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Ancheta săptămânii

Facerea de bine, 
sau pe cine nu-1 
lași să moară

MIM
Minerii au constituit în

totdeauna un detașam? |t 
muncitoresc puternic, di" 
namic, dârz. Prin specifi* * 
cui activității și condiții” 
de grele de desfășurare, 
mineritul românesc a dat 
tribut greu de vieți umane. 
In succesiunea lor, gu*  
vernele aflate la putere 
au făcut întotdeauna prea 
puțin pentru oamenii în" 
regimentați în acest sec * 
tor extrem de important 
al economiei naționale.

Doar cu câțiva ani în 
urmă, pe drumul ce duce 
spre Râușor, după ieșirea 
din comuna Râu de Mori, 
zăreai de o parte ți alta 
a văii ruinele unei cetăți 
și ale unei biserici. Intr-o 
dureroasă simetrie, rui" 
ncle ce străjuiau drumul 
erau deopotrivă o măr* 
turie a măreției de altă" 
dată a locului dar și o
• mputare pentru dezin
teresul contemporanilor.

Nu mică este surprin* 
derea călătorului care n-a 
mai trecut în ultimii ani 
pe aloi să descopere acum 
in locul ruinelor din 
dreapta drumului, ce se 
înălțau jalnice, ca într-o 
rugăciune mută spre cer, 
o biserică ți în apropierea 
ei alte acareturi, oameni 
și materiale de con
strucții. Asemeni păsării 
Phoenix a renăscut și 
Schitul Golț din pro» 
pria-1 cenușă, la figurat dar 
ți la propriu, pentru că 
lăcașul a fost în ultima 
vreme grajd de vite Iar 
în altar s-a făcut foo 
(pereții sunt si acum a- 
fumați).

Munca în subteran, în 
condiții de aeraj ți de 
lumină insuficiente. cu 
utilaje și echipamente 
rudimentare, modest îm” 
brăcați și alimentați, cu 
o viață socială mai liber
tină, mai aspră, i-au pre
sat pe mineri, în viziu
nea unora, într o catego- 
rie socială mai puțin in
struită și cu minime pre
tenții. Iar atunci când 
și-au cerut drepturile, ei 
n“au prea fost auziți, ori 
n-au fost ascultați.

In pofida unor privile
gii față de alte categorii 
profesionale, absolut me * 
riitate1. minerii s"au re
voltat în repetate rânduri 
față de condițiile lor de 
muncă și de viață. Istoria a
•*•*•♦•*•*•*
SCHITUL COLȚ

Reînviat din propria-i cenușă

ERII, PRIN VREMI
consemnat evenimente 
triste din existența mine” 
rilor, care ți -au afirmat 
aspirațiile pentru un trai 
decent.

Sunt știute jertfele pe 
care le-au dat minerii în 
timpul grevei din 6 August 
1929 de la Lupeni.

Sunt dunoscute măsu- 
rile luate împotriva mi
nerilor care au aprins, 
tot la Lupeni, o nouă fla
cără a revoltei la înce * 
putui lui august 1977.

Și mai ales sunt proas" 
pete demonstrațiile, mi * 
tingurile, grevele mineri" 
lor Văii Jiului de după 
Decembrie 1989, consuma
te în alte condiții istorice, 
sub motivații mai mult 
sau mai puțin obiective, 
ei întrecând, uneori, spi
ritul și litera legii.

încă de mulți ani, la 
fiecare început de august, 
minerii României îți săr
bătoresc ziua profesiei sub 
protecția Sfintei Varvara. 
O fac prin repaus ți voie 
bună, bucurându-se de 
privilegiile ce le-au fost 
acordate în contextul noii 
democrații care se clă- 
dețte în România.

In acest an, de „Ziua 
minerului”, chiar astăzi,

Dar aceasta a fost sta” 
rea trecută a mănăstirii 
cu hramul „Duminica tu» 
turor sfinților”, zidită tn 
1270. Este vorba ce"i 
drept de un trecut apro» 
piat și tocmai de aceea 
merită subliniat efortul 
celor care au săvârșit o 
adevărată minune într”un 
timp atât de scurt și în 
aceste vremi de tran
ziție. Găci nu poți numi 
altfel decât minune o a" 
semenea realizare, în si
tuația în care atâtea bi
serici au rămas doar în 
stadiul de fundație sau 
chiar de proiect, iar con" 
dițiile în care s-a mun
cit efectiv la Schitul Golț 
au fost foarte dure.

Dar să începem cu în
ceputul, mai exact cu 
sfârșitul lunii august 1995 
când a debutat refacerea 
bisericii, cu sprijinul Mâ" 
năstirii Bodrog din ju» 
dețul Arad. La rezidired 
bisericii au avut însă o 
mare contribuție șl oa" 
meni din împrejurimi, în' 
BpeaiaJ dlu gomunele Sar- 
mizegetusa șl Râu de 

în 2 august, minerii Văii 
Jiului îi vor avea ca oas" 
peți Ia Lupeni, pe țeful 
statului, dl Emil Constan- 
tinescu, și pe primul mi*  
n’stru, dl Victor Giorbea.

De ce azi și de ce Ia 
Lupeni? Destul de sîm" 
piu pentru că la acest 
început de august se îm
plinesc două decenii de 
la prima și cea mai ma
sivă revoltă muncitorească 
din perioada dictaturii co
munisto — ceaușiste — 
cea a minerilor de Ia 
Lupeni, cărora li s au a- 
lăturat ortaci de la toate
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Mori, care au ajutat cu 
materiale, cu mână de 
luaru. Gliiar și în ziua 
documentării erau ia iu*  
cru 5 bărbați, trimiși be
nevol de o patroană din 
zonă.

Rezidirea bisericii s-a 
făcut de «âtre o echipă 
de meșteri bănățeni, cu 
aportul arhitecțiloț Șer" (Continuare în pag. a 2.a)

rârintclc Galinic, sta rctul Schitului Colt, în 
altar. Foto: ANTON SOCAC1

exploatările miniere din 
Valea Jiului și de la altele 
din țară. Președintele țării 
și premierul au considerat 
că e bine să rememoreze 
cu minerii, la ei acasă, 
evenimentele din 1—3 
august 1977.

Și se putea vorbi mull, cu 
date, cifre, nume, despre 
ceea ce s-a întâmplat a” 
tunci, la Lupeni, când 
țara întreagă trăia sub

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. o 2-a)

ban Gubovici și Liviu 
Hanțiu. Acum mai are 
nevoie de pardoseală, de 
ușă, de mobilier și de un 
iconostas în locul celui 
provizoriu, instalat pen" 
tru a se putea face sluj-

VTORICA ROMAN

Până în 1992, un spa * 
țiu de 81,16 mp de la 
parterul blocului 43, zona 
gării din Deva (spațiile 
acestea fiind numite con
vențional „cu altă desti- 
nație“), a fost folosit de 
Gentrofarm, actuala Re
media £>A, ca laborator 
— atelier și magazin de 
aparatură optică medi • 
cală.

In anul 1992, specialis
tul Gentrofarmului Oc ’ 
tavian Morait și-a înte
meiat, cu capital propriu 
(1G0 000 de lei), societatea 
comercială „Tehnomedcom“, 
societate cti răspundere li
mitată, al cărei asociat 
unic și administrator este, 
și acum, prestând pentru 
populație aceleași utile 
servicii.

Tot în 1992, între SC 
Tehnomed Gom și RAGCL 
Deva a intervenit con * 
tractui de închiriere nr. 
10032 prin care suscitatei 
societăți comerciale i se 
închiria spațiul de 81,16 
mp, la o chirie negocia
tă, care urma să se in
dexeze, în funcție de ra 
portul leu — dolar, ceea 
ce s-a și făcut, în baza 
mai multor acte adiționale 
la contract

„Ulterior, relatează Oc
tavian Mora.1 a venit la 
miîie dl Ivanov,
cu <igăm..nt> a dc ad în
gădui temporar în o parte 
din spațiul închiriat, spre 
a desfășura activitate de 
reparații televizoare, prin 
societatea proprietate a 
sa. L am îngăduit, sub- 
închiriindu-i spațiul, pe 
carc«l foloseam ca l.1bo 
rator“.

De ta această facere de 
bine, multe proiecte de (Continuare în pag. a 6-a)

„CUV ÂNTUL LIBER” este ziarul cel mai 
apropiat dc dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia Iui.

Din păcate, cheltuielile continue! sporite 
cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
într o economie de piață demolatoare, ne o" 
bligă să majorăm si noi prețul ziarului.

Astfel. COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este in conți 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra 
tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

NU UIT ATI! REÎNNOITI VA ABONA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, iar dacă , 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș 
tali să vă facă. |

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se ț 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 1 
factorii poștali — numai cu bani în numerar ț

iar la Rodipet. Ia sediul din Deva, în 
numerar si prin virament. Relații la telefoa- ț 
nele 213007, 233178. i

RĂMÂNEȚI CU NOI! t
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

dezvoltare a societății 
Tehnomed Com aveau să 
fie deturnate. Cum? Se 
va vedea din cele ce ur
mează.

Situația de subehiriaș a 
SG „Serv Impex Vero*  
iaque“ SRI. — avându"l 
ca administrator și unic 
asociat pe Nicolae Nico« 
loff Ivanoff — grefiere 
corectă șl completă a nu
melui dlui Nicolae Ivanov 
— nu-i permitea acesteia 
să emită eventuale pre
tenții la cumpărarea spa*  
țiului subînchiriat, pe 
baza prevederilor HG 
389/1996. Dreptul acesta 
îl avea titularul contrac
tului de închiriere, S® 
Tehnomed Com SRL A 
ți solicitat acest drept. 
Cererea de cumpărare a 
spațiului în suprafață de 
81,16 mp este înregistrată 
la RAGCL Deva, sub nr. 
11124/25. 11. 1996. Nu
avea să ia nici un curs 
această cerere, pentru că 
cineva — de la Primăria 
Deva, de la RAGCL De • 
va? — avea alte planuri 
cu acel spațiu subînchi
riat.

Sub numărul de înre • 
gistrare 2963/26 martie 
1997 la' RAGCL Deva, dl. 
Nicolae Nicoloff Ivanoff 
solicită închirierea spa
țiului, pe care-1 folosea 
ca subehiriaș. Pe cerere, 
președintele Filialei ju*  
dețene a Partidului Pen
sionarilor, dl. loan Avram, 
pune următorul aviz, cu 
adresa „dl. primar“, adică 
primarul municipiului

ION CIOCLE1
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bele religioase. Desigur 
că în timp va fi și re • 
pictată biserica, lucru 
pentru care s-a luat le" 
gătura cu un specialist, 
dl Petrescu, din Bucu
rești. Va fi repictată nava 
și probabil se vor păstra 
(cum s-a procedat și la 

Leînviat din 
propria-i cenușă

rezidi re) fragmentele de 
pictură existente pe res
turile de ziduri și mai 
ales in altai vctistrusă în 
Creport.e cie 75 Ia sută). 
Despre interiorul bise
ricii Octavian Floca în 
„Regiunea Hunedoara — 
Ghid turistic" (apărut în 
1957) scrie că „a fost zu
grăvit în maniera ritului 
grecesc. Urmele picturii 
naive, aparținătoare sec. 
al XVII-lea, sunt intere" 
sânte". Din aceeași sursă 
mal aflăm că se presupune 
că a fost zugrăvită în 
1692 și că a servit „și ca 
cetate de apărare, acesta 
era rolul turnului așezat 
deasupra altarului”, turn 
care s a păstrat intact, 
inclus.v acoperișul în for
mă de piramidă fiind 
cel original.

Lă.
CUtul și revenind la pre" 
zent, să-i amintim pe că
lugării ortodocși care 
trudesc aici, doi de la 
început, alții doi alătu- 
trându-li-se mai târziu. 
Ei sun, starețul Calinic, 
părintele Andrei, mona" 
hui Daniel și fratele loan, 
doi maramureșeni și doi 
bănățeni. Părintele Caii • 
nic își amintește cât de 
greu a fost, cum s au 
cărat cu un troliu și cu 
forța brațelor 6 mașini 
de nisip, celelalte materi
ale de construcție, biserica 
fiind cu câțiva zeci de 
metri deasupra nivelului 
drumului. Da, a fost greu.

SCHITUL COLȚ, 
reșfc Cefafca Colt. 

chiar foarte greu. Și nu 
e prea ușor nici acum 
când condițiile s au mai 
îmbunătățit, când au o 
chilie, o gospodărie, au 
primit două mașini (un 
camion “și un autoturism). 
Nu e ușor pentru că mai 
sunt încă multe de făcut. 
Era înălțat scheletul unui 
paraclis de vară (când 
e cald credincioșii nu mai

încap în biserică) și în 
proiect o altă casă desti
nată călugiărilur, actuala 
(care și ea va suferi mo
dificări și extinderi) ră” 
mânând să-i adăpostească 
pe cei ce vor veni de de 
parte, pe bolnavii ce vor 
dori să participe și la 
slujbele de noapte, ce se 
vor oficia peste un timp.

Printre picături, gaz- 
dele — părintele Calinic 
și părintele Andrei — 
ne-au dat mai multe a1 
mănunțe. Dar erau foarte 
ocupați: părintele Calinic 
să stea de vorbă cu ere” 
dincioșii care veneau me
reu, părintele Andrei cu 
gospodăria (care are 100 
de păsări de curte), cu 
hrănirea lucrătorilor. Aici 
cei patru călugări fac de 
toate, sunt și slujitori ai 
altarului, și șoferi și ho- 
loangări. La ceea ce au 
avut curajul să întreprin
dă, deși au fost destui 
cei ce au încercat să i 
descurajeze, nici nu se 
poate altfel. Căci până 
să se ocupe de nevoile 
spiritului și sufletului tre
buie să aibă grijă de cele 
materiale. Și până acum 
au reușit foarte bine, 
cu toate greutățile ce au 
trebuit învinse. Azi Schi
tul Colț se înalță alb, bi" 
ruitor, străjuind drumul 
spre munte și pârâul ce 
curge vijelios, șoptind 
povești ori întâmplări a ’ 
devărate numai de el 
știute.

în spate (stânga sus) se ză- 
Foto: ANTON SOCACI
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teroare și Ia limita minî» 
mei existențe, dar când 
numai minerii au cutezat 
să ridice glasul, lămpașul 
și securea. Presa a con
semnat lapidar întâmplă
rile — nici nu se putea 
altfel —, însă au rămas 
alte documente și există, 
mai ales, martori oculari, 
mii de oameni care au 
fost atunci acolo.

Am trăit pe viu, la fața 
locului, tangajul imensei 
mase de revoltați în sa
lopete și căști minerești, 
le-am admirat curajul și 
dârzenia bravilor oameni 
ai adâncurilor, i am pri
vit fața congestionată a 
dictatorului Ceaușescu și 
i"am ascultat, de la mică 
distanță, vocea sleită de 
frică, acceptându le mi
nerilor toate revendicările.

( Sâmbătă, 2 august

: C TVR 1 J
\ 7,00 Bună dimineața... de
. la Timișoara și București; 
’ 8,30 Alfa și Omega; 9,05
\ Cartea cu povești (f. pt. 
\ copii); 10 00 Șlagăre peri' 
. tru copii; 10,45 Un șef 

pe cinste (f); 12,30 Mork 
\ și Mindy (sj; 13,00 Ame 
1 rica sălbatică (do); 13,30
’ Ecranul; 14,15 Mapamond; 
I 14,45 Turnul Babei... la 
I Sibiu; 17,00 Universul mis 

terios al lui Arthur C. 
Clark! (do); 17,30 Alo, tu

\ alegi!; 18,00 Hollyoaks (s); 
| 19,00 Teleenciclopedia; 20,00

Jurnal; 20,35 Săptămâna 
' sportivă; 21,00 Savannah 
\ (s); 22,00 Varietăți muzical
1 coregrafice; 23,05 Perla 
. Coroanei (s); 0,00 Detecti

Vul din L.A. (s); 0,50 A. 
rena A.S.

CțvrȚ)
8,00 Lupii aerului (s); 

9,00 Pas cu pas; 9,30 
Ajută te singur!; 10,00 
Mondo — blitz; 11,00 
TVR Timișoara; 13,00 Ac 
tualitatea culturală; 13,30 
Misterele S.P. (s); 14,30
Ce bine e acasă! (s); 15,10 
Știri bancare și bursiere; 
16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Serata muzicala TV; 19,00 
Cazuri și necazuri în dra 
goste (div.); 19,45 Arte • 
tism (d); 20,20 Joc fără 
sfârșit (thriller); 22,00 Jur 
nai; 22*10  Joc fără sfâr. 
șit (f); 23,45 Muzeul Prado 
(do); 0,00 TVM. Mesager; 
0,30 Jazz Alive.

(ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Alondra 

(rt; 8,00 Tele — Dimineața; 
1 10,00 D.a.; 10,50 Avenfu 

Și multe dintre ele s-au 
înfăptuit, așa cum sub
liniază cu justețe preșe*  
dintele de azi al Partidu
lui Socialist al Muncii, 
Ilie Verdeț, care se pro
clamă sfătuitorul lui Ni- 
colae Ceaușescu la evenl-

Minerii, prin vremi
mentele de la Lupeni, 
din 3 august 1977, și toto
dată apărătorul și spriji • 
nitorul mirurilor ta vâl
toarea de atunci. Or, se 
știe că Ilie Verdeț era 
la acea vreme secretar cu 
problemele organizatorice 
al C.C. al P.C.R., adică

rile păsării spațiale (s); 
11,15 Dragă profesore (r); 
13,00 Wild Life (s); 13.30 
Cinema, Cinema, Cinema; 
14,00 Știri; 14,20 Polițiști 
în misiune (s); 15,35 Lu 
mea în care trăim; 16,30 
Club Hawaii (s); 17,00 Mi 
siune la Chicago (s); 18,55 
Nici o clipă de plictiseală! 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Si 
renele (s); 20,30 Observa 
tor; 21,00 Pasăre de pradă 
(thriller); 22,40 Știri; 22,50 
Dragoste cu năbâdăi (s); 
23,20 Hollywood Top Ten; 
0,45 Aphrodisia (s).

(pro - tv)
7,00 D.a.; 8,30 Flipper 

(s); 9,00 Noile aventuri ale 
lui Flipper (s); 10,00 Jane 
Eyre (f/r); 11,35 Profe 
siunea mea — cultura (r); 
12,55 Știri; 13,00 Domnița 
șoim (f); 15,15 Motociclism;
15.30 Fotbal (d); 18,15 A 
devărul gol — goluț (s); 
18,45 Te uiți și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Mac 
(dramă); 22,05 Străzile cri 
mei (s); 23,00 Știri; 23,15 
Nemuritorul (s); 0,00 Ge 
nerația PRO; 0,30 Sport 
la minut; 0,55 Other Man's

(devasat^)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene animate; 8,30 Ra 
dical power; 9,00 Maniac 
mansion; 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Călugărița și 
banditul (f); 11,30 Agenția; 
(f); 13,00 Videotext; 17,00 
Amintiri din 1970 (doc.); 
18,00 Desene animate;
18.30 Deșertul vorbește 
(doc.); 19,00 La nord de 
paralela 60; 20,00 De u - 
nul singur (f); 21,30 Prie 
tenul american (f), 23,00 
Casete de scandal (f); 0,30 
film erotic; 1,30 Video
tex! 

m&na dreaptă a dictato» 
rului.

Cu toate măsurile luate, 
în timp scurt, munca și 
viața minerilor n-au cu
noscut îmbunătățiri ra
dicale nici până astăzi. 
Este o realitate pe care 
nimeni n o poate ignora.

Și pentru care minerii 
se află într-o permanentă 
ofensivă și dispută cu 
guvernanții.

Nu știm cu ce promi • 
siuni îi vor calma azi re
prezentanții la vârf ai 
puterii pe minerii Văii 
Jiului. Deoarece programul

Duminică, 3 august

CTV*  1 )
7,00 Bună dimineața de 

la București!; 8,30 Lumină 
din lumină; 9,05 De la A 
penini la Anzi (■); 10,00
Afci, bala, portocala; 11,00 
Viața satului; 12,30 Ce 
vrăji a mai făcut nevastă 
mea, Samantha? (s); 13,00 
National Geographic (do); 
14,15 Atlas; 14,45 Video 
magazin; 17,00 Star Trek 
(s); 18,00 7 zile în Romă 
nia; 19,00 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Dumi - 
nică sportivă; 21,Uj Dom 
nișoara O (f); 23,05 Camei 
Planet Olinip; 0,05 Gala 
circului.

C TV*  2 J
8,00 Lupii acrului (s); 

9,00 Pas cu pas; 9,30 Fe . 
reslre deschise; 10,00 Leo 
nard Bernstein (s); 11,00 
5x2. Mag. duminical. 
TVR lași; 13,00 Memoria 
exilului românesc; 13,30 
Misterele S.P. (s); 14,30
Ce bine e acasă (s); 15,10 
Bursa invențiilor; 15,30 
D.a.; 16,00 secretele ni. 
șipului js); '7 00 Șeicul 
(sj; 18,0U Serata muzicală 
TV; 19,03 Sersui tranziției; 
20,00 Video or,omătul de 
seară; 23.00 Frumoasa și 
Bestia (s); 0,00 TVM. Me 
sager; 0,30 Muzică și film.

(ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,10 Misiune 

la Chicago (r); 8,30 Nici 
o clipă de plictiseală! (r); 
9,00 D.a.; 10.00 Animal 
Show («); 10,30 Un câine 
cu imaginație (s); 11,00
Muzică populară; 11,30 
Controverse istoric (do); 
12,00 Spirit și credință; 

a

de reformă, de mtructtr» 
rare, atinge masta și sec» 
torul extracției die această 
parte a țării, program 
pentru care miaerii au 
cerut executivului timp de 
gândire în vederea înce
perii negocierilor. Proba • 
bil că nu peste multă 
vreme, așa cum confirmă 
răspicat guvernanții, și 
mineritul Văii Jiului va 
cunoaște ora adevărului, a 
restructurării și reformei. 
Bine ar fi ca procesul să 
decurgă fără prea mari 
probleme, în înțelegere cu 
sindicatele și prin asigu
rarea unei protecții sociale 
corespunzătoare. Pentru că, 
așa cum se desfășoară a' 
cum, activitatea ta acest 
sector nu mai poate con
tinua prea mult.

Mâine, însă, este „Ziua 
minerului". Noroc bun!

12.30 Vedeta în papuci; '
13,05 Caleidoscop (div.); 
14,25 O femeie — un bar- , 
bat și jumătate; 14,50 Po ' 
titia spațială (s); 16,50
CAib Hawaii țs); 17,15 A 
Iertă pe plajă (s|; 18,55
Muppets Show (sj; 19,20
Știri; 19,30 Sandra, prin \ 
țesa rebelă (s); 20,30 Ob. 1
servator; 21,00 bnglezoaica . 
(dramă); 22,40 Știri spor ' 
tive; 22,50 Știri; 23,00 Dra • |
goste cu năbădăi (s); 23,25 ■
Miss America (dramă).

(pro - tv)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica o ț 

ceanului (s); 9,00 Super I 
Abracadabra; 10.30 Fa. 
mily Reunion (f); 12,30 '
Something So Right (s); \
12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Bandit 
(s); 15,00 Lumea filmului; ' 
15,45 Gillette — lumea . 
sportului; 16,00 Rugby;
17.30 Terra 2 (s); 18.30 1
Beverly Hills (s); 19,30 i
Știri; 20,00 The Playboys 
ff); 21,55 Știn; 22 30 Foto 
modele (sj; 23,30 Știri; 
23,50 Procesul etapei.

(DEVASATh)
7,00 Amintiri din 1970 

(doc.); 8,00 Desene ani - 
mate; 8,30 Deșertul vor- 
bește (doc.); 9,00 La nord 
de paralela 60; 10 00 De 
unul singur (f); 11.30 Prie 
tenul american (f); 13,00 
Videotext; 17.00 lombik 
& B.B.; 18,00 Desene a- 
nimate; 18,30 Deșertul 
vorbește (doc.); 19.00 la 
nord de paralela 60; 20,00 
Aur ruginit ff); 21,30 Un 
caz de onoare (f); 23,00 
Alta pereche de ași (f); 
0,30 Film erotic, 1,30 Vr 
deotexl.
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Cosmonaut!! se pregătesc 
pentru întoarcerea pe Pământ

Campionatele Naționale de

! Vn oficial al misiunii 
[ spofiala rusești a declarat,
> marți, oi coi doi cosmo- 
J nouți ruși de pe stația 
J orbitală Mir sa pregătesc
■ pentru întoarcerea acasă, 
J peste două săptămâni, du- 
[ pi ce au /ost prezenți po
> stafie in timpul celui mai 
i grav accident din isteria 
! ei de unsșsrezece ani, rsla- 
i teazi Router.
■ Pnrtdtoaree de cuvânt a 
î Centrului de Control al mi*

I ■ duna, Vera Medvedkovo. 
j i a doctorat ci cei trei cas- 
i J numauți de pe stația ar- 
I ■ bitală Mir așteaptă sosirea
I ■ noului echipaj, efectuând
II un program de exerciții fi. 
i! zice ți medicale. Noul e- 
■ J ehipaj urmează să fie lan- 
1 • sat In data dc 5 august

«WWWWWHS- AVuvnWWAW AW>WiWAW>W.WWrtVWrtWiVW«V

Rata șomajului 
crescut tn luna iunie

Rata jomaj> iui a crescut. 
In perioada & iunie — 5 
iulie a% de la 6,8 % la 
8,9 %, informează Comisia 
hiaționaUi pentru Statistică.

Numărul șomerilor tore- 
(istrați ia 5 iulie era de 
727 882, cu 18 396 mai mult 
Cecftt la 8 iunie, ca 
Urmare a creșterii nu*  
mărului șomerilor ne- 
indemnizațl și a celor 

Președintele rus solicită sprijin 
militarilor în aplicarea planului de 

reformă a armatei

și va ajunge la stația or
bitali ta data de 7 august. 

Stația orbitală Mir, care 
este alcătuită din mai mul
te module, a intrat tn co
liziune, in data de 25 it*  
nU. cu nava care aducea 
provizii, accidentul pro- 
vocând avarierea sistemu
lui de captare a energiei 
solare ți obligând echipa? 
ful si izoleze modulul știin
țific Spectr, unde se de*,  
fișurau o serie de experi
mente.

Oficialii misiunii au de
ci» si amâne efectuarea 
reparațiilor de pe Mir du- 
pă ce comandantul misiu*  
tui, VasHi Țibliev, a acuzat 
modificări ale ritmului car- 
diac, ulterior echipajul tre- 
ouina eă treacă peste akă

care beneficiază de ajutor 
de șomaj. Numărul celor 
care primesc alocație de 
sprijin a scăzut cu 11052 
persoane.

Ponderea femeilor în 
totalul șomerilor reprezin
tă puțin peste jumătate 
(50,6% fată de 51% la & 
iunie), rezultând o rată a 
șomajului de 7,6% pentru

•«•♦•••*••••••

problemă declanșată de! ■ 
decuplarea accidentală a*  ■ 
unui calculator care con-t [ 
treia sistemele de furm- ’ i 
oare a energiei și de men-" ) 
ținere a condițiilor optime. [ 
de viață. J ■

Țibliev a sărbătorit, du-*',  
minică, un an de ședer J' 
cumulată pe statia orbita- ’ 
li In această misiune yi în i [ 
alta din 1993—1994.

VasHi Țibliev ți Alexan- jj 
der Lazîutkin se vor tm- ! j 
barca tn modulul care îi | > 
va duce spre Pământ, tn i ) 
data de 14 august, iar' ' 
Michael Foaie colegul lor ] > 
amerian va mai rămâne i ) 
pe stație până la sosirea , > 
navetei spațiale america- | ! 
ne, în data de 20 septem- i [ 
brie, când va fi înlocuit > • 
de Wendy Lawrence.

femei. Din punct de vede
re socio-profesional, mun
citorii rămân categoria cea 
mai afectată (81 % din 
șomeri, față de 80,7 % ■ la 
5 iunie).

Din distribuția teritoria
lă a șomajului rezultă că In 
județele Timiș, Arad, Bi
hor, Sorj rata șomajului 
se menține la nivelul cel 
mai scăzut (circa 3%), în 
timp ce în județele Neamț, 
Vaslui, Vîlcea, Botoșani, 
Suceava, Galați, Maramu
reș, Brăila și Tulcea, rata 
șomajului depășește 10 %.

• ••

radiogoniometrie de la
Tn perioada 25-27 iulie 

1997, au avut loc, la Satu 
Mare, Campionatele Na
ționale de radiogoniome
trie.

Din Județul nostru au 
participat 20 de sportivi 
de la Radioclubul jude
țean Hunedoara și Clu
bul Sportiv Școlar Petro
șani.

Etapa de 3,5 Mhz. s-a 
desfășurat în condiții me
teorologice bune. Traseul 
a fost frumos, foarte 
lung, dar destul de plat, 
ceea ce i-a avantajat pe 
toți concurenții. Nu se 
poate spune același lu
cru despre etapa de 
144 Mhz„ nici în privin

Campionatul Național de aeromodele
ZBOR LIBER

în perioada 7-12 iulie, 
la aeroportul din Sibiu, 
pe un timp nefavorabil 
(ploaie, vânt), s-a desfășu
rat Campionatul Națio
nal de aeromodele, unde 
au participat 14 echipe. 
Organizatori — Federația 
Română de Modelism.

Echipa ASA „Aurul**  
Brad a participat în 
comDetiție astfel: LA JU
NIORI, Bogdan Manciu, 
Vasile Gheorghe, Cătă
lin Mihăiesc, Adrian 
Bortaș. SENIORI: Marian 
Mihoo ; Giprian Mure- 
șan, Adrian Masrim. An
trenor: Adrian Macsim.

Rezultate: juniori (pla
noare A2) — echipe, I.
ASA Aurul Brad; II. Como- 
ti București; III. Arpe
chim Pitești. Individual:
I. Bogdan Manciu. Ju
niori (planoare Al), e 
chipe: I. Comoti Bucu
rești; II. Arpechim Pi

ța timpului (cu o zi îna
inte ploaia nu a stat 
nici un minut, pădurea 
fiind udă și mlăștinoasă), 
aici în privința rezulta
telor obținute.

La 3,5 Mhz, concurenții 
din județul nostru au 
obținut 3 locuri I din 
4 posibile, iar la 144 Mhz. 
două locuri I din patru 
posibile. Aceste rezul
tate se datorează efortu
lui depus de sportivii i

Pantilimon Felicia, locul 
I la 3,5 și 144 Mhz (RCJ 
Deva) ; Urcan Viorela, 
locul I la 3,5 Mhz (RCJ 
Deva); Cocotă Gheorghe, 
locul I la 3,5 Mhz (CSS 
Petroșani; Parfenie Io- 

tești; III. ASA Aurul 
Brad. Individual: II. Bog 
dan Manciu.

SENIORI: I. Arpechim 
Pitești; II. ASA Aurul 
Brad; III. Comoti Bucu
rești.

In ziua de 13 iulie s-a 
desfășurat „Cupa Mon
dială" Sibiu. Participanțl: 
5 țâri și 11 echipe ro
mânești. Locul I. România 
A (Arpechim Pitești); II. 
Bulgaria . IIL România B 
(A.S.A. Aurul BraJl.

CAMPIONATUL 
NAȚIONAL 

AL COPIILOR
Timp nefavorabil (ploa

ie, vânt); loo de desfășu
rare: tabăra națională
Săliște, județul Sibiu. Pe
rioada : 14-25 iulie 1997. 
Organizator: Ministerul E- 
ducației Naționale; județe 
participante: 25.

Satu Mare
nuț, locul I la 144 Mhz 
(CSS Petroșani); Pane 
Daniela, locul II la 3,5 
Mhz. (RCJ Deva); Par- 
fenie Ionuț, locul II la 
3,5 Mhz. (CSS Petroșani); 
Bogoș Dan, locul II la 144 
Mhz. (RCJ Deva); Urcan 
Viorela locul II la 144 
Mhz. (RCJ Deva); Co
cotă Gheorghe, locul III 
la 144 Mhz (CSS Petro- 
șani); Hrebenciuc Mioa
ra, locul III la 144 Mhz. 
(CSS Petroșani), Bogoș 
Dan, locul III la 3,5 Mhz. 
(RCJ Deva).

Antrenor federal, 
GHEORGHE 

PANTILIMON

Echipajul județului Hu
nedoara: Bogdan Manciu, 
Ion Alexandru, Adrian 
Borteș, Cătălin Mihăiesa 
și Vasile Gheorghe, de 
la Clubul Copiilor Brad, 
Gabriel Burleac. de Ia 
CC Hunedoara și Petre 
Moise, de la CC Deva.

REZULTATE: Bogdan
Manciu, locul I planor Al; 
Adrian Borteș, locul -IT, 
propulsor Bl; Gabriel Bu- 
leac, locul II, R/C: Călin 
Mihăiesc, locul III, viteză. 
Ceilalți participant au 
obținut Jocurile 4

PE ECHIPE : I. Hu-
nedoara; II Dâmbovița | 
liî. Palatul Național al 
Copiilor București.

Profesorii însoțitori și 
antrenorii echipajului: A. 
drian Maxim, de La GG 
Brad, Daniel Șerban, de la 
CC Hunedoara; feadislaa 
Balia, de la GG Deva.

ADRIAN MAXIM, 
antrenor 

ASA Aurul Șrad

Președintele -rus, Boris 
Elțln, a solicitat, marți, 
militarilor ruși să sprijine 
planul său de reformă a 
armatei, promițând să le 
asigure o viață mai bună 
i|l să promoveze îmbună
tățirea sistemului de apă
rare al Rusiei, informea- 
eă Reuter.

„Am încredere că veți 
sprijini planed de reformă 
a armatei și că vă veți 
Implica activ în aplicarea 
reformelor*,  a declarat 
Elțîn, întrno notă adresa
tă marți, militarilor ruși. 
Elțln a precizat în repe
tate rânduri că implemen
tarea unor reforme dras
tice, printre pare șl redu
ftS^WVWWAVAVAWViW/AWAVAVWAVWAViWi'iYi'.WAYiV/A'A

Statul nord-coreean 
va primi noi ajutoare

Secretarul de Stat ame
rican, Madeleine Albright, 
ți-a exprimat, marți, con
vingerea că Japonia va 
furniza noi ajutoare ali
mentare Coreei de Nord, 
Iar statele asiatice vor 
•ontribui la finanțarea 
Dnul aoord important pe 
probleme nucleare, infor
mează rieuU. 

cerea personalului arma
tei, reprezintă singura ca
le de a scoate armata 
rusă din Impasul în care 
se află șl &e a îmbună
tăți sistemul de apărare 
al Rusiei.

„Ca președinte șl coman
dant suprem vă asigur că 
planul de reformă urmă
rește sporirea capacității 
de apărare a Rusiei”, a 
declarat Elțîn. „Fără pu
nerea în aplicare a unor 
astfel de reforme, secu
ritatea Rusiei nu va mai 
putea fi asigurată în vii
tor. In același timp, re
formele vor îmbunătăți 
fundamental situația so
cială și materială a mili

Miniștrii de externe par
ticipant la conferința re
gională desfășurată In 
cursul acestei săptămâni 
la Kuala Lumpur nu și-au 
asumat nici un angaja
ment clar față de solici
tarea lui Albright cu pri
vire la crearea unui fond 
de mal multe milioane de 

tarilor*,  a precizat el, a- 
dăugând că a promis să 
plătească militarilor, pâ
nă la data de 1 septem
brie, toate salariile res
tante.

„Strategia folosită ur
mărește crearea unei ar
mate performante, pre
cum și restabilirea pres
tigiului profesiei de mi
litar", a adăugat Elțîn. El 
a enumerat, de asemenea, 
planurile sale privind fu
zionarea anumitor unități 
armate, privatizarea unor 
proprietăți ale Ministe
rului Apărării și reduce
rea personalului armat 
cu 500 000 de militari, pâ
nă la sfârșitul anului 
1998.

dolari care să contribuie 
la finanțarea acordului pe 
probleme nucleare înche
iat în 1994 cu Coreea de 
Nord, au precizat oficiali 
americani.

Șeful diplomației ame
ricane a afirmat că ofi
cialii japonezi sunt în pre
zent mult mal deschiși 
cu privire ia furnizarea 
de ajutoare alimentare su
plimentare față de popu
lația înfometată a Coreei 
de Nord.

Steaua are datorii de peste 
4 milioane de dolari

G.S.A. Steaua are da
torii de peste 4 mi
lioane de dolari, a precizat 
comandantul clubului mi ’ 
litar, colonelul Cristian 
Gațu, într-o conferință de 
presă.

Tn deschiderea acostiei 
conferințe, Gațu a făcut 
public contractul de spon
sorizare dintre echipa de 
fotbal Steaua și consorțiul 
franco — român Mobil" 
rom. Contractul de spon
sorizare dintre cele două 
părți este de 400 000
de dolari și a fost înche- 
iat pentru o perioadă de 
un an. Astfel, în sezonul 
viitor, jucătorii Stelei vor 
purta pe tricouri sigla 
„Dialog", denumirea ser» 
viciului de telefonie mo» 
bilă GSM oferit de Mo- 
bilrom.

Președinte’- C- s'' 
țu a spus că, în prezent, 
clubul militar are datorii, 
care sunt estimate la circa 
4 milioane de dolari, plus 
2,5 miliarde de lei, în 
timp ce Ia capitolul pri» 
miri, suma este de apro
ximativ 2,5 milioane de 
dolari. Aceste datorii pro

vin din nerentabilitatea 
celorlalte secții ale clu • 
bului militar, secția de 
fotbal fiind cea care în 
momentul de- față aduce 
cei măi mulți bani în 
vistieria clubului. In plus, 
la datorii ar mai fi și 
restanța față de clubul 
Electroputere Craiova, care 
în termen de o lună tre
buie neapărat achitată, și 
o datorie negociabilă față 
de firma care s-a ocupat 
de lucrările de la tribu > 
na oficială a stadionului 
Steaua.

De asemenea, a -fost 
anunțată reconfirmarea în 
funcție a președintelui 
secției de fotbal Marcel 
Pușcaș, a vicepreședintelui 
Constantin Dănilescu, a 
antrenorului principal Mi
hai Stoîchiță, a antreno
rului secund Marius Lă’ 
cătuș și a ofițerului de 
presă Dan Dumitrescu.

In continuare, Mihai 
Stoîchiță a făcut cunoscut 
Totul de 21 de jucători 
cu care echipa militară 
va aborda noua eăiție de 
campionat. Acesta este 
următorul: Ritli, Gherasim, 

Nae — portari, Reghen- 
kampf, Matei, Râichită, 
Baciu, Miu. Csik, MozacU 
— fundași, Rotariu, Naghi, 
Militaru, D. Șerban, 0. 
Munteanu, Linkar —• mij
locași, Lăcătuș, Ciocoiu, 
Roșu, Luca. Hrib — a- 
tacanți.

Președintele secției de 
fotbal. Marcel Pușcaș, a 
spus că, pentru sezonul 
1997—1998, echipa mili» 
tară are ca obiectiv câș
tigarea campionatului, ca • 
lificarea în *inala  Cupei 
României și. de asemenea, 

-tftlificarca în Liga Cam
pionilor. Referindu-se la 
lotul de jucători. Pușcaș 
a adăugat că. pentru mo
ment tratativele pentru a- 
ehiziționarea noldovea • 
nului Testimianu stag
nează din cauza preten» 
țiilor exagerate ale clu
bului de proveniență a 
jucătorului. Zimbrul Ghi- 
șinău. Jucătorul Ilie Stan 
nu a fost inclus pe lista 
„celor 21" din cauza pre’ 
tențiilor financiare prea 
mari pe care le ridica fot
balistul Jn cauză.

w.
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Unul din cei mai mari 
instrumentiști — intrat 
în istoria jazz-ului, cu 
stilul său propriu de 
interpretare și glasul 
Jnconfundabil, a fost 
trompetistul LOUIS ARM
STRONG (1900 — 1971). 
Atras încă din copilărie 
de mirajul muzicii, își 
începe cariera cântând 
în restaurante și loca
luri de noapte.

In 1923 imprimă pri
mele discuri, iar în 1927 
este deja Un consacrat 
al „trompetei de aur". 
Cântă cu marile or

„PANCIATANTRA
„Panciatantra" înseamnă in sanscrită „cele 

cinci cărți". Este o culegere indiană de povești, 
fabule, parabole și sentințe, datând de la înce
putul erei noastre. Unii au atribuit--o lui Vtșnu- 
sarman, care ar fi compus-o, probabil, pe la
sfârșitul secolului al

• „Treburile ce se pot 
îndeplini prin blândețe, 
niciodată nu dau greș".

• „Adevărata casă nu e 
casa, ci soția; așa se spu
ne. Căci o casă fără so-

Filmul și „regele jazz'*-ului
chestre de muzică de 
dans (Big Band), în- 
temeindu-și chiar și 
propria LOUIS ARM
STRONG ORCHESTRA, 
începând din anii 1940 
efectuează lungi turnee 
pe aproape întreg Mapa
mondul, inclusiv Ia Bu
curești, în 1965.

Urmare a succeselor 
personale, „mai marii" 
Hollywoodului îl solici
tă, apărând în impre
sionantul număr de 48 
filme muzicale. A debu
tat în „Pennies from 
Heaven" (Bani căzuți din

- lea era noastră.
ție e mai rea decât o 
pustietate"

• „Privește puterea da
rului. care pe dată tre
zește încredere și datorită 
căruia dușmanul devine 
deodată prieten"

cer) — 1936, în regia lui 
Norman Z. McLeod. Vin
cente Minnelli îl soli
cită pentru antrenantul 
film muzical „Cabin in 
the Sky“ (Un colțișor de 
cer) — 1942, iar în „A
Song is Born" (S-a născut 
un cântec) — 1948, re
gia Howard Hawks și 
„The Five Pennies" (Or
chestra de cinci parale) 
— 1952, regia Melville 
Shavelson, face „tandem" 
cu deosebitul actor de 
comedie Danny Kaye.

In „High Society" 
(înalta societate) — 1956,

un univers fabulos
• „Chiaț când e povă

țuit de cei buni, omul 
rău la suflet și cu de
prinderi rele nu se face 
curat, ea și cărbunele, 
oricât l-ai freca"

• „înțeleptul, oricât ar 
fi de iscusit, să nu se 
încreadă în dușman".

• „îndrăzneții socotesc 
ca un lucru de nimic fri
ca fără seamăn pc care 
o au unii față de oamenii 
puternici, și tot astfel 

regia Charles Walters, 
cântă alături de doi ac
tori — cântăreți celebri, 
Bing Grosby și Frank 
Sinatra. în sfârșit, în 
„When the Boys Meet 
the Girls" (Când băieții 
întâlneso fetele) — 1965, 
regia Alvin Ganzer, este 
prezent alături de cântă
reața Connie Francis.

Ultimul film, „Hello 
Dolly" — 1969, regia 
Gene Kelly, în 1957, i 
s-a dedicat un docu
mentar de lung metraj, 
„Satchmo".

ADRIAN CRUPENSCHI

socotesc ei și viața".
• „Omul înțelept să 

întrebe întotdeauna".
• „înțelepții, chiar când 

au de toate, trebuie să-și 
facă prieteni".

• „Mânia oamenilor 
neputincioși e spre pa
guba lor".

• „Stăpânii casei, care 
primesc cu cinste pe străi
nul sosit la ei după a- 
pusul soarelui, ajung a- 
semenea zeilor".

D> DICȚIONARUL 
DIAVOLULUI" 

de AMBROSE 
BIERCE

9 Academos — o școa
lă antică unde se în
vață morala șl filozo
fia.

• Academie (de Ia 
academos) — o școală 
modernă unde se înva
ță fotbalul.

• Adept — un dis
cipol care n-a obținut l 
încă tot ce spera a ’ 
dobândi. ’

• Aplauze — ecoul 1 
• unei platitudini.
i • Aristocrație — 
i guvernare de către cei 1 
i mai buni. (în sensul 
j acesta cuvântul este ie- 
| șit din uz); de ase- 
1 menea și acel fel de 
' guvernare. Indivizi 
\ purtând pălării cu 
l pene și cămăși curate, 
/ vinovați de educație și 
> suspecți de conturi în 
ț bănci.
I

0 Printre concursurile 
bizare se numără șl cel 
care se ține anual în An
glia, pentru desemnarea 
celui mai bun curățitor de 
mere. Recordul mondial 

■la cojitul merelor este 
deținut de englezoaica 
Kathy Wafler. Înarmată 
cu o deosebită răbdare și 
voință (și un cuțit foarte 
bun!), ea a reușit să ob
țină o coaiă lungă de 
47,288 metri.
0 Un fag în vârstă 

de 100 de ani, a cărui co
roană are aproximativ 
250.000 de frunze, trans
piră zilnic 50 l de apă. 
In timpul unei perioade 
de vegetație, un fag de 
100 de ani consumă circa 
S000 de litri de apă, un 
mesteacăn — circa 7000 
de litri, iar o plantă de 
porumb — 2000 de litri. 
Din aceste cantități de 
apă, numai 2 la sută se 
folosesc pentru formarea 
substanțelor organice iar 
restul sc evaporă.

Q In orașul Artigas din 
Uruguay a fost creată o 
„livadă a păcii". Aici au 
fost plantați zeci de pomi 

i înțelepciunea românilor de 
i dincolo de veacuri
I« Cel mai simplu, care mai tare de cât toți, tot 

nu stă să gândească, stăpân străin (rămâi, pe

I spune mai degrabă ade- care) nimeni nu-1 pri- 
vărul, nu caută cuvinte, mește.

Ici spune ce știe. • Publica înflorește și
• Nu întotdeauna ade- odrăzlește, când stăpâ- 

I vărul are nevoie de vor- nii miluiesc și ceartă în 
bire aleasă, el se mul- dreptate și supușii ascul- 

Ițumește cu cea mai tă și slujesc î —te
simplă povestire. • Neștiutor este gân-I Letopisețul Țării Moldovei dul omului de lucrurile

• Cei ce acum petre- cele viitoare pe urmă și 
I cern, pomenim alții tre- (mai) lucrurile domnilor 
■ cuți; de noi cu vreme între mari focuri stau, 
| vor pomeni alții. cu multă apă nu se sting.

Viața Lumii • Fericiți sunt acei 
| • Deci nime-ntr-avere domni cărora țările lor
_ să nu se gândească, că slujesc în dragoste, nu de 
I va putea să-ple, să o- frică, că frica face ml-1 
Idihnească. cime și micimea cât de

• Biruința mai mulți târziu tot izbucnește. I neprieteni face, că bine MIRON COSTIN
de ai fi și mai mare și „Da neamul moldovenilor"

MERIDIANE LIRICE
„Din seara larg deschisă ca un scrin ■
Plutesc în noapte lucrurile lin.
In urmă e tăcere. Eu cobor, ;
E ca un dans pe-un povârniș domol.
Ierbi în vârtej alunecă-ntr-un gol.
In timp ce pașii în extaz coboară,
Simțim cum mersul ni se despresoară
Și spațiile se-ntind ca pânze stol!
Și-n timp ce dansul strâns ne înfășoară,
Intrețesuți, lipiți într-o beție,
Și fantomatica rotire—adie,
Simțim cutremurarea cea profundă ;.
Și-n zbor suim când lumea se cufundă".

ROBERT MUSIL
I.Dans în aer liber"

fructiferi din toate Ja- 
rile lumii.

Q La Amsterdam «2- 
landa) a avut loc con* . 
cursul internațional pentru 
desemnarea „celui mai i 
tare om din lume". (Prori 
feul respectiv a fost c&șr 
tigat de fostul rugbist' 
francez Gerard du Pries 
care s-a antrenat pentru' 
acest concurs timp do 
doi ani. Printre câte 
probe dificile pe care 
le-a avut de susținut, ^cel 
mai tare om din lume" 
a trebuit să îndoaie pe 
cap o bară de oțel cu er 
grosime de 14 milimetri.»

0 Recordul de viteză 
pe șine, record de 407J016 
km/h, a fost stabilit kt 
14 august 1974 de O Uh 
comotivă cu motor elec
tric. Pentru locomoti
vele cu abur, recor
dul de viteză de 201,6 km/ 
h datează de la 3 iulie 
1938. El a fost stabilit 
cu o locomotivă „Mal
lard" ce trăgea șapte va
goane, cu o masă âe 
268,8 tone

Grupaj de 
ILIE LEAHU
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Q După un dialog 
plat cu parteneri goi la 
spirit, falși, sofisticați, 
îmi vin în minte cuvin
tele lui Rivarol: „Ieri 
am făcut un schimb de 
idei cu X. Și astăzi mă 
simt pe de-a-ntregul 
idiot"... 0 De neuitat 
vorbele fermecătorului N. 
Steinhardt: „Cred că sunt 
două feluri de oameni : 
unii care sunt într- 
adevăr creați de Dum
nezeu și ceilalți care se 
trag din maimuță". Q 
în „Jurnal din infern", 
regretatul Adrian Do- 
hotaru ne spune o po

veste stranie: „îmi amin
tesc de întâlnirea de 
acum câțiva ani cu o 
fostă colegă de facultate, 
de o frumusețe care-ți 
taie respirația. Acum e 
soția unui inginer din 
Germania. „6e mai 
faci?". „Superb. Am de 
toate: vilă, piscină, gră
dină, seră, Maseratti, 
Mercedes, cabană în 
Bavaria, schi), căjlătorii 
în străinătate, în Bra
zilia, Australia, Noua 
Zeelanda". „Și cu ce te 
ocupi?". „îți dai seama 
că bărbatul nu mă lasă 
să lucrez. Sunt o pisică

aristocrată. Citesc, fao 
plajă, mă uit la televi
zor, beau, cânt, dansez 
— evident singură —, 
pentru că nu mă su

portă nimeni, nici socrii, 
nici cumnatele, nici so
țiile prietenilor, nici ro
mânii din oraș. Pentru 
că la un bal al orașului

am câștigat un premiu 
de frumusețe". „Și ce ai 
de gând?". „Cred că în- 
tr-o zi, înțelegi, nu în- 
tr-o noapte, ci într-o 
zi, pe lumină, o să mă 
sinucid". 0 In piață, 
un domn grăsan e foarte 
indignat că buchețelul 
de mărar e mai p cu

9^^ 9 9^99 9 9 99999 9 9999 9 9999 9

100 (una sută!) lei decât 
Ieri. Face o întreagă 
filozofie a vieții, „sfân- 
ta-i“ indignare e cu un 
ton mai sus decât nor
mal, când pentru el 
UNA SUTA LEI în- 
seamnă doar câteva lin
gurițe de bere... Dar, 
umple piața cu vocea-i 
grăsană și uită că de 
ieri când mărarul era 
mai „lesne" — s-a a- 
propiat de NEFIINȚA 
cu. încă 24 de ore... 0 
Aș afișa la Casa Căsă
toriilor — la locul cel 
mai vizibil — cuvintele 
Simonei dc Beaouvoir:

■r < MW 9 999 9 999 9 9 9^9 9 9999 '

„Temeiul oricărei morale |
e respectarea libertății *
celuilalt, e considerarea |
lui ca pe o ființă a ;
cărei libertate nu poate |
fi siluită". 0 De la 
Dimitrie Gantemir citire: .
„Cei ce topesc multe *
lumânări în citirea căr
ților tocesc și vederea |
ochilor trupului; dar cei 
ce n-au căutat niciodată I
pe slove, măcar că *
și-au păzit mai ascuțită >
vederea ochilor, însă J
neștiința i-a vârât în j
întuneric și în infernul I,
necunostintei". »

ILIE LEAHU
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• Asistând Ia o discu" 
ție referitoare la imperfec
țiunea corpului omenesc, 
Bernard Shaw a *nterve" 
nit:

— In asta nu-i nimic 
ciudat. Gând Dumnezeu 
a creat lumea știința se

XA
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Reflecția săptămânii
„Ați vrea să măsurați timpul, cel ne- 

sfârșit și de nemăsurat, ați dori să vă 
adaptați viața și chiar să vă dirijați 
mersul spiritului după cel al orelor și al 
anotimpurilor.

Și ați vrea să vă faceți din timp un 
râu, pe țărmul căruia stând, să.i priviți 
trecerea.

In acest timp, însă, atemporalul din 
voi este conștient de fără — de — timpul 
vieții.

Și știe că astăzi nud decât amintirea 
lui ieri, în timp ce mâine e visul clipei 
de față.

Și că acel care cântă și contemplă în 
voi, este încă fixat în hotarele primei 
c'i e ..ea care a semănat stelele în spa. 
țiu.
‘ Cine dintre voi nu simte că puterea do

a Iubi îi este fără de margini?
Cu toate acestea, cine nu simte că chiar 

această dragoste, cu toate că de necuprins, 
închisă j în miez”! firii s le și neizvorând 
dintr.un gând de dragoste spre alt gând 
de dragoste, nici dintr-un gest de iubire 
spre un alt gest de iubire?

Iar timpul nud oare asemenea dra
gostei, indivizibil și fără de măsură?

Dar dacă, în gândirea voastră, trebuie 
să împărțiți tipipul în anotimpuri, faceți 
ca fiecare anotimp să le cuprindă pe 
toate celelalte.

Și ca prezentul să îmbrățișeze trecutul 
cu amintirea și viitorul cu năzuința**.

KAHLIL GIBRAN (1883—1931)_
— cel mai celebru scriitor și pictor 

al lumii arabe.
Selecție de ILIE LEAIIU
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i „Handicapații“ i
I Da, știu, nu se mai 
; folosește această etichetă 
î pentru persoanele care 
» au o deficiență fizică, 
| motorie sau psihică. A" 
« cestea nu sunt din vina 
| lor, sunt întâmplări ge- 
» netice sau dezastre per" 
| sonale urmare unei în. 
» tâmplări nefericite. Și 
I nici nu vreau să vorbeso 
» aici despre acești oameni 
| ce știu să”șl poarte cu 
J demnitate și resemnare 
| deficiențele mai mult 
' sau mai puțin vizibile, 
j Dar sunt între noi unii 
J pe care vrpau săj nu" 
’ meso handicapați din 
» punct de vedere sufleteso. 
|| Gum altfel aș putea numi 
J și cum altfel aș jiutea da 
I circumstanțe atenuante 
J celui care, om în toată 
I firea fiind, lovește cu 
J mult nesaț în burta unei 
I cățelușe ce sxă să puie, 
J taie un pul de pom din 
| zona verde a blocului 
J doar pentru câ"l enerva 
I gândul că va umbri un 
| copac acolo, rupe băn- 
• cile parcului pentru a-șl

descărca energiile și al 
demonstra — oare cui? j 
— forța pe care 6 are. I 

Și oare nu tot hand!" j 
capați sufletește sunt cei I 
care își împodobeso bl. ■ 
blioteca cu best seler de J 
aventuri aruncând la | 
gunoi cărțile vechi, le" J 
£--------------------------t 1
(CLEPSIDRA] j

* 
gate în piele, ale stră- I 
bunicului, pentru că ei ’ 
nu citesc „vechituri"?! | 

Aș putea spune că nu . 
sunt civilizați sau că | 
sunt insensibili, dar ast" » 
fel nu i-aș putea ierta, | 
tocmai de aceea îi con- « 
sider handicapați. Și mă | 
doare că astfel de oameni j 
vor da naștere altora | 
asemenea lor... și vino" j 
vată aici nu mai poate I 
fl nici Soarta nici Dlvl î 
nitatea. Să fie doar re- J 
buturile societății mo" | 
derne?

INA DELEANU i
I

S.A,~ |?

■ TEOREMA LUI STOS"- 
KMAYER
• Dacă pare ușor, e 
greu. Dacă pare greu, 
e absolut Imposibil.

■ LEGILE IREVERSIBI
LITĂȚII SPERANȚELOR,
• Prognozele pozitiv#1 
generează rezultate ne" 
gative.
• Prognozele negative 
generează rezultate ne
gative.

■ LEGEA LUI „HARPER 
MAGAZINE"
• Manuscrisul rătăelK 
nu este de găsit pftnî 
te nu a fost înlocuit

■ LEGILE GRĂDINĂRI
TULUI
• Uneltele altuia sunt' 
utilizabile numai tat 
grădina altuia.
• Accesoriile speciale nul 
funcționează.
• Se dispune în măsură 
cea mai mare de ceea 
ce e nevoie cel mai pu
țin.

■ OBSERVAȚIA EMPI— 
RIGA A LUI ETOKKEț
• Gelălalt rând avan"*  
sează mai repede.

■ LEGEA LUI BOOB
• Indiferent ce cauți, 
indiferent unde, totdea— 
una îl găsești în ultimul

loc. 1

——

• La intrarea înti~un 
sat, un automobil nime
rește înti"un șanț adânc, 
plin cu apă. Un localnic 
ajutat de tractor îl scoate 
din șanț. . Pentru acest 
serviciu cere zece mii de 
lei.

— Nu e prea scump? — 
întreabă șoferul.

— Cum să fie scump? 
Știți cât mă costă pe mine 
să mențin șanțul ăsta per
manent plin cu apă!

• Abia intrat în cabi
netul dentistului, un sco
țian își scoate portofelul.

— Nu trebuie să’mi plă
tiți imediat, spune docto
rul.

— Dar nu pentru asta 
am scos banii. Pur și 
simplu vroiam să"i număr 
înainte ca dumneavoastră 
să uni puneți diagnosticul... 

afla la un nivel extrem 
de coborât...
• — Cum formulați in" 

teligențele și spiritualele 
dumneavoastră fraze? — 
a fost întrebat odată Ber
nard Shaw.

— Simplu: născocesc în
tâi o prostie și apoi afirm 
cu glas tare contrariul.

Cumor)
• Anii de ucenicie ai 

lui Gostel s-au terminat. 
Meșterul îl felicită adă” 
ugând:

— începând de astăzi, 
nu te voi mai tutui. A- 
cum ai ajuns calfă, așa 
că nici ziarele, nici ca" 
feaua nu le vei mai aduce 
tu. Acum le aduci dum- 
neatal
• Un scoțian, proprie" 

tarul une! mici ferme, își 
trimite soția la prăvălia 
de pe celălalt mal al a- 
pei, cu următorul bilet: 
„Vă rog să treceți cum
părăturile în contid meu. 
N-am putut să’i dau banii 

soției deoarece gheața 
râului nu e destul de so" 
lidă“.
• Un milionar po

vestește:
— Gând am venît cu 

soția mea în Amer.ea,, a' 
veam cu totul și cu totul 
doi cenți. Am cumpărat 
două mere, le-am spălat 
și le"am vândut pentru 
patru cenți. Apoi am cum
părat patru mere și Ie"am 
vândut pentru opt cenți...

— Și după aceea?
— După aceea a murit 

un unchi de-al meu care 
ne"a lăsat moștenire două 
milioane...

• Bancherul îl întreabă 
pe unul dintre subalternii 
săi:

— fie zi e astăzi?
— Azi suntem în prima 

zi a săptăjnânii, sir, e 
luni.

— Adică cum, „Azi sun
tem..."? — exclamă iritat 
bancherul. Nu"mi amintesc 
faptul ca dumneata să-mi 
fi devenit asociat!

Culese și prelucrate de 
ILIE LEAHU

REMEMBER

• „Să iubești pe cel 
care ți-a făcut cel mai 
mare rău — există oare 
pe lume ceva mai per" 
fect?“

D.J. Suchianu
• „®mul cu o inteli

gență mai înaltă găsește 
în singurătate două for 
loase: întâi de a fi cu 
sine însuși, și al doilea de 
a nu fl cu alții".

Schopenhauer
• „Tatăl unul copil deș

tept și cuminte e absolut 
convins de adevărul teo"
riei eredității".

Sacha Guitry

• „Gu cât sunt mal
risipit, mai bolnav. mai
aproape de starea unul
vas spart, cu atât mă
simt mal artist".

Van Gogh

• „Toate lucrurile la 
care tîi. le pierzi — inelu- 
siv viața".

Orson Welles

Daca vi se spune...
— „Am fost respectată. 

Nimeni nu m-a atins nici 
măcar cu un deget...*'f

— „Nu l-am iubit nicio
dată... a fost un accident 
căsătoria cu el... Copiii au 
fost o întâmplare...“|

— „Niciodată nu am 
simțit ce simt acum... Dacă 
nu te-aș fi întâlnit, mu" 
ream...*';

— „Niciodată n am fost 
atât de Intimă cu cineva... 
Până la tine, roșeam și 
când mă vedeam — dez
brăcată — na oglinda..,*';

— „Niciodată nu am
băut cu altcineva... 6u 

tine, alcoolul porcă"! ceva 
sfftnt...'*|

— „E pentru prima da
tă când privesc un bărbat 
dezbrăcat... Până acura^ 
doar cc"am văzut prin ra- , 
viste...“j J

— .Niciodată n-am ffiF I
cut așa ceva... Nici im ' 
mi"ar fl trecut prin min— ' 
te...'*;  . ț

— „E pentru prima oarft 
când fac o noapte albă-, 
când am făcut asemene# 
„minuni...*'.

— „Nici nu știam eS 
există așa ceva... FâiS 
tine muream proastă...**.

Să nu credeți!
ILIE LEAIIU ;
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ORIZONTAL: 1) Apoteotica slovelor 
situată pe înălțimile Parnasului; 2) Armă 
vegetală în lupta pentru viață; 3) Defi
nire sui — generis a unui om retrograd! 
— Spectrul fabulos al regelui petreceri
lor — Poziționări labirintice la cote pe

rifericei; 4) Tămâioasă exotică cu parfum 
îmbătător — Materializarea foc’ilui sacru 
sub constelația lirei; 5) Greația Inteli
genței. umane pentru răspândirea luminii
— Expediție sortită unui scurt periplu; 
6) Compromis terestru cu lacrimile ce
rului — Infloresce.-ț’i multicoloră prinsă 
la găitanele modei; 7) Centura de sigu
ranță a bunelor intenții — Evadați ar
bitrar din temnița trupului; 8) Prezentare 
originală pentru unul singur cub! — Sin
gularitate diriguitoare în stratificările 
pluralului organizat (pl.) — Factor de 
ordine pe scara valorilor; 9) Predominați 
discreționari proiectați în absolut;. 10) 
Act conștient de implementare în 
propria ființă.

VERTICAL: 1) Deliciu gastronomic cu 
specific național (dim.); 2) Promotor in
dubitabil de creștere a rentabilității; 3) 
Prezență simbolică la o masă mare — 
Cusător manual de tighele paralele — 
Ganal silabîc de emisiune a uimirii; 4) 
Pion avansat pe eșichierul diplomației
— Evaluare relativă în condițiile incer
titudinii; 5) Țesut caracteristic de natură 
fibroasă — Tratament infinitival de în
tărire cu multă ăâidură; oj Soiz teluric 

în confruntarea cu stihiile celeste — Mu
gure mirifie în alba dimineață a vieții; 
7) Ring aerian pentru o evoluție de dans 
acrobatic — Depozit artizanal pentru un 
inventar de alcov; 8) Gomprimat lin
gvistic pentru ipoteze de revenire — 
Element ponderal aplicat în stil mare — 
Soclu romantic pentru statuile roșiorilor; 
9) Ocupanți dezirabili al perimetrului 
ambiental; 16) Rodnică încrucișare cu 
aportul palelor eoliene.

VASILE MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI 

TABLETE" 
aparut in ZIARUL nostru 

DE SAMBATA TRECUTA:

MAT IN 2 MUTĂRI

1) CAPACITATE; 2) ATIT’JDTNAL; 3) 
ROTAR — GUTE; 4) AMICAL — MIM;
5) MICA — TTE — E; 6) IZ — TOBA — 
GN; 7) DAR — CASCAT; 8) ATAȘAT 
— AT A; 9) ROMI — IEZER; 10) IRAS
CIBILE.

Soluția problemei din nr. trec-t:
1. Df2! Rd3 2. ' :3 mat
2. De2 mat l. ■ Rd5
1.------- d3 2. D : cl4 mat

Controlul poziției:
Alb: Rel, Db5, Thl, Cc2, Ce 4;
Negru: Rd .3, p : c4

* Sâmbătă, 2 — Duminică, 3 august 199T.ANUL IX • NR. 1942
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Turneu teatral
1 In perioada 2—8 au 1 
jgust a.c., Teatrul Inter
activ din cadrul Asociației 

‘Non Guvernamentale „Car- 
Ipatica" Deva, în colabo ’ 
!rare cu formația teatrală 
ia Asociației studențești 

Amphytrian*',  din Cluj, 
I respectiv a Asociației u» 
Imanitare „Caravane" Thea» 
|tre“ din Franța, vor pre» 
izenta mai multe specta
cole în județul nostru.

Calendarul turneului 
^teatral debutează sâmbătă, 
12 august, la Baia de Criș, 
cu începere de la ora 

119. Seria spectacolelor va 
ifi continuată cu aceeași 
loră, duminică — 3 au • 
gust la Brad, luni — 4 
august la Vețel, miercuri 

i— 6 august la Deva, joi

— 7 august Ia Hunedoara, 
iar vineri — 8 august, 
spectacolul final se va 
juca la Vălișoara.

După cum ne-a infor’ 
mat dna prof. Gabriela 
Logo jan, președintele A» 
sociației „Carpatica*  
va, scopul acestui 
de spectacole îl 
zintă facilitarea 
nicării, între

i“ De« 
ciclu 

repre» 
comu

nicai ii, între membrii 
trupei de teatru, studenți, 
adulți și copii instituție» 
nalizați la Baia de Criș, 
precum și asupra faptului 
că acești copii nu 
trebuie abandonați.

Pregătirea turneului de 
teatru a început pe data de 
16 iulie la Baia de Criș 
sub directa îndrumare a

mai

regizorilor șl actorilor 
francezi Jean Pierre Ber
nards și Caroline Pissou- 
raille.

Acțiunea teatrală se de
rulează sub auspiciile u*  
nei colaborări foarte bune 
între Inspectoratul Jude' 
țean Școlar Hunedoara, 
Primăria Deva și Asocia" 
ția „Carpatica"*  Deva, 
Turneul care debutează 
sâmbătă la Baia de Criș 
este sponsorizat de către 
Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport Hune*  
doera — Deva, Asociația 
"Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi precum și 
către S.C. „Oii Glat 
Xim“ S.R.L. Deva.

de 
E-

CORNEL POENAR

De la 1 august a intrat în vigoare

TAXA PENTRU DRUMURI
începând 

a.c, a 
'oare 
drumuri.

; aprobată 
■nent și 
gat ivi ta te 
(mâtorii 
rimea taxei 
funcție de categoria 
pehicul. Conform 
naațai de urgență nr. 20/ 
■8 mai a.c., pentru pe
rioada 1 august — 31 
decembrie se va plăti 42 
ta sută din cât se pre
vede pentru fiecare vehi
cul în parte.

Pentru PERSOANELE 
FIZICE, plata sumei fixe 
anual se poate face in
tegral sau eșalonat, în 
trei rate, în perioada 1 
august — 38
IW7. în cazul plății 
•roi rate, prima rată nu 
ga putea <i mai mică de 
90 la aută din suma 
fixă anuală datorată. 
Plata taxei fixe anuale sa 
paste face Ia oricare 

intra sucursalele sau

cu 1 august 
intrat 
taxa
Aceasta a fost 

eh către Parla- 
constituie obli • 
pentru toți de- 

de vehicule. Mâ- 
oscilează în 

de 
Ordo-

în vi-
pentru

noiembrie
în

filialele CEC, loo unde 
proprietarul va completa, 
pe baza certificatului de 
înmatriculare al autove 
hiculului sau remorcii, 
buletinul de vărsamânt— 
document ce se obține de 
la unitatea ®EG. Aici se 
va primi o cnltanță tip 
CEC, pe care se notează 
numărul de înmatriculare 
al autovehiculului, 
remorcii, d J<’arat 
tre proprietor.

PERSOANELE
DICE pot plăti taxa a- 
nuală și prin virament. 
Anexat ia virament, vor 
prezenta la CEC tabelele 
centralizatoare cu vehicu 
lele din 
cum șl 
anuală 
vehicul 
parte.

Excepții 
sumei fixe 
fac instituțiile 
lagenții economici 
efectuează
oălători în comun, pro
prietarii de vehicule șl

sau 
de ca-

JURI-

parcul auto, pre- 
cu suma fixă 

aferentă fiecărui 
sau remorcă in

«le 
a

la plata 
n n a 1 e 

publice, 
care

transport de

eir- 
mai
In

remorci radiate din 
culație, pe o perioadă 
mare de trei luni, 
cursul anului calendaris
tic și neutilizate datorită 
lipsei finanțării investi
țiilor în construcții, cai- 
racterului sezonier în a- 
gricultură, calamităților 
sau condițiilor meteor» 
logice nefavorabile, pre
cum și persoanele handi
capate proprietare ale 
unui singur autoturism sau 
unei singure autoutili
tara amenajat pentru 
handicapați și vizate de 
ctire RAR.

Neplata taxelor pentru 
drumuri, anuală, integrală 
sau parțială, până la ter
menul prevăzut de Ordo
nanță, atrage sancționa
rea proprietarului cu a- 
mendă de 10 ori taxa de 
drum aferentă tipului de 
vehicul sau remorcă pe 
care o deține, precum și 
reținerea documentelor 
— certificatul de înmatri
culare —, până la plata 
sumei fixe anuale da
torate.

fixe anuale pentru fondul special al drumurilor publice
— mii lei —

pentru care s-a plătit 
taxa de drum.

CORNEL POENAR

Nr. Categorie vehicul
ort

Sama fixă 
anuali

1997
Prima rată 

30% din 
suma fixă 

anuali
L Autoutilitare sub 3,5 

• ți autoturisme
— sub 1500 cmc 50 21 15X — 1501—2000 cmc 100 42 30— 2001—3200 cmc 250 104 75— Veste 3200 one 800 259 180

2 Autocamioane, auto
basculante șî alte mijloace 
transportoare

— sub 18 t 500 208 150— 18J)—223) t 600 250 180— peste 22,01 t «50 271 195
ăț Remorci

— sub 3 t 150 63 45
1 — 33)1—16,0 t 350 146 105| — peste 16,01 t 450 188 135

Semiremorci
— sub 20 t 600 250 180— 20.1 t — 30 t 1 700 292 210— peste 30,1 t 800 333 240
Autoremorchcre

— sub 18 t 500 208 150— peste 18,01 t 700 292 210
fi. Autoremorchcre 900 375 270
C. Tractoare rutiere"

— sub 20 CP 100 42 30
— 80,01—45 CP 300 125 90
— peste 45,01 CP 400 . 167 120
• Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau autoutilitară vor Plăti50.000 Ici/an.

" Se achită de la 1.01. 1998.
CEC vor elibera și 
ROGVINETE pentru fie
care vehicul sau remorcă

Din anul 1998, supli
mentar față de anul 1997, 
(Sucursalele sau Filialele
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SCRISORI COMENTATE

GUSTURI Șl PĂRERI
Ne place să primim o 

serie de scrisori de la 
cititori. In unele sunt 
exprimate aprecieri pen • 
tiru activitatea noaistră, 
pentru modul în care 
abordăm problematica 
vastă și diversă a ju» 
dețului, pentru neutra • 
litatea în opinii șl insis
tența în rezolvarea unor 
situații ori doleanțe 
oamenilor, in altele 
se adresează critici 
reproșuri- legate de 
ferite stări de lucruri 
pe care nu reușim să 
le soluționăm, ori 
zând anumite erori de 
documentare, de redao • 
tare.

Pe tcate la analizăm 
cu interes și reținem 
ceea ce credem că ne 
poale ajuta. Dna Liza 
— și atât — din Deva, 
ne scrie: „Am citit cu 
indignare și cu multă 
nedumerire articolul sem
nat de omul de cultură 
Dumitru Hurubă, intitu • 
lat „Alina TVR — 
Pippidi". După ce con» 
sideră creațiile originale 
ale Iul Dumitru Hu
rubă" în totalitate lip
site de valoare artistică" 
(foarte exigentă dna 
Liza — n.n.), dorește
9 MBW 9 9^9 9

ale 
ni 

sau 
di»

vi«

să 1 pună o întrebare 
prin intermediul ziaru
lui k,Cuvântul liber": 
„Dacă — Alina — a fost 
trimisă / La ferma 
vaci 
trebui 
merge

Dna 
un PS: .,Savurez cu plă
cere „Cuvântul liber", 
dar numai când este 
lipsit de HURUBISME". 
Ghestie de gust.»

Cam 
și dl. 
logu), 
ruia 1 
ziarul 
dintr-o 
Este nemulțumit că nu 
i-a apărut în ziar seri • 
soarea întreagă și face 
comparație cu poezia lui 
Eminescu, „La steaua", 
„care are doar patru 
strofe și citești doar pe 
prima și a treia". Cam 
pretențioasă comparație, 
dar probabil n-a găsit 
alta. Apoi deslușește „o 
mare greșeală" și anume 
denumirile Meriei sau 
Poianei In loc de Meriz 
sau Poiana, pe care le 
corectează în amănunt.

Dl. loan Radu spune 
că are 62 de ani, că a 
fost corespondent de

de 
și boi,/ Unde»ar 
s ajungă/ Cel ce 
printre oi“? 
Liza adaugă șl

tot așa ne scrie 
loan Radu (geo» 
din Ghelari, că ’ 
s»au publicat, în 
nostru, spicuiri 

corespondență.

9 9^99 9 99999 9 9

presă, fuge câțiva ani 
buni în trecut și descrie 
amplu o eroare a unui 
coleg de»al nostru de 
azi, într-un articol scris 
din comuna Ghelari, 
apoi evidențiază talentul 
altor ziariști de la „Cu
vântul liber", mențio
nează că la Ghelari zia
rul nostru „se citește cu 
interes din scoarță in 
scoarță, adică în între • 
gime“ și ne asigură că 
„aș face infarct pentru 
cea mai mică necinste 
sau subiectivitate". Ii 
înțelegem și zbuciumul 
și patosul pe care-1 pune 
în scris și pasiunea cu 
care, „ca om In vârstă 
îmi iubesc ziarul pre ■ 
ferat și vă rog să aveți 
grije de onoarea 
RULUI".

Le mulțumim 
trivă celor doi 
pentru observațiile 
recomandările lor, 
asigurăm de stima noas
tră și îi așteptăm 
alte opinii, pentru 
ziarul nu este numai 
nostru, al celor care 11 
facem, dar și (mai ales) 
al dumneavoastră, al ci» 
citorilor.

ZIA-

deopo• 
cititori

Și
Ii

cu 
că 
al

DUMITRU GIIEONEA
9 9 «MV 9 9^9 9 9

Facerea de bine, sau pe cine
nu-1 lași să moară

(Urmare din pag. f|

Deva. „Rugăm aprobarea 
spațiului cu chiria minimă 
sau zero, în schimbul de 
servicii reparații IV, pen
tru pensionari, cu mano
peră zero". Să Citești și 
să te crucești. Dar uluiala 
nu se încheie aici. Cererea 
a fost înaintată Primăriei 
Deva, (castanele trebuiau 
scoase din foo cu mâna 
altuia), unde a fost înre" 
gistrată sub nr. 5048/26. 
03. 199C. Este cea mai 
operativa rezolvare pe 
care am văzut»? în viața 
mea, o viață în care am 
căpătat multe cucuie, din 
izbiturile 
birocrație 
pre 
țio iară.
cererea este 
RAGCL, înregistrată, îna
intată la Primăria Deva, 
înregistrată și rezolvată 
cu această rezoluție: „De 
acord*".  Ștampila aplicată 
pe o semnătură (care după 
toate probabilitățile, nu 
este a primarului Mircea 
Muntean) are amprenta 
„județul Hunedoara, mu’ 
nicipiul Deva — Româ» 
nla, primar 2". De acord 
cu ce? Cu un târg în" 
cheiat în pripă, în afara 
legilor? Răspunsul la în
trebare necesită explicații 
detaliate.

Un partid politic își 
arogă dreptul de a reco
manda (impune, 
vedere calitatea 
său județean) o 
legătură cu un 
care este proprietatea do
meniului public, 
tuturor locuitorilor 
tui oraș. La ora 
redactam ancheta, 
reușit să îuăm

Și
• n

de sfântă 
românească 
postrevolu- 

r
înaintată la'

având în 
liderului 

soluție în 
spațiu,

deci a 
aces- 
efind 

n»am 
legătură

cu dl. loan Avram, pre
ședintele pensionarilor din 
județ. Era interesant de 
aflat câtor pensionari 
le a reparat dl. NJ. pe 
gratis (manopera) televi» 
zoarele, de când benefi
ciază de acel spațiu.

Este timpul să corobo" 
râm câteva informații ob
ținute în cursul 
anchete, spre a 
cum stăm cu legalitatea.

In 7 mal 199C, la con» 
tractul inițial al SC Teh- 
nomed Com se încheie 
un act adițional prin 
care suprafața închiriată 
inițial (81,16 mp devine 
71,16 mp, pentru că 10 
mp erau folosiți de Rom- 
telccom. Contractul avea 
deci valabilitate până în 
7 mai 1997. Și totuși, pe 
o par tiv reprezentând a» 
proape jumătate din ce 
mai rămânea din acest 
spațiu, se încheie alt 
contract de închiriere, în 
favoarea SG „Veronique“ 
SRL. Siudățenia, ca să 
n-o numim imbecilism, a 
celor ce au pus rezoluții 
și au dat soluții pe ce» 
rerea dlui Nicolae Nlco" 
loff Ivanoff și pe cererea 
de cumpărare a titularului 
de contract, stă mai întâi 
aceea că lui Nicolae Iva» 
noff, Primăria Deva îi 
aprobă o chirie „așa și 
așa“ (rămâne ca primarul 
Mircea Muntean să stabi
lească cine a semnat „pen
tru", cu ștampila de primar 
nr. 2), pe care RAGCL 
Deva a stabilitro din pro
prie Inițiativă, ia 2000 lei/ 
mp/an. Știți cât plătește 
chirie, pc suprafața care 
1 a mai rămas în folo
sință SG Tehnomed Com 
SRL? 7000 de lei/mp/an! 
Administratorul șl aso» 
cîatul unic al societății

„face 
pen- 

Căror

acestei 
vedea

Octavian Morali este han*  
dicapat looumotor, Nico- 
lae Nicoîofl Ivanoff esto 
sănătos tun, dar 
servicii pe gratis*"  
sionarilor Devei,
pensionari? Ii așteptăm 
să-și exprime în ziar mul
țumirile pentru serviciul 
de- depanare gratuită a 
televizoarele, l^r.

La RAGCL Deva ce» 
rerea de evaluare a spa
țiului solicitat pentru 
cumpărare de SG Teh • 
nomed Com a fost amâ» 
nată, pasată și tergiver» 
cată, până când s»a a- 
iranjat aparența 
spre 
șuiul 
SRL, 
noff, 
riere 
care a fost 
rat. încă o 
vedește că 
bine..., sau.

legală, 
a încheia subehiria- 
— SC „Veronique**  
a dlui Nicolae Iva« 
contract de închi» 
pa acel spațiu, în 

inițial tole" 
dată se do- 
facerea de 
pe cine nu»l 

lași să moară, nu 
să trăiești.

Lăsăm deschisă 
anchetă. Suntem 
că ea nu sa va 
aici. Va mai trebui 
spună ceva directorul de 
resort al RAGCL Deva 
fiorin Pisoiu (dacă nu 
știe ce are de răspuns, îi 
vom adresa noi întrebă • 
rile), primarul municipiu
lui Deva și prefectul ju
dețului, care are cuno?" 
tință despre datele aces
tui conflict de interese.

Când r&punsurile vor 
fl date ți „tacâmul" va 
fi coro.pjet, vom vedea și 
noi cum stăm cu cinstea 
Ia Deva, în privința în" 
âiiîrierlî și apoi "O-'""-” 
spațiilor cu altă 
ție. Până atunci, 
ntimai de bine șl 
zeu să ne (să ’i) 
de corupție.

te lasă
această 

siguri 
încheia 

să

vânzării 
destina» 1 
s-auzim 
Dumne- 
ferească



STAREA
mediului
Valorile medii și maxima 

pentru poluanții gazoși
(dioxid de azot, dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli)
precum și pentru pulberi 
în suspensie se încadrează 
în valorile limită prevă1 
zute de STAS-ul de caii" 
tate a aerului. Valorile 
maxime au fost înregis • 
-rate pe zona Hunedoara 
la datele de 23. 07. — 26. 

1997 pentru dioxidul 
de azot și la data 
07; 1997 la pulberi 
pensie pe zonele 
doara și Zlaști.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze 
depășiri ale limitei admise 
de 17 gr/mp/lună în zo
nele Teliuc de 7 ori și 
pe zona Chișcădaga de 
2,6 ori.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite se încă • 
drează în limitele de va" 
riație ale fondului natu • 
ral pentru 
mediu: aer, 
vegetație.

Materiile
r.e râul Jiu, 
rincipal de

le extracție 
a cărbunelui, au

07.
de 25. 

în sus-
Hune

factorii 
apa, sol

de
Și

în suspensie 
provenite în 
la unitățile 

și prelucrare 
pentru

această perioadă o valoare 
medie de 2335,0 mg/1 și o 
valoare ‘maximă de 4415,0 
mg/1 înregistrate la data 
de 23. 07.' 1997.

RA Apele Române — 
Filiala ~ ‘ “
Târgu 
cursul 
mulți 
pentru modul 
pectă valorile 
lor de calitate 
uzate la evacuarea 
cursurile superioare 
Râului Jiu. Pentru unită" 
țile de extracție și pre * 
lucrare a cărbunelui care 
nu s-au încadrat îri valo
rile admise au fost apli" 
cate sancțiuni în valoare 
de 10,3 mii. lei. Mențio» 
năm faptul că în primul 
semestru la aceste unități 
din Valea Jiului au fost 
aplicate sancțiuni în va" 
loare de 104.42 milioane 
de lei, din care 43,39 mi*  
lioane de lei pe trim. 1 
și 61,03 milioane de lei 
pe trim. II 1997.

La această valoare 
adaugă și 18,0 milioane 
de lei proveniți din în" 
cheierea unor procese ver
bale de contravenție în’ 
cheiate acelorași unități 
mențioriate și 4,0 milioane 
de lei la S.T.P.P.L. Pe
troșani.

Craiova — E.G.A. 
Jiu a verificat în 
lunii iunie 1997 mai 

agenți economici 
cum res" 
indicatori1 
ai apelor 

în 
ale

se

A.P.M. DEVA 
Director ing. 

GEORGETA BARABAȘ

I l
i . ... .... . ....... ...
î 1997/1998. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NOR

MAL
I Activități:
T 1. Programa minimă obligatori 3, elaborată
J de Ministerul Educației.
J 2. Lecțiuni biblice pentru copii (cântece,
« 
l 
1 i
Jlefon: 226081, zilnic intre orele 10—12.•
4
J S.C. CHIMICA S.A. ORAȘTIE

J Reamintim acționarilor la S.C. Chimica [ 
(S.A. Orăștie că cei ce doresc să preia pro- • 
♦ duse ale societății in contravaloarea sumei [ 

• dividendelor cuvenite pentru anul 1996 se pot [ 
• prezenta in orice zi, de luni până vineri, intre L 
ț orele 7—15, la sediul societății din Orăștie, L 
ț str. Codrului, nr. 24. 1
i Informații suplimentare Ia telefon 054/ j 
ț641250, interior 136. I

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA 
„SFANTA TREIME“ deva 

Organizează, începând cu anul școlar

povestiri etc.).
3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.
Informații și înscrieri la sediu sau la

S.C. CHIMICA S.A. ORAȘTIE

< ABERAȚII ÎN TRANZIȚIE

Banala
\ 
X
\i

(

'i

cu... termen
Trăim și avem parte 

să vedem și să 
multe în viață, 
lucruri sau situații, fără 
a face aluzie la sărăcie 
sau la alte neajunsuri ce 
ne-au cuprins in tran
ziție, ne par de-a drep
tul șocante, iar pe altele 
le considerăm, pur și 
simplu, așa cum sunt. 
ele. adică aberante. Din 
această ultimă 
rie 
nu 
să 
că 
pe

auzim 
Unele

I

catego- 
pentru că altundeva 

știu realmente unde 
o plasez, aș considera 
face parte și situația 
care doresc să o re

latez in rândurile de fa
ță. Cei ce vor să verifi
ce 
face cu destulă 
ță, astfel 
deplin asupra stării 
fapt. Dar, in esență, 
vedem despre ce 
vorba.

Desigur că ne 
foarte bine și ne bucu
răm când cumpărăm un 
anume obiect trebuin
cios i pentru că se găsesc 
și mărfuri nefolositoa
re destule prin comerțul 
nostru diversificat și am
plificat ca și prețuri) ca
re, dacă nu conține și 
instrucțiunile de folosi
re, cel 
imagine 
duratei 
cu alte 
Uzează 
nului de valabilitate sau 
de garanție.

tntâtnplarea a făcut să 
am nevoie de niște agra
fe, de banalele agrafe 
in care de multe ori 
prindem nestematele bi
rocrației noastre, mereu 
înfloritoare, împotriva 
căreia declară că luptă 
cu toții, dar nimeni nu 
reușește s-o dovedească 
sau să o răpună în ade-

autenticitatea o pot 
vșurin- 

edificându-se 
de 

, să 
este

face

puțin ne dă o 
clară asupra 
de valabilitate, 

cuvinte ne aver- 
asupra terme-

agrafă } 
de garanție' 

văratul sens al cuvântu- \ 
lui. Dacă la bucată nu i 
se vinde această marfă, 
am cumpărat o cutie în
treagă, ca să ajungă 
tru toată familia și 
tă scara de bloc.

Curiozitatea m-a 
pins să văd ce le-a 
trecut prin cap și 
bricanților să scrie 
ambalaj — firma Flaro 
— atâta scrie pe cutia 
specială în care sunt, 
ambalate, gândul de aici 
ducându-mă imediat la 
cunoscuta fabrică Fla
mura Roșie (acum îl spu
nea pe timpuri), din Si
biu, unitate profilată pe 
rechizite școlare, tn afa
ră de desenul cu agra
fe și hârtiile prinse ne
apărat de ele. pe cutie 
mai este și un -----
probabil Stas-ul 
bricație, precum 
mea U termenul 
rantie de 30 de

Zadarnic am căutat să 
obțin și alte informații 
referitoare la data fabri
cației sau la ceea ce se 
referă concret terme
nul respectiv de garan
ție, adică de când înce
pe acesta să curgă, de 
la data fabricației, cum
părării, folosirii...

Așa am aiuns să con
stat că mintea românu
lui lucrează mereu. Și 
când trebuie și când nu 
trebuie, pentru a-i pune 
șl ne alții 
adică să 
minuneze, 
fată, de

pen- 
toa-

îm- 
mai 
fa- 
pe

număr, 
de la
și (cul- 

de ga- 
zile (!).

in încurcătură, 
stea ți să se 
ca în cazul de 
termenul 

garanție dat unei 
agrafe, pe când 
obiecte $t mărfuri 
mai importante, 
nu li f*  dă nici un ter
men de garanție.

Pentru conformitate 
NICOLAE TÎRCOB

de 
biete 
sunt 
mult 

cărora

. ....................... .. . . . .. ................................

SC PYROSTOP Sil Oradea
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INSTALEAZĂ
Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
.la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele. 
•Sisteme de interfome și videointerfonie 
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

a Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

CU PYROSTOP VETi FI MAI ÎN SIGURANȚĂ!L_ -_ __ _ _ _ _ !_ _  _  1

Joaca de-a cuvintele
In ultimii cinci — șase 

ani am avut surpriza să 
citesc în presă sau să aud 
la radio sau la televizor 
folosindu-se cuvinte care 
nu au nimic cu realitatea. 
Pentru a afla despre ce 
este vorba, am să vă ofer 
un singur exemplu: 
seară din iunie, la 
siunea „7 zile șapte 
pe programul 2 al 
viziunii Române, s 
losit, de mai multe ori, 
cuvântul ghetouri. Se fă
cea, printre altele, o com
parație între construcțiile 
vechi și blocurile noi de 
locuințe, construite 
inte de decembrie 
Imaginile care 
textul ne prezentau, prin
tre altele, chiar blocurile 
din zona Parlamentului 
României (Ca’sa poporului). 
Și spunea reporterul: „iată 
ghetourile unei megalo
manii ale epocii ceaușiste". 
Să-i dăm adevărului ce-i 
al adevărului.

După cum se știe de 
către toată lumea, astfel 
de blocuri s-au construit 
în ultimii 50 de ani și 
continuă să se construiască 
în toată lumea civilizată. 
Trebuie să recunoaștem 
însă că din punct de ve-

într-o dere calitativ nu toate
emi- aceste blocuri pe care

arte“, le am construit au fost
Tele- executate la nivelul stan-

a fo- dardelor internaționale.

îna- 
1989. 

însoțeau

Dar aici trebuie semna
late niște realități: în
primul rând, nevoia mare 
de locuințe precum și rit
mul foarte rapid de con
strucție și un număr mare 
de apartamente care 
fost repartizate la 
ecei oameni fără 
și primite gi atuit, 
mulți oameni de 
acestei țâr'., care 
din mu.ică cinstită 
bucura 1» dac? guver
nele 
mai 
mai
• •

au 
toți 

locuință 
foarte 

rând ai 
trăieso 

s ar

postdecembriste sau, 
au se an.fi, actualul, ar 
c instrui astiel de
*•*•*•*•*•

blocuri de locuințe, care, 
după cum am arătat mai 
sus, unii le compară cu 
niște ghetouri. Mai cred. 
de asemvRea că toți oa" 
menii de lând. fără nici 
un acoperiș deasupra ca • 
pului și în mod special, 
familii] t>nere, s-ar bu • 
cura da?ă ar primi și a-
cum artei de locuințe pe
care să ,e plătească cu
5C la sută reducere, timp
de 15 sau 20 
Crede cineva că 
poate? Eu zio «fi se 
Perioada ’tis a 
ne u demon st» at cu 
sosință că se poate, numai 
voință să fie.

Revii la cuvântul cu 
care reporterul televiziunii 
numea blocurile de 
cuințe — vbetou»! 
permit să-i întreb pe 
ceia care se joacă cu 
vintele, făcând 
care nu au nimic cu rea- 

v~a obligat 
șl în conti-

litatea. 
și vă obligă

*

I

astfel 
care 
Dm

ani 
nu se 
poate, 
trecut 

pri-

Io- 
îmi 
a • 

cu- 
asocieri

nuare să l«xu.ț> în 
de apartamente pe 
Ie numiți ghetouri? 
punctui meu de vedere, 
pentru rezolvarea acestei 
pru-jAeme, ca... ujuu va- 
riante posibile de apucat. 
Ori încetați să mai oom" 
parați blocurile de lo
cuințe, care s-au construit 
în ultimii 50 de ani, cu 
ghetourile, sau lăsați li
bere aceste apartament)*  
sau ghetouri, cum le ntC 
miți, ca in ele sâ vin*  
să locuiască familii 
și nevoiașe. Nu de 
dar și așa ie 
aproape pe gratis, 
dispuneți de bani, 
vede că dispuneți, vă pu
teți construi vne luxoase 
și în același timp, scă» 
păți și de ghetouri. Sunt 
convins că multe familii 
abia așteaptă să vă ia

tinere 
alta 

t 
Daci 

și se

Nu închei înainte de 
a reda definiția cuvântu
lui „ghetou'*,  potrivit Dle« 
ționarului Limbii române» 
„Ghetou — cartier al 
nui oraș în care eraq 
constrânse să trăiască In 
Evul Mediu anumite gru
puri rasiale sau religioase, 
iar mai 
ocupate 
mani — 
iești".

țările 

evr«“

GIIEORGlflE .tHN, 
pensionar Deva 

*•*•*•••*•*<

târziu, în 
de fasciștii 
populațiile

Bartolomeu Valeriu Anania
Cartea lui Iov *1

Editura „Anastasia", pe 
care o cunoaștem ca for 
consacrat credinței crești
ne, a inaugurat o colecție 
proprie menirii ei „Biblia 
comentată".

în cadrul acestei colecții 
a apărut și „Cartea lui 
Iov" cu edificatorul subti
tlu: „Versiunea revizuită
după Septuaginta, redacta
tă și comentată de Barto
lomeu Valeriu Anania, spri
jinit pe numeroase alte 
osteneli".

Suntem lămuriți că au
torul este chiar P.S.S. Bar
tolomeu, Episcop al Cluju
lui, care se dovedește, ast
fel, odată mai mult, atât 
venerabil apostol al credin
ței, cât și talentat scriitor.

Cine este Iov în viziu
nea autorului aflăm de la

Editura Anastasia, București 1996 
tru ierarh este și un ta
lentat scriitor.

Pentru a ne convinge de 
superioritatea stilistică a o- 
perei, reproduc un text din 
„Biblia Regele Carol II", 
realizată de Pr. Vasile Ra
du și Gala Galaction, pri
vind preaslăvirea lui Dum
nezeu: „El mută munții din 
loc și ei nu prind de 
te; El îi răstoarnă în 
nia Lui; El zguduie 
mântui din așezarea 
așa încât stâlpii lui se
tină- El poruncește soare
lui și soarele 1 u mai răsa
re și pune stele sub peceți; 
El singur întinde cerurile 
și umblă pe deasupra no
rilor" (IX, 5-8)

Citim acum versiunea 
P.S.S. Bartolomeu: „Cel
ce’nvechește munții fără ca

primele rânduri ale intro
ducerii: „în părțile răsă
ritului a trăit cândva bo
gatul, puternicul, neprihă
nitul și . ’ "
devărat principe al ținutu
lui Uz, 
hotarul
Arabia", (p. 5).

Ce l-a determinat pe au
tor să se consacre acestui 
text, găsim în aprecierea: 
„Aceasta este Cartea lui 
Iov, în 42 capitole, capo
dopera poetică a Vechiului 

• Testament și una din ce
le mai tulburătoare ale li
teraturii universale", (p. 9)

E adevărat că a fost și 
rămâne tulburătoare, dar 
în versiunea P.S.S. Barto
lomeu. ea este și plină de 
farmec, dovedind odată 
mai mult că valorosul nos-

dreptul Iov, un a-

regiune situată la 
dintre Idumeea și

ves- 
mâ- 
pă- 
lui; 
cla-

ei s-o știe, Cel ce’n ml- 
nie-i surpă. Cel ce pămân- 
tu-1 face să joace în teme
lii, să tremure din stâlpi. 
El, Cel ce suflă’n soare *1  
acesta nu răsare și stele
lor le pune deasupră-le 
pecete, Cel ce prin sine 
însuși tot cerul l-a întins 
și umblă ca-n câmpie pe 
valurile mării*.

Rămânem deplin convinși 
că în prezent^ operă, ci
tim aceleași adevăruri de 
credință, dar cu un farmeo 
deosebit, încât puterea 
noastră de credință sporeș
te și simțim înălțarea su
fletelor.

Dumnezeu să învredni
cească pe P.S.S. Episcopul 
Bartolomeu spre a mai rea
liza opere de acest gen.
Pr. Dr. I.O. RUDEANU

KAi*  » • U*  « « 14 • •
• Sâmbătă, 2 — Duminică. 3 august. 1991
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VÂNZ ARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă {poziție) 
În Zam, centru, relații 
el. 624194.

| • Vând casă și grădină, 
grajd și bucătărie, tel. 
673236. (186558)

• Vând convenabil gar
sonieră, Aleea Romanilor, 
bl. 9, et. 4, tel. 621818.

(33563)
• Cumpăr porci pentru 

sacrificare. Tel. 211443»
632214.

(7132)
• Vând apartament • 

camere, parter, înalt, zo- 
kia verde cu I c icon și 
beci în balcon, cărămidă, 
{parchet, zona găi ii, piață, 
foarte liniștită telefon, 
Devasat, bloc P-’-4 preț 
90 060 000 lei, negociabil. 
Informații tel. 230182, 
•92/281299, 230765.

(7106)
• Vând mobilă sufra

gerie, stare foarte buna, 
preț avantajos Telefon 
214854.

17598)

• SC T&B Company 
SRL Deva vinde en 
gros Carpați 1299 lei 
și toată gama de ți
garete Timișoara. An
gajează în condiții 
avantajoase contabil 
gestiune, casier, ma
gaziner. Relații Ia tel. 
623400.

(7112)

• \ aud apartament 2
camere ultracentral. Re
lații la tel 613781.

(7110)

• NOU! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN SICO 
etc. Italia, Germania, 
Orice combustibil, ca
pacitate. Distribuitor 
autorizat Imperial O- 
lășlie, 051/612580.

(5416)

• Vând urgent aparta
ment două camere. Deva, 
AI. Romanilor, bl. 23/35.

(7120)
• Vând motoare Sa-

viem, ARO și. U 650, pa
vilion apicol Dacia 1310. 
<cl. 218245. (7119)

• Cumpărăm casă în

eeva sau împrejurimi,
i 000 000, negociabil. Tel. 

«29780. (7577)
• Vând casă. Tel. 220282.

(7093)
• Vând apartament două 

t

camere și cavou, zon i 1. 
Deva, informații la bl. 65, 
str. Streiului, ap. 37.

(8331)
• Cumpăr caroserie ARO 

243 cu talon. Informații 
tel. 655187, Brad. (7600)

• Vând urgent aparta 
ment două camere, 
17 000 000. Deva, str. Bc- 
jan, bl. 79, sc. 3, ap. 58.

(7596)

• Vând SRL. Informații
625069. (7131)

• Vând apartament trei 
camere ultracentral, etaj 
9. Informații tel. 221622.

(6447)

• Vând urgent casă De
va, str, A. Vlaicu, nr. 
120, 80 milioane. Tel. 
212529. (7139)

• Vând apartament două
camere ultracentral. Deva, 
tel. 221954. (7113)

• Vând TV izoterma!, 
condiții avantajoase, O- 
eăștie, tel. 611167. (7376)

• Vând apartament două
camere, Deva, Gojdu, cum
păr garsonieră central, tel. 
641783. (7375)

• Vând casă, în Silvașu
do Sus, cu grădină, tel. 
716706. (7310)

• Vând casă, Strei — 
Plopi, nr. 97. Informații 
tel. 713191, 721252. (7322)

• Vând PC 286, 1MB, 3, 
5 FDD, 40 HDD EGA — 
MONO 300 DM. Tel. 713154.

(7322)

• Cumpăr repatriere și
vând mașină înghețată, 
defectă. Informații tel. 
711312. (7323)

• V ând casă 7 camere,
pozițc centrală, lângă 
Piața Obor. Hunedoara, 
tel. 716250. (7321)

• SC Mercur SA 
Brad organizează li
citație în data de 15. 
08. 1997, ora 10, pen
tru vânzarea urmă
torului activ: birouri 
fi magazie cantină, 
Gurabarza, compusă 
din parter plus etaj, 
în suprafață de 437,92 
mp. Preț pornire li- 
(cMație 100 milioane 
lei, garanție 10 la 
sută din valoare, tarfî 
participare 100 000 lei. 
Informații tel. 650958.

(6882)

■v.w.’.wav.v.nwz.-.»;
• Vând societate co

mercială 1996, fără acti
vitate, motor 4,3 și piese 
schimb Opel Kadett Tel.

655070, 657021 sau Țebea, 
122. (6881)

• Vând casă Hunedoara, 
centrul vechi, str. Elisa- 
beta Mărgineaiiu, nr. 20.

(7335)

PIERDERI

• Pierdut pașaport e-
liberat pc numele Stoes- 
cu Anișoara Iuliana 
din Hunedoara. Se declară 
nul. (2001)

• Pierdut certificat cod 
fiscal al SC Cons Angel 
Prod Com SRL Sim ■ ia. 
Se declară nul. (7597)

LICITAȚII
• Banca Comercială 

Română SA — Suc. Jud. 
Sibiu vinde la licitație pu
blică prin executor jude
cătoresc în data de 7, 08. 
1997, ora 10, bunurile de
bitoarei rllimon Apostol 
Adriana aflate în Deva, 
str. Mărăștl, bl. 6 A, ap. 
17 (mobilă, televizor, vi
deo, apartament).

Informații la Biroul E- 
xecutori Judecătorești De
va, tel. 054/214332, int. 
229, 054 — 621483 sau la 
adresa de mai sus. (7117/18)

ÎNCHIRIERI

• închiriez casă ultra
central pentru activități 
de farmacie sau birouri 
în Simeria. Vând micro
buz Mitsubishi, 9 locuri. 
Pentru relații la telefon 
660880.

(7113)

OFERTE 
DE SERVICII

• Meditez engleză orice
nivel, admitere, 
re, convenabil.
621609, seara.

emigra- 
Telefon

(6115)

• Societate comercială 
angajează personal mun
citor calificat in meseriile 
zidar, zugravi - vopsitori, 
dulgheri. Tel. 614113, in
formații intre orele 17—19.

(7102)

• Angajez șofer catcg, 
II, salariu bun. Telefon 
611618.

(7126)

• Firmă particulară dc
distribuție here, băuturi 
alcoolice, caută agenți co
merciali, distribuitori
pentru zona județu
lui Hunedoara. Con
diții: minim studii medii, 
cazier judiciar, aspect fi- 
fic plăcut, experiență în 
domeniu, constituie avan
taj. Informații suplimen
tare Ia tel. 051/230765. 
668125. (7144)

și altele. Hunedoara, str.
Dragos Vodă, nr. 4, tel. 
718611 (7318)

DIVERSE

• SC Deva — Petrol
SRL, SC Beno Oii Deva 
cu sediul în Deva și Ilia 
a depus documentația pen
tru obținerea autorizației 
de mediu pentru obiecti
vele stație carburanți De
va, DN 7, stație carbu
ranți Ilia. Sesizări și rc- 
clamații se depun în ter
men de 20 de zile Ia se
diul Agenției de Protecția 
Mediului Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25. (7129)

• Furdui Iuliana din 
Hunedoara a fost autori
zată să practice activita
tea de comerț, în baza 
autorizației 13659/1997, e- 
misă de Consiliul Jude
țean Hunedoara. (7124)

COMEMORĂRI

Semnai 
consumul

Deși în fiecare an me- 
diatizăm problema intoxi
cațiilor cu ciuperci, lansăm 
din nou un SEMNAL popu
lației din zonă.

După ploile căzute în ul
tima vreme au apărut can
tități mari de ciuperci în 
toate zonele județului. Gus
tul plăcut, uneori înșelă
tor, dar și nevoile cotidie
ne (sărăcia) ne îmbie 
consumul acestora.

In ultimele zile în sec
ția A.T.I. a Spitalului ju
dețean Deva s-au internat 
10 persoane intoxicate, pre
zentând forme clinice de 
la medii la foarte grave. 
Și este doar începutul se
zonului.

Pentru „cunoscători", le 
reamintim că apar «șa nu
mitele „mutații genetice", 
adică cele care în anii tre- 
cuți erau comestibile, în 
acest an pot fi otrăvitoare.

Mortalitatea poate ajun-

la

privind 
de ciuperci 

ge până la 80-—-90 la 
din cazuri. Gei care 
au consumat ciur 
indicat ca la apariția 
melor semne care apar să 
se prezinte Ia medic. Simp- 
tomele de debut sunt: gre
țuri, vărsături, colici abdo
minale, diaree, tulburări de 
vedere sau tremurături a- 
le membrelor.

Ga un blestem sau ca o 
ironie a soartci, frecvent 
apar la mai mulțî membri 
ai aceleiași familii. La a- 
ceastâ oră avem internați 
cu forme diverse de into
xicații: doi frați, apoi co
pil — mamă — bunică pre
cum și tineri care peste 
câteva zile ar trebui să ai
bă cununia. Din rândul ce
lor intoxicați, s-a semnalat 
si un caz de deces.
Dr. ALBU GHEORGIIE, 

medic primar 
Șef Secție A.T.I. la 

Spitalul Județean Deva

sută 
deja

pri-

• Cc poți să spui 
despre un tânăr, de 
23 de ani, care nu 
mai este? Că-i plăcea 
electronica și Pink 
Floyd și viața? O 
lacrimă și un regret, 
pentru iubitul nostru 
fiu.

ALIN ADRIAN 
care ne-a părăsit pen
tru totdeauna dc uu 
an de zile, dar este 
atât de viu încă în 
inima noastră. Come
morarea va avea loc 
duminică, 3 august, 
la Biserica Ortodoxă 
Biscaria din Sime
ria. Dumnezeu să-l 
odihnească; (7123)

• Fiicele Eugenia 
și Maria anunță îm
plinirea a șase săp
tămâni dc la decesul 
tatălui

PETRU IACOB 
Comemorarea, marți, 
5 august, ora 11, la 
Catedrala Ortodoxă
Deva. (7110)

*
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BANKCOOP S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA
.VINDE LA

r
I
!

• Autoturism Renault 21 RX, an fabrica- ’ 
Iție 1986. I
J Preț dc nornirc: 15 000 000 Iei. !
I 
I h I 
1 
1 +I•

I 4I - . . .
î totodată vinde la agenți economici și persoane 
ț fizice toată gama de laminate produse de S.C. 
* SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 

, comercial.
Se pot face șî comenzi anticipate Ia tele-

Preț dc pornire : 15 000 000 Iei. »
Licitația va avea loc în data de 04. 08. 1997,1 

ora 11, Ia sediul Judecătoriei Deva, birou exe-î 
t utori judecătorești. î

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

folosibile la cele mai avantajoase prețuri și

11oanele : 231483. 231484 si 233318.
1

**
«

S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter 1
Vinde la cele mai bune prețuri: 1
• (cavă pentru gaz 02 țoii (057 x 3,5; 1

060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ l 
1—87. !

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 
mm și 4 mm.

Relații ia tel. 211854, 620714, 626009 
fax 627890. (7587)
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CINEMA
• „PATRIA" DEVA:

Joc în doi (l—7 aug.); • 
„flacAra" iiune •
DOA.CA: Streaptease (1—l 
aug.); Trainsspotting (5— 
7); • „PARANG" PE
TROȘANI: Panică în tu
nel (1— 4); Dante’s Peak 
(5—7); • „CULTURAL" 
LUPENI: Panică în tunel 
(1- 4); Polițistul Gladia 
tor (5—7); • „ZARAND"

BRAD: Puterea (1—4); » 
Eraser (5—7); • „PA- Z 
TRIA*'  ORAȘTIE: Dan • I 
te’s Peak (1—1); Goana j 
după cadou (5—7); • I
„LUCEAFĂRUL" VUL- J 
CAN: Imperiu) contra’ ’ 
atacă (1—4): Panică în ! 
tunel (5—7); • „DACIA" • 
HAȚEG: Atacul tnarție- î 
nilor (I—3); Demolato • ’ 
ru! (16); • „MURE- { 
SUL" M MERIA: Polițist ’ 
la San Francisco (I—3):*J  
• „LUVLNA" ILIA Su ■ » 
praviețui .o. id (1—3); • >
„RETEZAI*  URICANI. J 
Seven (1—3). ,

• Primăria Buceș soli
cită oferte pentru cum
părarea lemnelor de foc 
la școli. (6879)

• Casa de amanet La- 
kris oferim sume mari 
pe electronice, aur 14 
carate, 35 000 lei, fără 
comisioane înainte, apar
tamente, case, magazine

• Șase săptămâni dc 
tristețe, lacrimi șî dor 
de la decesul dragei noas
tre

MARINELA FRAȚILA 
Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică» 3 
august 1997, în localita
tea Petreni, Soțul Aurel, 
fiul Cosmin, nepoatele 
Giuliana, Doinita șl cum*  
nații și cumnatele, (7134)

ETAPA I 1N DIVIZIA A.
Iubitorii fotbalului re

intră, începând de azi — 
sâmbătă, 2 iulie a.c., în 
atmosfera specifică între
cerilor de campionat. Po
trivit programării, sâm” 
bătă au loa partidele: 
Foresla Fălticeni — F.G. 
Argeș; Rapid — Geahlâulț 
Steaua — U. Sluj; Otelul

Galați — Sportul Studen
țesc; F.G. Național — F.S, 
Farulj G.S.Mș Reșița — 
Petrolul și F.G.ET. Bacău 
— F.a. Dâinbovița, iau 
țluminică so vor desfășura 
partidele: Universitatea
Sraiova —- Dinamo și Jiul 
Petroșani —- Gloria Bis« 
trița. (N.T.)

S.C. PREFAL — ROM S.R.L, 
G A L A N

Str. Streisîngiorgiu, nr. 186 
Produce și comercializează:
• GUIE TOATE DIMENSIUNILE
• PLASA SÂRMA 
Execută:
• confecții metalice
• prelucrări pe strung
• instalații sanita'e si încălzire centrală.
Comenzi Ia tel. 731550, (7585)

INTERNET 
prin RECEP PLUS 

: DEVA Bd. DECEBAL Bl. P 
fe Tel. 212726 218205
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