
ÎN ZIARUL DE AZI: • Din țară, din 
lume; • Foaie pentru minte și inimă; • Ca
leidoscop; ® Ce mai hotărăște Guvernul ?; 
9 Două vești bune pentru o comună izolată; 
9 Mărturisiri de scriitor; * Starea mediului; 
• Cinema; • Chemarea Iui Valentin.

ÎN EDIȚIA DE MARȚI: • Sport; • Club 
T; • Retrospectiva evenimentelor politice;
• între a subvenționa sau nu agricultura;
* Mică și mare publicitate.

VREMEA

Vremea va fl în gene
ral frumoasă și caldă. 
Cerul va fi variabil, mai

mult senin noaptea. Vân
tul va sufla în general 
slab.

Temperaturile minime 
vor oscila între 12—16 
grade G- iar cele maxi
me între 2'1—28 grade 
C. (Lucian Nistor)

CUVÂNTUL
LIBER

CON 1 ERINȚA DE PRESA COMUNICAT
USD-doar o alianță electorală

Joi, patru septembrie 
a.c., la sediul din muni
cipiul Deva al Filialei Ju
dețene a Partidului De
mocrat s-a desfășurat o- 
bișnuita conferință de pre
să. De data aceasta însă, 
ea a depășit oarecum co
tele de prezență a repre
zentanților filialei, . fiind 
de față cam tot atâția 
cât ziariștii.

De ce? Pentru simplu] 
fapt că a fost prima con
ferință de presă de după 
Convenția Națională a 
Partidului Democrat ce a 
avut Ioc în. 29—30 august 
la Iași. Au fost așadar de 
față Valcriu ButulescU- 
președintele filialei, Gheor. 
ghe Barbu, vicepreședinte, 
președintele Consiliului 
Județean. Oviditi Jurca, 
vicepreședinte, alte cadre 
de conducere ale filialei. 
Și s-au spus lucruri noi, 
interesante.

S-a apreciat că punctul 
forte al convenției a fost

DE PESTE OCEAN, DIN TEXAS

Ne.am reîntâlnit cu ma
rii antrenori de gimnastică 
ai României de acum peste 
două decenii, Marta și Bela 
Karoly- într-un moment 
extrem de agreabil și de 
important pentru ei și 
pentru deveni — acorda
rea Diplomei de „Cetățean 
de Onoare" al municipiului 
Deva. Este o grăitoare re
compensă morală pentru 
strălucirea pe care ei au 
dat-o mulți ani gimnasticii 
românești și pentru presti
giul conferit Devei, unde 
au preparat și apoi au 

prezentarea raportului de 
către președintele parti, 
dului. dl. Petre Roman, 
document prin care a fost 
reliefată poziția lucidă a j 
partidului față de reali- I 
tățile actuale din Româ- I 
nia. Prezența Ia conven- ; 
tie a unul mare număr i 
de delegați străini a fost ; 
apreciată prin poziția pe 
care Partidul Democrat o 
ocupă astăzi în social.demo- 
crația din țara noastră. S-a 
spus chiar că, poate, este sin
gurul partid social-democrat 
din România, argumentân- 
du.se cu procentul de 12 
la sută din electorat în
registrat printr-un sondaj 
efectuat înainte de con. 
venția de la Iași.

în acest context s-a a- i 
ratat de mai multe ori că. 
în schimb, aliatul din USD, 
respectiv Partidul Social

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

dus în lume gloria acestui 
frumos sport, culegând cei 
mai de preț lauri.

Bucuroși de revedere, 
dinamic și volubil, agrea
bil în discuții așa cum îl 
știm de zeci de ani 
eând era profesor la Vul
can, apoi la Petroșani și 
la Deva, Bela Karoly ne-a 
acordat în exclusivitate un 
interviu pentru ziarul 
„Cuvântul liber**  Deva, 
ajutat- în pauze de la fel 
de agreabila sa soție. Mar
ta. Le mulțumim.

— A câta vizită eslc a- 
ceasta în România și în 
Deva, după rămânerea dv. 
definitivă în Statele Unite 
ale Americii?

— Prima, care a fost șl 
ceva mai lungă, a avut 
loc în anul 1993, după 11

In cadrul programului 
de reorganizare a activi
tății UGIR 1903 în plan 
național, ieri, 5. 09. 1997, 
a avut loc, la Deva, adu
narea membrilor activi ai 
uniunii din județul Hune
doara.

De asemenea, au fost 
invitați manageri din im
portante societăți comer
ciale care nu sunt până 
în prezent membri ai a- 
ccstei organizații patronale.

Cu această ocazie au 
fost făcute modificări în 
structura organelor de 
conducere la nivel de fi
lială. în funcție de schim
bările intervenite în so
cietățile comerciale mem
bre ale uniunii.

S-a mărit numărul mem
brilor Comitetului Execu
tiv de la 9 la 17, s-a 
instituit funcția de pre
ședinta executiv și s-a 
aprobat înființarea Cen
trului Economic de Afa
ceri și Servicii al UGIR 
1903.

Președinte a fost desem
nat managerul general al 
S.G. Siderurgica S.A. Hu
nedoara, iar ca președinte 

Keta OCclM-LiJ' uitbule. 
iiiâna.

ani de autoexil. Am reve
nit peste un an, în 1994, 
doar pentru două zile, la 
decesul tatălui meu la' 
Sluj, iar acum suntem a 
treia oară, din păcate pen
tru numai șase zile, care 
s-au și consumat. Mâine 
(miercuri, 3 septembrie — 
n.n.) vom fi la mama mea, 
la Gluj, după ce i-am vi
zitat pe părinții Martei, 
la Odorhei, apoi înapoi 
în noua noastră patrie, 
cu aceeași nostalgie pen
tru țara în care ’ ne.am 
născut- am învățat și am 
muncit atâția ani.

— Veți reveni curând 
în România?

— Da, vizita de acum 
este începutul unei serii 
de reîntoarceri mai dese 
în țara noastră. 

executiv, managerul gene
ral de Ia S.C. UMIROM 
S.A. Petroșani. Președin
tele Curții de Onoare și 
Arbitraj al Filialei Hune
doara a fost ales ing. Co- 
posescu Viorel, director ăl 
Direcției Teritoriale a FPS 
Hunedoara.

-Ga vicepreședinți au mal 
fost cooptați managerii 
generali sau patronii de 
la firmele: S.C; Casial 
S.A. Deva, S.C. Matex 
S.A. Deva. S.G. Marmosim 
S.A. Simeria, S.G. Macon 
S.A. Deva și S.C. Asar 
S.A. Deva.

Clubul industriașilor și 
oamenilor de afaceri va 
funcționa la Societatea Co
mercială Sarmis S.A. De
va.

în funcția de director 
executiv a fost reconfir. 
mată dna Szegcdi Ana.

Adunarea generală a 
industriașilor din județul 
Hunedoara va avea loc 
la o dată ce va fi anun
țată în timp util.
Ing. GHEORGHE I’OGEA. 
președintele UGIR 1903 — 

județul Hunedoara

— Aveți niște scopuri 
precise, niște gânduri n- 
nunie în România?

— Niște intenții bune, 
niște propuneri speciale 
pentru cooperarea cu De
va avem de mal multă 
vreme, deoarece România 
înseamnă pentru noi în 
primHl rând orașul Deva, 
unde am avut sei mai 
fructuoși ani ai carierei noas. 
tre de antrenori de gim
nastică. încă dc la prima 
vizită, din 1993, ne-am 
gândit și chiar am discu
tat aici despre o viitoare 
colaborare. Nu s-a putut. 
Și țara trecea prin mo
mente mai grele și noi 
eram ocupați cu naționala 
de gimnastică a Americii, 
așa că a trebuit să amâ. 
năm intențiile noastre.

Nașterea Sfintei Fecioare
CSfânta Marie-Mică)

Cununa sărbătorilor bi
sericești începe cu sărbă
toarea Nașterea Maicii 
Domnului (8 septembrie), 
și se încheie tot cu o săr. 
bătoare închinată Sf. Fe
cioare, Adormirea Maicii 
Domnului (15 august).

Sf. Fecioară Maria a fost 
aleasa cerului pentru Dum
nezeu, doamna și impară, 
teasa îngerilor, pentru lu
mea nevăzută, cununa bi
sericii și mama creștini, 
lor. Nașterea ei deschide 
drumul mântuirii neamu 
lui omenesc.

In Palestina de. altăda
tă, în orașul Nozaret tră
iau părinții Sfintei Fecioa
re, care proveneau din a- 
lese seminții ale poporu. 
lui evreu. loachim e din 
seminția lui Iuda prin 
David, iar Ana din semin
ția lui L.evi prin neamul 
lui Aroon. Această fami
lie era dreapta, plină de 
evlavie, cu frica de Dum. 
nezeu, de neam ales și 
împărătesc. Aveau de toa
te, doar le lipsea binecu
vântarea cerului, nu aveau 
copii. De la asemenea oa. 
meni nimeni nu putea pri
mi hrana, iar în templu 
nu erau lăsați să intre.

Venind și ei la Ierusa
lim, au vrut să dea și ci 
jertfa lui Dumnezeu, dar 
au fost înfruntați de ar.

CURSUL VALUTAR I
5 SEPTEMBRIE *

Cursurile incluse în aceasta listă au la baz<* ■ 
cotații ale societăților bancare autorizate să efe. | 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă | 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în| 

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.ț

•

5 SEPTEMBRIE
1 dolar SUA

1
7485 leii

• 1 marcă germană 4127 lei
• 100 yeni japonezi 6178 lei
• 1 liră sterlină 11871 Iei
• t franc elvețian 5002 lei
• 1 franc francez 1227 lei
• 100 lire italiene 423 lei

— Orice vizită a dv. in 
România- în Deva, pro
duce bucurie și speranța; 
s-a întors Bela Karoly. Vă 
gândiți la o ședere mai 
lungă în țara dv. de ori
gine, ori la o întoarcere 
definitivă Ia vatră?

Bela râde zgomotos. 
Marta parcă n-a auzit 
întrebarea.

— Am avut acest gând, 
foarte serios, în 1993, ia 
prima revenire în Româ
nia. Discutasem multe 
amănunte. Eram foarte 
înflăcărat. Azi îmi dau 
seama că planurile noas
tre au fost puțin pripite. 
Eu însumi nu aveam clar 
în minte ce ar fi urmat 
să facem. Dar de acum 
totul este posibil. O epocă 
nouă, cine. știe. Deja sun

hiereul Isahar, care cu vor. 
be grele t-a mustrat, spu. 
nându-le că se află sub 
blestem și nu au ce căuta 
în templu.

Cei doi, umplându-se de 
rușine și de mâhnire, au 
plecat tulburați spre ca
sa lor, unde și-au împăr
țit întreaga avere familii
lor tinere sau cu mulți 
prunci și au postit timp 
de 46 de zile, rugând 
pe Dumnezeu să asculte 
glasul rugăciunilor lor. A 
auzit Dumnezeu ru
găciunea și suspi
nele lor și l-a trimis pe 
arhanghelul Gavriil să le 
vestească minunea mai pre
sus de fire. Și Ana a năs
cut o fiică, pe care după 
obiceiul Legii Vechi, la 
trei zile au adus-o la prea, 
tul bisericii spre a-i pu
ne numele.

Și părinții loachim și 
Ana au rostit: MIRIAM 
să.i fie numele, fiindcă 
este darul lui Dumnezeu, 
este împlinirea rugăciunii, 
este fericirea noastră, a- 
dică- în românește MARIA 
— cea plină de daruri. Nu
mele acesta se compune 
din 5 litere, care îndritu
iesc numele celor cinci 
mari și renumite je.mei din 
Vechiul Testament.

1’r. dr. 1.0. RUDEANU

tem dezlegați de cercul 
vicios al sportului de per
formanță care iau ne lăsa 
să mișcăm. Acum este mai 
ușor de mișcat.

— Nu mai antrenați na. 
banala SUA?

— Nu ne mai ocupăm 
de prima reprezentativă de 
gimnastică a Americii, cl 
avem în pregătire câteva

DUMITRU GIIEONEA 
SABIN CERBI’

(Continuare în par a 2-a)
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CUVÂNTUL LIBER .

Bela Karoly întinde 
n âna Devei

(Urmare aw> pag. 1)

tabere de gimnastică —
un model al nostru de
cercetare, organizare și
instrucție de care suntem
.mândrj și care începe să 
dea roade. Deja din mai 
multe tabere am construit 
una mare, puternica- vesti
tă de acum în SUA, din 
cane sunt selecționate re
ale talente.

— fa ce ttnă, în ce oraș 
MHți ți lucrați?

— fn Houston. Aici a- 
vem și acest centru al 
nostru de instruire, tabăra 
de care vorbeam. De fapt, 
la vreo 70 de mile de 
Houston- într-o zonă ex
trem de frumoasă, a par
cului San Houston, cu pă
duri semețe, cu arbori se
culari. Este minunat.

— Se vede că nu mai 
sunteți la cârma primei 
echipe a SUA. Rezultatele 
ei din ultima vreme nu 
mai strălucesc.

E rândul Martei să 
râdă, în timp ce Bela 
își exprimă regretul.

— Să revenim la in
tențiile de colaborare cu 
școala de gimnastică din 
Deva.

— Da, am discutat azi 
chiar la nivelul de vârf al 
Prefecturii și Consiliului 
județean, la Școala spor
tivă, cu alți factori și in
tenționăm să organizăm 
la Deva. unde prestigiul 
gimnasticii feminine la cel 
mai înalt nivel este bine
cunoscut, iar numele Na- 
diei Comăneci este omni
prezent- tabere de gim
nastică pe durate scurte, 
așa cum am creat cu Mar*  
ta în America. Noi întin
dem mâna Devei, gim
nasticii de aici, de peste 
Ocean, din Texas. Despre 
modalitățile concrete de 
organizare și de activitate 
vom discuta curând, când 
ne vom întoarce, sperăm 
pentru ceva mai mult 
timp, în România.

— Aveți fixată ți o
dată?

— Da, nu este secret. 
In luna decembrie a.c. 
Vă spunem că vrem să 
venim mai des de acum 
în România, la Deva.

—- Apro/.o de Nadia 
Comăneci, care s-a logo, 
dit cu Bart Coner la 
Deva și s_au căsătorit la 
București. Mai aveți .vreo 
legătură?

— O cum să nu. Mai 
ales de când s-au căsă
torit vorbim din când în 
când la telefon, ei locuiesc 
în Oklahoma, ne felicităm 
cu diferite prilejuri ani. 
versare, suntem în re’ații 
bune.

— Dar unde ați lăsat-o 
pe Andreea, dulcea dv. 
Ictiiâ?

Răspunde Marta, cu 
mulțumirea-i și grijile de 
mamă,

— O, Andreea este ocu
pată. Are 24 de ani, a 
tei minat facilitatea de diete
tică și nutriție, a fost 
câteva zile cu noi aici- dar 
a trebuit să plece la slujba 
ei, la rosturile ei. Avem 
și noi griji că are anii 
măritișului, este deja lo
godită cu ua american, 
așa că...

— Noi am adus.o me
reu cu noi în România, a 
ținut să adauge Bela, poate 
— poate, poate — poate... 
vreun tânăr qe pe-aîci... Dar 
ea s-a oprit la un texan...

— In legătură cu acor. 
darea Diplomei de ,,Cetă- 
țean de Onoare**  al mu
nicipiului Deva, ce senti
mente încercați?

— De emoție, bucurie și 
mulțumire. Ne simțim 
cum nu se poate mai 
onorați. Deși rezultatele 
obținute de noi la Deva 
nu ar ti fost posibile fără 
sprijinul conducătorilor 
sportului județean (dl. 
Viorel Jianu), al admi
nistrației locale, al cadre
lor didactice din Școala 
sportivă Deva- al multor 
a-tora. Și a mai fost un 
entuziasm general, fără 
murgim, pe care nu J.am 
mai întâinit nicăieri de 
a.unei încolo. Apoi ne-am 
bătut ca leii pentru cauza 
noastră, pentru victoriile 
noastre.

— uin câte mai cunoaș
teri aioPie gimnastica ro
maneasca- ce viitor ii a. 
cocdați?

— ueși ne-am întâlnit 
de multe ori ca adversari 
cu conducătorii reprezen
tativei României pe are. 
nele de gimnastică, am 
fost mândri și ne-am bu
curat Întotdeauna de suc. 
cese.e ei, ale fostei noas
tre echipe. România este 
de mulți ani considerată 
puterea numărul unu în 
gimnastica de performanță 
și asta ne umple inimile 
de mândrie. Viitorul aș 
vrea să-l văd la fel de 
strâ.ucii cum a fost tre
cutul. Dai asta depinde’ de 
niuiți lactori; de talente, 
de cond'ți’ de susținere, 
de muncă Sunt convins 
că gimnastica românească 
va depăși greutățile ac
tuale pe care le traver
sează și celelalte țări fost 
comuniste și își va reocu. 
pa locul fruntaș în ierar
hia mondială.

— Vă mulțumim, Marta 
ți Bela Karoly, și vă aș
teptăm oricând, cu plă. 
cere, Ia Deva.

(Urmare din pag. I)

Democrat Român a fost 
cotat cu un procentaj mult 
mai mic: 0.4 la sută.

O bună parte din cele 
prezentate si din întrebă
rile ziariștilor prezenți la 
conferința de presă s-au 
concentrat asupra a ceea 
ce se întâmplă astăzi în 
USD, a relațiilor dintre cele 
două partide. S-a precizat 
încă de la început că 
USD a fost și este o a. 
lianță electorală, fiecare 
dintre partide având 
un statut propriu
și acțiune politică
pentru care este sau tre
buie să fie responsabil.

Totuși, sunt semnale și

J CREDIT BANK DEVA
* Vinde la licitație publică ce va avea loc in 
Jdata de 09. 09. 1997, ora 9, la sediul CREDIT 
| BANK DEVA, b-dul Decebal, bl. 8, parter : 
j — autoturism Fiat Regata;
J — autodubă Barkas.
| Informații suplimentare la telefon 211853
| sau Ia sediul Credit Bank.

Sâmbătă, 6 septembrie

î C'TV»1 )

17,00 Bună dimineața de
Ia... Iași.'; 9,00 Știri; 9,05 

ț Salty (s); 9,55 Ba da ! 
[ Ba nu!; 10,55 Palace (f., 
' Franța); 12,30 Mork și 
ț Mindy (s); 13,30 Ecranul; 
1 14,45 Pilula de râs; 15,00
? Desene animate; 16,00 
1 Universul straniu al lui 
I Arthur C. Clarke (s); 
I 16,25 Fotbal a Liech- 
' tenstein — România (d); 
1 18,30 Desene animate;
î 19,00 Teleenciclopcdia ; 
[ 20,00 Jurnal; 20,30 Serial
l • Savannah ; 21,30 Camei 
i Planet Olimp; 0.05 C.M. 
' de gimnastică.

C TVR 2 ]
8-00 Serial a Lupii ae

rului; 9,00 Pas cu pas; 
10,00 Mondo—blitz; 11,00 
TVR Clui-N.; 13.30 Mis
terele S.P. (s); 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,30
Desene animate; 16,00 
Serial a Secretele ni
sipului; 17,00 Seria] a 
Șeicul; 18-00 Serata mu
zicală TV; 19.00 Cazuri 
ți necazuri în dragoste ; 
20.00 Film a Mini.sc
rie: Contract final (Ita. 
lia — p. I); 21.30 C.M.
de canotaj; 22-00 Contract 
final (p. II); 24>00 
TVM. Mesager.

[ANTENA 1)
7,00 Știri e Revista 

presei ; 7,10 Alondra (s);

Conferință de pres>£
atitudini din partea PDSR 
cu care PD *11  nu este de 
acord. Tocmai de aceea sa 
solicită ca în viitor PSDR 
să nu mai folosească nu
mele și sigla PD ului în 
acțiunile lui

La întrebarea care ar fi 
aceste acțiuni, s-a răspuns 
că, bunăoară, la conferința 
județeană a USD nu s-a 
spus un cuvânt bun despre 
PD sau Petre Roman. A- 
lianța a uzat chiar prea 
mult de personalitatea lui 
Petre Roman. Or. ambele 
partide trebuie să uzeze 
de propriile personalități.

8.10 Tele—•imineața ;
10-00 V iata în trei (s):
11.15 Dragă profesore (s); 
13,00 Viață sălbatică (sl;
13,30 Orașele lumii (do); 
11,20 Poli(iști în misiune 
fs): 15.35 Madison (s): 
16,00 Fir întins; 17.10 
Misiune la Chicago (s); 
18,00 Serial • Spitalul 
universitar (s); 19-30 Si
renele (s); 20,30 Obser
vator; 21.00 Comoara din 
Atena (film); 23,00 Dra
goste cu năbădăi; 23.30 
Hollywood top ten (s);
0,30 DescnP animate ; 
0,55 Aphrodisia (s).

țPRO - TVj
7,00 Desene animate; 

8,10 Povestea zilei; 8-30 
Superboy (s); 9,00 Noile
aventuri ale lui Flipper 
(s); 10,00 Ocolul pă
mântului în 80 de zile (r); 
13,00 Ycntl (L, SUA); 15,10 
Tenis; 15,45 Film a 
Scurt circuit II (SUA) ;
17,30 Walker- polițist te
xan (s); 18,15 Te uiți
și câștigi!; 19,30 Știri ; 
20,00 Film e Liga fe
minină de baseball (co. 
SUA); 22,00 Serial a 
Străzile crir.tei; 23,15 
Serial a Nemuritorul ; 
0,35 Sport la minut; 0>50 
Tenis.

(PRO-TV-DEVfț)

7,00 — 8,00 Reluări; 
8,00 — 8,30 Desene ani. 
mate; 21,50 — 22,00 Re
trospectiva săptămânii — 
știri;.

între altele, s a rial 
spus că în județul Hune
doara funcționează cea 
mai puternică filială a 
Partidului Democrat din 
țară- caro a prezentat la 
convenția de la Ia.și puncte 
de vedere proprii privind 
activitatea de perspectivă a 
partidului.

în legătură cu actuala 
guvernare. Rezoluția Con
venției Naționale a Parti
dului Democrat cuprinde 
următoarele chestiuni mai 
importante. a Partlcipa- 
rea Partidului Democrat 
în actuala coaliție a fost
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MANAGERII S C „1CSII“ S.A. HUNEDOARA 
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA A 

ACȚIONARILOR
pentru data de 18. 09. 1997, ora 10, la Sala 

„Constructorul“, str. Gheorghe Barițiu, nr. 8, 
cu următoarea ordine de zi :

1. Avizarea programului de restructurare.
2. Diverse.
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Duminică, 7

CtvrT)
7,00 Bună dimineața... 

de la Clui!; 8 30 Lumină 
din lumină; 9,05 Serial • 
Do la Apen’ni la Anzi; 
10.00 Arlechino (film pi. 
copii); 11-00 Biserica sa
tului; 11,10 Viata sa
tului; 12,30 Serial • Ce 
vrăji a mai făcui ne
vasta mea Samantha?; 
13,00 Serial de călăto
rii: 14.10 Atlas -. 1130
C.M. de gimnastică (fi
nale pe aparate); l’.OO 
Star Trek (s); 18,30 De
sene animate; 19-00 Ro- 
bingo (,cs); 2(1,00 Jurnal;
20.45 Elefantul evadat (f. 
SUA); 22,20 Pariul trio;
23.30 C.M. de gimnastică 
(finale).

C TVR 2 )
8.00 Lupii aerului (s);

9,30 Ferestre deschise ; 
11.00 TVR Iași; 13,00 Mc. 
moria exilului româ
nesc; 13,30 Misterele 
Si*.  (s); 11,30 Ce bino 
e acasă! (s); 15,10 Bursa
invențiilor ; 15,30 Desene 
animate; 16,00 C.M. de 
gimnastică (finale); 17,00 
Serial e Șeicul; 19.00
Sensul tranziției; 20.00
Teledivertisment; 21,00 
Reprizi a treia: 0»30
Varietăți internaționale.

[ANTENA 1]
7,00 Știri ; 7,10 Mi

siune la Chicago (s); 

impusă de sentimentul de 
• pondere față de interc- 
^clo fundamentale ale na- 

'.mii. de rezultatul votului 
p Iar, care a indicat 
v-.ința electoratului pen
tru o adevărată schimbare 
în bine, a încrederea PD 
in propria capacitate de a 
face reformă la guvernare 
și dorința de a-și aplica 
propriul program, e Fap. 
tul că nu există o alter
nativă democratică și re
formistă de guvernare în 
raport cu coaliția care s-a 
constituit, a Nevoia în
chiderii accesului la gu
vernare al forțelor nostal. 
gice — restauratoare și al 
celor extremist — naționa
liste. xenofobe, intolerante.

I
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septembrie

8.00 Fii întins (r); MO \ 
Desene animate; 1M0 ț 
Animal show (s;; 10.30 .
Un câine cu imaginație 1 
(s); 11 00 Muzică oopu. '
Iară: 12.00 Emisiune re- 1
ligioasă: 13-05 Divertis- )
ment ; 11,50 Spitalul U. I 
niversilar (s); 16,50 Club .
Hawaii (s); 17.15 Serial '
a Alertă pe plajă: 18,00 ’
Printre rânduri: 19,30 \
Scri’.’l o Giulia: 20,30 l 
Observator; 21.00 Film a , 
Dragoste, minciuni ți ' 
cântece de leagăn (drn- i 
mă. SUA); 23,00 Dragoste \ 
cu năbădăi (s). ț

>R0 - TV) '
7,00 Desene animate ;

8.30 I'iica Oceanului (s); 
9.00 Super Abracadabra;
10.30 Intoarceiea lui
Ringo (t. I talia i; 12,00
Sport pe plajă: 12,30 O 
căsnicie perfectă 
13,00 News Radio
13.30 Banditul (st. 
Automobilism.
1 ;
lui ; 18.30 Serial o Be. 
veriy Hills; 19.30 Știri; 
20,00 Film o Un subiect 
fierbinte (dramă. SUA); 
22,00 Fotomodcle (sr, 23,30 
Revista presei e Procc- 
st«l etapei.

»
!

w; 
(») ;

15-00 
Formula

16,45 Lumea filmu-

(PRO-TV-DEVd)

7,00 — 7,15 Reluări; 
7-15 — 8,30 Desene ani
mate; 16,45 — 17,15 Fa 
EHen Cleghorne.

1
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Dosare secrete ale fostelor regimuri comuniste

O performantă remarcabilă a gimnastelor 
noastre

PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV, 
ECHIPA ROMÂNIEI CAMPIOANA 

MONDIALĂ!

Autoritățile de la Sofia 
șl cele de U Budapesta 
au dat tuni publicității 
sute de dosare secrete, 
după ce parlamentele ce. 
lor două țări au aprobai 
legea care permite acest 
lucra, informează AP. Mii 
de persoane s.au adunat 
In fața secțiilor de poliție 
din Bulgaria și Ungaria, 
pentru a depune actele 
necesare accesului la do
sarele secrete ale fostelor 

regimuri comuniste din 
cele două state. Directorul 
Institutului de Istorie de 
la Budapesta, Gyoergy Mar
ko, a afirmat că aici se 
află aproximativ 100 001 
de dosare secrete, cu 
60 000 mai puține decât în 
1989. Marko a mai preci- 
zat că numele altor per
soane menționate in do
sarul secret al unui ce. 
tățcan ungur au fost aco» 

perite, pentru a păstra, 
astfel, secretul identității 
acestora.

Legea bulgară care pre
vede accesul civililor la 
dosarele lor secrete a fost 
aprobată In cursul acestui 
an de către legislativul 
bulgar, dar trebuie vali
dată, la sfârșitul acestei 
luni- șl de Curtea Consti
tuțională a Bulgariei. Pâ 
nă atunci, cetățenii bul. 

gări nu pot decât să de
pună actele necesare ao. 
cesulul lor la dosarele se
crete, urmând să aștepte 
deeizia Curții Constituțio
nale Vicepremierul bul
gar Veselin Metodiev a 
declarat că, din totalul de 
279 704 de dosare care 
se aflau, în 1990, In arhi
vele Ministerului bulgar 
de Interne, 132 581 au 
fost distruse.

"vineri seara, în fata mi
cului ecran sau lângă a- 
paratele de radio, am trăit 
din nou clipe- de mare 
bucurie și satisfacție: fe
tele noastre Gîna Gogpan, 
Simona Amâna., Claudia 
Fresecan, Alexandra Ma
rinescu și Mirela Țugurlan, 
evoluând cu siguranța care 
țl-o dă valoarea, profesio
nalismul, dorința de vic
torie au realizat cel mai 
mare punctaj la fina'a pe 
echipe de Ia Campionatele 

Mondiale din Elveția și 
s-au clasat pe primul loc, 
obținând pentru a treia 
oară consecutiv medalia 
de aur și titlul de cam- 
pioană mondială pe echipe, 
învingând puternicele for
mații ale Rusiei, Chinei, 
Ucrainei, Franței și SUA.

Bravo, mereu străluci
toarelor stele românești, 
călduroase felicitări mare
lui antrenor prof. Octavian 
Belu și colaboratorilor săi 
de la Liceul Sportiv din 
Deva. (S.C.)

Premierul ungar Gyuli 
Horn a respins cererea 
de demisie făcută de o 
comisie care cercetează 
trecutul comunist al înal- 
ților oficiali ai statului 
ungar, relatează REUTER. 
Comisia formată din trei 
judecători l-a invitat pe 
Hora să demisioneze 
după ce a aflat că a. 
cesta a fost membru al 
forțelor speciale care au 
restabilit ordinea în țară 
după revolta anti-comu. 
nistă din Î956 și că în 
perioada 1985—1999, când 
a deținut funcții impor. 
tafite în Ministerul de 
Externe, a primit din 
partea serviciilor de in. 
formații rapoarte referi-

Respinge apelul
toare la disidenți ungari. 

„Nu văd nici Un mo. 
tiv legal sau moral care 
să mă determine să de. 
misionez. Rezoluția co
misiei nu conține nici 
o informație care nu era 
deja cunoscută de pu. 
blicul ungar", a declarat 
Horn. Horn, premier al 
Ungariei din 1994, a pre
cizat că a făcut cunoscut 
trecutul său eomunist 
înainte de a deveni șef 
al guvernului. .,Ntr am 
făcut un secret din tre
cutul meu nici înainte, 
nici după 1990. Atât e- 
lectoratul, care m.a ales 
deputat, cât și parlamen
tul. care m-a ales în 
funcția de premier, îmi 

cunoșteau trecutul",. a 
declarat Horn.

Comisia de anchetă a 
fost înființată In 1994. 
Componenții ei au ac
ces la dosarele servicii
lor secrete, dar nu au 
putere judecătorească a- 
supra celor pe care îl 
cercetează. In prezent, 
comisia investighează sute 
de oficiali —• parlamen
tari, miniștri, judecători, 
ofițeri superiori din ar
mată sau 'nalti oficiali 
civili. Oficialii descoperiți .
că au fost ofițeri ai po- I
liției secrete au de ales I
între a demisiona sau a i
li se publica numele și ’
activitățile din perioada >
comunistă în Monitorul '
Oficial. ț
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Președintele polonez, 
Alexander Kwasniewski, 
a intentat proces publi
cațiilor care l-au acuzat 
că a avut în urmă cu 
trei ani legături cu 
un spion rus. informează 
REUTER. „Informațiile a- 
părute în presa poloneză 
sunt niște minciuni care 
prejudiciază imaginea 
președintelui", a afirmat 
purtătorul te cuvânt al 
lui Kwasniewski, Antoni 
Styrczula. Styrczula a 
mai precizat că informa, 
țiile at -rute, săptămâna 
trecută, în unele ziare 
din Polonia fac parte din 
campania de discreditare 
a fostei alianțe comuniste 
poloneze, condusă de pre
mierul Wodzimierz Ci. 
moszev. icz. In Polonia 
urmează să înceapă, pe

PROCES
data de 21 septembrie, 
campania electorală pen
tru alegerile parlamen
tare.

Președintele polonez a 
cerut ca publicațiile ,.Zy- 
cjie" și „Dziennik Bai
ty chi", cotidiene ale o- 
pozițiel poloneze, să 
ceară scuze pentru 
fensele pe care I

de 
lu.

, își 
o- 

Ieau 
adus si să doneze des. 
păgubiri, în valoare de 
1,4 milioane de dolari, 
persoanelor afectate 
gravele inundații din 
na iulie.

Kwasniewski este 
cuzat că s-a întâlnit, 
1994, în stațiunea 
tică Cetniewo, eu

a- 
In 

bal. 
Vla-

im. 
afaceri, 

al

MV 9 >
dimir Alganov, ofițer al 
securității rusg și 
portant om de 
Purtătorul de cuvânt 
președintelui polonez a 
a afirmat că acesta nu 
se afla în stațiunea bal
tică în același timp cu 
Vladimir Alganov.

Procuratura din Var
șovia a declanșa de a- 
semenea o anchetă pen
tru a afla dacă informa, 
țiile publicate de cele 
două cotidiene sunt ade
vărate și dacă ele consti
tuie o ofensă adusă pre
ședintelui — 
Editorul ziarului ,.Zycie‘ 
a afirmat că salută 
nițiativa procurilor 
lonezi și că intenția 
tidianului său este 
a scoate la lumină ade. 
vărul.

Kwasniewski.
i. 

po- 
co. 
de
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Muzeul de artă din Stuttgart.

Vizită la Washington
Șeful delegației de ne. 

gociatori palestinieni, Mah
moud Abbas, a anunțat, 
luni, că va efectua o vi
zită In Statele Unite, pen. 
tru a încerca reluarea ne
gocierilor dg pace în O- 
rientul Mijlociu, relatează 
Rl/UIKa; Oficiali palesti
nieni- au afirmat că vizita 
lui Abbas in Statele U- 
nlte va avea loc înaintea 
turneului în Orientul Mij
lociu al secretarului de 
stat american, Madeleine 

Albright, ce urmează să 
se desfășoare In cursul 
săptămânii viitoare. „L-am 
informat pe președintele 
Tunisiei, Zina al Abidine 
Beri Aii, asupra scopuri, 
lor vizitei pe care o voi 
efectua, în curând, la Wa
shington. Acestea se referă 
la reluarea negocierilor de 
pace în Orientul Mijlociu 
și redresarea situației ca
uzate de măsurile radicale 
luate de guvernul israell. 
an", a declarat Mahmoud 

Abbas. Negocierile de pace 
în Orientul Mijlociu au 
fost stopate ca urmare a 
deciziei luate de autori
tățile israeliene de a con
strui un cartier de locuințe 
în Ierusalimul de Est, Io. 
cuit, în majoritate, de a- 
rabi.

Mediafax

A doua ediție a Festi
valului „MediaFest" se 
va desfășura în perioada 
7—12 septembrie, la Bucu
rești, în organizarea com
paniei MediaFest, S.A. 
informează Centrul de 
Presă al festivalului. Fes
tivalul este structurat pe 
patru secțiuni: Prodi — 
est — Festivalul produc

Marco Simone: 
„Mai avem mult de muncit"

După victoria categorică 
obținută cu scorul de 
5—0 în partida cu Steaua, 
atacantul formației PSG, 
italianul Marco Simone, 
unul dintre ,.eroii" par
tidei de miercuri seară, 
a acordat un interviu u- 
nui redactor al cotidia
nului „L’Equipe". Marco 
Simone a mention-., că, 
după succesul fnregistrat 
în fața militarilor bucu- 
reștenl, el șl colegii lui 
,.rămân cu picioarele 
pe pământ" șl că sunt 
conștienți eu ’ toții de 
faptul că mal au încă 
un drum lung de par
curs până la perfecțiunea 
dorită.

„Desigur, a fost o vic
torie excepțională, din 
care avem cu toții multe 
de învățat. Au trecut 
câteva zile de la obține
rea ei, dar gândurile mele 
nu s.au sedimentat încă.

Festivalul „MediaFest11
țiilor de televiziune și ra
dio. Publi "'est — Festi
valul producțiilor publici
tare. Expo Media — Târ
gul de producții, echipa
mente Și servicii pentru 
televiziune și radio și 
Media Talk — Dialoguri 
pe teme media. Manifesta
rea va avea 10c în paralel 
cu cea de-a doua ediție

Am evoluat "a AC Milan, 
unde am câștigat cam
pionatul Italiei și Liga 
Campionilor, dar nicio
dată nu am trăit o seară 
ca cea de miercuri. A. 
cum însă această re
ușită a trecut în „isto
rie". Ceea ce trebuie să 
ne preocupe este viitorul. 
Dacă ar fi să analizăm 
ce a făcut posibilă a. 
ceastă izbândă părerea 
mea este că spiritul de 
solidaritate existent între 
jucători a fost primor
dial. Până în seara me
ciului au fost și moment? 
grele, poate cu un anu
mit accent de tensiune, 
dar am știut să le de
pășim și am intrat pe 
teren fără nici un fel 
de complex 'e inferiori
tate. Dar asta nu în
seamnă că PSG nu maj 
are nimic de făcut. Ne 
așteaptă o perioadă grea. 

a Premiilor Pro Victoria. 
Gala de decernare a pre
miilor Pro Victoria va 
avea loc miercuri, 10 sep
tembrie.

Compania MediaFest 
va organiza joi, de la ora 
11,00, la sediul Teatrului 
Național, o conferință de 
presă cu privire la cele 
două evenimente.

cu meciuri dificile, atât 
în campionatul intern, 
și în Liga Campionilor. 
Mă gândesc în primul 
rână la partida din 17 
septembrie cti 1FK Goe- 
teborg".

întrebat. în finalul in
terviului, dacă poate 
face aprecieri în ceea 
ce privește evoluția coe
chipierilor săi în partida 
de pe „Parc des Prin
ces Marco Simone a 
răspuns: „îmi este greu 
să fac aprecieri sau '?- 
partajări. După părerea 
mea, toți au fost exce- 
lenți. O mențiune pen
tru Leonardo. El a fost 
..extraordinar". Am vor
bit cu ,Leo“ și am in
sistat să rămână aici 
Așa cum se știe. AC 
Milan îl are în vizor. 
Cred că dacă va pleca, 
linia noastră de atao 
îi va simți lipsa".
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’ La mijlocul anilor 50 
1 și-a făcut reapariția su-
ț perproducția biblică, mai

■t grandioasă și mai teh-
nică — sub raportul fo- 

1 losirii culorii, al efecte-
i lor speciale și al cinc-
/ mascop-ului, față de pro-
J ductiile similare din anii

1920—1930.
Pentru realizarea sa, 

i s-au angajat bugete im-
’ portante, mase enorme
/ de figuranți și protago-
î niști dintre cei mai bine
I plasați în topul prefe-
ț rințelor la momentul dat.
i Tn plus, s-a apelat și la
/ serviciile celor mai is-
1 cusiți regizori. Primul
1 film din istoria cine-

UN SECOL DE CINEMA

Superproducția biblică
matografului turnat în 
sistemul Cinemascop și 
— implicit având și te
matică biblică, a fost 
„The Robe" (Tunica) — 
1953, în regia lui Henry 
Koster, cu Richard Bur
ton, o ecranizare a ro
manului „Cămașa lui 
Ghristos" de Lloyd ®. 
Douglas.

I-a urmat ,•Salome" 
(Salomeca) — 1953, ‘re
gia William Dieterle, cu 
Rita Hayworth, film 
despre viața Sf. loan 
Botezătorul. In „The Ten

Semmandaments" (Cele 
zece porunci) — 1956, în 
regia lui Cecil B. De 
Miile, cu Charlton Hes
ton. este vorba de „De
calogul" comportării oa' 
menilor.

în „Ben Hur" — 1959, 
regia William Wyler, tot 
cu Charlton Heston, ni 
se arată cum mama și 
sora sa s-au vindecat, 
după ce au oferit apă 
lui Iisus pe când se 
îndrepta spre Golgota. 
..Barrabas" — 1961, re

gla Richard Fleischer, cu 
Anthony Quinn în rolul 
titular, relevă alterna
tiva grațierii lui Bar- 
rabas — un răufăcător, 
sau a lui Iisus. în sfâr
șit. „The Greatest Story 
Ever Told" (Cea mai 
mare povește istorisită 
vreodată) — 1965, regia 
George Stevens și ,.The 
Bible" (Biblia) — 1968, 
în regia lui John Hus
ton se prezintă Gene
za, izgonirea din Rai, 
Potopul, Turnul Babei 

•și drumul spre pământul 
Făgăduinței.

ADRIAN CRUPENSCIII
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CAMIL PETRESCU
DESPRE DRAGOSTE

• „Bucuriile adevărate 
ale dragostei sunt bucurii 
ale minții".

• „Cine e mult iubită 
nu trivializează iubirea, 
nu îi da publicitate eu 
orice preț".

• ,’Când a întâlnit pe 
Lady Hamilton, cea mai 
frumoasă femeig din Eu
ropă, Nelson nu avea 
numai un ochi pierdut, ci 
și brațul retezat din umăr. 
Asta nu i-a împiedicat 
pe cei doi să se iubească 
nebunește până la moar
te".

• „Dragostea este vra- 
jă și beție, iar inteligen
ța omului, ca și judecata, 
nu au ce căuta în dra
goste".

• „Iubirea e un tot sau 
nu e nimic. O greșeală 
nu are sens aici. Dacă 
într.o pagină întreagă de 
calcul un inginer a zis o 
singură dată trei și cu 
patru fac opt, tot calcu
lul e<te nul și podul se 
prăbușește...".

• „în dragoste e ca și 
în război: Vai de cei în
vinși!".

• „Numai după zece 
ani o femeie are dreptul 
să-ți spună că te iubește. 
Numai atunci sunt șanse 
să fie adevărat".

• „Dragostea dacă nu 
c nebunie curată n.are 
nici un haz".

Selecție de
ILIE LEAIIU

VASILE VOICULESCU
— Gânduri

• „Dacă nu ar fi fost 
femei, lumea ar fi rămas 
fără religie. Ele. cele din
tâi, au primit credința 
și au lățit-o ca pe un 
foc. Bărbații s-au aprins 
de la ele și au crezut de 
dragul lor".

• „Credința este activă, 
creatoare. Necredința nu a 
creat niciodată".

• „Durerea te arde până 
la cărbune. Bucuria te 
duce dincolo de incandes

cență prir cărbune la dia. 
mant“.

• „Dacă ți-ai îngropa 
bulbul inimii în pământ, 
ce fel de flori ar răsări: 
crini sau mătrăgună?"

• „Beethoven — cel mal 
eroic fiu al durerii".

• „Cuvântul e un brut 
material pentru zidire, dar 
zadarnic facem edificii mă
rețe de vorbe, dacă nu le 
locuiește nici un gând, 
goale de duh". Castel medieval din Weinheim (Germania).
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In mitologiile tradițio
nale, munca este înțe
leasă ca act demiurgic, 
ca facere și creație.

La zidirea universului 
material și spiritual se 
ajunge prin munca fi
zică și intelectuală; mai 
mult chiar, omul însuși, 
creația cea mai 
a universului, este 
rezultat al muncii.

Un astfel de om 
Eminescu; truda titanică 
Pe manuscrisele sale este 
cea mai fidelă oglindă a 
înaltei credințe privind 
misiunea demiurgică a 
omului pe acest pământ.
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Mărturii desprc a. 
ceastă facere (muncă) 
neobișnuită, asociată cu 
o viață interioară și o 
existență Ia fel de ne
obișnuite ne-au lăsat și 
câțiva dintre contempo
ranii lui Eminescu.

Astfel, . Ștefan Caco- 
veanu descrie „atmosfe
ra de lucru" din lo
cuința Poetului așa:

>,Odaia Iui Eminescu,
numai cu o fereastră 
mică, era în lățime cam 
de 4 pași, în lungime cam 
de 5 pași. Cum 
din coridor în 
în față cu ușa, în
era fereastra. Intrând pe 
ușă, de.a stânga în col
țul odăii era un cuptoraș 
făcut din cărămizi. De 
două palme de la u. 
toraș, de-a lungul pere
telui din stânga, o ca
napea. mică, care servea 
de pat ; în el dormea cu 
picioarele la foc, fără 
alt așternut. Canapeaua 
fusese odinioară roșie, 
dar acum de tot deco. 
lorată, înaintea canape
lei era o masă mică de 
brad, iar lângă masă, 
de cealaltă parte, un 

scaun de brad, nevopsit ca 
și masa. Acesta era lot 
mobilierul din odaie. 
Cărțile și le ținea pe 
jos, de la fereastră până 
lângă masă, pe padi.

lejul turneului pe care 
il făcuse cu trupa Pasca. 
ly, cu un clement nou:

„Atmosfera în locuin
ța lui Eminescu era in
fernală. căci lui ii plă
cea prea mult cafeaua 
neagră. și când lucra, 
mașina funcționa fără 
întrerupere. Mirosul ca
felei, al spirtului de la 
mașină, împreună cu 
fumul tutunului, care 
umplea casa cu o ceață 
de nu puteai vedea o. 
biectcle cele mai aproape 
din casă, îl alunga 
fiecare curând dc 
Eminescu... “

Dar imaginea neobiș
nuita a telului de muncă 
și existență al lui Eml. 
nescu ne-o fixează cu 
mare exactitate Slavici :

„Pentru el nu exista 
deosebirea. pe care o 
facem noi ceilalți, între 
ziuă și noapte, ba una 
din slăbiciunile lui era 
să prolite d„ liniștea nop
ților și sunt foarte 
multe nopțile, pe care eu, 
om altfel pașnic, le-am 
petrecut cu dânsul, fie 
plimbăndu.ne pe străzile 
liniștite, fie stând la 
masa de brad și luând 
câte o sorbitură din 
cafeaua scursă de la ma
șina lui"
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• Prin tirrțp, am ajun» 
la concluzia — preparată 
în sos de paradox 
pamfletarul francez 
origine italiană 
„Nouăzeci și nouă 
sută din oameni te vor
besc de rău, iar unu la 
sută care te vorbește de 
bine, se exprimă prost". 
• Există lecturi care 
formează. Există lecturi 
care deformează. E deo
sebit de trist că foarte 
multi cameni nu sunt 
conștienți de faptul că 
a citi un roman polițist, 
a asculta un concert rock 
sau a răsfoi o revistă 
ilustrată te relaxează- dar 
nu te cultivă... • Ne 
învață Constantin Noica 
— aici situându-1 lângă 
Brâncuși, care nu a

de 
de 

Rivarol: 
la

sculptat pasărea, ci 1- 
deea de zbor — că to
tul ține de privire și 
ochi. Există un ochi 
exterior și unul inte
rior. Ochiul exterior 
merge până la exactita
tea ultimă ; cel interior 
încearcă să prindă, cu 
exactitate cu tot, însuși 
adevărul. Un antic ex
clama, împotriva lui 
Platon : „Văd calul, dar 
nu văd ideea de cal". La 
care Platon 
„pentru că a! ochi 
vezi calul, dar nu 
ochi șl pentru ideea de 
cal".. • Plivind în jur, 
privind cu sufletul, nu 
se poate să nu fii tra
versat de deprimanta, 
plină de tristețe — și 
atât de actuala ! —

răspunde: 
să 
ai

1
constatare a lui Gehov: 
..Urât mai trăiți, dom
nilor 1". • „Cât de du
reros să vezi că ai avut 
dreptate" — spune N. 
Steinhardt. Să constați 
că bănuiala în legătură 
cu Iuda care te privea 
nonșalant, în ochi, n-a 
fost doar bănuială ; că 
după ochii „râzând" ai 
iubitei stătea pitită tră
darea trădărilor... • ...șl
tot N. Steinhardt: „Gra*

vitatea păcatului tru
pesc proving de fapt din 
ceea ce nu e trupesc. 
Spune Denis de Rou
gemont: Dacă sexuali
tatea ar putea rămâne 
pură, adică pur anima
lică, întocmai ca 
lelalte funcțiuni 
corpului, Dracul nu 
preocupa dg ea",
comentarii! • întâmpla
rea face ca — în ace
eași zi — pașii să mă

ce- 
ale 

s-ar 
Fără

poarte 
lectură, și într-o 
ciumă. La sala de lec
tură — loc răcoros și 
cu o liniște de catedra
lă — doar un bătrân 
răsfoind' o colecție 
ziare și o pereche 
tineri care mai mult se 
țin de mâini decât stu
diază. Peste drum, câr
ciuma — la 
— era „stup", 
cred că la vremea 
Dumnezeu — în 
divinei planșete I 
abia trasa primele 
ale acestei lumi, 
voiul pusese deja 
nul de țuică... • 
cianul Erwin Schrodin
ger — întrecându-i pe 
biologii gânditori In pro-

și la sala de 
câr-

de 
de

aceeași oră 
înclin să 

când 
fața

linii 
Dla- 

caza- 
Fizi-

priul lor câmp de gân
dire — .
..obiectele 
nesc cu 
nefericire, 
fizician ț> 
fiecare pas. Și mă gân
desc doar 
vii" bipede..
cu un fel de voluptate 
— cum ar spune domnul 
Octavian Paler. în plus, 
păstrez în suflet un 
demn întâlnit ] 
într-o carte, 
cam așa: ,.Nu 
nu poți scrie 
spre ceea ce 
tine... Scrie, să nu moa” 
ră cei pe care i*ai  iubit 
Să nu moară acele lo
curi pe care le-ai iubit* ’.

a afirmat
■ vii se 

ordine".
respectabilul 

contrazis la

că 
hră- 
Din

la „obiectele 
Scriu
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
■ „Cine nu se socotește un om fericit este * 

nefericit, chiar dacă ar fi stăpânul lumii". *
EPICUR »

Fațada unora
Să vorbim despre va

loarea socialii a individu
lui...

Există un snobism bine 
mascat de-o fațadă zugră
vită cu un așa-zis colorit 
normal. De cele mai multe 
ori, vietatea care se as
cunde după un asemenea 
paravan este, în felul său, 
un luptător care folosește 
însă arme în virtutea u-

țesături aparent fine, au 
pentru sine strălucirea 
unui tron împărătesc, șl 
puterea Zmeului — Zmei
lor. însă, pentru semenii 
săi un asemenea snob 
este extrem de periculos; 
pentru el întotdeauna pri
mează valoarea socială — 
restul fiind anexele unui 
angrenaj care pot fl și 
ch,ar trebuie schimbate/

GRADINA LUI DUMNEZEU <•

■ „Obișnuit credem 
că cea mai înaltă feri
cire se găsește Pe treptele 
de sus. Ce greșeală!**.

VOLTAIRE
■ „Slabă e fericirea 

care n-a trecut niciodată 
prin durere".

PROVERB ENGLEZ
■ »,Nici aurul, nici 

mărirea nu ne fac feri
ciți".

PROVERB FRANCEZ
■ „In fericire, ca și în

C*

Despre fericire
nefericire, caracterul o- 
mului ales rămânc ace
lași".

PROVERB INDIAN
■ „Fericirea este plă

cerea sufletului. O sim
plă senzație, un : 
o culoare» atingerea 
nii unei femei, 
angajează sufletul, 
vine o fericire".

G. IBRAILEANU
■ „Un șir de plăceri

sunet, 
i mâi. 

dacă 
de-

mărunte alcătuiesc fe
ricirea".
CHARLES BAUDELAIRE

■ ,»Nu uita: în viață 
omul obține fericirea nu
mai prin munca sa, nu 
de la întâmplare".

nANS CHRISTIAN 
ANDERSEN 

numai 
poate 
ci și

■ .>Nu 
durere îți 
o fericire, 
riclre".

LUCIAN

o marc 
tulbura 
altă fe-

BLAGA

^lepsidra) Ritualuri
i

jn această lume grăbită, când știm atât de bine 
că : „Time is money", alocăm tot mai puțin timp a- 
celei părți din noi, căreia-i mai place joeul, visul, 
simbolul și astfel încet vom uita de ritualuri.

Nu mai este obișnuitul ceai de la ora cinci, tâ
nărul nu mai este introdus în societate, ritualul pri
mirii cuiva, fie chiar intr-un birou, se reduce la o 
simplă strângere de mână, apoi se trece fulgerător 
la subiectul arzător, doctorii se interesează direct 
numai de ceea ce ne doare organic, nu mai au timp 
de altceva, să nu mai vorbim de ritualul aproape 
Inexistent al curtezanilor și suprimarea totală une
ori a ritualului ce ar trebui sâ însoțească actul 
sexual.

Ritualul are și el rolul său, nu degeaba în mod 
instinctiv îl practică animalele — priviți doar zborul 
a doi fluturi, a două păsări în ritualul dinaintea îm
perecherii — ritualul ajută la organizarea compor
tamentului, este pentru a ne acomoda și a ne intro- - 
duce în atmosferă, dar mai ales pentru a ne deten- 
siona.

Iar dacă accept și înțeleg reducerea ritualului în 
relații sociale — pe motive de lipsă de timp — cu 
atât mai puțin accept excluderea sa din relațiile in
time, unde, ritualul nu este doar necesar, sănătos, dar 
e și benefic atât din punct de vedere fizic, cât mai 
ales psihic pentru parteneri.

Propun deci să ne întoarcem măcar la ritualul 
iubirii.

A face dragoste trebuie să fie un ritual, nu un 
simplu act instinctual

nui tradiționalism ceva 
mai abscons. Asediind cu 
consecvență crenelurile 
unei existențe invidiate 
până la suferință, acest 
monstruleț cu chip de 
om și cu suflet hibrid de 
hienă — drac — păianjen 
— cameleon — scorpion, 
cu psihologia semănând 
cu un hățiș, răzbate în 
general exact acolo unde 
nu îi este locul, dar unde 
își construiește un sistem 

iabolic de supraviețuire 
și, mai ales, de prosperi, 
tute. Sclavul acestui mod

abandonate, măcar teore. 
tic. Odată ajuns în postura 
împlinirii sociale, trecutul 
va trebui să fie anulat 
pentru că acolo, în «cel 
trecut, exiită utme șl 
dovezi care pot compro
mite, pot distruge un cas
tei. un piedestal înălțat 
atât de greu scoțând la 
lumină momente și situaUi 
în deplină contradicție au 
fațada prezentului. ©r» 
aici totul trebuie să fie 
în regulă, impecabil, ea 
un dosar de cadre trecut 
de furcile caudine ale

J
al

Biserica din Densuș, monument istoric din sec. 
XlII-Iea. Foto: [OAN ANDllUȘ
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de viața este lipsit de 
scrupule, tot ce îl animă 
și îl conduce in existența-i 
de vierme, la urma urmei, 
este dominat de dorința 
de a epata, de a ieși în 
fată, de a fi remarcat, 
anlaudat... Atunci amorul 
său este satisfăcut, iar 
intrigile sale sub formă de

cenzurii de partid comu
nist. Valoarea socială a 
momentului... Prezentul 
de mâine va fi deja agă
țat de trecutul de azi. 
Deci, să fim atenți la | 
fațada unuia, a altuia și I 
ce se ascunde după ea...

DcMITRU HURUBA

CK. *
mukphologie situation! la
■ LEGILE PREOTULUI CHICHESTER 
L Dacă vremea este extrem de urâtă, lumea nu

va veni la bisericăl
2. Dacă vremea este extrem de frumoasă, lumea 

nu va veni la biserică.
3. Dacă vremea este incertă, lumea va da buluc.
■ LEGEA LUI HUTCHISON
Dacă o anumită situație iți cere atenție absolută, 

te va distrage imediat o distracție, îmbietoare.
fl LEGEA LUI FULLER DESPRE JURNALISTI

CA
Cu cât e mai puțin probabil să se întâmple un 

dezastru sau' un accident, cu atât va fi mai necesar 
ca numărul morților și răniților să fie umflat pentru 
ca totul să se transforme într-o poveste senzațională.

Selecție dc ILIE LEAIIU

IN A DELEANU

ORIZONTAL: 1) Element primordial 
în definirea neliniștii; 2) Pus în evidență 
de formația sondorilor — Deschideri pe. 
riculoase în adâncime; 3) Contribuie la 
realizarea unor impresii negative — Re
levat cu pregnanță în timpul sarcinii;

............. ———-
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4) Puncheur necruțător ce-și sfichiuiește 
victimele — Paranteză de anvergură în 
planul eternității; 5) Expresie negativă 
câtuși de puțin concesivă — Impregnant 
agrest pentru cherestea uscată j 6) Cire 
prezentat fără nici-o dresură! — Ajuns 
în vârf de formă mare; 7) Parolă trans
misă din post în post — Articulații la 
care se pune diagnosticul de scrântire; 
8) Spațiu mioritic cuprins în arcul car
patin — Caii verzi de pe sintezele am
bientului modern; 9) Comoară uitată în 
tenebrele bordeielor — Distincții speciale 
ale unui juriu; 10) Activitate permanentă 
de importanță vitală.

VERTICAL: 1) Intrat într-o stare cât 
se poate de normală; 2) Intermediar a- 
plicat într-o răpire de senzație — Discuri 
utilizate adesea la imprimat; 3) Personaj 
indezirabil în incinta unor depozite — 
Locul codașului ocolit de fruntașii de la 
țară; 4) Mască anodină pentru un chip 
fără onoare — Notă specifică într-un con
cert campestru; 5) Colacul de salvare de 
la capătul pământului — Numitor co
mun la mirare și mânie; 6) Deșertul luat, 
ca atare, enigmistic! — Prezentat pe în
țelesul tuturor; 7) Fond de carte publicat

IMMItYÎT-'-Y 

într-un scurt articol — înveșmântată în al
bul candorilor de crin; 8) Roade prost răsă
rite dintr.o sămânță veche — Febră ga
lopantă la „Cavaleria rusticană"; 9) Hra
nă spirituală pentru șoareci de bibliotecă 
— Serii rotunde numărate pe degete; 10) 
Parte- de contribuție la actul de binefa
cere.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„NONCONFORMISM" 

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) GAPAȚANOȘI; 2) ANIMALICUL; 3) 
LINIȘTE — MU; 4) AHA — AA — CAZ; 
5) MIGUȚ — NORI; 6) ILOT — VAR — 
O; 7) TĂTICI — BAN; 8) ATELIER — 
PA; 9) TOCAT — ETER; 10) IRAȚIO
NALE.

Soluția problemei din nr. trecut:
1. Tg6!
1. -------  R i d3
2. Te6 mat
1. -------- Rf4
2. Dh6 mat
1. --------Rf2
2. Da7 mat
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Ce mai hotărăște 
Guvernul Ciorbea?

Dl loan Haneș din co
muna Certeju de Sus a 
venit recent la redacție 
eu două necazuri. Primul 
aste acela că pentru lu
nile iunie și iulie a plătit 
pentru consumul de • cu- 
uent electric o foarte 
Ufiare sumă de bank Pro
blema a fost comunicată 
ta RENEL și urmează să 
He verificată. Al doilea 
se leagă de starea sănă
tății sale. Dar să-i dăm. 
tîivântul ■

— Sunt handicapat de 
(radul1 LI și am dreptrul la 
«âlătorii gratuite pe mij
loacele auto de transport în 
comun. Drept' de care 
n-am abuzat deloc. Astăzi 
insă. eând uram urcat 
în autobuzul ee venea de 
la Certej, șoferul mi-a 
spus că trebuie să-mi cum
păr bilet-

— Concret, ce v-a spus?
— Că handicapații au 

drept la transport gratuit 
numai pe mijloacele de 
transport cc aparțin stă
tuui

Pădurcnii de toate vâr stele sunt mândri de por
tul lor. Foto: SOCACI ANTON

— Autobuzul al cui era?
— Al ,-Coratrans“ Deva- 
Pentru lămurirea defi

nitivă a problemei am 
luat legătura cu conduce
rea societății respective, 
iar dl. Mircea Băgăianu, 
directorul general al -,Co- 
ratrans“- ne-a spus:

— Așa este, a venit o 
hotărâre da guvern care 
precizează ca handicapații 
pot circula gratuit numai 
cu mijloacele ce aparțin 
Istatulu-i. Or, „Coratrans“ 
este o societate privată pe 
acțiuni.

— Adevărul este că sta
tul nu prea mai are auto
buze.

— tiu nu are. Asta-Î 
situația.

Iată, deci, o hotărâre 
de guvern despre care 
nu s-a știut și nu prea se 
știe. Va-să-zică guvernul 
ia și hotărâri despre care 
nu prea vrea să se știe. 
Printr-o hotărâre de ge
nul celei de mal sus își 
anulează propriile vorbe 
și promisiuni. (Tr. B.)

i 
i
; Intr-o localitate aflată 
I la capătul județului, cu 
* o populație în continuă 
| scădere — am numit 
« Bulzeștiul de Sus — nu 
| se prea întâmplă mare 
« lucru- iar noutățile sunt 
| foarte rare. Iat£ însă 
, că la primăria comunei 
Iam aflat două noutăți ce, 

credem, îi vor bucura pe 
1 oamenii ce viețuiesc aici 

într-un peisaj de toată 
J frumusețea.
î Prima noutate este a- 
» ceea că s-a aprooat și 

| s-a deschis finanțarea 
« pentru electrificarea sa

tului Grohot.' Localitatea
•> tinde trăiesc douăzeci 
I și ceva de familii se a-

Două vești bune pentru o comună izolată

Potopul

celor

vre- 
s-au 
a i.

Era cam ora 5 după- 
amiază. Deasupra sate
lor Costești, Ludești ți 
Bucium, dar nu numai- 
se adunaseră nori grei 
și întunecați. Erau așa 
de coborâți încât aveai 
impresia că, dacă ridici 
mâna, îi poți atinge. 
Oamenii nu s.au speriat 
de acest fenomen mai 
ales că această vară a 
fost atât de umedă. La 
un moment dat ■ Valea 
Grădiștei a început să 
vuiască. Ploua cu stropi 
mari și deși. Turna cu 
găleata, cum se zice.

— E rupere de nori — 
și-au zis locuitorii 
trei sate.

în foarte scurtă 
mc curțile caselor 
umplut de apă care 
nundat apoi pivnițele 
ș.a. Aurelia Tcacoi din 
satul Costești ne-a spus;

— Așa ploaie puterni
că, însoțită de un vuiet 
mare, n-am mai 
în viața meaA| 
că cerul a 
pământ.

A plouat 
serat. La un 
am auzit o 
am ieșit afară să văd 
ce s-a întâmplat. O bu. 
cată mare de pământ de 
la marginea 
dinspre 
alunecat 

auzit 
Părea 

coborât pe

până s-a în. 
moment dat, 
bufnitură și

cimitir 
la vale.

grădinii 
a 

Am

1

«
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flă la 9 km de cea mai 
apropiată linie de înaltă 

tensiune și are casele foarte 
răspândite pe pante și văi 
de munte. Electrificarea 
satului va permite in. 
traducerea curentului și 
în cătunele din apropie
rea acestuia. Dar în 
Bulzeștii de Sus mai 
sunt două sate, destul 
de importante — Tom- 
natec ți Ticera — care 
nu beneficiază de avan
tajele electrificării. A- 
cestea se află la foarte 
mari d.sirnțe de cen
trul de comună, iar tra
gerea curentului devine, 
din această pricină foarte 
costisitoare. Oamenii ce
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crezut că vin peste noi 
morții satului.

Dl. Nicolae David- pri
marul comunei Orăștioara 
de Sus, ne-a spus:

— Au fost afectate a- , 
proape toate gospodăriii0 * 
satelor Costești, Ludești' 
și Bucium. Au fost inun- » 
date 
tâni, 
ș.a. 
vale 
rupte garduri etc. — . 
Bucium a distrus o mare * 
parte a lucrărilor de re-» 
gularizare a pârâului 
Grădiște, au fost inundate I 
culturi de cartofi etc. T 
Potopul de apă a venit f 
de pe cele două 
sânte ale văii.

— Pagubele sunt mari? I
— încă nu știm. La „ 

Primărie lucrăm acum la 
stabilirea acestora. Apa I 
din pivnițe și subsoluri * 
a fost scoasă de către * 
pompierii din Orăștie care » 
au acționat foarte ope.,1 
rativ. Fântânile însă tre-1 
buie curățate și 
căci apa venită de 
dealuri a adus 
substanțe chimice, 
zei li. Iar treaba ,
costă -foarte mult. în ce 
ne privește, vom inter. I 
veni li forurile județene f 
pentru S"i ajuta pe cei f 
afectați de ruperea de ♦ 
nori din ziua de 2 sep-1 
tembrie. (Tr. B.) J

i
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în total 42 de fân. t 
pivnițele caselor j 

Au fost luate la I 
poduri, podețe, * 

La î

ver- • i ♦

cu

spălate I 
pe * 
ea * 

mi- ♦ 
asta J. 

trăiesc acolo însă speră 
ca, în -adrul Programu
lui pentru reabilitarea 
Munților Apuseni, se 
vor găsi fonduri necesare 
acestei lucrări. Ar fi și 
aceasta o cale pentru a-i 
determina pe oameni să 
nu mai părăsească satele 
și să.și caute trai pe alte 
meleaguri mai favora
bile vieții. Poate ar de
termina reîntoarcerea a. 
casă a celor plecați.

A doir» veste este cea 
cu piivire la moderniza
rea (bumuiui între Bul- 
zeștjj de Sus și comuna 
A - ram Iancu din jude, 
țui Aloe, localitate unde 
a văzut lumma zilei Cra-

Sunt, părinți, 
pregătiți copiii pentru școală?

Peste câteva zile. în
cepe școala! Câte emoții 
pentru cei mici, dar —» 
să recunoaștem — și pen. 
tru cei mari.

V-ați gândit desigur că 
pe copilul dv. îl așteaptă 
o activitate susținută și 
că starea lui de sănătate 
trebuie să-l ajute să facă 
față din plin învățăturii. 
Sigur, ca orice părinte, vă 
așteptați ca el să vă a. 
ducă numai note bune 
de la" școală:, lucru pe 
care vi-1 dorim din toată 
inima!

Ați luat, cu siguranță, 
toate măsurile necesare 
pentru a-1 feri de îmbol. 
năviri, pentru a-1 ajuta 
să se dezvolte cât mai 
armonios. Socc^im însă 
că acum, în legătură cu 
acest moment special al 
deschiderii școlilor, ar pu
tea fi util să vă reamin
tim câteva sfaturi

— Cel puțin cu o săp
tămână înaintea deschi
deri; cursurilor școlare 
organizați pentru copilul 
dv. un regim de activi
tate și odihnă asemănător 
cu cel din perioada de 
școlarizare: culcarea, scu
larea, mesele și odihna 
de după amiază la ore 
fixe.

— Controlați la medio 
auzul și vederea copilului! 
Aveți posibilitatea să des. 
coperiți astfel unele tulbu

I»

I

iul Munților. După as- 1 
faltarea acestui drum în J 
lungime de circa 13 km se ■ 
facilitează urcarea pe y 
muntele Găina și va | 
permite o mai bună cir- » 
culație a mijloacelor de | 
transport. Finanțarea a » 
fost, de asemenea, des- | 
chisă și în curând se , 
va organiza licitație pen- | 
tru efectuarea iucrării. J 
Iată, deci- două vești - 
bune pentru locuitorii I 
comunei Bulzeștii de Sus ’ j 
care, nu ne îndoim, îi | 
vor bucura pe cei ce tră- • 
iese aici. Să dea Dum- | 
nezeu ca asemenea vești ' 
să fie cât mai dese! I 
(Tr. B.) 

rări, care se pot corecta în 
timp.

— Fiecare părinte este 
dator să se gândească atât 
la sănătatea copilului său- 
cât și la sănătatea întregii 
colectivități școlare. Nu 
trimiteți copilul la școală 
dacă observați cel mai 
mic semn de boală. Ris- 
cați două mari neajunsuri: 
în primul rând boala co
pilului dv. se poate agrava; 
în al doilea rând, copilul 
dv. îi poate molipsi și pe 
ceilalți școlari.

Iată cum trebuie să 
trimiteți copilul la scoală:

— hainei^ proaspăt cu
rățate și călcate, lenjeria 
spălată, pantofii lustruiți;

— curățenia perfectă a 
corpului;

— părul tuns scurt și 
pieptănat, unghiile tăiate;

— o atenție mai marc 
la părul fetițelor;

— batista să nu lipsească 
din buzunar.

De altfel, toate aceste 
reguli de igienă, simple și 
ușor de pus în practică 
trebuie respectate tot tim
pul.

...Și acum succes;

Laboratorul de promovare 
a Sănătății și Educație 
pentru Sănătate din cadrul 
INSPECTORATULUI DE 
SANATATE PUBLICA AL 

JUDEȚULUI
HUNEDOARA — DEVA

Mulți dintre moții -de
legați la Adunarea de pe 
Câmpul Libertății de la 
Blaj după ce s-au înapo
iat pe meleagurile natale 
au devenit incomozi și 
primejdioși. Acolo ei a. 
uziseră vorbind pe con
ducătorii lor și făceau pro
pagandă în rândul consă
tenilor. Ungurii abrudeni 
(cozile de topor) raportau 
mai marilor tot ceea ce se 
întâmpla în sate și că
tune

Pentru a preîntâmpina 
revolta ce era iminentă 
a fost întărită garnizoana 
din Abrud cu grăniceri se
cui și ostași dintr.un re
giment galițian. Misiunea 
lor era de a frecventa 
birturile, târgurile, toate 
locurile populate și a a- 
dura informații despre 
starea de fapte și atitudi
nea celor ce au participat 
la Adunarea de la Blaj. 
Nici preoții români nu se 
bucurau de un tratament 
mai bun. dimpotrivă erau 
mereu urmăriți, persecu-

Suferințele lui Simeon Balint-tribun al tancului
*

tați, bătuți și arestați. A- 
ceeași soartă o împărtășește 
și preotul Simeon Balint 
din Roșia, care este citat 
la Abrud- interogat și re
ținut ca „agitator". Este 
pus sub paza unui soldat 
al garnizoanei și închis 
în casa negustorului Tut- 
sek. A doua zi slujbași șl 
soldați din Abrud fac per
cheziție în casa parohială 
de la Roșia, doamna preo
teasă Carolina Balint nea- 
vând putere a se împo
trivi. Sunt scotocite toate 
camerele, adunate toate 
hârtiile și obiectele con
siderate compromițătoare 
pe care le adună într-un 
„covor de masă" și le duc 
la Abrud.

Neliniștită de soarta so
țului ei, preoteasa Caro
lina Balint pleacă la A- 
brud să se intereseze de 
el. Acolo este înștiințată 

că părintele este arestat, 
dar poate scăpa dacă va 
achita câte zece galbeni 
de fiecare soldat secui din 
garnizoană. Cum soldații 
erau foarte mulți, iar pre
oteasa nu dispunea de 
galbeni pentru a plăti 
după numărul lor și nici 
nu putea avea încredere 
într-un asemenea târg, 
preotul rămâne în conti
nuare arestat în casa ne
gustorului maghiar. Preo
tul este urmărit de ghi
nioane. Casa negustorului 
Tutsek la foc din negli
jența unui ucenic care a- 
runcă chibritul cu care 
aprinsese în pod lumâna
rea între așchiile rămase 
de la jiluitul scândurilor, 
în câteva minute casa este 
cuprinsă de flăcări. Preo
tul dormea în pat, iar sol
datul de strajă ațipise șl 
el în fața ușii arestatului.

Proprietarul aleargă în
spăimântat trezindu-i pe 
cei doi și salvându-1 de 
la o moarte cumplită. 
Toți fug în stradă. Un
gurii îl întreabă pe sol
datul de pază dacă nu 
popa a dat foc casei. Ză
păcit acesta răspunde a- 
firmativ: „Da, da el a 
aprins casa!" La auzul 
acestor cuvinte se comandă 
lovirea preotului nevinovat; 
„Dați în el! Loviți-J £n 
cap!" Toți se năpustesc 
asupra lui lovîndu-1 cu 
pumnii și ciomegele. Doar 
intervenția curajoasă a ne
gustorului potolește gloata 
maghiară, ce-1 linșa pe 
preot, strigând la ei; ,>Nu 
dați în el. N-a aprins el 
casa. Eu l-am trezit din 
pat!“ Și astfel preotul este 
salvat de la moarte pen
tru a doua oară. Popa 
Balint este înconjurat de 

soldați șî dus la garni
zoană, cu corpul învinețit, 
și capul însângerat

A doua zi sub privirea 
îngrijorată a soției, preotul 
este pus „pe un pat de 
chingi" și dus la închisoa
rea din Abrud. După în
fățișarea .feței preotul nu 
mal putea fi recunoscut. 
Brutalitățile suferite îl 
desfiguraseră. Glasul îi era 
însă același, calm și op
timist: >,Cei ce vor astfel 
să învingă năzuința noas
tră dreaptă și cinstită 
n-au nici o șansă. Dacă 
astăzi cad eu, mâine zeco 
din ei îmi vor lua locul 
șî lupta noastră continuă!"

Arestarea lui Balint șl 
a altor fruntași a provo
cat mari mișcări în satele 
abrudene. Ău loc mal 
multe înfățișări ale delega- 
ților moți cu funcționari 
potrivnici și în cele din 

urmă în septembrie au 
fost eliberați cei conside
rați „periculoși propagan
diști"

Preotul Balint își reia 
activitatea în parohia sa 
din Roșia. Enoriașii și toți 
care au auzit pățania sa 
îl idolatrizează. Este con
siderat eroul națiunii. 
Preotul Balint intră în le
gendele moț "or și-n crea
ția folclorică a acestora: 
„Popa Balint ca paroh,/ 
Peste Roșia ține foe/. 
Ține foc, ține bătaie./ Po 
unguri pe toți să-i taie"!

în timp faptele eroi
lor ardeleni au devenit le
gende transmise din gură 
în gură de la o generația 
la alta. Ele vor dăinui în 
Munții Apuseni tot atât 
timp cât aceștia vor sta 
de veghe nestatornicului 
timp și spațju și vor pri
veghea la liniștea, liber, 
tatea șl pacea acestor 
ținuturi.
Auzită de LIVIU LUCACIU 
do la PETRU lui DINI$ 

din Bistra
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Mărturisiri
A apărut primul volum 

al unei cărți intitulate 
„BERINIADA" pe care 
autorul său- cunoscutul și 
apreciatul profesor Petru 
Baciu, l-a subintitulat „Me. 
moria] social — documen
tar".

— Am avut din tinerețe 
preferință, ne mărturisește 
scriitorul, pentru cărți 
memoriale. într.o astfel 
de carte, doza de ficțiune 
este infimă. Inițial, inten
ționăm ca „Beriniăda" să fie 
un roman, dar reconside
rând elementele de teorie 
literară pe care le con
ține. am intitulat volumul 
..Memorial social — docu
mentar". Am anunțat, de 
asemenea, că această carte 
va apărea într-un sineur 
volum- pentru ca ulterior 
să îl împart în două. 
Cartea conține o doză de 
satiră și pamflet la adresa 
vremurilor și oamenilor.

— Ce cuprinde, de fapt, 
acest prim volum?

— Volumul I își deru
lează acțiunea. îndepând 
cu perioada interbelică și 
până la Revoluția din de
cembrie ’89 și conține ur
mătoarele capitole: 1. Dacă 
ăranu-i bogat țara-î

bogată; 2. Cătană e rău 
si după șură; 3. După răz
boi. bat alte vânturi; 4. 
Arestări, cote, chiabureală

STAREA
MEDIULUI
tn ceea ce privește ca

litatea factorilor de me
diu în județul Hunedoara 

pentru perioada 24—31 
august, vă informăm:

— Poluanții gazoși (dio- 
xid de azot- dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli) 
ți pulberile în suspensie 
au avut pentru această 
perioadă valori medii și 
maxime ce s_au încadrat 
în valorile limită admise. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate în zona Hu
nedoara, la data de 30 

august, la amoniac și în 
ziua de 26 august la pul
beri în suspensie.

— Pulberile sedimenta. 
bile au înregistrat depă
șiri ale limitei admise de 
17 gr/mp/lună în zona 
Chișcădaga de 16,95 ori, 
și în zona Teliuc dc 10,14 
ori.

— Valorile radioactivi
tății beta globale șl ale 
dozei gama absorbite au 
fost în limitele de variație 
ale fondului natural la 
toți factorii de mediu a. 
nalizați.

— Materiile în suspen
sie pe râul Jiu au avut 
pentru această perioadă 
o valoare medie de 1539 
mg/1 șl o valoare maximă 
de 2753 mg/1 valoare înre
gistrată la data de 29 
august. Față de perioada 
anterioară se constată o 
scădere a valorii acestora. 
Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale 
B A Apele Române, la 
finele semestrului I 1997. 
Situația generală a cali
tății apelor de suprafață 
din județ este următoarea: 
din totalul de 568 km de

de scriitor
și lupta de clasă; 5. Pă
mântul când e al tuturor, 
e al nimănui și numai 
unii îi trag ponoasele; 6. 
Nu se mai poate fără re
voluție. Cartea cuprinde un 
șir larg de aspecte, ceea 
ce îi imprimă un carac
ter epopeic.

— Comunitatea rurală 
își face. fără îndoială, 
simțită prezența.

— Sunt prezente în pa
ginile cărții instituțiile 
localității — școala, bise
rica. notarul, primăria, 
organele de ordine și 
mai ales de represiune. 
Nu lipsesc manifestările și 
preocupările politice din 
fiecare perioadă. Persona
jele poartă numele lor 
adevăiate, sau printr-o 
porer lă cunoscută. Nu lip
sesc relațiile dintre oameni, 
certurile, intrigile, avariția 
unora și răutatea altora, 
runând în gura personaje' 
lor un limbaj local spe
cific și stilizat, sperăm 
ca cititorul să găsească 
în cartea noastră, tot ceeu 
ce comunitățile rurale de 
acesț fel pot oferi.

MINEL BODEA
N.R. — Luni, 8 septem

brie a.c., la Biblioteca mu
nicipală din Orăștie, ora 
17. are loc lansarea volu
mului „Bcriniada" semnat 
de Petru Baciu.

râuri urmărite calitativ 
conform STAS 4706/88, 212 
km corespund categ. I 
de calitate, 65 de km co
respund categoriei a II-a 
de calitate 86 km cores
pund categoriei a IlI-a 
de ealitate. iar 205 km 
se consideră în afara ca
tegoriilor de calitate sau 
degradați.

în funcție de valoarea 
uiedie a indicatorilor de 
calitate din grupa regimu
lui de oxigen sau al în
cărcării organice, situația 
este următoarea: din 568 
km de râuri, 384 km co
respund categoriei I de 
calitate, 8 icm corespund 

categoriei a II-a de cali
tate și 176 km corespund 
categoriei a III-a de cali
tate.

Valoarea medie a indi
catorilor de calitate din 
grupa regimului de mine
ralizare se prezintă ast
fel: din cei 562 km c.j 
râuri- 404 km corespund 
categ. I de calitate și 164 
km corespund categoriei 
a II-a de calitate.

Privind valoarea medic 
a indicatorilor de calitate 
ce fac parte din grupa 
substanțelor toxice (îndeo
sebi metale grele, fenoli 
și cianurij dii cei 568 de 
km de râuri 259 km co
respund categoriei I de 
calitate, 83 de kna co

respund categoriei a II-a 
de calitate, 21 km cores
pund categoriei a III-a 
de calitate, iar 205 '-m sunt 
considerați în afara cate
goriilor de calitate sau 
degradați. In această ulti
mă categorie intră râurile 
Mureș, Crișul Alb în aval, 
Baia de Enș, râul Geoa- 
giu și râul Galbena, toate 
având valorile depășite 
în special la ionii de me
tale grele.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA

*1
SOCIETATEA COMERCIALA DE FORMARE 

PROFESIONALA
„PROFESIA 22 IMPEX» S.R.L. 

Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 24.

CURSURI DE CALIFICARE

£ mai important producător de ihnpakjare din

/ ALBA IUL1A1 j
B «lui Viclorreț luTSSf

recunoscute de Ministerul Educației Naționale 
și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, po
trivit avizului nr. 25. 612/3. 02. 1997, organi
zează — numai SOCIETATEA DE FORMARE 
PROFESIONALA „PROFESIA" în următoa
rele meserii: carmangier; cizmar; fochist, ma
caragiu; lăcătuș mecanic; mecanic auto; vop
sitor auto; croitor; morar, brutar; bucătar, 
patiser; ospătar, agent comercial; vânzător, 
frizer; coafor; manichiurist; tâmplar; tapițer; 
electromecanic ob. casnic; electronist; tinichi
giu carosier; sudor; zidar; fierar betonist; dul
gher; zugrav — vopsitor; mozaicar — faianțar; 
pavator; electrician; instalator; tinichigiu; în- 
velitor; contabilitate pe calculator; șoferi pro
fesioniști.

Relații și înscrieri pentru toate localită
țile din județ la sediu — Deva, str. Titu Ma
iorescu. nr. 24; telefon 621206.

zineale cu a- 
ți confirmare,

mm
TERMO-

I

IMPORT
LA

în nuanfe

SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOPARTYTRANS- S.R.L. DEVA

i
i1

* 
l
1

I

I

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, DIN STR. DE
POZITELOR, NR 17 (SITUAT IN INCINTA S.C. ROM- 
CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN 
PREȚURI ACCESIBILEI
— PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTAT/- DE 19 ți 28
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA 

IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO 
-- ACCESORII MOBILA (balamale 

runcător, țurvburu balamale, îmbinare 
mânere diferite mărimi ți nuanfe)

— BORDURA PVC de 19 ți 28 mm 
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE ȘI CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLĂ MOBILA 
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7,30, ORA 

inclusiv SÂMBĂTĂ.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ 

233443.

• ..PATRIA" DEVA: 
Crimă la 1600 (5—8); Ro
my și Michelle — două 
țipe păguboase (9—11); • 
„FLACARA" HUNEDOA
RA: Mincinosul mincino
șilor (5—11); • „PARANG" 
PETROȘANI: Armata ce
lor 12 maimuțe (5—8): 
Supraviețuitorul (9—11);
• „CULTURAL" LUPENI:
Sfântul (5—8); Jerry Ma
guire (9—11); ■ „ZA- 
RAND" BRAD: Din jun- 
glă-n junglă (5—8); Sfân
tul (9—11); • „PATRIA*
ORAȘi IE: Doamna și va
gabondul (5—8); Crimă la 
1600 (9—11); • „LUCEA. 
FARUL" VULCAN: Su
praviețuitorul (5—8); Moar
te
• 
în 
de
• 
boiul stelelor (5—7); •
„MUREȘUL" SIMERIA:

instantanee (9—11); 
„DACIA" HAȚEG: Joo 
doi (5—7); Cocoțatul 
la Notre Dame (8—10); 
„LUMINA" ILIA: Răz.

17.

DajHght —- Panică în 
tunel (5—7); • ..RETEZA
TUL" URICANI: Invinci
bilul (5—7); • GEOAGIU. 
BAI: Batman Forever (5—

execută verificarea si reîncărcarea stinqătoaFelor 
a de incendiu

' in truițun 24 de ore ț

L > calitate ireproșabilă ț
D ♦ . O 058/817960

I Pentru informații suplimentare «ff 058/814628 J

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA w I 

Fi Anunță concurs dc admitere la: *
— Școala postliceală de speciality specia- * 
Informatică —- 1 clasă.
— Școala postliceală de maiștri: speciality • 
'— specialit. Me- y 

172 clasă. f-
perioada: 19—23 septembrie^

perioada: 25—27 septembrie j"
Ti. 

telefoanele: 620913; 221638. ? ,
i __________________  . __ — *:

J!'
SOCIETATEA COMERCIALĂ ’

R.MCAMLN ROMCAMION S.A. DEVA t

Cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17. T 
Vinde prin licitație, în zilele de miercuri î 

și vineri la ora 9,00, la mediul firmei, următoa- J 
rele tipuri de autovehicule: autocamioane (631 
to și 10 to), autotractoare cu șa (16 to), auto- f' 
basculante (16 to), autoizoterme și frigorifice J 
(6.5 to și 10 to), remorci și semiremorci, remor-1 
chcr. L

Autovehiculele se vând și cu plata in rate. • 
Informații suplimentare la tel. 054/213030, |

* 213031, int. 24, persoana de contact — îng. i,
* Beu Dumitru. 1

I 
IV

Electroenergetică — U2 clasă 
canoenergetică —

înscrierile în
1*997.

Examenele in
1997.

Informații Ia

I
I*
l
I♦

♦
ț folosibile la cele mai i
ț totodată vinde la agenți economici și persoane

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

avantajoase prețuri șiL 
,_______ ____ economici și persoanei
I fizice toată gama de laminate produse de S.C. 1 
, SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos Lj 
ț comercial. 1

Se pot face si comenzi anticipate la tele- * 
* toanele : 231483, 231484 și 233318. 1

[UNICAPITALS.A
Societate de Valori Mobiliare 
{.autorizație C.N. V.IVL nț, $2OO/t 995) 

.Wejr&ra a Bucsrei de Valon Bucureso 
.Me’cntxajujistemutui de tranzacționare etectrortira RASDAO
Membra Osociatlin Nanonale a Societăților de Valon Motniiare 
Uegjpra a Societății Naționale de Compensare Oecontare s> depozitare

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ.CUMPARAREA DE ACȚIUNI

PE:
Piața RASDAQ

Bursa deitValori București
Piețe organizate șl supiavegheate |>e care se tranzactioneaza in deplittâllegalitaî%. 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

IjNICAPITAL

BIROURI UNICAPITAL S.A. :
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul UECEBAt Bl. R parte»

Tel.: 054/ 211<261

^agaz^llUA WUN.EDOARA • Bulevardul DACIA
Tel.: 054/723.1 39

MMMMI11 ----------------------------------------- ----------------------------------- **
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(vânzări- 1 
Lcumpărărij
• Vând ip-iruinieiit două

camere zona Lido, preț 
70 000 000 negociabil. Tel. 
221954 (2288)

• Vând la preț avan
tajos trei jocuri Jolly 
Card, mașină modelat 
(MM), pâine, nouă. Infor
mații zilnic la tel. 731538.

(7797)

• Vând apartament doufi
camere, nou, decomandate 
(lângă piața rușilor). Tel. 
625341 (7809)

• Vând în condiții foarte 
avantajoase 2 buc. cap 
tractor, ltaba cu semire
morcă 17 t< TVA recupe
rabil, posibilități rate. 
Efectuez transport 17 i 
intern. Tel. 092281901.

(2300)

• Vând și montez par
brize auto. Deva, str. Dra. 
goș Vodă, nr 11. Tel. 
325075. 225077. (2306)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, deco
mandat. tel. 613781.

(186591)

• Vând apartament 3 
camere. Deva, Al. Viito
rului. bl. E5, ap. 24.

(186595)

• Vând garsonieră și a. 
partament 2 camere cen
trale, Deva. tel. 718956.

(186592)

• Vând aparlament 2
camere, parter, telefon și 
cablu Devasat, posibilități 
priyatlzarc. Informații la 
tel. 623365. (33589)

• Vând pătuț copil, deo
sebit, preț negociabil. In. 
formații str. Zamfirescu, 
M. Q. sc. C, ap. 10. între 
Orele 10—11. (3590)

• Vând Dacia 1310, O-
răștie, tel. 641987. (2355)

• Vând tractor U 650, 
remorcă, RM 23, plug, 
semănătoare, SUP 21, Be- 
ciu, 21. Tel. 616101. (2356)

• Vând garsonieră, con. 
fort sporit, str. Libertății, 
bloc 1, etaj I, ap. 21. In
formații la domiciliu, sâm
bătă și duminica. (2168)

• Vând sau închiriez a- 
oartament mobilat, 2 ca
mere. bloc 81, Micro 15, 
Deva. Informații 770058,

(6278)

• Vând apartament cu 
gaz, 2-1/2 camere, beci. 
Informații tel. 721163.

(2164)

• Vând țigla, căpriori, 
grinzi, cărămidă, pentru 
trei camere prin demolare. 
Sat Cherghcș. nr. 29.

(2165)

• 1 and pâtuț de copil 
mare, din lemn. Ici. 723386.

(2166)

• Vând teren intravilan 
in Huituri. Informații tel. 
721 187. familia Oprișan.

(2167)

• Vând garsonieră Geoa. 
giu Băi, Nissan Combi, 
înmatriculat, tel. 233431.

(2168)

• Vând aparlament 2
camere, plus anexă, bdul 
Corvin, preț 30 milioane, 
negociabil. Tel. 720178, 
560735. (2169)

• V ând apartament 2 
camere, etaj III, fără bal
con. tel. 231940.

(186596)

• Vând talon Lada 1200.
preț 600 DM, negociabil, 
tel 221219. (2313)

• Vând apartament trei
camere, Al. Armatei. In
formații la tel. 222696, 
după ora 17. (2311)

• Vând casă modestă și
pământ în Teliuc, eventual 
schimb cu apartament în 
Hunedoara, variante. Tel. 
738267. (2316)

• Vând apartament 4
camere confort sporit, 
două băi, garaj, Deva, 
zona gării, '211926. (2317)

• Vând apartament corn, 
plet mobilat, Micro 15, bl. 
69, ap. 39, etaj 4. Tel. 
226179, orele 8—16. (2318)

• Vând mobilă stare bu
nă Tel. 621109. (7831)

• Vând apartament două
camere, Gojdu, parter, AL 
Păcii. Tel. .614427. (2308)

• Vând Mercedes 210 D 
Cobra, preț 3500 DM, ne
gociabil. Tel. 228286.

(7827)

• Vând apartament trei 
camere decomandate, Goj. 
du, bl. FI. Tel. 211563.

(7829;

• \ ând Renault Trafic 
Diesel, termoizolat, înma
triculat. Tel. 217267.

(7820)

• SC vinde vitrină fri
gorifică tip Lipova, ARO 
camionetă eu dubă izo. 
termă an fabricație 1992, 
casă marcat, capsule fri
gorifice, butoaie zincate 
pentru ulei. Tel. 054/ 
627939. (7828)

• Vând urgent Skoda
S 100, tel. 218386. după 
ora 18. (2309)

• Vând 1020 mp teren
intravilan (livadă cu pruni, 
în cartierul Viile INoi. 
Informații în str. Barbu 
T.ăutarUț nr. 11. (7821/

• Vâncl casă în Hațeg
și cumpăr talon VW Jetta 
albă. Informații Hațeg, 
str. V. Alecsandri, nr. III, 
tel. 770316, 627111. (7822)

• Vând vacă cu lapte, 
gestantă. Sântuhalm, nr. 
15 A, orele 12—16. (7817)

• Vând apartament două 
camere, zonă centrală, 
lângă piață. Tel. 231229.

(2302)

• Vând apartament două 
camere, etaj 3. Gojdu. Tel. 
216737, 221939 — după 
ora 20. (7807)

• Vând in Hațeg prune 
din livadă culese dp cum
părător. Tel. 770715. (2266)

• Vând casă, curie, De
va, str. Gh. Doja, nr. 30.

(7832)

• Vând apartament trei 
-camere, preț convenabil, 
Simcria, tel. 661756.

(2295)

• SC Devacomb SA 
Mintia (FNC) vinde mij
loace fixe casate. Licita
ția are loc în data de 18. 
09. 1997 ora 10 și se va 
repeta iu fiecare joi. In. 
formații la sediul sau la 
tel. 216625, 625880. (7818)

(( DIVERSE f
• SC Transcolet SRL 

Orășlic anunță intenția de 
majorare a tarifelor la

, transport marfă și per
soane. (2357)

• SC MCM Samfarm 
Vet SRL Deva prin Far
macia veterinară Vnifarm- 
distribuitor autorizat al 
produselor Clicmifarm I- 
jalia și KRKA — Slovenia 
vă oferă Ia prețuri avan-

_lajoas<- întreaga gamă de 
medicamente de uz vete
rinar, produse biologice, 
premixuri, vitamino — mi. 
n'eralc, lirană și accesorii 
pentru câini și pisici. A- 
dresa: Deva, bdul Liber
tății, bl. I (vizavi de gară). 
Vă așteptăm zilnic 7—19, 
sâmbătă 8—14. tel. 054/ 
231552. (2312)

cameră mobilată. Tel. 
232333, orele 8—20- pen
tru Adrian. (7834)

• Ofer <1,. închiriat spa
țiu comercial amenajat 
în Dobra. Informații llia, 
tel. 139. ' (7805)

• Caut pentru închiriat
pe termen lung auto
camion TIR. Tel. 054/ 
617789, (7770)

Qjciwții ~J!
• în 10 septembrie, ora

12, la Restaurantul Astoria 
Deva se licitează cuptor 
și malaxor pâine. Tel. 
621762. (2169)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Gef Facilities SRL 
angajează agent comerci
al (băiețj sau fete). Condi
ții: absolvent liceu. pre
zentabil, dinamic. Te), i 
230930. (2315) !

(COMEMORĂRI)

Chemarea lui Valentin

• Soții Stănculescu 
Nicolac și Floarea- 
avocați. vă fac cu 
noscut că au deschis 
cabinet de avocatură 
în Deva, str. Libertății, 
bl. L 1, sc. A, ap. 2 
(deasupra Casei Cărții). 
Tel. OSt/215-179.

(7821)

• Mama Emilia anunță 
împlinirea a 16 ani de la 
decesul unicului său fiu 
MAIER IOAN RUDOLF 
din Brănișca

(186590)

• A trecut un an de 
când a plecat de lângă 
noi sufletul cald și blând 
al celui carc a fost
pit. adj. (r) IOAN MORAR 
Vei rămâne veșnic in i- 
nimile noastre. Soția, fiii, 
nurorile și nepoții.

(2311)

Valentin este un nume, 
o firmă, un simbol al co
merțului abundent, mo
dern, civilizat din muni
cipiul Deva.

Valentin este sigla, cm. 
blema- denumirea a douâ 
magazine cochete, pe care 
ie recomanda bogăția măr’ 
furilor, calitatea lor cu 
totul deosebită, solicitudi
nea- în servire și nu în 
ultimul rând prețurile ac. 
ecsibile.

Valentin oferă zilnic, 
inclusiv sâmbăta, între o- 
rolc 8—19, o gama diver
sificată dă produse, im
portate din Italia, pentru 
amenajări interioare și 
exterioare- probate de-a 
lungul anilor, cu rezultate 
excelente, nu doar în țara 
de origine, dar și în multe 
altele din Europa.

Căutați vopsele, colo
rant!, pensule, bidinele, 
alte materiale șj scule 
dc zugrăvit? Le găsiți la 
magazinele Valentin,

Aveți nevoie de tapete 
ultralavabile și adeziv 
pentru ele, de gresie și 
faianță din Italia, de flori 
naturale și artificiale din 
Olanda și Italia? întrebați 
de ele la magazinele Va
lentin.

Dacă mașinile dv. nece
sită reparații la caroserii, 
adresați-vă magazinelor 
Valentin pentru vopsele 
auto poliuretanice metali
zate și nemetalizate, pentru 
chituri, grunduri, lacuri.

Tot magazinul Valentin

vă oferă binecunoscutele 
produse ale Companiei Ko
ber Rolac Piatra Neamț: 
vopsele de tâmplărie si 
metal EMALUX și EMA
IL. lacul de parchet DU. 
ROLAC, grunduri, nitro- 
lacuri, diluanți.

Sau poate vă interesează 
creme de față- șampoane, 
emulsii pe bază de plante 
și vitamine cu marca re
numitului concern LAN. 
DEr din Statele Unite ah 
Americii. Tot magazinele 
Valentin vă rezolvă pro
blema

Dacă le treceți pragul, 
cu siguranță că nu veți 
evita să cumpărați măcar 
unele dintre nenumăratele 
produse, oferite elegant, 
civilizat, operativ, de că- 
t.-e magazinul Valentin.

Unde sent pragurile lor? 
în zone centrale ale mu
nicipiului Deva. Primul 
— pe strada Andrei Mu- 
reșauu, blocul 2 — parter, 
în apropierea Casei de 
cultură, al doilea — pe 
strada Libertății- sprc sau 
dinspre gară, blocul D, 
parter, în vecinătatea gă
rii.

Produsele se vând en 
detail sau cn gros, cu re
duceri considerabile de
preț și transport la domi
ciliul cumpărătorilor.

încercați, comparați șl 
cumpărații

Mai bune nu sunt în 
altă pa;t»
Mai icffc.e du Se vând.

D.G.

I

iI
I
I PE 'STADIOANE,

I Pierderi )
• Pierdut duplicat cer

tificat calificare nr. 332713 
în meseria de zugrav — 
vopsitor pe numele Ursuț 
loan. Se declară nul.

(7819/
• Pierdut autorizație mu

zicant, nr. 3/91, seria A, 
115235, David Nicolae, 
Gurabarza. O declar nulă.

(6905)

[ îflCHIRtERL ]
• Ofer spre închiriere

garsonieră mare, zonă cen
trală. Tel. 216399. (7830)

■ Caut să preiau spre 
închiriere, termen lung,

• S-a împlinit un 
an trist dc când a 
plecat lăsând un gol 
imens în inimile noas
tre iubitul nostru soț, 
tată și • bunic 

pil. adj. IOAN 
MORAR 

Dumnezeu să te odih. 
nească lângă cei drepți 
și buni. (7833)

t -OECESEL 1
• S-a stins din viață, 

după o lungă și grea su
ferință, în vârstă de 77 
ani.

DRAGAN AUREI; 
înmormântarea va avea 
loc dc la domiciliu, din 
strada Călugăreni, 28. în 
ziua de 6 septembrie 1997, 
ora 14. Nu tc vom uita 
niciodată. Familia.

(2319)

| LA FOTBAL
întrucât echipele noas- 

| tic din diviz ilc B și G 
. joacă în deplasare, ama. 
I torii de fotbal din Călan, 
' Hunedoara, Brad și Ilia, 
Ipot urmări duminică, dc 

la ora 11, meciurile din 
■ Divizia D, Victoria — A- 
I urul- Constructorul — 
J Min. Bărbătcni, Metalul 
I Crișcior — Dacia Orăștic 
' și Casino Ilia — CF1Î 
| Marmosim. (S.C.)
' „SANATATE SI MIȘCARE 
| PENTRU FIECARE" 
, Sâmbătă șl duminică, 
I începând de la ora 9, 
’ Direcția Județeană pen- 
| tru Tineret și Sport îm. 
’ preună cu Asociația Ju- 
I dețeană penj.ru Handica

pați organizează, sub . 
deviza .,-Sănătate și miș- ; 
care pentru fiecare", la • 
Baza dc agrement de f 
la Șoimuș, concursuri de • 
șah și pescuit sportiv, j 
pentru liandicapații ne- , 
uromotori din județ. — [ 
băieți și fete, — tinei i ’ 
și vârstnici. (C.S.) ,

FARMACII DE 
SERVICIU 

în această sâmbătă și . 
duminică Ia Deva este > 
deschisă farmacia „Te- I 
rapia", situată în strada .
1. Creahgă- nr. 29. I

în același interval, la •
Hunedoara este deschisă j 
unitatea farmaceutică . 
„Teafarmec" din Micro j 
VH, strrda Viorele, nr, .
2. telefon 722870. (E.S.) |

î...................................................................... |
I CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA .

I
I
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I

I

I
I

I

I 
I
I■

s.c. „cnnncA*  s.a. orAș-iT" 
Deschide, începând cn data de 8 septer. 

brie 1997, un magazin de p- ’.zentare și d 
facere a următoarelor produse:

— piese auto: Dacia. Aro, Oltcit:
— bunuri de larg consum din ni iac plas

tice;
— țevi șî fitinguri pentru instalații, 

cele mai mici prețuri.
Magazinul se află in incinta stației de 

buranți a societății, strada Codrului, nr.
(intrarea în municipiul Orăstie dinspre Deva 
D.N. 7).

I 
I
I
II

I

I
*

I,
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I
*

I
*

I
I
i 
i

Z X »

Organizează concurs în data dc 19 septem
brie 1997, ora 10. pentru ocuparea următoare
lor posturi:

— inspector de specialitate — biroul Re
gistru agricol, specialitatea inginer agronom 
(I post);

— subinginer — biroul Administrarea și 
întreținerea drumurilor, circulație (1 post);.

Informații suplimentare la Biroul perso- 
tel. 218325, interior 20.

bepunerca dosarelor se face la Biroul per
sonal până la data de 16 septembrie 1997,

nai.

Z Z t r z «mw z
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S.C. „CETATE**  S.A. DEVA

I
I 
I

Str. Mureșului, nr. 4. |
Vinde en gros .
• TASTE FĂINOASE !
Informații suplimentare la telefoanele: I 

213356, 217937. (2162)}

7 seuieinbric 1997
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