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Valea jiului
încă în lucru

— Dlc prim-procuror, vă 
propunem dc această dată 
O discuție despre noua lege 
privind modificarea și 
completarea Legii nr. f>2/ 
1992, pentru organizare ju
decătorească. Acest lucru, 
întrucât a stârnit diverse 
discuții și controverse. Vă 
întrebăm pentru început : 
era nevoie de asemenea 
modificări 7

— Disput^ dintre minis
tru] justiției Valeriu Stoi
ca Și procurorul general 
Nicolae Cochinescu pe te
ma modificării legii de 
organizare judecătorească 
a atras, pe’ lângă juriști și 
politicieni, o serie de ce
tățeni care și-au exprimat 
pozițiile în mass-media. 
Consider că aceste discu
ții reflectate pe larg în 
presă au fost benefice sta
tului de drept, parlamen
tarii fiind astfel sensibi-

DEASUPRA ORICĂROR INTERESE’

Dreptate și justiție
Uzați să analizeze cu foar
te mare atenție proiectul 
de modificare a legii.

vclor procurorului gene
ral mi se pare normală 
pentru deplina autonomie

INTERVIU
cu dl. CORNEL ClUCIAN prin procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

Evident, legea de orga
nizare judecătorească con
ținea o scrie de dispoziții 
care erau depășite de e- 
voluția societății româ-- 
nești, ce tinde spre o au
tentică democrație.

Restrângerea prerogati-

a procurorilor constituiți 
în parchete care, de fapt, 
desfășoară activitatea de 
bază în acest sistem pira-

midal care este Ministe
rul Public.

Geea ce nu s-a făcut 
prin modificarea legii este 
concretizarea modului în 
care procurorul conduce 
și controlează activitatea 
de cercetare penală. A con
duce înseamnă și a lua 
măsuri legale împotriva 
celui care nu execută dis
pozițiile date de procuror. 
Regretabil este că nici ac
tuala modificare legisla
tivă șl nici recenta modi
ficare a Codului de proce
dură penalii nu au oferit 
procurorului Și 
necesare unei 
eficiente a activității 
cercetare penală.

VALENTIN NEAGU

pârghiile 
conduceri 

de
♦

(Continuare în pag. a 4-a)
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Așa după cum cititorii 
ziarului nostru au fost 
informați, în vizita sa în 
Valea Jiului, președintele 
Emit Constantinescu a a- 
preciat proiectul de pro
gram prezentat de Con
siliul județean și Prefec
ts; a Hunedoara privinz 
restructurarea mineritului 
și dezvoltarea economico- 
socială a Văii Jiului. Dom
nia sa a recomandat com
pletarea acestuia cu ele
mente cerute de reforma 
economică, după care, 
pe baza lui, să se organi
zeze la Președinție o dez
batere.

Precum se cunoaște, 
delegație a județului 
nedoara, în cara au 
reprezentate la ccl 
înalt nivel instituțiile 
tale județene și locale 
Valea Jiului, Regia 
lei din Petroșani, 
derația sindicatelor 
niere și Liga sindicatelor 
miniere Valea Jiului s-a 
aflat zilele trecute Ia Pre
ședinția României.

Contactat luni, 18 
gust, de redacția ziarului 
nostru, domnul ing. Ghcor- 
glje Barbu — președintele 
Consiliului Județean ne-a

ch
ele

o 
llu- 
fost 
mai 
sta- 
din 

Hui- 
Confe- 

mi-

au-

informat mai succint asu
pra demersului la Pre
ședinție în vederea mate
rializării programului la 
care ne referim.

La discuția de la Pre
ședinție au fost reprezen
tate toate ministerele care 
ar putea fi implicate în 
materializarea programu
lui, Agenția Română 
Dezvoltare, Agenția
restructurare economică, 
corpul de consileri ai Pre
ședintelui. In urma dis
cuțiilor prealabil purtate 
la Președinție, ministerele 
și agențiile menționate au 
primit câte un 
din proiectul de 
cu recomandarea 
pronunța asupra 
tăților dc materializare a 
fiecărei măsuri, funcție 
de fondurile care stau la 
dispoziția fiecăruia.

„Sperăm — afirmă dom
nul Gheorghe Bărbu — 
ca în lună, sep
tembrie programul să 
canetc forma definitivă și 
să intre în monitorizarea 
Președinției, așa cum dom
nul Coristantinescu a pro
mis minerilor la întâlni
rile de la Lupcni și Pe
troșani". (T.C.)

GLUMA ZILEI

exemplar 
program 
de a se 
posibili-

Fericiți cei ce cred doar ceea ce Ic 
. onvine, fiindcă a lor c împărăția pe 
pământ.

S-A ÎNFIINȚAT SECȚIA DE ATLETISM 
A.S.A. AURUL BRAD

Fe biroul directorului 
Sucursalei Miniere Brad 
.ne atrage atenția o adresă, 
îi cerem permisiunea s-o 
transcriem în carnețelul 
de reporter și în ziar, 
încuviințează. Notăm: „Că- 
tre întreprinderea Minieră 
Barza. în atenția dlui di
rector Oprcan iDorel și 
Unitatea Militară Vânători 
de Munte Brad, în aten
ția dlui 11. col. Bârea Va- 
silc. Prin prezenta ținem 
să vă mulțumim 
fprițjinul acordat atletis
mului românesc în general 
și pe plan local în special, 
prin înființarea secției 
de atletism „A.S.A. Aurul

Brad", la care va funcționa 
că antrenor dl. Ncamțu 
Gheorghe, fost campion șl 
rccordmen la proba dc 
3000 m obstacole. Vă ru
găm să-l sprijiniți mate
rial și tehnic pe acest 
tânăr antrenor pentru bu- 

• na desfășurare a activi
tății. Semnează. Președinte, 
prof. lolanda Balaș Soter.

Frumos, tonic, angajant. 
Mai ales când 
mulțumire, un 
îndemn vine 
bra noastră 
azi președinte
ției Româno de Atletism. 
(D.G.)
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Popas ia mănăstire
Străbatem satul Silvașu 

de Sus călăuziți dc un 
soare blând și nu prea 
generos, îndreplându-ne 
spre inima dealurilor și 
a codrilor. Aproape 
nesimțite 
datorită 
asfaltată 
ajungem 
Prislop.

Râvnind la liniștea și 
pacea unui asemenea loc, 
rămânem oarecum sur 
prinși dc. ușoara larmă 
din curtea mănăstirii. 
O simplii privire e de- 
ajuns pentru a ne lă
muri care e pricina: i- 
mediat după intrare, în 
partea stângă, se află 
în plină construcție o 
clădire. Așa cum aveam 
să aflam, în această clă
dire vor fi găzduite să- 
iile de clasă ale Semi
narului Țcol .gic Monahal 
„Sf. Ecaterina", 
funcționează pe 
mănăstirea Prislop 
care în această vară a 
dat a doua promoție de 
absolvenții Se poate spune 
că un asemenea fel de în
vățământ are o tradiție 
bine întemeiată, cunos
cut fiind că aici a func
țional și o școală de 
călugări care a avut o 
deosebită însemnătate 
pentru biserica ardeleană 
(mănăstirea Prislop fi
ind întemeiată în jurul 
anului 1400, da călugărul 
Nicodim). Actualul se
minar a fost înființat 
într-un scop similar, res
pectiv pentru școlariza
rea personalului din mă
năstiri: [iflnă la urmă,

pe
— probabil și 
șoselei, acum 

în întregime — 
Ia Mănăstirea

fost și 
pentru 

dornice 
mai cu

pentru

1 
I

CITIȚI IN ZIARUL DE AZI :

Șt 
bise- 
lăsa 

grijl- 
mai 

totul

I*

o asemenea 
asemenea 

dc la celc- 
campioană, 
al Federa-
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care 
lângă 
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§at4e»a-» sus,
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însă, locurile au 
sunt disponibile 
oricare eleve 
să-și însușească 
seamă învățătura religi
oasă. Așa încât acum 
sa află aici eleve din 
toată țara, un astfel de 
seminar nemaiexistând 
decât pe lângă Mănăsti
rea Agapia.

Străbătând curtea 
aprepriindu-ne de 
rlca mănăstirii, a 
în urmă tumultul 
Iot cotidiene nu 
ecrc nici un efort;
vine de Ia sine. Tihna, 
frumusețea și măreția 
locului te-mpresoară de 
pretutindeni; respirăm 
odată cu sălciile șl brazii 
aerul tare și purificat, și, 
în șoapta nedeslușită a 
clipocitului unui pârâiaș 
de munte, privirile în
târzie contemplativ peste 
flori nemaivăzute până 
atunci

Biserica, deși refăcută 
de mai multe ori, păs
trează de-atâtea sute de 
ani importante mărturii 
pentru Istoria mănăsti
rii: „..da dreapta intră
rii se poate vedea o piatră 

cu stema Țării Românești și 
o inscripție cu text latin 
și altă slavonă. Aceasta 
este piatra de mormânt 
a Zamfirei (n.n. — soco- l 
tită al doilea ctitor al 
mănăstirii), îngropată la 
Prislop In anul 1580“ 
(Octavian Floca — Re
giunea Hunedoarei. Ghid l 
turistic") Ne copleșește |

GEORGETA BlRBA
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' > 
din Densuș ta Stei 5

S ta tuia Iul Ovid Den sușianu din centrul co
munei Densuși Foto: ANTON SOCACI

In miez de august, sa
tul hunedorean se află în 
febra unor lucrări mul
tiple. Se adună puținul 
grâu care a mai rămas 
bun în spic, se strânge 
fânul, se face curățenie 
prin grădini și livezi, 
unde vremea rece și ploi
le abundente au dijmuit 
îngrijorător producția de 
legume, zarzavaturi, fruc
te, și nu în puține locuri 
se evaluează pagubele 
produse de inundații.

In centrul comunei 
Densuș, Ovid Densușianu 
de la moartea căruia se 
vor împlini la anul șase 
decenii, privește 
el spre vremuri 
ne. Mai ales că 
mărul Țiberiu 
le anticipează. „Avem un 
buget mulțumitor, deși 
nu îndestulător pentru 
câte lucruri mai trebuie 
făcute prin satele noas
tre, opinează dl Vârvoni.

parcă și 
mai bu- 
vlccpri- 
Vârvoni

îndeosebi în privința dru- <[ 
murilor. Dar o să fie bi- 
ne. Le vom rezolva în «J 
timp pe toate. Spun în , [ 
timp pentru că austeri- ]> 
tatea în care se află țara > ( 
se resimte pretutindeni !; 
și în majoritate-, sectoa- ; > 
relor de activitate. Deci <[ 
și la noi". !;

Este ora 15 și iucrăto- î[ 
rii care execută zidul de ], 
protecție pe pârâul Gal- <; 
bena, la câțiva zeci de ) ■ 
metri de centrul comunei, ;! 
pun uneltele jos. Gu ,; 
greu îi convinge foto- 4 
reporterul să se mai facă <J 
puțin că muncesc. De- 
oarece vlceprimarul ne 
spusese că drumill din \ 
Densuș până la Ștei și , [ 
mai departe până la ]> 
Poenj este ca-n palma și <

DUMITRU GUEONEA

(Continuare în pag. a 6-a)(Continuare în pag. a 2-a)
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CINE ESIE AIEANTA 
PEMRU ROMSNIA?

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA (APR) este 
noua formațiune politică 
spre care sunt chemați 
toți cei care consideră 
că speranțele și intere
sele lor nu și-au găsit 
o reprezentare prin alte 
formațiuni politice, că 
este necesară o forță po
litică alternativă în a- 
cest moment de răs
cruce pentru țară, pen
tru prezentul și viitorul 
ei.

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA este un par
tid pragmatic, iar valo
rile pe care le promo
vează sunt valorile so
cial demo'rației moder
ne; libertatea, egalitatea 
șanselor, solidaritatea și 
justiția socială. A.P.R. 
are o mentalitate des
chisă, respinge orice pre
luare mecanică a unor 
formule politice și do
rește să acționeze în 
spiritul unei viziuni ce 
ține seama de realitățile 
României de astăzi. 
A.P.R. ia în considerare 
posibilitatea folosirii u- 
nor instrumente, politici 
și măsuri de lactură li
berală, a -âicr viabili
tate s-a verificat in prac
tică și care vor fi cerute 
de necesitățile economiei 
românești.

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA își fundamen
tează acțiunile pe prin
cipiile moralității în 
viața politică, r poetului 
față de promisiunile fă
cute electoratului. roa- 
iismului și oragmatismu-

lui. Avem nevoie de un 
lit mod de a privi poli
tica. Ea trebuie făcută 
de cam n' cinstiți, puși 
ne treabă și nu pe a- 
vanuje penonale, de oa
meni care doresc să se 
implice cu hotărâre, 
cinste și profesionalism 
r n -u o calitate mai 
bună a vieții, pentru o 
Românie modernă și 
prosperă, la nivelul ță
rilor europene dezvol
tate.

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA este forma
țiunea care își propune 
să acționeze pentru a 
crea avuție națională, 
căci aceasta trebuie îm
părțită oamenilor. nu 
sărăcia! Alianța pentru 
România este ALTERNA
TIVA de care are ne
voie acum societatea ro
mânească, pentru a de
păși starea de criză, 
pentru a supraviețui 
demn în competi
ția europeană și mon- 
dialăl

ALIANȚA PENTRU 
ROMANIA deschide o 
perspectivă nouă. con
vinsă co o țară bogată 
ca România, cu oameni 
pricepuți și harnici poate 
și trebuie să reușească. 
Să ne recâștigăm încre
derea In noii

Ec. CRISTIAN GALEA, 
copreședinte al

Comitetului de inițiativă 
pentru crearea A.P.R. în 

județul Hunedoara

*

I

»

Monumentul eroilor comunei Crișcior, dlispăruți 
în primul război mondial. Foto: ANTON SOC ACI

î Popas la mânâstire...j
(Urmare din pag. 1)

» parc-i seiLimentul tre-
| cerii tm.pului, efemerul 

unei V’eti prea mult

Iși pr?j des irosită cu 
zbateri nefolositoare. Sen-

Itimentul se amplifică pe 
măsură ce înhintăm pe

cărarea îngustă și abrup- » 
tă spre grota unde, când- I 
va, și-a găsit adăpost • 
Cel care-și închina viata | 
și sufletul lui Dumnezeu • 
și al cărui hram îl poartă | 
azi Mănăstirea Prislop « 
— Sf. Ioan de la Pris- | 
îop. ;

I■i I 
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i TVR 1 )

loan Haneș din Nojag, 
comuna Certeju de Sus, 
poartă ochelari cu len
tile groase. De altfel, 
din pricina vederii este 
handicapat încadrat în 
categoria a Il-a. Are 62 
de ani și a rămas singur- 
singurel 
dumnealui.

— Copii 
ne-a spus 
ocazia unei audiențe so
licitate redacției ziarului 
nostru. Soți’- mi-a murit 
de câțiva ani.

în gospodăria

n-am avut —
dl. I.H., cu

— Aveți avere la No-
jag?

—- Am patru hectare
de pământ — pământ
bun — cresc vaca, porci,

rea unor tineri eu con-lî.... _ _ - - . ■ i
I
I
I

diția să-l întrețin! cât;! 
trăiește, iar aceștia și-au! 
bătut joc <ie el, grăbin-J 
du-i sfârșitul.. ;

— Foarte de treabă. ■ 
Vin foarte des la mine! 
și mă ajută la lucrul pă- [ 
mântului, în gospodărie, i 
Le-am spus: „Măi copii,! 
viața la oraș este totJ 
mai grea și o să fie șiij 
mai și. Haideți de la!' 
oraș la sat. Nici aici; 
viața nu este ușoară, dări 
oricum mai poți ține o' 
vacă, un porc, păsări.; 
Cu muncă, bineînțeles". •

— Au zis că merg? !
— Da. Ne-am înțeles j 

in privința asta.

SINGURATICUL DIN NOJAG
păsări. Am ridicat cu 
mâna mea două case și 
ce se mai află prin o- 
gradă.

— Cum vă descurcați 
singur cu averea?

— Mi-e tot mai greu. 
Rudele mele cele mai 
apropiate trăiesc în ju
dețul Alba, fiecare își 
are rostul lui, nici gând 

vie la Nojag. Tocmai 
aceea m-am 

singura 
față.
- Care 

Haneș?
— M-am 

casa și averea din 
jag unei nepoate a 
surori a soției. Fata 
căsătorită, locuiește 
Deva, soțul ei 
viciu tot acolo.

— Oameni de 
Căci cunoaștem 
cazuri de acest 
au dat chix. Adică un 
om a dat casa sau ave-

să 
de 
la 
in

gândit
cale ce o am

anume,

gândit să

are

die

dau 
No- 

unei 
este 

în 
ser-

treabă? 
multe 

fel, care

I
■
I

»

I

I
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Am relatat discuția a-!; 
vuia cu dl. I.H. din No-;! 
jag întrucât în satele hu-<! 
nedorene sunt mulți oa-! ■ 
meni care, din diferite j ■ 
motive cane nu contează,;! 
au rămas ringuri, la <[ 
vârste înaintate când J > 
nu se mai pot întreține ]! 
și, deci, au nevoie de I [ 
ajutor. Ar fi bine — o!; 
doar o părer« — să caute > 
și să găsească între ra- •, 
dele lor orășeni care J •
ar accepta să se muti !• 
la casa 
să-i ia 
schimbul
(rămâne.
țială în astfel de situații; 
este aceea ca acei ce se; 
angajează la așa ceva; 
să fie serioși, iubitori i 
de pământ și animale, ] 
nu aventurieri. ahtiați! 
doar după avere < 
dită prin necinste 
escrocherie. (T.B.)

dumnealor șij! 
In grijă, ta<J
averii ce le 
Condiția esen-

dobân-% 
te Șiț

• UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA, l
• FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI f
ț PSIHOLOGIE ’
J Organizează concurs de admitere pentru
, 17 locuri la

COLEGIUL UNIVERSITAR DE 3 ANI. i 
J profil institutori — limba franceză in 
.cadrul
1 ȘCOLII NORMALE „SABIN DRAGOI“ î
1 DEV A. ;
, începând cu anul școlar 1997 — 1998.
. înscrierile se fac între 18 — 23 august ’ 
. 1997, la Școala Normală Deva.
1 Probele de examen sunt:
« — limba franceză — interviu — probă ■
« eliminatorie — 24 august; 1
• — limba și literatura română (scris) — 1
• 2 septembrie 1997: »
• — algebră sau psihologie (probă opțională »
• scris) — 3 septembrie. »

• • • •• •
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6,00 România: ora 6 fix!; 
8,30 D.a. (r); 9,00 
Cluj-N.; 10,00 Știri; 
TVR lași; 11,00 TVR 
miș.; 12,00 Știri; 
Sensul tranziției (r); 
Micro ecital Carmen 
ciu; 13,05 Secretele 
pului («/r); 14,00
14.10 Șeicul (s/r); 
8vr>a ir «ențiilor 'r); 
D a.; 15,30 Ecoturism; 
Pro Patria; 17,00 Știri; 
Specialitatea casei 
18,00 Teleestival Camei Pla
net; 19,00 Sunset 
(s); 20,00 Jurnal; 
Fotbait România 
donia (d); 22,35 
grant; 23,05 Canary Wharf 
(s); 23,30 Jurnal.

TVR
10.05

Ti- 
12,05 
12,55 
Stan- 
nisi- 
Știri

14 55
15 55 
16,06 
17,05

Beach 
20,35 

Mace- 
In fla-

C TVR 2 )
7,00 Itinerar turistic; 8,00 

D.a.; 8,30 Canary Wharf 
(s/r); 9,00 Elisa, viața mea

(ff/r); 11,30 Medicina pen
tru toți M; 11,3t Sunset 
Beach (s/r;; 12,30 Perla 
Coroanei ts/r); 13,30 Em. 
în Ib. maghiară; 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,00
Știri; 15,10 Știri bancare și 
bursiere; 15,30 D.a.; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicul (s); 
pasiunea (s); 20,00 
tiere de oțel (f); 
Credo; 23,30 De la 
la contemporan.

Cei trei mușchetari (f.a.J; 
23,15 Știrile nobili’ < 
Matrix (s); 0,15 Kassandra 
(4

18,00 Puterea, 
Fron- 
22,30 
clasic

[ ANTENĂÎJ
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 Dosarele
(r) ; 9,40 Viața în trei (s); 
10,20 Iluzii
Justiția mafiei (f/r); 12,45 
Medalion; 13,10 Model 
Academy Is); 13,35 D.a.; 
14 00 Știri; 14,20 Lumină 
că' 5 ji',oure <’«i, 15,10 Viață 
dună Șl; 16,10 Madison
(s) ; 16 Fi) Iluzii (sj, .7,40 
Totul despre Guvern; 18,20 
D.a.; 18,45 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra

' 20,30 Observator;
Din lumea afacerilor; 21,30

Antenei 1

(s/r); 11,10

(»)î
21,15

ANTENA 1 >
TV-DEVA J!

10,20 — 10,30 Știri (r);
19.20 — 19,30 Știri 21,15 —
21.20 Publicitate, promo; 
21 2(1 — 21,30 Știri (r).

în viitor (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 ^ti> și 
câștigi!; 19,3U Știri; 2j,00 
Vis criminal (f); 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30
Viața ca în filme (s).

(PRO-TV-DEVfl)

țPRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s)î 9,45 
Tânăr și neliniștit |s/r); 
10,30 Șoapte da iubire (s/ 
r); 11,15 Capcana timpu
lui (s); 12,00 Aventurile 
lui Brisco County (s); 13,00 
Am întâlnit și români fe
riciți; 13,30_ Lecția ameri
cană; 
PRO; 
Matlock (s); 15,50 
pe plajă; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Șoapte
de iubire (s); 17,30 Râxboi

14,00 Generația
14,30 D.a.; 15,00

Spori

6,00 — 7,00 Reluări
(film serial plus știri); 15,00
— 16,00 Film seriali „Duc- 
man" ep. 26 și Camera 
ascunsă; 18,15 — 18,35 O 
poveste adevărată- 21,50
— 22,00 Știri locate.

țPEVASAT^
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită; 1 00 Desene 
animate; 18,30 Deșertul 
vorbește (doc.); 19 00 Casa 
de nebuni; 19,30 Farmacia 
de gardă; 20,00 Footrot 
flats (f); 21,30 Amintiri (f); 
22,30 Mămica polițist; 
23,00 Highart (f); 0,15 Se
rial erotic; 1,15 Videotex!.

*
*
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Asiă seară și ne micul ecrar
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GIMNASTICĂ ’
ROMÂNIA — GERMANIA — !

UN ADEVARAT SPECTACOL LA DEVA |

i « 
I ♦
«
«
! 

i •
I
*
i 

î 
« 
I «
I

Astă seară, începând de Ia ora 20,45, reprezenta* 
tiva noastră de fotbal întâlnește formația similară
a Macedoniei, din grupa a VIII-a a preliminariilor 
CM ’98. Ai noștri doresc să obțină victoria, care ’ 
le-ar asigura primul loc în grupă și dacă se poete, f 
fără gol. Iată șî clasamentul înaintea începerii a-T 
ceste! partide : •

1. ROMANIA
2. Macedonia
3. Lituania
4. Irlanda
5. Islanda
6. Lichtenstein

6 6 0 0 20— 0 181
6 3 1 2 18—10 10 l
5 3 0 2 6— 5 sl
5 2 1 2 10— 4 îi

5 0 2 3 1— 7 2»
6 0 0 6 2—31 oi

t o adbvaratâ bomba în fotbalul EUROPEAN i 
i UEFA A HOTĂRÂT LA MASA VERDE -

! Steaua-Paris Saint Germain 3-0!

Sala de pregătire din 
I incinta Centrului Olimpic
• de gimnastică din Deva 
I a găzduit duminică me-
• ciul internațional bila- 
| teral în care s-au întâlnit 
«. reprezentativele naționa- 
| le ale României și Ger-
• maniei.

II Concursul a fost o utilă 
verificare a stadiului de 

J pregătire înaintea Cam- 
f pionatelor Mondiale de 
« gimnastică, programate 
I în perioada 30 august — 
’ 7 septembrie 1997 la Lau-
tsanne — Elveția.

Antrenorul Octavian 
I* Belu a folosit în acest 

concurs cinci sportive pe 
» care va încerca să le in
i' ciudă in echipa țării noas- 
« tre la Campionatele Mon- 
I diale. Duminică, victoria 
1 a revenit cum era de aș- 
Iteptat selecționatei noas

tre cu un total de 154,674 
J puncte, Germania a to- 
| taiizat 142,286 pet.

Remarcăm evoluțiile 
gimnastelor noastre la I 
sol unde Gina GOGEAN ! 
a primit din partea ar- I 
bitrelor nota 9,850, iar J 
Simona AMÂNAR 9,825. ț 
La paralele cea mai bu- ■ 
nă a fost Alexandra MA- J 
RINESCU cu 9,800, Ulau- | 
dia Presecan secondând-o • 
cu 9,700. I

Din echipa Germaniei » 
cea mai bună gimnastă a | 
fost KATHLEEN KERN, J 
de fapt campioana ab- ■ 
solută a acestei țări în ■ 
1997, dar din păcate ea J 
s-a accidentat după evo- , 
luția la bârnă și a fost ■ 
protejată de antrenorii el. |

în clasamentul indivi- . 
dual compus locul I a re- I 
venit sportivei SIMONA 
AMÂNAR cu Un total de J 
39.000 pet, urmată de GI
NA GOGEAN cu 38.775 ' 
pet si ALEXANDRA MA- j 
RINESCU — 38.562 p. •

NICOL AE GA VREA |

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
CLUBULUI „CORVINUL" HUNEDOARA

• Ing. Liviu Magheru, președinte de onoare ;
• Vasile Tătar, președinte executiv ;
• Ec. Călin Olaru, vicepreședinte cu probleme 

economico-financiare.
MEMBRI:

• Inginer Vaier Iacob :
• economist Vasile Borș', director Resurse u- 

mane ;
• inginer Ovidiu Babeș, director, Direcția me- 

canico-energetic;
• Gheorghe Andrei, vicelider. Sindicatul Si- 

derurgistul ;
• Cornel Albu, Nechifor Oargă.
Sponsorul principal al echipei Corvinul, SC 

Siderurgica SA Hunedoara, manager — inginer 
GHEORGHE POGEA. președintele Consiliului de 
Adm’nistrație.

AZI, ÎN FAZA A DOUA A 
CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Programul jocurilor faza a Il-a, a CUPEI RO
MÂNIEI la fotbal se va desfășura azi. 20 august 
1997, ora 15.

— PARÂNGUL LONEA — C.S. OLT ’90;
— MINERUL I.UPENI — MINERUL CERTEJ;
— PAROȘENI-VULCAN — MIN. URICANI;
în caz de prelungiri echip0 care marchează 

primul gol va fi declarată învingătoare după prin
cipiul GOLUL DE AUR. Dacă egalitatea •» men
ține se vor executa loviturile de Ia 11 m. (V ”-meș)

’ Luni după amiază a 
ț explodat o adevărată 
i „bombă" în fotbalul eu- 
’ ropearu UEFA a hotărât 
1 la „masa verde" ca sco- 
i rui partidei dintre Steaua 
. — Paris Saint Germain,
’ disputat miercuri, 13 au- 
\ gust, la București, în pre- 
t liminariile Ligii Campio- 
’ nilor (încheiat pe teren 
1 cu 3—2 în favoarea bu- 
l cureștenilor) să fie omo- 
■ logat cu rezultatul de 3—0 
' în favoarea echipei Stea- 
ț ual Motivul? Francezii au 
i folosit în acest joc pe 
’ fundașul Fournier, deși a- 
1 cesta se afla în evidența 
l forului european suspen- 
. dat! Vestea a făcut re- 
' pede ocolul țărilor din 
ț Europa ți a avut mari e- 

court în special în Fran- 
ța și România. Gafa a-

) parține clubului francez, 
i a celui care nu a ținut e- 
ț vidența cartonașelor gal- 
' bene primite de Fournier.

Bineînțeles că s-a făcut 
contestație, dar șansele ca 
UEFA să revină sunt pu
ține.

Cum au primit vestea 
fotbaliștii de la Steaua, 
conducerea tehnică? Cu 
surprindere și oarecare 
neliniște. Antrenorul Mi
hai Stoichiță se referea la 
extraordinara presiune la 
care vor fi supuși fotba
liștii militari în partida 
retur ce se va desfășura 
la Paris, miercuri, 27 au
gust! Vor reuși ai noștri 
să oprească iureșul fran
cezilor spre poarta lor? 
Vor putea apăra acest 
scor steliștii? Să recunoaș
tem că Steaua va dispu
ta (ca și adversarii ei) o 
partidă istorică. Vom trăi 
marea bucurie ca Steaua 
să participe pentru a pa
tra oară consecutiv în 
Liga Campionilor? Inte
resul- pentru acest meci 
va fi enormi

Stot&alal american (I)
I
1
■ Născut acum tnai bina
i de o sută de arii, din în-
! tâfrtirea rtigby-ului cu
| continentul american, el
- seamănă cu jocul de rug

by și cw fotbalul european,
I avându-șt însă regulile
| lui proprii.

Iln ce constă originalita
tea acestui sport? înainte 
Ide toate, trebuie spus că 

se conduce după o regu- 
Ilă supremă, aceea de a 

câștiga teren, și după un 
I principiu suprem: al ob

strucției. Partenerii de 
Ijoc ai purtătorului de ba

lon pot (și trebuie) să 
I protejeze înaintarea aces- 

tuia, încercând să blo- 
ICheze adversarii. Și toc- 

ma< blocajele, nu lipsite 
ide violență, explică echi

pamentul sofisticat, echi- 
Ipament-carapace, desti

nat să apere jucătorul de 
I ploaia de ghionturl și lo

vituri. Cu umeri supra-

I dimensionați și căști ca- 
re-i fac să semene cu niș*

Ite astronauți, jucătorii se 
agită dramatic pentru a

I apuca mingea ovală, mai 
mică și mai ușoară (400

gr) decât balonul de rug
by. Noroc că meciul de 
fotbal american are loc 
în patru reprize doar de 
15 minute fiecare, obli
gând jucătorii să-și astâm
pere pofta de cotonogeală 
pentru câte un minut șl 
jumătate cât durează pau
za.

Nu numai silueta fot
baliștilor e supradimen
sionată, ci și componența 
c-' ^velor. Ele numără, în 
geiscral, 47 de jucători, 
dintre care 11 participă 
simultan la partidă. în 
timpul jocului sunt per
mise schimbări nelimi
tate în cadrul echipei, im- 
prospătându-se forțele șî 
permițând o diviziune cla
ră a sarcinilor fiecărui 
combatant. Unii intră pe 
teren doar pentru a de
gaja balonul cu piciorul 
sau pentru a încerca să 
marcheze un gol...

Sport colectiv de încă
ierare sau sport de încă
ierare colectivă, fotbalul 
american aduce cu o par
tidă de șah în care pie
sele sunt jucătorii. Un

ARBITRII ȘI OBSERV ATORII DIN DIV. „IT‘
ETAPA DIN 24 AUGUST

CFR MâRM. SIMERIA — ASA AURUL BRAD, j 
arbitri: Beniamin Popescu, Virgil Gherghel și Ioan ț 
Clinei, observator Sever Bogdan. ț

CASINO ILIA — MINERUL BARBATENI, Ij 
arbitri: Erno Magyari, Cornel Popescu și Cornel i 
Pop, obs. Lazăr Kelemen.

VICTORIA CA LAN — RETEZATUL HAȚEG, 
arbitri: Valentin Verde.ș, Valentin Gavrilă și Sorin 
Barbă, obs. Vasile Nemeș.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — FC DA
CIA ORAȘTIE, arbitri: Ionel Cârstea, Daniel Du- 
daș și Gheorghe Avram, obs. Emil Muntean.

CSM PAROȘENI-VULCAN — MINERUL TE- 
L1UC, arbitri : Silviu Medrea, Daniel Lada și Ti- 
beriu Nistor, obs. Marian Dima.

METALUL CRIȘCIOR — MINERUL LIVEZENI, 
arbitri: Marin Ormenișan, Valentin Iacob și Eugen 
Ambruș, obs. Petru Spărios.

MINERUL GIIELARI — MINERUL ANINOASA, 
arbitri: Andrei Csiki, Claudiu Durlescu și Sorin 
Ciotlăuș, obs. Dorcl Târșa.

meci este și o bătălie stra
tegică, în care tactica a- 
leasă e hotărâtoare. Prin 
urmare, cunoașterea per
fectă a forțelor ș! slăbi
ciunilor adversarului este 
de mare importanță, fot

balul american mizând 
nu numai pe forța brațe
lor și a picioarelor, ci șî 
pe inteligență.

(va urma)

ILIE LEAIIU

Fotbal feminin. La poartă nici un pericol. 
Desen de LAURENȚIU BORCA

REZULTATELE ETAPEI A 2-a: Metalul Moi- 
nești — FC Onești 3—4: Gloria Buzău — Nitramo- 
nia Făgăraș 2—î: Poiana Câmpina — AS Midia 
Năvodari 1—3; Dacia Unirea Brăila — Dunărea Ga
lați 5—2; Foresta II — Metalul Plopeni 3—0- Pre
cizia Săcele — Metrom Brasov 2—1; Rocar Buc. — 
Dunărea Călărași 3—0: Politehnica Iași — Astra
Ploiești 1—2. 

CLASAM
1. FC Onești
2. Astra Ploiești
3. Midia Năvodari
4. Rocar București
5. Gloria Buzău
6. FC Brașov
7. Tractorul Brașov
8. Bucovina Suceava
9. Dacia Unirea Brăila

10. Precizia Săcele
11. Metrom Brașov
12. Dunărea Călărași
13. Metalul Plopeni
14. Petrolul Moinești
15. Nitramonir, Făgăraș
16. Dunărea Galați
17. „Poli" Iași
18. Poiana Câmpina

E N T U L
2 2 0 0 7—3 6
2 2 0 0 5—1 6
2 2 0 0 6—3 6
2 1 1 0 3—0 4
2 1 1 0 4—3 4
2 1 1 0 3—2 4
2 1 1 0 2—1 4
1 1 0 0 3—0 3
2 1 0 1 7—5 3
2 1 0 1 3—3 3
2 1 0 1 2—2 3
2 o 1 1 2—5 1
2 0 1 1 0—3 1
2 0 0 2 3—5 0
2 0 0 2 1—3 0
1 0 0 1 2—5 0
2 0 0 2 1—5 0
2 0 0 2 1—6 0

UMOR... PE GAZON
q — Ce e în stare și fotbalul ăsta! Oameni 

onorabili vociferează, înjură și se ceartă. Fac. ce 
n-ar face niciodată acasă sau la locul de muncă.

E de râs sau de plâns?
0 Elevii sunt invitați să scrie numele a un

sprezece dintre cei mal vestiți oameni din lume. 
După un timp, profesorul se oprește lângă un elev 
care stă cu capul sprijinit în mână, gânditor.

— Ai și terminat?
— Aproape, răspunde elevul. îmi lipsește doar 

portarul...
0 Două muște, jucând fotbal într-o ceașcă:
— Săptămâna viitoare va trebui să jucăm mai 

bine. Se pare că-i rost de o cupă...
q _ Popescule, teri te-ai învoit de la serviciu 

sub motiv că mergi la dentist. Așa este?
— Da, domnule director.
— Minți, te-am văzut la meciul de fotbal!
— Nu mint. Dentistul meu este extrema dreaptă...
0 Ea a venit de dragul lui la meci.
El este furios că au întârziat, deoarece ea s-a 

hotărât greu cum să se îmbrace. De la un vecin 
află că scorul este 0—0. Ea entuziasmată:

— Ai văzut, dragule, n-am pierdut nimic!
0 Reporterul: Cum vă explicați victoria echi

pei, obținută în deplasare?
Antrenorul: Le-am spus băieților că, dacă nu 

câștigă, le interzic să mai intre în restaurant...
0 — Acestui fotbalist îi lipsesc numai două 

lucruri, ca să poată juca bine.
— Ce anume?
— Picioarele !

Culese și prelucrate de ILIE LEAIIU

Pagină realizată de SABIN CERBU
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(Urmare din pag. 1)

— în cadrul spațiului 
destinat Ministerului Pu
blic, capitolul I cuprinde 
ți următorul text: „Minis
terul Public îți exercită 
atribuțiile prin procurori 
constituiți în parchete de 
pe lângă fiecare 
judecătorească sub 
ritatca ministrului 
țici". De fapt, ce înseam
nă această autoritate ?

— în principal autori
tatea ministrului justiției 
constă în faptul că poate 
da dispoziții scrise, obliga
torii, direct sau . prin in
termediul procurorului ge
neral, procurorilor în ve
derea aplicării și respectă
rii legilor țării și că are 
posibilitatea de a controla 
modul în care acestea au 
fost respectate.

— în exercitarea atribu
țiilor, procurorul are drep 
tul să ceară sprijinul agen- 
ților 
sunt

instanță 
auto- 
justi-

curorl inspectori ori pro
curori delegați — „minis
trul justiției exercită con
trolul asupra tuturor pro
curorilor** și că ministrul 
justiției poate să dea în
drumări. Nu aduce asta 
a ingerință în activitatea 
procurorilor ?

— Conform autorității 
pe care o are în baza le
gii, ministrul justiției va

zător atribuțiile de ser
viciu.

Orice activitate de con
trol și conducere poate fi 
exercitată și abuziv 
tendențios.

Un înalt demnitar 
statului, ceea ce este 
fapt ministrul justiției,
bule însă să se ridice dea
supra unor interese de 
partid sau de grup și să

sau

al 
de 

tre-

DEASUPRA ORICĂROR INTERESE!

Dreptate
și justiție

forței publice. Care 
acești agenți ?

Agenții forței publice 
în fapt polițiștii.
In articolul 31 al le

gii se spune între altele 
că structura și organizarea 
aparatului tuturor parche
telor se stabilesc de minis
trul justiției. Ce să înțe
legem prin aceasta ?

— Consider că se va face 
organizarea Parchetului de 
pe lângă Curtea Supremă 
de Justiție potrivit cu mo
dificarea atribuțiilor aces
tuia stabilite prin prezen
ta lege, se vor numi pro
curorii generali ai parche
telor de pe lângă cele 15 
curți de apel și, probabil, 
conducerile tuturor 
chetelor.

— Cc înseamnă die 
cian faptul că, prin

sunt

par-

Ciu- 
pro-

putga dispune controlarea 
activității pe care o des
fășoară procurorii în ce 
privește urmărirea pena
lă și participarea la jude
cată, a modului în care se 
desfășoară raporturile de 
serviciu cu justițiabilii și 
cu celelalte persoane im
plicate în lucrările de com
petența parchetelor, pre
cum și pentru aprecierea 
asupra activității pregăti
rii și aptitudinilor profe- 
siona le.

Evident, pe baza con
statărilor acestor controa
le, ministrul justiției va 
putea propune sau dispu
ne măsurile legale împo
triva procurorilor, pentru 
care se apreciază că nu 
și-au îndeplinit corespun-

știe că a se face dreptate 
și justiție în această țară 
este mai presus decât a- 
ceste interese.

Cred că orice persoană 
care va ocupa fotoliul mi
nistrului 
puterea 
înălțimea 
traturi.

— Faptul că „Dispozi
țiile ministrului justiției 
date în mod direct sau 
prin procurorul general, în 
vederea respectării și a- 
plicării legii, sunt obliga
torii", cum poate fi inter
pretat ?

— Dispozițiile date de 
ministrul justiției nu pot 
opri procedura de urmări
re penală legal deschisă 
împotriva celor care au să-

justiției va avea 
să se ridice la 
acestei magis-

vârșit Infracțiuni. Astfel 
că procurorul poate decide 
independent trimiterea lor 
în judecată, liberi sau în 
stare de arest.

— Cum apreciați faptul 
că ministrul justiției are 
dreptul să dea dispoziție 
procurorului să înceapă 
procedura de urmărire pe
nală și să promoveze în 
fața instanțelor judecăto
rești acțiuni și căi de atac 
necesare apărării intere
sului public ?

— Nu mă număr printre 
cei care consideră că aceas
tă prerogativă a ministru
lui justiției ar influența 
negativ activitatea procu
rorilor, deoarece princi
piul constituțional „Nimeni 
nu este mai presus de le
ge" garantează procuro
rului exercitarea atribu
țiilor numai în temeiul le
gii și pentru asigurarea 
respectării acesteia.

— în virtutea noilor re
glementări ale legii, cum 
vedeți raporturile dintre 
parchetele și instanțele ju
decătorești din județul nos
tru ?

— Legea prevede că Mi
nisterul Public este inde
pendent în relațiile cu ce
lelalte autorități publice, 
iar parchetele sunt inde
pendente față de instanțe
le judecătorești. Gred că 
la fel ca în prezent, rela
țiile dintre aceste institu
ții din județul 
fi corecte.

Cunosc toți 
din județ și 
judecătorilor și am 
vingerea că au înțelepciu
nea necesară pentru ca re
lațiile dintre ei să 
continuare firești și 
preună vom fi de 
parte a baricadei, 
cei care apără legea.

nostru vor

procurorii 
majoritatea 

con-

fie în 
că îm- 
aceeași 
printre

persoanei (II)

de 
de- 
es- 
iar 
se

ce 
co- 
din 

în 
co-

Spaima hoților patru picioare
De curând, Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Hune
doara a dispus trimiterea 
în judecată a trei indivizi 
din Petrești, județul Alba. 
Ei au comis infracțiunea 
de furt calificat prin efrac
ție în timpul nopții. De 
remarcat că indivizii mai 
aveau la activ numeroase 
condamnări pentru furt, 
unul dintre ei, Nicolae 
Păcurar, fiind liberat doar 
de curând din pușcărie. 
Ceilalți doi se numesc Ilie 
Grozav și Petru Lergheș 
Toți au în jur de 30 de 
ani. Iată povestea lor, care 
are și nuanțe comice.

La puțin timp după li
berare, cei trei au pus la 
cale alte infracțiuni de 
furt, gândindu-se că ar fi 
mai bine să „muncească" 
prin alte județe. Au plecat 
așadar, prin județul Arad, 
mai exact la Petriș. Aici 
au reușit să fure o moto
cicletă și câteva biciclete. 
Dându-și seama că sunt 
urmăriți, le-au abandonat 
și s-au ascuns în cultu
rile de porumb de pe mar
ginea drumului, după 
re, pe calea ferată, au 
funs la Zam. ,

După ce au studiat
mai multe localuri din zâ
nă, au ajuns la concluzia 
că cel mai bine ar fi să 
pătrundă, după închidere, 
în localul amenajat de o 
societate comercială în in-

ca-
a-

ei

cinta fostei gări CFR. Din 
apropierea unei case aflate 
în construcție și-au procu
rat un târnăcop, iar după 
miezul nopții s-au apucat 
de' treabă.

Lergheș a rămas să su
pravegheze zona din fața 
bufetului ceilalți doi spăr
gând lacătele de la o ușă. 
Au fost bucuroși desigur 

când prin sertare au găsit 
peste un milion de lei, dar 
au hotărât să-și umple sa
coșele cu băuturi, țigări 
și alte bunuri.

Când au început însă 
să cotrobăie prin camera 
alăturatei bufetului, de du
pă un paravan au obser
vat patru picioare. De spai
mă au abandonat tot ce 
luaseră și au luat-o la goa
nă. Au mai rămas cu 
banii.

Ale cui erau picioarele 
care au băgat spaima în 
hoți ? Nici mai mult, nici 
mai puțin decât ale celor 
două vânzătoare de la bu
fet. care dormeau în acea 
cameră. Ele au fost trezite 
de hoți, dar de frică s-au 
ascuns, rămânându-le pi
cioarele pe din afară.

Măsurile operative între
prinse de poliție în aceeași 
noapte au determinat loca- 
lizarca celor trei în stația 
6FR Burjuc. Aici, cu aju
torul câinelui de urmărire 
a fost prins Lergheș. Cei1- 
lalti doi au ignorat soma-

țiile polițiștilor și au reu
șit să fugă. Au fost însă 
prinși în ziua următoare, 
în județul Alba. Banii nu 
apucaseră să-i împartă, la 
Păcurar polițiștii găsind 
suma de 1,2 milioane de 
lei.

Față de toți trei s-a luat 
măsura arestării preven-

tive urmând să fie revo
cată și o parte din pedep- 
sele neexecutate în între
gime în perioadele ante
rioare. Nu știau probabil 
că în urmă cu câteva luni 
pedepsele pentru furt s-au 
majorat, fiind cuprinse în
tre 3 șl 15 ani de pușcă
rie ? (V.N.)

Problema actelor de vio
lență prin care se comit 
vătămări corporale ar tre
bui să capete o altă opti
că socială. Sunt mulți cei 
care consideră că o atitu
dine agresivă, violentă es
te un semn de bărbăție, 
fapt deosebit de grav mai 
ales pentru tinerii care 
cresc cu asemenea con
cepții. Ca să pui în locul u- 
nor reacții firești, în lo
cul rațiunii, violența, asta 
înseamnă un pas înapoi 
spre animalitate, lipsă de 
civilizație.

Atunci când faptele 
mai sus au ca urmare 
cesul victimei, situația 
te evident mai gravă, 
cuantumul pedepsei 
mărește.

iLegea face o diferență 
clară între pedepsele 
se aplică pentru fapte 
mise cu intenție sau 
greșeală. Se consideră 
mod justificat că dacă
miți o faptă cu intenția 
evidentă este una, dar da
că o comiți din greșeală, 
este alta. Chiar dacă în 
ambele cazuri se ajunge 
la decesul unei persoane, 
pedeapsa poate fi simțitor 
diferită într-un caz față de 
celălalt.

într-un alt capitol, în
tâlnim alte infracțiuni con
tra libertății persoanei.

Lipsirea de libertate în 
mod ilegal este fapta ce
lui care, folosind amenin
țări ori violențe, împiedi
că o persoană să se bucu
re de libertatea firească 
a fiecăruia. Dacă fapta s-a 
comis prin răpire de către 
o persoană înarmată, de 
două sau mai multe per
soane, ori dacă s-a cerut 
o sumă de bani pentru pu
nerea în libertate, pe
deapsa este mai mare. Aș 
vrea să subliniez că aceas
tă infracțiune se află în 
creștere la noi și, deși nu 
dorim, ne vom apropia în 
curând de asemenea fap
te ce se petrec în Occident. 
Este însă necesar de sub
liniat celor ce participă 
la asemenea fapte că exis
tă mari riscuri și pedepse 
severe.

Tot in acest capitol se 
află și infracțiunile de scla
vie, supunerea la muncă 
forțată ori obligatorie (in
fracțiuni inexistente astăzi 
la noi), violarea de domi
ciliu, amenințarea, șanta-

jul, violarea secretului co
respondenței și divulgarea 
secretului profesional.

Violarea de domiciliu es
te întâlnită mai ales la o 
categorie de oameni cu 
nivel cetățenesc redus și 
constă în fapta 'celui care, 
fără drept, pătrunde în 
orice mod într-o locuință, 
dependință, curte ș.a., fă
ră consimțământul persoa
nei care le folosește, sau 
în refuzul de a le părăsi 
ia cererea acesteia.

Fapta este considerată șl 
mai gravă, dacă violarea 
de domiciliu este făcută 
de o persoană înarmată, de 
două sau mai multe per
soane, în timpul nopții ori 
prin folosirea de calități 
mincinoase.

De menționat că împăca
rea părților, adică a celui 
vinovat cu partea vătăma
tă, înlătură răspunderea 
penală.

Amenințarea constă Sn 
adresarea unor amenințări 
împotriva unei persoane 
păgubitoare pentru ea, soț 
sau rudă apropiată, de na
tură să o alarmeze.

Șantajul este constrânge
rea unei persoane să facă 
sau să nu facă ceva sau să 
sufere ceva pentru ca făp
tuitorul să obțină unele fo
loase pentru el sau altul. 
Un exemplu ar fi șanta- 
jarea unei femei căsătorite 
despre care ai aflat că în
treține unele legături extra- 
conjugale și căreia i se ce
re o sumă de bani pentru 
a nu se divulga soțului 
faptul. In condițiile de as
tăzi pot apărea diverși in
divizi puși pe căpătuială 
și care să șantajeze diferite 
persoane, sub pretextul di
vulgării unor fapte de ca
re au luat cunoștință în 
mod întâmplător. împotri
va unor astfel de cazuri, 
trebuie sesizate organele 
parchetului și poliției pen
tru ca cei care comit ase
menea fapte să-și pri
mească pedeapsa cuvenită.

Violarea secretului cores
pondenței este o situație 
mai puțin cunoscută, dar 
des întâlnită în realitate. 
Această infracțiune constă 
în deschiderea fără drept 
a unei corespondențe adre
sate altuia, ori intercepta
rea unei convorbiri tele
fonice sau a oricărui mod 
de comunicare de la dis
tanță..

• •— •

f g POATB STRIVI

iffiwiWiTrii’-T
• MIERCURI, 20 AUGUST Î997



Pe „firul Ariadnei" cu Rodica Toil

«irî j

suite

VIORICA ROMAN

de
16,

veclie 
artis- 

dna- 
silue-

susți- 
jur.

artis- 
aici. 

dansuri

0 „Trădarea : o crimă care nu 
îngăduie iertare, înțelegere și nici 
eufemisme**.

0 „Gând e lovit pe nedrept, o- 
mul deștept se face și mai deș
tept1*.

0 „Sufletul e ca un copil : cum
îl lași o clipă nesupravegheat se . teptat și eu...' 
murdărește**.

0 „Țelul meu poate că e lumi
na, zise Efemerida. Și din moment 
ce mi l-am atins.

0 „Sfatul prostului prinde bine 
ia necaz, pentru că te mai înve
selește**.

0 „Știați că singura mamă care 
nu are copii e mama înțelepciu
nii ?“.

0 „Cred că pe Ulise l-aș fi as-

0 „Gelozia are un sistem foarte 
fin de alarmă. Sună cu mult îna
inte să se producă accidentul**. 

Selecție de ILIE LEAIIU

1

i

J

(

1
*

\ 
\
1

Sfidând trecerea vremii 
artiștii dovedesc că tine
rețea fără bătrânețe nu 
este doar... poveste. E su
ficient să activezi peste 
20 de ani într-o formație 
de dansuri populare și 
ai dat de secretul tine
reții fără bătrânețe. Ju
decând după felul în ca
re „zboâră" pe scenă 
membrii ansamblului fol
cloric „Hațegana" Hune
doara, Elena Barboni sau 
Vasile Enea și alte șapte 
perechi de dansatori, co
legi de peste două dece

rn trebuie să recunoști 
a afirmația nu-i o sim

plă declarație pentru 
presă.

Dna Barboni, Nina pen
tru cunoscuți, mărturi
sește că, deși e cea mai 
veche dintre componen

Secretul tinereții fără *
țări din Europa și Asia. 

In turneele făcute a- 
casă, este și prezentatoa
rea spectacolelor 
nute în satele din 
însă' preocupările 
tice nu se opresc 
Are o suită de 
populare la Grădinița cu 
Program Normal Nr. 7 
Hunedoara, a cărei direc
toare este tot de peste 
20 de ani. Și tot de dra
gul celor mici, de mai 
bine de 7 ani, instruieș
te teatrul pentru copii de 
la Casa de Cultură Hune
doara.

Pe lângă grijile profe
sionale și artistice le mai 
are și pe cele ale orică
rei mame și soții. Cei

tele feminine ale forma
ției, n-o lasă sufletul să 
renunțe, „pentru că dan
sul nu are vârstă iar 
noi, artiștii, descoperim 
pe scenă secretul tinere
ții fără bătrânețe". Ba 
mai mult, chiar afirmă 
că se odihnește dansând 
„iar după șapte 
simt că zbor".

Dansul, cea mai 
și statornică iubire 
tică a făcut-o pe 
Nina să-și păstreze 
ta și vitalitatea, chiar să 
depășească problemele 
create de un astm aler
gic. Și tot datorită dan
sului a avut posibilitatea 
să meargă în peste 30 de

bătrânețe
♦

doi băieți — Flavius, 
17 ani, și Claudiu, de
— sunt la liceu la Deva. 
Dar nici aceste griji nu 
par să-i atingă tinerețea, 
dată de sufletul său de 
artist. Iar în această ca
litate, de dansatoare, se 
simte bine în mijlocul 
colegilor de formație, ca
re după revoluție au for
mat ansamblul „Hațega
na" al Casei de Cultură 
Hunedoara. Aici, spriji
niți de directorul institu
ției, Nicu Gheorghionl, 
„inima formației", și a- 
vându-1 coregraf, ales de
mocratic, pe Vasile Enea, 
toți se simt bine. Alături 
de veterani se formează

alții tineri: fete de 14-15 
ani, care au nevoie de 6 
luni, și băieți, cărora le 
trebuie' 2-3 ani ca să în
vețe toate figurile de 
dans. Toți cei 23 de mem
bri se înțeleg și se res
pectă ca într-o familie, 
cei mai vechi fiind chiar 
căsătoriți între ei. Este 
și acesta secretul dura
tei în timp a formației, 
al tinereții dansatorilor, 
care pot oricând să pre
zinte 8 suite de dansuri 
din toate z.onele țării. Ei 
dăruiesc spectatorilor ce 
au mai bun — dragostea 
pentru folclorul pe ca- 
rc-1 simt și-l interpretea
ză cu talent. Iar efortul 
le este răsplătit cu sta
rea de tinerețe.

Merg pe stradă și 
după colț, pe aleea atât 
de cunoscută, văd că 
s-au tăiat copacii și dru
mul parcă nu mai e la 
fel. întâlnesc o cunoș
tință ce are azi părul 
cărunt și fața ridată. 
Vântul ce bate din față 
îmi aduce mireasma u- 
nei flori ce mai de mult 
era simbol pentru Noi... 
In anul acesta căpșu
nile au avut un gust . 
apos și merele sunt la ț 

f 
I

I 
I

Un ceai gustos
• t

Ideal ar fi să ne pre
parăm atâta ceai cât con
sumăm o singură dată. 
Dar nu în toate situațiile 
e posibil. Uneori, pentru 
anumite tratamente tre
buie făcută o cantitate 
mai mare de ceai pentru 
a fi consumată în câteva 
tranșe, in aceste 
pentru ca ceaiul
să-și păstreze nealterate 
gustul și aroma specifice, 

buie să-l păstrăm în 
.rcane de sticlă cu capac.

Da< ă-1 ținem în vase de 
metal, atât gustul cât și a- 
roma se alterează.

fiert 
(dacă 
grijă 

vas 
ce o 

folosi

de

cazuri, 
nostru

Operativtate
D . .1 din Deva ne

semnalează amabilitatea și 
mai ales operativitatea cu 
care a fost servită la o 
firmă mică. Este vorba de 
un chioșc unde se vinde 
carte, presă, produse cos
metice numit Prescom Di
vers bRL, de pe strada 1 
Decembrie, Deva. „Aveam 
nevoie de o carte de spe 
cialftate. li știam doar 
titlul și autorul, cu apro
ximație anul apariției, dar 
nu și editura care a tipă
rit-o. Plină de solicitudi
ne, o domnișoară și-a no
tat datele și m-a rugat să 
revin peste două zile. Am 
făcut-o, dar. mărturisesc, 
fără prea multă convin
gere. De aceea, am fost 
plăcut surprinsă când am 
descoperit că mă aștepta 
cartea căutată în alte li
brării. Asta da operativi
tate. Ce plăcut ar fi dacă 
am întâlni mai des astfel 
de situații de servire 
promptă, de atitudine res
pectuoasă față de cumpă
rător și nevoile lui". Ar fi 
nu numai plăcut dar și 
timpul ca așa să se pe
treacă lucrurile în toate 
unitățile comerciale. (V.R.)

Nu aruncați
...apa în care ați 

orezul sau cartofii 
ați avut bineînțeles 

’ să-i fierbeți într-un 
foarte curat); după 
strecurați, o puteți 
la scrobirea rufelor ;

...cojile și resturile
fructe, din care se poate 
prepara oțet. Tăiați-le mă
runt, puneți-le într-un vas 
smălțuit și acoperiți-le cu 
apă fierbinte. După ce 
s-a răcorit, turnați ames
tecul într-un borcan care 
se leagă la gură și se lasă 
la loc cald câteva zile, 
până se observă că se ri
dică bule de aer din lichid, 
indiciu că a început fer
mentația. Strecurați mixtu
ra prin tifon, adăugați pu
țină drojdie de bere și o 
felie de pâine neagră pră
jită. Acoperiți vasul și lă- 
sați-1 două-trei săptămâni 
la loc cald.

fel de acre ca în copi
lărie. Rândunica nu s-a 
mai întors in acest an 
la cuib și bătrânul nos
tru câine a murit. Fe
tița vecinilor a început 
să facă primii pași, ri
dică un deget și mă 
strigă: Tu. Un cioban ’ 
mi-a dăruit un cățeluș. J 
Prietenii mei s-au ho-\ 
târât să-și construiască î 
o casă. Mi-e dor să mă- î 
nânc pâine caldă scoa- î 
să din cuptor de Buni-1 
ca și ciuperci cu smân- I 
tână. A m scos din gar- V 
derobă fustele scurte și V 
pantofii cu toc prea I 
înalt. Cred că mă voi J 
tunde... Vecinul meu a 1 
vândut Dacia și a cum-ț 
parat un Ford. O fostă i 
colegă a devenit șome- J 
ră, cealaltă a devenit î 
Mămică. Voi susține li-î 
ccnța în septembrie. Îmi I 
doresc un computer. ’ 
Cine mă iubea ieri, azi j 
abia îmi vorbește — 1 
iubita lui e foarte ge-« 
loasă, iubita lui „face £ 
casă cu unul șl dragos- J 
te cu altul". 1

\ Caut sponsor pentru 1 
i a-mi putea termina stu- l 
* diile. ’

De zile 
ț plouă și 
ț oare nu se 
\..........‘
ț

ț

l

*

*

I
*

în șir tot 
e înnorat... >

mai vede pe 
cer nici o schimbare ?... I

INA DELEANU

PENTRU REUȘITĂ
E firesc ca atunci când organizăm un chef să do- *

t

I*
« — -w. . - ----- ------------ ------ -----

{ rim ca el să fie cât mai reușit și toată lumea să se ț 
] simtă bine. De aceea trebuie să evităm câteva lu-
* cruri care ar face ca petrecerea noastră să fie jal- ,
* nică. De aceea nu lrebuie : J
* — să invităm și câțiva nesuferiți doar pentru că»
* sunt importanți pentru cariera noastră sau a soțului

- „„ ” 
î sau rude, limitând astfel aria discuțiilor;
* . - -• - - - -

• să. împiedicându-i să-și schimbe partenerii de dis-»
icuție; »
] — să fim gazde stresate, prea grijulii cu dezor-1
I dinea făcută de musafiri; •

— să invităm doar perechi, care ori se vor retrage
• într-un loc ferit, ori se vor certa; '
« — să amestecăm generațiile; •

— să intrăm In panică dacă vecinii ne amenință L 
; că vor chema poliția (bine ar fi să-i avertizăm din t
• timp de bairam);
• — să ne crispăm dacă ceva nu merge cum ne-am ’ 
« planificat; lucrurile ies de cele mai multe ori mult • 
î mai bine atunci când n-ai știut de la început tot ce . 
I se va petrece pe parcurs.

se petreacă toate a- 
rigide, învechite și 
va fi o reușită de-

— să restrângem lista invitaților doar la colegi ț
------ . ---------------------- _ . , • 1
— să fixăm o ordine rigidă a musafirilor la ma- j

Dacă vom avea grijă să nu 
•cestea, vom da uitării regulile 
« convenționale, petrecerea noastră 
• plină.

• • «"k -»

Zodiile și plantele
Bolile cu care ne luptăm 

se datorează vieții pe care 
o ducem, care ignoră le
gile naturii. Omul modern 
are 
cei 
ția, 
menajul. Iar 
tele pot fi arme cu dublu 
tăiș, vindecând pe de o 
parte și dereglând pe de 
alta. De aceea, medicina 
naturistă are tot mai mul
tă căutare acum, la sfâr
șit de mileniu. S-a 
lit că fiecărei zodii 
respund anumite 
necesare funcționării orga
nismului.

BERBEC. Planta sa ocul
tă e Gențiana (nu trebuie 
s-o ia gravidele). Mai au 
efect benefic Magheranul 
sau Origanul dulce, Salvia, 
Secara, Teiul, Tufa de 
mure.

TAURUL are ca plantă

trei aprigi dușmani —
3 S : supraalimenta- 
sedcntarismul și sur- 

mcdicamen-

stabi
li co- 
plante

♦
Rozmarinul. Se 
folosi Gorunul,

magică 
mai pot 
Grâul, Năutul, Nucul, Pier
sicul, Prunul, Zmeurul.

GEMENII. Pentru ei 
planta cea mai indicată e 
Lavanda (Lcvănțica); apoi 
Chimenul, Lăcrămioara, 
Pătrunjelul, Trifoiul, Vale
riana.

RACUL. Menta de gră
dină e indicată, ca și Ca- 
prifoiul, Feniculul, Crinul 
de grădină, Dovleacul, Fa
solea etc.

LEUL are ca plantă ma
gică' Dafinul și cu valori 
vindecătoare Șofranul, An
gelica, Țintaura, Crizante
ma.

FECIOARA. Planta sa 
ocultă este Verbina; se 
mai pot folosi Lintea, Mu
șețelul, Izmă, Rodiile, Tran
dafirul, Vișinelul, Zambila.

BALANȚA. Plantă magi
că — Coada cocoșului; alte

plante utilizate: Cimbrul, 
Orezul, Varza.

SCORPIONUL are Bu- 
suiocul drept plantă ocuL 
tă. Mai poate utiliza Cea, 
pa, Ienupărul, Piperul, Tu
tunul, Vița de vie.

SĂGETĂTORUL este „gu
vernat" de Măceș; 
plante — Castanul, 
rul, Stejarul.

CAPRICORNUL — 
ta ciobanului; mai 
Chiparosul, Coada calului. 
Fagul, Iedera, Trandafirul 
alb, Violeta de apă.

VĂRSĂTORUL merge 
cu... Păpădia; dar și cil 
Castravete. Orz, Ovăz.

PEȘTII — Maghiranul, 
Napul turcesc (Rapița săl
batică). Coacăzul, Ulmul.

De la plantele mențio
nate se pot folosi anumite 
părți, în mai multe feluri 
preparate, așa cum se gă
sesc în diferite cărți de 
rîH*" •

alte 
Măra-

Trais- 
ajută
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rpe. QaLlwta-tt lili,
Mari civilizații dispărute

EGIPTUL FARAONILOR (I)
(Urmare din pag. 1)

se poate merge pe el cu 
viteza a IV-a, am por
nit-o spre Ștei. Drumul 
este, într-adevăr, foarte 
bun până la biserică. De 
acolo mai departe are 
nevoie de reparații, de 
Întreținere. Am mai scris 
despre acest lucru.

Ceea ce am consemnat 
în continuare au fost 
crâmpeie din viața sa
tului, n locuitorilor săi. 
Ne-am oprit de mal mul
te ori, am stat de vorbă 
cu oameni, le-am admi
rat vrednicia, înglobată 
în case frumoase, în 
curți îngrijite, în.grădini 
mânioase. Un grup de 
cinci femei gureșe veneau 
de pe deal, de Ia strân
sul fânului. Se numeso 
Elena Nicula, Victoria 
Gărdean, Gheorghița Gră- 
diștean. Viorica Pogani, 
Maria Davidoi, surprin
se de fotoreporter în 
timpul discuției noastre. 
„Mergem la masă, apoi 
ne întoarcem la lucru. E 
mult fân de cosit, de în
tors", spune Victoria Găr
dean. „E greu la sat, die, 
adaugă Elena Nicula, Aici 
n-a fost CAP și nu avem 
pensii. E drept că unii 
bărbați maj au servicii, 
d.ir maioritatea săteni

Femei din Ștei, în pauză pentru masa de prânz, între două reprize 
bune la strânsul fânului. Foto : ANTON SOCACI
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel; 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. '„MERCUR";

• ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia";

• HAȚEG, pe sir. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane ? 770367; 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile; publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate;

did HD((ujiș. La. Ștei

protecție a șoselei pe pârâulîn comuna Densuș se exectriă un zid de 
Galbena.

lor ne ocupăm cu mun
ca în gospodărie, cu vi
tele, cu fânețele".

Femeile își spun des
chis of-urile. Că n-au mă
car un telefon în sat, că 
ar mai trebui reparat 
drumul, fiindcă atunci 
când plouă e vai și amar, 
că au mai rămas pe la 
casele lor doar bătrânii. 

că nu prea merge bine 
TV-ul, că pentru orice 
durere de cap sau de 
măsele trebuie să mear
gă Ia comună ș.a., ș.a.

Viorica Pogani se plân
ge că nu mal vede cu 
un ochi și ne întreabă 
dâcă nu i s-ar putea da 
un ajutor social, Maria 
Davidoi își mărturisește 

povara celor 77 de ani < 
de viață, iar sora sa, > 
Gheorghița Grădiștean, ț 
foarte volubilă și dina- 1 
mică Ia cei 71 de ani, ne . 
spune că e văduvă de 20 i 
de ani, că e „baftistă", 
dar că o duce cam greu, ț

Urcăm pe o costișă, de .> 
unde se poate privi spre ț 
pădureni, Ia Lunca Cer- 1 
nii. Otto Pogani coboară 
și el de Ia coasă Ia masă, t 
Are 52 de ani, a fost șo- ț 
fer o vreme, dar s-a re- . 
tras acasă, la treburile ' 
gospodărești. Este mulțu- \ 
mit de viața lui, de mun- 1 
ca lui. Ceva mai în spa- ’ 
te vine tatăl său vitreg, ț 
Teodor Davidoni. Calcă l 
apăsat, cu 71 de an! în , 
spate și cu o pensioară I 
după munca de la UFET 
Hațeg. Este robust, să
nătos. „N-am fost bolnav 
decât o dată, în armată, 
am răcit cred. Nici me
dicamente n-am luat. 
Câte o doză de vinars, 
am mai luat, nu zic. Asta 
merge".

li lăsăm pe oamenii 
din Ștei cu bucuriile șl 
cu grijile lor și ne în
toarcem Ia treburile noas
tre cotidiene, multe și 
grele, la fel ca cele ale 
locuitorilor dintr-un sat 
de oameni harnici.

î 
î

Primul verium al colec
ției „Marj Civilizații Dis
părute" relatează despre o 
civilizație uimitoare, veche 
de mai bine de două mii 
de ani, care a fascinat, 
prin unicitatea ei, istoria 
umanității.

Volumul „Egiptul farao
nilor" este structurat în 
trei părți. Prima prezintă 
civilizația în ansamblul ei, 
a doua istoria Egiptului, 
iar ultima parte prezintă 
religia vechilor egipteni.

Din punct de vedere ad
ministrativ, Egiptul era 
format din două regate: 
Regatul de Nord și Regatul 
de Sud, ce cuprindea în
treaga vale a Nilului. Hie
roglifa celor două țări este 
o monogramă ce unește 
papura cu papirusul.

Egiptenii foloseau mal 
multe denumiri pentru ța
ra lor. Cea maj des întâl
nită este „kemet", ceea ce 
înseamnă „pământ negru" 
și „ta nutri", „pământ al 
zeilor".

Vechii locuitori ai Egip
tului își considerau țara 
ca fiind un „dar al Nilu
lui". Fluviul reprezenta le
gătura dintre muritori și 
zei. Nilul, element ce a stat 
la baza creării civilizației 
egiptene, era privit de e- 
gipteni ca fiind o zeitate 
„ITapj — părinte al zeilor". 
Revărsarea fluviului co
respundea „Venirii lui Ha- 
pi". (pag. 19)

în cinstea fluviului-zeu, 
muritorii au compus im
nuri de genul: „Iat-o. apa 
vieții care se află în cer, 
iat-o apa vieții care este 
In pământ. Cerul se aprin
de pentru tine, pământul 

se înfioară pentru tine, când 
se naște zeul. Cele două 
coline se despică, zeul se 
arată, zeul se revarsă în 
ea..." (pag. 18).

încă din perioada cla
sicismului grec, multi că
lători au vizitat Egiptul, 
lăsând în urmă numeroa
se relatări despre farme
cele și misterele Egiptului. 
Două lucrări mai impor
tante sunt cele ale lui 
John Greaves, care a pu 
blicat Ia Oxford în 1646 
„Pyramidographia" și a 
fostului consul general în 
Egipt, Benoit de Maillet, 
„Description de l'Egyppte", 
în 1735.

Descifrarea hieroglifelor 
grație genialității savantu
lui francez Jean-Franțois 
Champollion a reprezentat 
o nouă etapă în cercetarea 
vechii civilizații egiptene. 
Straniile semne zugrăvite 
pe pereții templelor și mo
numentelor funerare au 
prins grai reînviind o cul
tură de mult stinsă.

Viața cotidiană a stăpâ
nului este redată deosebit 
de minuțios. Faraonul, cel 
ce „făurește istoria", este 
elementul central al Egip
tului, tocmai prin caracte
rul său de „rege de drept 
divin*, expresie curentă 
în a-1 desemna pe faraon. 
De-a lungul civilizației e- 
giptene, faraonul era de
numit prin intermediul mal 
multor zei.

în Imperiul Nou el este 
Horus, pentru ca mai apoi 
să devină „reprezentantul 
lui Horus", iar mal târziu 
„fiul lui Ra*. Sub domnia 
lui Akenaton, cuvântului 
faraon i-au fost alăturate 
pSfru cuvinte ce subliniau 
autoru l ea monarhului de 

drept divin, „Per-aâ, 
Ankh, Udja, Seneb, Neb“, 
adică „Faraon, Viață, Să
nătate, Forța, Stăpânul" 
(pag. 54).

în partea a doua a vo
lumului se regăsește o is
torie captivantă, Întinsă pe 
o perioadă de aproape trei 
mii de ani, sfârșită în se
colul al III-lea (în. Hr.), 
secol ce corespunde deca
denței fostei civilizații în
floritoare.

începutul epocii predi- 
nastice dobândește o cono- 
tație mitică prin legenda 
lui Osiris, redată de către 
Plutarh în Isis și Osiris.

Fiu al zeului Geb (pă
mântul) și zeiței Nut (ce
rul), Osiris are două su
rori, Isis, Neftis și un fra
te, zeu al răului, Scth. 
Conform legendei, Osiris, 
ajungând primul rege al 
Egiptului, a dat oamenilor 
legi și i-a învățat să-i res
pecte pe zei.

Fratele acestuia, Seth, 
urzește un plan, împrț 
cu 72 de complici și p. .- 
tr-un șiretlic îl introduc 
pe Osiris într-un cufăr, iar 
în aceeași clipă aceștia s-au 
repezit să închidă capacul. 
Unii îl bat în cuie iar 
alții il pecetluiesc eu 
plumb. După această ope
rație, cufărul este trans
portat pe Nil și aruncat 
în mare.

Sora și soția defunctu
lui, Isis caută trupul lu< 
Osiris și descopenndu-1 îi 
trezește la viață prin prac
tici magice. învingând 
moartea, Osiris devine 
pentru egipteni zeul morții 
și învierii, dar în același 
timp și mărturie a existen
ței vieții de după moarte. 
Un lucru puțin cunoscut 
este cuprins în capitalul 5 
al celei de a doua părți a 
volumului, anume refor
ma religioasă a cultului lui 
Aton, reformă realizată- 
către faraonul Amenofis 
IV-lea. Poet și visător, a- 
bandonează dușmanilor 
provinciile asiatice, pre- 
ocupându-se de cultul lui 
Aton, ce reprezintă soare
le, discul cu o sută de mij 
de raze. în Malgatta fa
raonul ridică un sanctuar 
lui Aton, iar în urma ne
înțelegerilor cu preoții lui 
Anton, tânărul rege pără
sește Te ba și întemeiază o 
altă capitală în Egiptul de 
Mijloc. Concomitent cu a- 
ceste întâmplări, faraonul 
își schimbă numele, deve
nind Akenaton, ce înseam
nă „slujitorul globului lui 
Aton".

Reforma religioasă a lui 
Akenaton ia sfârșit odată 
cu moartea faraonului, iar 
cel ce instaurează cultul 
lui Amon este celebrul fa
raon, adolescent Tutanka- 
mon, devenit cunoscut da
torită descoperirii mor
mântului său ce cuprindea 
o fabuloasă comoară de 
aur.

Această civilizație bimi
lenară este sortită dispa
riției, dar agonia acesteia 
va fl anevoioasă, stingân- 
du-se de-a lungul câtorva 
secole. Egiptul va fi cuce
rit de către perși în 341, 
trei suverani perși vor 
domni în valea Nilului; 
Artaxerxes III, Arses și 
Darius III.

(va urma)
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„O prietenie

consolidată11
Din Baia de Criș, dl. 

Vaier Bociu ne scrie „e- 
fcențialul" despre vizita 
unei asociații belgiene 
în zonă. „In urmă cu 
câțiva ani, Asociația 
„Prietenii României" din 
Belgia a început să vi
ziteze meleagurile jude
țului nostru. De atunci 
asociația belgiană din 
Diepenbeek, reprezen
tată de Iozef Goffinghs 
Arnold și W-mani ta Huys- 
mans, cu sprijinul 
mărului localității, 
Steegmans Etiene, 
vizitat de 10 ori".

Ultima vizită, la 
se referă dl Bociu, 
avut loc in iulie, 
grupul de prieteni 
făcut parte 10 belgieni 
din asociație și olandezii 
Maria și “ — ■ ■
Oaspeții, 
felul în care au fost pri
miți de către oamenii 
locului, au fost satisfă- 
cuți și pentru gestul lor

pri- 
dl. 

ne-a

care 
a 

Din 
au

Jan Flekken, 
bucuroși de

umanitar, 
materializat 
valorând 
mărci, și a constat din: 
îmbrăcăminte, 
minte, jucării, 
și o mașină de curățat 
cartofi pentru Casa de 
Copii Brad; 2 incuba
toare pentru nou — năs- 
cuți și alte materiale 
medicale la secția de 
ginecologie a Spitalului 
Brad; îmbrăcăminte, în
călțăminte și alimente la 
Mănăstirea Crișan. No
tând u și cu atenție gre
utățile materiale ale a- 
cestor unități, prietenii 
belgiem au promis că \ 
vor reveni cu cele soli- 4 
citate în această toamnă. ’ 
„Noi — scrie dl. Bociu I 
— le mulțumim și pe .• 
această cale pentru ges
tul umanitar pe care 
l-au făcut și continuă 
să-l facă și îi așteptăm 
cu drag". (V.R.J

Acesta s-a 
în ajutoare 

15 mii de

încălță- 
d uleiuri

&cbtidiâri:£^

M@DEX®
I

La noi găsiți întotdeauna ,
* îmbrăcăminte sortată de cea mai buna calitate 

•tricouri •îmbrăcăminte bărbați-femei 
j «pulovere r, «îmbrăcăminte sportivă

A
‘ In atenția
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFILOR: 

* lave te din bumbac - cu reducere de preț 
în funcție de cantitatea cumpărata

.-«A

CEI» MAI MARE DISTRIBUITOR 
de îmbrăcăminte import 
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DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT 
CRIȘANA

SIF BANAT — CRI
ȘANA va începe distri
buirea dividendelor a- 
ferente anului 1996. Dis
tribuirea se va face prin 
intermediu] filialelor Banc 
Post. In cursul săptă
mânii 18 — 24 au
gust! vor ti transmise 
către Banc Post listele 
cu persoanele care sunt 
îndreptățite să primească 
dividende. In scopul evi
tării aglomerației de la 
ghișeele Banc Post, 
maximum 
comunica 
alfabetică 
pentru 
dendelor.

Acționarii care se vor

In
10 zile se va 

programarea 
a acționarilor 
ridicarea divi-

prezenta pentru ridica
rea drepturilor cuvenite 
sub formă de dividende, 
vor avea asupra lor bu
letinul de identitate și 
certificatul de acționar.

Dorim să îi informăm 
pe acționarii noștri că 
întârzierea începerii dis
tribuirii dividendelor nu 
s a datorat insuficienței 
resursei ji financiare ale 
societății, ci a fost de
terminată de necesitatea 
anumitor clarificări de 
ordin legal care au fost 
finalizate în ultima săp
tămână. Le mulțumim pe 
această cale acționarilor 
noștri, pentru că au în
țeles această situație.

COMEMORARE JIMMY STEWART

Orășelul american In
diana în care s-a născut 
celebrul actor Jimmy 
Stewart- l-a comemorat 
pe star printr-o serie de 
manifestări omagiale, in
formează AP.

Un bombardier B2 a 
zburat pe deasupra su
telor de fani ai lui Ste
wart adunați in ] 
orașului- clopotele 
sericii au sunat și 
organizat un serviciu 
mori a) Nici rpdă 
actorului nu a participat 
la manifestări, deoarece 
nici una nu mai trăiește 
în Indiana. Ultimul bun 
prieten local al lui Ste
wart a murit De 4 iulie- 
la două zile după decesul 
actorului în vârstă de 89 
de am. Organizatorii ce
remoniei au difuzat o în
registrare făcută de’ Ste
wart pentru 
din Indiana la cea de-a 
75-a aniversare, 
spunea: „Așa cum o parte 
din mine este întotdea
una acolo cu voi, știu 
că o parte din voi toți

piața 
bi
s-a 

i me- 
de-a

locuitorii

Acesta

este mereu aici, cu mi- 
ne--. și asta mă bucură 
foarte mult". Primarul 
din Indiana- John Va
rner. a declarat că Ste
wart a tost un mare pa- 
trio , "ata soț s<-ar pi
lot de bomo-udier și 
chiar ing-r- făcând ast
fel referire la celebrul 
lui film cu tematică de 
Crăciun ,-It’s a V'onder- 
ful Life" f„O viață mi
nunată")-

Cei aproximativ 16 000 
de locuitori din Indiana 
și-au onorat întotdeauna 
eroul local, pe care l-au 
iubit pentru că nu a 
uitat niciodată de unde 
a plecar și și-a păstrat 
întotdeauna modestia. 
Aeroportul local poartă 
numele actorului, în cen
te uJ ori-ului se află o 
statuie a lui Stewart, în 
fiecare an în luna mai, 
tot 
de 
iar 
are

orașul serbează ziua 
naștere a «tarului, 
la fiecare Srăciun 
loc parada cu tema 

,It’s a Wonderful Life". 
(MEDIAFAX)
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[AGENT DE MARKETING* 
IVeți avea șansa unor venituri excelente I

SÎ de a nrnmnva în structura DenartnmAntiiîiii ■

I 
I I

I jâr ctcLvascit
i

Societatea Comercială "DEVASAT" SRL

Ună dintre cele mai dinamice și cunoscute 
■ firme din județ.
* VS oferă șansa de a promova produsele 
| câtorva dintre cele mai renumite firme din 
Ilume!

Dacă aveți mai puțin de 35 de ani, 
| locuiți în Deva, Hunedoara, Simeria sau Orăș- 
Itie, sunteți ambițios, energic și dăruit cu pu

tere de convingere, depuneți până la 20 august. 
|sau trimiteți prin poștă, un curriculum vitae 
| la sediul firmei noastre pentru a deveni

Veți avea șansa unor venituri excelente 
și de a promova în structura Departamentului 

|de vânzări al societății noastre.

I
 Adresa noastră: Deva, bdul Decebal, bl. 
R, parter.

* Important: nu uitați să menționați adresa 
I și un număr de telefon/fax.L

y — . ....
1

I
a

I
a

SPITALUL C.F.R.
Organizează in termen 

la data apariției in ziar
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municipiului Hunedoara, |

SIMERIA
de minim 15 zile 
concurs pentru o-de 1 . .

| cuparea postului de:
• ȘOFER AUTOSANITARA II
Informații privind participarea la concurs 

și tematica la sediul unității din Simeria, str. 
Avram Iancu» nr. 26 sau la telefon nr. 660681.

«
I
I
I
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CORPUL GARDIENILOR PUBLICI 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

sediul in Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 5.
Organizează concurs în data de 25. VIII.

1997, ora 9, în vederea ocupării postului de 
muncitoare — îngrijitoare. Vârsta maximă 40 
de ani.

Relații suplimentare la sediul unității. 
(2048)

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Organizează LICITAȚIE în data de 3 sep
tembrie 1997, Tn vederea vânzării următoa
relor imobile situate în Răcăștie:

• sediu administrativ;
• fermă 100 capete vite;
• rr»- izie cereale.
Licitația va avea loc la ora 10, la sediul 

Consiliului local al i
; situat în str. Libertății, nr. 17. •

Informații suplimentare se pot obține Iz |

RECEP PLUS
I

CALCULATOARE 
IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

LJEX/ZX Bei. DECEBAL Bl. F»
Tel. 2 12726 218205

I
1
II
1
2 adresa de mai sus si la telefon 712543

S.C. METALOTEX S.A, 
DEVA

Str. 22 Decembrie, 
bloc 4 — parter, anga
jează următorul perso
nal:

— contabil șef;
— economist;
— funcționar econo

mic administrativ;
— vânzătoare;
— strungari;
— lăcătuși mecanici; 

sudori;
— tâmplari.

Informații, la tel.: 
211854, 216725, 626009 
sau la sediul societății.

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

.'Membra a Bursei de Valori București
>Me'mbra.^istemului de tranzacționare electronica RASDAO

Membra a Asociației Naționale a Societăților de Valori Mobiliare
Mergea a SjQCietatu Naționale de Compensare Decontare s, Oepozitare

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ. CUMPĂRAREA DE ACTlU* 

PE:
Piarta RASDAQ 

Bursa ciQttValori București
Piețe organizate șl supravegheate ge care se tranzactioneaza in deplineMegaittitlb 

_________ acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

BIROURI UNICAPITAL S.A.:

X.

Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAL Bl. R pajoa’
•Tel.: 054/ 21 *1.26*1 

QUASAOUHEDOARA - Bulevardul DACIA
Tel.s 054/723.1

t
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CUVÂNTUL LIBERj

K4
PlbLICIYATe

I ANIVERSĂRI )

• Cu ocazia zilei de 
naștere, pentru Vio
rica Băluconi „La 
mulfi ani“! Cornel și 
Andreea. (6265)

camere Simeria, str. Ate
lierului. Informații tc> 
217388. (7418)

• Vând casă Orăștie,
str. M. Kogălniceanu, nr. 
21, tel. 641018. (7416)

• Vând casă, condiții 
deosebite in Brad. Tel. 
641561, după ora 20.

(7412)

pensă. Sântandrci, nr. 143.
(7475)

• Pierdut legitimație de
văduvă de veteran scria 
IID nr. 638877, pe numele 
Herban Elena. Se declară 
nulă (GRT)

• Pierdut certificat cod 
fiscal 2141960, aparținând 
SC Prest Tudosin SRL Că- 
lan. Se declară nul. (7610)

(COMEMORĂRI)

• Vând convenabil 
orgă Roland E 12. 
Orăștie, tel. 054/611934, 
Intre orele 19—20.

(7413)

VÂNZĂRI -
CUMPĂRĂRI
• Vând apartament

4 camere îmbunătățit, 
zona Ulpia Deva, preț 
convenabil. Informa
ții non stop, tel. 
215735. ' (7688)

• Vând urgent aparta
ment două camere, gar
sonieră confort 1, foarte 
convenabil. Informații AL 
Saturn, bl. 23, etaj 3, ap. 
15, Deva, zilnic orele 
15-2U. (7618}

« Cumpărăm porci pen- 
t< a sacrificare. Informații 
tel 211113, 232211. (7603)

• Vând apartament 4 
camere, zona parcului, 
bi 11 1, ap. 22. Tel. 611218.

(7620)
• I aud garsonieră zonă 

centrală, parter. Tel. 
621303. orele 17—19. (6717)

• laud casă, grădină,
t,-cen arabil în Târnava, 
ui. 66. (7616)

• Vând cultivator nou 
și Seat Ibizza Diesel, in- 
«nJVriculat. Informații tel. 
62015G, după ora 21.

(7615)
o Vând urgent mobilă 

diversă, preț convenabil. 
Tel. 225542. (7625)

• Vând Dacia 1310 TEX, 
I fabricație 1989, multiple
îmbunătățiri. Brad, tel.

! 651708, 659144. (7G14)
• Vând sau schimb casă 

. ui comuna Zam, nr. 110,
cu anexe și 26 ari dc gră
dină, în zona gării lângă 
șosea cu apartament în 
Deva sau garsonieră, ln- 
Vorinații la domiciliu.

(7612)
• Vând casă în Sântan-

drei, nr. 143, cu grădină 
și gaz. (7474)

• Vând apartament cen
tra] două camere, deco
mandate, ' cărămidă Tel. 
227J51, (7609)

• Vând microbuz Bar
bas, 8 locuri, cu motor Da
cia, fabricație 1985, CI, preț 
ill milioane, negociabil. 
Trl. 626391. (7471)

• Vând sau schimb a- 
p.irtamcnt două camere

I decomandate. Libertății, 
| bl. G 1, ap. 19, etaj 4 

(zona gării) cu apartament 
trei camere decomandate, 
ofer diferență. Tel. 216393, 
213418. (7472)

• Vând, schimb casa,
pământ, proiect gaz, Leș- 
oic, cu apartament zonă 
tbună Deva. Tel. 223076, 
622126. (6489)

• Vând SUL din 1994,
fără activitate, pe produc
ție. Tel. 624935. (7639)

• Vând apartament 2
camere decomandate, ul
tracentral. Preț negociabil. 
Tel. 613781. (186574)

• Vând apartament 2
camere decomandate, De
va, Eminescu. bl. 1, et 3, 
ap. 9 (lângă piața rușilor), 
după ora 16. (186576)

• Vând tractor Eicher
22 CP, cu plug și cosi
toare. Tel. 777416. (6268)

• Vând apartament 3

• Vând casă marcat, 
combină muzicală marca 
Aivva. Informații tel. 
642530, după ora 19.

(7111)
• Vând tărâțe. Deva, 

str. Cetății, nr. 25. Tel. 
612268, după ora 15. (7952)

• Vând aparat fotogra
fiat Fuji, motor tractor, 
caut vânzătoare — vân
zător. Tel. 651688, dimi
neața sau seara. (6898)

• Vând apartament De
va, tel. 219306 sau 716568 
și casă în Hunedoara, 
tel. 716568. (6821)

• Vând căței Boxer, 
6 săptămâni, Hunedoara, 
Decebal 6, tel. 716165.

(6820)
• Vând Skoda L 120 

reparație capitală. Tel. 
713551, după ora 18.

(6814)
• SG Confecția SRL 

Căstău vinde autoutilitară
1,5 tone, izotermă. Căstău 
257, tel. 611030. (7419)

• Vând și montez par
brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 
nr. 14. Tel. 225075. (7464)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace. 01 — 6376273 ; 
018—606134.

• Vând Renault Trafic 
Diesel, înmatriculat, plus 
CI. Tel. 217267.

(7*12)

• Pierdut doi cai, sur și 
alb, găsitorului recom
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OFERTE DE ‘ 
SERVICII

• SC Efy — Styl anga
jează agenți comerciali. 
Garantăm salariu minim 
de 500 000 lei net șr carte 
de muncă. Informații la 
sediul firmei din str. Gh. 
Barițiu, nr. IA, în spatele 
restaurantului Baclius.

(7645)
• Angajăm urgent bar- 

mana și debarasato a re. 
Tel. 211121

(7605)

• băutați un loc 
do reuncă? Noi vi-i 
oferim ! Firmă de 
distribuție produse 
alimentare și cosme
tice angajează : a- 
genți comerciali pen
tru zonele: Valea 
Jiului, Hunedoara, 
Deva. Condiții: auto
turism personal, ex
periență în domeniu, 
vârsta 22- 40 ani. 
Tel. 092/291318.

(729!!)^.

• Să te odihnești 
in pace

KASAS IONICA
53 ani 

cel carc ai fost un 
soi, tată, bunic iu
bitor și sufletist. Nu 
te vom uita niciodată. 
Familia. (6267)

• Astăzi, 20. 08.
1997. se împlinesc doi 
ani de Ia trecerea în 
neființă a celui ce a 
fost dragul nostru soț, 
tată, frate, unchi și 
cumnat.

DAN EMANOIL
Bunul Dumnezeu să 

te odihnească în li
niște și pace, MA NO
LIC A dragă! (7637)

L-Decese, I
• Colectivul SC Prot- 

guard National SRL Bu
curești este alături dc 
familia Roz Miron, greu 
încercată prin dispariția, 
în mod tragic, a fiicei 
lor și a celei care a fost 
o bună mamă

TATIANA MARIS 
la numai 35 ani, și Trans
mite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. Co
legii dc serviciu. (7177)

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

^apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai

avantajoasă de a intra în posesia lui.

! Din păcate, cheltuielile continue sporite 5 
’ cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile,!; 

]• într-o economie de piață demolatoare, ne o-«[ 
Ebligă să majorăm si noi prețul ziarului, 
î
! Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE <

• Angajăm vânzător 
(bărbat) de preferință 
absolvent liceul pro
moția 1997 la depozit 
en gros în Deva. In
formații la cafeneaua 
Amigo (zona Casa de 
cultură), orele (10—11) 
sau la tel. 212057.

• Colectivul Secției 
nr. 2 Confecții Tex 
tile Metalolcx Deva 
esto alături de colo- 
gul Guga Daniel și 
fosta colegă Guga 
Dorna la greaua pier- 
der: suferită prin 
decesul mamei. Sin
ce re condoleanțe.

('<646)

I
LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/Ș;

LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conți- ? 
Anuare evident, de șapte exemplare primite gra- 
Iptuit pe lună față de cumpărarea ca bucata, 
> adică jumătate din prețul abonamentului.

? NU UITAȚI! RElNNOIȚI ABONA- 
JMENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
5 nu aveți abonament, solicitați factorilor poș- 
> tali să vă facă.

ȘI FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
ftfac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 

factorii poștali — numai cu bani în numerar S
> —, iar Ia Rodipct, la sediul din Deva, în ? 
$ numerar si prin virament. Relații la telefon- !f 
Snele 213007, 233178. 5

!'
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(7620)

ț ÎNCHIRIERII. 1
• Ofer pentru închiriat 

apartament . nemobilat. 
Deva, tel. 225255. (717Gj

rămâneți cu noi:
f RĂMÂNEM ĂI DUMNEAVOASTRĂ.

S.C. ÂiGu ROMANIA S R L.
ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA

CURSUL VALUTAR
19 AUGUST

dolar SUA 7448
marcă germană 1057
yeni japonezi 6303
liră sterlină 11980
franc elvețian 4915

franc francez 1204
lire italiene 415

I

I
Borșurile incluse tn această lista au Ia bază 

cetății ale societăților bancare autorizate să eter 
tuezo operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor in 
tranzacții efective <3e schimb valutar și înregistrări

cuvântul
LIBER
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Vânzatori/Gestionari 
V ânzătoare/Gestioiiare 

pentru complexul de deservire carburanți tip MOL 2000

CONDIȚII
I

• ■
• •

1

■ STUDII MEDII
« CUNOȘTINȚE DE UTILIZARE PC
• PERMIS DE CONDUCERE DE TIP'B”
■ GARANȚIE MATERIALĂ

MUL li

> Prezintă avantaj:
• rXPER|‘l-M A ANTI R1OAR VI^DOM!.Ni 

jl «PERSONALITATE COnAjNICȘAȚÎ^ SER\7TXBH
■ I*L'N0AȘTl^tbALlMBIkNlAVi)J] W

Persoârtelejnterewțg vpntrlmltFțCViscns do mănă.Tcopie 
judicwqpji năUjtdată. 

Tde 05Tsffgfernbrie.-1997pe adresa:- 
.src?.MOUROMANIAiSTRR.<2900/Arad, B-dul.D^bDiw^d
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