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Un popas însemnat în 
cursul anului DÎsericesc 
este șl sărbătoarea sfin
ților apostoli Petru șl 
Pavel. Biserica ortodo
xă a rânduit ca această

SFINȚII APOSTOLI 
PETRU SI PAVEL

• sărbătoare să fie prece- 
; dată de o perioadă de 

mai multe zile de post, 
perioadă care constituie

■ unul dintre cele patru 
postu r, mari de peste
an.

De numele șl lucrarea 
, apostolilor Petru și Pa

vel se leagă propovă- 
' duirea și răspândirea E- 
i vangheliei. Minunea cu- 
! ceriril lumii antice de 

(jartea Evangheliei lui 
î Hristos aste un semn de 
? necontestat al prezenței 
1 Dahuiul Sfânt. Aflăm 
) de la sfinții apostolj un 
\ lucru extrem de impor- 

Mnt pentru toate tim-

purile : eficiența pro- 
povăduiri! poate veni 
numai de la 'Duhul lui 
Dumnezeu.

Pentru ca predica lor 
să fie convingătoare, a- 
postolii nu se îngrijeau 
de mijloacele oratorice, 
fără de care era de 
neînchipuit vorbirea în 
public a filozofilor, sau 
a oratorilor acelor tim
puri, și nici nu respec
tau canoanele logice ale 
omiliei eu multă stric
tețe elaborate: „Găci 
Hristos m-a trimis să 
binevestesc, dar nu cu 
înțelepciunea cuvântu
lui.scrie Sfântul Pa

vel corintenilor. Nici
n-ar ff avut de unde 
împrumuta tehnica vor
birii, atât de avansate 
în lumea antică, acești 
oameni simpli, pescarii 
de la Marea Galileii, 
dintre care Mântuitorul 
și_a ales ce; mai mulți 
dintre ucenici.

Iar în ceea ce-1 pri
vește pe Sfântul Pavel, 
care era beneficiarul u- 
nei culturi destul de 
bogate, el însuși mărtu
risește și scrierile sale 
o dovedesc că nu În
vățătura l-a ajutat în 
misiunea sa, ci puterea 
de a se fi lepădat de 
ea. Nimic mai actual

pentru noi cei de astăzi, 
care ne zbatem să a- 
rătăm a fi puternici in 
lumea noastră, înțelepți. 
Instrui ți, in stare de 
multe, suficienți nouă 
înșine, noi care na re
cunoaștem ou greu li
mitele șl slăbiciunile.

Propovăduitorii cuvân
tului lui Dumnezeu și ai 
Evangheliei lui Hristos 
vor trebui să arate că 
trăiesc realitatea lumii 
lud Dumnezeu, că sunt 
aj lui Hristos, pentru a 
convinge. Acest lucru 
nu se poate realiza fără 
asumarea crucii, a sa*  
crifi dului, după cum 
arătau cuvintele Sfântu
lui Pavel: „Iar eei ce 
sunt ai lui Hristos și-au 
răstignit trupul îm
preună eu patimile și cu 
poftele" (M.B.).
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BINOCLUL
La sorocul celor 2*0  

de zile ale contractului 
cu România apar bilan
țurile.

Dl Clorbea, pc un ton 
cam glumeț și uneori 
sarcastic față de opo
ziție, a încercat să con
vingă electoratul că an
gajamentele din contract 
au fost îndeplinite în
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gur, se recunoaște, 
sunt și greutăți, dar 
a fost preluată de

Ș*
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vernul Clorbea 
președinte într-o 
foarte critică și 
PDSR-ul mai guverna câ
teva luni se ajungea la 
un dezastru — afirma 
dl președinte.

Este evident, actuala

marea lor majoritate, că 
unele întârzieri au fost 
normale, fiind provocate 
de greșelile guvernărilor 
anterioare.

Opoziția a folosit tri
buna Parlamentului pen
tru a spune puterii „de 
la obraz" că promisiuni
le demagogice făcute e- 
lectoratulul nu s-au în
deplinit și că guvernul 
dă vina pe trecut pen
tru greșelile lui... din 
prezent.

Joi, însuși președintele 
Emil Gonstantinescu a 
prezentat presei un bi
lanț, mai sobru și mai 
documentat, în care eele 
200 de zile de guverna
re ale coaliției aflate la 
putere au fost prezenta
te ca un succes. Desi-
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putere privește lucrurile 
prin partea binoclulul 
care apropie obiectivele 
asumate, oferind o Ima
gine reconfortantă. O- 
poziția, însă, privește lu
crurile prin partea bi- 
noclului care îndepăr
tează obiectivele șl ofe
ră o imagine nedeslu
șită a acestora.

Dar omul obișnuit, eei » 
care poartă în spinare " 
povara prețurilor, frica 
de șomaj și nesiguranța 
zilei de mâine, prin care 
parte a binoclului 
priveisaă?

Dacă, eventual, are 
noclu...

Oricum, adevărul 
ieși cândva la iveală.
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Incertitudini privind 
recolta din 1997 și 

valorificarea ei
fnfr-o discuție purtată 

recent la DGĂA a județu- 
fijl Hunedoara cu dl Gheor- 
ghe Iovan, director gene- 

ing. Romeo Korb, d - 
sector șl ing. Angela Se- 
key am abordat o proble
mă arzăloare și de strictă 
actualitate, anume cea re
feritoare la recolta de ce
reale păioase a acestui an, 

• fa modul de valorificare a 
acesteia, precum șl condi
țiile de preț. Din spusele 
interlocutorilor am desprins 
O serie de aspecte Ce me
rită să fie cunoscute de că
tre producătorii agricoli șî 
de cei interesați de soar
ta producției agricole, in
clusiv de comercializarea 
el.

Referitor la producție. '

am reținut că, potrivit e- 
valuărilor făcute, se esti
mează că In județul nos
tru se vor obține produc
ții de peste 3250 kg boa
be la ha în sectorul agri
culturii de stat și 2860 kg 
în cel privat, în unitățile 
asociative cu personalitate 
juridică — 3050 kg, iar 
media pe județ va depăși 
2910 kg/ha. ha cultura de 
orz se prevede o recoltă 
de peste 2830 kg/ha, la 
orzoaica de 2257 kg/ha, iar 
la ovăz de 202G kg/ha. Ni
velurile recoltelor sunt a-

A consemnat 
NICOLAE TÎltCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

După o zi intensă dc muncă, omul de la țară 
găsește un moment de odihnă bine meritut șî 
citește ziarul. Foto: ANTON- SOCAC1 t

Nedeia de pe vârf 
de munte

O dată pe an, la 29 
iunie, pe Platforma Lun- 
canilor, are loc tradi
ționala nedeie de 
Porumbei. Muntele, 
Sân-Petru, cheamă 
cuitorii la întâlnirea 
meriilor d intr-un 
areal : Fcderi, 
Pietros, Luncani, 
Ursici, Banița, 
contribuie la realizarea 
coeziunii dintre sate, la 
perpetuarea ritului
arhaic, care cu milenii 
în urmă avea loc tot pe 
vârf de munte.

Sărbătoare 
Porumbeiu) 
te vârstele, 
tineri, dar 
tineri, din văi și depre
siuni. Nedeia este șl 
sărbătoarea țelor care nu 
se văzuseră de mult 
timp, a băcițelor și cio
banilor, care cu această

la 
la 

lo- 
oa- 

larg
Ohaba, 

Tîrsa, 
Obiceiul

superbă, 
adună toa- 
bătruni și 
mal ales

ocazie își revăd famili
ile și prietenii. Petre
cerea populară, cu sen
sul el realist caracteris
tic vieții rurale, începe 
în plină zi șl se sfâr
șește o dată cu asfinți
tul soarelui. Ea stânl, 
ciobanii pregătesc ospe
țe cu miel și balmoș cu 
cântec la fîuier și chiu
ituri, cu rachiu șl min
ciuni (strigături), 
stânile se reunesc 
locul 
Aici, 
cântă 
Hora, 
nelul, 
vechi.
nerație în generație, ca 
mărturie a vechimii și 
continuității oamenilor 
pe aceste meleaguri din 
îndepărtate timpuri.

VIRGIL BUTAȘ, 
Pui

Apoi, 
ia 

numit Porumbei, 
aproape de cer, 
și dansează. Joacă 
Vâlceleana, Alu- 

Sârba, dansuri 
transmise din ge-

CURSURI ^INTENSIVE) DE | 
LIMBA ENGLEZĂ

( în perioada 30 iunie — 10 iulie 1997, 
la Biserica Baptistă din Deva, strada 
M. Kogălniceanu, nr. 14 (colț cu DN), 

j vor avea loc cursuri intensive de limba 
ț engleză pentru toate nivelurile de cu- 
II noaștere.

Cursurile vor fi predate dc profe- 
i sori americani, cu materiale didactice 
, moderne.

V

Sunt invitați toți doritorii eiî vârsta 
de peste 14 ani.

Duminică, 29 iunie a.c., între orele 
11—17, sunteți așteptați la prima în
tâlnire cu profesorii pentru înscriere 
și formarea grupelor.

Informații la telefonul 61 37 60.
Welcome 7 (6315)
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CURSUL VALUTAR I
27 IUNIE

VREMEA

T T

• 1 dolar SUA — 7027
• 1 marca gormanâ — 4071
• 100 yeni japonezi — 6155
• 1 lira sterlină — 11706
• 1 franc elvefian — 4884
• 1 franc francei — 1206
• 100 lire italiene — 416

Cursurile tnalusc în această listă au la bază I 
cotațil ale societăților bancare autorizate să ejec- î 
tueze operațiuni pe p'ața valutară. Prezenta listă | 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor m ■ 
tranzacții efective dc schimb valutar ți înregistrări | 
contabile. s

............................................................—----------- ----- ------------ -------- ----- — , | || | | , ,| | , Mi

Vremea va fi frumoasă 
și caldă, Cerul va fi mai 
mult senin, noaptea și di
mineața, variabil dupâ- 
amiaza, când răzleț în 
zona dc munte sunt po
sibile averse slabe de 
ploaie.- Vânt în general 
slab. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 
15—20 grade; maximele 
— 28-33 grade G.
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LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNA
STAREA 

MEDIULUI
Etapă județeană 

Ia box

începută de vineri, 
sâmbătă, 28 iunie, la 
Palatul Cujturii din Lu- 
peni s“ încheie etapa 
jude*eană  p box — se
niori —. ia care partici
pă spon ivi de la Con
structorul Hunedoara, 
ASA Aurul Brad, C.S. 
,,Siderurgica" Hunedoa
ra, Minerul Lupeni, Min. 
Vulcan, Min. Dâlja și

Incertitudini privind 
recolta din 1997 si 

valorificarea ei
(Urmare din pag. I)

predate ca mulțumitoare, 
la tehnologiile și condițiile 
actuale. însă ele nu expri
mă potențialul real de pro
ducție a) terenurilor ce le 
avem, tendințele spre per
formanță demonstrând e- 
xistența unor rezerve po
tențiale de a dubla nive
lele arătate, ceea ce, im
plicit, ar determina și o 
creștere semnificativă a 
rentabilității culturilor.

Acum important este ca 
producția să fie strânsă și 
valorificată în condiții cât 
măi bune, pentru a putea 
recupera cheltuielile efec
tuate și a realiza reluarea 
ciclului pentru anul urmă
tor. Detaliind acest aspect 
pornind de la devizele pe 
ulturl. specialiștii aprecia 

ză că, fără a lua în cal ti) 
plățile Ce revin în cazuri
le arendei sau creditele 
bancare, precum și cheltu
ielile generale, care nu pot 
să fie sub nici un motiv 
neglijate, având și acestea 
.0 influență însemnată ce se 
regăsește în costurile de 
producție, se constată că 
ar rezulta — la nivelele de 
producție arătate, costuri 
de minim 850 lei/kg la 
grâu, 750 lei/kg la orz și 
950 lei/kg la orzoaica. Cum 
din calcul nu se pot ex
cludă cheltuielile ocaziona
te de plata drepturilor de 
arendă sau actionanat, plă
țile pentru rambursarea 
creditelor și a dobânzilor 
aferente, precum și asigu
rarea unui profi» rezona
bil (de minim 15 la sută) 
necesar producătorului 
pentru a-și prețui și aco
peri doar o parte din mun
că și a asigura condiții de 
reluare a producției vii
toare, rezultă cu claritate 
că prețul la vânzare se si
tuează undeva ia 1200 tei/ 
kg ia grâu 950—1000 lei/ 
kg la orz și 1400 lei/kg la 
orzoaică. Desigur că, în 
situația unor producții per-
• . • . • • • •

Minexfor Deva. (S.G.).
Farmacii 

de serviciu
în municipiul Deva, va 

funcționa la acest sfâr
șit de săptămână Far
macia „Crocus* ’ din str. 
Horia, nr. 5.

In același interval, 
la Hunedoara, va func
ționa unitatea farmaceu
tică „Remedica", situată 
in cartit.iuj Micro V, 
(E.S.).

formante, la nivelul recol
telor obținute în țările oc
cidentale, cheltuielile s-ar 
situa sub limitele arătate, 
rata rentabilității fiind a- 
tunci mult mai ridicată.

Întrucât acum, la recol
tare, există multe proble
me și incertitudini în le
gătură cu prețul oferit de 
către comercianții produc
ției și de intermediari, iar 
numai recolta contractată 
în județul nostru necesită 
o sumă undeva în jur de 
25. miliarde lei, bani ca
re însă nu se știe din ce 
surse vor veni, specialiștii, 
fac, totuși, recomandarea 
că producătorii agricoli, 
pentru a nu fi păcăliți și 
a nu lucra în pierdere, cum 

* se întâmplă in multe ca
zuri, să manifeste maximă 
prudență în valorificarea 
recoltei, mai bine fiind să 
aștepte o conjunctură și nu 
un preț favorabil.

în același timp, s-a sub
liniat necesitatea ca o a- 
tenție aparte să existe și 
la recoltarea păioaselor. 
Din sondajele efectuate s-a 
desprins concluzia că exis
tă intenții din partea pro
prietarilor de utilaje pen
tru recoltat să impună ta
rife de circa 500 mii lei/ 
ha la recoltat. Realitatea 
arată că tarifele corecte 
sunt cele cuprinse între 
8—12 la sută din produc
ția de cereale păioase rea
lizată sau echivalentul în 
bani în raport de nivelul 
recoltei, ceea ce denotă un 
tarif real de circa 400 mii 
lei/ha la O recoltă medie 
de 3 t/ha și de 300—330 
mii lei la 2000—2500 kg 
boabe la ha. In funcție de 
producție, a rezultat că și 
In alte județe se practică 
tarife de 280—450 mij lei/ 
ha la recoltatul cerealelor 
păioase.

Acestea sunt doar câteva 
aspecte ce pot fi luate în 
considerare de către pro
ducătorii agricoli în legă
tură cu producția de ce
reale a acestui an.

Privind calitatea facto
rilor de mediu în peri- 
Bada 16—22 iunie, vă 
Informăm j

— Poluanții gazoși (dio- 
xid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au 
avut valori medii și ma
xime care s-au încadrat 
In limitele admise. Valo
rile maxime au fost în
registrate în zona Hune
doara la data de 19 iu
nie pentru dioxldul de 
azot și în zona £ălan 
la data de 18 iunie pen
tru dioxidul de sulf.

— €u excepția zonei 
Zlaști și pulberile ‘n 
suspensie au avut valori 
medii care au fpst în li
mitele admise de 0,15 nag/ 
mc aet /24 ore. Valoarea 
maximă la acest indica
tor s-a înregistrat tot în

Sâmbătă, 28 iunie

C TVR1 )

7,00 Bună dimineața... de 
la lași I; 8,30 Pai cu pat;
9.20 Yeti, o întâlnire de 
neuitat (s); 10,05 Tip-top, 
Mini-top; 11,05 Pe muchie 
de cuțit (III); 12.00 Ecranul; 
12,50 Serial de călătorii; 
14 10 Transit TV 137; 19,05 
Teleenciclopedia; 20,00 Jur
nal; 20,40 Savannah (s);
21,30 Festivalul Interna
țional „Cerbul de Aur" 
— Gala laurcaților; .23,25 
Săptămâna sportivă ; 23,50 
Cerbul de Aur. Recital : 
Zucchero; 1,05 Detectivul 
din Los Angeles (s).

C î )
7,00 Întâlnirea de sâm

bătă. TVR Cluj-N.; 12,00 
TVR Timișoara ; 13,45
Tempus; 14,15 Cerbul de 
Aur. Recital Big Mountain 
(r); 15,30 6 altă pu
tere ; 16,20 Secretele ni
sipului (s) ; 17,15 Itinerare 
spirituale; 17 40 Serata mu
zicală TV; 20,30 Vă place 
opera?; 21,30 7 zile —
7 arte; 21,35 Autograf pen
tru prezent; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,30 Frumoasa 
și Bestia (s), 23,50 Cupa
Mondială la Kick-box și 
Full contact.

I

(ANTENA 1)
7,00 Știri. Revista pre

sei ; 7,15 Iluzii (r); 10,00
Desene animate; 10,50 A- 
venturile păsării spațiale 
(s); 11,10 Jucătorul, boc»,
ța și Oscar (film — r ); 
13,00 Animal Show |s) ;
14,20 Paradisul manechi
nelor (film, ultima parte); 
16,25 Viața în trei (s); 

zona Zlaștl în ziua de 19 
iunie.

—• Pulberile sedimen- 
tabile continuă să înre
gistreze depășirj ale limi
tei admise de 17 gr/mp/ 
lună în zonele Teliuc de 
15 ori șl în zona Chișcâ- 
daga de 11,46 ori.

— Valorile radioactivii 
tății Beta globale și ale 
dozei Gama absorbite s-au 
încadrat în limitele de 
variație ale fondului na
tural pent> a toți facto
rii de mediu analizați.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu provenite în 
principal de Ia unitățile 
de extrrcție și prelucrare 
a cărbunelui prin evacu
are» de ape uzate incom
plet epurate au pentru a- 
ceastă perioadă o valoare 
medie de 401,57 mg/1 și o 
valoare maximă de 1363,0 
mg/1 înregistrată la data 
de 22 iunie.

La data de 19 iunie, pe 
râul Căian a avut loc o 
deversare accidentală de 
păcură de la S.C. CASIAL

17,00 Misiune la Chicago 
(s); 18,05 Uragan în „Pa
radis" !s); 19,05 Nici ' o
clipă de plictiseală (s);
19.30 Sirenele (s); 20,30
Observator; 21,00 Un om 
înarmat (film, SUA — 
1995); 22,40 Știri; 22,45
Hollywood Top Ten ; 
0,15 Aphrodisia (s).

(pro tv)
7,00 Desene animate ;

8.30 Flipper (s); 9,00 Noile
aventuri ale delfinului 
Flipper (s); 10,00 Sâ ucizi
o pasăre cântâtoare 'film 
— r); 13,00 Jumpin’
Jack Flash (film SUA); 15,00 
Gillette — lumea sportu
lui; 15,30 Tenis: Turneul 
Wimbledon (rez. zilei); 16,00 
Lupul de mare (film, SUA);
17.30 Walker, p~lițist te-
xan (s); 18,45 Te uiți și
câștigi I; 19,30 Știrile 
Pro TV; 20,05 Povestea u- 
nui soldat (dramă, SUA/ 
Fr., 1988); 22,00 Crimă cu 
premeditare (s); 23,10 Ne
muritorul (s); 0.00 Sport la 
minut; 1,00 Tenis — rezu
matul zilei; 1,50 Solitaire 
(film erotic).

(devasat+)
7,00 Dulce ispită (s) ; 

8,00 Desene animate; 8,30 
Radical Power (s); 9,30
Farmacia de gardă (s); 
10,00 Să salvezi copiii 
(film); 11,30 Max Glick 
(ep. 23. 24); 12,30 Kelly 
(ep 8); 13,00 Videotext ; 
17,00 Who owns my life 
(do); 18,00 Desene ani
mate ; 18,30 Omul viu 
(de); 19,00 La Nord de
paralela 60 (ep. 15); 20,00 
Iubesc bărbatul în uni
formă (film) ; 21,30 Max 
Glick |s); 22,30 Brigada
de șoc (ep. 31); 23,00
Mouvement du desir (film); 
0,30 Film erotic.

SA Deva, datorită negli
jenței în serviciu a perso
nalului de supraveghere a 
distribuitorului de aspi
rație și decantor. O can
titate estimată la 8 tone 
de păcură s-a scurs din 
rezervor, a umplut decan- 
torul, s-a deversat în 
șanțul de gardă și de 
aici, în râul Căian și 
Mureș. Dm cele 8 tone 
s-au recuperat cca. 7 tone 
de păcură. Au fost a- 
plicate sancțiuni contra
venționale șl penalități

SIMPOZION
. Ieri, Sala mică a Casei 

de Cultură din Deva a 
găzduit simpozionul cn 
tema „Actualități în diag
nosticul și tratamentul 
astmului bronșic cronic 
șl bronhopneumopatiei 

J obstructive cronice".
j Manifestarea științifL.

Duminică,

C TVHI )
7,00 Bună dimineața! 8,15 

Lumină din lumină; 9,15 
Colț Alb (s); 9,45 Lumea
lui Chiț-Chiț ; 10,40 Leo
nard Bernstein (s|; 11,40
Viața satului; 13,30 Atlas;
14,20 Video — magazin ; 
17,10 Star Trek (s); 19,15
Roblngo (cs); 20,00 Jur
nal; 20,30 Duminica spor
tivă; 21,05 Agent dublu 
(film SUA); 22,45 Filmele 
săptămânii; 23,05 Rugby : 
Africa de Sud — British 
Lions (înreg.J; 0,35 Petre- 
cețl cu noi la „Hanul Me
lodiilor".

C~TVR 2 )
7,00 5x2. Magazin du

minical. TVR lași; 13,05 
Oameni care au fost ... ; 
13,35 Revista de istorie ; 
14,05 Romanță finală (film, 
Spania) ; 15,10 Invitații
video — satelit; 15,40 Ca
zuri și necazuri în dra
goste (div.); 16,20 Secre
tele nisipului (s); 17,15
Magazin sportiv; 18,35
Sensul tranziției; 19,25
Un secol de cinema ; 21,25 
7 zile — 7 arte ; 21,30
Cerbul de Aur. Recital : 
Zucchero (r); 22,45 TVM
Mesager.

(ANTENA 1)
7,00 Știri. Revista pre

sei ; 7,10 Misiune la Chi
cago (r); 8,30 Nici o clipă 
de plictiseală (r); 9,00 De
sene animate; 10,30 Un 
câine cu imaginație (s); 
11,00 Muzică populară ; 
12,00 Spirit și credință (eni. 
religioasă); 13,05 Diver- 

persoanelor vinovate dț 
poluarea celor două cursuri 
de apă S.0 CASIAL Sfl 
Deva nu este la prima 
situaț'e de poluare acei 
dentală produsă în același 
mod, relatat mai sus, im- 
punându-se ca opera
țiunile descrise mai sus 
să fie supravegheate șl 
de personalul care are 
sarcini de răspundere In 
unitate.

Agenția de protecție 
a mediului Deva

că a fost organizată de 
către Institutul Național 
de Pneumoftiziotocie . 
„Marius Nasta" și So- , 
cietatea Română de 
Pneumoftiziologie — Fi
liala județului Hun»- < 
doara, cu sprijinul Fir- i 
mei Boehringer Ingel
heim. (E.S.).

29 iunie
tismeni (I); 14,00 Știri ; ț 
14,05 Divertisment (II); ■ 
14,50 Politia spațială [sj; * 
16,25 Viața îr- trei (s); >7,15 1 
Alertă pe plajă (s); 19,00 î 
Știri ; 19,05 Muppets Show I 
(s); 20,30 Observator ; »
21,00 Preot și tată (film. 
Italia); 22,40 Știri sporti
ve; 22,55 O afacere o- 
șoară (film SUA).

(pro - tv)
7,00 Ora 7, bună di

mineața.'; 8,30 fiica ocea
nului (s); 9,00 Super Abra
cadabra; 10,35 Misiune Go 
lactică (film SUA); 13.05 
News Radio (s); 13,30. De
tectivi de elită (s); 14,55 
Automobilism M.P. al Fran-1. 
ței ; 17,30 Terra 2 (s);
18,30 Beverly Hills (s); 19,30 
Știri ; 20,00 Operațiunea 
PRO NATO ; 21,05 Film.
Franțuzoaica (Franța — 
Anglia — Germania); 22,50 
Știri ; 23,00 Foto modele 
(«); 0.15 Dead And Bu
ried (film).

(DEVASAT+)
7,00 Who owns my Bfe 

(do); 8.00 Desene anHwa- 
te ; 8,30 Omul viu (da);
10,00 Iubesc bărbatul hb 
uniformă (film); 12,30 Brr 
gada de șoc (ep. 31); 1X00 
Videotext; 17,00 Tombih 
& OlB.; 18,00 Desene a- 
nimote; 18,30 Zâmbet per
fect (do); 19.00 La Novd 
de paralela 60 (ep. 16) | 
20,00 Primul tău plâns 
(film); 21,30 Mighty jungle 
(ep. 1, 2); 22,30 Brigada 
de șoc (ep. 32); 23,00 Rules 
of engagement (film); 0,30 
Film erotic.
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„Ziua mondială de luptă 
îmnotriva drogurilor**

importante sunt marijua
na, hașișul, opiul, he
roina, morfina șl cocaina 
—, băuturile alcoolice 
ocupă un loc ce nu poa
te fi neglijat, datorită 
consecințelor negative în 
plan personal, medical și 
socio — economic. Con
sumul de alcool a cres
cut In lume, în ulti

înlăturat placa ce amin
tea trecătorilor că 
s-a născut Sigismund 
duță. De aceea se 
treabă și întreabă 
Korosy dacă „știu 
din conducerea orașu- f 
lui Simeria eă acest mare f 
om s-a născut pe strada j 
Teilor și că in memoriam * 
aparținătorii săi așezase- j 
ră pe frontispiciu o pla_ i 
că de marmură". Dar ( 
casa a fost vândută și I
placa a dispărut, pe I 
noii proprietari neimpre- * 
sionându-1 faptul că de-; 
țin un imobil cu valoa_ ț 
re de. simbol. Ar fi bine f 
ca cei în drept să le * 
amintească această da- ♦ 
torie onorantă. (V.R.). »

i 
♦

Organizația Mondială a 
Sănătății a declarat ziua 
de 28 iunie a fiecărui 
an drept „Ziua Mondia
lă de luptă împotriva 
dragorilor" pentru a 
marca importanța aces
tei probleme cu care 
a« confruntă întreaga o- 
men: re.

Drogurile sunt substan 
te care conțin compuși 
ce acționează asupra or
ganismului și în special 
asupra creierului. Ele 
determină o accelerare 
sau o Încetinire a acti
vității . acestuia, însoțite 
de modificarea gândirii 
și schimbarea compor
tamentului normal.

Consumul repetat duce 
te dependență care re
prezintă nevoia perma

Clădiri cu valoare de simbol
ne 

cum e 
oameni 

ono-

I 

] 
I

cu 
Este 

In 
.marele 

Sigis-

IJ1

Revoltată de o reali
tate din orașul Simeria 
dna Victoria Korosy 
aerie, întrebând 
posibil ca unii 
să nu se simtă 
rațl de faptul că locu
iesc intr-un imobil 
valoare de simbol, 
vorba despre casa 
care s-a născut 
nostru muzician 
mund Toduță“.

Dacă unele instituții 
de prestigiu, cum este 
„Școala d Muzică din 
Cluj-Napoca‘ — dar și 
Liceul de Muzică și Arte 
Plastke din Deva, sti
mată dnă — îi poartă 
numele, actualii proprie
tari ai casei simerienc au

nentă de a consumi 
Alături de unele me

dicamente cu acțiune a- 
supra sistemului nervos, 
de drogurile Micite —- 
dintre care cele mal * *

28 iunie

r 
? «

aici f 
To-f 
în_ * 
dna 4 
cei j,

mii ani, tinzând să ab
soarbă o mare parte din 
resursele serviciilor re
țelei medico-sanitare. Im
plicațiile sociale sunt de 
asemenea extrem de gra
ve : 85 la sută din acci
dentele rutiere mortale 
și 17 la sută dintre cri
me se datoresc acestui 
flagel.

Lupta împotriva dro
gurilor se poate purta 
doar prin implicarea în
tregii societăți, printr-o 
informare corectă asu
pra problemei șl prin 
asumarea de responsabi
lități de către flecare 
membru at eL 
Laboratorul de promovare 

a sănătății și educație 
pentru sănătate —

IS P. Hunedoara—Deva

I

1 
I

I
I
I

I 
I

I

j cÎnema4
nnflniHnivNnffii

• „PATRIA" DEVA: 
ț Beverly Hills — Ninja 
I (27—30.06.) ; Beaumar-
1 chais, răsfățatul doarn- 
J nelor (1—3.07);
2 • „FLACĂRA" HUNE- 
.• DOARA: Twister (27 — 
J 3. 07);
I • „PARÂNGUL" PE- 
ÎTROȘANI: Supraviețui

torul (27—3.07); Graba

strică treaba (1—3.07);
• „CULTURAL" LU- 

• PENI: Graba strică trea- 
1 ba (27—30,06); Supravie- 
J țuitorul (1—3.07);

• „ZARAND" BRAD: 
Atacul marțienilor (27— 

1 30. 06); Beverly Hills—
t

Scufa de mărgăritar (american)
De câteva luni încoace 

poporul român trăia cu 
senzația neplăcută că îi lip
sește ceva. Era un senti
ment' confuz, derutant și 
oarecum perfid : nici nu 
dispărea, nici nu se cris
taliza Intr-un gând clar. 
Lăsând la o parte cam
pania proNATO, bazată pe 
un principiu machiavelic 
bine știut șl (com)promi- 
țător aplicat, care aducea 
perfect a hilara „luptă pen
tru dezarmare" ante-decem- 
bristă, nimeni nu s-a în
cumetat să diagnosticheze 
ciudata stare de suferință 
a românilor. A fost nevoie 
de plecarea Domnului Vic
tor Ciorbea în America 
pentru a se lămuri lucru
rile. (Tot americanii, săra
cii !). Dar, să verificăm a- 
nalogia Biblie — Diploma-

r
Ninja (1.—3.07); ’
• „PATRIA" ORĂȘTIE: * 

Graba strică treaba (27 f
— 30. 06); Invincibilul*
(1—3.07); 1

• „LUCEAFĂRUL" I
VULCAN: Războiul 1U- I 
birii (27—30.06); J

• „DACIA" HAȚEG: ț 
Un bărbat multiplicat (26 f 
—29.06); Ase Ventura —» 
Un nebun în Africa (301
— 2.07); T

• „MUREȘUL" SI- I
MERIA: Dur și deștept | 
(27—29.06); f

• „RETEZAT" URI- ‘ 
CÂNI: Crudul adevăr (27 ♦
— 29. 06); 4

• „LUMINA" ILIA : J.
Curaj în linia întâi (271 
—29.06); f

• „MODERN" HUNE-f
DOARA: Dragonii ge-î 
meni (27—29.06). . * 

ție românească, sau ecua
ția : Irod = Mineri; Iro- 
diadă = Mineriadă, șl 
„Fuga în Egipt = Fuga 
în America", cu explicația 
-legendă : Ioslf — Maria — 
Prunc — Victor Ciorbea — 
? — Pruncuța Oana. Lip
sește bagajul domnului 
Prim-ministru rătăcit (ba
gajul) pe aeroportul din 
Londra... După această 
frază lungă, să subliniem 
eă, fără vizita Demnitaru
lui nostru in țara-mamă a 
economiei mondiale, pu
team ajunge cu toții la ca
sa de zurlii, în cel mai fe
ricit caz. Fiindcă, o boală 
necunoscută, care va'zlcă 
dac-o ai, nu se poate trata. 
Și, Doamne, totul era atât 
de simplu încât ne-a fugit 
gândul la una din legile 
lui Murphy — nu contează 
care, majoritatea potrivin- 
du-se pentru noi... De fapt, 
să recunoaștem: eram la 
UȘA infarctului, sau a co- 
moției cerebrale, dacă spre 
Dl Prim-ministru nu s-ar 
fi auzit un strigăt disperat 
dinspre Casa Albă, via 
Departamentul de Stat:

| Întâlnire cu
î fn ziua de 11 iulie 1997, 
!la Hotelul „Decebal" din 

Deva, Camera de Comerț 
și Industrie a județului 

l Hunedoara organizează o 
[ INTALNIRE A AGENTI- 
) LOR ECONOMICI CU 
\ PARLAMENTARII JU- 
ț DEȚULUI. Tematica in- 
: tâlnirii este următoarea: 
I 1. Preocupările parla- 
ț mentarilor județului ' Hu- 
( nedoara în domeniul 
; legislației economice; 2. 

.Măi, Victore, dă-o naibii 
de vizită ! Pleci de la noi 
ca de la o Casă Pustie 7 
Hai, dragă, să punem de-un 
parteneriat... îi zicem spe
cial-strategic, ca să sune 
mai roz, și „cele rele (NA
TO) să se spele, cele bune 
(clauză, parteneriat...) să 
se-adune". Strigătul apar
ținea Doamnei Madeleine 
Albright, a cărei față pă
rea să-și fi schimbat puțin 
câte puțin baso-relieful că
tre România. Deci. Parte- 
neriatul special-strategic a 
fost semnat, crispările e-au 
descătușat, iar poporul ro
mân de nu-știu-ce s-a bu
curat...

Iar la Întoarcerea Dluî 
Prim-ministru acasă, ne-atn 
simțit cu toții apărați de 
relele lumii: fiindcă Dom
nia sa ținea In mâna dreap
tă, ca pe un stindard, o 
SCUFA (scufă zs scufiță, 
căciuliță, tichie) de MĂR
GĂRITAR made in USA, 
care ne lipsea, și ne-â sal
vat de la comoție. Amin 
și URAAA »

DUMITRU nURUBA

uarlamentari
Probleme ale «genților e- 
conomici care pot fi re
zolvate cu sprijinul par
lamentarilor.

Confirmarea partici
pării (la telefon, fax sau 
prin poștă), până la data 
de S iulie ac.

Informații suplimenta
re la C.C.I. Hunedoara, 
2700 — Deva, strada l 
Decembrie, nr. 35, tel. 
212924, 216792; fax :
218973.

—< —

La începutul lunii iulie 
1504 întreaga Moldovă se 
găsea în doliu după pă
rintele ei Ștefan ocl Mare. 
„Omul cel ma; Mare ce 
l-a avut nația română de 
ia descălecarea lui Dragoș 
și Radu Negru până azi" 
(D. Bolintineanu).

în ziua de 2 iulie 1504, 
„pentru cea din urmă 
oară porțile cetății se 
deschideau înaintea celui 
ce luptase bărbătește cea 
mai grea din luptele sale" 
(N. lorga — Istoria lui 
Ștefan cel Mare).

z Cortegiul funerar com
pus din „boieri călări, în 
haine de urșiniG și aur", 
unii in vârstă, asemenea 
oefcii adormit, iar alții în 
Boarea tinereții „înconju
rau sicriul' înfășurat în 
scumpe stofe. Sulițele 
ostașilor se ridicau drep
te tn văzduhul limpede, 
zâmbitor ' al' '-fleldr de 
vară" (N. lorga).

Alături de boieri se gă
sea soborul Moldovei, com- 
;jtts din Mitropolitul ță
rii, episcop; și ecumeni, 
precum și din toți aceia 
care s_au încumetat a stră
bate pe jos o cale lun
gă, pân? la Mănăstirea 
PtfOsa.

Clopotele mănăstirilor șl 
bisericilor „prindeau a vui 
de jale" (N.I.), iar rugă
ciunile soborului „pri
meau în cântările Iertă-

OMAGIU SI REFLECȚII
rii de păcate' pe stăpâ
nul tuturor" (N.I.). Se ce
rea veșnică pomenire 
„pentru acela care se fă
cuse vrednic de neamul 
său în vecii vecilor" 
(N.L).

După ultima slujbă de 
înhumare, în fața gropii, 
Voievodul a fost slobozit 
în ea încet, iar aceasta 
„umbrea tot mai mult 
fața poruncitoarq, acum 
senină, și pletele albe, 
rare ale bătrânului. Și 
pe când lacrimile brăz
dau cele mai aspre obra- 
zuri, minunata lespede de 
marmură săpată pecetluia 
micul mormânt în care 
încăpuse totuși cel Mare" 
(N.I.).

Ștefan „se stinsese șl 
cobora acum ca o rază 
de bucurie asupra tutu
rora, trecea ca o bine
cuvântare asupra bogăției 
lanurilor și fremăta ca o 
amenințare pentru vrăj
mașii viitorului prin frun
za pădurilor ce ocrotiseră 
și meniseră luptele învin
gătoare. Glasul Iul nu so 
mal auzea șl icoana Iui 
nu mal stătea înaintea 
nimănui" (N.I.).

Pentru poporul român 
Ștefan cel Mare este me

reu viu. L-am pomenit și 
l-am invocat veacuri de-a 
rândul, atât Ia bucurie, 
dar mai ales la vremuri 
de restriște. El a fost 
puterea noastră, el a fost 
nădejdea noastră, el a fost 
călăuza noastră, exemplul 
de curaj, bărbăție șl cre
dință în Dumnezeu, el 
ne-a învățat cum să 
luptăm pentru a ne păs-

413 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI ȘTEFAN CEL MARE

tra neamul și țara în), 
treagă. Numele lui a fost 
pomenit șl va f; în veci 
pomenit nu numai de 
noi și prietenii noștri, 
ci și chiar de dușma
nii noștri.

Din cele patru vânturi, 
de unde s-au năpustit co
tropitorii pofticioși asupra 
Moldovei, de acolo au 
venit șl laudele șl apre
cierile acestora pentru 
Ștefan cel Mare.

Iată ce serie cronicarul 
polon MIEGHOWSKI : „O, 
bărbat glorios șl victorios, 
care ai biruit pe toți 

regii... Om fericit căruia 
soarta ița hărăzit cu 
multă dărnicie toate da
rurile. Căci pe când al
tora le-a dat numai u- 
nele însușiri șl anume : 
unora prudență împreună 
cu șiretenie, altora vir
tuți eroice și spirit de 
dreptate, altora biruință 
contra dușmanului, nu _ 

mai ție ți le-a hărăzit la 
un loc pe toate. Tu ești 
drept prevăzător, isteț, bi
ruitor jontra tuturor duș
manilor. Nu în zadar ești 
socotit printre eroii se
colului nostru".

Cronicarul ungur MI
KLOS ISTVANFFI spune 
la rândul său: „Prin ști
ința militară și faptele 
săvârșite în războL a fost 
renumit și sărbStorit toa- 
tă viața".

Iar cronicarul turo 
AȘAKPȘADZE nu .1 uită 
pe Ștefan nici în mor
mânt. El scrie versurile:

„Acesta e ghiaurul 
De-a pururi neînfricat, 
Ce-atâtea oști făloase 
Pe rând le-a spulberat!". 
Nu voî trece peste apre

cierile de la Răsărit ale 
Istericilor teși: S.N. PA- 
LAUZOV și N. KARAM
ZIN. Cel dintâi spune > 
„Ștefan a fost (...) în rân
dul puținilor eroi din 
secolele XV—XVI, eare 
și-au consacrat viața pen
tru a întreține în sânul 
popoarelor creștine de la 
Dunăre și din Peninsula 
Balcanică focul sfânt al 
dragostei pentru patrie și 
independență...".

Iar al doilea istoric 
rus zice: „Și prin victo
riile sale strălucite asu
pra numeroase; oști tur
cești și-a înscris numele 
în istoria eroilor mari ) 
el s-a arătat curajos în 
primejdie, tare în neno
rocire, modest în ferici
re (.,.), a fost obiectul 
mirării printre suverani 
și popoare realizând fapte
mari cu mijloace mo 
dește".

Paoa SlXT IV 11 spune 
lui Ștefan eel Mare: „Fap
tele tale săvârșite cu în
țelepciune și vitejie con

tra turcilor infideli, ina
micii comuni, au adus 
atâta celebritate nume
lui tău, încât ești în gura 
tuturor și ești în unani
mitate foarte mult lău
dat".

Voi încheia cu portretul 
lui Ștefan cel Mare, rea
lizat de marele Istorie 
Nicolae lorga. de la a că- 
ru; naștere, în această 
lună iunie 17. 1907, —• 
se împlinesc 126 de arrf.

Ștefan cel Mare este 
domnitorul în care „gă
sise poporul românesc 
cea mai deplină . și 
mai curată icoană a su
fletului său: cinstit și har
nic, răbdător, fără su 
uite, p viteaz, fără cruzi
me, strașnic în mânie șl 
senin în iertare, răspicat 
și cu măsură în grai, gos
podar șl Iubitor al lu
crurilor frvmcase. fără nici 
o trufie In faptele sale, 
care ‘ se pa» că vin prin- 
tr-însul de aiurea și de 
ma; sus. Și cu cât se ve
de această icoană mai 
limpede, cu atât se înțe
lege mai desăvârșit și se 
iubește mai mult, eu 
atâta și viitorul se vestește 
mai b”n, căci atunci nea
mul merge pe drumul stră
moșului cuminte". (N, 
lorga).

Prof. LEONTINA 
ROPCEAN

T
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strălucirea dia-verzi cu

civi-

■:

»

ADRIAN CRUPENSCHI
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șl să 
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lor, 
strân- 
curte
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a nu lua
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le".

mea nu se va putea des
curca fără el greșește și 
mai cumplit I".
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și mai confor- 
este, de ase- 
modalitate de 
prea 
tale

Se spune că ■■■

Toate pcttfr-» «nute £ tHwtâ j UN SECOL
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• Cineva — intr-un 
amestec de seriozitate și 
tpn șugubăț — zicea că 
„se liberalizează înțe
lepciunea", imaginând 
o Bursă a fulgerărilor de 
gând și al Adevărului 
seducător. îmi amintește 
de poetul Petre Strihan, 
care intr-un alt moment 
al poziției aștrilor în 
Univers a spus: „Para
doxal, înțelepciunea — 
acest lucru rar — nu 
costă nimic: înțelepții o 
oferă gratuit. Lipsa de 
înțelepciune, însă, costă 

scump". • Fără pretenții 
de politolog, văd 
„schimbarea" ca un fel 
de recăsătorie, în care 
— după noaptea de mie
re — reîncep vechi pro
bleme delicate, intră în 
funcție caracterul atât 
de diferit al celor doi, 
trecutul și-a lăsat stigma
tul pe tot ce-ar vrea să 
fie prezentat „ca nou" (!), 
fiecare — cu arme în
delung experimentate în 
vechi lupte — pornește 
noul război... • Se spu
ne că omul cât trăiește, 
învață. Gred că și re
ciproca — cu parfum de 
paradox — e un mare 
adevăr: Omul cât înva
ță atât trăiește... • 
intr-o noapte, făcând o 
călătorie prin fabuloasa 
Mitologie, am asistat — 
Sfântă Intâmplarel — la 
un dialog „mitologic" : 
Menelaos: „Elena, ne 
vom iubi o veșniciei". La

I
9

care Elena — în ochii-i |
_____ ; __ ^1— •

bolică a trădării — răs- |
punde: ----- -----
cât vor vol zeii, Mene- I 
Iaos !".
lena, 
curbă 
frumosul și virilul Pa
ris... • Un paradox al 
existenței mele: știu 
despre Cesare Pavese, 
Marin Preda, Monther
lant, Elias Canetti — 
aceste întâlniri ale Ha
zardului —. mai multe 
decât despre Tatăl meu...

I 
9 

I 
9 

I 
9 

I 
9 

I 
9 

I 
9

9 

----------------- 1
9

• A citi 500 de cărți ț 
e mult? E puțin? Dar a 
le scrie? I 
Simenon 
a fost 
scriitorii 
lifici din 

ratură universală, 
a peste 500 de 
traduse în peste 50 
limbi, într-un tiraj 
peste 500 de milioane de 
exemplare... • In car
tea „Eccentrics" de Da- | 
vid Weeks și Jamie Ja
mes, stă scris: „UMO
RUL este esențial pentru 
a te simți bine și a te 
prețui pe tine însuți, 
într-o lume tot mai plic
ticoasă 
mistă.
menea,

Ei bine, Georges 
(1903 — 1989) 
unul dintre 

cei mai pro 
întreaga lite- 

autor 
romane, 

de 
de

I
9

...împăratul roman ®ibe- 
riu avea obiceiul să-și men
țină ani îndelungați în 
post guvernatorii pro
vinciilor numiți de el, cu 
condiția ca aceștia să nu-i 
creeze. „probleme" 
se achite corect și 
tual de obligațiile 
îndeosebi în privința 
gerii și livrării la 
a impozitelor. €ând unul 
dintre guvernatorii săi — 
din exces de zel — a tri
mis vistieriei imperiale o 
sumă mai mare -decât cea 
cuvenită, împăratul l-a 
admonestat cu rigurozi
tate, amenințându-1 cu 
destituirea. „Am cerut ca 
oile mele să fie tunse, nu 
rasei**  — și-a argumen
tat el poziția, adăugând: 
„Vreau să am lână și la 
anul, nu oi moarte de 
frig!**.

...Francois de Ia Roche
foucauld (1613 — 1680), 
scriitor francez, autor al 
unor celebre maxime și 
aforisme, afirma: „(Sine 
crede că se va descurca 
fără să facă apel la lu
me greșește amarnic! Dar 
cine își închipuie că lu-

«..bărbații căsătoriți tră
iesc mai mult decât celi
batarii, care, la rândul 
lor, trăiesc mai mult de
cât cei rămași văduvi, 
scrie revista „Science et 
vie’’, citând o anchetă care 
a durat 12 ani și s-a e« 
fectuat asupra a 4001 de 
văduvi, văduve și celiba
tari. Potrivit datelor son
dajului. femeile au o du
rată mal lungă de viață, 
indiferent do starea 
lă.

...William Somersett 
gham (1874—1965) 
cu mânecuțc negre 
funcționar la mâini 
numai după ce copiase în 
prealabil o pagină 
Swift, „ca să-și 
tească mâna”.

...poetul irlandez 
Iiam Butler Yeats 
1939) avea obiceiul, 
gând pe străzile orașului 
Dublin, să-și ritmeze poe
mele cu brațele, pe mă
sură ce Ie compunea.

Uhs dintre cele mal 
mari Gase de producție, 
locație și distribuție a 
filmelor de la Holly
wood a fost METRO— 
GOLDWYN — MAYER. 
A fost fondată de SA
MUEL GOLDWYN (1882 
— 1974), LOUIS B. MA.

YER (1885 — 1957) sl 
MAR6US LOEW (1872— 
1927), care, la 24 august 
1924 hotărăsc fuzionarea 
societăților 
wyn Pictures 
„Louis B. Mayer 
ductions” șl 
tures”, 
tate cu 
hington 
Culver

Emblema 
a fost un 
și a apărut I 
când filmul a 
să „vorbească”, 
dispunea de 14 
de filmare și 
uriaș complex de deco
ruri fixe ce erau fo- ‘ 
losite la mai multe fil

lor „Gold- 
Gorp.“. 

Pro- 
„Metro Pic- 

în noua socie- 
sediul pe Was- 
Bulcvard din 

City.
studiourilor 

leu care rage 
în 1927, 

început 
MGM 

platouri 
de un 

POHR Pfe PI^PfeSTAliUb

me. A abordat toate 
genurile cinematografice 
— dar mai cu seamă e-a 
ocupat de producția fil
melor de divertisment 
a celor cu montări Oe 
anvergură.

Din numeroasa filnw 
grafie, am reținut filavtiî

i 
muzical „Rose Mărie" — 
1936, regia William Van 
Dyke, cu Jeanette Mao 
Donald și Nelson Eddy, 
psihologicul „Pride and 
Prejudice" (Mândrie șl 
prejudecată) — 1940, re
gia Robert. Z. Leonard, 
cu Laurence Olivier șl 
Greer Garson, drama 
sentimentală „Gaslight" 
(Lumina de gaz) — 1944, 
regia George Cukor, co 
Ingrid Bergman și Char
les Boyer și filmul de 
război „God is My fiof 
— Pilot" (D-zeu îmi este ! 
co-pilot) — 1945, regia 
Robert Florey, cu Dennis 
Morgan și Raymond 
Massey.

EXCURSIE IN PARCUL NATIONAL RETEZAT (IX)
Sosim în Șaua Retezat, 

la 2241 m altitudine, unde 
panta se pierde în nete
zimea crestei, la cumpă
na apelor : pârâul Ge
menele și valea Zlătuia 
se scurg prin rezervația 
științifică, iar pârâul și 
valea Stânișoara brăzdea
ză zona de protecție a 
parcului național spre ca
bana turistică Pietrele. 
Aici, ni se desfășoară în 
fața ochilor o priveliște 
de nedescris peste toată 
zona alpină a muntelui : 
înspre est și sud-est dis
tingem vârfurile Peleaga, 
Păpușa. Vârful Mare, 
Custura, apoi crestele 
Stânișoarei, Pietrele, Va
lea Rea și Galeșul pre
cum și Custura Reteza

tului ; înspre sud, admi
răm Poarta Bucurei, col
ții și pereții Judelui, lacul 
Gemenele scufundat în de
sișul jnepenilor și suspen
datul Tău Negru, din a- 
pele cărora licăresc ste
luțe strălucitoare de lu
mină când vântul stârneș
te mici valuri; înspre 
nord, străjuiește grandio
sul Retezat.

Bunicule, ar fi păcat să 
nu poposim aici, în șa, un 
timp mai îndelungat pen
tru a contempla acest 
decor fermecător al na
turii originale, în această 
zi senină și călduroasă de 
august ! — insistară cei 
doi nepoți. Mai spune- 
ne despre animalele săl
batice din singurătățile și 

stâncăriile acestui mun
te I

...Despre capra neagră, 
monument al naturii, care 
este mamiferul cel mal 
de preț al Retezatului, cât 

Să cunoaștem, să iubim 
și să ocrotim natura

și despre urs, care își 
duce viața prin locuri greu 
accesibile, sălbatice și 
prăpăstioase, mărginite de 
goluri alpine cu multe 
jnepenișuri, v-am mal vor
bit. în păduri de fag, cu 
locuri populate de căpri
oare, mai putem descoperi 
râsul, monument al na

turii. In pădurile situa
te în Parcul Național Re
tezat sunt răspândite popu
lații reduse de : jder de 
copac, și jder de piatră, 
pisică sălbatică, lup, vul

pe, viezure, hermelină, 
nevăstuică, veveriță. Ie
pure ș.a. Dintre păsările 
nerăpitoare au fost iden
tificate populații mai nu
meroase din următoarele 
specii: cocoșul de munte, 
ierunca sau găinușa de 
alun. în număr redus, 
pot fi întâlnite potâr- 

nichea, porumbelul de 
scorbura, s'tarul și une
ori, în migrație, rațe sau 
gâște sălbatice. Dintre 
păsările răpitoare de zi 
mai des întâlnite sunt : 
porumbarul, șoimul călă
tor, șoimul rândunelelor,’ 
vinderelul roșu, șorecarul 
comun ș.a. Mai impor
tante sunt, însă, cele o- 
crotito de lege ca acvila de 
stâncă, pasăre sedentară, 
precum și vulturii ce vin 
vara din sud și popu
lează crestele Retezatu
lui ca holtarul, vulturul 
sur și vulturul brun. Din 
nefericire, vulturul bărbos 
sau zăganul, pasăre seden
tară, a dispărut din a- 
cest munte în ultimele de
cenii. Acvila de stâncă șl 

vulturii sunt dușmanii cd 
mai de temut ai iezilor de 
capră neagră. Populații mai 
numeroase s_au semnalat 
la gaița de munte, mai 
ales în .inii de fructlfica- 
ție a zâmbruiui precum 
și forfecuța prezentă in 
pădurile de molid. © 
altă pasăre frecventă în 
Retezat este corbul ce se 
hrănește eu cadavrele de 
animale. descoperite ea 
atâta , abilitate.

Bogată și variată este șl 
lumea nevertebratelor. Nu
mai din lepidoptere (flu
turi) s_au identificat peste 
1000 specii din care multe 
endemisme.

(va urma)
Ing IACOB TRAIAN, 

Oră știe
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! Teorie sau practică
i i 
ț
i
i

. . 1
REFLECȚIA SAPTAMANII \

0 „Moartea.? Deși nedreaptă, este totuși ț 
>arte singura judecătoare supremă: amu- ■ 

i 
j

în parte singura judecătoare supremă : ----- _
țeste vanitățile vieții, nedreptatea socială și 
grandoarea prostiei ce te privește de sus".

POMPILIU CONSTANTINESCU

I MOARTEA
ÎN DEFINIȚII

0 „tot ce a fost înainte de noi“.
SENECA

O „scurt dar teribil pas între timp și veș
nicie".

!

IUBITO, SĂ INTRĂM ÎN NATO!
Aș mai veni, iubito, pe Ia tine, 
Când peste Deva cade inserarea;
Când nu sc mai observă poluarea 
Și ies in grupuri haitele canine; 
Aș mai veni ca să urmez chemarea 
Unei iubiri platonico-divine 
Răpusă de-un posibil prea mult bine

— Că se apropie restructurarea...
Aș mai veni la tine, dar nu-i vreme,
Că vezi și tu, iubito, adorato, 
Că suntem victimele unei teme.
Pe care demnitarii ne-air predat-o: 
Să ne dedăm la umiliri supreme. 
Dar să intrăm în primul val în NATO!

DUMITRU HURUBA

î

1
I 
î

I

i

W. SCOTT
0 „tributul datorat destinului".

J. de ROTROU
0 „impozitul plătit de suflet pentru că 

avut un nume si o formă".
FR. NIETZSCHE 

„singurul fapt sigur în această viață".
LI-TAI-PE

„un haos, o mare de stele".
EMINESCU

„jandarm feroce și inflexibil".
SHAKESPEARE

„condiția sub oare am fost născuți"..
AF. PREVOST

Selecție de ILIE LEAHU

O

O

0

0

! Ww?
© Un cerșetor ajuns la 

Iușa unei case o roagă pe 
stăpână :

• — Doamnă, fie-vă milă
| de un om sărman, mor 
. de sete !
| — Așteaptă puțin, ime-J diat îți aduc o cană cu 
I apă !
I — Dar, vă rog, nu sunt 
j murdar. V-am spus, mor 
I de sete !

© Niște teroriști l_au 
\ răpit pe Jirinovschi. Drept 

săscumpărare bau cerut 
lui Elțîn cinci milioane 

| de dolari.
■ — De unde să iau atâ-
I ția bani ?, z.ioe Elțîn.

— Dacă nu primim ba
nii în 24 de ore, îl punem 
în libertate — răspund 
teroriștii.

© Un nebun primește 
o scrisoare. O deschide 
curios. în plic, o foaie 
albă.

De luat aminte
■

a • „Beția nu creează vi
ciile, ea le face să izbuc
nească : atunci impudicul 
își dă în vileag boala, vio
lentul nu-și stăpânește nici 
limba, nici mâna; crește 
trufia obraznicului, cruzi
mea violentului, răutatea 
pizmașului, orice viciu se 
extinde și se dezvăluie".

SENECA
• „Trebuie să subliniez 

încă un păcat al alcoolului, 
în plasa lui sunt prinși oa

meni cu mari calități, oa
meni foarte activi, cu ini
ma caldă, cu imaginație și 
cu toate slăbiciunile ome
nești. Alcoolul le taie aripi
le, stinge focul care arde 
în sufletul lor și, dacă nu-i 
omoară la început, îi trans
formă în niște maniaci dez- 
nădăjduițl, strică, denatu
rează, stoarce din ei tot ce 
este bun și nobil".

JACK LONDON

I I 
I
I

■ ■■
1
- ( ■ ■

O doctoriță de curând 
întoarsă din Olanda, în 
vizită la părinții rămași 
în țară, mi-a spus că cel 
mai grea i-a fost să ob
țină o slujbă în dome
niul pentru care s-a pre
gătit cu mult succes In 
anii facultății șl apoi în 
perioada de specializare, 
A învățat ani In șir teo-

Clepsidra]

— Ia te uită ! Deși ne- I 
am despărțit supurați, j 
nevastă-mea îmi scrie to- | 
tuși ! •

© — Soțului nu-i place | 
noul meu fular... ,

— Dc ce nu~l scliim- I 
bați ? . ;

— Pur și simplu nu știu . 
unde se schimbă soții... I

© între prieteni : . J
— Am fost la doctor. | 

Mi-a spus să nu mai beau, • 
să nu mai fumez și... să I 
termin cu femeile! ,

— Și mie mi-a spus a- i 
celași lucru! însă după I 
ce i-am dat niște bani J 
mi-a schimbat diagnostî- | 
cui ! J

© Un bărbat vorbește | 
la telefon cu un prieten • 
de-al său care era vete- | 
rinar. .

— Am trimis-o la tine | 
pe soacră-mea cu pisica. J 
E foarte bătrână, de aceea > 
te rog să faci în așa fel I 
încât să moară dintr-o • 
singură injecție !... |

— Cu plăcere, prietene! » 
Dar pisica va ști să vină I 
singură acasă ?

IMPLICĂRI

1 , 3 15 6 8 9 "v

OlîIZON l’AL : 1) Calificativ nesatisfă- 
itor obținut la examen; 2) Culegătoare de 
uchete — Cuvânt luat la excludere; 3) 
lement de consolidare în porturi — Tre

.TT"
—

rie, obținând note maxi
me, dar acolo importan
tă era practica. Concursul 
pentru obținerea postului 
consta în probe practice 
pe care le treceai cu bine 
doar având experiența 
practicii medicale. Vorba 
noastră : „Teoria ca teori- 
a dar practiea tc omoa
ră".

Dar ea nu este singura 
care mi-a relatat faptul 
că în occident se pune 
mare accent pe dimensi
unea practică a unei pro
fesii. Inclusiv întregul lor 
sistem de învățământ este 
în așa fel organizat încât 
copilul să-ți dezvolte sim-

țul practic, al aplicării"]! 
teoriei pe care o învață-!

E drept că Învățămăn-J 
tul românesc este bine’ 
cotat peste hotare, dovadăl 
și numeroasele olimpiade] 
internaționale cucerite de< 
elevii noștri. Dar nu tre-] 
buie-să ne culcăm pe la-] 
urii acestor copii olimpicii 
ți nici să dorim ca toți]l 
copiii să devină genii in-] 
tr-ale teoriei. Sistemul! 
nostru de învățământ o-] 
feră o marc cantitate dei 
informație școlarilor, din] 
păcate multe din aceste] 
informații sunt pentru u-i 
nii inutile și se vor pier*]  
de în mod natural prin' 
uitare. Sunt și multe in-! 
formații care nu vor mat] 
fi folosite tn viață. Pă-' 
rerea mea este că ar tre-] 
bul diversificat învăță
mântul și ar trebui dată! 
ocazia copilului de a ur-J 
ma școala care i se p<y 
trivește, în latura teore-î 
tică sau cea practică. TenA] 
dința mondială este cea] 
de ultraspccializare și na< 
cea de „formare a omu*<  
lui nou, multilateral spe-] 
cializat". Mai bine să fii] 
as într-o anumită mese-] 

decât mediocru In] 
multe meserii. • 

INA DELEANU !
«

rie, 
mai

Un minut cu Mark Twain
(scriitor american. 1835 — 1910)

cut prin foc și... sabie; 4) Lucrător con
secvent cu amănuntul — Particulă cu 
semnul plus; 5) Cu inima de gheață — 
Descendent de drept al coroanei; 6) Servit 
în postul mare — Săritor negru la înăl
țime (pl.); 7) Unitate în domeniul culturii
— Depășit în unele situații; 8) Plasată 
după casă — Vorbă spusă la necaz; 9) 
Subiect al unei iubiri nețărmurite (pl.)
— firafic de circulație al personalului; 
10) Echilibru precar la oameni nehotărâți.

VERTICAL : 1) Mult avansat cu apă
rarea; 2) Dată de naștere (mase.) — A- 
menajare privind protecția navală; 3) Du
ce greul la curse — Total la discreția pa
tronatului; 4) Scrieri în versuri ! — Non- 
conformiști ai uniformizării; 5) Date în 
clocot la foc ! — Se înțelege de la sine;
6) Puhoaiele revărsate de la Nistru (sg.)
— Stă de-a curmezișul în calea afirmării;
7) Se face că face — Secate în inima puști*  
ului 1; 8) Prilej de a scoate regina la joc
— I s*a  dat o bună creștere; 9) Expus în 
văzul tuturor — Parazit pe calea undelor; 
10) Facultate de limbi romanice.

VASILE MOLODEȚ

ț

ț
\ 
ț
V

1

J

*

*
*

© „Adam era și el 
doar un om —« asta expli
că tot. Nu a vrut mărul 
din cauza mărului, l-a vrut 
pentru că era oprit".

© „Eram mulțumit că 
puteam să răspund 
prompt și am răspuns. 
Am spus că nu știu".

© „Când ai dubii, spu
ne adevărul".

© „Dacă iei un câine 
flămând și îi dai de mân
care, nu te va mușca. A- 
ceasta este cea mai im
portantă diferență între 
un câine și un om".

0 „Sfiiciunea a murit 
când s-au născut haine
le".

© „Învățătura e totul. 
Piersica a fost odată o 
migdală amară; conopi
da 
cât 
la

nu este altceva 
o varză care a 
universitate".

de
mers

© „Una dintre 
rențele izbitoare 
o pisică și o minciună 
este că pisica nu ar ? de
cât nouă vieți".

dife- 
dintre
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Românii din America cer
Premierul Victor Ciorbca, 

cu ocazia vizitei sale ofi
ciale în Statele Unite ale 
Americii, s~a întâlnit șl cu 
9 parte a diasporei româ
nești de aici. Cu acest pri
lej, Comitetul Românilor 
din Washington i-a cerut 
primului ministru să-l 
schimbe pe dl Mircea Geoa- 
nă din funcția de amba
sador al României în S.U.A.

Cererea lor a fost funda
mentată prin aceea că în 
ambasadă lucrează oa
meni de pe vremea regi
mului Ceaușescu, Iar amba
sadorul este slugă credin
cioasă a dlui Ion Iliescu. 
Ministerul de Externe al 
României a anunțat că va 
analiza cu foarte multă se
riozitate această cerere.

de dl Dumitru Iuga — să 
se facă pensionări masive, 
adică să fie scoși în pensie 
toți cei ce au atins limita 
de vârstă. Sunt vizați peste 
100 de oameni din perso-

<*•*•*•••*•*

*

naiul actual al televiziunii. 
Deci și dl Iosif Sava, cel 
cu seratele muzicale în 
care se făcea muzică, dar 
mai ales politică, va pă
răsi, probabil, micul ecran.

ICJOOCJCI CZ3C3 CSQQQ C3C3 CT

Dumitru Dumitriu pleacă 
în Grecia

Cine ești tu ... ? Foto: ANTON SOCACl

la TVR - pensionări masive
Sc preconizează ca la Te- insistențele Sindicatului li- 

teviziunea Română — la ber din instituție condus

Dl Dumitru Dumitriu a 
semnat un contract cu e- 
chipa do fotbal AEK din 
Atena. Contractul este în
cheiat pe un an și poate fi 
prelungit. Este demn de 
menționat că echipa AEK

a câștigat Cupa Greciei și, 
deci, va participa la Cupa 
Cupelor. D.D. a fost susți
nut în demersul de a ajun
ge în Grecia de către an
trenorul Anghel Iordănes- 
cu.

ifAVAWAW.W.'.’.'.V.'.'

Pe valea Râului Marc 
Foto: ANTON SOCACl

Fasole uriașă
1

Știm cu toții povestea cu 
fasolea ce a crescut până la 
cer. De, basmul este basm, 
dar uite că fasole uria
șă exist#, chiar dacă nu 
în ce privește lungimea 
tulpinii. Un american din 
Florida a găsit în grădina 
din spatele casei sale o 
păstaie de fasole lungă de

132 cm, record absolut în 
materie. Rugat să explice 
cum s-a obținut fasolea u- 
riașă, omul a opinat că 
treaba se datorește faptu
lui că a semănat leguma 
în vreme ce luna era în 
creștere. Câte ciorbe a 
mâncat omul din păstaia 
obținută ?

Surpriză
Suleyman Demirel, pre

ședintele Turciei, l-a de
semnat pe Mesut Ylmaz, 
liderul Partidului Patriei 
(ANAP), formație politică 
de dreapta, să formeze noul 
guvern al țării. Vestea a 
surprins puternic opinia

publică turcă, celelalte par
tide și în special pe dne, 
Tansu Ciller, lider al Par
tidului Căii Juste, fost vi- 
cepremier în fostul guvern, 
care se aștepta să fie dânsa 
desemnată cu alcătuirea 
noului cabinet turc.

Neofasciști bătuti măr
I •

Zece tineri din orașul 
Rostok — Germania — cu 
vârste între 16 șl 20 de 
ani — strigând „fleil Hi
tler" și „Germania a ger

manilor" au tăbărât asu
pra unor zarzavagii turci. 
Turcii au pus mâna pe 
răngi și pe pari și i-au 
tăbăcit bine pe agresori.

Polițistul si averea sa I
Corpul de control al 

Inspectoratului General 
al Poliției a verificat re- 

, clamațiile ce-1 vizau pe 
• dl Mihai Brebenel, șe
ii ful Serviciului de corn- 

i? batere a crimei organi- 
4 zate din cadrul Tnspec- 
4 toratului Județean de 
I Poliție Brașov.

Iată ce avere are 
care avea datoria 
combată crima 
zată în județul 
trei apartamente 
nicipiul de la 
Tâmpei, vilă în

cel 
să 

organi- 
amintit: 
în mu- 
poalele 
locali-

l 
tatea Fundata, 1510 mp» 
teren în Poiana Brașov,; 
tot atâția în Poiana Mi-1 
că a Brașovului, 1600 mpl 
pământ în Săcele, 4 400 » 
mp teren în localitatea 1 
Moeciu ș.a. £

De unde o fi avut dl | 
colonel atâta amar de I 
bani ? Este adevărat că I 
are dumnealui un sala- î
riu — mare, mic, cât o [ 
fi — dar parcă acesta J. 
este prea mărunt ca să | 
p<»ți face din el o ase- J 
menea avere. J.

I
I—«

Disputa în jurul propu
nerii de« amendare a to
gii fondului funciar se am
plifică și se ascute pe zi 
ce trece. Se știe că prin- 
tr-un membru de frunte 
al său — domnul Lupu 
— Partidul Național 
Țărănesc Creștin și De
mocrat — a susținut, î- 
nițial, restituirea în între
gime a moșiilor celor ex- 
propriați după al doilea 
război mondial. Apoi a di
minuat suprafața ce vor 
s-o dea foștilor moșieri și 
urmașilor acestora la 5t 
ha. Propunerea aceasta a 
stârnit foarte puternice 
reacții împotrivă. Firesc, 
acestea au venit în pri
mul rând din partea for
mațiunilor politice aflate 
în opoziție. PDSR — prin
cipala forță a opoziției — 
susține că intenția PNȚGD 
lovește puternic în țărani 
și vrea să-1 facă pe aceș

tia iobagi ai celor cu pă
mânt mult, reîntorcându-î 
la starea ce o aveau în 
urmă cu 60—70 de ani. 
PUNR — prin vocea dluî 
Valeriu Tabără — afirmă 
că retrocedarea moșiilor 
nu duce altundeva decât 
la lipsirea țăranilor proas

Revin moșierii?
I

păt împroprietăriți prin 
Legea 18/1991 de pămân
tul la care au dreptul, tar 
desființarea IAS-urilor — 
care asigură cea mai maro 
parte din pâinea țări! — 
înseamnă lăsarea unul ma
re număr de oameni ce 
lucrează aici pe drumuri. 
PRM este șl mai vehement 
atunci când afirmă că o 
asemenea Intenție a 

PNȚCD înseamnă trădare 
de neam și de țară, fă- 
cându-i pe autorii el duș
mani ai poporului, ai ță
ranilor în special — cum 
afirma în Senat dl Cor- 
neliu Vadim Tudor.

Dar chiar formațiuni a- 
liate PNȚCD, în cadrul

Convenției Democratice 
din România, se opun re
trocedării moșiilor și pă
durilor până la 50 ha. Par
tidul Democrat este pen
tru păstrarea actualei pre
vederi legale de maximum 
10 ha. Partidul Social De
mocrat susține ca foștii 
moșieri să fie împroprie
tăriți nu cu 50 ha — căci 
țara n-are atâta pământ 

— ci cu 40, 30, 20 și chiar 
mai puțin, iar acest fapt 
să se facă în două clape, 
pe parcursul a mai mul
tor ani.

Insistând în opțiunea 
sa, PNȚCD cerc discuta
rea propunerii sale în re
gim de urgență. în acest 
scop a cerut ca Parlamen
tul să lucreze într-o sesiu
ne extraordinară până ce 
Legea fondului funciar va 
Ii amendată.

Deci, revin moșierii ? 
Nu știm, dar oricum asu
pra inițiativei celui mai 
puternic partid din coa
liția ajunsă la putere va 
stârni dezbateri foarte a- 
prinse. Și s-ar putea — 
chiar dacă CDR are ma
joritate parlamentară — 
propunerea respectivă gp 
fie ftspinsă de legislativ. 
Ce va fi — vorba româ
nului — om trăi și-om 
vedea. (Tr. B.).
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S.C. ȘERB 
Oferiți-vă bucuria unei ținute 

fecții de sezon, cumpărând i

• mătăsuri import

S.N.C, DEVA
de ocazie de excepție și a unor con-

' • voaluri „Georgette"

9 catifea

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

Ire satisface cele mai 
exigente gusturi.

I
■

detail de la magazinul „Romarta" al;< Se pot cumpăra cn gros și en
!; societății (situat lângă piață).

Aceeași societate vinde en detail covoare și mochete, ca și perdele;! 
î; de Pașcani (cele mai noi modele). ;!

ÎN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

„CUVÂNTUL
LIBER1

Din nou

Scandal la Ulpia Deva!

în ziarul nostru nr. 
>378 din 6 mai 1997 era 
criticată o situație de 
debusolare ș‘ frustrare a 
jublicului care dorea să 

călătorească cu trenul ra
pid 735 Iași—Timișoara, 
plecând din gara Deva.

Sensibilă la semnalele 
presei, Regionala de căi 
ferate Timișoara ne răs
punde :

LA SEMNALELE
ZIARULUI 

CEI VIZAȚI 
RĂSPUND

„în 10 aprilie a.c. (dată 
la care se referea arti
colul nostru) pentru tre
nul 735, Deva a avut re
partizate 11 locuri la cla
sa I și 15 locuri la cla
sa a Ii-a. Locurile au 
fost eliberate în totali
tate publicului călător.

Pentru buna servire a 
acestuia, SNCFr a luat 
măsuri de îmbunătățire a 
sistemului informațional 
privind repartizarea lo
curilor în trenuri, iar în 
caz de solicitări și mai 
mari, se eliberează bilete 
fără loc“.

Răspunsul este semnat 
de directorul general ad
junct, ing. Vladu Cristian.

Poluare Foto: ANTON SOCACI

După o liniște care a 
durat puțin timp la Ulpia 
S.A. Deva a izbucnit din 
nou conflictul între sala- 
riați și administrație.

Intre cauzele care au 
generat actuala stare o re
prezintă disponibilizarea 
unui număr de 19 sala- 
riați din cei 102, nerespec- 
tarea clauzelor contrac
tului colectiv de muncă cu 
privire la acordarea a 
minim 75 la sută din sa
lariu, în situația când 
nerealizările nu sunt din 
vina angajaților.

De asemenea, salariații 
societății cer noii conduceri 
anularea locațiilor din 
cadrul complexului, în
trucât se promovează o 
concurență neloială, țar 
chiriașii nu mal au con
tracte pe spații, de un an

și jumătate. ' T
Salariații de la S.G.I 

Ulpia S.Ă Deva sunt re*:  
voltați pe noul direct®»: 
Florin Georgescu, întrucât 
intențiile acestuia nu 
sunt altele decât de ai 
cumpăra 40 la sută din 
pachetul de acțiuni de
ținut de FPS, iar în loo 
să se ia măsuri de redre
sare a societății in ten-1 
ționează vânzarea unor 
active.

Salariații mai spun că, 
noul director nu face alt
ceva decât să sfideze per
sonalul și să-și promo 
veze propriile interese:

Noua situație creată nu 
exclude riscul unei stări 
conflictuale cu final imr 
previzibil.

CORNEL, POENAR

ACUM Al SANSA
DE A LUCRA SI TRAI LEGAL

____  ÎN

as j» 
-= CflHflfia E

EMIGRARE DESCHISA ,
Pentru diferite categorii do vize.

Angajări/Afaceri/Investiții/Sponsorizare etc.
Pentru categoria Angajări pot opta toate per

soanele care au o diplomă: Ingineri ; Doctori; Progr»- 
matori Calculator ; Savanți ; Profesori ; Piloți; Di
rectori ; Manageri ; Tehnicieni; Translatori ; Asis
tent medical; mai pof opta pentru această catego
rie persoane care au o diplomă Sau sunt ’ calificate 
la locul de muncă, cu o vechime de minim 2 ani, 
în următoarele meserii : Bucătari ; Ospătari; Elec
tricieni ; Mecanici -în general ; Tinichigii auto ; 
Constructori ; Dulgheri ; Zidari etc. De asemenea, 
pot, opta pentru această categorie de vize munci
tori calificați în orice alt domeniu de activitate 
cu minim doi ani experiență Ia locul de munră.

ADEVĂRUL DESPRE
Auspra băuturilor al

coolice s-au formulat mul
te păreri, unele dintre 
ele fiind greșite. Astfel, 
unii consideră alcoolul o 
hrană valoroasă, care coa
te înlocui orice aliment; 
alții consideră că băutu
rile alcoolice omoară mi
crobii și previn îmbolnă
virile — de unde obiceiul 
de a bea țuică când ești 
răcit. Unii beau să adu
ne putere de muncă, vi
goare, bună dispoziție să 
alunge oboseala și som
nul sau să se destindă, să 
uite de griji...

Toți aceștia folosesc ori
ce prilej pentru a se 
„»insti“ la plata retribu
ției și la chenzină, la 
terminarea programului de 
lucru, la aniversarea - zi
lei de naștere, la orice 
reușită sau eșec în viață, 
pentru ea, fără să ne dăm 
seama, băutul să devină 
obișnuință, o „trebuință'*  
irezistibilă, o patimă de 
care te vindeci greu.

Consumând alcool timp 
îndelungat apar tulburări 
tn toate organele corpu
lui.

Sistemul nervos este 
primul care suferă sub 
influența alcoolului : aten

ția și memoria băutori
lor scad ; de asemenea, 
interesul și puterea de 
muncă ; devin iritabili, 
certăreți. ajungând să 
piardă stima celor din 
jur. Unii prezintă crize de 
halucinații. îșj închipuie că 
locuința este plină de 
șerpi, șobolani care îi 
atacă ; în timpul crizei 
țipă, se apără, după criză 
devin nervoși, bănuitori, 
creând peste tot o atmo
sferă apăsătoare.

Organul care suferă ccl 
mai mult din cauza con
sumului cronic de alcool 
este ficatul, deoarece în 
el se descompune alcoo
lul. Prin solicitarea lui 
îndelungată, la început, 
se încarcă cu grăsime, a- 
pol treptat se întărește, 
se usucă realizând „ci
roza alcoolică", de obi
cei mortală.

în urma consumului d° 
alcool aparatul cardio— 
vascular suferă diverse 
modificări — scade for
ța de contracție a inimii, 
circulația sângelui se re
duce și se instalează o 
insuficiență de irigație a 
țesuturilor.

Dintr-un om voinic, în 
mod treptat, alcoolicul

ALCOOL
devine un om bolnă
vicios, îmbătrânit, inca
pabil de muncă.

Alcoolicii lipsesc de la 
muncă de trei ori mai 
mult decât ceilalți; două 
din trei accidente din 
câmpul muncii și de cir
culație se datoresc bău
turii. Familiile alcooli
cilor se dezbină, Actele 
de viol.tnțf. și huliganism 
fac casă bună cu băutura.

EVITAȚI consumul sis
tematic de alcool pen
tru că se transformă în 
obișnuință și ruinează 
treptat organismul!

ESTE INTERZIS con
sumul de a'eool înainte și 
în timpul programului de 
lucru, înainte de mâncare 
(pe stomacul gol) !

RECOMANDAM OGA- 
ZIONAIs băuturile fer
mentate (vin, suc) în can
titate moderată, întot
deauna după mâncare.

NICI O PICĂTURĂ DE 
ALCOOL COPUL'. .

Laboratorul de promovare 
a sănătății și educație 

pentru sănătate 
al Inspectoratului 

de sănătate publică 
Hunedoara—Deva

VALORIFICARE

Pe teritoriul comunei 
Gurasada, în patrimoniu 
public, se află 10 ha de 
fânețe, de care nici unul 
din crescătorii de ani
male din comună nu s-a 
dovedit interesat.

Primăria a contactat Pe
nitenciarul de la Bârcea, 
care are nevoie de fân, 
pentru gospodăria anexă, 
îl va recolta cu deținuți, 
tot în folosul tor, iar pla
ta fânului va fi inclusă 
în bugetul comunei, și 
banii folosiți la construc
ția celor două biserici, a- 
flate în lucru, la Gotha-

■ tea și Vica. (I.G.).

STADION
| Tinerii din comuna Gu- 
1 rasada eu primit din 
J partea primăriei un ca_ 
ț dou frumos : un teren în 
i suprafață de 50 de ari, 

pe care să-l amenajeze, cu 
banii primăriei și cu 
munca lor, ca stadion. 
Mai sunt și inițiative de 
acest fel, semn că, încet- 
încet, revenim la norma- 
litate j e normalitate In 
care obștea îșl rezolvă 
autonom propriile pro
bleme. (1.0.).

IAS procesează servicii complete 
și rapide.

Asigură asistență înainte și 
după sosire în U.S.A, și Canada. 
Qentru detalii, scrieți pe adresa: 
S.C. RO-INFO-SYSTEMS S.R.L., 
C.P. 1145, Oficiul Poștal Nr. 11, 

Timișoara — 1900
IMMIGRATION ALLIED SERVICES INC. U.S.A.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA 
achiziționează toată gama de materiale re- 

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.

Sc pot face si comenzi anticipate la tele
foanele : 231483, 231481 și 233318.

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE 
PROTECȚIA PLANTELOR ȘI CF DEVA

Anunță scoaterea Ia licitație a spațiilor dq 
comercializare pesticide în localitățile Deva, 
Orăștie, Hațeg, Ilia, Brad.

Licitația va avea Ioc în data de 15 itrfie| 
1997, la sediul din str. Aurel Vlaicu. nr. 25- 
Termenul de înscriere la licitație este până în 
data de 11 iulie 1997.

Informații la telefon 216147.
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CUVÂNTUL LIBER J

FELICITARE
Cu prilejul Zilei magistraților (1 iulie) 

Asociația magistraților din România — 
Filiala Hunedoara, adresează felicitări și 
urări de bine tuturor magistraților și co
laboratorilor lor din județ, care contribuie 
la realizarea actului de justiție.

PSJ tsa

PlibLisîAîe
vAnzari —
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent casă, gaz, 
■nc&zire centrală și gră
dină, Deva, 221606.

(186217)
• Vând urgent teren In

travilan la Cristur. Relații 
iei. 67167G, 16—22. (5895)

• Vând complex co- 
> knercial 84 mp amenajat

(Kogălniceanu). Telefon 
627521. (5907)

• Vând casă particu
lară 4 camere, bucătă
rie. două, pivnițe, garaj, 
$ură, 16 ari do grădină, 
pădure la Râcăștic. nr. 
■92, Hunedoara. (4816)

• Vând casă, ultracen
tral. două camere, bucă
tărie, baie, cămară, utili
tăți. 13 000 DM. Telefon 
616004! (593536)

• Vând apartament două
camere, decomandate. Tel. 
830191, orele 8—13. <5938)

(5110)
• Vând apartament două

tamcre decomandate, Mi
cro 15, bl. GG/105. (4826)

• SC- Folmar Lupeni 
produce și comerciali
zează folie din polieti-

' lena, precum și ambalaje^ 
Saci pungi, plase etc. TeL 
560833 (4820)

• Vând (schimb) apar-
tam ent 2 camere cu auto
turism Dacia nou, plus di
ferență. 215907. (4830)

•• • • — *— •
i • Vând urgent casă,

43 000 DM, în rate, 
tot confortul, gaze, 
baie, garaj, grădină. 
Prima rată 25 000 DM. 
Tel. 211861.

zitabilă sâmbăta și dumi
nica, între orele 10—19. 

(5899)
• Vând autotren cu 

prelată Roman Diesel, ca
bină dublă, 16 tone, preț 
150.000.000, negociabil, ne. 
rulat în România, înma
triculat. Vând loz câș
tigător „Vila de aur", ap. 
3 camere, vila nr. 4, 
Poiana Brașov, valabil pe 
viață Preț 15.000.000 ne
gociabil. Vând diverse pic. 
se Opel Kadett, 1,3, ben
zină, la prețuri piese in
digene. Informații Sebeș, 
strada Traian, nr. IA, tel. 
058/734015, după ora 16.

(f>901)
• Vând apartament 4

camere, zona Eminescu. 
Telefon 229803. (4818)

• Vând Mazda, BMW, 
caroserie VW7 Golf, preț 
convenabil. Tel. G11709.

(4819)
• Vând urgent, con.

vcnabil, două fotolii și ca
napea, din piele, eana- 
pea extensibilă, dulap cu 
vitrină, furniruit. Telefon 
215577 (5951)

• Vând casă, grădină,
Simeria, strada Spicului, 
nr. 12 (lângă gară). Infor
mații str. Câmpului, bl. 
1. ap. 22 (5954)

• Vând ieftin casă ne.
terminată, grădină, vie, 
pond. Deva Telefon 
225575 (1829)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, mul
tiple îmbunătățiri, strada 
Ion Creangă, telefon 054/ 
717295, după ora 19.

(6051)
• Vând VW Transporter

Diesel 1600, fabricație '85, 
carte identitate. Tele
fon 717973. (6058)

• Vând teren pentru 
cabană. Râu Mare Retezat. 
Informații tel. 72120G.

• ' ml apartament con
fort I Micro 15, bl. 60. 
Informații tel. 233118.

(5945)
• Vând apartament 2 

camere, decomandate, bun 
privatizare. Hunedoara, 
Munteniei, Ci, ap. 2, par_
ier. Tel. 221680.

• Vând
(5951)

. teren intravi-
Iun. Tel. 231593.

• Vând
(5945) 

mobilă (vitrină.
dulap două uși), două ca
napele. Tel. 628224.

(4835)
• Vând ladă frigorifică 

Și cuptor microunde. Tel. 
227179, orele 20—22.

(4836)
• Vând masă biliard. In

formații la tel. 224947, în. 
tre orele 17—22 și 623129, 
între orele 8—17.

(6512)
• Vând apartament 2 

camere, îmbunătățit, te
lefon, 17.000.000 negocia
bil. Tel. 7317GO.

(5913/44)
• V ând societate SUL

impex producție, prestări, 
turism, transporturi, con
strucții, agricultură. Tel. 
233026. (5937)

• Vând casă în Simc. 
iria, s*r.  Progresului, nr. 
jH, rreț 40.000 DM, vi-

(6059)
• BANCA COMER

CIAL î ROMANA — FI
LIALA HUNEDOARA a 
nunță vânzarea prin li
citație publică a urmă
toarelor active, aparținând 
S.C. CERNA FRUCT S.A. 
HUNEDOARA, cu sediul 
în Hunedoara, str. Pa. 
nait Ccrna, nr. 4: fa
brica de răcoritoare și fa
brica de gheață. Activele 
sunt dotate cu utilaje per
formante. Licitația va a. 
vea loc în data de 2. 07.
1997, _ ora 11, la Jude
cătoria Hunedoara, biroul 
executorului judecătoresc. 
Informații suplimentare la' 
sediul SC Cernafruct S.A. 
Hunedoara, strada Carpați, 
nr. 92, tel. 051/715182 sau 
la BCR — Filiala Hu
nedoara, tel. 051/712191.

(6060)
• Vând Opel Record 

1,8, stare foarte bună, preț 
1000 mărci. Tel. 714273.

(6061)
• Vând teren zonă turis

tică, Motel Cinciș (1200 
mp), familia Ilca, Cinciș, 
Telefon 739067. (6062)

• Vând casă, grădină,
curte, gaz, apă, canaliza
re. Tel. 611648. (6517)

• Vând sau schimb cu 
garsonieră apartament 2 
camere, amenajat, ultra

central. Informații tel. 
224133 sau 216608.
.V.WA'/AV.'.’.'.'AW

• Vând apartament 
trei camere, decoman
date, două băi, boxă 
și garaj, în vile. Tel.

(0735 sau 770367.
(9383)

.WZ^AW.WWWYWJW

• Vând societate pro
ductivă. Informații tele
fon 227530. (gr).

• Vând Opel Ascona 
Diesel, 5 trepte, 1986, 
neînmatriculat, 3300 DM, 
negociabil. Cristur, 249.

(6062)
• Vând apartament 2 

camere, strada Traian, nr. 
16, bloc U4, ap. 3, la 
parter, stare foarte bună, 
preț informativ, 25 mi. 
lioane Iei. Relații la tel. 
711001.

(6063) _
• Vând autocamionetă 

Fiat Iveco 1,5 t, an fa
bricație 1992. Tel. 660628.

(4841)
• Vând apartament trei 

camere, Al. Saturn. Tel. 
626085.

(4810)
• Vând combină recol

tat păioasc, marca Class, 
masa 2 m. Telefon 649182.

(5407)
• Vând casă, 5 camere, 

și anexe, 80 mp, apă și 
gaz, com. Băcia, nr. 250.

(5108)
• Vând casă în Căstău, 

nr. 144. Informații Orăș- 
tie, telefon 647113.

(5409)
• Vând Iveco Daisy, 3,5

tone, 1987, înmatriculat, 
stare perfectă. Telefon 
650949. (4150)

• Vând Dacia 1300,
1978, eventual talon. Tel. 
G51O77. (4151)

• Vând casă, teren in
travilan, la Băile Călan. 
Informații tel. 777058.

(9382)
• Vând aparat de sudu

ră 220. Tel. 219085.
(5939)

ZZ.W/ZZZZZZ.W.VWW."

• S.C. „Coralis Prod- 
comcx“ SRL Deva or
ganizează începând cu 
data de 15 iulie 1997 
următoarele cursuri ; 
operatori calculatoare 
P.C.; secretariat com
puterizat ; contabili
tate asistată pe calcu
lator. Se eliberează 
diplome avizate de 
Ministerul învăță
mântului, pentru șo
meri și elevi se fac 
reduceri de 30 Ia sută. 
Informații la tele
foane 625110 sau 
231951.

(5947) 
'.VAVA‘.V.V?A,.V?AV^

• PRIMĂRIA COM4 .
NEI BERIU, județul Hu
nedoara, organizează în 
data de 10 iulie 1997, ora 
10, licitație publică in 
vederea vânzării sau în
chirierii unui grajd, pro
prietate a Primăriei co
munei Beriu, în suprafa
ță de 1804,80 mp. Taxa 
de participare la licitație 
de 100 GG6 lei și garanția 
de parfic'pare de 10 lp 
sută din valoarea de por
nire a licitației se vor 
achita !a casieria Primă
riei comunei Beriu, până 
în data de 10 iulie 1997, 
ora 8. în caz de neadju- 
dccare a construcției, li
citația se va repeta, în 
fiecare zi de joi, la aceeași 
oră, până la adjudecarea 
construcției.

• S.G. „GEMELLI M&G 
IMPORT EXPORT" SRL 
SIMERIA, cu sediul în Sî- 
meria, str. Gh. Doja, nr.

64, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere a protecției me
diului a depozitului en 
gros și cn detail din De
va, str. T. Solomon, nr. 
1. Eventualele reclama- 
ții sau sesizări se vor de
pune în termen de 15 zile 
la ATM Deva.

(5933)
• Schimb apartament 

3 camere, etaj 8, central 
CU 2. Telefon 614112.

(4839)
• Schimb apartament 

2 camere, Arad, cu si
milar Deva. Telefon 
212573.

(0186216)

• S.C. A.M.D. SRL 
Deva angajează lă
cătuși confecții meta
lice, minim catcg. 
III. Informații la 
tel. 222199.

(5941)

• Caut persoane cu sau
fără Ioc de muncă dor
nice să câștige bani. De
va, A. Vlaicu. 93. Tel. 
616366. (4838)

• Solicit șofer aducere
frigider din Pitești. Vând 
telefon fără fir. Telefon 
233026. (5937)

• SC Super Market SA 
angajează șef depozit în 
condiții de salarizare de
osebite. Interviurile vor a- 
vea Ioc în data de 79 iunie, 
ora 13, Ia sediul firmei, 

’ bdul Decebal, bl. 5, tel.
230387; 230388.

(5905/5932)
• Distribuitor produse 

cosmetice primesc comenzi 
după catalog la firma (lo
cuința) dvs. Tel. 219392.

(5934)
• Executăm la prețuri 

convenabile construcții ci
vile și industriale, finisaje 
interioare și exterioare. 
Informații Ia tel. 232773.

(4837)
• Primăria comunei Sân- 

tămăria Orlea, Școala Ge
nerală Sănpetru solicită 
oferte de lucrări tâmplă- 
rie (geamuri). Relații su
plimentare, respectiv de
punerea ofertelor în plic 
încins, la Școala Ge
nerală Sântămărie Orlea, 
pună la data de 4. 07. ’97.

(9381/
• SG Ionuț — TA Corn. 

SRL Deva anunță pier
derea codului fiscal nr. 
R 5598763. Se declară nul.

(6512)
COMEMORĂRI

• Cu tristețe în su
flet și lacrimi în veci 
no vom aminti că 
azi, 28 iunie,

DIANA TRIFON 
ar fi împlinit 18 ani. 
Cursul vieții i-a fost 
curmat de un trist 
eveniment, care a 
luat-o dintre noi. Ne 
vom aminti mereu de 
tine. Fratele Gigi și 
tata Glieorghe.

(5940)

DECESE
• Cu adâncă durere, 

fiicele Eugenia Iacob și 
Maria Albu, cu familiile 
lor, anunță încetarea din 
viață a dragului lor 

PETRU IACOB 
un deosebit de bun ta
tă, bunic, străbunic și so
cru. înmormântarea 
29 iunie 1997, ora 14, la 
cimitirul ortodox din str. 
Eminescu. Borpul ne
însuflețit se află depus 
la Casa mortuară. Dum
nezeu să-l odihnească 1 

(186218)

[Fondul Proprietății de Statj
• în baza Legii nr. 55/1995 și a H.G. I
• 887/1995 privind vânzarea contra numerar a’
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887/1995 privind vânzarea contra numerar a" 
acțiunilor societăților comerciale cu u ”5tal | 
majoritar de stat care se privatizează, Fonduig 
Proprietății de Stat organizează licitație PU- î 
blică fără preselecție, pentru vânzarea acțiu-|| 
nilor societății comerciale |

ZARANDTRANS S.A. BRAD

Adresa : Brad, str. Vânătorilor 47, jud. Hu-I 
nedoara. 9

| Obiect <le activitate : transporturi terestre.!
Capital social (mii lei) : 2 225 500.
Nr. total acțiuni: 89 020. y
% din capitalul social pus în vânzare : 40 
Structura acționariat: FPS : 40%; SIF .

146,85%; Alții: 13,15%.
I Nr. acțiuni puse in vânzare ; 35 608.

Preț pornire licitație (lei) : 25
I Poziție listă : 1841.

Locul licitației: FPS Filiala 
Deva, str. 1 Decembrie nr. 35.

Ora licitației: 9.
Licitația va avea loc în data 

□ 997, la sediul și ora amintite în tabelul de mai 
|sus.

Conform Metodologici de organizare și 
'desfășurare a licitațiilor pentru vânzare:, de 
acțiuni, publicată in Monitorul Oficial al Ro
mâniei, partea .1, nr. 119 din 7 iunie 1996. " 
dacă nu se îndeplinesc concomitent condiții, 
le de la art. 9, paragraful 1, se organizează 
două noi runde de licitații, la intervale de o 
oră, cu reducerea prețului Iâ fiecare rundă cu 
câte 5 la sută din prețul de pornire a lici
tației, publicat în listă.

Cei interesați în desfășurarea licitațiilor 
trebuie să achite taxa de participare in va
loare de 200 000 Ici la casieria FPS, Filiala 
județeană Hunedoara —- Deva, până la £
data și ora ținerii licitației. Persoanele fizice 
străine sau persoanele juridice străine vor a" 
chita taxa de participare în valută la cursul 

I zilei.
Participanții la licitație vor depune do

cumentele care să le dovedească identitatea 
Iși calitatea, precum și o copie de pe ordinul 
|dc plată al garanției, în numerar, reprezen
tând 10 la sută din mărimea avansului — 
pentru plata in rate — sau, după caz, 3 la 
sută din valoarea totală a acțiunilor solici
tate, calculată la prețul de pornire a licitație, 
în contul Fondului Proprietății de Stat. nr. I 
4001680900313 pentru garanții bancare, des-1 
cliis la BRD—SMB. Persoanele fizice străine sau 
persoanele juridice străine vor achita garan
ția in valută, la cursul existent la data de 
31. XII .1996, în numerar sau prin scrisoare 
de garanție bancară. Suma de plată în va
lută a pachetului de acțiuni adjudecat de 
persoana fizică străină sau persoana juridică) 
străină va fi stabilita în procesul verbal al 
ședinței de licitație, la cursul existent la data 
de 31. XII. 1996. Plățile în valută se fac la 
BANCO HEX în contul F.P.S. nr. 
4625000000212300—0—6 pentru dolari SUA 
sau nr. 4625000000242301—0—9 pentru mărci 
germane.

■ Persoanele fizice străine I1 ridice străine vor depune, 
mente echivalente cu celeI NOTA de la Anexa 1.1 Ia 

1 organizare și desfășurare a 
| vânzarea de acțiuni, traduse 
și autentificate la notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la 
tel. 01/6597371 și Ia sediul FPS, Filiala Hune
doara din Deva, tel. 054/211089, 211503. intre 
orele 8—16.

k 
în situație dc ncadjudecare. licitația se va . 

relua în data dc 30 iulie 1997. j
I

000.

Hunedoara,

de 15 iulie
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și persoanele ju- 
după caz, docu- 
menționate 

Metodologia 
licitațiilor pentru
în limba română
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de
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