 1 dolar SUA — 7003 Ier• 1 marcă germană - 4060 lei• 100 yeni (aponeri — 6151 lei• 1 liră sterlină — 11662 lei• 1 franc elvețian — 4868 lei• 1 franc francei — 1203 le<• 100 Urc italiene - 415 lei

Curburile incluse in această listă au 'la 0.:

care nu se petreceau în 
vremea cavernelor, dar se 
petrec pretutindeni azi, în 
pragul mileniului trei. în- 
tr-un recent interviu pri
lejuit de Târgul interna
țional de carte de la Bu
curești, dl Octavian Paler 
mărturisea că se teme 
„din ce în ce mai mult 
de. ceea ce poate strica în 
om civilizația. Eu — zi
cea dânsul — am o obse- 
sie: aceea că într-un pro
gres materia], tehnologic, 
se poate ascunde uneori 
un regres sufletesc grav, 
chiar dramatic. Impresia 

mea este că lumea se a- 
flă pe acest drum". Nu 
e nici o îndoială că lumea 
se află pe acest drum. 
Când nu e guvernată de 
cultură, civilizația duce la 
degradarea și regresiunea 
moravurilor. în fiecare din
tre noi zace latentă bes
tia ancestrală. Dar cu cât 
stratul de cultură sedi
mentat peste ea este mai 
masiv și mai profund asi
milat, cu atât riscul de 
a ne manifesta violent es
te mai mic. De prisos să 
mai precizăm că în con
ceptul de cultură e inclus 
și cel de religie. Așadar, 
cultura e singura forță ca
re poate constitui o contra
pondere la violența în as
censiune. Din păcate, cea 
mai mare parte • a celor 
ce guvernează azi lumea 
nu înțelege ac«tst adevăr, 
investind prioritar în teh
nologie și mizând exclu
siv pe consumul material. 
Redusă doar la progresul

RADU CIOBANI)

(Continuare m pag o 2-a}
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tehnologic și consum, ci
vilizația duce la masifi- 
care, robotizare, imbecili
zare, dezumanizare. Iar 
cultura, 'devenită tot mai 
greu accesibilă iși redu
ce involutiv raza de in
fluență benefică, cu ade
vărat civilizatoare.

Un rol nefast îl au ne
îndoielnic și mijloacele de 
informare aservite tot mai 
sevei imperativelor „co
merciale". Toate știrile 
din ziare, toate telejurna
lele sunt dominate de fi
guri patibulare, de estro- 
piați moral, de dezaxați,
de brute analfabete sadi
ce, aflate la limita subu
manului, care se taie, se 
spintecă, se toacă-n nap, 
Se belesc, se 'ncendiază, 
ca în cea de pe urmă bol- 
gie a infernului. Astfel 
s-a spulberat și mitul nar
cisist al românului tole-

• «rCând Dumnezeu le dă 
oamennor mintea cea bună... la

(Urmare din pag. 1}

în caz contrar, S.C. „Pro
lactina" SRL. era amenin
țată cu evacuarea. Ușor de 
zis, mai greu de acceptat. 
Prolactina a investit bani 
în acele spații, spre a le 
face adecvate producției de 
brânzeturi. Și apoi nu este 
marc păcat să desființezi 
o unitate de producție cu 
capital privat, acum când 
80 la sută din întreprinză
torii cu capital privat fae 
comerț ? Ața a gândit și 
Radu Dumitrean, adminis
tratorul, la această oră, al 
S.C. Prolactina. Mai ales 
că avea de partea lui un 

i contract; și a cerut sprijin 
'i ziarului nostru și Prefec- 
1 turii județene.
/ Marți, 24 iunie, ne a- 
i flam la . Complexul de la 
( Bacea.
i — Nu mai e nevoie să

■ interveniți — ne-a Întâmpi
nat Radu Dumitrean. Am 
căzut la înțelegere cu cei
lalți șolicitanți de spațiu; 
cei 340 mp să-i îinoărțim 
pe jumătate și să f desfă
șurăm fiecare activitățile

' pe care ne-am orofilat; eu 
producție de cașcaval din 

/lapte de vacă colectat din 
i zonă, iar dumnealor, pro
ducție industrială de car
ne, cu materie primă din 

. fermele proprii. Mă gân- 
'desc foarte serios să < reez 
și eu aici o mică crescă
torie de porci, în a căror 
furajare să folosesc ți pro
dusele secundare, rezultate 
de lă prelucrarea laptelui 

, și să valorific materia pri
mă tdt prin societatea dum- 
'nealOh: 'Ne: putem înțelege, 

i și ne'îhtelegein. ’
; La: Consiliul local llia a- 
ibordăm problema acestor 
contracte de închiriere, a 
spațiilor de la fostul com*

■ plex. în scopuri producti
ve, cu dl Dumitru Orbo-

Despre
(Urmare din oaș II

naș, viceprimarul consiliu
lui.

— Cu Prolactina, s a în
cheiat din greșeală ’ con
tract pe 340 mp de supra
față închiriată. Nu vom e- 
vacua Prolactina din spa
țiul în care desfășoară a- 
cum activitate de producție. 
Vom încheia un contract 
nou.

— Ni sc pare cam mică 
chiria pe spațiile închiria
te ?f

— E stabilită, cu aproba
rea consilierilor, pornind 
de la faptul că, cei care 
închiriază, investesc în a- 
ceste spatii. Este forma prin 
care administrația locală 
îi poate ajuta.

Este bine când Dumnezeu 
dă românului gândul cel 
bun. Din ceea ce putea fi 
la un moment dat un coa- 
flict de interese economice, 
rezolvabil numai pe calea 
"justiției, este gata să se 
nască încă o afacere profi
tabilă, pentru bugetul lo
cal al Iliei.

Am gustat cașcavalul 
făcut la Ilia de Prolactina. 
Este “xcelent ! Nu-i recla
ma mascată, e adevăr * 1 Nu 
mai adăugăm decât că Pro
lactina colectează și valori
fică zilnic 1000 litri de lap
te din satele Bretea Mure- 
șană, Sîrbi, Valea Lungă 
și Bacea; deocamdată. Că 
dă de lucru la 4 oameni 
(salariați ai societății); 
deocamdată.

Cât despre calitățile ma
nageriale ale fostului direc
tor de complex, Dimkrie 
Ioschici, avem convingerea 
că din ceea ce va între
prinde domnia sa și aso
ciatul, nu poate să lașa de
cât ceva profitabil, pentru 
comună, pentru, locuitorii 
ei și pentru economia zo
nei Ilia.

Da i Doamne evreului 
mintea de pe urmă a ro
mânului; sau mai bine cfâ- 
i-o la timp românului.

II

$

h

violență
rant, milos, blajin, eu fri
ca lui Dumnezeu. Și asta 
în timp ce cartea ajunge 
la prețuri fantasmagorice, 
paginile de cultură din 
marile cotidiene sunt dis- 
parente, iar la televiziuni 
cultura e tot cenușăreasa 
de la ore târzii, sufocată 
de gunoiul filmelor care 
exhibă violența. Am ajuns 
la momentul adevărului 
că nici în privința aceas
ta nu suntem cu nimic 
mai buni decât alții, de 
aiurea. Ba poate că mai 
răi, de vreme ce ne poa
te trece prin cap ca, în 
această situație dezastruoa
să și după lărâmarea sis
temului sanitar, să redu
cem cifrele de școlarizare 
și pe cei meniți să poarte 
tineretul spre lumina cul
turii. în felul acesta am 
creat toate condițiile pen
tru înflorirea nestinghe
rită a violenței. Bravos, 
națiune, halal să-ți fie I

R

(Urmare din pag. 1)

teatru prezenți în sală, 
veniți din Cluj-Napoca, 
București, Oradea, cât 
și pentru spectatori. S-a 
aplaudat și s-a râs, co
pios, cu mare decență, 
însă, la vederea și au
dierea dialogurilor din
tre călugării habotnici, 
părintele Ghervasie, In
terpretat cu talentu-i cu
noscut de actorul Florin 
Plaur fun împătimit al 
scenei) și părintele Ghe- 
lasie, în pielea căruia 
a intrat, admirabil, ac
torul George Negraru (un 
alt -împătimii. al scenei, 
mai ales satirico-umoris- 
tice). Au mai susținut cu 
profesionalism, smulgând, 
pe cinstite, aplauze sălii, 
actorul Mihai Clita, în 
rolul ierodiaconului Ilarie 
și, nu în ultimă instan
ță, talentatele tinere ac
trițe Simona Burtea, în 
rolul Motanului Năstase 
și Izabela Badovics, 
rolul Matei.

Evoluând intr-un 
vers scenic subtil gân
dit și realizat, funcțional 
pentru intenționalitatea 
regizorală, de scenograful 
Elena Buzdugan, actorii 
realizează, armonios, prin 
mișcarea scenică și re
plici, o spectaculoasă sa
tiră, cu inflexiuni umo
ristice, flagelând habot
nicia religioasă (aici, or
todoxă). Pentru că, ori
ce ar spun# cineva, pri
vind la prima veaere 
spectacolul și necunos- 
Când textele lui Ddmian 
Stănoiu, anume cum că

I
î

ZAVW.VASW/AWWAW.V.’WA’.WA*

VINERI, 27 IUNIE

I

CTVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!;

8,40 Meridianele dansului 
(r); 9,10 Cultura în lu
me (r); 10,00 Știri; 10,05 
Mag.-satelit; 10,45 D.a;
11,10 Șeicul (r); 12,00 Știri; 
12,05 Media-club (r); 12,50 
Microrecital Dida Dragon; 
13,00 TVR Cluj-N.; 14,00 
Știri; 14,10 1001 audiții; 
15,00 TVR lași; 16,10 Le
ge și fărădelege; 16,30 
America sălbatică (do); 
17,C' Știri; 17,10 Em. în 
Ib. germană; 18,10 Katts 
ți câinele (s); 18,40 Sce
na politică; 19,15 A fost 
odată un „Cerb de Aur" 
(d); 20,00 Jurnal; 21,00 Să 
râdem cu Mr. Bean (s);
21.30 „Cerbul de Aur".
Concursul de interpretare 
(p. II, d); 23,55 Jurnal;
0,25 „Cerbul de Aur" Re
cital Iris (d, p. I); 1,00 Să 
râdem cu Mr. Bean (s);
1.30 „Cerbul de Aur". Re
cital Iris (d, p.ll). 

piesa aceasta, în textul 
ți montarea ei sce
nică ar „ataca" sau „ri
diculiza" călugăria orto
doxă, și implicit credin
ța, prejudîciind biserica

Cronica teatrală
majoritară a neamului 
românesc, îl asigur că 
greșește. Ba, din contră, 
comedia de față îi înva
ță pe enoriași cum să nu 
greșească în Postul Paș- 
telui, săpunând canoane
lor pisoii și animalele do

doi pisoi.Sccnj din spectacol 1 părintele Ghervasie și

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8.00 Din lu

mea științei; 8,30 O.a; 9,00 
Muz. pt. toți; 10,00 Mai
gret ți afacerea Sf. Flacre; 
(f.p.); 11,25 Do.; 12,35
D.a; 13,05 Trei pentru o 
mască; 14,00 Recital She
ryl Crow *(«■);  15,30 Con
viețuiri; 16,20 Secretele ni
sipului (s); 17,15 Bursa in
vențiilor; 17,45 Șeicul (s);
18,35 Ajută-te singur!; 19,00 
Remember Sergiu Celibi
dache; 21,05 Ultimul tren; 
22,05 TVM Mesager; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,20 Din 
viața rromilor; 0,05 Bucu
riile muzicii.

(ANTENA 1)
6,30 In vizită la Antena 

1; 9,50 Viața în trei (s);
10,30 Iluzii (r); 11,20 Fe
meia Terminator (f/r); 13,10 

mestice, de curte, spre a 
fi plăcuți Domnului, dar 
înjurând ți apostrofau- 
du-și confrații de breas
lă, în același timp. Or, 
ei doi nu reprezintă cle

rul și călugăria ortodoxă.
Postul Mare al Paște- 

lui, trăit și comentat — 
— în prima parte — de 
către cel doi călugări ha
botnici, la modul ridicol, 
trăit și comentat în 
partea a dova a come

Comoara templierilor (s); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 Co
dy (s); 16,55 Știri; 17,00 
Iluzii (s); 18,55 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Jucătorul, hoa
ța ți... Oscar (co. Italia 
1996); 23,10 Știri; 23,15 
Milionarii de la....; 0,30
Sex-Jazz (co. er. SUA).

(PRO - TV]
7,00 Oru 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 MASH țs);
10.30 Forța dragostei (r);
11,15 Fort Boyard (cs);
12.30 Am întâlnit și ro
mâni fericiți (r); 12,55 Știri; 
13,00 Stepford Husbands (f. 
SUA *96);  14,40 D.a; 15.00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr 
ți neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (s); 17,30
Xena, prințesa războinică 
(s); 18,15 Rătăciți în tran

•I

diei de către cei doi pi
soi șl, în cele din urmă, 
„rupt" de către călugării 
„supuși patimilor ome
nești", creează tot farme
cul spectacolului. Fina
lul, însă, vine să, flagele- 
ze habotnicia și incorec
titudinea lor, printr-o rea
lizare scenică demnă de 
un teatru național.

In orice caz, deschide
rea stagiunii 1997—1998 
va avea pentru teatrul 
din Vqle o piesă de re
zistență și de mare suc
ces, atât la 
în turneele 
din țară

Nu uitați, 
riția in' toamnă ,a afișe
lor cu piesa „ISPITA" >

sediu, cât ți 
din județ ți

așadar, apa-
»

ziție; 19,00 Știi ți câștigi! 1 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Juca- ! 
ia II (f.gr. SUA 1990); 23 "9 

Știri; 23,15 La limita impo- ț 
sibilului (s); 0,00 Sport la ( 
minut; 0,15 Zona Crepus- } 
culară (s); 0,45 To Kill A 
Mockingbird (f SUA 19639

(OEVÂSÂfi)
7,00 Dulce ispită (r); 8,M 

Desene animate; 8,30 Pro
vocarea naturii |s); 9JM 
Micile lecții (s); 9,30 Far
macia de gardă (r); 10,00 
Dulcea >asăre a tinereții 
(f); 11,30 Max Glkk (r); 
12.3Q Brigada de șoc (s); 
13,00 Videotext; 17,00 Dul
ce ispită (s); 18,00 Desene 
animate; 18,30 Rădicai 
Power (s); 19,00 Life's Lit
tle (do.); 19,30 Farmacia 
de gardă (s); 20,00 Să sal
vezi copiii (f); 21,30 Max 
Glick Is); 22,30 Kelly M; 
23,00 Skin Deep (H; 0ț3b 
Film erotic; 1,30 Videawat.
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Să străbați satele hu- 
ncdorene și câmpurile in 
această lună este o des
fătare mai ales pentru 
orășeni. Atâta pace și 
armonie respiră aceste 
locuri, exprimând o da
tă tn plus nemărginita 
iubire a Creatorului fa
ță dc noi oamenii, fă- 
etifi după chipul șt ase- 
mănarc sa.'

Era zi dc Sânziene și 
fterUc eu acest nume a

Sfințire
Duminică, 22 iunie — Ce coincidență : 

M «iua în care, in urmă cu 46 de ani, 
Mareșalul a comandai Armatei Române 
„Vă ordon să treceți Prutull" — ia Mi- 
cănești, in comuna Zam. a avut loc sluj
ita religioasă de sfințire a Troiței, ridica- 
Uin memoria eroilor neamului.

Slujba de sfințire a săvârșit-o preotul 
(•■ei Borza. Pictarea troiței, ca în mul
te alte cazuri din zonă, a făcut-o pe gra
tia o demnă fiică a comunei Zam — Ana 
Banciu, din Cerbia, artist plastic și in
terpretă, dăruită de Dumnezeu cu har 
neasemuit in interpretarea cântecului 
popular românesc. (I.C.)

Se va face 
dreptate

După câte se arată, nici la Gurasada 
fcegea fondului funciar nu a fost aplica
tă in litera și spiritul ei, ci în spiritul 
unor interese de grup sau dc profit per
sonal, necuvenit.

Multele reclamați! adresate Comisiei ju
dețene de fond funciar de Pe lângă Pre
fectura județului au „născut" în sfârșit 
reacția așteptată.

Marți, 24 iunie, comisia constituită în i 
urma controlului Prefecturii de către Pri
măria comunei Gurasada a pornit la lu
cru. pentru restabilirea adevărului despre 
proprietate, în cazul a 32 de cetățeni, ca
ve au primit mai mult pământ decât li 
se cuvenea după acte, potrivit Legii 18/ 
1OT1, in timp ce alții au primit doar ju
mătate din ceea Ce li se cuvenea.

Să sperăm că se va face dreptate. Ma- 
ăsrilalea cazurilor sunt situate în satul 
Gothalea. (I.C.)

veau ceva din străluci
rea soarelui și un par
fum cald care pe alo
curi se asocia cu cel al 
teilor, sporind senzația 
de încântare pe care o 
ai în mijlocul naturii. 
Era o zi însorită în care 
lumina soarelui dezmicr- 
da câmpurile pustii de 
lucrători șl satele mar
cate dc această sărbă
toare a verii.

Prin sate, aerul de 
sărbătoare era sporit de 
coronițele din sânziene 
șl trandafiri, atârnate la 
toate porțile, inclusiv la 
biserică și la Primăria 
Zam. După o străveche 
credință, aceste coroni
țe au darul să ferească 
gospodăriile de rău, să 
atragă asupra lor bclșu- 
!I* *l-

74 de abonați. La sat, 
față de oraș, relația sluj
bașilor poștei cu sătenii 
este, în numeroase 
zuri, de prietenie sau 
bune cunoștințe, ceea 
se reflectă pozitiv 
ambele părți. „Dacă 
întâmplă ea emul să 
plecat la câmp, când 
reînneiese abonamente
le, poștașul îi face din 
oficiu abonamentul".

Ca și altă dată, tran
dafirii din grădina ce 
înconjoară sediul poștei 
din Gurasada emanau 
prospețime și parfum. 
Dna Aurora Opriș avea 
o zi mai aglomerată. în- 
locuind-o pe șefa oficiu

— se poate circula pe aici 
în condiții omenești".

• în centrul de comună, 
pe strada Unirii, s-a ex
tins iluminatul public, pe 
O lungime de 800 ml. A- 
celași gen de lucrări se fac 
în satul Bacea, unde du
pă ce s-au tras firele ur
mează să fie instalate cor
purile de iluminat.

• Sunt prevăzute pentru 
modernizare străzile A- 
vram Iancu și Ștefan cel

Mor satele izolate!
Comunu Gurasada numără 11 sate. Ce

le mai multe dintre ele — Dă nu Iești, Runc- 
șor, Vica și altele — sunt Izolate de ar
terele principale de circulație. Consecin
ța este cea care amenință, de zeci de ani, 
toate satele izolate: depopularea, îmbă
trânirea și... moartea. Primul semn în da
tele comunei îi dă populația școlară. Sa
tele Dunulești, Câmpuri de Sus, Runcșor, 
UHeș, Boiu de Jos au școli, dar nu mai 
au elevi.

„De la Dănulcști — spune cu tristețe 
primarul Victor Ilaneș — mai vine lu 
școală la Cărmăzâneșii un singur copil, 
a| unei familii sărmane, fără venituri, 
care e întreținut ia școală de o familie 
de suflet din Cărmăzănești. (I.C.)• ••••••••••*•*•*•*•  
Vor avea cămin nou

La Primăria Zam am întâlnit-o pe dna 
Ana Banciu care, pe lângă „funcția**  de 
interpretă de muzică populară (ipostază 
în care e cunoscută), este și directoarea 
căminelor culturale ale comunei. Dumnea
ei mărturisea că Ia Căminul cultural Zam, 
după repararea acoperișului și exterioru
lui, nu s-a mai făcut altceva. Și nu pen
tru că n-ar mai fi nevoie să se facă. Dim
potrivă! Ar trebui refăcut interiorul, re
zolvată încălzirea acestuia, dotarea sce
nei, ca să punctăm cele mai importante 
lucruri.

Dar aceste necesități se amână deocam
dată, pentru că există o altă prioritate 
— noul cămin de la Almaș Săliște. La 
construirea acestuia se dă zor, sperându-Se 
ca în această toamnă să fie inaugurat. 
De aceea fondurile au fost dirijate spre 
noul local, acestea neputând acoperi chel
tuielile și pentru nevoile celui din Zam. 
Bine că se mai poate totuși construi ce
va în domeniul culturii, azi când mai 
mult se dărâmă din lipsă de fonduri sau 
de beneficiari (în muJto sate de munte 
nu mai are cine Ie trece pragul).

*
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Lume, lume, ca
Cu mult înainte de a in

tra în Ilia am văzut o a- 
glomerare de oameni și a- 
nîmale. Era târg de vite 
la Ilia. „Dar nu numai de 
vite, ci pentru tot felul de 
produse", avea să prccizc2- 
ze ulterior un localnic. Și.

*

(

îl

...Ei sunt cei cu veș
tile. Uneori plăcute, alte
ori mai puțin. Ei, fac
torii poștali, sună mereu 
la ușile noastre. Și 
că o zi pe lună sunt 
teptați cu nerăbdare 
vină cu pensiile, în 
lelalte sunt așteptați 
mic și de mare cu emo
ție, curiozitate și interes.

Pe șosele și drumuri 
line, dar și pe cărări de 
munte, greu de escala
dat, pe jos sau cu bici
cleta, dar mereu cu tol
ba enormă pe umăr, poș
tașii aduc in case și în 
suflete lumină.

Am trecut marți pe la 
câteva oficii din mediul 
rural.

Oficiul poștal din Zam. 
Cu toate că era în con
cediu de odihnă, pe dl 
diriginte de oficiu, 
Suciu, l-am întâlnit 
sediul poștei. „Am 
cut pe aici să văd 
noutăți mai sunt”. Numă
rul abonamentelor Ia 
„Cuvântul liber", cum 
spunea, se menține ace
lași. Există în zonă 
nă pătrundere a 
locale, raportat la 
oficii urbane, cu o 
lație mult mai numeroa
să. Reținem că factorii 
loan Nistor, care ser
vește sătenii din Sălci va

da- 
aș- 
să 

ce
de

Ioan 
la 

tre
ce

o bu- 
presei 
unele 
popu-

Lucrări gospodărești în
• Cum am aflat de la dl 

Liviu Orbonaș, viceprima- 
rul de la Ilia, în unele sa
te ale comunei s-au efec
tuat recent câteva lucrări 
de interes obștesc.

• La Bretea Mureșană. 
s-a reparat drumul care 
leagă satul de stația CFR. 
A fost transportată piatră, 
care a fost apoi împrăștia
tă de-a lungul străzii. „A- 
cum — spuneau localnicii 

într-adevăr, trecând din
spre Casa de Cultură spre 
Primăria Ilia ne-am aflat 
aproape... în inima târgu
lui. Lume multă și pestri
ță, mașini și căruțe, măr
furi de tot felul: de Ia le- 
gume-fructe, îmbrăcăminte

și Pojoga, a ajuns la a- 
abona- 
ziarul 

apoi
proape 100 de 
mente numai la 
județean, urmând
Stelian Godmeștean (Tă- 
mășești șl Glodghilești), 
cu 84. în localitatea cen
tru de comună, 
țiile poștale ic 
ează Teodor nan și are

presta- 
efectu-

POȘTAȘII

ca- 
dc 
ce 
de 
se 

fie 
se

la târg
și obiecte de uz gospodă
resc la casete audio. F’ 
peste toate răsunau rit
muri bănățeano-sârbești, 
plutea o atmosferă destin
să de sărbătoare șl voia 
bună, fum de grătar.

de
Vica, 

respectiv, 
șl Dânu-

lui, aflată In concediu. 
Avea de transmis man
date telegrafice, de a- 
chitat alocații, alte pres
tații care nu constituiau 
pentru dumneaei o pro
blemă, datorită experien
ței îndelungate In ace
lași loc de muncă.

„Pe primul loc ca nu
măr de abonamente — 
spunea — este Magda
lena Dan (Gothatea ți 
Ulieș). Dar sectoarele cele 
mai grele — Boiu 
Jos, Boiu de Sus, 
Runcșor și, 
Cărmăzânești 
Iești — Ie acoperă Ionel 
Andrica și Grațian An- 
drica, tată ți fiu. Pen
tru satele Câmpuri de 
Sus și Câmpuri Surduo, 
unde numărul abonați- 
lor se menține, poștaș 
este Florin Opriș".

Am surprins doar câ
teva secvențe din activi
tatea unor oficii rurale, 
a slujbașilor acestora, 
care contribuie la răs
pândirea știrilor din ju
deț, din țară și din lu
me. Cum și oamenii sa
telor au devenit tot mai 
avizi de această hrană 
spirituală, care este pre
sa scrisă, rolul poștași
lor, prestația lor — do
rită de o calitate tot mai 
bună — devin însemna
te în viața de zi cu zi.

■

satele lliei
Mare, în prezent lucrân- 
du-se la devizul pentru lu
crare.

• în intenția primăriei 
este asfaltarea unor dru-. 
muri din satele Bacea, 
Sîrbi și Bretea Mureșană 
ca și repararea podului în 
satul Cuieș. De maximă ur
gență este repararea dru
mului Săcămaș-Dumbrăvi- 
ța, aceasta urmând ca pâ
nă Ia toamnă să se fina
lizeze.

La Școala Generală 
Gurasada se auzeau voci 
de copii. „La dv rtu e va
canță ?" „Ba da — a răs
puns dl Iulian Haiduc, 
profesor de matematică. 
Dar până când vor sus
ține examen de admite- 
« La liceu sau școală 
profesionala facem zilnio 

i pregătiri, alternativ la 
limba română și mate
matică". Toți cei 13 ab
solvenți ai clasei a VIII-a 
din această școală vor 
să-și continue studiile. 
De aceea, se organizează 
«u el pregătiri, așa cum 
s-a făcut fn fiecare an, 
fără ca dascălii să țină 
cont de concediile pro
prii. „Iar rezultatele au 
fost pe măsura strădanii
lor", spune dl Haiduo.

Dar vacanța mare este 
șl răgazul In care se pol 
pune la punct unele pro-

Pentru unii muncă, pentru alții repaus
bleme legate de starea 
școlilor. La Gurasada, în
tre priorități se numără 
lucrările la Instalația de 
apă — prelungiri și mon
tări de chiuvete în toate 
sălile de clasă, readuce
rea el în stare de funo- 
ționare (fără de care 
școala nu-și poate dobândi 
autorizația sanitară). Altă 
prioritate — construirea a 
4 sobe de teracotă, repa
rarea alteia șl curățarea 
celorlalte. Mal trebuie re
parat acoperișul la maga
zia de lemne șl dacă ba
nii vor ajunge sQ voj 
face șl zugrăveli Interi
oare. Acoperișul a fost 
parțial înlocuit anul tre
cut, putând să mal aș

tepte un an-doi ' până la 
desăvârșirea lucrării.

Alte reparații se vor 
face la școala primară șl 
grădinița din Gîmpurl 
Surduo, celelalte localuri

Vacanța mare
școlare prezentându-se „Bi
nișor’ și necesitând doar 
Igienizări. Pentru apro
vizionarea cu lemne a u- 
nltăților școlare ale co
munei sunt prevăzute 15 
milioane de lei.

Bfnlște deplină domnea 

la Școala Generală Zam. 
Doar un geam deschis 
indica faptul că e totuși 
cineva în școală. Era dna 
profesoară Maria Butaș, 
împreună cu femeia care 

asigură curățenia școlii. 
Dna Butaș preciza că a- 
ceastă vacanță va fi un 
repaus total pentru oame
nii acestei școli, întrucât 
anul trecut s-au făcut 
reparații mari la acope
riș, în interiorul și ia ex
teriorul școlii. Acum nu 

e nevoie nici măcar să se 
zugrăvească, ci doar să 
se împrospăteze înaintea 
începerii școlii (curățenia 
s-a făcut deja, iar ma
nualele adunate de la co
pii și materialul didactic 
s-au pus ia păstrare). 
Fondurile existente sunt 
dirijate spre școlile din 
satele Cerbia, Micănești 
și Sălciva. Chiar și lem
nele . pentru anotimpul 
friguros s-au asigurat.

Aici am reținut un alt 
motiv de preocupare al 
dascălilor: scăderea popu
lației Școlare. Pe de o 
parte, pentru că în sate 
se nasc tot mai puțini co
pii (tinerii au migrat la 
oraș), ceea ce a dus și du

ce Ia desființarea de școli. 
Pe de altă parte, costul 
ridicat al abonamentelor 
pentru cei din localități 
îndepărtate, cum e Godi- 
nești, îi determină pe pă
rinți să-și țină copiii a- 
casă. Cândva, școlile mal 
mari din mediul rural 
aveau internate, acum au 
dispărut. Unii copii stau 
la gazde, dar în unele si
tuații acestea pretind 
sâ-și aducă lemne pentru 

-iarnă. Atunci când părin
ții au situație materială 
grea, nu-și pot permite 
să-i trimită la școală șl 
rămân cu patru clase sau 
chiar analfabeți. Reforma 
învățământului ar trebui 
să țină cont, poate chiar 
în primul rând de acest 
aspect dureros pentru co
piii și tinerii satelor noas
tre izolate și care s-au 
depomilat.
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! Absolvenți,
i*I ------
I.Dacd e iunie, la facul

tăți e... sesiune. Adică
J examene, stres, pe ici pe 
I colo șl ceva emoții, pla- 
» nuri, și mai câte altele... 
I La facultatea de Ingi- 
’ nerie Hunedoara, în ziua 
I documentării noastre at

mosfera nu era prea
I tensionată, doar două 

dintre sălile de curs
' găzduind examenele stu- 
I denților, Până în 6 iu- 
’ lie însă (ultima zi a se- 
| siuniij, vor fi ?i zile mai 
' încărcate sau stări de 
t spirit mai agitate. . Nu- 
I mal că o parte (deloc 
J neglijabilă) din studenți 
I se va întâlni cu toate 
* astea abia la sfârșitul 
| verii, în sesiunea de re- 
’ examinări sau chiar de 
(restanțe (cea mai puțin 

de dorit). Cei „vizați" 
I

sunt mai ales studenții 
din primul ți al doilea 
an, aproape jumătate 
dintre ei neavând drep
tul să intre acum în e- 
xamen, din cauza numă
rului mare de absențe 
(frecvența fiind obliga
torie la acești ani). Mai 
concludent ar fi exem
plul invocat de dl conf. 
dr. Simian Jitian, deca-

Studenți,
nuZ facultății, în cazul 
profilului Metalurgie fâ
nul I), unde 37 din cel 
60 de studenți se află 
într-o asemenea situație. 
In plus, tot fără drept 
de examen sunt ți cei 
care nu și-au efectuat lu
crările de laborator co
respunzătoare. Așa în
cât, pentru studenți, dar

I 
și pentru profesori, va » 
fi o sesiune lungă și, cu | 
siguranță, pentru unii « 
deloc ușoară. I

Și dacă, în general, J 
sesiunile de sfârșit de > 
an universitar „merg" I 
cam pe aceeași linie, re- 1 
zultatele examenului de | 
licență al actualei pro- » 
moții de absolvenți au | 
fost, în schimb, la înăl- . 
țime. Nu numai că toți ] 
cei 121 de absolvenți au ' 
trecut examenul, dar > 
majoritatea s-au dovedit I 
„foarte bine- pregătiți", J 
aprecierea dlui decan | 
fiind susținută de me- • 
diile obținute — cele mai I 
multe peste 8 (până la... ' 
10). | 

Felicitări tuturor ți, ’ 
mai cu seamă, succes ți • 
noroc pe mai departe! I

!_ J
i

în cadrul unei noi șe
dințe extraordinare a Con
siliului local al munici
piului Hunedoara, desfă
șurată ieri, s-a discutat 
o serie de proiecte de ho
tărâri vizând diverse as- 
.pecte de organizare in
ternă, dar și de interes 
public pentru locuitorii 
municipiului. Printre a- 
cestea — proiectul de ho
tărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate
• ••»••••••••

Prețuri, prețuri...
In topul prețurilor din 

piața Hunedoarei condu
ce, după câte am consta
tat noi, fasolea grasă (păs
tăi), cu 12 000 de lei kg. 
Conopida se vinde cu 
8 000 de lei kg, iar faso
lea boabe cu 7 000 Iei.

Sunt multe flori în pia

Ședința Consiliului local
„Extinderea rețelei de'dis
tribuție a gazelor natu
rale — str. Boș", precum 
și cel privind trecerea din 
regimul de închiriere în 
regim de concesionare a 
unor terenuri aferente U- 
nor construcții definitive, 
legal construite. S-a dis
cutat, de asemenea, de
spre stabilirea prețului de 
vânzare a insignelor și ve
derilor de la Muzeul „Cas
telul Corvineștilor", de
spre participarea unui grup

• *•••••*•••••

ță, dar puține se cumpă
ră. Firul de garoafă este 
500 de lei. Pentru cei ce 
doresc neapărat să mă
nânce ardei gras, nu cos
tă decât 1000 de lei bu
cata.

Vreți castraveți Ia sa
lată ? Nu vă costă decât 

de elevi Ia tabăra inter
națională de la Balaton- 
bereny — Ungaria (chel
tuielile fiind suportate din 
bugetul local). Punctul fi
nal al ordinii de zi l-a 
constituit proiectul de ho
tărâre privind aprobarea 
preluării Dispensarului 
medical de întreprindere 
(precum și a organigramei 
și a numărului de perso
nal) de către Regia Au
tonomă de Interes Local 
Hunedoara.

4 500 de lei kg. Varza este 
numai 2 5&0 de lei kg, iar 
cireșele 5 000.

Pentru cel ce vor să 
cumpere făină albă, ar fi 
bine să pregătească 3 200 
de lei pentru un kg. Făina 
de porumb prețuiește 1900 
de lei kg.

Amatorii de ciuperci 
(pe riscul lor) pot cum
păra cu 5 000 de lei un kg.
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La Clubul Copiilor

și Blevilor

Se îmbogățește 
zestrea de premii

Premii, mențiuni, dis
tincții — toate acestea au 
încununat activitatea șco
lară a elevilor după (încă) 
un an de muncă. O par
te dintre ei însă nu „mun
cesc" doar în cadrul șco
lii, ci și în afara ei. Mai 
»xact, își petrec timpul li
ber pe măsura pasiunii și 
alentului fiecăruia, valo- 
■ificate, în cazul de față, 
a nivelul cercurilor teh- 
'co-aplicative, cultural- 

artistice și sportiv-turisti- 
ce aparținând Clubului Co
piilor și Elevilor din Hu
nedoara.

La sfârșitul acestui an 
școlar, pe parcursul căru
ia membrii clubului au 
participat la numeroase 
concursuri de gen, s-a fă
cut și numărătoarea dis
tincțiilor obținute. Au ie
șit la socoteală peste 60 de 
premii și mențiuni (dintre 
care 24 premii I), fiind 
„pentru prima dată când 
se înregistrează asemenea 
succese", după cum apre
cia dl prof. Ioan Vlad, di
rectorul clubului. Toate — 
rod al pasiunii elevilor, 
dar și al preocupărilor ca
drelor didactice de-aici 
pentru o cât mai bună și 
eficientă activitate.

Printre laureații celor 
mai importante concursuri 
se numără elevele Adina 
Ramona Alic (locurile T la 
secțiunile „Doină" și „Ba
ladă" ale Concursului in
ternațional de interpretare 

„Doină, doină, cântec dul- | 
ce", de la Gura Humoru- | 
lui), Cristina Sorina Logo- 
jan (premiul de originali
tate la Concursul de crea
ție literară „O poveste de 
un cot scrisă de un piti; 
cot" — Piatra Neamț), for
mația de dans modern „The 
Best" (marele premiu al 
Festivalului-concurs de mu
zică folk, dans modern și 
poezie „Cristal de Armin
deni" — Petrila). Ar mai 
fi de menționat și frumoa
sa comportare a elevilor 
hunedoreni Ia ediția a doua 
a Festivalului de primă
vară pentru copii (desfășu
rat la Alba Iulia), cu o re
marcă în plus pentru Ra- ‘ 
du Dcac (cercul de elec- i 
tronică). Elena Mitrea și J 
Diana Josan (cenaclul .„Mu- | 
gurii").

Meritorii sunt și rezul
tatele obținute de echipa 
de orientare turistică a 
clubului — 9 locuri I la 
faza județeană, componen
ță! ei vor avea o vară „pli
nă". luna viitoare partici
pând Ia etapa finală a con
cursului național, iar în 
luna august la un amplu 
turneu ce va începe din 
nordul țării.

în pregătire și așteptată 
este participarea tarafului 
de muzică populară al clu
bului Ia Festivalul inter
național muzical instru
mental „Hora", ce va avea 
loc la începutul lunii au
gust la București.

Vedere generală a la minoarelor de Ia S.C. Siderurgica Hunedoara. Ele 
poartă amprenta constructorilor de la I.C.S.II. Foto ANTON SOCACI

Dacă
Este dansul modern u- 

na din fascinațiile gene
rației tinere? întrebarea 
este retorică, dansul mo
dern, alături de cel con
temporan. face deliciul e- 
levilor de liceu. Nimic 
mai firesc. Dacă adăugăm 
frumuseții mișcării corpu
lui conotația formării u- 
nei supleți, unui mers co
rect, elegant, stimularea 
aerobică a mișcării în dans, 
la discoteci, mai ales, în
țelegem de ce este bine
venită o educație de spe
cialitate și, cu atât mal 
mult, este nevoie de mo
dele. Unul dintre acestea 
este ceea ce face, de mulțl 
ani în Hunedoara, prof. 
Dana Mureșan, coregrafă 
de probată profesionalita- 
te. A descoperit, cizelat șl 
format numeroase fete, an- 
trenându-le în trupa „In

nu bani, talente!
stinct", sau „The Best" (ac
tualmente activând la Clu
bul copiilor din Hunedoa
ra).

Multe din fete au intrat la 
facultăți, inițiate aici. Al
tele, prin examen, au com
pletat trupe profesioniste, 
la Teatrul de Estradă De
va, ori la „6. Tănase”... 0 
meserie nouă este și a- 
ceea de dansatoare de bar, 
unele fete au obținut con
tracte în țară sau străină
tate (Serbia, Cipru, Italia).

De aceea, prof. Dana Mu
reșan este demnă de res
pect. Activitatea ei supli
nește absența unei școli de 
artă în domeniu. Dana 
Mureșan a fost coregrafă, 
de altfel, la Teatrul de 0- 
peretă din București, de 
unde exigențele aparte, 
competitive. în dansurile 
concepute de ea, se îm

bină elemente de balet 
clasic, aerobice, moderne.

Ultima ispravă a fost 
cucerirea titlului de lau
reat la concursul „Armin
deni de cristal"... Cu o ge
neroasă sponsorizare, și cu 
sprijinul direct al celor ce 
dirijează cultura, trupa 
formată de Dana Mureșan 
poate participa cu mari 
șanse la festivaluri de 
„palmares" din țară... Poa
te că nu-i utopie ca într-o 
zi, cu atâtea „frății urba
ne", între ale noastre și 
cele din țările vecine, să 
arătăm că și în domeniul 
artelor coregrafice moder
ne avem, dacă nu bani, 
TĂLENTE! (E. Evu)

Pagină realizată de
GEORG ETA BÎRLA și VALENTIN NEAGU

„Urnen"
să te-omor!

Se pare că ziua de sâm
bătă nu poartă noroc gar
dienilor publici Corneliu 
Dumitru ă si Dor.n Ivaș- 
cu, ambii lucrători la gru
pa de pe lângă Primăria 
Hunedoara Spunem acest 
lucru, întrucât, sâmbătă, 
19 iunie a.c., aflați sub 
influența alcoolului, cei 
doi au pornit-o către casă.

Drumul a fost scurt, în
trucât ci an fost atacați 
de trei indivizi. Era aproa
pe de miezul nopții când 
loviturile cu pumnii și pi
cioarele au tăbărât asu
pra lor.

A fost alertată poliția. 
După două orc, lucrurile 
s-au limpezit.

Agresorii au fost reți
nuți. Ei se numesc Ilie 
Spătaru din Hunedoara, 
lozsef Szelman, tot din 
Hunedoara. Ștefan Lăcă
tuș din județul' Bistrița 
Năsăud. Toți trei au a- 
dunat până acum ani fie 
școală pe care îi face un 
om normal.

Poliția a constatat: vic
timele și agresorii se aflau 
sub influența alcoolului. 
Au băut chiar împreună 
la SG „Carmen" SRL.

Distracția s-a terminat 
tragic. La numai 34 de 
ani, în urma loviturilor 
primite, Corneliu Dumi- 
trică a decedat.
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VIAȚA LA ,.C A P Ș A“
Producția impresionan

tă de carte din ultimii 
ani l-a buimăcit pe citi
torul ocazional și l-a pus 
oarecum în dificultate pe 
cititorul cât de cât con
secvent și avizat. Miile de 
volume care se revarsă 
de la edituri spre libră
rii, biblioteci, standuri și 
tarabe, nu par deloc a face 
parte din existența aus
teră a romanului lipsit 
de patima scrisului. „Mi" 
racolul" se datorează jin
duirii unor autori după o 
glorie literară, fie ea și 
efemeră... M-am dedat la 
acest preambul pentru 
a justifica oarecum pova
ra selectării din grămada 
cărților agresiv-comerciale 
sau lacrimogen • erotico- 
siropoase una sau două 
care să ne protejeze șl să 
ajute realmente la îmbo
gățirea și consolidarea 
culturii noastre genera
le. Pentru că un titlu 
cuminte și o copertă fără 
fese â la Claudia Schiffer, 
sau sâni ă la Sophia Lo
ren, pot contribui consis
tent' la scăderea specta
culoasă a vânzării unei 
cărți. De aceea, un titlu 
ca, de pildă, CAFENEAUA 
LITERARA are șansa 
stârnirii unui zâmbet cel 
puțin distant-condescen- 
dent, dacă nu cumva

chiar malițios, dar nici 
intr-un caz exprimând o 
dorință aprigă de a citi 
cartea. Desigur, lăsând la 
o parte cazurile particu
lare... Nu alta s-ar putea 
să fie soarta unei cărți 
de evocări, chiar dacă a- 
ceasta este semnată de 
Emil Mânu, un autor a- 
vând la activ vreo 30 de 
volume de poezie, proză,

tau ? Care era mai în 
vervă ? Cine erau maeș
trii și cine învățăceii ? Ce 
se consuma la Capșa a- 
cum 60—70 de ani ? Și, 
în general, cum era viața 
literară în perioada in
terbelică ? Sunt o parte 
din întrebările scormonind 
mintea pasibilului cititor. 
CAFENEAUA LITERARA 
răspunde la toate (și la

Emil Mânu : „CAFENEAUA LITERARA",

Editura „Saeculum 1.0.", Buc., 1997

critică și istorie literară, 
ediții critice, colaborări... 
Insă, un volum de evo
cări, mai ales literare, 
mai ales scris bine și cu 
referire la o... zonă a e- 
xistenței scriitoricești oa
recum mai socială, este 
imposibil să nu , atragă 
cititorul. Cum se discuta 
la Capșa ? Cum se com
portau și se tratau scrii
torii între ei ? Care și cât 
era de șarmant și mereu 
în centrul atenției ? Ce 
fel de oameni erau ei 
când se lăsau la... vatra 
cafenelei din bătăliile de 
la masa de lucru ? Ce 
ticuri aveau ? Ce discu

altele), odată ce atmosfe
ra a fost creată de autor, 
iar prin imaginația noas
tră încep să se preumble 
chipuri și nume... Ion Mi- 
nulescu, Tudor Vianu, 
dihail Sorbul, Al. Caza- 

ban, Liviu Rebreanu, Ion 
Barbu, Al. T. Stamatiad, 
Camil Petrescu, și alții, 
și alții... CAFENEAUA LI
TERARA este o carte în 
care descrierile, aprecie
rile critice, referirile bio
grafice și citateZe din di
verși autori sunt cele câ
teva planuri suprapuse 
ale sale, intersectându-se 
doar când și cum are ne
voie scriitorul garantând

astfel o lectură agreabilă. 
Emil Mânu se trădează în 
paginile volumului ca fiind 
ba poet, ba un excelent 
prozator-narator, analist 
critic, sau biograf griju
liu să nu-i scape nimic. 
De altfel, amănuntele și 
momentele condimentate 
cu picanterii sunt dese și 
redate sugestiv, iar unde 
este cazul, uzând de un 
pitoresc al exprimării 
foarte bine regizat și, în 
orice caz, reprezentativ 
pentru conținutul cărții. 
■Putem spune că, prin ex
celență, cartea este de... 
sezon i o carte care pune 
o singură problemă-con- 
diție cititorului: să-și a- 
mintească-reamintească de 
o parte -a vieții multor oa
meni de litere de la noi. 
Este o întâlnire, o regă
sire în plan sentimental, 
mai ales, sau și mai co
rect spus, o ușă pe care 
Emil Mânu ne-o deschide 
spre lumea cafenelei lite
rare de altădată, spre 
frânturi din viața scriito
rimii boeme care, în zi
lele noastre, lipsește — 
din păcate. Este o lume 
mai puțin cunoscută, dar 
importantă totuși, către 
care CAFENEAUA LITE
RARA face un prim pas...

DUMITRU IIURUBA

1
I

ROXANA SICOE-TIREA, 
elevă, Colegiu] Național „Decebal* 

(Poezii premiate la Concursul Național de ci 
țic literară „Tinere condeie", organizat de Ministc 
învățământului).
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DRAGU MI-I SĂ CÂNT, SĂ JOC

MARIANA ANGHEL 
„Qrvgu mH Ml câni, sa joc"

„Regina cântului stră
moșesc hunedorean" — 
cum o numea, prin me
diile cultural-artistice, un 
scriitor trăitor pe aceste 
meleaguri — cunoscuta 
solistă de muzică popu
lară, Mariana Anghel, este, 
de curând, fericita’ pose
soare a celei de a patra 
casete muzicale, inspirat 
intitulată: „Dragu mi-i să 
cânt, să joc", apărută re
cent la „ELECTRECORD" 
București, România.

Beneficiind de o coper
tă atrăgătoare, ce-i redă 
frumosul chip, senin, cu-

zițxilogul Marioara Mură- 
rescu în prezentarea de pe 
coperta acestei casete; 
„...vine ca 6 frumoasă re
cunoaștere nu numai pen
tru Mariana Anghel, ci 
pentru o generație de ti
neri talentațl care prin 
întreaga lor activitate au 
reușit să modifice condi
ția interpretului de fol
clor, omul conștient că 
zestrea noastră de cânteo 
este și va rămâne o com
ponentă de bază a cultu
rii naționale*.

Ar mai fi de mențio
nat — fapt, deloc negli-

1 ] 
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DRUM NESFÂRȘIT 
în lumea asta, 
îmi spuneam mergând 
înainte de vreme 
pe străzile lungi, subțiri, 
încă mai plutește 
umbra 
sărutului neîmplinit 
pe care o dată, o singură dată 
l-a dăruit Pământul Cerului. 
Și alergând cu pruncii vecinilor, 
fără frâu, 
pe străzile lungi, subțiri, 
strigam cu ochii, râzând, 
fiecăruia :
„Da I încă mai plutește 
umbra 
tăinuitului sărut 
pe care-1 dăruie Pământul Cerului !” 
Și Pe când adolescenți treceam 
în mersul titan, 
strigam cu ochii, 
tuturor, râzând,
„Da ! încă mai plutește 
unfbra 
sărutului neîmplinit 
pe care o dată, o singură dată 
l-a dăruit Pământul Cerului... 
Iată-ne, oameni, 
și iată-ne păsări albastre, 
în luminile noastre, 
în luminile tuturor, 
căutând, nesfârșit căutând 
Prea alba umbră 
a uitatului sărut I...".

? .. H

!

„ÎNTÂLNIREA MOȚILOR CU ISTORIA»

Readucem în atenția local Buceș. Profesorul 
cititorilor noștri că pe Viore] Vulturar, prima- 
data de 6 iulie a.c., la rul comunei, face o căl- 
Dupăpiatră se va des- duroasă invitație tuturor 
fășura a XXV-a ediție a ce]or care trăiesc și 
„întâlnirii moților cu românește, că sunt
istoria", manifestare cui- binevenit! pe plaiurile 
tural-artistică de profun- strămoșești de la După- 
dâ educație patriotică, piatră, Ia data mai sus- 
organizată de Consiliu) amintită. (M.B.)

t

....

CRONICA MUZICALĂ

rat, zâmbitor și de perti
nenta prezentare a muzi
cologului Marioara Mură- 
rcscu, actuala casetă pro
pune iubitorilor de cântec 
popular românesc auten
tic treisprezece piese mu
zicale, culese de solistă 
în peregrinările ei docu
mentare prin zona sa de 
baștină — Gălan și îm
prejurimile acestuia, în
tre care satul Gânțaga.

Pentru cei care cunosc 
prea puține date din bio
grafia artistică a solistei, 
menționăm că este absol
ventă a Facultății de Arte 
din cadrul Universității 
„Hyperion" București și 
încununată cu prestigio
sul Premiu al Fundației 
Culturale Ethnos — 1996, 
care, așa cum afirmă mu-

jabil, că această casetă 
n-ar fi apărut, poate, da
că n-ar fi existat cei șase 
sponsori, lăudabili pentru 
demersul lor financiar în
tru susținerea difuzării 
folclorului românesc, au
tentic : SG Suinprod SA, 
SG Cosmos SRL, SG Da- 
iana SRL, SG Incomex 
SRL, SG Proteus-Zass 
SRL din Orăștie și SG 
Crizantema SA din Sime- 
ria. Toată cinstea pen
tru ei!

Realizată în condiții 
tehnice și grafice compe
titive pe piața casetelor 
muzicale audio, recenta 
apariție este o incontesta
bilă reușită în palmaresul 
fericitei soliste.

PETRIȘOR CfOROBEA

In pragul zilei sfârșite, 
ard războinicii flori pentru moartea lui Ares. 
în pragul zilei sfârșite, 
îngroapă femeile părul Selenel zdrobite.
în pragul zilei sfârșite, 
altarul de beton așteaptă focul de beton.
Si Hades, vechiul, gârbovul adună umbrele. 
Zâmbește Ilades...
La porțile Olimpului veghează zeii cerului. 
Plâng zeii...
înaintea lor trec muritorii; 
Ei au foarte multe poveri: 
bărbații, pâine; femeile, struguri; copiii, cireșe. 
In pragul zilei sfârșite, 
oamenii-și poartă picioarele oarbe prin pietre, 
în pașii de fiară bolnavă, 
cutremură lutul spre-ntâiu] sfârșit... 
Au stele pe mâini 
și glasul sortit lui Atlas : 
„Mai dăinui bătrâne Atlas, 
tu, cel asemenea nouă ?
E ziua sfârșită...
Să bem, deci, bătrâne ! 
Tu bolta închină ;
Noi sângele pietrei și pruncii lumină ! 
Să bem, deci, bătrâne !
Tu vinul albastru 
din brațul lui Zeus, 
Noi lacrima-astru 
din plânsul sihastru I

Mai dăinui, bătrâne Atlas, 
tu, cel asemenea nouă, 
nesfârșit împietrit ?".

i

muritorii ;

X <1
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SĂPTĂMÂNA 1 
TV J

LUNI, 30 IUNIE

T V R 1

13,09 TVR Timișoara; 14,00 TVR Info;
14,19 TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 
D.a; 16,00 TVR Info: 16,05 Conviețuiri;
16.35 Em. în ib. maghiară; 18,30 Sărbă
toare*  muzicii (II); 19,05 In fața dvsl; 
204)0 Jurnal; 21,00 Studioul de Film al 
Televiziunii Ropiâne prezintă: „Memo
rialul durerii: 13—15 iunie — O falie in 
democratizarea României"; 23,00 Jurnal;
13,90 Uz cântec, o glumă, un zâmbet...; 
•3,85 MHenium; 0,00 Fantastic Star TVR 
Club.

T V R 2

3jM Doar o vorbă...; 13,05 Palete: Ti
lde); 13,40 Fărâmiță și Piper (f. ul- 
p^r); 14,30 Arhive românești (do); 
Pecia Coroanei (r); 1535 Medicina 
|1 (r); 16,20 Secretele nisipului (s); 
■Pro și Contra; 17,40 Șelcul (s); 
Tradiții; 19,00 Comorile lumii (do);

< Măseaua de minte; 20,00 Mărturii 
ia Gorj (do); 21,05 Ce-i de fă- 

i; 235 TVM Mesager; 22,35 Mistere- 
4s): 23,25 Nocturnă sportivă.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Un câine cu ima
ginație (r); 9,25 Controverse istorice (r);
9.50 Viața in trei (s); 11,15 Preot și tată 
(f, p.l/r): 13,10 Comoara templierilor (s)j 
14,00 Mid; 14.20 Lumină călăuzitoare (s); 
15,05 Cântec de leagăn (f. Sp. *94);  16450 
Iluzii (s). 18,20 D.a; 19,20 Știri; 19,30 A- 
londra (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Omul cu o mie 
de fețe (s): 22,30 A treia planetă do la 
JSnare (s); *23,00  Milionarii de la...; 04*0  
Știri; 0,50 Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
19,00 Lumea filmului (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Confruntările celui de-a] II-lea Răz
boi Mondial (do); 13,00 Based on an Un
true Story (f. TV SUA *93) ; 14,30 Tenis 
Wimbledon (rez.); 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 
18,00 Am întâlnit și români fericiți; ko„. ) 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s): 19,00 Ști] 
Și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,05 Vino
razia! (co. SUA 1987); 21,50 Știri; 22,00 
Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca in filme 
(s); 2XW -ȘHtirî; 23,30 Fatherland (thriller 
SUA *94);  1,20 Sport la minut.

MARȚI, 1 IULIE
T V R 1

6.00 România: ora 6 fix’; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r); 
10J» TVR Info; 10,05 Ce-i de făcut? (r); 
41,05 Pământul se cutremură (f/r); 13,25 
Tradiții; 13,50 Canada — țara marilor 
lacuri; *14,00  TVR Info; 14,10 Muz. pt. 
toți; 15.00 TVR Iași; 15,35 Djl; 16,90 Tri
buna partidelor parlamentare; 17,00 Știri;
17,10 Katts șl câinele (s); 17,30 Gala lau- 
reaților Festivalului Internațional a! Fil
mului Militar; 19,25 Medicina pt toți;
19.50 La zi în agricultură; 20.90 Jurnal; 
£1,00 Baywalch (s): 22,00 In flagrant; 
£34)0 Jurnal; 23,20 Memoria exilului ro
mânesc (do); 0,00 Scena; 0,30 întâlnirea 
de la miezul nopții.

T V R 2

7,00 TVM; 8,00 Grădinile mirabile (do);
8.30 D.a; 9)00 Memorialul durerii (r); 
11,00 Caleidoscop satelit; 13,05 Baywatch
(r) ; 14,00 fn fața dvs! (r); 15,20 Lupii ae
rului (r); 16,20 Secretele nisipului (s);
17.15 Zodia Balanței; 17,40 Șelcul (s); 
184*0  Club 2020; 18,55 Opțiuni (mag.);
19.35 Meridianele dansului; 20,05 Pute
rea, pasiunea (s); 20,30 Forme și culori; 
£1,05 Cu cărțile pe fată- 22,05 TVM Me
sager 22,35 Misterele S.P. (s); 23.25 Pa
radisul pierdut (f. Fr. *39).

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei
(s) ; 10.30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu o mie

4.'. ■.■■■■■,

de fețe (r); 12,10 A treia planetă de Ia 
Soare (r); 13,10 Comoara templierilor (s); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 
15,05 Ultimele 5 minute (s.p.); 16,50 Ilu
zii (s); 19,20 Știri; 19,30 Al idra (s); 20,30 
Observator; 21,30 Nash Bridges (s); 22,30 
Sparks (s); 23,00 Milionarii de la...; 0,30 
Știri; 0,50 Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASH (s); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s): 12,55 Știri; 
14,00 Tenis Wimbledon (rez.); 15,00 Ma
tlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s) î 
16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Alisea Și 
prințul din vis (s); 18,15 Sport la minut;
18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi Și 
câștigi! (cs); 1930 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de familie (s);
21,50 Știri; 2230 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri.

MIERCURI, 2 IULIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P (r);
10,90 TVR Info; 10,95 Videolextcon; 11,05 
Varietăți muzicale; 11,49 Orizonturi cul
turale; 12,00 Știri; 12.05 Șeicui (r). 144*0  
Știri; 14,10 Muz. pt. toți; 14,35 TVR Iași; 
154*0  TVR Cluj-N.; 16,00 De la • zi la 
alta; 17,00 TVR Info; 1740 Viața școlii;
17,40 Mag. sportiv; 18,05 Reflector; 18135 
D.a: 19,05 Lupii serului (s); 204)0 Jur
nal; 21,09 Bolwieser (f. Ger. ’77); 234*1»  
Jurnal; 23,25 Universul cunoașterii; 04*0  
Sec, XX (mag.); 0,25 Studioul șlagărelor; 
1,00 In Top! (f. portret).

T V R 2

7,Oo TVM; 8,00 Extraordinara aventură 
a ele.trieitățîi (do); 9,00 Ora de muz.; 
10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lu
mea — altfel decât o știm (do): 13,05 
Savannah (r); 14,35 America sălbatică
(do); 16,29 Secretele nisipului (s); 17,15 
Tribuna partidelor pariam.; 17,40 Șeicui 
(s); 18,30 Em. în ib. maghiară; 20,00 Ar
te vizuale; 20,30 Ziua de mâine; 21.05 
Credo,- 2î,05 TVM Mesager; 22,35 Mis
terele S.P. (s); 23,25 întâlnire la club.

ANTENA l
6,39 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 

(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Nash Bridges
(r) ; 12,10 Sparks (r); 13,10 Comoara tem
plierilor pi): 14,00 Știri; 14,29 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 minute
(s) ; 16,50 Iluzii (s); 17,40 Totul despre 
Guvern; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s);
20,30 Observator; 21,30 Frații (dramă I- 
talia 1995, p.I); 23,15 Milionarii de la.„; 
0,30 Știri; 0450 Kassandra (s).

P R O TV
7,90 Or*  7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 10,30 Forța dragostei 
(r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 13,00 O 
victorie dublă (f. It. *89)- 14,45 Tenis 
Wimbledon (rez.); 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Război în viitor (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 
194)0 Știri; 20,05 Secretele din Lake Suc
cess (f. TV SUA '93, p.II); 21,50 Știri; 
224*0  Fam. Bundy (s). 22,30 Viața ea în 
filme (s); 23,00 Știri;' 23,30 Față-n față 
cu Iile Șerbănescu; 0,30 Sport la minut.

JOI, 3 IULIE

T V R 1
64*0  România: ora 6 fix!; 8,35 Un bu

nic fericit (s); 9,05 Misterele S.P. (r);. 
10,05 Feriți-vă de măgăruș ! (r) ; 11,05 
TVR Timișoara; 12,05 Șeicui (r); - 13,20 
Memoria exilului românesc (r); 1440 1001 
audiții; 14,35 TVR lași și Cluj-N.; 15.40 
Permanențe (I); 16,10 Ecclesiast *97;  16,35 
Conviețuiri; 17,10 Următoarea oprire: Eu
ropa; 17,35 Permanențe (II); 18,00 Tim
pul Europei; 18,25 Bank-note; 19,05 Lu
pii aerului (s); 20,00 Jurnal; 21,05 Dr. 
Quinn (s); 21,55 La volan; 22,10 Cu ochii’n 
4; 23,00 Jurnal; 23,25 Cultura în lume; 
0,15 Războiul Independenței (s),

T V R £
7,00 TVM; 8,00 Do. satelit; 84)0 Dj; 

9,00 Muz. pt. toți; 104*0  întâlnirea de la 
miezul nopții (r); 10,50 Mag. tehnico- 
științific; 12,00 Curcubeu; 13,05 Detec

tivul din L.A. (r); 14,05 Reflector (r); 
15,00 Lupii aerului (r); 16,90 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5; 
19,00 Em. în 1b. germană; 20,00 Filmo
teca de Aur; 20,30 Studioul șlagărelor; 
21,05 Time Out; 22,05 TVM Mesager;
22.35 Media Club; 23,20 Jazz Alive.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 

(r); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Frații (f. p.I/r);
13,10 Mode] Academy (s, ep. 1); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s'; 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,50 Iluzii (s);
19,20 Știri; 194)0 Alondra (s); 204*0  Ob
servator; 214*0  Proiectul Shadowchascr 
III (f. SUA *95);  23,10 Milionarii de la...; 
0,30 Știri; 0,50 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASH (s); 10,30 Forța dragostei 
(i*);  11,15 Capcana timpului (s); 12;00 
Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 Ten
tație mortală (f.It.); 14,30 Tenis (rez.); 
15,00 Mattock (s); 16,00 Tenis Wimble
don — semifinală fem. (d); 17,40 Hercu
le (s); 18,15 Sport la minut; 184*0  Știri;
18.35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (ș)j 224)0 Viața 
Ca în filme (s); 23,30 întâlnire cu presa;
I, 00 Sport la minut — știri sportive.

VINERI, 4 IULIE

T V R 1
6JM România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia

nele dansului (r); 9,10 Cultura în lume
(r) ; 10,05 America — atracție și inedit; 
1140 Șeicui (r); 12,95 Media-club (r); 
13,00 TVR Cluj-N.; 14,10 Cafeneaua ar
telor; 15,00 TVR Iași. 16,05 Pompierii vă 
Informează!; 16,20 O țară cât un conti
nent SUA; 16,30 America sălbatică 
(do); 17,00 Știri; 17,10 Em. în Ib. germa
nă; 18,10 Katts și câinele (s); 18,40 Sce
na politică; 19,15 Tezaur folcloric; 20,00 
Jurnal; 21,00 Bărbatul cu trei neveste 
(f. SUA 1993); 22,40 Ecoturism; 23,60 Jur
nal. 23,20 Oglinzi paralele; 0,00 Concert 
Julio Iglesias; 0,45 Lovitură directă (f.a. 
SUA 1993).

T V R 2
7,60 TVM; 8,00 Mari compozitori a- 

mericani (do); 8,30 D.a; 9,09 Muzica pt. 
toți; 10,00 Maigret întinde o cursă (f.p.).
11.35 Mag. WOrldNet USIA; 13,05 Răz
boiul Independenței (r); 13,50 Cu ochii’n 
4; 14,00 D.a; 15,30 Conviețuiri; 16,20 Se

ctele nisipului (s); 17,15 Bursa inven-
țiilr ; (745 Șeicui (s); 18,35 Ajută-te sin
guri; 19,00 Concert simfonic; 21,05 Ulti
mul tren; 224)5 TVM Mesager; 22,30 Ro- 
bingo 2 (cs); 23,20 Din viața rromilor; 
0,05 Bucuriile muzicii.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei

(s) ; 10,30 Iluzii (r); 11^0 Proiectul Sha
dowchaser 3 (f/r); 13,10 Model Academy 
(s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoa
re (s); 15,05 Cody (s); 16,50 Dragă pro
fesore (s); 18,55 Știri; 19,30 Alondra (s);
20.30 Observator; 21,30 Planul (dramă 
Australia *93);  234)0 Milionarii de la...; 
0,30 Știri; 0,50 Jocuri (f. Norvegia).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASII (s); 10,30 Forța dragostei (r);
II, 15 Fort Boyard (cs); 12,30 Am întâlnit 
șl români fericiți (r); 12,55 Știri; 13,00 
Femei neînfricate (f. SUA 1986); 144)5 
D.a; 15,00 Tenis Wimbledon — semifina
lă mase, (d); 16,45 Forța dragostei (s);
17.30 Xena, prințesa războinică (s); 18,15
Rătăciți în tranziție; 19.00 Stil șl câștigi! 
(CS); 9,30 știri; 20,00 Dosarele X (s);
214)0 Născut Pe 4 iulie (f.a. SUA *89);
23.30 Știri; 23,50 La limita imposibilului 
(s); 0,40 Sport Ia minut; 0,55 Butch Cas
sidy șt Sundance Kid (w. SUA *68).

SAMBATA, 5 IULIE

T V R t

7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și București!; 8,30 Pas cu pas: 9,20 Mi
cul Yeti (f. pt. copil SUA *95,  ep.î); 10,15 
Ba da! Ba nul; 11,10 Matineu muzical; 
12,05 Planeta Cinema (r); 12,50 National 
Geographic (do).. 13,45 A doua alfabeti
zare; 14,20 Turnul Babei; 18,05 Mapa
mond; 19,05 Toleenciclopcdia; 20,00 Jur
nal; 20,40 Savannah (s). 21,30 Sărbătparc 
în Poiana Cerbilor (I);' 22,35 Săptămâna 

sportivă; 23,05 Sărbătoare în Poiana Cer
bilor (II); 1,00 Arena Artă-Sport.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă de la Ciuj- 
Napoca; 12,00 TVR Timișoara-, 13,35 Tem- 
pus. Istoria lumii; 14,05 Orizont european;
14,40 Dr. Quinn (r); 15,30 O altă putere;
16.20 Secretele nisipului (s); 17,15 Itine
rare spirituale; 17,40 Serata muz.; 20,30 
Doi Ia Doi (div.); 214)0 7 zile — 7 arte;
21.35 Autograf pt. prezent; 22,05 TVM 
Mesager; 22,30 Frumoasa și Bestia (s);
23.20 Alfa și Omega; 23,50 Fantastic Star 
TVR Club.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Alondra (r); 8,00 Tele- 
Dimineața; 10,00 D.a; 10,50 Aventurile 
păsării spațiale (d.a); 11,15 Dragă profe
sore (r); 13,00 Animal Show (s); 14,00
Știri; 14,20 Polițiști în misiune (s.p. It“- 
lia, ep. 1); 16,25 Viața în trei (s); 174. 
Misiune la Chicago (s); 18,05 Uragan în 
„Paradis" (s); 18,55 Nici o clipă de plic
tiseală! (s); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele (s);
20.30 Observator; 21,00 Bărbați mândri 
(dramă SUA 1987); 22,50 Dragoste cu nă- 
bădăi (s); 23,20 Ilo'llywood Top Ten; 0,45 
Aphrodisîa.

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Noile 
aventuri ale delfinului Flipper (s. SUA 
*95, ep. 1); 10,00 Butch Cassidy și Sun
dance Kid (f/r); 11,50 întâlnire cu presa
(r) ; 12455 Știri; *13,00  Idilă pentru o pia
tră prețioasă (f. SUA *84);  15,00 Motor 
Sport Magazin; 15,15 Gillette — lumea 
sportului; 15,30 Baschet NBA Action; 16,00 
Tenis Wimbledon — finala fem. (d); 17,30 
Walker, polițist texan (s); 18,15 Adevărul 
gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs);
19.30 Știri- 20,05 Vulturul de fier III (f.a. 
SUA *92);  *21,55  Știri; 22,00 Crimă cu pre
meditare (s); 234)0 Știri; 23,15 Nemuri
torul (s); 0,00 Sport la minut.

DUMINICA, 6 IULIE

T V R 1

7.00 Bună dimineața!; 8,15 Lumină din 
lumină; 9,15 Colț Alb (s, ultimul ep.); 
9,45 Allegretto la Euro-Disneyland; 10,4. 
Concerte pentru tineret (s); ' 11,40 Viața 
satului; 13,30 Atlas (do); 14,00 Știri; 14,10 
Video-magazin estival; 17,05 Star Trek
(s) ; 18,00 7 zile în România; 19,10 Robin- 
go (cs); 20,00 Jurnal-, 20,30 Duminica spor
tivă; 21,05 Procesul*  lui Lee Harvey Os
wald (f. SUA *76,  p.I); 22,40 Recital Ma
nuela Fedorca; 23,00 Știri; 23,15 Concert 
Placido DomingO; 0,15 Frumoasa și Bes
tia (s); 0,55 Cântecele Măriei Dragomiroiu

. T V R 2

7,00 5x2 de la Iași; 13,05 Oameni ca
re au fost...; 13,35 Rev. de istorie; 14,01 
Lucrezia Borgia (f. Fr. *52);  15,40 Cazuri 
și necazuri în dragoste (div.); 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,15 Mag. sportiv;
18.35 Sensul tranziției; 19,25 Un secol dc 
cinema; 20,25 Hyperion; 21,30 TVM Me
sager; 22,00 Muzică; 22,25 Baschet. Fina
la CE mase., Barcelona (d); 0,00 „100“ 
Teledivertisment.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Misiune la 
Chicago (r); 8,30 Nici o clipă de plicti
seală! (r); 9,30 Dr. Jekyll și dl Ilyde (f 
d.a); 10,30 Un câine cu imaginație (s). 
11,00 Muzică populară; 11,30 Controveic 
Se istorice (do); 12,00 Spirit și credință: 
13,05 Caleidoscop (div.); 144» Politia spa
țială (s); 16,50 Viața în trei (s); 17,15 A- 
Iertă pe plajă (s); 18,55 Muppets Show 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Sandra, prințesa 
rebelă (s); 20,30 Observator; 21,00 Prco 
și tată (dramă Italia *96,  p.II); 22,40 Știri 
sportive; 23,00 Dragoste cu năbădăi (s); 
23,25 Lumina rece a zilei (thriller SUA)

PRO TV

7,00 Dui; 8,15 Fiica oceanului (s); 8,4£ 
Super Abracadabra; 10,30 Vizitatorii (co 
Franța *93) ; 12,55 Știri; 13,00 News Ra 
dio (S); 13,30 Detectivi de elită (s); 15,0( 
Lumea filmului; 16,00 Tenis. Wimbledon 
— finala mase, (d); 17,30 Terra 2 (s); 18,3( 
Beverly Hills (s); 19,3Q Știri; 20,00 Ope
rațiunea Pro NATO; 21,05 Peggy Sue St 
mărită (co. SUA *86);  22,55 Știri; 23,14 
Fotomodele (s); 0,05 Știri; 0,20 Ultima 
ispită a lul Isus (f. SUA 1988).
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« CUVÂNTUL LIBER

Memorialul Sighet
La Sighet a avut loc re

cent o manifestare — la 
care au participat diplomaji 
și foști deținuți politici din 
România, Ungaria, Slova
cia, Polonia și Rusia — 
prilejuită de inaugurarea 
„Memorialului Sighet". Mu
zeul ce s-a amenajat în 
fosta închisoare unde au 
suferit 
ță cei

ani grei de temni- 
care s-au opus co-

munismului — a dat via
ță unui proiect al cărui 
suflet este poeta Ana Blan- 
diana, lider al Alianței Ci
vice. Luând cuvântul, se
natorul Ticu Dumitrescu a 
afirmat că actualul Parla
ment al României este o 
bandă de hoți. Păi și dom
nia sa face parte din insti
tuția respectivă și, parcă, 
momentul nu era potrivit 
pentru asemenea declarații.

( CORPUL GARDIENILOR PUBLICI 
( AL JUDEȚULUI HUNEDOARAi organizează, în ziua de 14. 07. 1997, ora 9, i 
i concurs pentru ocuparea postului de instruc- < 
i tor șef. «
? Condiții: studii superioare, stagiul mili- ) 

tar satisfăcut, vechime in muncă minim 5 ani, >
| domiciliul stabil in Deva. j
i Relații la telefon 211068 — Biroul Perso- 1 
(nai. 1

ELECTROZI SUPERTIT FIN 
de 2,5, 3,25 și 4 m/m 
găsiți în orice cantități.

1

I
I■

Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA, 
22 Decembrie, bl. 4, tel. 620714; 211854 

|și 626009.. (6199)
I

Ministrul goi
că ccl din poze ar fi dom
nia sa, susținând că aces
tea sunt contrafăcute. Vic
tor Cernomârdin, șeful Gu
vernului de la Moscova, 
l-a suspendat din funcție 
pe V. Kovalev pentru a-i 
da posibilitatea să aducă 
dovezi în favoarea afirma
țiilor sale. Dacă va reuși 
treaba asta va rămâne, poa
te, în funcție. Dacă nu, nu.

»

în revista rusească „So- 
versenno Secretino" (Strict 
secret) au apărut mai mul
te fotografii care îl înfă
țișau pe Valentin Kovalev, 
ministrul de justiție din 
Rusia, zbenguindu-se în pie
lea goală într-o saună a 
unui bar din Moscova îm
preună cu câteva femei 
îmbrăcate aidoma lui. O- 
ir»ul din fruntea , justiției 
ruse a negat cu vehemență

Noi tarife pentru 
numerele mașinilor

Au fost stabilite noi ta- 
’e pentru numerele de 

.nihatriculare a autoturis- 
rrielor. Astfel, pentru o pe*

reche de numere obținute 
la rând se plătesc' 51 400 ’ 
lei, iar pentru numere pre
ferențiale 66 400 lei.
• •••••• •

COLEGIUL UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC DE INSTITUTORI »

BLAJ ț
Organizează exa.aen de admitere pentru Ț 

lanul universitar 1997/1998, în zilele de 17— { 
'ț'9 iulie a.c. f

înscrierile se Iac intre 12-16 iulie a.c., la { 
{secretariatul universității, str. Dr. Vasile Suciu, t 
Tnr. —..............
♦ 
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ Arad
organizează în 26 iulie a.c;

CONCURS DE ADMITERE 
la toate facultățile și colegiile

150 de locuri, cursuri de zi; 50 de locuri, cursuri 
fără frecvență.

7. Colegiul Universitar Pedagogic de Insti
tutori : 120 de locuri, cursuri de zi și comasate.

8. Școala Postliceală de Tehnică Dentară :
100 de locuri, cursuri de zi. fe

9. Colegiul de Cosmetică Medicală (in 'ciws,r I---------------- ... « -------- £ ... _£ vI*I*I* I 
» . VU. MVMWMW   * 

057-256845, |
— ...........— , *

<

1. Facultatea de Medicină Generală (sin
gura autorizată din țară) : 85 de locuri, cursuri 
de zi.

2. Facultatea de Stomatologie (singura au
torizată din țară) : 40 de locuri, cursuri de zi.

3. Facultatea de Drept: 250 de locuri,
cursuri de zi; 100 locuri, cursuri fără frecvență.

4. Facultatea de Marketing — Comerț : 
— Specializarea Marketing — Comerț:

150 de locuri, cursuri de zi; 100 de locuri, 
cursuri fără frecvență.

— Specializarea Administrația afaceri
lor și Turism : 150 de locuri, cursuri de zi; 75 
de locuri, cursuri fără frecvență.

5. Facultatea de Științe Umanist — Creș
tine :

— Specializarea Istorie — Limba și lite
ratura engleză : 40 de locuri, cursuri de zi.

— Specializarea Istorie — Jurnalistică : 
40 de locuri, cursuri de zi.

6. Facultatea de Educație Fizică și Sport :

de autorizare): 60 de locuri, cursuri de zi.
10. Colegiul de Cadastru, Topografie și Or

ganizarea Teritoriului (in curs 
60 de locuri, cursuri de zi.

înscrieri pentru concursul 
în perioada 7. 07. 1997 — 24. 
cretariatele facultăților.

Informații la telefoanele :
Rectoratul Universității; < 
(centrală) — Facultățile de Medicină Jeneraiă, 
Stomatologie, Drept, Științe Umanist-Creștinc, ■ I

dc autorizare):

de admitere —• 
07. 1997, 4» se-

•
057-2803^5 —

Colegiul Pedagogic; 057-254108 — jilttȚ ia, | 
de Educație Fizică și Sport; 057-230416 r— Wa- ; 
cultatea de Marketing — Comerț. < . ; |i
---------------------------------------------—
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calității dc {
data de 28. {

I

26, Blaj, județul Alba.
Probele de concurs sunt:
1. Limba română — scris
2. Desen liber — probă practică.
Informații suplimentare la secretariatul 

1 Universității „Școala Ardeleană" Blaj.
Telefon 058/711231.

1*

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI ȘI 
CONTABILILOR AUTORIZAȚI 

DIN ROMANIA 
FILIALA HUNEDOARA — DEVA 

Deva, str. Libertății, bloc L 4 Mezanin, 
tel/fax 214658 
ANUNȚA

Examenul pentru obținerea i 
Contabil Autorizat, programat în 
06. 1997, se amână pe data de 5. 07. 1997, < 
9, și va avea loc la Alba Iulia.

întâlnirea este stabilită în Alba Iulia, în J 
fața Hotelului „Cetate", la ora 7,30. !

Informații suplimentare la sediul Filialei,! 
telefon 214658.

ora

J® FOTOVISION 
CjjF DEVA

Clu/ori/e concurvn/cipă/etc 

/ânijă ct/e noasfre '/

Orice servicii în Someniuf fotografici:
« Sevefopân fifme

* fotografii pentru amatori și în stubio

»fotografii pașaport, Cegitinfatii < Urgent

« prețuri accesibile

Sflpe/afi /a profesioniști/
«

Ingelheim

z'/x
II

*

II
BOEHRINGER 

INGELHEIM

are grija
de sănătatea

t

>♦1

A

Doctorul tău
te poate ajuta

plămânilor tăi !

Strada A MureșanuBi
(PoM FOTO CENTRAL - lângă Casa de Cultură)
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• Vând urgent teren In

travilan la Cristur. Relații 
tel. 671676. 1G—22. (5895)

• Vând complex co
mercial 81 mp amenajat 
(Kogălniceanu). Telefon 
627524. (5907)

• Vând casă particu
lară 4 camere, bucătă
rie. două, pivnițe, garaj, 
șură, 16 ari de grădină, 
pădure la Răcăștie. nr. 
192. Hunedoara- (4816)

• Vând apartament trei 
camere, cărămidă, central, 
etaj 1. Tel. 611757. (4827)

• Vând combină recol
tat păioase Massy Fergu
son, motor benzină, masa 
tăiere 1,80 m, stare per
fectă. Lunca, comuna Ha
ita, 32 629236 (19—24,
6,30—<U30),650717. (186215)

• Vând casă în Sime- 
ria, str. Biscaria, nr. 126.

(5931)
• Vând casă, ultracen

tral, două camere, bucă
tărie, baie, cămară, utili
tăți, 13 000 DM. Telefon 
616001. (593536)

• Vând apartament două
camere, decomandate. TeL 
230191, orele 8—13. (5938)

• Vând urgent aparta
ment două camere, de
comandat, zona Gojdu, 
tel. 226588. (5928)

• Vând garsonieră con
fort îmbunătățit, Simeria, 
■ Decembrie, bl. 102 A, 
se. A, ap. 17. Informații 
după ora 16. (5927)

• Vând garsonieră mi
că, fără bucătărie, ultra
central, etaj 1, rezonabil. 
Tel. 617989. (4828)

• Vând sau schimb cu
garsonieră apartament 2 
camere, 56 mp, Dorobanți. 
Informații I. Creangă, bl. 
29, ap. 64. (4816)

• Vând apartament trei 
camere și cumpăr trei fa
milii albine. Tel. 661756.

(4825)
• Vând vie, grădină, 

fânaț, str. A. Vlaicu, De
va, tel. G13721, seara.

(4823)
• Vând apartament două

camera decomandate, Mi
cro 15, bl. 66/105. (4826)

• Vând casă, ultracen
tral, posibil sediu firmă 
sau magazin. Tel. 217644.

(4815)
• SO Folmar Lupeni

produce și comerciali
zează folie din polieti
lenă. precum și ambalaje, 
saci, pungi, plase etc. TeL 
560833. (4820)

• Vând casă în satul 
Hărțăgani. Informații în 
Sălișle, nr. 37, Băița.

(4817)
• Vând casă, urgent, ne

gociabil. Ilâșdat — Hune
doara, 058/73242 L Șebeș.

(6511)
• Vând apartament trei

camere, garaj, Orăștie, 
Mureșului, bloc 21/30, tel. 
642804. (5404)

• Vând camionetă Bar
cas, 1,25, cu prelată, Gcoa- 
giu, nr. 61, tel. 245.

(5405)
• Vând Renault 19, Cha-

made. fabricație 1991, 5 600 
USD, discutabil. Informa
ții tei. 01/6381112, după 
ora Ui. <'40G)

• Vând armă de vână
toare. calibrul 1G, stare 
perfectă, Orăștie, Nicolae 
Titulescu, bloc 73/8. (5407)

• Vând motor Nissan
Sony, 1,5 GL, stare per
fectă. Tel. G5035X (4148)

• Vând două apartamen
te. Brad. Informații tel. 
655161, după ora 15.

(1149)

• Vând casă vacanță, cu 
livadă, 8000 mp, cu pomi 
fructiferi, în satul Popești, 
comuna Cîrjiți. Relații la 
Hunedoara, tel. 715750.

(6057)
• Vând apartament 2

camere, central, decoman
date, Hunedoara. Inf. tel. 
661855. (6056)

• Vând ARO 214 Bra
șov, remorcă și piese de 
schimb. Tel. 729233.

(6052)
• Vând (schimb) apar

tament 2 camere cu auto
turism Dacia nou, plus di
ferență. 215907. (4830)

• Vând apartament 2
camere semidecomandate, 
cartier Gojdu, preț nego
ciabil. 232328. (1831)

• Cumpăr miere de al
bine salcâm, 12 000 kilo
grame. Tel. 058/817775.

(4832) 
Vând 4400 mp, zona Pe- 

co Sîntuhalm, deschidere 
30 m, intravilan. Inf. Sîn
tuhalm, nr 119 (4834)

• Vând bolțari ciment,
5 mc, preț negociabil Tel. 
211510. (4833)

• Vând urgent casă, 
43 000 DM, in rate, tot 
confortul, gaze, baie, ga
raj, grădină. Prima rată 
25 000 dolari. Tel. 211861.

• Societatea corn. „COM- 
SIM“ S.A. Simeria anunță 
scoaterea la licitație pen
tru închiriere a următoa
relor spații: 19,2 mp si
tuat în Simeria, str. A- 
vram Iancu, bl. 8, parter 
(mag. 35 Confecții); 32,5 
mp situat în Simeria, str. 
Avram Iancu, bl. 8, par
ter (magazie 36 Chimica
le). Licitația va avea Ioc 
în data de 11. 07. 1997, 
ora 10, la sediu] societă
ții. Relații suplimentare 
la telefoane 661816; 661513.

(186211)
• Caut de închiriat a-

partament 8—4 camere 
(parter) eventual casă, cu 
telefon. Inf. tel. 721613, 
728345. (6053)

• Societatea comercială 
Termorep SA Hunedoara 
anunță scoaterea la con
curs a postului de mana
ger, conform Legii nr. 66/ 
1993. Concursul va avea 
Ioc Ia sediul firmei în da
ta de 04. 08. 1997, ora 10. 
Informații suplimentare la 
telefon 051/714001 — 29, 
domnul Savastre Sorin.

(6055)

Efectuam transput I maria 
cu camioane închise 

de 2 - 13 tune.
la cele mai nuci pretuii

Telefon: 054 647529

• Inspectoratul pentru
calitatea semințelor și ma
terialului săditor Ilunedoa- 
ra-Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, anunță concurs pentru 
ocuparea postului de con
tabil șef. Confu sul va a- 
vea loc Pe data de 10. 07. 
1997, ora 10, la sediul u- 
nității. (5923)

• Executăm construcții 
și acoperișuri, preturi avan
tajoase. Tel. 230941, 221870.

(5930)
• SC Super Market SA 

angajează șef depozit în 
condiții de salarizare de
osebite. Interviurile -or a- 
vea loc în data de 20 iunie, 
ora 13, la sediul firmei, 
bdul Decebal, bl. 5, tel. 
230387; 230388.

(5905/5932)
• Distribuitor produse 

cosmetice primesc comenzi 
după catalog la firma (lo
cuința) dvs. Tel. 213392.

(5931)
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• Colectivul DGFP- 
CFS păstrează un gând 
pios și este alături de 
familia îndurerată la 
moartea fulgerătoare a 
a celui' care a fost 
tată și soț

IONEL 
AMIHAESEI 

la vârsta de 36 ani. 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace 1 (6510)

• Cu adâncă dure
re, anunțăm încetarea 
din viață a celui ca
re a fost 

maior (r)
IOAN IOVA 

de 69 ani.
înhumarea va avea 

loc azi, 27 iunie 1997, 
ora 13, Ia Cimitirul 
Bejan, Deva. Odih- 
ncască-se în pace I Fa
miliile Iova, Cărăbaș, 
Furdean. (6513)

• Colectivul Secției 
chirurgie este alături 
de asistenta șefă Că
răbaș Viorica la tre
cerea în neființă a 
celui care a fost ta
tăl ei

IOAN IOVA
Dumnezeu să-l ier

te și să-l odihnească 
în pace ! (5942)

• Amintim celor care au 
cunoscut-o pe

VALERIA JULA 
că in 29 iunie 1997 se îm
plinește un an de la pleca
rea în lumea veșnică. Pa
rastasul de pomenire sâm
bătă, 28 iunie 1997, în ci
mitirul ortodox din str. E- 
minescu. Dumnezeu să o 
odihnească în pace I Fa
milia. (5926)

• Se împlinește un 
an de la incredibila 
dispariție a fiicei noas
tre iubite

NATALIA 6LEJ
Parastasul — sâmbă

tă, 28 iunie, Ia Cimi
tirul din str. Gălugă- 
reni Familia Șoldan.

(5948)

• Cu adâncă durere 
in suflet, soția Maria, 
fratele Vladimir, a- 
nunță împlinirea a doi 
ani de când a plecat 
pentru vecie

ALEXANDRU 
COSTFA 

Parastasul în 28 iu
nie, ora 9, Ia Catedra
la Ortodoxă Deva. Veș
nică amintire. (5921)

• Lacrimile nu mi se 
usucă, casa este pustie iar 
urma mâinilor tale este 
peste tot. Sunt lacrimi ne- 
nțelese de oamenii de 
rând/ Că lucrezi t> viață 
întreagă/ Siapoi intri-n 
mormânt. Ne-ai părăsit a- 
cum șase luni, scumpul 
nostru

MANOLE F LRCAȘ

dar vei ră’.r.âne mereu viu 
in inimile noastre. Paras
tasul va avea Ioc in 29 
iunie 1997, la Biserica Or
todoxă din Ilia. (5922)

COMUNICAT ;
Convenția Democratică 

din România, Filiala Pe
troșani protestează în 
mod vehement față de 
acțiunile făcute sub pre
siunea străzii, a sindica
telor. a primarului ora
șului Lupeni, dl loan Na*  
pău, și — mal grav — a 
unor oameni care se eri
jează în reprezentanți ai 
mulțimii — în legătură 
cu intenția de schimbare 
a unor directori de la 
întreprinderile miniere, 
oameni de înaltă probi
tate profesională, cu per
soane care fac jocuri po
litice și se dovedesc a fi, 
prin rezultatele obținute, 
slabi conducători.

Exemplul cel mai cloc- 
’ vent este intenția de 

schimbare a directorului 
I.M. Lupeni, dl Constan
tin Ionescu, cu dl Ale- 

! xandru Blaj, consilier

PDSR la Consiliul local J 
Vulcan. Aceste acte amin- I 
lese de dictatura proleta- i 
rialului, în sensul că se*  
lucrează cu mijloacele ru- j 
dimentare ale anului 1947. J

Țara ar putea înțelege I 
prin acest mesaj că în | 
Valea Jiului este încă f 
Republica Miron Cozma. j 
Schimbarea unui director, I 
în orice țară civilizată din î 
lume, este dreptul admi- J 
nistrației, nicidecum al 
organizațiilor sindicale.» 
Trebuie să se înțeleagă 
că, în conformitate cu'i 
art. 16 din Constituția I 
României, nimeni nu este I 
mai presus de lege. i

I’OMPILIU PRII’, » 
președintele Filialei 1 
Petroșani a CDR. I 

ALEXANDRU CRÂSNIC, | 
purtător de cuvânt al * 

filialei .« r

Caută în vederea dezvoltăm distribuției renumitelor 
produse de gumă de mestecat Wrigley's Orbit, 

Spearmint, Doublemint, juicyFruit ți Hubba Bubba

REPREZENTANT ZONAL
Si

AGENT VAfv/ARI

în DEVA SI tfUNEDOARA

Condiții :

— vârsta 20—30 ani
— permis de conducere 

și autoturism propriu

Se oferă : 
instruire în telmici comer
ciale moderne

— un venit foarte atractiv in 
acord cu vânzările

— angajament pe termen lung
Din partea celor interesați, așteptăm un telefon la nuntă- |

rul 051/613056, zilnic între orele 19—21. /y
S.C. ȘERB S.N.C. DEVA >

Oferiți-vă bucuria unei ținute de ocazie de excepție si a unor con- J 
! fecții de sezon, cumpărând J }

• mătăsuri import

• voaluri ..Georgette4*:!

I
; societății (situat lungă piață).i

• catifea

I toate, intr-o gamă di
versificată de nuanțe, 
ușoare și plăcute la 
purtat, de o finețe ca- 

. re satisface cele mai 
| exigente gusturi.
•_____ d■ 

„Romarta" alȘ
• ® 

j Aceeași societate vinde en detail covoare și mochete, ca și perdele; 
Ș de Pașcani (cele mai noi modele), ;
.VAWÂv.'ftW.WW.V/AVW.WA'.V.WWW.V/AVAWAWAV.W.W

Se pot cumpără cn gros și cn detail de Ja magazinul

Organizatorii concursului de manager de laTalc —
Dolomita Zlaști vor fi chemați în fața instanțe;;

(Urinare din pag. I)

cazia organizării concur
sului la Talc-Dolomită 
Zlasl.1, pe lângă faptul că 
are mal multe inadver
tențe, a fost semnat doar 
de reprezentantul FPP șl 
numai de unul dintre cel

doi reprezentanți aî FrS. 
refuzul celui de al doilea 
reprezentant al FPS fiind 
Idat de situația confuză 
creată. Deși procesul ver
bal a fost încheiat în 20. 
11. 1996, în textul aces
tuia se mai spune: 
„Ședința a fost continua
ta în data de 22. 11. ’96",..

sau „validarea echipei câș
tigătoare do către DTP II 
București s-a făcut pen
tru echipa formată din 
Simion Spătar, Dorin Vâ
sli, în data de 26, 11 ’9G".

Nu vom comenta date
le înscrise In procesul 
verbal din 2l. 11. 1990, în
trucât este limpede câ an-

tedatarca procesului ver
bal șl refuzul de a sem 
na un document de că 
tre unul dintre reprezen 
tanțll FPS (document ca 
re ridică semne dQ între 
'bare) trădează fără în 
dolală un fapt mal pufîi 
onest.
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