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SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

„Progrese și perspective
in cercetarea și conservarea 
florei Carpaților sud-estici"

t

Nu de azi de ieri s-a 
demonstrat că sloganul 
„Arde-1 pe țăran !“ se gă
sește permanent în actua- 
litate. mai ales când -este 
în discuție acordarea u- 
nor drepturi, de fiecare 
dată această categorie de 
truditori ai pământului 
fiind pâcaiițâ și trasă cu 
nonșalanță pe sfoară de 
către mai marii zilei. Așa 
se întâmplă, din păcate, 
în ciuda făgăduințelor a- 
lectorale favorabile, și în 
această vară fierbinte când 
pe rol se aflu strângerea 
și valorificarea recoltei 
cereale păioase.

Dacă se apreciază că 
lanuri există o recoltt 
valuată undeva în jur 
8 milioane tone cereale 
păioase. iată că nu se poa
te spune nimic cu certi
tudine, în legătură cu can
titatea de grâu care va 
ajunge in hkmbare, cu 
ceea ce vor prelua statul 
sau intermediarii pentru 
export sau pentru forma
rea rezervelor necesare pa
nificației până la recolta 
’.nului următor.

Desigur, s-au purtat și 
se mai noartă multe dis
cuții în legătură cu sta
bilirea prețului cerealelor 
păioase, o cerință esenția
lă în acest sens constitu- 
ind-o acoperirea cheltuieli
lor efective de producție.
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(Continuare în pag. a 2-a)
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Se lucrează la consolidarea viaductului dc la Ciopeiu, pe D.N.
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Sâmbătă, începând 
la ora 10 și duminică, 
Cinci ș (Hunedoara)
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Astăzi, 5 iulie, la ora 
10, în Stațiunea Gcoagiu- 
Răi sț du startul la faza 
regională a concursului 
„Marșul Factorilor Poș
tali", Actuala ediție a- 
liniara la start 60 de par- 
tieipanți reprezentând. 15 
oficii poștale din județele 
Arad, Timiș, Caraș și 
Hunedoara. Spre deosebi
re de etapele trecute, 
când la concurs au par
ticipat numai factori poș
tali, din acest an mani
festarea reunește toate ca
tegoriile de lucrători 
cadrul regiei. (C.P.).

asigurarea u- 
rczonabil, în

■precum și 
nul profit 
jur dc 15—20 de procen
te, care să permită pro
ducătorului agricol să reia 
Iri toamnă procesul de 
producție, în actualele 
condiții când prețurile la 
lucrările agricole sunt în 
mișcare, situația determi
nată de influențele din 
amonte și de devaloriza
rea cursului de schimb 
leu/dolar, fiind tot mai 
greu suportabilă pentru 
proprietarii de pământ. De
sigur că se fac unele în
cercări să fie ajutați pro
ducătorii agricoli, căutân- 
du-se formule cât mai con
venabile pentru ca spri
jinul acordat să ajungă 
direct la cei care au ne
voie realmente dc ajutoa
re. O modalitate găsită 
pentru moment, respectiv 
fn scopul executării lu
crărilor «pentru pregătirea 
producției de cereale pă- 
ioase a anului 1998, pri
vește acordarea de cu
poane pe baza cărora se 
Vor putea deconta, par
țial, deoarece valoarea a- 
cestora este destul de re
dusă față de volumul chel
tuielilor, fie semințele, în-

desfășoară clapa dc ca- | 
ră a Campionatului ju- ) 
dețean dc orientare spor
tivă. Participă sportivi 
legitimați la Voință Hu
nedoara, Coridor Deva, 
Casa elevilor Hunedoara 
șl Palatul Copiilor din 
Deva de la categoriile dc 
vârstă 8—10 ani, 11—12, 
13—11, 15—16 șl pește 16 
ani, băieți șl fete. (S.G.f.

Za 
sâmbătă șl duminica, va 
fi deschisă, nentru ono
rarea rețetelor, farmacia 
„Dlana“, situată în stra
da 22 Decembrie, bloc 
41. f

In același interval de ' 
timp hunedorenii vor pu- t 
tea apela la farmacia 1 
„Lu-ka" din zona 
„Obor".

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „TRASEE
TURISTICE ȘI ISTORICE*'

Monumentele istorice din 
România-valori ale patrimoniului

cultural
Intre 3 și 0 iulie se des

fășoare în județul nostru 
ediția a IV-a a Simpozio
nului național „Trasee tu
ristice și istorice". Inițial 
ținut pe malul mării, acest 
simpozion itinerant are loe 
acum în județul Hunedoa
ra, pentru că aici — ața 
cum sublinia în cuvântul 
de deschidere dna dr<J- A- 
driana Rusu-I’escaru, di
rectoarea Muzeului Civili
zației Dacice și Romane 
Deva, — există peste 400 
de monumente istorice.

Organizat de Academia 
Română, Institutul de Ar
heologie și Istoria Artei 
Gluj-Napoea, Fundația 
Hanns Seidel ți Muzeul 
Civilizației Dacice și Ro
mane Deva, simpozionul 
s-a deschis joi, 3 iulie, în 
Sala festivă a Prefecturii. 
Tema actualei ediții —
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european
„Monumentele istorice din 
România — valori ale pa
trimoniului cultural euro
pean" — este motivată a- 
tât de importanța ce me
rită să li se acorde mo
numentelor, ansamblurilor 
și siturilor istorice, cât ți 
de nevoia de a le face 
cunoscute și de a te in
clude în circuitul turis
mului cultural european. 
De asemenea, în cuvinte
le de salut adresate în 
ședința plenară dc repre
zentanții Ministciului Cul
turii, Academiei Române. 
Comisiei Naționale a Mo- 
numentelor 
România, 
Prefecturii, 
dețean și. Inspectoratului 
pentru Cultura al Jude-

VIORICA roman

Istorico din 
Parlamentului, 
Consiliului «Tu-

organî-

și Romane Deva.

muzeo-

Timp de două zile, în 
localitatea Bulzeștii de Sus 
s-a desfășurat simpozionul 
științific, pe tema ,,Progrese 
și perspective în cercetarea 
și conservarea florei Car- 
paților sud-estici", 
zat de Muzeul Civilizației 
Dacice 
S-a implicat direct în or
ganizare profesorul 
graf Marcela Balazs de la 
Secția de științele naturii a 
Muzeului Județean.

Simpozionul, temeinic or
ganizat, a reunit cercetători 
din cunoscute centre cul- 
turai-științifice ale țării: Bu
curești, lași, Pitești, Tg. 
Mureș, Deva, Brad. Au re
ținut atenția în mod deose
bit, rod al unei intense ac
tivități de cercetare, comu
nicări ca: „Dezvoltări con
ceptuale și metodologice 
privind tipologia habitate
lor" (dr. Mircea Olteanu. 
directorul Institutului Național 
de Biologie București); „Con
servarea și refacerea geno- 
fondi.lui de plante , rare o- 
menințate cu extincția sau 
dispărute din Carpații ro
mânești" (dr. Ion Sârbu, 

Dupăpiatră — XXV
„întâlnirea moților cu istoria

Duminică, (> iulie ’97. ora 10
natural de IRamfiteatrul

ediția a XXV-a jubiliară a 
mai cunoscute manifestări 

„întâlnirea moților cu

Duminicii, tn 
Dupăpiatră are loc 
uneia dintre cele 
culturale hunedorene 
istoria". Spre aceste locuri iși vor purta pașii 
sutele, miile de locuitori ai zonei, ai județului, 
oaspeți din întreaaa țara,

R.ilaliirJ despre ce a fost la Dupăpiatra — 
in pagina o fîf-a.

•.•.•.V.WASWWAW^

Grădina Botanică lași); „Flo
ra cheilor calcaroase din 
Munții Metaliferi" (Marce
la Balazs, Muzeul Județean 
Deva); „Ciuperci parazite 
pe plante. Indicatoare ale 
anfropogenizării rezervațiilor" 
(dr. Gavrilă Negrean — 
București).

Cu același interes au fost 
urmărite lucrările: „Structu
ra unor fitogenoze alpine 
din Masivul Bucegi" (dr. 
Vasile Sanda, dr. Aurică 
Popescu — București); „Stu
diu preliminar privind ma- 
cromicetele din zona loca
lității Vețel" (Cristina Rasa, 
— Deva); „Considerații pri
vind protecția jneapănufui 
pe versantul sudic al Ma
sivului Făgăraș" (dr. Radu 
Stancu, directorul Muzeului 
Județean, Daniela Stancu — 
Pitești); „Vegetația saxicolă 
din Defileul Mureșului în
tre Toplița și Deda" 
via Oroian 
„Vegetația Republicii Mol-

i" (Sil- 
Tg. Mureș);

MINEL BODEA

(Continuare in oag. a 2-a)
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Recoltă fără bani Monumentele istorice din
(ll rmare din pag I)

grășămintele, motorina sau 
contravaloarea lucrărilor 
mecanizate. Păcatul cel 
mare însă, legat de valo
rificarea producției. îl re
prezintă lipsa banilor.

Ca o noutate de ultimă 
oră, îi putem informa pe 
producătorii agricoli din 
județul nostru că în urma 
negocierilor care au avut 
loc ieri la DGAA a jude
țului Hunedoara, cu parti
ciparea producătorilor și

CONFERINȚĂ DE PRESA

P.U.N.R. strânge semnături pentru 
schimbarea guvernului

Conducerea Filialei ju
dețene a Partidului Uni
tății Naționale Române a 
organizat, joi, la Deva o 
conferință de presă. In 
cadrul acestei manifestări 
,.nii Mircea Costea. vice
președintele filialei, loan 
Deleanu, secretar executiv 
și Romulus Tot, purtătorul 
de cuvânt, au vorbit de
spre recenta ședință a Con
siliului Național al PUNR. 
Din cele afirmate în ca
dru' conferinței de pre
să spicuim o Guvernul 
Ciorbea conduce țara prin 
ordonanțe — cum se fă
cea înainte prin decrete 
— sfidând legile țării și 
parlamentul si care mo
difică chiar legi organice; 
• economia românească 
se prăbușește tot mai mult 
Întrucât privatizarea se 
face prin lichidarea uni
tăților economice. • poli
tica celor aflați la pute
re nu este cu fața spre 
viitor, ci spre trecut; • 
semnarea tratatului cu Un
garia și Ucraina nu în
seamnă altceva decât tră
darea intereselor țârii, a- 
bandonarea teritoriilor ro
mânești de dincolo de gra
niței? României; e PUNR 
este deschis spre alianțe 
cu forțe politice parla
mentare și din afara aces
tuia; • recent PUNR a 
încheiat un Protocol de 
colaborare cu Partidul Re
întregirii — Opțiunea Daco- 
latină. condus de dl Mir
cea Druc; • Noutăți în 
Partidul Unității Naționa
le Române: a apărut săp
tămânalul ..Renașterea Na
țională", s-a creat Depar
tamentul de presă al par
tidului, Consiliul legislativ. 
Secretariatul Biroului Per
manent. Departamentul de 
presă și Consiliul parla
mentarilor: • PUNR des
fășoară o activitate mai 
bine organizată, are po
ziții ferme, dar acestea 
sunt prezentate cu tacit 
și echilibru, sunt bine 
ancorate în actualitatea 
românească; • în momen
tul de față se acționează 
pentru extinderea dialo
gului și contactelor cu di

beneficiarilor, s-a con
venit ca prețurile practi
cate la achiziția cereale
lor să fie următoarele: 
1200 lei/kg la grâu, 1008 
'’/kg la orz și 1200 lei/ 

„g la orzoaică.
Prețul pentru sămânță 

de grâu este de 1250 lei/ 
kg.

De menționat că S.A. 
Deva și-a exprimat opțiu- I 
nea pentru a prelua din 
județul nostru, inclusiv de 
la producătorii agricoli ; 
particulari, peste 10 000 
tone grâu.

verse formațiuni politice 
pentru cunoașterea doctri
nelor și programelor a- 
cestora, a modului de a- 
bordare a problemei na
ționale în vederea stabili
rii metodelor de colabora
re sau alianțe; • se ac
ționează, de asemenea, 
pentru stabilirea de con
tacte strânse cu sindicatele 
care devin forțe puternice 
în viața țării.

La conferința de presă 
s-au prezentat cele mai 
noi inițiative ale Partidu
lui Unității Naționale Ro
mâne. Prima este aceea 
că, printr-o adresă sem
nată de dl prof. univ. dr. 
Valeriu Tabără; președin
tele partidului, adresată 
Curții de Apel București, 
Guvernul Ciorbea a fost 
chemat în judecată pen
tru încălcarea gravă și re
petată a Constituției Ro
mâniei. Mai precis este 
vorba de Ordonanța nr. 
22 din 26 mai a.c., prin 
care s-a modificat Legea 
administrației publice lo
cale nr. 69/1997. Legea 
respectivă fiind una or- 1 
ganică nu poate fi 
modificată pe această ca
le, in Constituția Româ
niei precizându-se, în art. 
114, alin. 1: „nu se pot e- 
mite ordonanțe în domenii 
care fac obiectul- legilor 
organice". Acest mod de 
a proceda nu este altceva 
decât o încercare de a 
conduce dictatorial, neso
cotirea puterii legislative 
și aduce daune grave de
mocrației.

în al doilea rând. Con
siliul Național al PUNR 
a hotărât să strângă sem
nături pentru schimbarea 
Guvernului României care 
dă — în opinia acestei 
formațiuni politice — do
vadă de incapacitate, in
fantilism, antiromânism ș.a. 
cu un guvern de uniune 
națională. Listele se defi
nitivează în prezent șl 
sunt invitați să-și înscrie t 
numele și să le semneze 
toți cetățenii care doresc 
prosperitatea și progresul 
României.

România—valori 
cultural

(Urmare din pag. 1) 

țului Hunedoara s-a mai 
precizat că s-au alocat 
bani pentru restaurarea 
monumentelQr hunedorene. 
Iar simpozionul a consti
tuit și un semnal de a- 
larmă pentru starea în 
care unele monumente se 
află.

După cuvintele de salut 
s-au prezentat în plen lu
crările „Moștenirea cultu
rală și specificul ei", de 
prof. dr. Marius Porumb, 
membru corespondent al 
Academiei Române, direc

tor al Institutului de Arheo
logie și Istoria Artei Cluj- 
N. : „Turism cultural eu
ropean: De la Sarmizege- 
tusa Ulpia Traiana Augus-
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C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața... 

de la Timișoara și Bucu
rești!; 8,30 Pas cu pas; 
9,20 Micul Yeti (f. pt. co
pii SUA '95, ep. I); 10,15 
Ba da! Ba nu!; 11,10 Ma
tineu muzical; 12,05 Plane
ta Cinema (rj; 12,50 Nati
onal Geographic (do); 13,45 
A doua alfabetizare; 14,20 
Turnul Babei; 18,05 Mapa
mond; 19,05 Teleencidope- 
dia; 20,00 Jurnal; 20,40 Sa
vannah (s); 21,30 Sărbătoa
re în Poiana Cerbilor (I); 
22,35 Săptămâna sportivă; 
23,05 Sărbătoare în Poia
na Cerbilor (II); 1,00 Are- 
ra Artă-Sport.

CțvrȚ)
7,00 întâlnirea de sâm

bătă de la Cluj-Kiapoca; 
12,00 TVR Timișoara; 13,35 
Tenipus. Istoria lumii; 14,05 
Orizont european; 14,40 
Dr. Quinn (r); 15,30 O al
tă putere; 16,20 Secretele 
nisipului (s); 17,15 Itinera
re spirituale; 17,40 Serata 
muz.; 20,30 Doi la Doi (div.);
21,30 7 zile — 7 arte; 21,35 
Autograf pt. prezent; 22,05 
TVM Mesager; 22,30 Fru
moasa și Bestia (s); 23,20
Alfa și Omega; 23,50 Fan
tastic Star TVR Club.

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Alondra (r); 

8,00 Tele-Dimineața; 10,00 
D.a; 10,50 Aventurile pă
sării spațiale (d.a.); 11,15 
Dragă profesore (r); 13,00 
Animal Show (s); 14,00
Știri; 14,20 Polițiști în mi
siune (s.p. Italia, ep. I);
16,25 Viața în trei (s); 17,00 
Misiune la Chicago (s);

ale patrimoniului 
european

ta Dacica Ia Cîlnic. prin 
Crișcior, Ribița, Denșuș", 
prof. dr. arh. Aurelian 
Trișcu, Institutul de Ar
hitectură „Ion Mincu" Bu
curești. vicepreședinte al 
Comisiei Naționale a Mo
numentelor Istorice; „Re
lația turismului cu patri
moniul istoric construit", 
drd. arh. Adda Gheorghie- 
vici, Institutul de Arhi
tectură Ion Mincu Bucu
rești și „Unitatea europea
nă — un consens pentru 
civilizație", Constantin Ne- 
lega, Prefectura județului 
Hunedoara

Prima parte a zilei de 
joi a inclus și vernisajul 
expoziției „Vestigii ale is
toriei de ieri pentru mâi
ne", găzduită de Secția de 
artă a Muzeului Civiliza

SÂMBĂTĂ, 5 IULIE DUMINICA, 6 IULIE

18,05 Uragan în „Paradis" 
(s); 18,55 Nici o clipă de 
plictiseală! (s); 19,20 Știri;
19.30 Sirenele (s); 20,30
Observator; 21,00 Bărbați 
mândri (dramă SUA 1987); 
22,50 Dragoste cu năbă- 
dăi (s); 23,20 Hollywood 
Top Ten; 0,45 Aphrodisia.

frRO - 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 Sundance Kid 
(f/r); 11,50 întâlnire cu pre
sa (r); 12,55 Știri; 13,00 
Idilă pentru o piatră pre
țioasă (f. SUA '84); 15,00 
Motor Sport Magazin; 15,15 
Gillelte — lumea sportului;
15.30 Baschet NBA Action;
16,00 Tenis Wimbledon — 
finala fem. (d); 17,30 Wal
ker, polițist texan (s); 18,15 
Adevărul gol-goluf (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); 23,00 Știri;
23,15 Nemuritorul (s); 0,00 
Sport la minut.

[OEVASAT+J
7,00 Dulce ispită (r); 8,00 

Desene animate; 8,30 Ra
dical Power (r); 9,30 Far
macia de gardă (r); 10,00 
O familie de străini (f);
11.30 Mica junglă (s); 12,30 
Kelly (s); 13,00 Videotext; 
17,00 Bărbatul care a as
cuns-o pe Anne (do); 18,30 
Omul viu (do); 19,00 la 
nord de paralela 60 (s); 
20,00 In căutarea lui Sarah 
(f); 21,30 Mica junglă (s);
22.30 Brigada de șoc (s); 
23,00 Prințesa îndrăgostită 
(f); 0,30 Film erotic; 1,30 
Videotex!.

ției Dacice și Romane 
Deva și realizată de Uniu
nea Națională a'Restaura
torilor de Monumente din 
România. în continuare 
lucrările simpozionului s-au 
desfășurat la monumente 
situate pe diverse trasee 
turistice hunedorene. Vi

„Progrese și perspective 
In cercetarea și conservarea 
florei Carpaților sud-est>c>“
(Urmare din pag. I)

dova" (recenzie) — dr. Va- 
sile Sanda, dr. Aurică Po
pescu — București ș.a. Au 
fost proiectate diapozitive 
pe tema.- „Considerații pri
vind zonele carstice ale 
județului Hunedoara" reali
zate de Marinaș Băicoană 
— Hunedoara, Traian Boz- 
doc — Brad.

rtvirn
7,00 Bună dimineața!; 8,15 

Lumină din lumină; 9,15 
Colț Alb (s, ultimul ep.); 
9,45 Allegretto la Euro-Dis- 
neyland; 10,40 Concerte 
pentru tineret (s); 11,40 Via
ța satului; )3,3U Atlas (do); 
14,00 Știri; 14,10 Video-Ma- 
gazin estival; 17,05 Star 
Trek (s); 18,00 7 zile în
România; 19,10 Robingo 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,30 Du
minica sportivă; 21,05 Pro
cesul lui Lee Harvey Os
wald (f. SUA '76, p.l); >22,40 
Recital Manueld Fedorca; 
23,00 Știri; 23,15 Concert 
Placido Domingo; 0,15 Fru
moasa și Bestia (s); 0,55 
Cântecele Măriei Drago- 
miroiu.

C_ȚVR2j
7,00 5 x 2 de la lași; 

13,05 Oameni care au 
fost...; 13,35 Rev. de isto 
rie; 14,05 Lucrezia Borgia 
(f. Fr. '52); 15,40 Cazuri 
și necazuri în dragoste 
(div); 16,20 Secretele nisi
pului (s); 17,15 Mag. spor
tiv; 18,35 Sensul tranziției;
19.25 Un secol de cinema,
20.25 Hyperion; 21,30 TVM 
Mesager; 22,00 Muzică;
22.25 Baschet. Finala 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 plictisea
lă! (r); 9,30 Dr. Jekyll și 
dl Hyde (f. d.a); 10,30 Un 
câine cu imaginație (s); 
11,00 Muzică populară;
11,30 Controverse istorice 

zitele documentare au a- 
vut loc și se continuă sâm
bătă și duminică pe tra
seele Brad, Crișcior, Ribița, 
Țebea; Hunedoara, Strei, 
Sarmizegetusa, Densuș, Os
trov, Sîntămărie Orlea; O- 
răștie, Costești, Geoagiu- 
Băi; Câlnic.

A urmat o excursie, pri
lej de vizitare a Podului 
natural de la Grohot și a 
Muzeului Aurului din Brod. 
Schimbul de informații și 
impresii a fost benefic pen-' 
tru cercetătorii prezer ți. 
S-au exprimat, nu o dată, 
cuvinte de apreciere Io a- 
dresa organizatorilor pen
tru modul în care ou gân
dit desfășurarea simpozio
nului.

San- 
(»); 
,00 
Ha
liri

(do); 12,00 Spirit și cre
dință; 13,05 Caleidoscop 
div.); 14,50 Poliția snatia- 
ă (s); 16,50 Viața in trei 
s); 17,15 Alertă " olaiă 
s); 18,55 Muppets Snow 
s); 19,20 Știri; 19,30 ' 
dra, prințesa rebelă
20,30 Observator, 
Preot și tată (drama 
lia '96, p. II); 22 4- 
sportive; 23,00 Dragoste 
cu năbădăi (s); 23 25 lu
mina rece a zilei ’hriiler 
SUA).

Cpro-tv)

Detectivi de e.ita ,s);
Lumea filmului. 16 00 
Wimbledon — fin. 
(d); 17,30 Ierra 2

7,00 D.a; 8,15 Fuco o- 
ceanului (s); 8,45 S ipei A- 
bracadabra; 10,30 Vizita
torii (co. Franța '9j,, 12,35 
Știri; 13,00 News Ra io (s);
13.30 “ 
15,00 
Tenis.
mase.
(s); 18,30 Beverly Hilis (s);
19.30 Știri; 20 00 Opera
țiunea Pro NATO. 21.05 
Peggy Sue se mărită (co. 
SUA *86);  22,55 Știri: 23.10 
Fotomodele (s); 0,05 Știri; 
0,20 Ultima ispită o lui 
Isus (f. SUA 1988).

>

J

ț

ț 
\ 
$

ț 
I 
I
)

7,00 Bărbatul care a as
cuns-o pe Anne ir); 8,00 
Desene animate; P 3l> O- 
mul viu (r); 9,00 La nord 
de paralela 60 (r); 104)0 
In căutarea lui Sar n f);
11.30 Mica junglă (s), 12.30
Brigada de șoc (s' >3.00
Videotext; 17,00 Tom->il< & 
B.B.; 18,00 Desene animale;
18.30 Omul viu (do); 19,00 
La nord de paralela 60 (s); 
20,00 La capăt de linie; 
21,'O Mica junglă (s); 22.30 
Brigada de șoc :s); 23,00 
Alergătorul Banzai (f;; 0.3J 
Film erotic; 1,30 Videotex!.

\
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D U P Ă P I A T R A - XXV (6 IULIE 1997)

Consemnări despre luptele 
de la Dupăpiatră

• „Hatvany a reușit cu 
greu să scape, din bătălia 
de la Dupăpiatră, cu vreo 
sută de oameni — din 
iniile cu care venise... 
Pentru adversar (ungurii 
— n.n.), numărul morți- 
lor și al răniților s-a ri
dicat la cifra de 3000. în 
afară de aceasta, au fost 
capturate cinci steaguri, 
7000 de puști, 4 tunuri și 
tot bagajul'*.

(IOAN CIURILEANU,
Fragmente istorice din 

anii 1848—1849, 
București, 1887. pag. 8).
• „învins Ia Abrud, Hat

vany scapă pe lin drum 
mărginaș în satul După
piatră, unde-i așteptau pe 
vârfurile dealurilor mun- 
tencele din împrejurimi 
cu bolovani și mai jos la o 
strâmtoare, o ceată de glo- 
tași de-a lui Simion. Groza 
cu puști și lănci. Multi 
dintre acești nenorociți au 
fost omocâți de bolovanii 
româncelor, alții răniți și 
împrăștiați. Așa dezorgani
zați ii încCrcuiră gloatele, 
omorând aproape pe toți. 
Hatvany însă scapă și de 
astă dată prin trecătoarea 
laterală. Opt honvezi în
cearcă să se salveze într-o 
casă din satul Dupăpiatrâ; 
ei au fost însă prinși de 
doua femei tinere Și două 
fete și omorâți toți. Astfel 
întreaga armată a lui Hat
vany a fost complet ni
micită în adevăratul în
țeles al cuvântului'*.

(Raportul Iui Avram 
lancu, în V. POPESCU — 

RAMNICEANU, Istoria 
mișcării românești din 

Ardeal, în anii 1848—1849, 
după părfi alese din 
Istoria Transilvaniei de 
Gh. Barit., Buc., 1919, 

pag. 97}
• „Crișenele și crișenii 

lui Simion Groza au risi
pit în satul Dupăpiatră și 
ultimele resturi din arma
ta lui Hatvany, încât în
suși acest nenorocit „e- 
rou“ maghiar scrie: ,,Când 
am sosit la Brad, din în
treg corpul ofițeresc n-am 

mai rămas decât eu ți în
că trei ofițeri...**.
(ION RUSU ABRUDEANU, 
Moții, calvarul unui popor 

eroic, dar nedreptățit. 
Editura „Cartea 

Românească* 4, București, 
1928, pag. 218).

• „Hatvany și_a dirijat 
oamenii pe un drum late
ral, pentru a-i feri de lo
viturile românilor, dar în 
dreptul satului Dupăpia
tră (10 km sud de Abrud) 
el a intrat într-o nouă am
buscadă în care bolovanii 
aruncați de femei și gloan
țele pușcașilor de sub co
manda lui Simion Giwza 
i-au cauzat noi pierderi...".

(Colonel L. LOGIIIN, 
Colonel C. UCRAIN, 
Aspecte militare ale 

revoluției din 1848—1849 în 
Transilvania, Editura 

Militară, Buc., 1970, pag. 87).

• „De aici nimeni nu mai 
scapă!"

Istoricul maghiar Gracza, 
purtând în sufletul său e- 
courile tresărite ale aces
tui sângeros deznodământ 
al luptei de la Dupăpiatră, 
zugrăvește astfel jalnica în
cheiere a expediției lui 
Hatvany:

„Oastea valahă năvăleș
te cu sălbatică furie asu
pra fugarilor îngrămădiți 
laolaltă. Legiunea cu cap 
de mort se luptă cu cea mai 
teribilă deznădejde. Totul 
e în zadarl Locul acesta se 
va putea numi Valea Mor- 
ții... De aici nimeni nu mai 
scapă. Se naște o învălmă
șeală groaznică. Getele de 
fugari, honvezi și orășeni, 
se amestecă laolaltă în- 
tr-un vârtej uriaș, fiecare 
apucând în altă parte, plân
ge, strigă, se roagă, dar 
nu se mai apără. De pe 
coastele dealurilor se ros
togolesc de-a dura frân
turi grele de stânci căzând 
ca niște trăznetc în mijlo
cul mulțimii nefericite. Nu
mărul fugarilor scade, al 
morților crește. I’ână la a- 
murgul zilei, ține cumplitul 
măcel, apoi liniștea co
boară pretutindeni. Valea 
cuprinsă între margini dc 
munte s-a prefăcut intr-un 
uriaș sicriu deschis..."

(Alexandru Hodoș, Focu
rile dc Pe culme. Editu
ra Minerva, Buc. 1972, 
pag. 197)
• „Și fugea.,, în fruntea 

fugarilor... Numai așa-scăpă 
de „bombardamentul pie
trelor", una din „armele" 
noi ale moțoaicelor din Bu
cium, și tot de femei fu cât 
Pe ce să fie răpus la Du
păpiatră. Pentru că acum 
Hatvany uitase de Alba și 
alerga spre Brad ca spre 
Dumnezeu..."

(Viorel Șlirbu, Marele si
giliu, voi. II, Edit. Cartea 
Românească, Buc. 1978, 
pag. 489).
• „Hatvany... la Dupăpia

tră fu așteptat cu pietre de 
femeile muntene, iar mai 
jos, în gura unei strâmtori, 
restul soldaților a fost îm
prăștiat de cetele trimise 
înainte de popa Groza. To
tuși, reuși să scape ca prin 
minune și să ajungă, sea
ra pe la ora 9 și jumătate, 
teafăr Ia Brad, însoțit de 
numai câțiva ofițeri și sol
dați*'.

„Iată cum am devenit 
comandant nenorocit, cum 
s-a făcut puzderie voința 
mea", exclama... Hatvany.

(Silviu Dragomir, Avram 
lancu, Ed. Minerva, Buc. 
1988, pag. 202—203).
• „Pierderile inamicu

lui s-au ridicat în această 
luptă de la Dupăpiatră în 
morți și răniți la peste 
2500 oameni. în afara aces- 
tQra, lăncerii lui lancu au 
capturat patru tunuri, tot 
armamentul, proviziile și 
căruțele*  coloanei Inamice. 
'Recunoscând înfrângerea 
suferită... Hatvany arăta 
plin de mâhnire: „Iată cum 
am devenit comandant ne
norocit, cum s-a făcut puz
derie voința mea..."

Au fost și vor mai fi oaspeți la Dupăpiatră

-M.V.NNW.WAW.W.V.’.WZAW.V.-.W.NW. •.W.*.
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Din nou
Dupăpiatră (Buceș) ră

mâne un loc spre care, 
an de an, ne îndreptăm 
pașii cu emoție. Venim 
aici pentru a ne reamin
ti, a ne împrospăta me
moria cu fapte și oameni 
care au fost, care au fă
cut istorie. O istorie ro
mânească zbuciumată, dar 
dincolo de durere, aceas
ta a generat înălțare su
fletească, mândrie națio
nală. In condiții vitrege, 
moții, conduși dc Avram 
lancu, pătrunși dc o înal
tă conștiință patriotică, nu 
au acceptat niciodată 
voința altora de a nu fi 
liberi ca oameni și, mai 
ales, ca națiune.

Acum 25 de ani, un moț 
adevărat din Dupăpiatră 
a dorit ca, în memoria 
Iancului și a oamenilor 
săi, să organizeze o ma
nifestare în aer liber de 
aducere aminte, exact pe 
defileul îngust în care 

pe plai de 
moții — bărbați, femei, 
tineri — au dat lovituri 
nimicitoare năvălitorilor 
linguri, * Era profesorul 
Viorel Vulturar, astăzi 
primarul comunei Buceș. 
S-au întâlnit aici, la Du
păpiatră, de-a lungul a- 
nilor, oameni de cultură 
și știință, personalități 
politice care au dialogat 
cu moții veniți să-și cu
noască istoria, cu cei ve
niți din toată țara. Amfi
teatrul în care au stat să 
învețe • istoric este unul 
în aer liber, amenajat pe 
măsura puterilor și a re
surselor financiare de 
care Primăria locală a 
dispus, cu sprijinul Con
siliului județean și Pre
fecturii, al altor factori. 
Clipele întâlnirilor au spo
rit interesul celor pre- 
zenți prin demonstrații 
militare efectuate de Re
gimentul de vânători de 
munte de la Brad, prin 

>A".".NWAT.W^.W.W.*ZZZ.".W.-. ,ZZZ.V.V.WZ . • - -

(Iulian Topliceanu, Con
stantin Icrain, Oastea lui 
Avram lancu, Ed. Dacia, 
CIuj-Napoca, 1989, pag. 
128).
• Dintre victime căzute 

din corn, Dupăpiatră în lup
tele pentru apărarea ve
trei strămoșești împotviva 
invadatorilor maghiari sunt 
menționate numele:

1. ACHIM SOLOMON
2. BIRAU GLIGOR
3. RUSANDA AVRAM

, 4. RUSANDA REBECA
5. CRISTEA NICOLAE
6. FLOREA IOAN
7. GHERMAN TOSIF
8. HARAGUȘ SIMION
9. MICLAUS NAȚIA

10. ORBU AVRAM
11. ȘERBAN GAVRILA
12. ȘERBAN SPIRIDON

(Acta Musei Dcvcnsis,
Sargeția, XXV, 1992. —. 
1994, Deva, 1995, pag. 

521—522).

la 
ri
de

legendă 
depunerile de coroane 
Crucea Iancului, prin 
dicarea unei alte cruci
marmură, în memoria 
Iancului, cu sprijinul 
„Vetrei Românești".

Au fost prezente, de a- 
semenea, cunoscute an
sambluri și jnterpreți ar
tistici care, prin reper
toriul abordat, au făcut 
ca cei prezenți să-l sim
tă aproape pe Avram 
lancu, conducătorul 
voluției de la 1848 
Transilvania.

Ce va fi la ediția 
biliară din acest an, vom ! i 
vedea. Pregătirile s-au j! 
desfășurat cu intensitate. <; 
Suntem siguri că bucuria J> 
revederii va fi mare. Pe <! 
locuri de legendă care ! [ 
amintesc de Avram Ian- ; > 
cu, emoțiile vor fi șl mai <! 
mari. Deci, duminică, la ! [
ora 10, la Dupăpiatră I ••

MINEL BODEA i J
l oto : PAVEL LAZA >

Re- 
din

Ju-
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Petre Țutea — despre poporul români
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Columbia Pictures
La 10 ianuarie 1924 

lua ființă încă o socie
tate de familie, întemeia
tă de frații HARRY și 
JAGK COHN, situată în 
plin centrul Hollywood- 
ului pe Gower Street. 
Aceasta se numea CO
LUMBIA PICTURES 
CORPORATION. La în
ceput, aici se toarnă 
comedii și wcstern-uri 
socotite de „Clasa B“, dar 
în anii ’30—’40 devine 
una din principalele Case 
de producție și distri
buție.

Dispunând de o „con
stelație” de actori și re
gizori de marcă, cum au, 
fost Frank Capra, Del-

mer Daves sau Anthony 
Mann, aici se vor pro
duce numeroase filme de 
valoare — unele deve
nite capodopere, dacă ar 
fi să re referim doar Ia

1977, societatea este pre
luată de firma „Coca 
Cola”, iar de la 24 sep
tembrie 1989, de către 
concernul japonez „Sony”. 
Din impresionantul stoc

UN SECOL DE CINEMA

celebrul „Gilda” — 1946, 
in regia lui Charles Vi
dor, cu Rita Hayworth șl 
Glenn Ford.

Emblema studiourilor 
a fost „inventată" de 
una din secretare, din 
a cărei improvizație a ie
șit tânăra ținând deasu
pra capului a făclie. In

de 10.000 pelicule, men
ționăm : „Cover Girl" 
(Modelul) — 1944, regia 
Charles Vidor, cu Rita 
Hayworth și Gene Kelly 
— film muzical în teh- 
nicolor, filmul ■ psiholo
gie „Knock an any 
Door” (Bate la orice 
ușă) — 1949, regia Ni-

iA
I

cholas Ray, cu Hum- | 
pery Bogart, sau filmul J 
de război „Bitter Victo- k 
ry“ (Victorie amară) — I 
1957, în regia lui Nicholas 2 
Ray, cu Richard Burton | 
și filmul dramatic „The J 
Devil at Four O’Clock” | 
(Diavolul de la ora pa- * 
tru) — 1960, regia Mer- | 
vin Le Roy, cu Spencer ’ 
Tracy și Frank Sinatra. I 

Unul din marile suc- * 
cese ale „Columbiei” a | 
fost și westem-ul „The I 
Professionals” (Profesio- { 
niștii) — 1966, regia I 
Richard Brooks, cu Lee J 
Marvin, Claudia Gardi- | 
nale si Burt Lancaster. *
ADRIAN CRUPENSCIII |

1
Tezaurul înțelepciunii

1
I

I

• „A fi înțelept este 
partea cea mai însemnată 
a fericirii”.

Sofocle
• „Gândirea este cea 

mai înaltă însușire, iar 
înțelepciunea constă în a 
spune adevărul și a ne 
purta în conformitate cu 
natura, ascultând-o“.

Ilcraclit
• „Gândirea constituie 

măreția omtilui".
Pascal

• „Oricât am fi învă
țat prin știința altora, 
înțelepți nu putem fi de
cât pe seama înțelep
ciunii noastre".

Montaigne
• „Timpul este aurul 

pe care-1 bați cu efigia 
muncii tale sau îl închizi 
în adâncimea scrisului 
unde nu înnegrește”.

N. Iorga

„Gea mai frumoasă \ 
întrebuințare a vieții ț 
noastre este de a spori i 
conformitatea dintre in- .' 
teligența noastră și rea-) 
litate”.

• Cel mai de seamă 
epigramist al Greciei an
tice a fost Simonide din 
Keos (556—467 î.d. Gh.), 
iar cel mai important epi
gramist roman a fost poe
tul Martial (40—104 î.d. 
€h.).

• In seria celor mai 
valoroși caricaturiști ro
mâni s-au înscris pictori 
și graficieni ca : C. Jiquidi 
și A. Jiquidi, A. Murno, 
I. Iser, T. Tonitza, G. 
Ressu, Fr. Șirato și alții. 
Grupaj de ILIE LEAIIU

• „Am dorit dintot
deauna să fac o teză de 
doctorat cu tema: „Afla
rea în treabă ca metodă 
de lucru Ia romani”".

• „La întrebările fun
damentale „de ce 7” și 
„în ce scop?" aporetica 
rurală românească răs
punde; „d-aia I”".

• „Prima condiție a 
unui român este să crea
dă că poporul român 
este așa cum sunt pomii,

■ cum sunt animalele, cum 
e regnul mineral sau 
vegetal sau animal... Ge 
face poporul român e 
mai puțin important de
cât faptul că el esto 
pe lume".

• „Cum văd partici
parea românilor de a_ 
cttm la mântuirea lor? 
— Simplu. Ducându-se 
Ia biserică. Și folosind 
știința ca peria de dinți.

j Tot ce spune știința să 
I nu-i lase cu gura căs

cată și tot ce spune un 
* popă de la Cucuieții din 

Deal să considere ade- 
văr ritualic".

' • „întotdeauna când

gândesc în spiritul po-, . 
porului român, mă mut 
cu arme și bagaje cn 
speranța în viitor. Un- 
grec, mi se pare, a spus, 
nu știu dacă la Atena- 
sau aici, în București l 
„Noi nu mai suntem, 
dar voi, românii, veți fL.

Grecii, când își citesc | 
istoria gândirii din spa
țiul lor, ar trebui, vor-a 
ba lui Cioran, să se șina., 
cidă. Capătă sentimen
tul inutilității și al de
cadenței. Adică nu mai*  i; 
poartă numele de greci - 
decât în mod geogra.i 
fie. Atât ! Ceea ce nur 
e cazul cu noi". ii

• „Am făcut o mărtu
risire într-0 carte cu ■ 
șase sute de inși, în în
chisoarea de la Aiud. Fra
ților, am zis, dacă mu- . 
rim toți aici, în haine 
vărgate și în lanțuri, nu 
noi facem cinste po- { 
porului român că murim * 
pentru el, ci el ne face I 
onoarea să murim pentru j 
el!".

Selecție de ILIE LEAIIU 1>

Maetcrlink 
gândi și 
acționa și

a 
a 

suma întregii 
recunoscută 

practicată

• „A 
acționa, a 
gândi, este 
înțelepciuni, 
dintotdeauna, 
dintotdeauna, dar nu de 
oricine înțeleasă”.

Goethe
• ,,Noi, muritorii, sur- 

tem mari, nu 
găsirea unui gând 
zi de noroc, ci 
urmărirea într-o 
de zile, și cu, s 
noroc, a gândului unie 
care stă la temelia ori
cărei vieți creatoare".

Vasile Pârvan

pentru 
i într.o 
pentru 

mie 
și fără

I 
ț
I
*

<

- W____. i

Selecție de II.IE LEAIIU J

Diverse
• Așezările aflate ia 

cele mai mari altitudini 
sunt: în Chile — mina 
Chupiquina, la 5600 m; 
în Peru — mina Quispi- 
sija, la 5270 m și în Tibet 
— mănăstirea Diripu. la 
4900 m.

• Primii trei mari vul
cani europeni se află pe 
teritoriul italian : Etna,
Vezuviul și Stronboli.

• în geografie se con
sideră drept posibile trei 
moduri de formare a mun
ților și anume: prin în- 
crețire, prin prăbușire și 
prin erupție.

• Cele mai multe volu
me de fabule scrise de 
un singur poet aparțin 
Iui Jean de la Fontaine 
(1621—1695). El a scris 12 
volume de fabule.

Dor de
• „Orice fenomU. este 

I o versiune degradată a 
I altui fenomen, mai vast: 

*1 Timpul, o racilă a eter- 
ț nității ; Istoria, o racilă
♦ a timpului ; Viața, încă 
l o racilă a materiei.
J Ge e în acest caz nor- 
I mal? Ce e sănătos? Eter- 
I nitatea? Ea însăși nu
♦ este decât o infirmitate
♦ a bunului Dumnezeu”.
i* „Să te revolți îm

potriva eredității înseam- 
I nă să te revolți contra a 
ț miliarde de ani, contra Î primei celule".

• „In „Regele Lear” 
] Shakespeare definește ne- 
* bunia ca o separație a 
♦ spiritului de amărăciune. 
• Asta e șansa nebuni- 
’ lor. Spiritul lor constru- 
• iește alături de tristețe, 
• mâhnirea alcătuind o 
. lume aparte. Nouă ne 
l rămâne povara de a ne 
j sprijini amărăciunea pe 
ț spirit și spiritul pe a- 
* mărăciune. Nebunii nu 
• se întâlnesc aproape 
' niciodată cu tristetea lor. •

Cioran...
Despre ghinionul lucidi- j 
tății...". |

• „Toate voluptățile »
pământului nu pot echi_ • 
vala infinitul trecător de 
fericire , care urmează I 
marilor nefericiri. Pe a- ? 
cest punct coincid cu f 
toți sfinții. Imposibilita. • 
tea de a mai fi pesimist J 
după ce ai gustat toată J 
suferința...”. i

• „Omul nu sc poate * 
hotărî între libertate și ț 
fericire. De o parte, cili- » 
nul și infinitul dej 
cealaltă, mediocritatea șij. 
siguranța. El este un I 
animal prea orgolios cn ț 
să accepte fericirea șir 
prea căzut pentru a o ■ 
disprețui".

• „Ădesea_mi vin in 
minte pustnicii aceia din 1 
Egipt, care săpau mor-. 
mânt pentru a plânge la. 
el zi șl noapte. între
bați de rostul lacrimilor, 
ei răspundeau că-și plâng 
sufletul”.

Selecție de 
ILIE LEAIIU
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EXCURSIE IM PARCUL NAȚIONAL RETEZAT (X)
Părăsim, cu părere de 

rău, Ștfua Retezat, după 
care coborâm pe o po
tecă îngustă și prăpăsti- 
oasă ce șerpuiește versan
tul abrupt la baza că
ruia se află lacul Stăni- 
șoara, situat la 2000 m 
altitudine într-una dintre 
cele mai frumoase căldări 
a acestui masiv. Ajunși 
la lac, poposim pe un 
dâmb din fața acestuia 
pentru a admira luptok 
necontenită a pădurii în 
acțiunea sa de extinde
re spre zona alpină.

—In fața ochilor ne 
apar succesiv: molldișu- 
rile naturale de limită, 
răspândite între 1700—

1800 m altitudine: rariș- 
tile de molid cu zâmbru 
specifice acestui masiv 
ce se întind între 1800 — 
1900 m altitudine; covoa
rele întinse ale pădurilor 
pitice de jneapăn, cu pâl
curi de zâmbru ce aco
peră terenurile cu pantă 
mare sau chiar abrupte, 
uneori grohotișurile șl 
stâncăriile până la 2000 
m altitudine, din eare nu 
lipsesc exemplare de Ie
nupăr piti», anin de 
munte, sălcii pitice sau 
scoruș. Toată această ve
getație lemnoasă îndepli
nește un deosebit rol de 
protecție multilaterală (an- 
tierozională, hidrologică

și climaterică) și creează 
condiții dezvoltării fau
nei utile.

Prin studiile realizate 
privind jnepenișurile s-a 
ajuns la concluzia că a_ 
cestea datorită particula
rităților speeiel joacă un 
rol exeepțional, în etajul 
alpin și subalpin unde 
precipitațiile ating valo - 
rile cele mai mari din 
țară (1400 mm), ca re
gulator bîomecanlc al 're
gimului hidrologie, pre
venind eroziunea soluri
lor, a alunecărilor de 
teren șl a avalanșelor. 
Jneapănul, contribuind la 
formarea solului pe gro
hotișuri, chiar șl pe unele

stâncarii, situate deasu
pra pădurilor de molid, 
creează condiții de îna
intare a vegetației fores
tiere spre golul alpin. 
Prin distrugerea jneapă- 
nului, în decurs de câți
va ani poate să dispară 
un sol pentru formarea 
căruia au fost necesare 
milenii. Gereetările în - 
treprinse în rezervația 
științifică a Parcului Na
țional Retezat, cu privire 
la cunoașterea șl ocroti
rea zâmbrului, au scos 
în evidență însușirile 
deosebit de prețioase ale 
acestei specii de a putea 
vegeta viguros Ia altitu
dini mari, între 1750 —

1950 m altitudine, avand 
capacitatea de a folosi cu 
cea mai mare eficiență 
factorii pedoclimaterici 
deficitari, limitativi pen
tru restul vegetației arbo
rescente la altitudinea 
mare unde această spe
cie este răspândită. Zâm- 
brul îndeplinește un im
portant rol de protecție a 
solului împotriva eroziu
nilor și de accelerare a 
procesului de solidifica- 
re a terenurilor desco
perite, precum și de con
solidare a molidișurilor de 
limită împotriva vântu
rilor șl avalanșelor, rea
lizând în același timp și

o substanțială masă lem
noasă de cea mai bună 
calitate. Datorită acestor 
însușiri, acest a-bore e- 
crotit de lege, de o deo
sebită valoare științifică șl 
peisagistică, depășește ca
drul de strictă conservare, 
devenind un factor esen
țial în extinderea șl mă
rirea productivității saoU- 
dlșurilor de limită...

După vreo 2 ore de 
drumeție, pe poteca ee 
însoțește valea Stănișoa- 
reî, ajungem la cabana 
turistică Pietrele.

(Va urma)

Ing. IACOB TRAIAN, I 
Orâștie

i
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DUMINICAL
„Când privesc mormintele mărimilor 

de odinioară, moare in mine orice sen
timent de invidie; când citesc epitaful 
frumuseților de altădată, orice patimă se 
stinge; când mă întâlnesc cu durerea 
părinților aplecați asupra unei lespezi 
mortuare, mi se topește inima de milă; 
când văd regi zăcând alături de uzurpa
torii lor, inteligențe rivale așezate unele 
lângă altele sau sfinți care au dezbinat

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
lumea prin controversele și disputele lor, 
mă gândesc cu mâhnire la meschinăria 
competițiilor, facțiunilor și încrâncenă
rilor omenirii

Când citesc multele date de pe mor
minte, ale celor care au murit ieri sau 
cu 600 de ani în urmă, mă gândesc la 
Ziua cea Mare, când vom fi Contempo
rani cu totif, înfătișându-ne laolaltă".

JOSEPH ADDISON
\

— „Eu nu pot fi ca ti- ’’ 
ne, tu ești puternică șî 
tari ca o stâncă!“

Mi-a spus cineva cu o 
undă de invidie în glas, 
la care nu am putut de
cât să-i răspund:

— „Așa mă vezi tu, cu 
sunt doar un ou cu coa
ja mai tare decât oul de 
la Avicola!“.

Persoana respectivă a 
făcut mare haz pe sea
ma comparației mele. Dar 
eu intr-adevăr mă simt 
un ou, poate că am coa
ja puțin mat tare și la 
prima vedere par o mică 
piatră de râu, una din a- 
cele pietre albe și rotun
de pe care le culegeam 
în copilărie din albia a~ 
celui râu ce curgea re
pede și atât de lim
pede prin mijlocul 
satului verilor mei. Îmi 
erau mereu buzunarele

pline cu astfel de ouă 
piatră, ce deveneau 
joaca noastră adevărate 
ouă pe care le vindeam, 
le cumpăram șl le folo
seam spre a pregăti om
leta păpușilor,

de 
în

ptEPSIPRA)
Da, poate că imaginea 

mea 
sunt 
chiar 
tare.

Imaginați-vă 
va care nu a văzut nici
odată un ou, sau dați un 
ou unui copil care încă 
nu știe ce este și cum 
este un ou. Il va lua în

este a stâncii, 
un biet 
dacă, are

dar 
ou fragil 
coaja mai

pe cine-

palme, va simți coaja-i 
tare Și netedă, forma lui 
oval-rotundă, îl va strân
ge în palme și va consta
ta că este rigid, poate 
puțin mai greu ca o bi
lă de plastic, dar mai 
ușor decât piatra. Nu va 
ști dacă este gol sau com
pact în interior. Poate 
îl va arunca spre cer pen
tru a-l prinde din nou 
în timp ce cade. Se va 
minuna de perfecțiunea 
sa, de presupusa consis
tență și rigiditate... Dar 
o mică neglijență, o mi
că lovitură va fi suficien
tă să-i crape coaja care-i 
era presupusă puternică, 
rezistentă și acel cineva 
abia atunci va constata 
că oul este fragil șl va 
învăța ce este un ou șl 
ce este o iluzie.

1NA DELEANU

I
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CONSOLARE

•Ieșind dintr-un restau
rant de lux, un miliardar 
cumpără un ziar de la un 
vânzător de ziare care pă
rea foarte abătut.

— Nu te necăji, amice, 
acum zece ani vindeam

Cumor)
ziare în locul dumitale șl 
iată, acum sunt proprieta
rul celei mai mari firme 
i

din oraș !
— Eh, dac-ați ști, acum 

zece ani eu eram proprie
tarul I...

BUNĂVOINȚĂ

înaintea vizitei profeso
rului, infirmiera îi spune 
unui bolnav:

— Fiți bun, domnule, și 
surâdeți în timpul inspec
ției. Bietul doctor își fa
ce atâtea probleme din 
cauza dumneavoastră I

VANATOREASCA

— Pierdut în junglă, am 
fost nevoit să mănâns car
ne de maimuță timp de o 
săptămână I

— Și ce gust are ?
— Orice gust: de porc, 

de vacă, de oaie... Doar 
știți că maimuța poate 1- 
mita pe oricine'...

PREMIERA

— Nu te sfătuiesc să te 
duci la piesa la care am 
fost eu ieri 1

— De ce?
— Un sfert de sală a 

fluierat-o, mai-mai să-mi 
spargă timpanele.

— Și restul sălii ?
— Restul ? Era goală ;

ÎNTRE YOGIIINI
— Vezi musca aceea de 

pe vârful muntelui ?
— Nu, doar o aud foar

te bine...
Culese și prelucrate 

de ILIE LEAIIU

nu va mai prețui nici
când atât cât o corabie 
intactă".

i

I

I 
I
I
I

Răul ce urmează 
după o beție este semn 
că firea omenească ofen
sată se răzbună; și că 
orice desfrău este o si
nucidere, la începutul ei; 
răul acesta este curentul 
subteran nevăzut, 
sapă șl răstoarnă, 
curând sau mal 
temeliile clădirii, 
aminte că odată ce o co
rabie a luat apă, oricât 
de bine ar fi reparată,

care 
mal 

târziu, 
Luați

Blackie
Q „Nu se bea din în

tâmplare, sau din prostie, 
sau pentru a țe îmbărbă
ta, sau din plăcere—ci cu 
scopul de a înăbuși în 
sine vocea conștiinței; a- 
tuncl nu viața se pune 
în acord cu conștiința, ci 
aceasta se pune în acord 
cu viața".

© „Omul caută, înain
te de orice, într-o bău
tură alcoolică, oricare ar 
fi ea, acțiunea magică, 
dar insidioasă a alcoolu
lui..., senzația de eufo
rie, de alinare, de elibe
rare..., impresia de risi
pire a grijilor, necazuri
lor, neliniștel..., falsa 
senzație de căldură, eloc
vența ia care dă naște
re". Monnicr

Tolstoi Selecție de ILIE LEAIIU
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DIVERTIS

ORIZONTAL: 1) Mască definitorie pen
tru un chip insensibil; 2) Șlefuitor ano
nim al mărețiilor spartane — Garate de 
preț în rubinul dragostei; 3) Revelator 
de conjunctură cu admirație spontană — 
Afectat manifest de disconfort psihic — 
Cuprins de deochi la o ocheadă cu foci; s

4) Suport paleativ pentru păstrarea cio
lanului — Insp'ratoare sui-generis în- 
tr-un decor de ikcbana; 5) Intrigant de 
culise cu final de tragedie antică — Ter
men labil la startul negocierilor; 6) Ex
ponentă a candorii cu prețul inteligen
ței — Forța narațivă a fanteziei oltenești; 
7) Zăvor cu găitane din lada de zestre 
a mândruțelor — Arbore celebru pen
tru lipsa inflorescenței; 8) Mosor stilis
tic pentru firul narațiunii — Licoare mi
rifică pentru lumea visurilor — Laconism 
inițial cu caracter de dualitate; 9) Gu- 
lori predominante la’ evantaiul de mână 
— Alpinist de clasă pe muntele cunoaș
terii; 10 Promovată benefic în univer
sul științei.

VERTIGAL: 1) Sosire intempestivă la 
masa nepoftiților (2 cuv.); 2) Gluburi ex
clusivitate pe meridianele Terrel (sg.) — 
Excese exacerbate de pilozitate neglija
tă; 3) Declanșator sonorizant al încolți- 
rii patrupede — Notorii salvatori al me
moriei unei generații — Motiv de dis
confort pe fondul impacienței; 4) Des
cendent legendar al unei vestite cani
de — Identitatea singulară a unui rela
tiv anonim; 5) ffiorlfel. postați în vârful 
piramidei — Răboj deprimant pentru so

cotelile timpului; 6) Taler al echității în 
balanța confruntărilor sportive — Con
vertire calorică stabilizată la negativ; 7) 
Impasibil declarate la agresivitatea pa
togenă — Stimulent de viață pe malul 
Fluviului Galben; 8) Cucurigu metalic 
al, cocoșilor cazoni — Pronunțat cu fer
mitate împotriva tendinței excedentare 
— Consonantă vibratilă absolutizată mu- 
deal; 9) Etichetă di granda acordată u- 
nei uniforme — Caracterizat comporta
mental fără pic de jenă; 10; Efuziuni 
melodico-verbale cu tentă declamatorie.

VASILE MOLODEȚ

DEifLEGAREA CAREULUI 
„IMPLICĂRI" APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) INTRATABIL; 2) NARI — AFARA; 
3) ATA — OȚELIT; 4) TIPICAR — SI; 
5) AVAN — RAM — N; 6) O — ȘEF — 
ȚAPI; 7) AR — GABARIT; 8) BARA
CA — IRA; 9) IDOLI — STAT; 10) LA
BILITATE.

Controlul poziției:
Alb: Rf6, De2, Td7, @c6, p:b6 
Negru: Rc8, Ta7.

rr

MAT ÎN 2 MUTĂRI i

Soluția problemei din nr. trecut:
1 Dh3, Ng7
2 Da3 mat.
1. . . . N —
2 Dh8 mat.
1 ------- Rg7
2 f8D mat.
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Chemări sau îndemnuri J 
la nesupunere socială? ■
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Viceprimarul i
Petroșaniului n-are '
timp pentru presă J

!
i
*
*
* 
*
*
* 
t 
ț 
ț 
ț
*

Marti. 1 iulie, când 
documentam în Valea 
Jiului pagina de față, 
doream să schimbăm câ
teva idei și cu prima
rul sau viceprimarul mu
nicipiului. Cum primarul 
nu se afla în primărie, 
ne-am anunțat, prin se
cretară, intenția aceasta 
dlui Gabriel Cristescu. 
viceprimarul municipiu
lui. în două secunde am 
avut răspunsul: „Dom
nul viceprimar vă roagă 
să reveniți în altă zi, 
cuci acum nu are timp". 
Scurt ! Ca și când o 
deplasare de la Deva la 
Petroșani s-ar face cât 
pocnești din degete. O 
fi asta transparență în 
înțelesul domniei sale?

Domnul Cristescu a 
cerut votul alegătorilor,

PRETURILE PIEȚEI 
DIN PETROȘANI

Piața centrală a muni
cipiului Petroșani este, la 
ora actuală, foarte boga
tă in marfă, adusă, în 
special, din Oltenia. Lac
tatele insă vin din zona 
Sibiului. în cea mai mare 
parte. în ce privește pre" 
țur.le cu care se desface 
marfa, o primă consta
tare: acestea sunt infe
rioare celor practicate în 
piețele din Deva și Hune
doara, fapt ce se explică 
prin oferta abundentă de 
lactate, legume, fructe etc. 
Dar iată cu cât se vând 
cele mai solicitate măr
furi : un ou — 700 lei, te
lemea — 14 000 — 15 000 
lei. cartofi vechi — 1500 

1 lei, cartofi noi — 3 500 lei, 
ardeii bulgărești — trei 
la 1000 lei, roșiile - 4 000— 

4 500 lei, castraveții — 3 500 
tei, ceapa — 3 500 lei, por
tocalele și bananele — 
7 500 Iei, merele — 8 000 
lei — evident kilogramul.

în numele Partidului l 
Alianței Civice, pe care . 
apoi l-a abandonat foar- 1 
te repede, după ce și-a ț 
văzut sacii în căruță, In i 
favoarea altui partid. . 
Mă rog, chestiune de ' 
opțiune personală. \

Ăr fi interesant de 1 
aflat dacă pentru pre- ’ 
să, dl viceprimar nu are 
timp, cât timp are pen- 
tru a asculta și, maj a- < 
Ies, pentru a rezolva ' 
problemele celor care ț 
l-au ales ? I

Sau să fie ăsta on / 
răspuns indirect la mo- 1 
dul cum a reflectat zia- | 
rul nostru, într-una din i’ 
paginile .Cuvântul il - ' 
ber pentru Valea Jiului", \ 
uneie realități priv’nd cel 
mai mare cartier al < 
Petroșaniului, Aeroport ? ’ 

Petroșani la o oră calmă.
Folo ANTON SOCACI

i în Valea Jiului au fost 
1 răspândite — pe ce căi, e
• mai greu de afirmat — niș- 
1 te texte-chemări ; ca din 
J întâmplare, faptul s-a 

I petrecut în timpul gre-
* velor de la RAH. Și tot 
ț ca din întâmplare, con-
♦ ținutul lor se adresează 
J în exclusivitate mîneri- 
j lor, care, e drept, repre 
I zintă categoria profe- 
" sională majoritară a Văii
• Jiului, dar nu se con-
Î1 fundă, în nici un caz, cu 

populația de peste 170 000 
de locuitori a acesteia, 

î Respectivele adevăruri 
• statistice au importan- 
• ța lor, dăr dincolo de 
. acestea, conținutul tex

telor — care. potrivit 
; „semnăturii" de la final, 
• aparțin Partidului Mun- 
* citoresc Român — nu fac 
I altceva decât să îndem- 
i ne la nesupunere socia- 
| lă, ccca ce, într o so

cietate democratică, în- f 
ti-un stat de drept, este J. 
foarte grav. [

Iată un segment din | 
finalul uneia dintre * 
chemări, cea adresată ♦ 
tuturor categoriilor sd- ♦ 
ciale șl profesionale din 
Vale: „Doriți să recă-| 
pătați recunoașterea o-*  
ficială de clasă munci j*

Pagină realizată de 
ION CIOCLEI.

TRAIAN BONDOR

toarc și conducătoare, *
beneficiind de toate drep J. 
turtle acesteia ? Și așa £ 
mai departe. „Spuneți NU | 
răspicat amestecului FMI * 
în treburile interne ălej 
României. Spuneți NU 1
răspicat aderării la J,
NATO 1". ■ II

Cine are interes să |
tulbure și mai tare ape-jf 
le în această țară șl așa ♦ 
atât de răvășită dupăj. 
1989 ? Căci nu totdeauna 
ccl ce „semnează" ase‘| 
menea manifeste, este și I 
autorul lor.

* (
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Cui aparține piața 
am Petrila?

Piața agr —.«men tară din orașul Petrila nu este 
prea măre — aie doar patru rânduri de mese — dar 
oferă un sortiment de marfă bogat și divers. Aici 
prețurile la majoritatea produselor sunt mai mari 
decât la Petroșani.

— Lucrul acesta este firesc — ne-a spus dna Li
liana Stratulat, administratorul pieței. Majoritatea 
vânzătorilor vin din sudul țării, iar între Petroșani 
și Petrila este o distanță de câțiva kilometri.

Unul dinire cei aflați la cumpărături în piață 
ne-a abordat și, după ce a aflat de unde suntem, a 
ținut să ne spună câteva lucruri. Ne-a spus, întâi de 
toate, că se numește Alexandru Bolunduț, este miner 
pensionar și locuiește în blocul turn, aflat în veci
nătatea pieței. L-am rugat să-și spună păsurile.

— Sunt câteva aspecte ce ne nemulțumesc. în 
primul rând, v-aș spune că în piață este un WC, dar 
taxa pentru utilizarea lui este de 500 de lei, așa că 
nu este prea folosit.

— Este luat de un privatizat?
— Da. In această situație oamenii își fac nevoile 

pe lângă blocul meu și blocul vecin. Unii intră chiar 
în casa scărilor. In al doilea rând, cele câteva unități 
de alimentație publică sunt racordate la conducta 
de apă a blocului meu și astfel că apa ajunge numai 
până la etajul 5—6.

— Ați sesizat aceste aspecte undeva?
— De nenumărate ori, la primărie. Fără nici un 

rezultat însă. Poate și din pricină că una din cele 
trei unități aparține fratelui primarului. Dar cel mai 
grav lucru este aCela că piața, mai precis prețurile, 
sunt hotărâte de familia unui țigan — loan Varga.

— Cum adică?
— Cumpără marfă de la Petroșani pe care o vin

de la Petrila, mai scump. îi obligă și pe ceilalți pro
ducători să vândă cu ce preț vrea el, țiganul. Seara, 
când vânzarea scade foarte mult, cumpără marfa de 
la cei care au rămas cu ca nevândută la un preț mic, 
pe care a doua zi o vinde cu preț mult mai mare.

— Cei ce vând in piețe trebuie să aibă certificat 
de producător. Dl Varga o fi având?

— Nu știu, dar dacă are așa ceva, este un fals. 
Familia Varga locuiește în bloc, nu are pământ.

Din discuția cu administratorul pieței și cu dl 
Alex. llolunduț, am mai aflat că piața din Petrila 
a fost în atenția corpului gardienilor publici, dar cei 
doi oameni în uniformă au fost retrași deoarece stă
teau mai tot timpul prin cârciumi. Ni s-a mai spus 
câ și poliția orașului a fost sesizată de ceea ce face 
dl loan Varga și familia sa, dar ezită să intervină. 
Aidoma procedează și Primăria Petrila și nu face 
bine deloc rămânând indiferentă. l

CONFLICTUL ÎN PROBLEMA 
MANAGERULUI A LUAT 

SFÂRȘIT
Numirea în fruntea e- 

chipei de conducere a 
minei Lupeni a ingine
rului Constantin Ionescu 
a stârnit nemulțumirea, 
în primul rând, a lideri
lor sindicali de aici. Și 
cum liderii sindicali ex
primă vox popul!... Con
flictul s-a exprimat prio
ritar, în sala de apel, 
iar preferatul minerilor 
lupenari era inginerul 
Alexandru tBlaj, fost di
rector general al R.A.H.

Directorul Oficiului pre
fectural Petroșani ne-a 
informat că acest conflict

I /

\

I.

J

ț 
ț 
i
•l

ț

a fost încheiat. ingine
rul Constantin Ionescu 
insta ândi.-se autoritar la 
cârma „vasului amiral" al 
mineritului în Valea 
Jiului.

Interesantă a fost 
ziția inginerului Alexan
dru Blaj in acest conflict. 
Ea a fost exprimată in 
detaliu, în cotidianul 
„Matinal". Am reținut din 
aceasta: „Le-am spus că 
sunt pentru disciplină, or
dine și lege, că politica 
managerială nu se face 
în sala de apel a minei 
ci acesta este atribute», 
conducerii R.A.II.“.

Domnul profesor Eugen 
Peterfi — directorul Gru
pului Școlar Sportiv Petro
șani, recunoștea că nu știa 
câ tocmai un prieten al 
^umisale, domnul Constan
tin Alexandru, este di
rectorul Oficiului prefectu
ral Petroșani. Șeful de in
stituție școlară il căuta în
să pe șeful instituției re
prezentant al statului în 
Valea Jiului pentru că pro
blemele sportului sunt pri
vite în Vale cam unilateral 
iar organismele județene îi 
cam lasă pe cei de aici să 
sc descurce cum or ști.

In fenomenul sport, atât 
de masă cât și de perfor
manță, Valea Jiului repre
zintă un rezervor de talen
te — speranțe pentru foar
te multe ramuri sportive. 
Pentru sporturile dc iarnă. 
Valea Jiului deține prima
tul în țară, atât in ce pri

Sportul-nu un hobby, o problemă socială
vește condițiile de relief șl 
climă, cât și ca bază ma
terială. Excelează la lupte, 
la popice, la tir cu arcul) 
este bine reprezentată în 
rugby și mai ales în fotba
lul așa-zis de performanță, 
căci de performanță, de 
profesionalism nu sc poate 
vorbi decât în cazul unui 
club.

Pentru sporturile respec
tive, Valea Jiului dispune 
și de o bază materială, 
cândva foarte bine pusă la 
punct, dar astăzi devenită 
insuficientă sau în alte ca
zuri degradată până la a- 
nularca funcționalității.

Cu mult patos ne-a vor
bit profesorul Peterfi de
spre nevoia acută de com

pletare a bazei materiale 
pentru sporturi de iarnă, 
din Paring, cu un circuit 
de teleeabină dar și de
spre nevoia ca inițiativa 
privată să fie atrasă aici 
cu activitate hotelieră și 
cu alte servicii; despre fap
tul că sala polivalentă din 
Petroșani are nevoie de 
reparații structurale în va
loare de sute de milioane 
de lei, dar banii se dau 
cu târâita.

Și ne-a mai rugat dom
nul profesor Peterfi ceva. 
Atât în fruntea Inspectora
tului școlar județean, cât 
și în fruntea Direcției ju
dețene pentru tineret și 
sport au fost numiți rela
tiv de- curând, specialiști 

noi. Ei încă nu și-au fă
cut — sau poate n-au avut 
timp — să cunoască în de
talii asemenea probleme. O 
prezență cât mai repede a 
domniilor lor aici este do
rită și așteptată. Nu de 
altceva, dar în ce privește 
susținerea financiară a fe
nomenului sport în rândul 
populației școlare și al ti
neretului, organismele în 
fruntea cărora se află au 
un cuvânt hotărâtor de 
spus.

Cu aceste considerente 
am pășit pe terenul mișcă
tor al sponsorizării feno
menului sport. Dacă avem 
în vedere că sportul asigu
ră sănătatea fizică și tonu

sul pstitic ale generațiilor ti

nere dar și ale celor tre
cute în alte vârste biolo
gice, el nu ne mai poate 
apărea nici ca hobby, nici 
ca profesie, ci ca fenomen 
social.

Se face multă sponsoriza
re a sportului în Valea Jiu
lui. Din păcate, se face cam 
pe o singură direcție — fot
balul. Aproape că nu e di
rector de mină care sc pre
tinde și care să nu aibă 
echipa „lui" de fotbal, fu 
materie de „sponsorizare” 
aceasta înseamnă salarii de 
subteran, prime de joo, 
masă gratuită în regim ca
loric de supraalimentare, e- 
chipament, stadioane cu tot 
ce ține de ele. Sigur, toate 
cheltuielile acestea nu le 

suportă în exclusivitate sub
unitățile llegiei huilei, mai 
contribuie și sindicatele. în
trebarea este câtă perfor
manță în fotbal sc face la 
aceste asociații, dc reguli 
„alimentate” cu fotbaliști a- 
flați la sfârșit de carieră? 
N-ar fi mai benefic pentru 
rezerva dc jucători a fot
balului de performanță să 
fie sponsorizate pe aeeste 
căi echipe dc- copii și de 
juniori? Sunt și mai puțin 
pretențioși și nici nu tre
buie să li se plătească sa
larii dc subteran.

Credem că merită re
flectat cu obiectivitate și 
fără patimă locală sau am
biții la aceste adevăruri.
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La conferința de presă 
organizată recent de Gru
pul Județean de Pom
pieri Hunedoara-Deva, 
s-a prezentat situația o- 
perativă pe semestrul 1/ 
1997.

Astfel, In semestrul I 
a.c., subunitățile mili
tare și formațiile civile 
de pompieri au interve
nit la 88 de incendii, cu 
3 mai puține ca în ace
eași perioadă a anului 
trecut.

Ca o' primă constatare 
feste faptul că, deși pe 
ansamblu au scăzut, 
cresc cele care au izbuc
nit în apartamente dar 
mai cu seamă cele care 
se declanșează la spații
le comune (subsoluri, 
ghene menajere, case de 
scări, lifturi etc.).

5TCUVÂNTUL LIBER I
V*« w • • • • w ■ w w ■ • * ■ • vw ***v*fiMQQG

r 
astfel de incendii în De- * 
va, Hunedoara și Sime-» 
ria datorită scurtcircui- » 
telor electrice la insta-1 
lății le auto.

In ceea ce . 
activitățile independen- ? 
te realizate pe baza li-l 
berei inițiative au avut» 
loc două evenimente la • 
S.C. „TRAMER" Vețel,*  
unde a ars o autoizoter J 
mă în traseu 
sistemului de 
și la S.C. „FAGU 
răștie, magazie, din cau-T

I
privește î

datorită | 
frânare » 

Ol 
------- — --------- I 
za instalației electrice. i 

Sunt multe incenda? 
In gospodăriile cetățe- ♦ 
nești din mediul urban i 
— orașe.

Astfel de incendii au i 
apărut în Deva, în 4 sl-f 
tuații, 5 la Petroșani, 3 ♦

•la Hunedoara, două la

cÂ.teJlț'L(L La.

„IIAI, DRĂGUȚĂ, 
SA ȚI GHICESC"

Acostau trecătorii pen
tru a le ghici câte în lu
nă și_n stele. Unii, nu 
prea mulți, își aplecau 
urechea Ia spusele vră
jitoarelor. Acum. Ange
la Anghel. Maria Căldă- 
raș, din Sîntuhalm, Bă- 
cana Sava și Florica 
Roșea din Orăștie, ca șl 
Constanța Anghel din 
Hunedoara, surprinse cu 
prezicerile, își numără 
banii, căci a scos fie
care din buzunar câte 
60 000 lei. Asta-i legea.

(aflăm de la politie ftj
VINDEA VIRȘLI 

ALTERAȚI

Efectuând un control 
la S.C. „Valey Impex" 
din Vălișoara, lucrăto
rii Postului de poliție 
din comună și medicul 
de la circumscripția ve
terinară din localitate 
au constatat că erau o- 
feriți spre vânzare virșli 
alterați. A fost confis
cată cantitatea de 18 kg 
pentru a fi distrusă, iar 
administratorul societă
ții, Gh. Zvanca, a fost

sancționat cu o amendă 
în valoare de un milion 
de lei.

AIUREA PRIN ȚARA 
ȘI PRIN CAPITALA

A dezertat dintr-o u- 
nitate militară din Alba 
Iulia și era dat In ur 
mărire încă din 1991. 
După ce a fost identi
ficat șl reținut In Pe
troșani, va trebui să fa
că trei ani de închisoa
re. Acum Samson Du
mitru (28 de ani) reflec-

teaiă la cum ar fi fost » 
mai bine pentru el. î

A FURAT...

Se numește Dorel Ra- > 
du Manta, are 27 de 
ani și este din Borșa * 
(Maramureș). A intrat 
prin forță într-un garaj 
din Petroșani și a sus
tras autoturismul pro
prietate al lui C. Gh. A 
dus mașina la Reșița și 
a descompletat-o de pie 
se în valoare de 3 mi
lioane de lei. Acum este 
cercetat de poliție în 
stare de arest. 1

Rubrică realizată 
cu sprijinul

I.J.P. IIT'NFDOARA-
DEVA

4 Indicatori caracterizează • 
In principal poluarea râ- | 
urilor Jiul de Vest și • 
Jiul de Est, respectiv ma- | 
teriile în suspensie și în- J 
eărcarea organică. Pen- i 
tru anul 1996 unitățile e- « 
conomice din Valea Jiu- > 
lui prin cele 30.8 mil. mc I 
ape uzate, dar mai ales g 
prin cele 2,21 mil. mo I 
de ape insuficient epurate, J 
au deversat și cant’tatea 
de 7030.48 tone de ma- • 
terii în suspensie și | 
636.42 tone substanțe or- » 
ganice exprimate în CBO I 
5. Față de anul 1'95 se J 
observă o reducere cu 
7746.0 tone la materii în 
suspensie și o creștere g 
cu 121,2 tone la încărcarea | 
organică exprimată în • 
CBO 5. |

Agenția de Protecție J 
a Mediului Deva f

I Privind calitatea facto
rilor de mediu în județul 

J Hunedoara pentru perioa- 
| da 23—29 iunie, vă in- 
• formăm:
| — Poluanții gazoșj (dio-
« xid de azot, dioxid de 
3 sulf, amoniac și fenoli) 
; au avut valori medii și 
I maxime care se încadrea- 
; ză în limitele admise de 
I calitate a aerului.

— Valorile maxime au 
I* fofit înregistrate în zâ

na municipiului Hune- 
• doara la datele 22—25 
I iunie pentru dioxidul de 
• azot și la data de 29 iu- 
I nie pentru dioxidul de 
I sulf.
I — Pulberile în suspen- 
J sie au avut pentru pe- 
I noada menționată valori 

medii și maxime sub li-
Imita admisă de 0,15 mg/ 

mc aer/24 h. Valoarea

STAREA MEDIULUI
» l 
! 

I 
r r • 

Orăștie, câte unul la J. 
Brad și Petrila. Intr Un 
astfel de incendiu a de* ' 
cedat Tamaș Izidor, de ț 
53 ani, semiparaiizat. din» 
Petroșani, concluzionau- » 
du-se că a fumat și a| 
aruncat țigara neglijent. |

La sate este în scăde- f 
re numărul incendiilor.» 
Dar în ultima penoa-» 
dă au Izbucnit incendii j 
la Crișcior, Ulieș-Gura-t 
sada, Tei-Lăpugiu de î 
Jos, Chimindia, comuna l 
Hărău, datorită unui» 
scurtcircuit la o bucă*  
tărie de vară, jocului co- | 
piilor cu focul, 
tutui neglijent în apro- » 
pierea furajelor 
curte.

în 20 de situații, sub- [ 
unitățile au i 
pentru stingerea incen- » 
diilor sau începuturilor» 
de incendii în pășuni, * 
precum și în păduri, în- f 
deosebi în lunile februa-» 
rie și martie.

Incendii care au pus*  
în pericol fondul fores- • 
tier s-au declanșat lai 
Nădăștia de Sus-Călan, j 
Ghelari. Rîu de Mori. I

La agenții economici J 
cu capital preponderent J
de stat au izbucnit in- » 
cendii cu pagube în-1 
semnate la S.C. SIL Va-f 
ța la un uscător de che-t 
restea, la S.C. Chimica f 
Orăștie (o magazie de» 
materiale), la o conduc-» 
tă, la transformatorul j. 
de 400 KWA Petroșahi, 
la un transformator din 
str. Pricazului — muni- • 
cipiul Orăștie și la o 
baracă a secției de to
nele S.A. Brasov, din 
localitatea Bănița — 
datorită trăsnetului.

Cauzele sunt diverse, 
dar majoritatea sunt le
gate de nerespectarea 
unor norme tehnologice 
precum și a neglijențe
lor la locurile de muncă.

iMta Lațiile,
de/eete.!

Astfel de 
avut 

M.
2, str. 
b-dul 
Deva;

evenimente 
loc în bl. 42, 

Viteazu, bl. 6. 
Libertății; bl. 

Decebal, toate 
bl. 14, str. Li- 
ui. 66. bdul 
Hunedoara, 
incendiile la

maximă la acest indica
tor s-a înregistrat in zo
na Zlaști la datele de 
24—27 iunie și în zona 
Mintia-Deva la data de 
28 iunie.

— Pulberile sedimenta- 
bile au avut valori me
dii ce au depășit limita 
admisă de 17 gr/mp/lună 
în zona Teliuc de 6,8 
ori și în zona Chișcăda- 
ga de 3,3 ori.

— Materiile în suspen
sie pe râul Jiu proveni
te de la unitățile de ex
tracție și prelucrare a 
cărbunelui prin evacua
rea de ape uzate incom
plet epurate au înregis

trat o valoare medie de 
1187, mg/1 și o valoare 
maximă de 2590 mg/1, ca
re s-a identificat în ziua 
de 28 iunie. Față de pe
rioada anterioară se evi
dențiază o creștere cu 
786 mg/1 la valoarea me
die și de 1227,0 mg/1 la 
valoarea maximă.

— Valorile radioactivi
tății beta globale și ale 
dozei gama absorbite s-au 
încadrat în limitele de 
variație ale fondului na
tural pentru toți factorii 
de mediu analizați.

— Pentru bazinul hi
drografic Jiu, cuprins în 
județul Hunedoara, doi

Consulatul General din Timișoara comunica

fuma- |

intensifi- 
teh*  

de 
rău-

au 
str. 
sc. 
22, 
din
bei tații și 
Dacia din 

Privind 
lifturi, menționăm pe cel 
izbucnit în 9.06.’97, la 
bl. 66 din bdul Dacia, 
din Hunedoara, la ora 
23,22. care a creat mari 
emoții, ch.ar panică în 
rândul locatarilor. Cert 
este că incendiile la ast
fel de mijloace sunt pe
riculoase in sensul că se 
pot transmite de la un 
etaj la altul prin golul 
liftului, se emană gaze to- 

' -e și fum.
ie impune

carea verificării lor 
nice dar și măsuri 
siguranță împotriva 
făcătorilor.

în apartamente și 
soniere: la ~" 
nefamiliști a) 
FOR Deva și S.C. Chi
mica Orăștie au avut loc 
începuturi de incendii 
pe timp de zi. care ■ 
fost anunțate la timp 
pompieri si lichidate 
fază incipientă.

Se constată 
unor incendii 
defecțiunilor 
electrotehnice din apar
tamente (televizoare, ra
dio). care, lăsate 
ză peste noapte, 
prind. Un astfel 
a avut loc în 
piui Petroșani, 
apartament din 
1 Decembrie, unde 
televizor color rămas în 
pnză a incendiat apar
tamentul. S-a distrus 
mobilierul și zugrăveala.

De asemenea. în mu
nicipiul Hunedoara s*a  
produs un incendiu da
torită unui „redresor*  In 
priză.

S-a redus numărul in
cendiilor la autoturis
mele proprietate perso
nală, dar au avut loc 3

gar- 
Câminul de 

l MINEX-

au 
la 
în

apariția 
datorită 

aparatelor

tn pri
se fi

de caz 
municj- 
într-un 
strada 

un

din » 
î♦___ I

intervenit * 
incen- *

GRUPUL JUDEȚEAN 
DE POMPIERI 

IIUNEDOARA-DEVA

Guvernul Republicii Fe
derale Germania și Gu
vernul României au con
venit ca, de acum înain
te, biroul Ambasadei Re
publicii Federale Germa
nia Sin Timișoara să fie 
transformat în Consulat 
General.

Circumscripția Consula
tului General din Timi
șoara va cuprinde urmă

toarele județe: Caraș Se
verin, Timiș, Bihor, Satu 
Mare și Mehedinți.

Județul Satu Mare, re
partizat până in prezert 
circumscripției consulare 
a Consulatului General 
din Șibiu, va trece la cir
cumscripția consulară a 
Consulatului Genera] din 
Timișoara. Județul Hune
doara, repartizat în pre

zent circumscripției con
sulare a Ambasadei din 
București, va trece la Con
sulatul Genera] din Sibiu.

Activitatea Consulatului 
Genera] din Timișoara se 
desfășoară conform Con
venției de la Viena din 
24 aprilie 1963, privind, 
relațiile consulare.

Această nouă împărțire 
înseamnă că în domeniul

urmâtoare e :
juridic și consular nai 
ales la solicitarea vrz - or 
și a asistenței -onsulare, 
competentele se vor orien
ta exclusiv în funcție le 
circumscripțiile consulare 
sus amintite. Locuitor a or 
județelor Satu Mare și Hu
nedoara li se atrage in 
mod deosebit atenția asu
pra noii împărțiri i _tr*  
cumscripțiilor consulare.

în atenția medicilor veterinari și a crescă
torilor de animale și de păsări

S.C. ROMVAC COMPANY S.A. BUCUREȘTI

vă oferă, prin punctul de lucru din Deva, 
h-dul 22 Decembrie, nr. 41, peste 350 PRODU
SE DE UZ VETERINAR fără adaos comercial, 
la prețul de fabricație. Sunați la 621544, zil
nic, orele 8—15. (6545)

SOCIETATEA COMERCIALĂ

AUTOPARTYTRANS SRL DEVA

Oferă prin depozitul din municipiul Deva, 
str. Depozitelor (în incinta S.C. ROMCAMION 
DEVA) en-gros, din import Germania, Austria, 
Ungaria:

— pal melaminat in multiple nuanțe;
—■ folie cant asortată;
— accesorii pentru mobilă: balamale și 

maniere diverse;
— glisiere de mărimi diferite;
— bordură PVC 19 mm, diferite nuanțe;
— balamale sticlă.
Informații suplimentare la telefon depozit 

054/233443. (8535)

. .eu"... w,................... n.... -1-

T
S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA J 

achiziționează toată gama de materiale re-? 
î folosibile la cele mai avantajoase preturi si? 
* totodată vinde la agenți economici și persoane» 
I fizice toată gama de laminate produse de S C y 
]SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos? 
j comerciaL

Se pot face si comenzi anticipate 1 - tele * 
I foanele : 231483. 231484 si 233318. t1-----------------------------------------------------1
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sediul in Hunedoara, str. Bdul Dacia, nr. 47 * ---------------------- r

r
I *
I

I

£ 
î

r

VINDE LA
PRETURI FĂRĂ CONCURENȚĂ, 

următoarele produse:
• țigări import, indigene; 
9 cafea;
• dulciuri;
• sucuri (nectar — Santal);
• băuturi alcoolice;
• vinuri; Podgoria, Cotnari, Murfatlar.
• zahăr;
• ulei;
• oțet.
Informații suplimentare la sediul firmei. * 
le tel.: 717439.

t

• fifi fi fi.fi • • I*?*.*** ’*»»****»» ’-*-** '
MfilLU 9 9 • • • • W

• Sâmbătă. 5 — Duminică; 6 iulie 19#ANUL IX • NR. 1922



1
*

I

--------------- !
INVITAȚIE

Primăria municipiului Deva, Consi- J
liul județean și Prefectura județului Hu-1

! nedoara invită, luni, 07. 07. 1997, ora 19,*  
| în sala mare a Prefecturii, pe toți condu- ’ 
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j euforii de societăți comerciale, regii auto- 
ț nome și instituții de interes local la o în- 
|| tâlnire cu tema ,.Municipiul Deva — pre- 
i zent și viitor".

! BIPOUL RELAȚII EXTERNE,
I MASS-MEDIA

AL PRIMĂRIEI DEVA

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. SIMERIA
scoate la

az
spațiu situat în Simeria, str. 1 Decembrie, 

bl. 103. p. în suprafață de 21,10 mp. Prețul de 
pornire este de 10 000 Ici/mp. Licitația va avea 
loc în data de 22 iulie 1997 la sediul unității.

Ini onuațif'la telefon : 660935.

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând unul sau mai
multe chioșcuri model Sla
tina. Informații Deva, str. 
Eminescu, 75. (5958)

• Vând apartament 2 
camere decomandate, cen
tral, pnt foarte convena
bil. Tei 270703.

(5994)
• Vând complex co

mercial 84 mp, amenajat, 
pentru orice activitate. 
Tel. 627524.

(5990)
• Vând casă tip vilă, 

corn. Vețel, nr. 35 A, preț 
120 milioane negociabil.

(5992)
• Vând apartament 3 

camere cărămidă, centru. 
Tel. 611757, 616137.

(6318)
• Vând casă 3 camere, 

hol, 2 cămări (pământ), 
gaz, sufragerie L'»xor, fri
gider. Peștișu Mare, 161.

(186223)

în atcntia agentilor economici
DIN PARTEA D.G.F.P.C.F.S. DEVA

• Formularele de raportare pe semestrul 
1997 se distribuie prin S.C. INTELCREDO

• Vând casă. gaz, în*
călzire centrală, grădină,
zona Ceangăi, telefon
221606. (186226)

! '
II S. A. DEVA — telefon 219000.

• Termenul de depunere a raportării con- | 
I labile pe semestrul I 1997 este de 31 iulie 1997. j

• Nedepuncrea raportării contabile până I 
| ia 31 iulie 1997 sau a declarației pentru cazul'

Ide neactivilate pe semestrul I 1997 se sancțio
nează conform art. 39 din Legea contabilității 
t nr. 82/1991, actualizată cu Ordonanța Guvcrnu- 

Kiui 22/1996, cu amendă de la 1 la 25 milioane

I
*

I
k

I
k

I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI «RAD

organizează în data de 18 iulie 1997. 
HO, concurs pentru ocuparea posturilor 

—responsabil Piață —
— casier — 3
— muncitor necalificat — 2

Relații suplimentare la camera 15, 
^nele nr. : 051/650698, 650714.

ora

1 post 
posturi 
posturi 
tclefoa •

• începând cu dala de 8 iulie 1997, in 
f cadrul Spitalului Municipal Hunedoara va 
i funcționa un CABINET DE MEDICINA LE- 
iGALĂ. Persoanele interesate se pol adresa a- 

cestui cabinet în zilele de MARȚI si VINERI.
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SIMBOLUL CRUCII
Suntem mereu înconju

rați de numeroase ele
mente, cu o bogată semni
ficație simbolistică, printre 
care se află crucea, ar
borele, dragonul, sângele., 
cifrelr .3, 7, șl 12. Toate 
simbolurile provin din 
ipitologii, din tradiții re
ligioase vechi, sunt un
produs al naturii umane. 
’ Revenind la simbolul 
crucii, se poate spune că 
el apare din cea mai în
depărtată Antichitate. în 
Egipt, China, Grecia, gre
fa s-au găsit cruci datând 
cu 5—6 secole înainte de 
apariția lui Gristos. 
cea este al treilea 
cele patru simboluri 
damentale alături de
tru, pătrat și cere. în ca 
se întâlnește cerul și pă
mântul, se amestecă tim
pul șl spațiul.

Se disting patru cate
gorii esențiale de cruci:

Cru
ți in 

fun- 
ccn-

• • ~~ t
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I
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I
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crucea fără vârf, crucea 
cu vârf și o singură tra
versă, cu două traverse 
și cea cu trei traverse.

Crucea cu o singură 
traversă este cea mai im
portantă, numită și cru
cea evanghelică. Piciorul 
înfundat în pământ sem
nifică credința, coborând 
în cele mai profunde stra
turi. Brațul superior in- • 
dică speranța care urcă | 
spre cer. Lărgimea arată . 
caritatea care < r’’
de până la dușmani, Iar 
lungimea — -------
ța cea fără de sfârșit.

în ceea ce privește eru-

se întin- I 
mnhî. Inr J 

perseveren- ] 
e sfârsit; • 

au uttiu te privește cru- » 
cea cu trei traverse, Pa- I 
f-”-*  Ml I.U1V, U1C .
dreptul Ia ea, cardinalul |

k
I
I
I

pa este singurul care are

și arhiepiscopul la cea 
cu două traverse, cru
cea simplă cu o singură 
traversă revenind preo
tului de rând.

diana lukacsel

• Vând apartament două
camere, situat central. Ha
țeg, tel. 777421, preț ne
gociabil. (6622)

• Vând garaj, cără
mizi, BCA. Circumscrip
ția veterinară Deva, 215109 
(13—15). (186224)

• Vând apartament trei
camere decomandate, dea
supra Băncii Dacia Felix. 
Inf. tel. 224447. (Gr.)

• Vând urgent aparta
ment două camere, 
15 000 000 negociabil. De
va ,Dacia, bl. 4, sc. 4, ap. 
20, orele 17—22. (6324)

• Vând miere poliflo-
ră — 1000 kg. Tel. 230695, 
613395. (5957)

• Vând combină recol
tat păioase Class, stare 
perfectă, Deva, tel. 621363.

(6316)
• Vând casă Dobra, str.

I Decembrie, nr. 8, tel. 
633280, mașină cizmărie 
Singer. (5988)

• Vând apartament do
uă camere Micro 15, gre
sie, faianță, etaj 1, bal
con închis, televiziune ca
blu. Tel. 626544, între O*  
rele 9—11, preț negocia
bil. (6601)

• Vând garsonieră pen
tru privatizare, Kog$lni- 
ccanu, bl. 56, sc. 2, ap. 
23. Vând Talbot. Telefon 
622212. (6601)

• Vând apartament 3
camere, zonă liniștită, AI. 
Saturn, tel. 626085. (6320)

• Vând pui Ciobănesc 
german, societate SRL din

1994, avantajos. Deva, 
Călugăreni, nr. 30. (6611)

• Vând teren cu livadă, 
pomi, 60 ari pentru agre
ment. Topiița, tel. 222061, 
preț 3,5 milioane. (5998)

• Vând (schimb) apar
tament trei camere, cu 
două camere. Informații, 
tel. 625113, după ora 20.

(Grt.)
• Vând garaj tablă, in

stalat, în Orăștie, I’rica- 
zului, 77. Tel. 642580

(5413)
• Vând combină Bau*

czer, 5 300 DM. Orăștie, 
telefon 647212, exclus du
minica. (5423)

• Vând apartament 3
camere, două băi, cu îm
bunătățiri și garaj. Orăș
tie, str. Mureșului, bl. 21, 
et. 2, tel. 642804. (5424)

• Vând autoturism O*
pel Ascona, Diesel, ne
înmatriculat, tamponat 
spate. Tel. 647733. (5425)

• Vând mașină blănă
rie, Orăștie, tel. 641792, 
după ora 20. (5426)

• Vând Dacia 1300, ne
înmatriculată, stare per
fectă, preț 3 900 000 lei. 
Tel. 642234. (5427)

• Vând combină re
coltat cereale, masă de tă
iere 2 m. Tel. 651587.

(6858)
• Vând urgent Dacia 

1300, negociabil, piese Fiat 
Croma. Tel. 651077.

(6859)

• Cooperativa meș
teșugărească „Bucura1* 
Hațeg vinde strung 
paralel, chioșc meta
lic din piața Hune
doara, strung SMA 
401 x 2000. Etapa în
tâi se’ va desfășura In 
data de 08. 07. 1997, 
ora 10, la sediul co
operativei, și partici
pă organizații ale co
operației meșteșugă
rești. Etapa a dopa 
va avea Ioc în data 
de 08. 08. 1997, ora 
10, Ji participă per
soane fizice și juridi
ce. Informații telefon 
770113. (9291/*

• Vând convenabil 
boxe Unitra 110 W, stație 
JVC 80 W, cas deck Pio
neer videorccorder, tele
comandă. Tel. 613015.

(6650)
• Vând casă, str. 22 

Decembrie, 225. Tel. 218120, 
preț negociabil. (6327)
• Vând mașină de cir

sut piele marca Singer. 
Drăgan Alexandru, corn. 
Băița, tel. 119. (6326)
• Vând apartament trei 

camere, confort sporit, 
beci, balcon. Tel. 221279-

(6325)
■ Vând Ford Escort 

Combi, Diesel, 1 600 cmc, 
înmatriculat și Opel Re-

SPRIJIN UMANIT;
Joi, 3 iulie a.c., în ca

drul parteneriaiului Gru- 
ciî Roșii Române — Fi
liala Hunedoara șl cea' 
din Donaueschingen Ger
mania, Ia Gentrui de Re
cuperare și Integrare So- 
cioproiesională din Bră- 
nișca,’ o delegație forma
tă din Hendric Schneider 
și Frank Schulz d do
nat unității din localita
te ajutoare constând din 
diferite obiecte do 
mobilier, paturi de spi
tal, materiale da construc
ții șl unelte pentru ate
lier.'

O altă parte din aju
toarele din Germania au

\R LA BRĂNIȘCA } 
fost donate subfilialei de! 
Grace Roșie din Gălan.j 
Valoarea întregului spri- ■ 

jin umanitar pentru GRISP| 
Brănișca și subfiliala de» 
Gruce Roșie Călan se ii-| 
dică la 5 5*0  DM. Gru- a 
pul umanitar german a | 
fost însoțit de către dl I 
Aurel Aîtoneanu și dl Ni-| 
colae Șerban — vieepreșe-l 
dinți ai Filialei Județene" 
a Grucii Roșii. |

De menționat că DE-« 
UTSCIIES' ROTES KRE-1 
UZ DONAUESGHINGEN | 
sprijină umanitar județul! 
Hunedoara din anul 1980,1 
(G.P.). !

cord, 1800 cmc, neînmatri- 
culat, impecabile. Telefon 
711273. (6081)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb garsonieră 
confort 1 cu apartament, 
două camere. Tel. 229532.

(5961)
OFERTE 

DE SERVICII
• Angajez șofer maca

ragiu. Tel. 221551, S.C. 
Electromontaj Deva.

(6315)
• Angajez croitorcsc cu 

probă dc lucru. Telefon 
213201, între orele 9—17.

(6605)
• Societate comercială

angajeaza tânăr cti sta
giul militar satisfăcut pen
tru barman. Tel. 227154, 
după ora 18. (6615)

• SC Rom West Euro
SRL angajează agenți co*  
merciali pentru munici
piile Deva și Hunedoara. 
Candidații trebuie să po
sede permis dc conducere, 
autoturism și disponibi
litate de a lucra în echi- 
ipă. Firma asigură conti
nuitate pe termen lung și 
salarii atractive. Sunați la 
tel. 069/229060, 228161, în
tre orele 8—17. (6609)

DIVERSE
• Cu autorizația nr. 

13592, eliberată dc Con
siliul Județean Hunedoa
ra, Gros loan începe ac
tivitatea de prestări ser
vicii în domeniul protec
ției muncii. Tel. 216142.

(6608/10)
• Agenție de informa

ții comerciale angajează 
corespondenți teritoriali 
(job part-time). Condiții : 
agenți comerciali cu ex 
periență și telefon la do
miciliu. Tel. 3221817. (OP)

• NOU / Centrale
termice automatizate, 
HERMANN, SICO 
etc. Randament și ca
litate maxime. Dis
tribuitor autorizat „IM
PERIAL" Orăștie, 054- 
612580. (5111)

• Primăria Lunca Cer
nii primește oferte pen
tru lucrări Reparații cu
rente, până în data <le 10. 
07. 1997, și scoate Ia lici
tație 4000 mc lemn fag, 
pentru exploatare. (6081)

• Primăria Comunei Lun
ca Cernii de Jos scoate 
la concurs postul de func
ționar. Condiții — studii 
medii. (6082)

• SG PREMIER Comim- 
pex SRL Orăștie, cu se
diul în Orăștie, str. Ero
ilor, bloc 36, ap. 19, cere 
autorizare pentru proiecția 
mediului a magazinului 
din str. Armatei, bl. 2, sc. 
A, parter. Sesizări și re- 
clamații la APM Deva.

(5122) 
ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriat
garsonieră ultracentral, 
mobilată. Tel. 222385, o- 
rele 17- 22. (6607)

• închiriez garaj zona
pieței. Tel, 617391. (6513)

—•_»—«_* —*—«

• Căutăm pentru , 
închiriat spațiu comer- l 
cial (apartament) pen- I 
tru birouri. Informații 
tel. 232215, în zilele 
lucrătoare, 8—16.

î _ _

■ Caut apartament 3 1
camere, cu telefon, parter, 
eventual casă. Informaț I 
tel. 721613, 7283 W. (G083)

COMEMORĂRI

• Un an de triste
țe și dor dc la dece
sul dragului nostru 

FLOREA MARC
Lacrimi la parasta

sul de duminică, din 
Ilia. Fiica Cornelia, 
nepoții Viorel cu Nll- 
ța și Nclu cu Florica. 

(UP)

• Soția Daniela, fi
icele Cătălina și Ilea
na anunță împlinirea 
unui an dc când ne-a 
părăsit pentru totdea
una dragul nostru soț 
și tată

VASILE 
PĂDUREAN 

în vârstă dc 34 ani. 
Comemorarea va avea 
loc la cimitirul Bejan, 
ora 12. Nu te vom 
uita niciodată ! .6606)

• Au trecut 6 ani 
de lacrimi și durere, 
de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna iu
bitul nostru fiu și fra
te

ROBERT OPRUȚA 
fa vârsta dc numai 

21 ani. Cei dragi nu-1 
vor uita niciodată. 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească. (6612)

• Cinci ani de la
crimi și dor nestins 
de Ia irecuperabila 
pierdere a dragului 
nostru

MARIUS CALIX 
MUNTEAN 

din Vețel. Bunul Dum
nezeu să-i odihnească 
sufletul lui neprihănit. 
Familia. (6621

DECESE

• Familia îndurera
tă anunță încetarea 
din viață a celei ca
re a fost soție și mamă

MARIA IORDATE 
îjn vârstă dc numai 
49 ani. înhumarea va 
avda loc în data dc 
6 iulie 1997. ora 13. 
Veșnică pomenire !

(6623)

■ Foștii colegi de 
muncă din cadrul Con
siliului Județean Hu
nedoara anunță cu 
deosebită durero tre
cerea în neființă, du
pă o scurtă și grea 
suferință, a celei ca
re a fost 

MARINELA 
SIKLODI

Dumnezeu s-o o- 
dilincască! (6616)

• Un ultim omagiu 
celei prea curând și 
fulgerător dispărută 
dintre noi, 

MARINELA 
SIKLODI 

(BARBANȚAN) 
îi aduc colegii dc Ia 
Prefectura județului 
Hunedoara. Odihneas- 
că-se în pace (GR)
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