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Potrivit izvoarelor documentare, Brănișca 
jmună de pe malul Mureșului — ființează ca locali-
• tate și unitate administrativ — teritorială din anul 
[1329, adică de 668 de ani.
• Aniversarea, atestată documentar pe data dc 15 

lire care s-au înscris: o întâlnire la primărie pentru 
[prezentarea istoricului comunei; o vizită la instituții
• de cultură, sănătate și asistență socială; inaugurarea 

i «județean Boz — Furcșoara, modernizat;-
[dezbateri pe probleme curente ale comunei, organi-j 
■ zate de consiliul local și primărie cu cetățenii 
Imunei. (I.G)

a
[i august, a prilejuit ieri o seamă de manifestări în-
1
■
■

; i drumului

c-o-

£

ANUL IX • NR. 1952 • Sâmbătă, 16 — Duminică, 17 august 1997 8 PAGINI • 500 LEI

SFINȚI DE SIMȚIRE ROMÂNEASCA

wzav.v.vav.v.sv.v.,.v.‘.-a\v.-.v.v.-.-.-.v..v.v.-.

• WM • MW • MB» • r «W * «BW / MMT • «BMB * flMW • MW 4 awv » «•
I ’

CITIȚI IN ZIARUL DE AZI :

• Un confrate german — „Copil al Hațegului", j 

| • Foaie pentru minte și inimă.
| • Caleidoscop duminical.
' • O sărbătoare a județului. i

CON FERI ix TA DE TRESA

Sf. Martir Constantin
Brâneoveanu

în calendarul- neamului 
nostru românesc și orto
dox ziua de 16 august 
este ziua de pomenire a 
luminatului și neuitatului 
domnitor român Constan
tin Brâneoveanu și a ce
lor patru coconi ai săi 

, și a Sfetnicului Ianache. 
Acolo în Constantinopolul 
Bizantin maz/’.t do unel
tirile unor prietena și 
rude apropiate însoțit de 
întreaga familie, cad sub 
securea călăului; mai în
tâi cei patru fii: Constan
tin, Ștefan, Radu și Ma
tei apoi însuși Marele 
Voievod.

Tragedia dc pe malul 
Bosforului pune capăt 
pentru o destul de înde
lungă vreme domnilor pă
mântului în Țara Româ
nească și timp de peste o 
sută de ani, datinile și 
interesele Țării Românești 
au fost conduse de domnii

fanarieți fără simțire și 
trăire românească, până 
la revoluția lui Vladimi- 
rescu.

Născut în satul Brânco- 
veni în 15 august 1654 din 
viță domnească, ziditoare 
de neam, biserică și cul
tura, ajunge domn al 
Țării pe care o eârmuiește 
cu o creștinească înțelep
ciune aproape un sfert 
de veac (1688—1714).

Urmând. exemplul Sf. 
împărat Constantin cel 
Marc, alesul și cu
cernicul domnitor ro
mân a devenit ocrotito
rul și sprijinitorul ortodo
xiei căzute sub turci și 
austrieci. A apărat Bi-

Pr. dr. I.O. RUDEANU
Hunedoara. Catedrala din centrul veclii.

„Dirijorul Ciorbea nu 
mai poate conduce o 

orchestră dezarticulată"

(Continuare în pag. a 6-a)
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CURSUL VALUTAR

Conferința de presă 
desfășurată joi, 14 august 
a.c., ia sediul Filialei ju
dețene Hunedoara a PUNR 
a vizat în principal aten
ționarea opiniei publice 
asupra problemelor econo
mice și sociale, generate 
de inexistența unei poli
tici realiste promovată dc 
către actualul guvern.

Liderii PUNR de la 
Hunedoara afirmă că re
forma impusă Guvernului 
României condus de către 
Victor- Ciorbea, este gre
șită și îndreaptă țara spre 
dezastru în plan economic 
și social. Lichidarea a nu
meroase capacități de pro
ducție, distrugerea siste
matică a agriculturii, tre
cerea în șomaj a sute dc 
mii de salariați nu consti
tuie reformă economică.

ci o modalitate de sub
minare a economiei na. 
ționale, de transformare a 
țării într-o colonie și de 
înfometare a poporului 
român.

Recenta rectificare a 
bugetului și modificarea 
unor prevederi ale Me
morandumului cu FMI 
sunt menite să contribuie 
la accentuarea crizei tn 
care a fost adusă țara, 
poporul român, la înda. 
torarca României și am 
plificarca haosului.

în cadrul conferinței 
s-au făcut aprecieri cri. 
tice asupra șantajului po. 
litic pe care LTDMR.ul îl 
promovează asupra pre-

CORNEL I’OENAR

(Continuare în pag. a 8-a)
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(Jursurilo Incluse tn această listă au la bază 

cotațil ale societăților bancare autorizate să efeo- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implied obligativitatea utilizării cursurilor in 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

15 AUGUST
dolar SUA 
marcă germană

7442 lei
4042 lei

yeni (japonezi 6292 Ici
liră sterlină 11853 lei
franc elvețian 4902 lei

franc francez 1199 Iei
lira Italiene 414 Iei

IMPORTANT! |

In ziarul de marți, 19 anglist, puteți lua ț 
\ cunoștință de ultimele precizări privind acor- ț 
ț darea compensației pentru pâine, în cadrul ț 
l interviului cu dl. loan Brândușe, șei de servi- i 
ț ciu salarizare la Direcția Generală de Muncă ) 

și Protecție Socială a județului Hunedoara. |

VREMEA i
i

♦
i
| Vremea va fi (ru. 
ț inoasă. Cerul va fi mai 
• mult senin noaptea și 
« dimineața, variabil du- 
j pă.amiază, când izolat, 
| Ia deal și munte, sc 
I vor semnala averse dc 
j ploaie și descărcări e-
< tcctrice. Vânt slab Ia
< moderai. Temperaturile
< minime vor oscila între 

12—(7 grade G, iar 
cele maxime între 2G— 
31 grade U. (Octavian

ț JucU)
î • .
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..BUCA" ÎNCHINATA
| EROILOR
' Duminică la amiază, va 
j avea loc ceremonia sfin. 
! țirii unei crtm! — căreia 
J prin partea locului f se 
! spune „Rugă“ — Inchi-
• nată eroilor satelor Bul- 
| zeștii de Jos șl Grohot 
. • căzuți în primul șî al 
i doilea război mondial.
* „Ruga" ește instalată în
Idealul Rișculițci, acolo 

unde se întâlnesc terlto- 
i riile comunelor Bulzeștii 
I de Sus șî Baia de Griș. 
J După sfințire va urma o 
| petrecere la iarbă verde. 
. (T.B.)

INAUGURARE
* în satul Bejan, apar- 
| ținător comunei Șolmuș 
J va fi Inaugurat duminică’ 
(noul cămin cultural ee 

s-a realizat ale! — b elă- 
î dira cu două nivele, 

foarte frumoasă dotată 
cu toate utilitățile ne
cesare. Festivitățile pri
lejuite de acest eveni
ment vor începe la ora

£4 DE ~ȘAPțImJn^
14 Sunt invitați să îa 
parte toți fiii satului Be
jan și ai comunei 
mus. (FB.)
INVITAȚIE LA IIANUI'. 

CERBUL
Duminică, 17 august 

de la ora 17 la Hanul 
Serbai, din Podele, are 
loo o manifestare cui*  
tural — artistică cu par
ticiparea » aundscutulul 
solist de muzică popu- 
Iară Vaslle ®onea.

Momentul cultural 

marchează printre altele 
și „Ziua Minerului" care 
se sărbătorește in mai 
multe localități din zona 
Bradului. Gu această o- 

eazie la han are loc și 
o a#âee câmpenească. 
« P.)
„PEȘTELE APOLITIC"

Sub acest generic du
minici. 17 august, eâ 
începere de la ora 8 ia 
laoul Sumușlău din ®- 
rflștle se va desfășura un 
concurs de pescuit.

întrecerea este organi
zată de către PUNR in 
colaborare ea Romsllva 
Orăștie. Regulamentul 
concursului prevede prin

tre altele și „accesul chi. 
biților, dar aceștia nu 
au voie să scandeze lo
zinci anfcguvernamen- 
lalc și antiprozidențiale 

caro pot indigna pe 
pești". (G.P.)

CUPA „REMIN" LA 
HANDBAL FEMININ
Sâmbătă și duminică, 

tn Sala Sporturilor din 
Deva, continuă un atrac
tiv turneu. Gupa „Remin" 
la handbal feminin, la 
care participă cunoscute 
formații din București, 
Gluj, Sa tu Mare șl Târgu 
Jiu. La Remin Deva vor 
evolua șl noile achiziții 
(cinci jucătoare de Ia 

Cluj și Sibiu). Sâmbătă 
meciurile sc dispută de 
la orele 10—13 și 17—20 
Iar duminica de la 10—13. 
(S.G.)

FOTBAL 
PE STADIOANE

Sâmbătă, Corvinul își 
dispută meciul său din 
etapa a 2-a a Gampiona- 
tului Diviziei B, seria 
a Ii-a, cu ARO Câmpu 
lung la Hunedoara dc 
la ora 11

Duminică de la aceeași 
oră, începe șl Campio
natul Dirizlei D (fost 
Div. G — faza jude
țeană). Dintre partidele 
primei etape, reținem 
întâlnirile î Aurul — Min 
Ghelark Retezatul — 
Gaslno Ilia, F.S. Dacia 
— Victoria Gălan, Min. 
Teliuo — Gonstructorul 
Hunedoara. (S.G.)
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informații si servicii■ »

Printr-Q adresă primită 
din partea șefului de
partamentului pentru Ad
ministrația Publică Lo
cală al Guvernului Ro
mâniei ne sunt făcute 
cunoscute posibilitățile 
utilizării unui sistem in
ternațional de informații 
și de servicii pentru con
tactarea și atragerea de 
parteneri din străinătate 
în vederea participării 
la rrnrrramele »'e dezvol
tare locală și la actualul 
pro.es de restructurare 
economică. Faptul că 
programul respectiv func
ționează în 140 de țări, 
fiind folosit -u rezultate 
remarcabile, interesează 
o categorie largă de uti
lizatori
'Acest program poate 

fi folosit de către con
siliile locale, serviciile 
publice descentralizate, 
organizațiile neguverna
mentale implicate în 
sectorul privat, camerele

de comerț, ’regiile auto
nome și societățile co
merciale interesate să 
stabilească relații cu 
străinătatea. Abonamen
tul anual la sistemul in
ternațional de informații 
și servicii marketing — 
credibilitatea ofertei și 
seriozitatea firmelor fiind 
garantată, fapt relevat și 
de sumele importante ce 
se achită pentru pre
zența în bazele de date 
la care accesul este po
sibil prin fax, cataloage, 
CD-uri, e-mai] ș.a. — 
costă între 150 și 600 do
lari. Pentru*  edificare se 
poate comanda modulul 
pilot, contra sumei de 
190 000 lei, existând și 
unele facilități la abona
ment. Pentru informații 
suplimentare, cei intere
sați se pot adresa la 
Consiliul județean Hu
nedoara, telefon 215652. 
(N.T.)

Ce facem cu porcii
mistreți ?

Primarul comunei Vața 
de.Jos a ridicat, la o 
recentă întâlnire a pri
marilor din județ, o pro
blemă ce interesează în 
cel mai înalt grad |nr - 
litățile cu relief muntos 
și cu pădure. Este vorba 
cum a afirmat dl Gheor. 
ghe Rus, primarul co
munei amintite, de pa
gubele ce le fac porcii 
mistreți. Aceste animale 
atacă culturile de po. 
rumb, cartofi ș.a fă
când pagube uriașe Vin 
din pădure in turme și 
în scurtă vreme calcă 
la pământ cultura. Nu 
le este teamă de câinii 
pe care îi leagă oamenii 
la capătul holdelor 
Scroafele aduc cu ele 
5—10 și chiar mai mulți 
purcei deveniti acum șol- 
dani.

Ce se poate face pen. 
ti . a limita cât mai mult 
pagubele prov< -- te de 
năvala mistreților? Oa
menii stau noaptea la 
capetele pământului cul
tivat cu porumb și car. 
tofi dar gospodar
are oâmânt in mai 
multe tarlale întovă
rășesc sau fae cu rân
dul de pază Un om îmi 
povestea că în anul tre-

•

cut a făcut de pază la 
lanul său cu porumb 
nopți la vând. Intr-o. 
noapte însă, mai spre 
dimineață, a adormit, o- 
bosit fiind deoarece avea 
și serviciu — preț de o 
oră. Când s-a trezit la
nul său de porumb era 
la pământ. Un alt ce
tățean din satul Got- 
hatea comuna Gurasa- 
da parcă a iscodit un 
fel de instrument - a 
montat c roată pe pâ
râul ce trecea pe lângă 
tarlaua a — care în- 
vârtindu-se ridica un 
ciocan care în cădere 
lovea într-o talangă. 
Porcii — cum s-a con-, 
vins omul — s-au obiș-| 
nuit repede cu sunetul, 
tălăngii așa că proprieta-] 
rul porumbului n-a scă-i 
pat de pagubă. |

Se știe că porcii mis-| 
treti sunt o bogăție pre-1 
tioasă a pădurilor țării 
și nu pot fi vânați decât I 
în anumite condiții. To. | 
tuși întrebarea din titlul I 
acestui articol rămâne. I 
Ce soluție se poate oare' 
găsi pentru a micșora I 
pagubele ce le fac a- ] 
ceste animale în cultu-1 
rile oamenilor? Așteptăm] 
soluții, propuneri. (T.BJ I

~ .......................... ■

Organizează licitație pentru vânzarea unor mij
loace fixe:

Ji — Autoturism Dacia 1300, autoforeză KRAÎ 
;■ tractor articulat, autospecială LEA DAC 665 T, 
[■ tocompresor MC 10.
;!
![ Taxa de participare Ia licitație de 50 000 lei și ji 
'[ garanția de participare de 10 Ia sulă din prețul de[i 
[pornire se vor depune la casieria societății antici- ! 
[pat

Autoturism Dacia 1300, autoforeză KRAZ Gfi, i , mo- i

I»

:■

iora

până la data licitației. ■ I 
I

Licitația va avea loc în data de 19 august 1997, 
10 la Baza de Producție F.T.D.E.E. Deva.

Informații și înscrieri la sediul societății tel.
■ 1219570, interior 125. *■
■4 5
VAV.VA'AWAVA’AV,,.V.WA‘>,A‘.',W,V,W.',',,,,‘

rI
JJJ j j

*

*

î
i

I
I

I

I
1 -II

î 

î
t
1

Sâmbătă, 16

7,00 Bună dimineața... de 
la Timișoara și București; 
8,30 Alfa ’ _ 
Știri; 9,05 
pii); 9,55 
frontiere; 
din viață;
& Mindy 
rica sălbatică (do); 
Ecranul; 14,00 Știri; 
Mapamond; 14,45 
Babei... la Sibiu; 
Universul misterios al 
Arthur C. Clarke (do); 17,30 
Alo, tu alegi!; 18,00 Atle
tism (d); 19,00 Teleencido- 
pedia; 20,00 Jurnal; 20,35 
Săptămâna sportivă; 21,00 
Savannah (s); 22,00 Camei 
Planet Olimp; 23,00 Știri; 
23,05 Piața Spaniei (s);
23,55 Mâine pe micul e*  
cran; 0,00 Detectivul din
L.A. (s); 0,50 Arena A.S.

și Omega; 9,00 
Salty (s. pt. co- 
Prietenie 
10,45 Să

12,35
(s); 13,00

fără 
muști 
Mork 
Ame- 
13,30 
14,15 

Turnul 
17,00 

lui

[ TVR 2 )
8,00 Lupii aerului 

9,00 ‘ 
st.);
10,00 
11,00 
Arte 
rele
(s); 14,30 Ce bine e acasă 
(s); 15,10 Știri bancare și 
bursiere; 15,30 D.a.; 15,50 
La izvorul dorului; 16,00 
Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Se
rata muzicală TV; 19,00 
Cazuri și necazuri în dra
goste (div.J; 20,00 Gre
șeală fatală (f); 23,40 Vi- 
deocasefa muzicală; 0,00 
TVM Mesager; 0,30 Jazz 
alive.

ls)i 
Pas cu pas (em. de 
9,30 Ajută-te singur; 

Mondo — blitz; 
TVR Timiș; 13,OU 

vizuale; 13,30 Miste- 
Sankt Petersburgului

[ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,10 Alondra 

(s/r); 8.10 Tele — Dimi
neața; 10,00 D.a.; 10,50
Aventurile păsării spațiale 
(s); 11,15 Dragă profesore 
(s/r); 13.00 Viață sălbati
că (s); 13,30 Orașele lu
mii (do); 14,00 Știri; 14,20

august 1997
Polițiști în misiune (s); 
15,35 Lumea în care tră
im; 16,00 Poveștile prie
tenilor mei; 16,30 Club 
Hawaii (s); 17,00 Misiune 
la Chicago (s); 18,00 Spi
talul Universitar (s); 18,55 
Nici o clipă de plictiseală! 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Si
renele (s); 20,30 Observa
tor; 21,00 Judecător și ju
rat (thriller); 22,40 Știri; 
22,50 Dragoste cu năbaadi 
(s); 23,20 Hollywood Top 
Ten.

r ANTENA 1 \ 
I TV-DEVA )

7,00 — 7,10 Știri (r); 
19,15 — 19,25 Săptămâna 
pe scurt; 19,25 — 19,30 
Promo, publicitate; 23,20 
— 0,20 Rondul de noapte.

[PRO - TV)
7,00 Desene animate; 

8,10 Povestea zilei; 8,30 
Flipper (s); 9,00 Noile a- 
venturi ale Iu. biipper (s); 
18,00 Giulietta si spiritele 
(f/r); 12,15 Profesiunea mea 
cultura (r); 12,55 
13,00 " 
(f.a.); 
Sport 
leite
17.15
Walker, polițist texan (s);
18.15 Adevărul gol-galuț 

(s); 18,45 Te uiți și câștigi!; 
19,30 Știri; 20.00 Călărețul 
electric (dr.); 22.05 Străzii 
crimei (s); 23,00
23.15 Nemuritorul;
Sport la minut; 1,00 Ar
ranged Marriage (f. er.).

Știri; 
Tn slujba armelor 
15,15 Rugby; 16,45 
pe plajă; 17,00 Gil- 
— lumea sportului; 
Sport magazin; 17,30

Știri;
0,35

[DEVASAT+]
7,00 — 13,00 

17,00 Dobermanul; 
Deșertul vorbește; 
La nord dc paralela 60; 
20,00 O cea șei cu cafea 
(f.a.); 21,30 Amintiri din 
anii 1980; 22,30 Camera 
ascunsă; 23,00 Asasinul 
farului (f.a.); 0,45 Film er.

Reluări;
18,30
19,00

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII | 
! HUNEDOARA — DEVA
| ANUNȚA |

La data de 15. 08. 1997 în localitatea BERIU, J 
| jud. Hunedoara se va da în comunicație centrala te- | 
J lefonică automată cu acces la rețeaua telefonică in- « 
I' terurbană automată.

Pentru realizarea unei convorbiri telefonice in. . 
J terurbane automate cu abonații telefonici din loca*  I 
| litatea BERIU se va proceda astfel:

— Abonații telefonici din localitățile județului i 
| Hunedoara conectate la rețeaua telefonică interurbană • 
« automată vor forma la discul aparatului (direct fără J 
I prefix) cifrele 646 urmate de numărul de apel al I 
’ abonatului chemat format din 3 cifre.
| — Abonații telefonici din alte județe vor ferma |
1 la discul aparatului prefixul județului Hunedoara * 
I„054“ urmat de numărul postului teielonic chemat, I 

646. .
V Informații privind numerele de' apel alo abona- | 
î ților telefonici din localitatea BERIU se obțin la te- fc 
I lefonul 641515 de către abonații telefonici din județul | 
J Hunedoara sau 054/611515 de către abonații tejefe- • 
I nici din alte județe. I

Duminică, 17

f TV» 1 J
7,00 Bună dimineața!; 

8,30 Lumină din lumină; 
9,05 De la Apenini la 
Anzi (s); 9,35 D.a.; 10,00 
Ala, bala, portocala!; 11,00 
Viața satului. Biserica sa
tului; 12,30 Ce vrăji a 
mai făcut nevastă mea, Sa
mantha? (s); 13,00 Natio
nal Geographic (do); 14,00 
Știri; 14,15 Atlas; 14,45 
Videomagazin; 17,00 Star 
Trek (s); 18,00 7 zile în 
România; 18,30 Povești 
din copilărie (d.a,); 19.00 
Robingo; 20,00 Jurnal; 
20.35 Duminica sportivă; 
20,50 Iragerile LOTO; 21,00 
Atl.-.iJiiu onglc — saxone 
(f); 2?,25 Lacu' Lcman și 
Lordul Byron (>’oj, 22,55 
Pariul Trio; 23,00 Știri 
23.05 Camei Planet Oh'rnp.

august 1997
(s); 10,30 Un câine cu i- 
maginație (s); 11,00 Muzică 
pooulară; 11,30 Coetr»- 
verse (do); 12,00 Soiri*  și 
credință; 12,30 Vedeta în 
papuci; 13,05 Calei 'oscoo; 
14,25 O femeie — un băr
bat și jumătate; 
Spitalul Universitar
15,35 Hollywood Top Ten 
(r); 16,50 Club Hawaă (1); 
1715 Alertă pe rlajă ți); 
18,00 Printre rânduri;
Muope’s ^hcw
Știri; 19,30 Giulia 
20.30 Observator;
Dincolo de lege (dramă); 
22,40- Știri; 23,00 Dragoste 
cir năbâdăi (s).

14,50

18.55 
'’’"T 
M; 

21,00

(T ANTENA I
l TV-DEVA 2

11,00 — 11,30 Muzică 
popăld*rn;  19,20 — 19,38 

. Săptămâna pe scurt fr);

C TVR 2 ) [PRO - TV]
8,00 Lupii acrului (s); 

i oas; 9,30 Se
res'-» '-iș-’n«e; 10.LJ Leo
nora rrnstein prezintă (s); 
11,00 TVR lași; 13,00 Me
moria exilului 
13,30 Misterele Sankt Pe- 
iersburgului (s);

românesc;

iersburgului (s); 14,30 Ce
bine e acasă (s); 15.00
Știri; 15,10 Bursa inven
țiilor; 15,30 D.a.; 15,55
Secretele nisipului (s); 16,50 
Sub cerul Indoneziei; 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Serala 
muzicală TV 19,00 Sensul 
tranziției; 20,00 Rendez
vous la Majestic (II); 21,00 
Reoriza a treia; 22,00 Jur
nal; 23,00 Frumoasa și 
Bestia (s); 0,00 TVM. Me 
sager; 0,30 Studioul șla
gărelor.

7,90 Desene animate;
8.30 Fiica oceanului (s); 
9,00 Super Abracadabra;
10.30 formula sec
12,15 Sport pe plajă; 12,30 
O căsnicie perfectă
13,00 News Radio (s); 13,30 
Bandit (s); 14,45 Lumea 
filmului; 15,15 Stan și 
Bran (s); 15,45 Steaua
speranței (f); 17,30 Noro
cosul (s); 18,30 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 
Amintiri din altă viață (co); 
21,55 Știri; 22,00 Foto- 
modele (s); 23,00 Știri; 23,20 
Prima pagină; 23,30 Pro
cesul etapei.

[bEVASAT+j

[ ANTENĂȚ)
7,00 Știri; 7,10 Misiune 

la Chicago (s/r); 
Poveștile prietenilor meț 
(r); 8,30 Nici o clipă 
plictiseală! (s/r);
D.a.; 10,00 Animal Show

8,00

de 
9,00

7,00 — 13,00 Reluări; 
17,00 Tombik 6 B.B.; 18,00 
Desene; 18,30 Deșertul 
vorbește; 19,ud La nord 
de paralela 60; 20,00 Stă
pânul fiarelor ff.a.jț 22.00 

-Amintiri din 1981; 
Camera ascuasă;
Stare de asediu; 1,00 Rha 
erotic.

23,00
23,30
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sau prin
— confe-

si revină curând.Cariatul. Fred Thelen spera 
ea «ari ajutoare, la prietenii săi hațegani.

PROMISIUNI NEONORATE
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Fontul primar al Ha
țegului, Marius Constan
ți nneu, ne pune in le
gătură cu jurnalistul ger- 
man Fred Thelen, sosit 
ta MataC cu un nou trans
port de ajutoare umani
tare. Confratele nostru 
este va bărbat încă tâ
năr, plăcut, agreabil in 
conversații. îi dă „mână 
liberă" dnei Ileana Me
drea să vorbească despre 
ei, despre misiunea lor 
in județul Hunedoara.

Sar cine este această fe
meie distinsă, energică, 
deși a trecut binișor de 
pntaia tinerețe, care îi 
însoțește de fiecare dată 
pa oaspeții germani în 
țara noastră ? Este o 
fifcn a Țârii Hațegului, 
trăiește de peste trei de
cenii In Germania, și 
când vine la Hațeg sim
te că ae 
la ai ei.
wartseavcă despre părin
tele său,
femei Medrea, un apro
piat al lui luliu Maniu, 
nici despre sine, ca fastă 
sportivă de performanță 
a Bneafiniei cu câteva de. 
cenăi ta urmă. 3-a inte
grat în societatea germa
nă U ajută pe acest 
mare sufletist Fred The- 

■iarist la un cotidian 
cu tiraj de 290 000 de e- 
scen^lare pe zi, cu o ex
periență de front în Af
ganistan, să-și ducă la 
capăt proiectele sale u- 
manilare.

II strigă pe Fred, care 
coordonează direct, îm
preună cu buna lui soție, 
descărcarea materialelor 
aduse și depozitarea lor 
în clădirea modestă în a 
cărei curte ne aflăm. Ni-1 
prezintă metodic: „Este 
Steed Thelen, ziarist in
dependent... visător.» am
bițios... responsabil cu a- 
jutorul umanitar in străi
nătate ad Crucii Roșii din 
Bad Sackingen, un fru
mușei oraș german de pe 
Valea Rinului". îmi ia 
carnețelul și face o schi
ță aumară pe care loca
lizează urbea lor — la 
mică depărtare de Frei
burg (Germania) și 
sel (Elveția).

D Întreb pe Fred 
când, de unde și de ce 
această preocupare. „Aș 
zice că este ceva lăun-

al 
să 
el,

întoarce acasă, 
Nu-i. place să

cunoscutul ao-

trie. Mi-am autoasumat 
această misiune umanU 
tară. Vreau să fac ceva 
pentru semenii mei din 
alte țări. Când am venit 
prima dată la Hațeg, a- 
cum trei ani și jumăta
te, mi-au plăcut foarte 
mult locurile, oamenii. 
Mi-am zis că voi reveni. 
Acum sunt pentru a șa
sea oară aici. Am deve
nit un fel de copil 
Hațegului. Și sper 
cresc și eu o dată cu 
cu locuitorii Iui*.

Apoi Fred îmi spune 
că orașul Bad Sackingen 
a primit o invitație pen
tru manifestările ocazio
nate de sărbătorirea Ha
țegului, că ei erau pre
gătiți de mult să vină 
aici cu un nou transport 
umanitar, că s-a aflat cu 
acest prilej la Hațeg în
suși primarul lor, patru 
muzicanți și un grup de 
vreo 15 turiști, toți bucu- 
rându-se de o primire a- 
leasă și de o ședere plă
cută la prietenii lor din 
Hațeg. „Bitte, eine me- 
ment !*,  
rijeze descărcarea 
nou aparat medical 
care l-au adus.

între timp, dna Ileana 
Medrea îmi spune că ve
nirea de acum a avut 

multe coordonate,

„Bitte,
șl aleargă să di- 

unui
Pe

Fred încercând să arun
ce și un sâmbure pentru 

^nașterea unei colaborări 
turistice, deoarece zonele 
Hațegului și Bad Sackin- 
genului au multe elemen
te comune din acest punct 
de vedere. Apoi îmi de
scrie cu lux de amănun
te pasiunea lui Fred de 
a prezenta în ziarul la 
care lucrează 
alte mijloace 
rințe, discuții, casete vi
deo — locurile și oame

nii din Țara Hațegului, in- 
vitându-i pe germani la 
ajutorarea lor. Așa se 
adună, prin donații ori 
prin cumpărarea la pre
țuri mici, o serie de lu
cruri, importante și de 
valoare, pe care el le a- 
duce la Hațeg șî la O- 
răștie. Face niște efor
turi deosebite și cu atât 
este mai mulțumit. Mai 
ales că nu cei bogați 
sunt largi la inimă și la 
pungă.

[ Revine Fred. II întreb 
l dacă va continua demer- 
’stil său, (Indiferent de si
tuația pdlîtică româneas
că dintr-un moment sau 
altul. Pare oarecum sur
prins de Întrebare, „Cru
cea Roșie este o organi
zație mondială, umani
tară. Nu are nimic comun 
cu politica. Noi vrem să 
ajutăm oamenii. Eu do
resc să-i ajut pe priete
nii mei hațegani. Oricum, 
sper că politica româ
nească actuală se va a- 
șeza într-o 
lă, că va 
democrație 
rioasă. 
gului, 
asta".

Din 
mion continuă să se des
carce colete și să se de
poziteze în interiorul fos
tei secții dermato-vene- 
rice a spitalului din Ha
țeg, propusă pentru dez
afectare. Fred mă roagă 
să-l mai scuz „eine 
ment*,  timp în care 
o scurtă conversație 
dna Steluța Rădoni, 
rectoarea Casei de 
tură Hațeg, și președin
ta, fără simbrie, a sub
filialei Hațeg din 
■Filialei de Cruce 
Hunedoara-Deva. 
mai prididește la 
du-i să ajute să 
lucrurile, să se

Ca 
eu

matcă norma- 
merge spre o 
autentică, se- 
fiu

voi
al Hațe- 
constata

imensul autoca-

mo- 
leg 
cu 
di- 

cui-

cadrul 
Roșie 
Abia 
rân- 

așeze 
întrețină

oaspeții, explicân- 
du-mi în germană ce oa
meni nemaipomeniți sunt 
aceștia. Se corectează re
pede și reportofonul în
registrează: „în acești
trei ani și jumătate, prie
tenii din Bad Sackingen 
au adus o mulțime de 
lucruri pentru orașul nos
tru: instrumetar medical, 
pături și lenjerie de pat, 
saltele, perdele, draperii, 
cărucioare pentru han
dicapați, cârje, doUă apa
rate Rdntgen, hăinuțe 
pentru copii, alte obiecte 
de îmbrăcăminte, multe 
altele. Acum, de aseme
nea, au venit încărcați, 
au dus o parte din aju
toare la Orăștie, iar al
tele la Hațeg. între aces
tea, un aparat de anali
ză a sângelui, cu 150 de 
analize pe oră, compu
terizat, de mare valoare 
și necesitate și un auto- 
furgon mortuar. Ca șl 
ei, în domeniul Crucii 
Roșii și noi facem totul 
voluntar".

La rândul său, dl Ni- 
colae Timiș, 
rul Hațegului, ne 
că la nivelul 
local se vor 
măsurile necesare 
tru acordarea clădirii și 
concesionarea terenului 
subfilialei Crucii Roșii 
Hațeg, că se va discuta 
cu medicii pentru a fa
ce și ei un efort benevol 
în această instituție, în 
beneficiul oamenilor bol
navi cu posibilități ma
teriale reduse. Pe aceas
tă temă, Fred Thelen a- 
duce precizări: „Dacă se 
va găsi înțelegere la fac
torii de putere locali ca 
imobilul să aparțină cu 
acte în .regulă Crucii Ro
șii, noi îl vom dota în 
continuare cu instrumen
tar medical și aparatură 
de specialitate, vom aju
ta la renovarea sa, pe 
bază de acte concrete, 
care să justifice orice 
cheltuială, încât să fiin
țeze aici un adevărat 
centru de sănătate mo
dern și eficient. Apoi mai 
vedem".

Nimic de adăugat în 
plus. Poate doar gândul 
ca acești oameni gene
roși să fie susținuți în 
demersul lor umanitar de 
a ne ajuta.

viceprima- 
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Un aparat de analiză a sângelui, din Germania, va fi de acum in posesia 
Hațegului. Foto: ANTON SOCACI
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ID1. Gheorghe Faur, din 
Deva, s-a adresat 
ției aducându-ne 
noștință că acum 
săptămâni, în 
23, situat pe bdul 
bal, sc. F, între 
doi și cinci s-a spart 
conductă de scurgere.

Deși s-a apelat la ser
viciul de specialitate 
RAGCL — 
ranjamente, 
la care 
mal mulțî 
tru a remedia- 
nea, aceasta încă nu s -a 
rezolvat. S-au început lu
crările, sculele și mate
rialele au fost lăsate în ap. 
nr. 47, oamenilor de 
la RAGCL dându-li-se de 
către proprietarul apar
tamentului un rând de 
chei pentru a avea ac
ces la coloană. Proprie-

redac- 
la cu- 

șapte 
Iblocul 
Dece- 
etajele 

o

al 
secția de -
— .secție de 

s-au perindat 
lucrători pen- 

defecțiu-

tarul apartamentului 47 
a făcut mai multe de
mersuri la factorii de de
cizie cu excepția directo
rului general. Cu toate 
că s-a adresat RAGCL- 
ului de nenumărate ori 
pentru a se rezolva si
tuația ivită între etajele 
doi și cinci, pici până în 
prezent nu s-a realizat 
mare lucru. S-au făcut 
mai multe promisiuni din 
partea lucrătorilor 
RAGCL, dar s-a 
stadiul 
Mai mult, 
tul nr. 47, 
ordine, s-a 
apa curge 
de la RAGCL 
locatarii scării 
blocul 23, ne-a 
cu amărăciune dl Gheor- 
ghe Faur. (C.P.).

de la 
rămas la 

promisiune.de
în apartamen- 

s-a lăsat dez- 
spart în 1 aie, 
iar meseriașii 

sfidează
F din 

mai spus

LA VAȚA DE JOS

CRESC EFECTIVELE DE ANIMALE
Este o realitate de 

necontestat că efectivele 
de animale au scăzut 
drastic in nltimii ani și 
mai scad tacă prin abe
rantele măsuri ale 
vernului Ciorbca, 
„gâtuit" 
tehnice 
tu'izatc 
mare 
potențial ridicat. în 
trast însă cu această 
dința, se constată că 
gospodăriile populației a*  
cest fenomen nu este 
prezent decât în mică 
măsură. Acest fapt se ex
plică prin aceea că oa
menii de la sate au re
intrat în posesia pămân
tului la care aveau drep
tul prin aplicarea 
fundului funciar, 
creșterea animalelor, 
este cazul șî 
Vata de Jos, 
îndeletnicire 
Valorificarea 
furajere și 
venituri bănești 
mentarc.

complexe 
deja bine 
și rostuite, 
capacitate și

: gu- 
care au 

zoo- 
orga- 

de 
cu 

con
ten
ta

Legii 
iar 

cum 
în comuna 
reprezintă o 
ce asigură 

resurselor 
obținerea de 

supli-

75 capete la 
cu 15ft Ia por- 

18o la ovine

Dintr-o situafie statisti
că recentă am putut afla 
că în comparație cu 31 
decembrie 1996 în pre
zent efectivele de ani
male deținute de către 
crescătorii din comuna 
Vata de Jos sunt mai mari 
cu circa 
bovine, 
cine, cu 
»-a.

Oamenii din Vața do 
Jos sporesc efectivele de 
animale nu numai pentra 
că 

tru 
mai 
Sunt 
fi 
embrloane 
ferme, 
so numără cele 
Nicolac Trif din 
diște, Nicolae Bărăștean 
și Pavel Miț din Birtin, 
Gheorghc Bretoțtean din 
Tătărăști, Tereza Cristian 
din Ocișor ș.a. (B.T.).

ele aduc bani ta 
ospodărie, ci și pen 

a asigura folosirea 
bună a pământului 
gospodării 
considerate 

de
Printre

NECAZUL PENSIONARILOR

intemperiile at- 
Cu toarte a

Oameni care în de
cursul unei vieți întregi 
au muncit în cadrul CFR- 
ului astăzi pensionari sc 
confruntă cu neajunsuri 
ce le amplifică grijile zi
lelor și așa destul de
amărâte. Se știe că CFR- 
iștii sunt cei care în
fruntă cp stoicism gerul, 
canicula, 
mosfcrice..
cestea ei sunt printre cei 
mai fideli acestei pro
fesii grele și riscante și 
arareori o abandonează.

Astăzi o parte dintre ei. 
pensionari, locatari ai blo
curilor' CFR Sîmeria Triaj 
sunt amenințați de a fi 
scoșj din locuințe dato
rită- faptului că acestea 
sunt apartamente sau 
locuințe de ser /iciu.

De la L 9 Simeria 
s-au înmânat adrese prin 
care se solicită 
rea locuințelor în 
de 15 zile. La 
din Simeria Triaj 
tat apartamente 
rioade îndelungate 
fost locuite de 
meni iar o parte dintre 
acestea sunt accentuat 
degradate. Este adevărat 
că unii pensionari 
unde se duce, dar 
s«t confruntă cu

ii

elibera- 
temen 

blocurile 
au exis- 
care pe- 

»-au 
către ni -

au 
alții 

lipsa

care pot 
c» »i 
viitoare 
acestea 
ale lui 
Priho-

C.F.R
transport, 
comandat 

spus că

banilor pentru 
Astfel E A. și-a 
vagonul. I s-a 
fiind pensionară CFR, a- 
eesta 1 se atribuie gra
tuit 1 .a sosirea vagonu
lui, însă, i s-a cerut să 
plătească pe loc suma de 
peste un milion lei până 
la Botoșani, în ideea că 
acesteia îi vor fi restițuiți 
la sosire de către 
gionala CFR 
nicidecum de cea 
Timișoara pe raza 
și-a desfășurat 
tea. Pentru a putea 
strângă acești bani /fe
mela lucrează la câmp la 
diferiți cetățeni.

Este adevărat că unde-î 
lege nu-i tocmeală și 
apartamentele sunt 
licitate de către cei rare 
prestează munca în pre
zent în cadrul CFR-ului, 
Dar găsirea unei soluțH 
de către _ ‘
Timișoara 
rea acestei
la procurarea 
cesari plătii transportului 
sau procurării unei alte 
locuințe pare normală Să 
nu uităm că există un cod 
nescris al ojneniei.

Re-
Botoșani, 

din 
căreia 

activita- 
că

că 
so-

Regionala CFR 
prin amâna- 

decizii ; aia 
banilor ne

ZINA VESESCU
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• „Toată truda omului 
este pentru gura lui, șl 
totuși poftele nu i se 
împli-.esc niciodată*';

• „Mai bine ce vezi cu 
ochii decât frământare de 
pofte neîmplinite, și a 
ceasta este deșertăciune 
și goană după vânt".

• „(Se este omul, se 
cunoaște după numele 
care i s-a dat de mult: 
se știe că este din pă
mânt, și nu poate să sc 
judece cu cel ce este mai 
tare decât el";

• „Căci chiar dacă 
face multă vorbă, care

• Ne învață un înțe
lept: „Când vei fi supă
rat pe cineva, să știi 
că e bine să folosești 
aceste trei faze succe
sive de Imprecații: - 1) 
De azi nu îți mai salut 
decât umbra ; 2) Te trec, 
«ie azi, definitiv în rân
dul obiectelor; 3) Refuz 
să vin martor al apără
rii la judecata ta de 
apoi". • Un tânăr — 
moștenind o mare avere 
— a pus pe ușa casei 
sale, la-ndemâna tuturor 
vizitatorilor care cer ceva 
miliardarilor, o plăcuță

S-a născut în Vinegar 
Hills — Indiana, statul 
Pennsylvania, Ia 20 mai 
1908. A renunțat la ar
hitectură, pentru o scurtă 
carieră teatrală la New 
York, după care debutea
ză la „Metro — Goldwyn 
— Mayer” cu .„The Mur
der Man" (In umbra scau
nului clectricj — 1935, în 
regia lui Tim Whelan.

A abordat aproape toa
te genurile (80 titluri), în
cepând cu comedia „You 
Cant’t Takc It With You" 
(Nu o poți lua cu tine) 
—- 1938, regia Frank Ca
pra, cu filmul de aviație 
„Strategic Air Command" 
(Comandamentul Aerian 
Strategic) — 1955, regia

CLIPA DE PURITATE
DIN 1 RUM USETEA SI ÎNȚELEPCIUNEA 

BIBLIEI
doar înmulțește deșertă
ciunea, ce folos are o- 
mul din ea?

Căci cine știe ce este 
bine pentru om în viață, 
în toate zilele vieții lui 
de viețuire deșartă, pe 
care Je petrece ca o um
bră? Și cine poate spune 
omului ce va fi după el 
sub soare?";

• „Mai mult face un

Actorul care a ajuns ... general
Anthony Mann, sau „po- 
licier"—ul „Vertigo" (A- 
mețeala) — 1958, în regia 
lui Alfred Hitchcock.

începând cu anii ’50, 
James Stewart este unul

JAMES STEWART

din cei mai cântați actori 
pentru genul western; 
turnând 20 pelicule, din 
care menționăm: „W;in - 
Chester ’73" — 1950, regia 
Anthony Mann, „Broken 
Arfow" (Săgeata sfărâ
mată) — 1950, regia
Delmer Daves, „The Man 
from Laramie" (Omul din 

nume bun decât untde
lemnul mirositor, și ziua 
morții decât ziua naș
terii";

• „Mai bine să te 
duci într-o casă de jale 
decât să te duci într-o 
casă de petrecere; căci 
acolo îți aduci aminte 
de sfârșitul oricărui om, 
și cine trăiește, își pune 
la inimă lucrul acesta";

Laramie) — 1954, regia 
Anthony Mann sau „Two 
Rode Togeter" (Doi că
lăreți împreună) — 1961, 
regia John Ford.

Are creații notabile în- 

tr o „trilogie" biografică: 
interpretează pe Mar - 
shall Williams, inventa ■ 
torul carabinei automate 
iîn „Oarabinje Williams" 
— 1952 regia Richard 
Thorpe, pe celebrul com
pozitor Glenn Miller în 
„The Spirit of St Louis 
(Povestea lui G.M.) —

• „Mai bună este în
tristarea decât râsul; 
căci prin întristarea fe
ței inima se face maî 
bună";

• „Inima înțelepților 
este în casa de jale, Iar 
inima celor fără minte 
este în casa petrecerii";

• „Mai bine să asculți 
mustrarea înțeleptului 
decât să asculți la cân
tecul fără minte; căci 
râsul celor fără minte 
este ca pârâitul spinilor 
sub căldare. Și aceasta 
este 0 deșertăciune".

1954, regia Authony 
Mann ți pe aviatorul 
Charles Lindbergh în 
„The Spirit of St. Louis" 
(Spiritul de la S.L.) —
1957, in regia lui Billy 
Wilder.

Intre anii 1941 — 1945 
s-a aflat în cadrul 
Forțelor aeriene, acțio
nând în Europa . A ajuns 
la gradul de general, 
fiind distins cu 12 ordine 
și medalii. L-a avut 
radio — telegrafist de 
bord pe viitorul actor de 
comedie Walter Matthau. 
S-a stins din viață la 
2 iulie 1997, la Los An
geles. !.

ADRIAN CRUPENSCIII

I
•te

I
*

I*

I*
I
I
Ite
I
i*

|ftQtfWMJfi^S'*vv"»rw “>r»r»rwv'Wvv>r»rw-irvvvV' .S'te^Jli'.'. ‘«*- ’1,V

gr CUVÂNTUL LIBER 1
WWA.................... ................................. ........................ ...............

„Apa—seva vieții pe pământ..."
A spus-o genialul 

Leonardo da Vinci: „Apel 
l-a fost dată puterea 
magică de a deveni seva 
vieții pe pământ".

Indira Gandhi — fos
tul prim—ministru al 
Indiei — își intitulase 
editorialul dîntr-un nu
măr al revistei „Sânte 
du monde" — număr 
care fusese dedicat de
ceniului apei — «u 
denumirea sugestivă de 
„'Divina apă".

Mitologia vechilor 
greci ne impresionează 
prin marele număr de 
zeități ce revin apei, în 
multitudinea ei de for
me și ipostaze. Așa, de 
exemplu, alături de arhi
cunoscutul Poseidon — 
peul mărilor și ocea
nelor, întâlnim zeități 
mai puțin cunoscute ca 
Okeanos și sora acestuia 
Tethys. Tot între zei
tățile apei mai figurează 
apoi Glaucos — zeul vie
ții mării, Typhon — zeul 
uraganelor, Eol — zeul 
vânturilor.

In cea mai veche scrie
re indiană „Rig—Veda" 
stă scris: „Voi apelor I 
Voi care reconfortați 
aducându-ne nouă forță, 
sănătate, grandoare Și 
bucurie".

Pentru Novalis, apa
— acest copil primordial
— nu poate fi detașată 
de faptul că pe pământ, 
cel puțin, ea ne apare 
ca un fruct al dragos
tei și al uniunii dintre 
pământ șl cer. Novalis 
nu se arată surprins de 
faptul că vechii înțelepți 
au văzut în apă origi

nea tuturor lucrurilor.
In vechile texte hin

duse se precizează că 
„totul era apă, iar vastele 
întinderi lichide nu a- 
veau margini". De ase
menea, în cosmogonia 
babiloneană se preci
zează că la începutul 
începuturilor, când după 
credința comună nu e- 
xista nici cer șl ntd 
pământ, totul se reducea 
la o materie nedife
rențiată, și anume la 
apele primordiale.

Vorbind despre chi
nul setei, straniul An
toine de Saint Exupery 
conchide folosind o ana
logie de neuitat: „Setea 
e gelozia apei. Găol 
cei morți de sete nu 
s-au stins din pricina 
vreunei boli, fie ea 
chiar ciumă, care te 
îndobitocește și smulge 
din tine gemete slabe.
Apa te fac- să urli, | 
pentru că o dorești. Și | 
vezi pe alțî. în vis «um J 
o beau. Și te simți tră- » 
dat de apa care curge | 
prin al că parte a:do - * 
n)a feme'i care zâm- | 
bește dușmanului tău". •

Pe cada de ba’^ a I 
regelui chinez ®lng * 
Tang erau gravaie cu- | 
vintele: „Reînnoiește-te J
complet în fiecare zi; k 
fă-o din nou, și încă o I 
dată, șl veșnic la fel, l 
întocmai cum face na- ț 
tura". |

Ceea Ce a scris înțe- J 
leptul rege chinez pe | 
cada băii sale, ar merita I 
a fi scris pe însuși J 
frontispiciul naturii. |

ILIE LEAIIU '

I
■

1

1.

2.

3.

I.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Luați-vă timp pentru lucru — este prețul J 
succesului; i
Luați-vă timp pentru a gândi — este f 
izvorul puterii; j*
Luați-vă timp pentru joacă — este secretul » 
tinereții; î

Luați-vă timp pentru citit — este funda- | 
mentul cunoștinței ;
Luați-vă timp de închinare — este auto- f

venerație și spală praful pă- ț
—noștri ; »

a ajuta și a vă *
este sursa fericirii; I

stradă spre ’ 
mân tul ui de Pe ochii 
Luați-vă timp pentru 
bucura cu prietenul — 
Luati-vă timp să iubiți — este sacramentul 
vieții; 
Luați-vă timp 
spre stele ; 
Luați-vă timp 
care ușurează 
Luați vă timp 
pretutindeni în natură;
Luați-vă timp pentru sănătate — este 
adevărata bogăție și tezaur al vieții...

HENRY DAVID THOREAU 
(1817—1867) 

scriitor, poet șl biolog american
Selecție de ILIE LEAIIU

să visați ridică

și a vă L 
fericirii; • 

cramentul |
I 

sufletul 1

să râdețl — este 
sarcina vieții ;

pentru frumos

cântecul

pe care a scris: „Serețl 
tot ce doriți, cu exoep- 
ția banilor ; ei constituie 
singura amintire lăsată 
de tatăl meu". • De 
multe ori ml s—a repro— 
șat ironia cu care mi- 
am tratat semenii. Mi 
s-a reproșat îndrăzneala 
de a ironiza persoane 
importante. Da, recu
nosc că acest tip de 
îndrăzneală înseamnă a 
spune adevărul cu orice 
rise. A <pune adevărul, 
în așa f»l încât cel care 
nu merită stimă să nu 
te mai stimeze... • 6unt

într-o »\ațit specială Infern" regretatul A- 
cu „nemișcătoarele" din drian Dohotaru propunea 
«ass în care trăiesc, Eu- - cu multă ironie

LAplRlNT
erorile din jar mă pri
vesc eu o tandră com
plicitate ș! — știu — 
șușotesc după ieșirea 
mea.„ • In „Jurnal din 

Insolite congrese: „con - 
greșul divorțaților o 
singură dată, al celor 
divorțați de două ori, de 
trei ori șl al eelor. di

vorțați de mai multe 
ori (până la șapte I), 
combinat «cu congresul 
pe secții al concubi
nilor, al necăsătoriților, 
ol văduvilor, împreună 
cu congresul de protest 
Bl tndrăgostiților șl al 
logodnicilor In floare sau 
al celor «are au rupi 
logodna, eventual, îm
preună cu al tinerilor 
căsătoriți cu dispensă, al 
celor căsătoriți din gre
șeală, din Interes, din 
p 11 « 11 s e a H al 
bigamilor și al celor 
care sunt despârțîțl în' 

fapt de mai mulți ani, 
șl car« nu divorțează 
de frica unor consecințe 
politice, de dosar, de 
teama de a nu pierde 
casa, mașina, din cauza 
copiilor etc.". • Mi se 
pare ieșit din comun 
ca într-un grup de oa
meni să t® poți înțe
lege din priviri cu cine
va, un zâmbet diseret 
să Însemne o întreagă 
poveste, un cuvânt „ba
nal" să spună totul în 
legătură cu povestea 
tainică a două ființe

ILIB LEAHU

is ........ ... .... V
• Duminică, 17 august 1997
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ] TIMBRE

———

■ „Două feluri de promisiuni sunt sfinte: ' 
cele făcute unui copil și cele făcute unui duș
man".

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

Cu HENRY de MONTHERLANT (1896—1972),

— poet, dramaturg, romancier și eseist

francez, membru al Academiei Franceze.

• „Generozitatea este întotdeauna jertfire 
sine. Această jertfire este însăși esența 
nerozi tații".

însăși esența

• „Unde nu e greutate, nu e glorie".

• ,Nu-I scoate 
deodată curajos".

din fire pe laș, ca să nu 1

• „Cu ce să-ti 
riri?"

umpli viața

. r

r 
de 

ge- ’
■

■
1

i
I*
I

I

faci

dacă nu cu indato-

POLIȚIA E
0 Un polițist intră în- 

tr-un butici
— @e aveți în magazin?
— Inventar.
— Bine, dați-mi două 

kilograme!
i0 Un polițist intră în 

hotel la ora șapte dimi
neața se așază în fața 

C UMOR Q
unei camere și rămâne 
acolo nemișcat până seara. 
O cameristă îl întreabă:

— De ce stați aici, dom
nule polițist?

— Șeful m-a trimis să-i 
păstrez o cameră până 
diseară-.-
0 Gaporal, scoate ca

pul pe geam și vezi dacă 
merge girofarul!

CU NOI...
— Da! Nu! Da! Nu!
0 Nene, stai puțin să-ți 

spun un banc cu polițiști!
— Bă' copile- estl ne

bun? Eu sunt polițist.
— Lasă că ți-1 explic 

până înțelegi!
O De ce are un poli

țist vara mintea cât o 
nucă?

— Fiindcă 1 se dilată!
0 Polițistul sună la ușa 

unui apartament. Iese un 
bărbat și întreabă:

— Ge doriți?
— Am primit o recla- 

mație, domnule, că dum
neavoastră, aici, îl ma
sacrați pe Beethoven...

0 — Tată. de ce merg 
polițiștii câte doi?

— Pentru că until știe 
drumul la ducere. iar 
celălalt — drumul la în- 
toarcere-.-

Am o corespondență 
mai vastă decât majori
tatea oamenilor, deci și 
o mai mare cheltuială 
în această direcție. Hâr
tie de scris, plicuri și 
timbre. Timbrele care 
se tot scumpesc parcă în 
ciuda tuturor care mai 
au dorința sau mai bine 
spus curajul să cores-

CLEPSIDRA)
pondeze in diferite col
țuri ale țării și ale lu
mii.

fiu ocazia sărbătorilor 
am expediat obișnuitele 
felicitări ce se trimit 
cu această ocazie. Fru
moasele ' imagini cu ouă 
roșii, iepurași, flori și 
puișori au fost „frumoa
se" și la preț- Dar așa 
este obiceiul si toate 
acestea intră în bucuria 
și frenezia sărbătorii- A- 
bia când am cerut un 
timbru pentru Ungaria 
pe cerul Bucuriei au a-

părut norii. Timbrul până 
In țara vecină și prie
tenă costă cât o pâine 
și jumătate, având în 
vedere că pâinea nu mai 
este subvenționată-.. Ce- 
să-i faci- sunt cheltuie
lile de transport în stră
inătate.

Dar adevărata revoltă 
a fost când- la rândul 
meu. am primit o feli
citare din aceeași țară 
vecină al cărei timbru 
avea valoarea transfor
mată în pâinea de la 
ei doar cât un sfert de 
pâine! Să fie totuși Ia ! 
noi pâinea la preț atât 1 
de mic sau distanța De
va — Budapesta este mal 
mare decât Budapesta — 
Deva? Sau poate nici 1 
una nici alta ci e o 
problemă de sistem?!

Poate, cineva se va 
gândi și la acest aspect 
sau poate- mai e mult 
până vom intra cu totul 
în Europa și distanțele I 
nu vor mai fi conside- r 
rate atât de mari.-- I

INA DELEANU I

• „Câteva ființe — întotdeauna femei — iau 
asupra lor, pentru noi, tot devotamentul, tot ajutorul, 

" toată mila, din care ceilalți nu ne dau nici o firi" 
ț mitură".

• „Să nu crezi niciodată nimic din ce se spune * 
j despre tine, chiar dacă e de bine. Există o singură " 
I persoană care te cunoaște: tu însuți". *

Selecție de ILIE LEAIIU FSelecție de ILIE LEAIIU

Ducele de Sandale, care 
aspira la titlul de prinț 
datorită faptului că mama 
lui era fiica naturală a 
lui Henrio al XIV-lea, 
vorbind prințului de Gon- 
de despre părinții lui spu
nea întruna: Domnul, ta
tăl meu, doamna, mama 
mea...

Sonde, enervat de stu
pida înfumurare a duce-

intAmplâri cu
lui parvenit, se adresă 
scutierului zicând: ■>

— Domnule scutier al 
meu, aleargă și spune 
domnului vizitiu al meu 
să pună domnii cai al 
mei- la trăsură-

— O —
Proprietarul unu! han 

de țară a servit regelui

OAMENI CELEBRI
George al II-lea al An
gliei- care era arestat, un 
ou, și i-a cerut drept 
plată două guinee — o 
sumă de-a dreptul fan
tastică.

Regele i-a zis surâzând:
— S-ar părea ca ouăle 

sunt foarte rare pe aici!
— Oh, nu sire, i-a răs

puns hangiul, nu ouăle 
sunt rare pe aici, ci regii- 

— O —
Henrio al IV-lea a în

trebat o tânără de Ia
curtea Iui. de frumusețea 
căreia se simțea atras,
pe unde se poate trece
pentru a ajunge în ca
mera ei-

— „Prin biserică, sire" 
i-a răspuns fata.

• ■

SA NE PUPĂM, IUBITO...

:: (Desen după natură)

Să ne pupăm pe stradă, Coryntină, 
Cum șade bine puilor de daci, 
Că n—on*  fi pentru asta mai săraci, 
Sau mai băgați in bârfă, ca în tină... 
Să ne pupăm — pupatul e la modă, 
Precum și vorbele — vulgarități, 
Drept apanaj al bunei libertăți 
Atât de cumsecade. Și comodă. 
E vremea libertăților depline, 
Când un scuipat e zero absolut, 
Când bunul simț primește câte-un
Chiar de la indivizi cu ghete... fine. 
Să ne pupăm, iubita mea, pe stradă, 
Și, afișând un zâmbet idiot, 
Să spunem că ne doare fix în cot 
Că lumea se oprește să ne vadă...

DUMITRU HURUBA

șut

■.•.W.'.'.'AVA'AVJ

PUZZLE

ORIZONTAL: 1) Scuturi ale Unirii, 
trecute peste Garpați; 2) Masca metalică 
a adevărului disimulat — Vorbă păgână 
rostită în numele Domnului; 3) Tesale 
autohtone pentru coafura unor pletoși 
— Cioburile de lut ale unei întinderi 

■ ■■■■

verzi; 4} Înregistrați birocratic doi cu 
mapa, trei cu sapa! — Gostum distins 
pus peste trupul unei idei; 5) Fata mor
gana în viziunea flămânzilor — Zbură
toare temerară peste genuni de apă; 6) 
Strânsură de cuviință după cumpăt și 
silință — Arătatul cu degetul mai puțin 
protocolar; 7) Spice crescute din seva 
aceluiași pământ — Gonținut de bază 
extras dintr-un raport!; 8) Probă minoră 
într-o culpă disimulată — Decizie a sor
ților prefigurând viitorul; 9) Dirijează 
viiturile după conformația terenului — 
Programat pentru televiziune... în secret; 
10) Tărâmul intangibil al speranțelor de
șarte.

VERTICAL: 1) Exemple negative vi
zând codul bunelor maniere; 2) Produs 
de serie din piele neagră — Replică 
autohtonă la măiestria unui cowboy; 3) 
Căpetenie dată jos de către pieile roșii 
— Travesti—uri maxi pentru slujbașii ce
rului; 4) Fixați efemer pe ondulații per
manente — Formulă condensată pentru 
trecerea în posesie ; 5) Gavaler de pază 
în armură de fier — Glasul deznădejdii 
în fața neîmplinirilor; 6) înscrise ft cu
vânt când sc pleacă la șef! — Benefi

.1 - 

ciari ai unei bogate culturi tehnice; 7) 
Cuvinte potrivite pentru o poftă de lup
— Guprins cu acuitate de un dor... usu- 
cător; 8) Mutare făcută în criză de timp
— Nume palindromic de fată chemată 
în zadar!; 9) Ciulin agățat de fracul e- 
ducației — Epitetul cenușiu al traiului 
monoton; 10) Unități speciale pentru 
călătorii pe calea undelor.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„LA MARE" 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTA TRECUTA

1) ARAGI — INEG; 2) RADA — AGATA; 
3) ATAMAN — VEL; 4) BA — AMA- 
RARI; 5) TATA — AL — C; 6) P — 
MA — EȘEC; 7) ONIRICA — AM; 8) 
TUR — CARENA; 9) ORARE — ICAR; 
10) PILE — ATOLI.

Soluția problemei din nr. trecut:
1. b8D Rc6
2. Da8 mat
1. -------- Rc4
2. Dg8 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:

Alb: Re8, Dc4, Nd8, p : c5, h3, h4.

Negru: ReS.

.......  .... ...................... -M- ■ ............................... ...... ■ ■■■•■ • • ■■
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SFINȚI DE SIMȚIRE ROMANEASCA

Sî. Martir Constantin
Brâncoveanu

[Urmare din pag. 1)

• i

t
f

serica Ortodoxă din Tran
silvania împotriva acțiu
nilor agresive catolice 

I sprijinite cu forța de 
! Curtea de la Viena ți, 

după cum notează călu- 
; gărul atonit Isaia, în a- 
; nul 1688: _A:n trecut prin 

Ardealul care s-a lepădat 
de turci, și s-a supus 
cezarului. Sunt mulțî oa
meni binecredincioși de 

, lege grecească (ortodoxă 
| — nai.) acolo, care au

Începui să fie siluiți in 
> credință de papistași... în 
I Ardeal e mare supărare 

și suspinare din pricina 
i acestei siluiri a creștinilor 

ia unice, căci sub jugul 
turcesc aveau greutăți nu
mai eu dările iar în cre- 

'• dinți nu le venea silă", — 
care Sg afla in raporturi 
apropiate cu domnul mun
tean. A ridicat biserici 
la Sâmbăta de Sus, la 
Ocna Sibiului, refăcând 

i multe atte biserici și tri
mițând periodic ajutoare 
in cărți de slujbă, odăj
dii, baai, obiecte de cult 
și altele.

Grija lui Constantin 
Brâneoveanu pentru soar
ta românilor ortodocși din 
fPransilvaaia a constituit 
b dimensiune a politicii 
■ale naționale, încadrată 
ta contextul preocupărilor 
■ale pentru păstrarea cre
dinței ortodoxe pe plan 
mondial.

El a devenit simbolul 
salvării șl supraviețuirii 
■rtodoriei amenințată din 
mai multe direcții (impe
riul otoman ți Curtea Ca. 
tolică de la Viena).

După luni de zile, când 
t s-au aplicat tratamente 
de umilire pentru degra
darea fizionomiei morale, 
pentru nimicirea a tot 
«e este uman In ființa sa 
Mnut desouiț, fără îngri
jire Igienică, cu familia, 
soția și copiii în închi
soarea Ediculc, tratați cu 
josnicie de paznici, me. 
®eu bruscați, mereu lo- 
•Iți, mereu flămânzi șl 
Însetați. In ziua de 15

• *•*•*•*•••»

august 1714 când cucerni
cul domn împlinea exact 
60 cie ani, când românul 
creștin participa în ge
nunchi la Sf. Liturghie a 
Adormirii Maicii Domnu
lui, apărătorul români
lor și al creștinătății or
todoxe este scos cu în. 
treaga familie din tem
niță, judecat și condam
nat la moarte prin deca
pitare.

Doamna Maria, soția 
sa, a recuperat rămășițele 
pământești ale marelui 
Domn din mare și le-a 
îngropat în mănăstirea de 
pe insula Helki din Ma
rea Marmara și după 
aproape 6 ani, în secret, 
le aduce în Biserica Sf. 
Gheorghe din București, 
ctitoria sa, așezându-le sub 
o lespede fără nici o 
scrisoare. Doar deasupra 
o candela mereu aprinsă 
va dezvălui mai târziu 
taina mormântului și data 
reînhumătii: anul 7228 
(1720), iulie 12 zile.

Marele cărturar Nicolae 
•I orga încheie monumen
tala sa carte despre 
Constantin Brâncoveanu 
cu alese cuvinte, care ar 
trebui dăltuite ca epitaf 
pe mormântul său: „Astfel 
pieri acela care, prin le
găturile sale culturale cu 
Ardealul și comitatele ex
terioare, ca și cu Banatul, 
prin înrâurirea statornică 
pe care bogăția și autori
tatea lui o exercită în 
Moldova și chiar prin 
multele lui legături de a- 
faceri cu fruntașii negus
tori macedoneni, repre
zenta din București în 
pașnica și trainica formă 
a culturii, unitatea indi
solubilă a organismului 
național românesc".

„...Sfinte Constantin 
Brâncovene să mijlocești 
la Bunul Dumnezeu să ne 
trimită pace, sănătate, li
niște, împăcare, bună con
viețuire, îndestulare, să 
ne ferească de venirea 
străinilor asupra noastră, 
să reunească pe toți cei 
de un neam cu patria 
mamă șl să ne miluiască 
pe noi care îi cântăm: 
ALILUIA".

• *■*•*■*■*•*•

îDemolatorul (8—11); Jerry 
Maguire (12—14); • „PA
TRIA" ORĂȘTIE: Panică 
în tunel (8—11); Cele
două fețe alo dragostei!; 
(12—14); • „LUCEAFA-i; 
RUL" VULCAN: Eraser? 
(8—11); Striptease (12—L 
14); • „DACIA" HA-;! 
ȚEG: Panică în tunel;! 
(7—10); Desperando (11—;! 
13); • „LUMINA" ILTA:j! 
Politi't la San Francisc' Ji 
(8—10); • „MUREȘUL" J; 
SIMERIA: Dragonul d- J; 
aur (8—10); • „RETE-J; 
ZAT“ URICANI: Armata!; 
celor 12 maimuțe (8—![ 
10). !;

% ?
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CINEMA
• „PATRIA" DEVA: 

Trainspotting (8—11); Iu
bire și sacrificiu (12—14); 
• „FLACARA" HUNE
DOARA: Doamna și va
gabondul (8—11); Dante’s 
Peak (12—14); • „PA
RANG" PETROȘANI: 
Striptease (8—11); Dra
gonul de aur (12—14); • 
„CULTURAL" LUPENI: 
Vii sau morți (8—11); 
Misiune imposibilă (12— 
14); • „ZARAND" BRAD:

Eraser
(12-
HA- 

tunel
Desperando (11— 
.LUMINA" ILTA:<

țr-. ......... • •"........
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Dans thailandei.

prezente

fața Ca- 
a fost 
alt mo- 
înm&na- 
festiva-

interpreta-

Inierpret thailandez 
deosebita lui tobă tir 
toi!

fiecăruia pe

fost 
an- 

con- 
Do-

Festivalul intarnatiml de folclor SARMIZE6ETUSA

0 SARBATOARE A JUDEȚULUI
Realizat din do>i in doi 

ani, sub egida Organiza
ției Internaționale de 
Folclor (I.O.V.), Festiva
lul Internațional de Fol
clor „Sarmizcgetusa" a 
debutat în 1992 și este 
itinerant, continuându-se 
în Ungaria, Cehia șl 
Austria. Este singurul 
festival românesc inte
grat în suita festivaluri
lor europene. După cum 
ne preciza dl loan Sicoe, 
inspector șef al Inspec
toratului județean de 
cultură, în zilele de 8—13 
august, „județul a fost 
în sărbătoare", festivalul 
parcurgând mai multe 
orașe și comune (Deva, 
Hațeg, Geoagiu-Băi, Cos
tești, Simeria, Brad, Că- 
lan, Orăștie și Hunedoa
ra). La organizarea celei 
de-a patra ediții au con
tribuit Ministerul Cul
turii, Prefectura, Consi
liul județean, Inspecto
ratul Județean de Cultu
ră și Centrul de Creație 
Populară al județului.

Dintre formațiile pre
zente în județul nostru 
îșl vor continua turneul 
european ansamblurile 
din Thailanda și Egipt 
Iar de la noi, ansamblul 
„Getusa" al Centrului 
Creației Populare Deva 
va participa la manifes
tările din Ungaria șl 
Austria „Doina Mure
șului" Orăștie reprezen- 
tându-ne în Cehia. La o 
următoare ediție a festi
valului, I.O.V. va desem
na alte grupuri și ansam
bluri, hunedorenii având 
posibilitatea să cunoască 
folclorul altor popoare. 
Căci, așa cum se subli
nia în prezentarea spec
tacolului final de la Hu
nedoara, nu este doar 
preocuparea românilor 
păstrarea acestor comori 
străvechi, ci și a tinerilor 
din alte țări.

Miercuri, actuala edi
ție a festivalului a ajuns, 
așadar, la momentul său 
final. Pe măsura semni
ficației acestui moment,

. £ lU|

municipiul Hunedoara 
gazda ceremoniei de în
chidere a festivalului — 
șî-a așteptat invitații în- 
ir.o atmosferă de săr-’ 
bătoare. Pe sub ghir
lande multicolore împo
dobind centrul orașului, 
parada ansamblurilor fol
clorice a atras privirea 
și interesul tot mai mul
tor trecători.

Spectacolul desfășurat 
pe platoul din u ' 
sei de Cultură 
precedat de un 
meni festiv — 
rea trofeelor 
lulul ansamblurilor par
ticipante, aceasta simbo
lizând în fapt aprecierea 
evoluției 
parcursul întregului festi
val Spectacolul a 
deschis de taraful 
samblului „Getusa", 
dus de taragotistul 
rel Sparlos. A venit a- 
poi rândul formațiilor 
invitate să prezinte spec

tatorilor frumusețea 
ineditul cântului, jocului, 
și portului popular spe
cific țărilor reprezenta
te și, deopotrivă, 
virtuozității 
tive. La acest spectacol 
festiv au fost 
toate ansamblurile stră
ine (mai puțin un grup 
italian, care a plecat mai 
devreme): Bulgaria, Croa
ția, Egipt, Grecia, Italia, 
iugoslavia, Thailanda, 
Țara Bascilor și Unga
ria (cu două grupuri). Ca 
de fiecare dată, specta
colul a fost încheiat de 
formația gazdă, acum 
ansamblul „Hațegana" al 
Casei de Cultură Hune
doara.

Generozitatea gazdelor 
hunedorene a fost remar
cată și cu ocazia mesei 
festive din finalul ma
nifestării; la cantina — 

restaurant „Siderurgistul", 
aceasta a fost pregătită 
pentru 500 de persoane, 
într-o ambianță decora
tivă deosebită.

întreaga 
a festivalului a fost 
semnul bucuriei atât 
partea localnicilor, a 
ror ospitalitate nu 
dezmințit,- cât și a artiș. 
tiior, care au venit în 
întâmpinarea spectatori
lor cu o varietate 
cântece, dansuri și 
tume Dear ploaia a 
turbat, la Costești 
parțial la Sălan, această 
sirbătoara a județului.

Limbajul universal al 
cântului și jocului i-a 
ajutat pe tinerii artiști 
să comunice nu doar în
tre ei, ci șl cu specta
torii Frumosul exprimat 
prin varietate și armonie 
t-a apropiat, favorizând 
legarea unor prietenii 
între intcrpretL cfiștlga- 
rea admirației și simpa
tiei publicului.

VIORICA ROMAN, 
GEORGETA BÎRLA

de 
cos- 
per-

Și

desfășurare 
sub 
din 
că- 
s-a

.4 L ’ <

M. ■»

Ansamblu dc dansuri din Ungaria,

■■

----

ANTON SOCAGi

♦ Sâmbăta, 16 — Dumllk5- 17 1997ANUL IX • NR. 1952



» * .

CUVÂNTUL LIBER .
■ a.

cotidian ^independent :<
I_*_ 1*:  .*  * * * .*1*  _*_*_*_*_*_*.*.*  *.*■*■*  *_*_*_*_*_*  •«••••••••••••••••» —-

MAGAZINELE VALENTIN
1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, Str. Libertății, Bl. D1 parter, (zona gării)

VĂ OFERĂ: u
o gamă diversificată de produse - import Italia - pentru1 

amenajări interioare și exterioare
L Vopsele de zugrăvit lavabile și semilavabile:

< MURAL CASA, MURAL QUARTO, TIESSE - coloranți, role de zugrăvit, pensule, 
bidinele, chit zidărie și lemn, izolant acrilic antimucegai, aracet;

■ Tapet ultralavabil, adeziv pentru tapet,'
« Vopsele de ulei executate la comandă în diferite nuanțe;
* Baițuri colorate și lacuri incolore pentru lemn;-
* Gresie și faianță din Modena - Italia;
* Vopsea epoxidică pentru recondiționarea căzilor de baie, a chiuvetelor și pentru 

piscine - care potfi colorate în diferite nuanțe;
; Flori naturale și artificiale - import Italia și Olanda - pomi ornamentali și aranja
mente florale - care se execută și la comandă.

II Pentru repararea caroseriilor auto:
- VOPSELE AUTOPOLIURETANICE METALIZATE ȘI NEMETALIZÂTEșj 

vopsele sintetice care se execută la comandă în nuanța dorită după oaletarde 
culori, cu materii prime import Italia;

- Chit auto poliesteric, chit cu fibră de sticlă, sprițchit, autovapant, grunduri și lacuri; 
III- Produsele companiei KOBER ROLAC Piatra Neamț - în calitate de unic distri
buitor - (la cele mai mici prețuri de pe piață): vopsele de tâmplărie și metal, EMALUX, 
EMAIL și lac de parchet DUROL A C; grund metal și lemn, nitrolacuri și diluanți.
TV Produsele cosmetice ale concernului LANDER din USA (creme de față, șam- 
poane, emulsii  pe bază de plante și vitamine).

TOATE PRODUSELE SE COMERCIALIZEAZĂ ȘI IN SISTEM EN-GROSS,
LA CARE SE FAC REDUCERI SUBSTANȚIALE ȘI SE ASIGURĂ TRANSPORT GRATUIT 

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -19 și sâmbăta 
între 9 - 13. Telefon: 054-216160

Starea mediului
Privind calitatea facto- 

Hlor de mediu în județul 
Hunedoara pentru peri
oada 4—1Q august, s-a 

nstatat câ poluanții ga- 
zoși (dicxjd do azot, din. 
xid de suit amoniac și 
fenoli), precum și pulbe
rile în suspensie au avut 
valori meciu și maxime 
care s-au îrcadrat în li
mitele admise prevăzute 
în STAS-ul de calitate 
a aerului. Valorile maxi
me la acești indicatori 

înregistrat în zona 
Hunedoara pentru dioxidul 
de azot și pulberi în sus
pensie în zilele de 4 au
gust și respectiv 7 au
gust și în zona Călan, 
pentru dioxidul de sulf 
la data de 5 august.

— Pulberile sedimen- 
tabile au avut depășiri 
alp limitei admise în zona 
Teliuc de 4,78 ori și in 
zona Chișcădaga de 2,11 
ori.

- Materiile în suspensie 
pa r-luL Jiu provenite în 
princioal de la unitățile 
de extracție și prelucrare 
a cărbunelui au ..vut 
pentru această perioadă 
n v'l<? '•> i\» 
mfi/1 și o valoare maxi
mă de 16G4.Q mg/1 evi
dențiată la data de 7 au
gust. Față de perioada an
terioară, rezultă o redu
cere de fit) 0 mg/1 la va
loarea mrdie șj de 2349.0 
mg/1 la valoarea maximă.

In cursul anului 1996 
din activitățile soclo-eco- 
nomice au rezultat 8.004

milioane tone deșeuri din 
care s-au depozitat 6,291 
milioane tone, o cantitate 
de 1,146 milioane tone 
au fost valorificate, iar 
5,667 milioane tone deșe
uri au rămas în stoc. Din 
cantitatea totală mențio
nată, 0.065 milioane tone 
deșeuri au fost considerate 
ca periculoase, din care 
s-au valorificat 0,045 mi
lioane tone și 40,2 au ră
mas pe stoc.
AGENȚIA DE PROTECȚIE 

A MEDIULUI DEVA

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA

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

I Se pot face si comenzi anticipate la tele- 
|f canele : 231483, 231484 și 233318.

[UNICAPITAL S.A.
.Societate de.Valori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.IVL >jr, ?OO/1995)

•Membra a Bursei de Valori București
• Membra .a sistemului de tranzacționare etectrofflîa RASDAQ 
Mernfrra ZÂșotjatffti Nțnonare a Societăților de Valon Mobiliare 
Membra a S.O£tetatii Naționale de Compensare Qecantare »< Depozitare

INTERMEDIAZĂ
VANZAREA./.CUMPARAREA DE ACȚIUNI 

PEi
PiaLța RASDAQ 

Bursa deVx/alori București
Piețe organizate $i supravegheate gheare se tranzacti neaza in depliî^Ilegalitaîe. 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare In Masa

BIR9URI UNICAPtTAL S.A.:
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAt Bl. R

054/ 211.261
i • Bulevardul DACIA

Tel.: 054/723.139

SC PYROSTOr Sfl Oradea
RepreienHnl»y,J4r/Ț . ,

il^STALEAZA
I

V

Sisteme automate de supravegnere și alarmare 
.la efracție șt incendiu

' Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartch

■Sisteme de interfome și videointerfonie
’ Alarme auto

Geamuri termoizolatoare și șecurizante

Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA

W/AWA,.VAWZAW.‘.,.W«VA,AV.,.’AWVW(W^

UN ANUNȚ CARE VA INTERESEAZĂ

S.C. „METALUL" S.A. 
Peștișu Mare

(fosta Bază 6 Peștiș)
Oferă și vinde din depozitele și magazi-

: si
■f

:■

I .....,......______
inele proprii o gamă complexă de produse 
'■servicii din care enumerăm doar câteva:

! — laminate (oțel beton lis și periodic, pro-
îjfile ușoare plus profile mijlocii și grele);

— tablă neagră și zincată; decapată; tablă. 
> subțire si groasă; tablă zincată cutată, t-------

II -..... .......___
ț subțire și groasă; tablă zincată 
> aluminiu;
!; — țeava neagră și zincată,
!; gulară;

— mobilă, parchet, uși și
j -"aj, panel, umerașe, portmantou,
Oglinzi, geam tras, căzi baie etc.;
ș
{congelatoare, frigidere, biciclete, motoare , e- 
5 lectrice, pompe de apă, sobe de gătit, fitingurl 
I curele trapezoidale, burlane, |

plasă Rabitz etc.; î

Avem permanent în depozit: ciment, var,! 
ipsos, ciment alb, vopsele, aracct, diluant, grund,! 
faianță, gresie, funie cânepă.

Prin magazinul alimentar din incintă 6- î 
ț ferim zilnic dulciuri, țigări, sucuri, înghețată, ■ 
> zahăr Ia sac cu mult sub prețul pieței, 
c r . ■
Ș unitate se vând produse ale industriei textile, J 
I metraje, tricotaje, porțelanuri, sticlărie, încăl-! 

țăminte. vase emailate, piese auto, covoare ! 
etc.

La comandă unitatea asigură țiglă de ca 
litate excepțională produsă de firma BRAMAC!

5 din Austria — țiglă expusă la intrarea in uni-î 
! tate.

■: sc- - . . .- 
!> plasă de sârmă, confecții metalice, cuie și e-<! 
> <Wi»ează cântăriri auto si vagoane EFR. 3 

: i
; turismelor DACIA de toate tipurile se vând și; 

■se montează la cele 4 roți apărători antinoroij
< !------------ --------------- ,

! Pentru valori mai mari de 1 milion lei se; 
; vinde și cu plata în rate. Marfa poate fi trans-; 
îportată la domiciliu cu mijloace de transport; 
!ale unității, prin taxare. !
! La S.C. METALUL S.A. presurile sunt! 
! mai mici față de prețurile pieței pentru că noi! 
ine gândim la greutățile celor mulți și la peri-! 
■ oada dificilă prin care trecem, de aceea apli-! 
!căm cote de adaos foarte mic. 1
! Lumea vine la noi cu încredere deoarece ■; 
■ totul este mai ieftin decât în alte părți, nu se; 
■ pierde vremea așteptând pentru că avem marfă; 
;și dotări, suntem bine organizați și sunteți de-;! 
[serviți de specialiști în meserie.
; Vă așteptăm! L

tablă !•

țeavă rectan-!; 
! 

ferestre, che- ■ 

. .N — mașini de spălat, combine frigorifici,;
I

I I
B 
•■ ■

- i

parbrize Dacia, 5

I 

? 
I

. Jr
De asemenea, prin magazinul general din; ■

■■

I
II 
II

B
I

I ■

,Metalul**  S.A. produce la comandă*;

------------------------ ;!
Pentru protejarea contra coroziunii a auto-;,

I
I 
» 
I 
I 
I 
k 
k 
i 
» 
i 

fi 
k!

i 
ii' 
i.
i 

,!i 
!’

1 1 *
K 
I 
I

I

£

1

Ițse montează ia ceit 
!;din fibră dc sticlă.

1“1
■

I
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I
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I
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~ VÂNZĂRI - 
, CUMPĂRĂRI
• j.gent, avan

tajos t.nent 3 camere,
dccom te. parter, cen
tral. telefon. Brad, tel. 
650913. 651181. (7248)

• Vând Dacia 1316, an 
fabricație 1987. Telefon 
221827

(7261/65)
• Vând mașină de spă - 

lat automată marcă Si
mons. pref 2 503 600 lei, 
negociabil. Tel. 660869. '

■ 7-155)
• SC Gospodarul Ser. 

vice Com Hațeg SA vinde 
la licitație mijloace fixe 
din dotare. Lista aprobată 
este afișată la sediul so
cietății, str. Decebjil, nr. 
15, tel. 777113. Licitația 
va avea loc în data de 
25 august 1997, ora 11.

(6261)

• UZO Haleau vinde 
din stoc: făină import 
Ungaria BL 55 — 2320 
plus TVA, BL 80 —
2110 plus TVA, făină 
din producție proprie, 
tip 505 — 1800 plus 
TVA.

Prețurile sunt fran
co depozit Deva.

Pentru contracte 
peste 50 de tone 
transportul este gra. 
tuit- Relații la tel.: 
051/711752. Telemobil : 
092281889 (7297)

• l and apartament 2 
camere, ultracentral Deva, 
preț informativ, 70 000 000. 
Tel. 221954, după oră 16.

17295)
• l and garsonieră zona 

pieței. Deva, tel. 215107.
(7289)

• l ânii loc de casă în
Deva, dotat cu apă, gaz, 
proiect construcție. Tel. 
ei6186, 211738. (7463)

• Vând și montez par
brize auto toate tipurile. 
Ueva, str. Dragoș Vodă, 
or. 11. Tel. 225075. (7161)

• Vând sintetizator Ro
land' E 30, stare perfectă. 
Ilia, tel. 200. (7166)

• Vând urgent Mazda 
626 Spori, an fabricație 
1981, full electric, fără 
talon, preț 1)50 DM. Te).
613015. (7288)

• Vând linie audio,
completă, sonorizare, dis
cotecă, deosebită. Tel.
613045. (7288)

• Vând apartament 4 
camere decomandate, două 
balcoane, două băi cu ca
dă, bucătărie modernă, 
îmbunătățiri deosebite, 
prețul zonei. Deva, str. 
Liliacului, 61. 21, se. .1, 
etaj 2, ap. 5, tel. 220711.

(7287)

• Vând garsonieră zona 
Dorobanți, preț negocia
bil. Informații tel. 230417.

(7158)*
• Vând Lada 1200, cup

tor microunde, congelator, 
prețuri convenabile. Tel. 
«-’7479. (7168)

■ Vând tractor U 650, 
reparație capitală, nego
ciabil. Suligbete, 149,

(7159)

JWMTffiH
• Vând SRL. Tel. 231846.

(7285)
• Vând urgent SRL. 

Informații tel. 211448, zil
nic între orele 8—22.

(7282)
• Vând raba izotermă, 

stare perfectă de func
ționare. Brad, tel. 650390.

(7281)
• Vând casă, grădină,

Simeria, str. Spicului, 
nr. 18, gaz, apă, telefon. 
Informații 226375. (7280)

• Vând VW Jctta Die
sel 1600, stare funcționare, 
fără acte. Gurasaila, tel. 
845. (6199)

• Vând casă, str. I.
Slavici, nr. 1 A, V iile 
Noi, Deva. (7260)

• Vând garsonieră con
fort A, îmbunătățită, zona 
gării, tel. 217141. (7277)

• Vând prune, Gurasa- 
<la. tel. 1G2, după ora 20.

(7279)
• Vând autoturism VW 

Diesel. Tel. 621712. (7278)
• Vând casă Hațeg, V.

Alecsandri, nr. 10. Tel. 
770316. (7290)

• Vând casă, grădină,
Hrâznic, nr. 29. Informații 
Urâznie, nr. 27, tel. 131, 
lila. (7292)

• Vând apartament 3
camere zona gării — piață. 
Informații la tel. 230182, 
sau 092281299. (7298)

• Vând apartament 2 
camere. Micro 15, zona 
Gita. Informații la tel. 
230182. sau 092281299.

(7298)
• Vând casă pentru

materiale construcții, cu 
grădină marc, sat Sereca. 
Te). 611364. (73'97)

• Vând Skoda L 120, 
reparație capitală. Tel. 
713551 după ora 18.

(6814)

• land urgent casă
mare. Cristur, multiple 
îmbunătățiri, preț con- 
nabil, 671630. (6815)

• Vând auto Dacia, un 
fabricație 1982, stare 
foarte bună, preț conve
nabil. Hunedoara, str. 
Victoriei, nr. 6, tel. 718611, 
«au tel. mobil 092/281368.

(6817)

• Vând apartament 2 
1/2 camere cu gaz. In
formații la tel. 728263.

(6818)

• Vând talon Dacia
1300 și picsp Fial Croma. 
tel. 651077. (6892)

• Vând garsonieră par
ter, Orăștie Privazului, bl. 
75/63, posibilități priva
tizare Tel. 617387. (7408)

• Vând teren casă, 917
mp plus cabană central 
Geoagiu Băi, str. Pinului, 
nr. 11 B. (7109)

• Vând Mercedes Trans
portor MB 100, fabricație 
1991. 76 000 km, tel. 612726.

(7410)

• Vând canapea, două
fotolii, Orăștie. Tel. G47618, 
după ora 17, (7111J

• Vând tractor U G50,
stare de funcționare, 
15 000 000 negociabil. Tel. 
612781. (7112)

• Vând apartament 2
camere decomandate, ul
tracentral, preț negocia
bil. Tel. 613781. (186570)

(L DIVERSE 7

• Casa de amanet 
Lakris oferă suma dc 
40 000 lei pe aur dc 
14 k și nu oprește 
comision înainte. Pri- 
Imim și apartamente 
și oferim sume mari 
(imobiliare și altele). 
Hunedoara, str. Dra
goș Vodă, nr. 4, tel. 
mobil O92/2813G8.

(6812)

( Pierderi .
• Pierdut legitimație 

veteran pe numele Grosu 
Gestică. Se declară nulă.

(GET)
• Pierdut pașaport e-

liberat de 1PJ Hunedoara 
— Deva, pe numele Sto- 
escu Marius. Se declară 
nul. (7283)

• Pierdut pașaport pe 
numele Crișan Elisabeta. 
Se declară nul. (7462)

• Pierdut pașaport pe 
numele Oaida Luminița. 
Se declară nul. (7465)

• Pierdut titlu de pro
prietate pe numele Spi- 
nanț Emil și Doina, eli
berat dc Primăria Deva. 
Se declară nul. . (7160)

QFERTt DE ' 
L SERVICII
• UM 01719 Deva an

gajează prin concurs ana
list programator. Relații 
la sediul unității — Deva, 
str. M. Eminescu, nr. 132.

• Secția Tricotaje, cu 
sediul în strada Kogălni- 
eeanu, nr. 10 angajează 
muncitori calificați în 
meseriile de confecționcră, 
tricolor și tineri pentru 
calificare la locul de 
muncă în aceleași meserii. 
Durata de calificare este 
de 6 luni. Tel. 216048.

(6490)

• Firmă de papetăric
angajăm vânzător —• vân
zătoare, maxim 35 ani, 
fizic plăcut. Tel. 230899 — 
221, 519. (7271)

• Executăm la prețuri 
avantajoase construcții ci
vile și industriale, fini
saje, zugrăveli, confecții 
metalice. Informații la 
tel. 232773.

• Executăm armătura 
la case, stâlpi, cadre, 
planșee, oricât ai fi de 
eomnlicate, la prețuri con
venabile. Tel. 057/260431, 
dună ora 18. (7294)

| INCHTRÎERj I
• Caut pentru închiriat 

apartament două camere 
în Deva. plus telefon. 
Informații tel. 058/831554.

(7274)

1
-: tragerea super loto ."Mo
% din dala de 14. 08. 1997

30. 4, fi, 23. 13, 21. ?

TRAGEREA EXPRES
din data de 14. 08. 1997

< 3, 35, 7, 40, 25, 30.
J,ZAW.,.,A\W^.W.W.VAV<.,.V»VZ.W»W.,.W.W

• Ofer spre închiriere 
(colaborare), pe termen 
lung, spațiu, 80 mp, en 
gros sau mică producție. 
Tel. 054614861.

(COMEMORĂRI)
• St> împlinesc 6 săptă

mâni dc când dragul nos. 
tru

IOAN OTVOS
ne-;t părăsit. Dumnezeu 
să-l odihnească. Soția Ela, 
copiii Gldula, Iren, Corina, 
giner -le Mate și nepoata 
Andreea nu te vor uita.

• Soția Rodica, co
piii Laura și Mihăiță 
anunță cu durere că 
azi, 16 august 1997, 
se împlinesc șase luni 
de când s-a stins din 
viată

MIRCEA RADU 
Nu te vom uita nici
odată. Parastasul, 
azi, la Catedrala Or
todoxă Deva. (7291)

• Astăzi se împli
nește un an de când 
ne-am despărțit de 
fiul, tatăl și fratele 
nostru iubit

FLORIN MARGU 
Nu te vom uita nicio. 
dată. Parastasul astăzi, 
16 august, ora 10, la 
Riserica din Micro 
15 Deva. Bunul Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! Mama, fiul 
Si surorile. (7601)

j „Dirijorul Ciorbea nu 
mai poate conduce o

! orchestră dezarticulată"
(Urmare din pag. 1) 

mierului Ciorbea, care, 
„îndrăgostit la nebunie de 
fotoliul de prim ministru, 
este dispus la tot felul 
de concesii, compromisuri 
numai pentru a păstra 
actuala echipă guverna
mentală'* *.  Din păcate, s-a 
mai precizat în context, 
incapacitatea și amatoris
mul premierului Ciorbea 
conduc spre ldeea că „a- 
cesta nu mai poate con
duce o orchestră dezarti
culată, incapabilă să in
terpreteze o partitură ro
mânească ci una străină, 
purtând semnătura FMI“.

• Salariații Băncii 
Agricole SA Deva 
sunt alături de dl. 
director adjunct O- 
brejan Partenic și 
aduc un pios omagiu 
la moartea mamei 
sale. Dumnezeu să o 
odihnească. (7296)

• Soția Viorica, fiul 
Liviu, nora Dora și ne
potul Andrei anunță eu 
durero încetarea din viață 
a celui care a fost

MANGA SIMINIG 
înmormântarea —- du

minică, ora 14,00, ln satul 
Lăpugiul do Jos. Dumne
zeu să-l odihnească!

(186573)

Emiterea ordonanțelor 
de urgență nr. 22 (care 
modifică Legea 69 a Ad
ministrației publice lo
cale), respectiv 3G (care 
modifică lx?gea învăță
mântului) reprezintă în 
opinia PUNR o încălcare 
gravă a Constituției Ro
mâniei, care spune la ari. 
14, al. 1, că legile organice 
date de Parlament nu pot

I
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PRESTO NICO AUTO 
S.R.L.

Comercializează

PIESE AUTO IMPORT:

Amorl<;.oare. segmenți, cuzineți, garnituri 
cliiulasă, capele bară, pivoți, plăcuțe frână, 
rulmenți, filtre, curele, burdufuri, capete pla
netară, uleiuri, anvelope, accesorii auto și multe 
altele.

CASTROL — BOSCH — MICHELIN — 
DUNLOP — SACHS.

Deva, bdul Decebal, bloc D, parter (colț 
cu strada Zamfirescu). Telefon 054/221201. 
program 9—19, sâmbătă 9—14.

BANKCOOP S.A. SUCURSALA JUDEȚEAN V 
HUNEDOARA — DEVA

Vinde Ia licitație publică:

Autoturism Renault 21 RX i an fabricați 
1986.

Preț de pornire: 17 000 000 lei.

Licitația are loc în data de 22. 08. 1997, 
ora 11, la sediul BANKCOOP Deva.

! IN ORICE OCAZIE î
î PUBLICITATE PRIN j

CUVÂNTUL 
LIBER

fi modificate decât de că
tre acesta și nu de Gu
vern cum s-a întâmplat și 
în cazul de față, motiv 
pentru care guvernul Gior- 
bca a fost acționat în ju
decată de către PUNr la 
Curtea de Apel București.

Dc asemenea, s-au fă
cut referiri la reforma în 
domeniul mineritului unde, 
datorită politicii promo
vate, salariații au ajuns 
să-și vândă locul de 
muncă în schimbul acor
dării a 10 până la 20 de 
salarii. De ce numai în 
acest domeniu se acordă 
aceste facilități pe când 
în alte domenii nu li se 
dă altceva decât în cel 
mai fericit caz șomajul, 
este altă întrebare care 
se ridică de către PUNR 
„Prin această diversiune 
promovată se ua-mărește 
anihilarea unei categorii 
sociale care ar putea crea 
mari probleme actualelor 
structuri hle puterii — 
s-a mai amintit în cadrul 
conferinței de presă.
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