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SERBÂRILS NAȚIONALE DE LA ȚEBEA
Verticalitatea gândurilor și 

faptelor eroului Avram lancu
Intervin cu <11 prof. IOAN SICOE, 

consilier șef al Inspectoratului pentru cultură 
al județului Hunedoara

Duminică la Țebea se 
vor reuni miile de români 
spre a-1 comemora pe e- 
roul național Avram Ian- 
cu, de la a cărui moarte 
se împlinesc 125 de ani. 
Vă rog domnule consilier 
să vă referiți la semnifica
ția marilor serbări i

— Țebea a intrat în con
știința moților, a neamului 
nostru, întrucât aici se a- 
flă mormântul lui Avram 
lancu. în tradiția popula
ră se păstrează un obicei 
— în ziua de Paști, la ™ 
bea, locuitorii satului 
comemorează morții; 
mează apoi tradiționala ne- 
dee. în primăvara anului 
1872, la nedee 
pat și Avram

Țe- 
își 

ur-

oprit sub .gorunul lui Ho
rea, care atunci era fal
nic și frumos, unde a cân
tat din fluier. Și tot atunci, 
și-a exprimat dorința ca, 
la moartea sa, să fie în
gropat la umbra gorunu
lui lui Horea. înmormân
tarea din 13 septembrie 
1872 a însemnat pentru toți 
românii un moment ou 
semnificații istorice deose
bite. S-au adunat, după 
mărturiile timpului, aproa
pe 10 000 de români, mal 
ales din Apuseni. De a- 
tunci încoace, în momente 
deosebite ale istoriei na
ționale, românii s-au în-

MINEL BODEA
a partici- 

Iancu. S-a (Continuare în pag. a X'a)
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CUVÂNTUL
LIBER

DREPTUL LA REPLICĂ

Cam multe nereguli 
și ambiții

în ziarul „Cuvântul li
ber" de vineri, 15 august 
1997, a apărut articolul 
„Există și unele ambiții 
dăunătoare producției a- 
grîcole", purtând și un 
subtitlu: „O sihiațle îngri
jorătoare la S.C.
Sântandrei", sub 
ra redactorului 
Tîrcob. Articolul 
rat nemulțumiri, 
contradictorii, sterile ame. 
nințări, satisfacții 
ale unora.

Am primit la 
două scrisori lungi 
națe de fostele salariate 
ale S.C. Sansere Sântan-

Prodan și 
care sunt 
ziar și în 
șapte pa.

Sansere 
semnătu- 

Nicolac 
a gene- 

reacții

firave

redacție
— sem-

drei, Monjca 
Maria Mladin, 
incriminate în 
comunicatul de 
gini trimis redacției pro
babil de o persoană din 
preajma conducerii unită
ții — după descrierea a- 
mănunțită a activității se-

două seri-

componen- 
a unor

ZHJ1 POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

Sporirea
‘ . Comemorarea a 149 do

ani de la sacrificiul De
tașamentului de Pompieri 
condus dă căpitanul Pa
vel Zăgănescu, la 13 sep
tembrie 1848, devenită zi 
dc sărbătoare a pompieri
lor români. îmi oferă plă
cutul prilej de a adresa 
tuturor pompierilor mili
tari și civil' din județul 
Hunedoara fel icitări, mul
tă . sănătate și succese în 
nobila lor misiune.

Totodată. mulțumim s în 
numele acestora manage
rilor, conducătorilor de in
stituții și localități, pen
tru sprijinul acordat în 
activitatea de pregătire, de 
dotare și de îndeplinire a 
misiunilor ce au revenit

capacității combative■ ■

pompierilor în acest an.
Anul acesta, sărbători

rea Zilei Pompierilor are 
un conținut spiritual spe
cial. fiind primul an în 
care prin Hotărâre a Sfân
tului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române s-a sta
bilit ca Sfântul 
» --- ■ 
toș“ 
ritual al 
mâni.

Fie ca 
vântare 
gândurile 
tre în tot ceea ce se între
prinde în domeniul nostru 
de activitate.

Iha această dată aniver
sară, pompierii militari 
șl civili din județul Hu-

Ierarh 
,Iosif cel Nou de la Par- 

să fie patronul spi- 
pompierilor ro-

această binecu- 
să limpezească 
și faptele noas-

nedoara se prezintă eu re
zultate pozitive în mun
ca lor.

Pe baza legislației apă
rute, au ' fost realizate noi 
relații ale pompierilor cu 
organele administrației lo
cale, cu factorii de deci
zie din cadrul societăților 
comerciale și instituțiilor.

Ample 
luate în 
sporirea 
batlve a 
nizarca acesteia,

măsuri au fost 
ceea ee privește 
capacității com
unității, reorga- 

’ i, precum 
Colonel

GHEORGHE DlMA, 
comandantul 

Grupului de pompieri 
„lancu de Hunedoara"

(Continuare în pag. a 6-a)
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LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
AZI LA DEVA 

RALIUL FRUMUSEȚII
Azi, de la ora 9 încep 

prerogativele Raliulu; fru
museții, organizat de AGR 
Deva, al cărui start se va 
da la ora 10, concuren
tele urmând ruta Deva 
— Șoimuș — Rapolt — 

Gcoagiu — Geoagiu-Băl 
și retur, Ora de sosire 
la Deva va fi 12,49, lâii-

£ă Complexul hldo, un
de va avea loo și festi
vitatea de premiere. (S.G.)

FOTBAL LA 
HUNEDOARA, 

DEVA ȘI CERTEJ
Sâmbătă, începând 

la ora 11, suporterii
chipelor Sorvinul Hune
doara șl Vega Deva își 
pot vedea favorlțll la

de
e-

Medicină, medici, 
pacienți, sănătate și viată

între persoanele și per. 
sonalitățile care au onorat 
prin prezența lor mani
festările ocazionate de îm
plinirea a 125 de ani atSpi- 
talulUj din Baia de Criș s-a 
aflat și cunoscutul medii 
clujean, academician 
fesor doctor Roman 
cu. Cu generozitatea 
caracterizează, ne.-a

asctil. 
des- 
cl ti
foi

de

pro. 
Vlai-
ce.l 

acor.

— Asistența v.-a 
lat captivată vorbind 
pre școala medicală 
jeană, la care s.au 
mat generații întregi
medici, unii, nu puțini, 
de-a dreptul cminenți. Ați 
trăit și v.ați format acolo. 
A fost frumos, interesant, 
util?

— \ fost extraordinar.
Se tăcea medicină de-cea

Interviu cu acrid, pi of. dr.
roman vlaicu

I 
;Ș

!
!>

•L 
„lucru", în meciurile cori.J 
tând pentru etapa a VI-a*  
a Divizie! B, seria a II-a,I 
cu UTA Arad șl respec-J 
tiv Electroputere Sralova.J 
Două meciuri în care gaz-*  
dele vizează numai vic-J 
torla, atât de necesară șl*  
pentru hunedoreni și pen-! 
tru deveni. Iha ®ertej,J 
Minerul primește replica;! 
echipei Mineral Rovînari.J 
(S.g.j. !;

I

relor, a rezultatelor con
crete obținute, a muncii 
salariaților de aici și pur
tând semnăturile, mai mult 
sau mai puțin autentice, 
ale unui mare număr de 
angajați.

După cc ne învață cum 
și unde să le publicăm 
scrisorile, cele două foste 
angajate înșiră, cu lux de 
amănunte, cifre, nume de 
oameni, își manifestă ne
mulțumirea față de con
ducerea S.C. Sansere Sînt- 
andrei, pe care o acuză 
de interese de clan de 
„cabinet 2", de ambiții 
personale, dar își descriu 
și activitatea proprie, a- 
tașamentul față de firmă, 
realizările dobândite.

Spațiul nu ne permite 
decât să consemnăm frag
mente din cele 
sori.

„Referitor la 
ța profesională
specialiști ca: șef de fer. 
mă. Ing. Prodan Monica 
și Giorgia Olivia, nu s-a 
dat un examen de com
petență care să ateste ca
lificativul amintit, ci exact 
ce scrie sub t ui, ambiția 
personală a actualei con
duceri care restructurează 
cadrele începând cu tine
retul, apți de muncă, su 
vechime chiar în timp co 
cei în drept de pensie sunt 
pe posturi ex: Găliman A- 
neta, 56 ani, soția mene- 
gerului, 
director 
lovsclii 
scrie — 
textual — Monica Prodan.

După ee se referă la pier
derile anuale ale S.C. San
sere Sântandrei, afirmând 
că „aceasta se situează pe 
lista unităților falimentare, 
care din toamnă va dis
pare datorită ruinei gene, 
rale", Ing. Monica Prodan 
se referă la controalele șl 
anchetele efectuate la toa
te fermele, descrie zbuciu
mul său neînțeles în cali
tate de șefă de fermă, vi
tregiile vremii șl ale mun
cii, care au îmbolnăvit-o, 
dezinteresul dlul Căliman 
Ioan față de fermă, ceea 
ce a adus S.0, Sansere 
Sântandrej la cea mal crl- 
tică situație.

„gazul meu nu este sin. 
gular acestor principii cea- 
ușîște ale elanului Căli
man — mai spune ing. 
Monica Prodan —, care au

a- 
t oi ui

în

a

Matei Gheorghe, 
comercial șl Soco.

•Dana, inginer", 
și am redat exact,

dat un interviu în exclu 
sivitate pe o temă atât de 
dragă domniei sale — me
dicina, medici, pacienți.

— Am observat, stimate 
cile academician, câ la un 
moment dat. in timp ce 
vorbeați cu înflăcărare 
despre medici și despre 
menirea lor socială, ochii 
vă străluceau în lacrimi. 
Vă gândeați la ceva 
nume, la ceva cu 
deosebit?

— îți vin lacrim i
ochi atunci când -trăiești 
ceea ce spui. Dacă spui 
un neadevăr nu-ți vîn la
crimi în ochi. Atunci o. 
chii strălucesc a ură,
minciună, dar dacă vor
bești despre un om, des
pre un fapt, despre o si
tuație care te încântă, 
pentru care .ești mândru 
că al participat la ea, 
atunej starea emoțională 
te stăpânește.

— Dar nu mulți oameni 
sunt pătrunși de asemenea 
sentimente.

— Din păcate, nu. Unii 
consideră acest lucru «a 
o slăbiciune, eu îl apre. 
efez ca o calitate. Pentru 
că- de «ele mal multa 
ori, vorbele ascund lucruri 
de nepătruns șl misterul 
pe care.l învăluie. ®u 1- 
nima mea operată de două 
ori de Marius Bernard, 
fratele celebrului Cristian, 
eu așa simt.

%

—- ■ t-- 4- ă.

mai înalta calitate și m<> 
ralitate, , fără program. 
liîYă prejudecăți, cu aple
care totală, caldă, asupra 
bolnavului. O, dacă v-aș 
povesti din pasiunea și dă
ruirea eminentului Hațe- 
ganu... Căcj școala clu
jeană era școala lui Ha- 
țeganu, a lui Goia, a lui 
i'Torea — venit mai apoi, 
pentru mulț ani, până la 
sfârșitul vieții, aici- la 
Baia de Criș. Vorbesc în
totdeauna cu emoție și 
respect despre directorul 
Nicolae Florea, deoarece 
el a fost pentru mulți tată 
spiritual și mentor. Asta 
este partea din sămânța 
scolii medicale clujene. ’ 
Mulți au plecat din-școala 
clujeană și au ajuns pro
fesori la București, Ia 
Iași, la Tg. Mureș, la O. 
radea, în multe 
orașe ale țării.

— Dar școala 
românească, ia
ei, cum este catalogată azi 
în lume, cum o simțiți 
dv., ca personalitate de 
prestigiu unanim recunos
cută?

— Trebuie privită din 
două unghiuri. întâi este

alte mari

medicală 
ansamblul

DUMITRU GIIEONEA. 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Gluma zilei
Q Primele arme utilizate de femeie 

împotriva bărbatului au fost : mărul și, 
după câtva timp, făcălcțul...

(Continuare în pag. a 3-a)
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(U^iare din pag. 1)

dreptat spre Țebea, găsind 
aici un reazem moral.

— Amintiți unul din ne
număratele evenimente 
cultural-poliiice legate .de 
Țel ea.

— In 1924, la centenarul 
nașterii lui Avram lancu, 
la sfârșitul lunii augus't și

Ui loan Sicoe — con
silier șef al Inspectoratu
lui pentru Cultură al ju
dețului Hunedoara.

începutul lui septembrie, 
în organizarea Astrei, la 
Țebea și In tot Zarandul, 
au avut loc mari manifes
tări comemorative. Se cu-

Hunedoara-membrii 
fondator la constituirea 

„Asociației județelor 
de Munte din România"

Printr.o hotărâre recentă 
a Consiliului județean, ju
dețul Hunedoara a deve
nit participant, ca mem
bru fondator, la constitu
irea „Asociației județeior 
de Munte din România**.  
Spre informarea cititorilor 
noștri vom releva in con
tinuare ce este — sau ur
mează a fi — asociația 
respectivă.

In conformitate cu pro
iectul de statut, „Asociația 
județelor de Munte din 
România**  va avea perso
nalitate juridică, este a- 
politică, nonguvernamenta- 
lă și nonprofit și va func
ționa conform Legii nr. 
21/1924, pe o perioadă ne
limitată. Sediul asociației 
va fi la Brașov și va des
chide birouri de reprezen
tanță în mai multe loca, 
lități care au caracter in
formativ — reprezentativ 
față de autoritățile din 
zona deservită, precum și 
față de întreprinzătorii și 
grupurile de Inițiativă.

Asociația va avea mem
bri fondatori, membri sim
pli și membri de onoare. 
Printre cei dintâi vor fi 
persoane fizice sau juri
dice, române sau străine, 
care contribuie la reali, 
zarea scopului acesteia, in 
mod dezinteresat, prin pro
priile mijloace Membru 
simplu al asociației poate 
deven; orice persoană pe 
baza unei cereri, care 
achită o taxă. Cererea va TRAIAN BONDOR

Ziar editat de CASA DE '"RESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat. Înmatriculata li 
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SABIN CERBU, M1NEL BODEA, NICOLAE T1RCOE membri.

Adresa redacțieii 2700 leva str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Teleloanei 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); . Fax i 218061. ,, , _
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă aularii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele neconlraclate, liuuiM 
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Verticalitatea gândurilor și 
fantelor eroului Avram lancu

vine ca și noi, la împlini
rea a 125 de ani de la 
moartea eroului, să-i cin
stim memoria, pentru că 
el reprezintă una dintre 
cele mai frumoase și mai 
importante personalități a- 
le istoriei naționale prin 
verticalitatea gândului și a 
faptelor.

— Ce cuprind manifestă
rile din acest an?

— Mai multe acțiuni. 
Prima, în ordine cronolo

gică, o constituie Festivalul- 
concurs pentru soliștii vo
cali de muzică populară 
„Feiician Fărcașiu" de la 
Brad. Vineri și sâmbătă, la 
Brad și Baia de Criș, se 
desfășoară lucrările sim
pozionului științific „Con
știință națională și acțiune 
politică la români" (1700 
—1947). Sâmbătă, la Blă- 
jeni, are loc dezvelirea mo
numentului eroilor căzuți 
în Răscoala lui Horea (In 
7 decembrie 1784, la Mi- 
hăileni are Ioc ultima bă
tălie pe care 0 dau țăra
nii răsculați, conduși de 
căpitanul Micula Bibarț, 
din Blăjeni. în amintirea 
celor peste 80 de țărani

• *',*•  * e * • 

fi dezbătută în adunarea 
generală a asociației. Mem
brii de onoare vor fi per
sonalități marcante ale 
vieții politice, culturale, 
sociale și științifice care, 
prin activitatea, și presti
giul lor, sprijină asocia, 
ția.

Asociația va fi condusă 
de adunarea generală, va 
avea consiliu de adminis
trație — format din pre
ședinte, trei vicepreședinți, 
un secretar general și un 
număr de membri — aleși 
pe o perioadă de 4 ani.

Principalele obiective ale 
asociației sunt: • elabo
rarea și coordonarea unor 
programe de dezvoltare 
turistică, culturală, econo
mică, socială și de acțiune 
ecologică: • valorificarea 
patrimoniului economic lo
cal; • încurajarea acțiu
nilor ecologice; • sprijini
rea dezvoltării seetorulu 
privat; • integrarea jude
țelor în contextul regio
nal european; • editarea 
de publicații ctt caracter 
economic, social și ecolo
gic de interes, local; a pro
movarea programelor o- 
rientate spre sporirea gra
dului de utilizare a resur
selor de forțe de muncă 
ș.a.

Pe măsură ce vom intra 
In posesia a noi informa, 
ții le vom aduce la cunoș
tința cititorilor boș tari, 

căzuți în bătălie și a celor 
căzuți în revoluția lui Ian- 
cu, prin grija inimosului 
primar Traian Lazăr, din 
Blăjeni, s-a ridicat acest 
monument).

— Duminică va fi ziua 
cea mare.

— începând cu ora 10, 
se vor desfășura: o slujbă 
de pomenire în Cimitirul 
Eroilor de la Țebea, depu. 
neri de coroane la mor
mântul Iancului, prezenta
rea unor mesaje și alocuți-

SAMBATA, 13 
SEPTEMBRIE

t TVR I )
7,00 Bună dimineața— 

de la Timișoara și Bu
curești; 8,30 Alfa șl ti
me ga; 9,00 Știri; 9,05 
Salty (s); 9,55 Feriți-vă 
de măgăruș!; 10,55 Va- 
nillie roz (f. Franța);
12,30 Mork & Mindy (s); 
13,00 America sălbatică 
(do); 13,30 Ecranul; 14,00 
Știri; 14,15 Mapamond; 
14,45 Mag. umoristic; 15,00 
Fotbal : Farul — Rapid 
(d); 16,50 Mag. muzical; 
17,00 Universul straniu 
al lui Arthur C. Clarke 
(do); 17,30 Alo, tu alegi !; 
18,00 D.a.; 18-30 Holly, 
oaks (s); 19,00 Teleenci- 
clopedia; 20,00 Jurnal; 
20,35 Săptămâna sportivă; 
21,00 Savannah (s); 22,00 
Varietăți internaționale; 
23,00 Știri; 23,05 Piața 
Spaniei (s); 0,00 Detecti
vul din LA (s, ultimul 
episod); 1-00 Arena A.S.

C TVR 2 )
8,00 Lupii aerului (s); 

’ 9,00 Pas cu pas; 9,30 A-
1 jută-te singur!; 10,00
| Mondo.Blitz; 11,00 TVR 
i Timișoara; 13,00 Actua- 
’ litatea culturală; 13,30 
1 Misterele Sankt Petersbur. 
i gului (9); 14,30 Ce bine 
/ e acasă / (s); 15,00 Știri; 
’ 15-10 La izvorul dorului;
1 16,00 Secretele nisipului
ț (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
? Serata muzicală TV; 19,00 
> Cazuri și necazuri în dra. 
| goste; 20,00 Dragoste de 
i mamă (f. Anglia, p. 1); 
’ 21,50 Mozaic sportiv; 22,05 
1 Dragoste de mamă (ul- 
l tima parte); 0,00 TVM 
i Mesager; 0,30 Jazz Alive, 

j (ANTENA 1] 
ț 7-00 Știri; 7,10 Nash 
I Bridges fs/r); 8,10 Tele- 
? Dimineața; 10,20 D.a.;
1 10,50 Dragă profesore (s); 
\ 12,30 Nici o clipă de plic-
l fiscală (s); 13,00 Viață 
? sălbatică (s); 13,30 Ora- 
) șele lumii (do); 14,00
ț Știri; 14,20 Model Aca- 

uni de evocare pe scena a- 
menajată pe Câmpia Mo
ților.

Spectacolul folcloric re
unește formații artistice șl 
soliști din întreaga țară: 
Dumitru Fărcașu, Nicolae 

Furdui lancu, Sava Negrean 
Brudaștu, Gheorghe Roșo- 
ga, Maria Ciobanu, Vale
ria Peter Predescu, Dră- 
găn Muntean, Mariana An- 
ghel, Mariana Deac, Ma
tilda Pascal Cojocărița, A- 
chim Nica, Traian Jurche- 
lea, Ionuț Fulea, Elena 
Evsei, Viorica Brândușan, 
Ciprian Roman, Elena Roi- 
zen, Anuța Tite, frații Flo
rentina și Petru Giurgi, 
Viorel Costin ș.a.

dcmy (s); 14,45 Polițiști 
în misiune (s); 16,00 Po
veștile prietenilor mei;
16,30 Club Hawaii (s); 
17,10 între prieteni; 18,00 
SpitaluF Universitar (s); 
19,00 Observator; 19,45 
Scandalul Heidi Fliess 
(dramă SUA); 21,30 A 
treia planetă de la soa
re (s, cp. 1); 22,00 Bea
vis & Butthead (s); 22,30 
Dragoste cu năbădăi (s); 
23,00 Holly w ood Top 
Ten; 0>10 Aphrodisia (s); 
0,30 Dingo (f. Franța/ 
Australia).

(PRO - TV)
7,00 D.a.; 8,10 Poves

tea zilei; 8,30 Superboy 
(s); 9,00 Noile aventuri 
ale lui Flipper (s); 10,00 
Harper (f/r); 12,00 Pro
fesiunea mea — cultura 
(r); 12,55 Știri; 13.00 Su. 
fieful Clarei (dramă 
SUA); 14,45 Motor Sport 
Magazin; 15,10 Motoci- 
clism; 15,30 Shakedown 
on the Sunset Strip (dr. 
SUA); 17,15 Walker, po
lițist texan (s); 18,00 Ga
la decernării Premiilor 
Media-Fest; 18,45 Te uiți 
și câștigi!; 19,30 Știri;
20,00 Stop ! Or My Mom 
Wili Shoot! (co. SUA); 
22.00 Divertis Summerr 
Time; 23,20 Străzile cri
mei (s, ultimul ep.); 0,15 
Sport Ia- minut.

(DEVASAT+)
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotext; 17,00 De
șertul vorbelor (do); 18,00 
"Desene animate; 18,30 
Deșertul vorbelor (do); 
19,15 La nord de para, 
lela 60 (s); 20,00 Trium
ful sufletului (f); 21.30
Crescătorii de câini; 22.30 
Brigada de șoc (s); 23,00 
Zombiethon (f); 0,30 Film 
erotic; 1,30 Videotext.

(PRO-TV-DEVfl)
7,00 — 7,45 Reluări; 

7,45 — 8,00 Știri, plus 
invitatul săptămânii (r); 
8,00 — 8.30 Desene ani. 
mate; 21.55 — 22,00 Re
trospectiva săptămânii -*  
știri.

PRIMIM DE LA A.P.C.A. BUCUREȘTI
In ziua de 2 septembrie 

1997, ora 14, ca urmare a 
unor intervenții anterioare, 
comitetul de conducere al 
A.P.C.A. București a fost 
primit în audiență de 
căre dl. Ion Diaconescu, 
președintele PNȚCD.

In urma expuneri! d°- 
leanțelcr celor circa 12 000 
de oameni aparținând a- 
sociațiilor din București, 
Iași Cr,:i< va, domnia sa a 
concluzîcnat că suntem 
îndreptățiți să ni se facă 
dreptate și în acest sens

DUMINICA, 14 
SEPTEMBRIE

7,00 Bună dimineața !;
8.30 Lumină din lumină; 
9,00 Știri; 9,05 De la A- 
penini la Anzi (s); 9,35 
Legenda Albei ea zăpa
da (d.a.); 10,00 Arlechi- 
no; 11.00 Viața satului;
12.30 Ce vrăji a mai fă.
cut nevastă-mea, Saman
tha? (s); 13,00 National 
Geographic (do); 14,00
Știri; 4,15 Atlas; 14,45 
Videomagazin; 17,00 Star 
Trek (s); 18,00 D.a.; 18,30 
7 zile în România; 19,00 
Robingo; 20.00 Jurnal; 
20,35 Duminica sportiva; 
20,50 Tragerile Loto; 21,00 
Cea «nai bagată pisică 
din lume (co. SUA); 22,40 
Pariul Trio; 22,45 Știri;

’ 22,50 Concert extraordi
nar Luciano Pavarotti.

ț TVR 2 )
8,00 Lupii aerului (s); 

9,00 Pas cu pas; 9,30 Fe
restre deschise...; 10,00 
Leonard Bernstein pre
zintă: Concerte pentru ti
neret (s); 11.00 TVR
Iași 13,00 Memoria e- 
xilului românesc; 13,30 
Misterele Sankt Petcr- 
sburgului (s); 14,30 Ce
bine e acasă (s); 15,00 
Fotbal: Sportul Studen.
țese — Univ Craiova 
(d); 16,45 Muzică popu
lară; 17,00 Șeicul (s), 
17,50 Știri; 18,00 Serata 
muzicală TV; 19,00 Sen
sul tranziției: Școal: ; 
20,00 Da, pentru Euro
pa! — spectacol; 21,00 
Repriza a treia; 0,00 TVM. 
’Mesager; 0,30 Varietăți 
internaționale.

(ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Poveș

tile prietenilor mei (r); 
7,40 Dragă profesore (s/r); 
9,10 D.a.; 10,00 Animal 
Show (s); 11,10 Contro

va tran.Mrita dhri prim, 
ministru Victor Cierbea 
necesitatea de a se găsi 
soluții pentru rezolvarea 
în sens pozitiv a recupe
rării drepturilor noastre 
materiale.

Așteptăm ca dl. prim, 
ministru, împreună cu 
conducerea asociației săgă. 
sească într-un timp cât mai 
scurt soluții viabile pen. 
tru rezolvarea acestui eaz,

CONSTANTIN ȘARPE, 
președintele A.F.C.A, 

București

verse istorice (do); 11-40 l
Spirit și credință; 12,50 1
Caleidoscop (div.); 14,10 1
Alertă pe plajă (s); 14,56 |
O femeie — un bărbat i
și jumătate; 15,20 HoIlȚ 
wood Top Ten (rji 16,30 '
Club Hawaii (s): 17,45 I
Dragoste cu năbădăi (sj; ț
18,15 Printre rânduri 
19,00 Observator; 19,46 l
Propunerea (dramă Aar j
glia); 21,30 Burlacul *•> j
ep. 1); 22,00 Giulia ț
23,00 Sirenele (s); <W0 j
Chloc (f.a. FranțaJ, I

(PRO - TV)
7,00 Desene animat»; 

8,30 Fiica oceanului laf; 
9,00 Super Abracadabra; 
10,25 Corsarul Negru tf. 
Italia); 12,55 Știri; 1X00 
News Radio (s); 13,30
Banditul (s); 15,15 Lumea 
filmului; 15,45 întotdea
una PRO; 16,15 Divertis 
Summer Show (r); 17,30 
Norocosul (s); 18,20 Be
verly Hills (s); 19,30 Ști. 
rile PRO TV; 20,00 Do 
the Right Thing (ft SUA); 
22,00 întotdeauna PRO; 
23,00 Procesul etapei 
(talkshow).

(DEVASAT+)
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotext; 17,00 De
sene animate; 18,30 De. 
șertul vorbelor (do); 19,15 
La nord de paralela 60 
(s); 20,00 Catacombele (ț)(
21.30 Crescătorii de câini;
22.30 Brigada de șoc ta); 
23,00 Contaminarea |f)l 
0,30 Film erotic; 1,30 
Video text.

I 
î

1

I

(piKMWDEWjl)

7,00 — 7,05 Retreepae- 
liva săptămânii (rj; 7,08 
— 8,30 Desene animate; 
15,15 — 15,45 Ellen Cle- 
ghorne (s).

ANUL IX • NR. 1972 • Sâmbătă. 13 — Duminică. 14 sedembrie 199Z



W
ț CUVÂNTUL LIBER
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V»rba de pregătirea me. 
dicuteR Care este foarte 
bană. Și a fost atât de 
bană încât medicii noștri 
care au plecat în străină
tate au fost de ia înce
put acceptați și stimați. 
O medici practicieni de
osebiți. Ai doilea aspect 
privește specializarea lor 
ia diferite ramuri. în toate 
specialitățile. Acum, școala 
medicală românească este 
îatr-e reașezare, într.o 
continuă afirmare pe toate 
planurile.

— Am reținut din ex- 
poauil dv. și unele ac
cente critice față de con- 
dlțta de 3z< a medicului 
șl • medicinii românești.

— Sigur că e greu, că 
avwn bani puțini, iar la 
sănătate și mai puțini. 
Fentru că iau cei puternici, 
oei îndrăzneți. Dar de 
unde bani dacă bugetul 
• «drac? De unde bani la 
asigurările sociale dacă 
•-avem venit economic? 
Șl atunci cu ce putem in. 
fluența noi, medicii? Este 
•Bre cazul să ne tot la- 
Mentăm? Păi dacă nu a- 
rem bani să nu mai fa- 
oem nimic? Trebuie să 
facem ceva.

— Ce anume, die doctor?
— Să facem mai mult 

in domeniul medicini, pre
ventive, de familie. Aici 
putem fi și ajutați. Sunt 
•ocietăți particulare care 
•r putea, ar trebui să a- 
jute. Cu mobilier, cu mici 
dotări, cu câteva instru
mente. Că nu o fac pen
tru medici, o fac pentru 
sănătatea oamenilor.

— Despre exercitarea 

actului medical, nu doar 
profesional, ci și moral, 
ce părere aveți?

— Ar fi multe de spus, 
în primul rând este obli
gatoriu, prin însăși im
portanța sa socială, efec
tuarea actului medical cu 
toată dăruirea și conștiin
ciozitatea. Și atunci bol
navul îi este recunoscător 
medicului. Chiar și numai 
printr-un simplu mulțu

mesc. Când pacientul pleacă 

MEDICINĂ. MEDICI, 
PACIENȚI, 

SĂNĂTATE Șl VIAȚĂ
șl îmi mulțumește și când 
II văd lacrimile în ochi, 
eu sunt fericit. Eu n.am 
fost niciodată câștigător 
de bani. Dar să iei un 
exemplu din multe altele 
că i-ai găsit unui doctor 
în buzunar 20 000 sau 
100 000 de leii.,. Ei și?l 
Ce, medicul a cerut și a 
băgat banii In buzunar? 
I-a băgat pacientul drept 
mulțumire pentru modul 
în care a fost tratat. A 
simțit nevoia să-i fie re
cunoscător în acest mod. 
Iar doctorul a acceptat. 
De ce? Pentru că salariul 
Iul pentru munca lui nu 
este corespunzător. Este 
absurd să generalizăm a- 
semenea cazuri izolate 
și să punem biruri pe 

câștigurile medicilor. Mi 
se par niște balcanisme 
ieftine.

— Legat de aceeași în
trebare: Poate fi îmbună
tățit actul medical? Cum?

— Absolut că da. în 
toate domeniile, calitatea 
lucrului, are destul Iod 
pentru mai bine. Iar în 
domeniul medical, dincolo 
de condițiile materiale 
grele șl de dotare tncă 
rămasă în urmă, actul 

medical poate fi ridicat 
prin conștiința, dăruirea, 
pasiunea medicului, prin 
cooperarea cu bolnavul. 
Și simpla palpare a zonei 
dureroase, și trecerea u* * 
șoară a mâinii doctorului 
peste fruntea bolnavului, 
și O vorbă bună, încura
jatoare sunt de natură să 
aline suferință, să stimuleze 
încrederea pacientului în 
medic, în vindecare.

tâlniri cu membri ai gu
vernului Văcăroiu și Cior
bea și n-am primit nici 
un răspuns la programul 
Convenției de Acompania
ment Soeial în Metalurgie".
• „Guvernul Ciorbea a por
nit hotărât pe calea re
formei care este dureroasă, 
dar altă cale nu există'*.
• „Un om nu este vino
vat că devine șomer fără 
să vrea". • „Șomajul este 
parte componentă a econo
miei de piață, deci un
lucru flress" • „Șomajul 
nu este singura cale pen
tru a face restructurare. 
Ar trebui încercate și pe 
plan local să se creeze 
locuri de muncă" • „Dar 
cei ce primesc mal multe 
salarii pot sâ înceapă o 
afac.re, să lucreze la pa
tron". • „Siderurgica" ur
mează să dlsponlbillZeze 
circa 2 090 de oameni. Sin
dicatul „Siderurgistul" îm
preună cu conducerea corn.

— Dv. cunoașteți foarte 
bine starea sănătății popu. 
lației din județul Hune
doara, condițiile, posibili
tățile, personalul medical. 
Ce sublinieri ați putea 
face?

— Consider că aveți o 
asistență sanitară bună 
pentru condițiile actuale 

ale medicinii din România. 
Și organizarea e bună Și 
distribuirea în teritoriu 
este bună. Sunt medici 
de toate specialitățile peste 
tot. Așa știu că era. Acum 
nu mai știu. Sigur Că prin 
specificul său puternic 
Industrial — cu minerit, 
siderurgie, energetică, și 
starea de sănătate este 
mai complexă, mal difi
cilă. Dar în lume pro
blema sănătății în asemenea 
zone nu este total rezol
vată.

— O ultimă întrebare, 
stimate die academician 
profesar doctor Roman 
Vlaicu: Cu co impresii 
plecați de la această ma. 
nifestare a sărbătoririi ce
lor 125 de ani de la în
ființarea Spitalului din Ba
ia de Criș, de Ia întâlnirea 
cu colegi de breaslă, cu 
prieteni, cu cetățeni ai 
Țării Moților, ai județului 
Hunedoara?

— După 25 de ani, că 
am fost ș| la împlinirea 
centenarului acestei insti. 
tuții d« sănătate, am re
venit acum cu bucurie șl 
emoție. Am venit Să văd 
ce s-a mai făcut. Și constat 
că s-au făcut multe și 
bune. Că s.au făcut în 
principal prin efortul oa
menilor. Ceea ce mi se 
pare extrem de important. 
Deci plec cu mulțumire în 
suflet, satisfăcut. Iar pen
tru oamenii cu inimă mare 
din această zonă a Apuse
nilor am numai cuvinte 
de apreciere și respect. 
Dumnezeu să le dea tu
turor sănătate. Că medicii 
doar o întrețin, o mai 
repară...

— Vă mulțumim.
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CINEMA
• PATRIA DEVA : 

Donnie Brasco (12—lfU 
09.); • FLACARA HU
NEDOARA: Crimă la 1600 
(12—11); • PARANG PE
TROȘANI: Ultima su
flare (12—15); Iubire și 
sacrificiu (16—18); • 
CULTURAL LUPENI: A. 
naconda (12—15); Arma
ta celor 12 maimuțe (16— 
18); • ZARAND BRAD: 
101 dalmațieni (12—15);

LĂSAȚI-NE GRĂDINIȚA !
20 de familii din satul 

Hășdău, care au copii de 
vârstă preșcolară, au ți
nut să se adreseze și prin 
intermediul ziarului nos
tru Inspectoratului școlar 
județean, direct dlui in
spector general Ionel Moș, 
să nu le desființeze gră
dinița din sat. „Cel 12 
copii din grtlpa mare, care 
vor merge anul viitor lâ 
școală, au foarte mare ne
voie de grădiniță — scrie 
grupul de părinți. Pe lân
gă cei 12 mai sunt opt 
copii cu vârstă între 4—6 
ani. Cu ajutorul organului 
de conducere comunal și 
al conducerii școlii din

Crimă la 1600 (16—18): |
• PATRIA ORAȘTIE: Din •
junglă-n junglă (12—15); | 
Anaconda (16—18); • .
LUCEAFĂRUL VULCAN: I 
Agentul 007 contra Gol- 
den Evp (12—15); 101 |
dalmatien; (16—18); •
DACIA HAȚEG : Be. j
verly Hills Ninja (11— 1 
14) Cu gașca la Casa ! 
Albă (15—17); • LUMINA | 
ILIA: Twister (12—14); >
• MUREȘUL SIMERIA: | 
Romy și Michel — două . 
țipe păguboase (12—14); I
• URTCANT: polițistul J
gladiator (12—14): • ■
GEOAGTU BAT Ziua > 
Independenței (12—14). J 

sat, ne vom îngriji de 
asigurarea condițiilor op
time de desfășurare a pro. 
i esului instructiv — edu
cativ din grădiniță. Mai 
ales că grădinița noastră 
s-a prezentat pe tot par
cursul anului școlar 1996— 
199?, ca și la inspecția 
specială, la un nivel des
tul de bun. fiind chiar 
lăudată la nivelul Inspec
toratului Școlar județean. 
Sperăm câ ceea ce dl. 
Inspector general a apro
bat se va respecta șl gră
dinița din Hășdău va 
funcționa. Cu mulțumiri 
și credință în Dumnezeu",

Ccm mv te nereguli 
și ambiții

(Urmare din pag 1) 

alungat oameni capabili 
de înaltă ținută morală 
ca: ing. Vișinescu Lehca, 
ing. Gavrilă Emil, ing. Ro
man, ing, Coțolan Eduard, 
care au fost alungați pe 
motive ne justificate profe
sional. atribuind tot felul 
de minciuni pentru a pă
ta imaginea lor... Din ar
ticolul apărut anterior re
iese faptul că sunt ruda 
dlui director DMPS, ceea 
ce este o minciună gro
solană și o jignire fără 
margini, adresată unei per
soane și rog dezmințirea 
impertinentei relatări, de
oarece nu.l cunosc cel 
puțin pe acest om șl ni
căieri pe scara arborelui 
genealogic al familiei me- 
Je nu reiese acest lucru, 
durerea fiind faptul că 
DMPS prin investigațiile 
făcute a generat luarea de 
măsuri aspre în temeiul 
legal datorită unor oameni 
realiști, competenți, exis
tent! la acest centru... 
Vreau să subliniez faptul 
că nu există nici un te
mei al tendinței mele de 
a ocupa prin concurs pos
tul de meneger al serei 
Sântandrei..."

A doua scrisoare, semna
tă de Marta Mladin, este 
mat amplă, mai bogată 
în relatări, în acuze, a- 
vâ«d trei grafice cu rea
lizările fermei nr. 3 în 
anH 1994—1995—1996. „Scri
soarea pe care ați primit-o 
la redacție și pe care am 
văzut-o este semnată de 
90 la sută de personal 
TESA de la Sansere Sănt- 
andrei, nu de zeci de sa- 

lariați din toate fermele, 
apreciază Maria Mladin. 
Eu personal să știți că nu 
mă consider incompetentă, 
așa cum se arată în scri
soare, dimpotrivă sunt 
mândră de mine și mă pot , 
lăuda în fața oricui că ani 
de.a rândul am fost frun. 1 
tașă a acestei ferme și am ; 
primit diplome chiar de 
la soția mencgerului Că- . 
liman. Oare este posibil , 
ca după 21 de ani de ac
tivitate cu atâta ușurință 
să mi se „murdărească" 
cartea de muncă î Și asta 
pentru că am făcut me
morii la toate direcțiile 
din județ și la FPS Bu
curești ?“.

Semnatara scrisorii rela
tează în continuare, cu 
năduf, că își va căuta 
dreptatea până la cele mai 
înalte foruri, inclusiv la 
ONU, că a fost aruncată 
pe drumuri cu doi copii 
în plină iarnă, acuză con
ducerea unității de lipsă 
de sprijin, de restructurare 
incorectă, de alta nere
guli. ,;Da, am mer» în 
Turcia — scrie Maria Mla- 
cin —, dar am făeut-o pe 
banii mei și pentru fap
tul că am doi copii în în
grijire și nu am altă sur
să de venit, pe când dl 
Căli man Ioan a fost în 
Germania o lună de zile 
In schimb de experiență 
pe banii firmei și cu ce 
ne-a ajutat pe noi? Vom 
lupta până adevărul va 
triumfa".

N.R.: Din punctul nos
tru de vedere, părțile și-au 
spus părerea. Rezolvarea 
conflictului rămâne în seu. 
ma instituțiilor abilitata.

Metalurgia hunedoreană în fața reformei și restructurării
Recent a avut loc la 

Prefectura județului nos
tru un dialos între con
ducerea instituției respec
tive și lideri de sindicat 
din metalurgia hunedorea
nă.

Tema dialogului a fost 
una ce îi îngrijorează în 
cea mai mare măsură pe 
cel ce muncesc în dome
niul respectiv. Asta întrucât 
și metalurgia — care în 
județul nostru este o ra
mură prioritară — va fi 
supusă Progamului de re
formă și restructurare al 
Guvernului Ciorbea și mii 
și mii de oamen; vor ră
mâne fără lucru, fără 
mijloace de subzistență. 
Tar — spre deosebire de 
mineri — metalurgiștii nu 
vor să devină șomeri și 
— conform unui program 
elaborat de Convenția de 
Acompaniament Social in 
Metalurgie — cer condu
cătorilor statului ca în 
domeniul lor de activitate 
reforma și restructurarea să 
se facă cu cât mai puține 
suferințe umane. Deviza 
programului respectiv, ce 
a fost înaintat de multă 
vreme guvern uluj șl fos
tului șl actualului — clar 
fără nici un răspuns — 
ar fi următoarea: „Refor
mă și restructurare, dar 
acestea să se facă în- pri
mul rând, prin asigurarea 
unor noi locuri de muncă 
pentru ce, disponibilizați 
și ab|a în ultimul rând 
prin acordarea de plăți 
compensatorii". Liderii de 
sindicat de la „Siderur
gica" Hunedoara, „Sider- 
met" Călan, I.O-S.H. Hu
nedoara etc. au exprimat 
opinia că se procedează

greșit scoțându se oameni 
în șomaj în schimbul a 6 
sau mai multe salarii fiind, 
că acești bani se vor chel, 
tui foarte repede. Ar fi 
mai bine ca sumele res
pective să fie alocate cre
ării de locur; de muncă 
noi. Aceasta ar fi o pro
tecție socială adevărată, 
încercând să reflectăm cât 
mai fidel cum a decurs 
dialogul încercăm să re
dăm succint schimbul de 
idei: • „Am avut 17 în

PE M ARGINEA UNUI DIALOG
INTERESANT, DESCHIS

binatului au propus soluții 
pentru ca oamenii să nu 
ajungă pe drumuri, dar 
nu suntem ajutați să le 
aplicăm" • „Nu este o ru
șina să fii șomer. Se va 
crea piața muncii șj în 
România care îi va ajuta 
pe acești oameni să se 
reintegreze" • „Guvernul 
procedează greșit -că te dă 
minerilor 20 de salarii, tar 
celor din alte sectoare, mai 
puține**  • „Minerii dis
ponibilizați sunt mai șo

meri decât ceilalți?**.  • 
„Se procedează astfel de
oarece un miner sau un 
lucrător în subteran, în 
marea majoritate a cazu
rilor, nu știe altă meserie. 
Or un zidar, lăcătuș, tâm
plar etc. își găsește mai 
ușor de lucru și in secto
rul privat", o „Bine, dar 
hici un oțelar, laminato- 
rist ș.a. nu știe altă me
serie" • „Asa este, aveți 
dreptate, dar...".

Un dialog interesant a 
nvut loc Intre dl. Petru 
Valdoș, liderul sindicatu
lui „Siderurgistul" Hune
doara și dl Octavian Bă- 
gescu, directorul general 
al Direcției județene pen
tru Probleme de muncă și 
Protecție socială, prezent 
șl dânsul la manifestare, 
lată ce a spus primul 
dintre cei dot: • DJPMPS 
neglijează complet muni
cipiul Hunedoara • Di. 
recția șl-a amenajat în 

fiecare oraș sedii fastuoase. 
Cu ce bani? • S-an orga
nizat cursuri de conversie 
profesională numai la De
va și Lupeni, ia Hune
doara nu Așa eă oamenii 
din Hunedoara vin la 
Deva la cursuri • La Hu
nedoara nu există club 
al șomerilor. De ce ? Și 
iată în continuare ce a 
răspuns dl. O. Băgescu: o 
Nu neglijăm deloc Hune
doara. dar. de altfel. „Si
derurgica" n-a scos oa
meni în șomaj. • Avem 
organizate 10 birouri de 
muncă și șomaj și se mai 
amenajează două. Acestea 
se realizează eu fonduri 
PHARE, acordate tocmai 
pentru a fi m 'derne. pri
mitoare. bine dotate. • 
Am organizat cursuri de 
recon versie profesională 
la Deva întrucât aici func
ționează un centru regio
nal • Costul transportulu*  
pentru eei ce vin Ia 
cursuri din alte localități 
îl suportăm noi. • Avem 
în intenție să organizăm 
un club al șomerilor șl la 
Hunedoara tn finalul dia
logului dl, prefect a dat 
celor prezențl o veste 
bună: In curând se vor 
aproba fonduri pentru 
real izarea unei instalații 
pentru turnarea continuă 
la Hunedoara șl a uneia 
pentru turnare de tuburi 
de fontă la Călan.

Problemele discutate și 
propunerile făcute vor a_ 
junge la cunoștința guver 
nului. Ceea ce s-a și an
gajat să realizeze dl. Pom. 
piliu Budulan, prefectul 
județului.

TRAIAN BONDOR
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Li™ jxâXixiXâXu:

ta pffffar «xÎHte y fahnâ]
■ „Pe orice drum ar 

merge nebunul, peste tot 
îi lipsește mintea, și spu
ne tuturor că este un ne
bun !";

■ ,’Când izbucnește îm
potriva ta mânia celui ce 
stăpânește, nu-ți părăsi lo
cul, căci sângele rece te 
păzește de mari păcate";

■ Este un rău pe care 
l-am văzut sub soare, ca 
o greșeală ca-e vine de la 
cel ce cârmuiește; am vă
zut roDi călări, și voievozi 
mergând pe jos ca niște 
robi";

■ „Gine sapă groapa 
altuia, cade el în ea, și

CLIPA DE PURITATE
— din frumusețea și înțelepciunea Bibliei

cine surpă un zid, va fi 
mușcat de un șarpe";

■ >,Când se tocește fie
rul, și rămâne neascuțit, 
trebuie să ți îndoiești pu
terile; de aceea la izbân
dă ajungi prin înțelepciu
ne";

■ „Cuvintele unui înțe. 
lept sunt plăcute, dar bu
zele nebunului îi aduc pie- 
irea — cel dintâi cuvânt 
care-i iese din gură este 
nebunie, și cel din urmă 
este o nebunie și mai rea";

■ „Nebunul’ spune o

mulțime de vorbe, măcar 
că omul nu știe ce se va 
întâmpla, șl cine-1 va spu
ne ce va fi după el

■ „Vai de tine, țară, al 
cărei împărat este un co 
pil, și ai cărei voievozi 
benchetuiesc de diminea
ță !“;

■ ..Ferice de tine, țară, 
a] cărei împărat este de 
r eam mare, și ai cărei 
voievozi benchetuiesc de 
dimineață!1* ■ Ferice de 
tine țară, al cărei împăcat 
este de neam mare și ai că

rei voievozi mănâncă la 
vremea potrivită, ca să-și 
întărească puterile, nu că 
să se dedea la beție!";

■ „Când mâinile sunt 
leneșe, se lasă grinda, și 
când se lenevesc mâinile, 
plouă în casă";

■ „Nu .blestema pe îm
părat, nici chiar în gând, 
și nu blestema pe cel bo. 
gat' în odaia în care te 
culci; căci s-ar putea întâm
pla ca pasărea cerului să-ți 
ducă vorbș, și un sol îna
ripat să-ți dea pe față 
vorbele".

Selecție de ILIE LEAIIU

•
| A fost și va rămâne 
« unul dintre cei mai re- 
1 prezentativi actori ameri- 
T câni. Înalt, cu un mers 
î legănat și față expresi- 
î vă.’ JOHN WAYNE s.a 
ț impus — de la început, 
ț a fi actorul ideal al „O- 
j mulul din Vest". Filmo- 
, grafia sa cuprinde Im

presionanta .ifră de 160 
titluri, cuprinzând filme 
western, comedii, filme 
de aventuri și de război

î 
(Diligenta). Cccil B. De • 
Miile îl nominalizează în • 
rolul titular în filmul de • 
aventuri „Reep the Wild I 
Wind11 (Seceră vântul săi- I 
batic) — 1942, iar Edward * 
Dmytryk în cel de răz- • 
boi „Beack to Bataan11 » 
(înapoi ' în Bataan) — !> 
1945. '

Are o creație de >,zile I 
mari" în comedia „The * 
Quit Man" (Omul liniș- * 
tit) — 1952, regia John •

JOHN WAYNE

Ultimul dintre uriași |
---------------------- 1

I
i*
I*
I*
I
I
Iit
I*
I*
I*
I*
I

CEL MAI... CEA MAI...
BILIARD

• Recordul de titluri 
mondiale obținute de un 
amator, în număr de 4- 
este deținut de Robert 
Marshall, din Australia, 
iar la femei, în număr 
de 8, de Vera Selby.

• Cel mai mare nu
măr de titluri mondiale, 
în număr de 8 a fost 
realizat de John Ro
berts, din Anglia, între 
anii 1870 și 1885.

BASEBAL
• Gel mai mare sta

dion este „Cleveland 
Municipal Stadium" din 
Ohio- cu o capacitate de 
76 977 de locuri.

• Cel mai tânăr ju-

I• 
cător al tuturor timpu- | 
rilor a fost aruncătorul J 

Cin- * 
înce- I 
.„.ile î 

15 I

I

Joe Nuxhall, din 
cinnati, carc și-a 
put 
1944, 
ani,

cariera în 
la vârsta de 

10 luni șt 11.

iunie

zile.

Cea mai lungă a • 
runcare a fost dz 138,26 I 
m și a fost exeautstă de . 
Glen Gorbous. din Ga- i 
nada, în 1957. •

I*LUPTE

• Cea mai lungă lup- | 
tă a durat 11 ore și 40 • 
de minute și a fost I 
purtată de Martin Klein ' 
(din fosta URSS) și Alfred | 
Asikainen (Finlanda) în J 
R112 A câștigat Klein. >

, și în ultima perioadă a 
vieții și cel de factură

• polițistă.
î S-a născut la 26 mal 
« 1907 în Winterset — sta

tul Iowa și după termi- 
J narea studiilor universi- 
I tare celebrul interpret 

4 de roluri western Tom 
ț Mix l-a dus la Hollywood, 
« debutând în 1929 cu fil- 
« mul ..Salute" (Salut) — 
J în regia lui John Ford. 
I Foarte repede câștigă 
I încrederea producătorilor
• și regizorilor, încât pâ-
• nă în anul 1933 toarnă 
J 11 filme. Anul cotiturii 
J în carieră a fost 1939, 
| când John Ford îi încre- 
I dințează rolul principal
• îh western.ul — devenit
• clasic — „Stagecoach"

■

Ford, după care „pleacă" I 
din nou în Vest cu „Scar- I 
chers" (Căutătorii) — 1956, * 
regia John Ford, pentru f 
a ajunge căutător de aur • 
în „North to Alaska" (în » 
Nord, #pre Alaska) — I 
1960, regia Henry Hat-1 
haway. în anii ’70, schim- | 
bă registrul interpretativ, • 
devenind polițist sau a- • 
gont federal în „Bran- » 
nigan" (Inspectorul B.) 
— 1974, regia Douglas l 
Hickox. Ultimul film,4 
western-ul -,-The Shootist'*  ♦ 
(Ultimul dintre uriași) —» 
1976, regia Donald Siegel. > 
S-a stins din viață la 11 i. 
iunie 1979 la Los Ange-1 
Ies. i

ADRIAN CRUI’ENSCHI •

■ Dintr-o scrisoare a- 
dresată de Tudor Arghe- 
zi lui M.H. Maxy: „Viața 
e mediocră și gustul nos
tru se atrofiază sorbind 
din aceleași pahare cu 
interminabil conținut11. ■ 
Recent, Fulgence Char- 
pantier a împlinit 100 de 
ani.’ El este decanul mon
dial al ziariștilor, debu
tând în ziaristică în anul 
1915 (!). Publică și acum 
— în fiecare miercuri — 
câte o cronică privind 
activitatea internațională 
în ziarul „Le Droit" din 
Ottawa (Canada). Obișnu
iește să spună: „Pur și 
simplu, sufăr atunci când 
nu știu ce se petrece în 
lume". ■ Chestionat o-

dată de fisc asupra ve
niturilor sale, Raymond 
Devos — acest copil te
ribil al umorului — nu 
s-a putut impiedica să se 
vaite că era impus după 
semne aparente de 
năstare, în timp ce sin
gura lui bogăție era nu
mai interioară — bogă
ția inimii și a minții... 
■ într-o inscripție cu
neiformă descoperită la 
Teișebani (oraș din pri
ma jumătate a sec. VII 
î.Ch., pe teritoriul actual 
al Erevanului) se spune: 
•,Am făcut rost de un o- 
paiț, ne.o ajunge la a- 
mândoi". Prin extensie, 
aș spune: „Avem un cer, 
ne-o ajunge la toți11... ■

bu-

E w.t

GEORGE ENESCU și...
„in căutarea timpului pierdut**

■ „Vioara se ridicase la notele supreme unde stă
ruia ca pentru o așteptare care se prelungea in e- 
xaltare... La început, pianul singuratic se plânse ca 
O pasăre părăsită de tovarășa ei; vioara o auzi, îi 
■răspunse ca dintr-un copac învecint. Era ca la înce
putul lumii, ca și cum n-ar fi fost decât ele pe pă
mânt... Să fie o pasăre, să fie sufletul nedesăvârșit 
încă al micii fraze muzicale*  să fie o zână nevăzută 
care se tânguie șl al cărei plâns pianul îl repeta cu 
iubire ? Țipetele el erau atât de neașteptate că vio- 
ristul era silit să le culeagă printr-o repezire a 
arcușului. Minunată pasăre! Vioristul părea că vine 
S-o vrăjească, s-o îmbie, s-o prindă. Pasărea intrase 
în sufletul lui, mica frază muzicală chemată zbuciuma 
ca din altă lume făptura cu adevărat posedată a 
vioristului".

Gine este vioristul surprins în această pagină din 
romanul „în căutarea timpului pierdut'1 ? A fost O 
întrebare care i-a frământat pe comentatorii acestei 
capodopere a literaturii moderne, fapt care l-a de
terminat pe Marcel Proust să precizeze într-o seri, 
soare: „...în seara aceea, când pianul ți vioara se 
tânguiau ca două păsări care-și răspund, am cugetat 
la -.Sonata lui Franck" mai cu seamă cântată de 
Enescu...".

Așadar, în personajul Vinteuil îl găsim avocat 
pe Enescu, despre care marele pianist Alfred’ Gortot 
spunea că are „nu talent, cj geniu".

ILIE LEAIIU

MERIDIANE LIRICE
„Vino să vezi; In târzia, bogata căldnră 
închis intre ziduri cine-ar mai sta ? <
Precum a mai fost, până-n cealaltă zare.
încă o dată tărâmul să crească ar vrea.
Și-n unghi săgetat 
pământu-și trimite cocorii 
spre cerul cel mare.
Lumina ce largă e!
Albastul ce crud!
Unei noi creșteri, văraticc-n toamnă, se pare 
c-am fi hărăziți și aleși.
Ș-o clipă ne e-ngăduit 
bănuitului Sud
să-i trimitem un gând fără greș.
Intre frunza ce cade
și ramura goală
moartea se circumscrie
c-un gest de extatică boală.
Un joc îngânând cu lemnoasele membre 
sună târziu, nebunul, caldul septembrie".

LUCIAN BLAGA
Zi de septembrie

l LABIRINT)
îmi place să privesc bal
coanele 
vorbeso 
grai. Și 
despre 
partamente vecine, 
coane vecine, 
amândurora oameni șco- 
lițl, cu pretenții. Intr-un 
balcon s-a creat o mică 
grădină, flori peste tot. 
o sărbătoare. La vecin, 
o mătură veche, un li
ghean din copilăria bu-

blocurilor. Ele-mi 
într.un tainio 

spun foarte mult 
stăpânii lor. A- 

bal- 
Locataril

—

nicii, o cârpă decolorată... 
■ Citesc în „Eseuri de 
biologie teoretică" de ®. 
Wittenberger: „ÎNTÂM
PLAREA este un fenomen 
care „putea să nu se pe
treacă11 sau .,st se pe
treacă altfel", din, punct 
de vedere al cauzelor 
considerate". Vrem să ac
centuăm prin această sub
liniere că învățătorul 
nu este nedeterminat, ci 
se găsește numai în afa

ra liniei respective de 
determinări. Relația obli
gatorie dintre întâmplare 
și necesitate, relație esen
țială în gândirea dialec
tică modernă, a fost ex
primată încă de Demo- 
crit: „Nimio nu se pe
trece la întâmplare, ci 
totul dintr-o rațiune și 
ca necesitate". ■ La tot 
pasul mă izbesc de oa
meni nemulțumiți. Ne
mulțumiți de guvern, de 
tovarășul de viață, de 
căldura Soarelui, de pen
sie. de oxigenul acestor 
locuri, de ziare, de pro
priul copil. Deși sunt 
conș lent eă predic 
pustiu, le-as aminti vor
bele lui It EON ARD® DA

în

VINCI: .Pentru ambiți
oșii care nv sunt mulțu
miți de carul vieții, nici 
cu frumusețea lumii, pe
deapsa constă în aceea 
că ei înșiși iși amărăsc 
această viață și pierd da
rurile și frumusețile lu
mii". ■ ,.Vom muri cu 
toții necunoscuți*'  — se 
lamenta Balzac. Ei bine, 
nu. Datorită artei, dato
rită poeziei, sufletele ex
cepționale nu dispar sa 
totul. Dacă e să mă re
fer doar la literatură, ia
tă ce adevăr mare a spus 
Rabindranath Tagorei 
„TRONUL LITERATURI] 
STA NECLINTIT DEASU
PRA RUINELOR TIM- 
PULUI".

*
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Polițistul
I

I

in
ia 
au 
în- 
a-

! REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
•
; „Mă văd silit să consider drept cea mai mare 
’pacoste a vremii noastre» în care nimic nu e lăsat 
!a se coace, faptul că momentul ce] mai apropiat

■! înghite pe cel ce îl precede; ziua se risipește în zi, 
!jse trăiește de la mână păn-la gură, fără a se pro- 
)>duce nimic. Și mai avem ți presă pentru toate pe*  
■ țrioadele zilei! O minte pricepută ar mai putea in. 
! J iercala câte ceva ici ți colo. In felul acesta, tot ceea 
>ce face cineva, meditează ori pune la cale, este adus 
■Cin fața ochiului public. Nimeni nu are voie să se 

ori că sufnrA decât snrp distracția celorlalți:

• Tânărul Pândele 
vită pe fata vecinilor 
cină, în oraș. Deoarecg 
întârziat cam mult, la 
toarcere tânărul este
postrofat de mama fetei:

— Nu ți-e rușine, tinere" 
De ce mi-aj adus fiica 
acasă la ora 5 dimineața?

— Fiindcă la 6 trebuie 
să fiu la serviciu!

• Un scoțian se ține de 
falcă și geme de durere.

!; bucure ori să sufere decât spre distracția celorlalți; 
! ■ și astfel zboară totul cu mare iuțeală din casă în 
:• ‘ ~......................... > casă, din oraș în oraș, din țară în țară, dintr-un 
• ! continent intr-altul".

(fragment din ..Maxime și reflecții")

C UMOR J

Cu JOHANN WOLFGANG GOETHE

„Mintea omenească se naște pură o dată cu 
sănătos, se dezvoltă din ea însăți ți se mani- 
printr-o percepere ți recunoațtere hotărâtă a

*
J >omul 
■)festă
S necesarului ți utilului. Bărbații și femeile cu simț 
<; practic se folosesc de ea cu siguranță. Acolo unde 
<Jea, mintea, lipsește, ambele sexe consideră necesar 
!»ceea ce doresc, și util ceea ce le place".
•! • „Toți oamenii îndată ce ajung la libertate îți
;dau în vileag lipsurile: cei tari excesul, cei slabi ne-I 

țglijența".
>> • „Nu e dc mirare că ne complăcem cu toții,

■.ai mult sau mai puțin, în mediocritate, căci ea nc 
.„să să trăim în pace dându.ne sentimentul plăcut 

i că am trăi între egali".
! • „Fiecare nu aude decât ceea ce pricepe".
; • >,Literatura este fragmentul fragmentelor; nu-
■ mai o fărâmă din ceea ce s-a petrecut și s-a vorbit 
'".a scris; și numai o fărâmă din ceea ce s-a scris, 
{a și rămas".
i • „Viața multor oameni constă din trăncăneli, 
! nimicuri ale zilei și intrigi de moment".

• „E prostie să-ți micșorezi dușmanul înainte de 
fi răpus, și mișelie — după ce l-ai biruit4*.
• „Nu iubește cel ce nu consideră defectele ce- 
iubit drept virtuți".

a-1

lui

Selecție de ILIE LEAIIU

VAWtWAAW.WAW.'At'.-AV.'.'.'.'.'.'.'.'-’AWW,

i
1
i

Viața nu-i festin
Se-apropie o toamnă policromă, 
Cu lipsurile-n peisaj complex; 
Guvernul- antrenat, lovește-n 
Cu prețuri și tarife — ca de 
Problema e, iubită coryntină, 
Că nu avem nici zahăr, nici 
Iar banii noștri sunt doar niște lei — 
Cât să plătim mirosul la... cantină.
Deci, mai retează-ți ți tu din pretenții, 
Mai recitește despre... Nastratin, 
Și află că viața nu.i festin. 
Ci DAT-ul de iluzii și intenții...

DUMITRU HURUBA

plex, 
comă.

ulei,

DIN NOU LA ȘCOALA

ORIZONTAL: 1) Manuale de aritme. 
tică pentru clasele primare; 2) Protago
niști scolastici a; unor numere în pre
mieră Timonier riguros pentru cora
bia anilor de studiil; 3) Punere în pose
sie exprimată concis — Protagonistul dez

—- Du-te la un dentist, 
îl sfătuiește un vecin.

— Trebuie să mai rabd 
puțin, peste 2 ani fiul 
meu termină stomatologia.

• Un recrut scrie 
casă... ,-Dragă mamă,

a.
01 

pierdut 20 de ani să mfl 
înveți să mă scol de di
mineață, să mă îmibrac, 
să mă spăl pe dinți, să 
cinez șl să mă culc de
vreme. Aici în armată 
toate astea le-am învățat 
In numai două zile!

• Mecanicul de la „Ser
vice" explică Unui client, 
polițist:

— Am descoperit de-

fectul automobilului dum
neavoastră.

— €e anume?
— Un scurtcircuit.
— Atunci, lungiți.l!
• Pe o poartă: ^Nu

intra, câine rău!".
Hoții au prădat locuința 

șl au lăsat un bilet: „Vă 
rugăm nu mal calomniațl 
animalele!".

• Părinții lui Gigei au 
invitat la cină câțiva prie
teni. Puțin înainte de a 
se așeza la masă, băiețe
lul o trase de mânecă u- 
șor pe mama Iui și o în
treabă:

— Mamă, spune-mi in 
seara asta desertul Îmi 
face rău sau ne ajunge 
la toți?

• — Parcă erai cu soa. 
era când te-al dus la 
Grădina Zoologică Nu ?

— Da!
— Și ea unde.l acum?
•— A Intrat în cușcă să 

mângâie icul!
• — Ce-i cu tine, plin 

de noroi- zgâriat pe față, 
palid? Hai să te ajut să 
ajungi acasă!

— Acasă?! Păi de acolo 
vin...

;• Probabil trebuie să mai 
] i treacă timp, probabil e 
i; necesară o reabilitare a 
! [ chipului Polițistului. Ur- 
] i mele anilor comunismu- 
< [ lui s.au impregnat adânc 
! [ în gândirea multor oa- 
; i meni care văd încă în 
■ J polițist o amenințare pen- 
!' tru liniștea lor personală

(CLEPSIDRA]
— când tocmai această 
liniște șl siguranță ar 
trebui asigurate de că
tre polițist!

Eticheta mea pentru 
Polițist cred că este 
impregnată de filmele vă. 
zute, în care adevăratul 
polițist luptă pentru a- 
devăr, pentru apărarea 
celor nevlnovați ți prin
derea celor răi, acolo 
unde polițistul este o 
persoană inteligentă, ca
pabilă și chiar sensibilă, 
rămânând totuși un om.

Nu vreau să fao
aici o reabilitare a chi
pului polițistului de 
noi, poate vreau doar să

eu

Culese ți prelucrate de 
ILIE LEAIIU

la

spun că pe mine nsâj 
liniștește și-mi dă încre-i 
dere să umblu pe străzi! 
mai slab luminate, a-; 
tunel când văd vesta re-1 
flectorizantă a polițlstu-! 
lui la capătul străzii,' 
când în aglomerația de < 
la orele it vârf aud I 
fluierul polațistului șj a- J 
dorm liniștită când aud • 
trecând mașina po'.iVei pe! 
srada nwi Sau p.-ate eu| 
fac parte dintre acei ea-1 
meni care ma; credita ! 
dreptate, adevăr, ordine J 
și în cei care pot să a- ■ 
sigure acestea prin me-î 
seria pe «are șl-au a- J 
les-o? Și mai cred că' 
meseria de polițist își are. 
și ea diletanțij și somi- J > 
tățile el, precum sunt în•'. 

oricare altă meserie „prac-|! 
tlcată de om. Nu-1 așa? ■ 
„Orice pădure își are us- 1 
caturile ei“. [

Și dacă ani și ani am ■ 
fost obișnuiți să-i vedem ] 
numai defectele, ar fi• 
poate timpul să recU- ■ 
noaștem și calitățile po-! ; 
lițistului nostru. ;'

INA DELEANU

I

»
> 
I 
I 
I 
I 
I 
* 
I

I

I 
» 
» 
I 
» 
! 

» 
»

■ 
i 
i

■
I 
b 
i

I
I
I 

•:

SECfllMP MAND

involt al unor.,, note proaste — Recu
noaștere simplă acordată upei uniforme; 
4) Ideal de frumusețe în lintea unei 
lumi apuse — Rezultat scontat al unei 
operațiuni de scădere; 5) Verificare o- 
bișnuită a cunoștințelor trimestriale — 
Școlari consemnați în perioada de învă
țătură; 6) Mugurel duios de cântec olte
nesc — Idilic labirint pentru atragerea 
victimelor lui Gupidon; 7) Gandidat In. 
contestabil la examenul de maturitate — 
Dialog la distanță cu alfabetul discreției; 
8) Punct de intersecție a liniilor para
lele — Orificiu al unui canal studiat la 
anătomie — Expresie dintr-o bucată a 
mărinimiei; 9) Dascăli idolatrizați cu 
prestații la domiciliu — Gurs atestat de 
școală secundară; 10) Calificativ dat fără 
drept de reexaminare.

VERTICAL: 1) Rezultatul unui calcul 
bazat pe înmulțire; 2) Respins Implaca
bil la examenul de estetică — Obiect de 
studiu la școala spărgătorilor; 3) Numi
tor comun într-un raport de egalitate — 
Tip de cultură la nivel superior — Reve
lator de conjunctură cu admirație spon
tană; 4) Calculatoare introduse în acti
vitatea din bănci — Colegiul din banca

idealurilor comune; 5) Unitate de mă
sură învățată odinioară — Expresie u- 
zuală pentru cât vezi cu ochii; 6) De
poziție completă în instanțe școlare — 
Prezentare succintă la înalta școală a 
economiștilor; 7) Greutate specifică unor 
probleme de matematică — Examinator 
atestat al scrisulu; frumos; 8) Interme
diarul indispensabil al unui produs — 
Interpretare lexicală când e vorba de 
mine (sg.) — Obsesie luminiscentă cu 
nimbul divinității; 9) Girac cvasipotent la 
școala armelor — înscris într-o clasă 
specială de matematică; 10) Picate ine. 
vitabil la examenul de logică.

VASILE MOLODEȚ 

DEZLEGAREA CAREULUI 
,.IPSO FACTO" 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

I) NERĂBDĂTOR; 2) ETAN — TRAPE; 
3) METOL — TRUP; 4) IRONIC — ERA; 
5) S — NIMIG — IR; 6) CG — MATUR 
— T; 7) ALO — NEROZI; 8) TÂRG — 
TAPET; 9) OPAIȚ — TOGI; 10) RES- 
PIRAȚIB.

— MURP1IOLOGII
situationala —

■ Legile adevărului din 
reportaje
1. Cu cât ești mai ar 

proape de datele problemei, 
cu atât e mai sigur că re
portajul tău va prezenta gra
ve denaturări ale adevă
rului.

2. Cu cât ești mai de
parte de lecui faptei, cu 
atât ai tendință să crezi 
relatările altora.
■ Legea scrisorii

Cea mai sigură cale de 
a-ți veni idei inspirate este 
să sigilezi scrisoarea.
■ Legea Iui Jones despre 

grădini zoologice și mu
zee
Explicația va lipsi exact 
de pe cușca celui mai 
interesant animal
■ Legea lui Jones despre 
publicații
Vor rămâne mereu câ

teva greșeli eare vor fi 
observate abia după ce 
cartea se află sub tipar.

MAT î< 2 MUTĂRI

Gontrolul poziției.
Alb: Rf3, Tg5, Cg7, p : f5, f 7.

Negru: Rh7.
Soluția problemei din nr. trecut:

1. h8T 2g7 2. Dh7 mat ,
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Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș
Pe timpul păstoririj Pa- 

triarhul-Veghetor JUS
TINIAN de fericită po. 
menire, care plecându-și 
inima și sufletul către 
ortodocșii români din 
părțile Hunedoarei, Țării 
Hațegului și credincioși
lor Banatului, propune 
Sfântului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române 
ca între Sfinții Ierarhi 
români să fie canonizaț 
șl Sfântul Ierarh Iosif cei 

K Nou de Ia Partoș. La a- 
jl projipe trei sute de ani 
h de la trecerea sa In veș- 
| rdcie, osemintele sfinte 
K ale mitropolitului Iosif 
!J de la Partoș au fost mu. 
A tăte și așezate In racla de 

argint și duse la Catedra
la Mitropolitană din Ti
mișoara. De atunci, în 
Calendarul nostru orto- 

!dox, ziua de 15 septem
brie este ziua pomenirii, 
zi de priveghere și cu ru
găciuni în cinstea SF. 

ji IOSIF cel de la PARTOȘ. 
3 TOMOSUL de canonizare 
ft dat de PATRIARHIA OR- 
I TODOXA ROMANA. in
ft tărește următoarele:

„Drept aceea, făcându.se 
0 amănunțite și temeinice 

cercetări asupra vieții și 

petreceri^ Cuviosului Pă
rinte Iofif și stabilindu-se 
fără putința de împotri
vire ca acest sfânt băr
bat a strălucit ca un vas 
ales al Domnului, prin 
credința curată și stator
nică și printr.o viețuire 
fără de prihană, la care 
s-a ridicat prin urmare 
neabătută a pravilelor 
sale, precum și că a lă
sat în urma lui mireas
ma sfințeniei pentru via
ța sa curată și pentru mi
nunile ce le-a săvârșit, 
chemând puterea Celui 
Preaînalt In ajutorul na
turii, hotărâm împreună 
cu Duhul Sfânt ca de a- 
cum înainte părintele nos
tru Iosif să se numere 
cu sfinții".

Data înscăunării sale pe 
Scaunul arhieresc a fost 
ziua de 20 iulie 1650, ziua 
Sf. Proroc Ilie, patronul 
unor importante bresle 
din oraș — ocrotitorul 
Banatului •— TIMIȘOA
RA. Cuviosul Iosif venea 
cu o vastă experiență 
pastorală și cu prestația 
vârste^ sale patriarhale 
de 82 de ani și fiind so
cotit sfânt și făcător de 
minuni. Timp de trei ani 

pune rânduială în epar
hia sa, făcând multe vi
zite canonice. Senin și 
blând, milostiv și iertă
tor, slujind zi și noapte 
introduce vechea pravilă 
bizantină, fapt ce l-a fă. 
cut să fie cinstit ca un 
patriarh, iar credincioșii 
îl iubeau și îi cereau mij
locirea.
. Simțind totuși greuta
tea vârstei se retrage la 
mănăstirea Partoșului, îu 
anul 1653, unde reorga
nizează școala pentru pre
oți și unde face din a- 
ceastă mănăstire o vatră 
de spiritualitate româneas
că pentru mulți călugări 
din Banat și Țara Ro
mânească. Aici la vârsta 
de 88 de ani, chiar în 
ziua praznicului Adormi
rii Domnului, 15 August 
1656, senin și încrezător 
și-a dat duhul în mâna 
Cerescului Creator. Tru
pul său neprihănit a fost 
coborât în mormântul din 
Biserica mănăstirii Par
toș și timp de aproape 
300 de ani a fost stră
juit cu devotament de 
Viețuitorii mănăstirii.

Pr. dr. I.O. RUDEANU

Sporirea
(Urmare din pag. 1)

și pentru pregătirea pro
fesională a cadrelor și 
miliarilor în termen prin 
profesionalizarea unor 
funcții. Acestea s-au re
flectat și în mai buna or
ganizare și funcționare a 
formațiilor civile de pom
pieri din județul nostru.

în domeniul prevenirii 
Incendiilor, Grupul de 
Pompieri ,.Iancu de Hune
doara", prin cadrele sale 
de specialitate, a desfă
șurat multiple activități 
concretizate în executarea 
a peste 620 controale la 
agenții economici cu capi
tal de stat, mixt sau pri
vat, pe timpul cărora âu 
fost Înlăturate peste 700 
cauze potențiale de incen
diu. De asemenea, unita
tea noastră a contribuit cu 
măsuri specifice la deru
larea normală a procesu
lui de privatizare în ju
deț, prin eliberarea a peste 
2000 de avize și autoriza
ții de prevenire și stinge
re a incendiilor.

Atunci când a fost ne
voie. pe Vmp de zi sau 
noapte, pompierii hune- 
dorenl au intervenit la 110 
incendii șl 79 acțiuni de 
înlăturare a urmărilor pro
vocate de inundații, sal

capacității combative
vând 2 vieți omenești, pre
cum și bunuri materiale 
în valoare de peste 
3 250 00 060 de. lei.

în vederea îmbunătă
țirii activității de preveni
re a incendiilor, premer
gător Zilei pompierilor, 
in județul Hunedoara a 
fost organizată „Săptămâ
na prevenirii incendiilor", 
prilej cu care ofițeri și 
subof țeri de pompieri, 
precum și președinți ai 
comisiilor tehnice de p.s.i. 
sau responsabili cu preve1 
nirea incendiilor cu acor
dul managerilor respec
tivi organizează și conduc 
acțiuni de: evocare a tra- 
d'țiilor de luptă a pom
pierilor militari și civili; 
analize ale stadiului înde
plinirii măsurilor de pre
venire a incendiilor și de 
pregătire pentru eventua
le intervenții; expoziții de 
materiale, tehnică ți sub
stanțe de stingere n incen
diilor; exerciții demonstra
tive; prezentarea de filme, 
diafilme, casete video șl 
alte materiale cu tematică 
de p.s.i.

Toate acestea, precum 
și alte activități oganizati 
urmăresc în principal eva 
carea tradițiilor de luptă 
ale pompierilor cu prile
jul sărbătoririi zilei de 

armă, precunj și îmbună
tățirea activității de pre
venire â Incendiilor, în 
perspectivă perioada de 
toamnă—iarnă 1997—1998.

în toate activitățile și 
demersurile noastre am 
simțit în permanență spri
jinul organelor adminis
trației publice locale de 
la toate nivelele, al In
spectoratului Județean de 
Poliție și al altor factori 
locali cu care colaborăm, 
pentru care exprim vii 
mulțumiri.

Cu prilejul Zilei Pom
pierilor d n România și 
al celei de a 149-a aniver
sări a luptelor din Dealul 
Spirii, doresc să exprim 
credința că și tn viitor 
activitatea de protecție 
împotriva incendiilor în 
județul Hunedoara își va 
găsi locul cuvenit în pre
ocupările tuturor factori
lor de organizare și deci
zie, ale tuturor cetățenilor.

• * •
Cu prilejul Zilei pom

pierilor, joi, ia Deva, a a- 
vut loc o ceremonie dedi
cată acestei sărbători. Au 
participat reprezentanți ai 
Prefecturu și Consiliului 
Județean, ai unor institu
ții județene șl locale, pre
cum și ai unor societăți 
comerciale.

„Toate drumurile duc Ia Roma" sau la ce poate duce nesăbuința unui 
î conducător auto. Foto : ANTON SOCACI

CE-O DA NATURA Șl DUMNEZEU
Ceea ce s-a întâmplat în 

acest an cu producția de 
grâu La pus serios pe gân
duri pe mulți producători 
agricoli, unii dintre aceș
tia întrebându-se dacă se 
mai merită sau nu să fa
că recoltă doar de dragul 
de a avea o ocupație sau 
de a nu lăsa pământul 
necultivat, în condițiile 
când statul nu este inte. 
resat și impl’cat cu nimic 
în susținerea eforturilor a- 
gricultorilor. Ca dovadă, 
acum producătorii se văd 
lăsați cu ochii în ploaie, 
cum se spune, adică cu 
grâul în curte, în pod, în 
depozit la Comcereal sau 
cine mai știe pe unde, în 
loc ca producția să fie plă
tită și preluată de stat, 
dacă nu de către engro- 
șiști, cu destinație pentru 
consumul populației sau la 
export (apreciindu-se că 
există conjunctură favora
bilă), putându-se încasa 
astfel ■'«iută după care 
alții ah argă cu limba scoa
sa). Da? iată că așa este 
să fie, agricultorul român 
fiind cel blestemat și bă. 
tuț de soartă.

Acum, când trebuie să 
aibă suficienți ban, pen
tru a face lucrările agri

cole de toamnă, mai ales 
să înființeze culturile de 
grâu necesare asigurării 
pâinii din anul viitor — 
această cultură considerân- 
du.se a fi de importanță 
națională (dacă așa este 
ân realitate, s-ar cuveni 
ca oferta de preț pentru

UN STRIGAT DE DISPERARE AL 
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI. 

CINE PREIA SI VALORIFICA 
PRODUCȚIA DE GRÂU ?

anul 1998 să fie cunoscu
tă de pe acum, încât fie
care să-și facă calculele 
necesare și să știe cam ce 
se cere și cât s-ar produ
ce), era bine ca toate can
titățile disponibile de grâu 
din recolta 1997 să fi fost 
preluate și plătite, asigu. 
irându-se astfel resursele 
financiare în vederea re
luării ciclului de produc
ție.

Departe însă de a sta 
așa, lucrurile se prezintă 
neașteptat »de încurcate. 
Spre exemplu, Intr-o dis
cuție avută cu dl ing. A- 
lexandru Ardeleanu, ma
nager al S.C. Agromicia 
Mintia, interlocutorul spu

nea că are ‘ nevândută o 
cantitate de circa 300 tone 
grâu. In situația când u- 
nitatea nu mai are voca
ție la credite, jar venituri 
de la alte culturi nu se 
încasează în perioada ac
tuală, se înțelege de ce nu 
se pot efectua lucrările a

gricole pentru însămânțâ- 
rile de toamnă și de ce nici 
nu mai există interes pen
tru cultura grâului, care 
nu-șl mai găsește desfa
cere. într-o asemenea con., 
junctură doar tutunul, sfe
cla de zahăr și floarea 
soarelui mai sunt culturi 
atractive, unde fabricile 
prelucrătoare mai fac con
tracte cu producătorii a_ 
gricoli. în rest — cum zi
cea interlocutorul — aș
teptăm să vedem ee-o da 
natura șl Dumnezeu, că 
de la guvern, minister sau 
dc la altcineva nu mai es
te nimic de așteptat în 
sprijinul agriculturii ro
mânești.

STAREA 
MEDIULUI

în perioada 1—7 septem
brie a.c., în județul Hune
doara poluanții gazoși (dio- 
xid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) și pul
berile în suspensie au a- 
vut valori medii și maxi
me care s-au încadrat în 
limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a 
aerului. Valorile maxime 
au fost înregistrate în zo
na Călan, la data de 3 sep
tembrie pentru dioxidul de 
sulf și în zona Hunedoa
ra în aceeași zi pentru dio
xidul de azot, și în zilele 
de 3 și 4 septembrie pentru 
pulberi în suspensie.

Că așa stau lucrurile nc.o 
dovedește și faptul că — 
așa cum remarca dna ing. 
Marla Aldea, șef de fer
mă la aceeași unitate, nici 
producția zootehnică nu 
mai este încurajată. Dim
potrivă, eforturile celor ce 
vor să mal producă sunt 
obstrucționate în fel șl 
chip, mergându-se rapid 
spre faliment. Faptul că 
lâna de oaie stă și acum 
pe stoc (în vreme ce Im
portă acest produs) deno
tă că Se duce o politică 
concertată pentru a-1 dis
truge pe producătorul au
tohton.

O întrebare, până acum 
fără răspuns, privește și 
soarta producției de po
rumb, tn condițiile când 
se întrevede o recoltă de 
peste H milioane tone la 
nivelul țării (dacă se coa
ce și ajunge toată în ham
bare), planând incertitudi
nea asupra prețului șl po
sibilităților de valorificare. 
Dacă nimeni nu se impli
că și se lasă totul în sea
ma producătorilor agricoli, 
nu este de mirare de cc 
din rău lucrurile în agri, 
cultură vor merge tot mal 
rău.

NICOLAE T1RCOB

■— Pulberile sedimentă
rile continuă să înregis
treze depășiri ale limitei 
admise de 17 g/mp/lună 
în zona Teliuc de- 10,4 
ori și în zona Chișcădaga 
de 4,8 ori.

— Valorile radioactivită
ții beta și ale dozei gama 
absorbite s-au încadrat în 
limitele de variație ale 
fondului natural la facto
rii de mediu: aer, apă bru
tă și potabilă, sol și ve
getație.

A.P.M. Deva în progra
mul de controale în teren 
are în atenție și modul 
cum se realizează obiecti
vele din programul de sa
lubrizare a localităților 
din județul nostru. Din

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA 
Șl PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 

VACANTE, LA DATA DE 7. 09. 1997
Administrator 1; agenț 

comercial 15; agent de a- 
sigurare 9; agent pază șl 
ordine 5; agent reclamă 
publicitară 30; analist 2; 
arhitect Clădiri 5; arhitect 
urbanism, peisagistică și 
amenajarea teritoriului 3; 
asistent medical generalist 
1; barman 30; bobinator 
aparataj electric 1; brutar 
3; bucătar 9; cofetar 5; 
confecționer tricotaje după 
comandă 11; confectioner 
asamblor articole din tex
tile 36; consilier economic 
1; contabil 6; croitor 112; 
croitor-confecțioher îmbră
căminte după cbmandă 22; 
cusător piese din piele și 
Înlocuitori 1; cUsățor piese 
la încălțăminte 29; depa
nator de aparate radio și 
TV, redresoare și amplifi
catoare 1; desenator teh
nic 1; dispecer 1; dulgher 
pentru construcții 19: eco
nomist în industrie 1; e. 
lectrician automatizări ș! 
forță 1; electrician de în
treținere și reparații 2; e- 
lecțromecanic electroalimen- 
tare 16; faianțor 3; farma
cist 1; femele de serviciu 
1; fochist la clădiri pen
tru încălziri cetrale lj 
înglner construcții civile, 
Industriale și agricole 4î 
inginer constructor insta

realizările cele mai impor
tante pe sem. I *97  putem 
menționa și continuarea 
lucrărilor de extindere a 
stațiilor de epurare a ' 
pelor uzate din munici
piile Deva și Orăștie, lu
crări estimate la 1,2 mili
arde lei. Au fost realizate 
și lucrări de extindere a 
rețelei de canalizare în 
localitățile Hațeg, Orăștie, 
Lupeni, Uricani, pe o lun
gime de 5 km, s-a reali
zat dezafectarea a 4 de
pozite improprii pentru 
deșeuri totalizând 400 mc 
în localitățile Lupeni, Uri
cani, Aninoasa și Simeria.

Agenția de protecție 
a mediului Deva

lații 1; inginer de cerce
tare în construcții civile, 
industriale și ag. 1 ingi
ner de cercetare în pre
lucrarea lemnului 1; ingi
ner de industrializarea lem
nului 1; inginer electro
mecanic 1; inginer mecanic 
2; îngrijitor animale 4; in
stalator apă, canal 8; in. 
stalafor frigotehnist 2; ju
risconsult 1; lăcătuș meca
nic 17; maistru în indus
tria textilă pielărie 1: mais
tru mecanic 1; mecanic 
auto 1; muncitor necalifi
cat 29; operator calcula
tor electronic și rețele 3; 
operator chitnist la fabri
carea altor produse orga
nice 2; operator la fabri
carea mezelurilor 2; ospătar 
(chelner) 26; patiser 3; paz
nic 24; secretară 1; șofer 
autobuz 6; șofer autosani,. 
țâră 2; șofer de autoturis
me și camionete 1; strun
gar universal 5; sudor au. 
togen ’2; sudor electric 7; 
tehnician arhitect 1; tâm
plar manual 7; tâmplar 
universal 17; tinichigiu 
carosier 2; tractorist 2| 
vânzător 41; vânzător bi
lete 4; vopsitor auto 1) 
zidar rosar.țencuitOr 16; 
zugrav, vopsitor 15.

Total locuri de muncă 
vacante —• 650.
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INFORMAȚII NOTE

PROPAGANDA 
în vitrina sediului 

ocupă în piața din 
Casei de cultură din 
va. Filiala județeană

ee.l 
fața 
De- 

a 
Partidului Unității Națio
nale Române se află un 
panou ce prezintă artico
le apărute în presa cen
trală și locală referitoare 
la activitatea ce o desfă
șoară formațiunea politică 
respectivă. Pe panou sunt, 
de asemenea, afișate arti
cole ce relevă inițiativele 
P.U.N.R. pentru afirmarea 
statului român — suveran, 
independent și unitar. Pa
noul 
die.

este reînnoit perio-

POLUARE 
unitățile de alimen- 
pubtică — indiferent

în 
tație 
de forma de proprietate — 
lucrează^ în general, re
prezentante ale sexului

frumos. într-o unitate de 
prestigiu -a municipiului 
Hunedoara o ospătăriță îmi 
spunea :

— Ce ni-este dat să a- 
uzim în fiecare zi este 
greu de imaginat. Sunt 
clienți, și nu puțini, care 
după ce beau un pahar 
sau mai multe, încep să 
vorbească tare și urât, 
blastămă și înjură de toa
te cere.

— Nu.i atenționați să-și 
controleze limbajul ?

— O facem de multe 
ori, dar pe unii asta-i fa
ce să vorbească și mai 
urât.

Iată un alt mod de po
luare a mediului, a vieții 
unor oameni care este și 
așa foarte poluat de sără
cie și din alte multe punc
te de vedere. Oare cum 
ar putea fi stârpit ?

I
*

I
w

I
*

I
*

I
w

I
I
w

I
*

I
I
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SOCIETATEA ROMÂNO — ISRAELIANĂ s

I
*

I
w

I
k

I
I
h

I*
I
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ANGAJEAZA :
— ingineri industrie alimentara panifica

ție, max. 30 ani (sau absolvenți);
— cofetari patiseri;
— reprezentanți vânzări, jud. Hunedoara.
C.V. se trimite pe adresa : Deva, str. Că- 

lugăreni, nr. 14, însoțit de foto tip buletin sau 
pașaport. (2490)

NUTRIENTULsa
Tel: 050-415 695; 410 182 ; 370.603; 370.572

VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRIE

GRUPUL ȘCOLAR MINIER DEV7A

face înscrieri, până în data de 19. 09. 1997, 
pentru Școala Postliceală, specialitatea „Conta- 

I bilitate comercială*',  curs seral — autofinantată. I 
| » 
• Examenele au loc în perioada 22—27. 09. | 
!ac‘ i
î Relații suplimentare la secretariatul lice- I 
J ului, telefon 621206, 621280. (
i   ’

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

C otnpanic iutei națională .specializată în vâ-nzuiea de 
produse de marcă ale concernului american WRIGLEY
Va solieit» pentru activități 

comerciale in zona Deva in 
calitate de reprezentant zonal ți 
agențiile vânzare..

Se așteaptă tineri ți tinere 
posedând permis de conducere 
cu sau fără autoturism.

NU EZITA ȚI, sunați kt numerele de telefon 232901 sau 
232902 intre orele 11-17.

Șansa dvs. sc numește I'NTER BRANDS 
Marcheting & Distribution SRL ROMANIA

După angajare:
- se asigură un venit mediu lunar 
mult sporit ți cu șanse de creștere 
substanțială in funcție de 
rezultatele dvs.
- se garantează continuitatea pe 
termen lung.

•I

ÎN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

„CUVÂNTUL 
LIBER"

ti

[ Pui calitatea Ib
la prețul de 14.900 lei/kg +TVA
Greutate medie 1,1 -1,3 kg

l
I
I 

achiziționează toată gama de materiale re-7 
avantajoase prețuri șit 
economici si Dersoanef

II
«folosibile la cele mai avantajoase prețuri și|
* totodată vinde la agenți economici șl persoane [
1 fizice toată gama de laminate produse de SC. Lj 
] SIDERURGICA S A. HUNEDOARA, fără adaos | j 
4 comereial. p;
* Se pot face șl comenzi anticipate la tele-p
* foanele: 231183, 231484 si 233318.

VÂND URGENT GATER „ESTEREW j.j

Diametrul 45 cm, în stare de funcționare, • 
I și mașină de ascuțit pânze, fabricație in Ger- l 

li -n —11: i_: ------- ,1
Fax: f 

(2482)
*
• l

S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA

j mania, 50 milioane lei, negociabil.
J Telefon în București: 01/2104896. 
101/2100941.
2

1 CONDUCTORI ȘI CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU |
| de cea mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și I 
| de acum la sediul societății COMAT DEVA S.A. —• municipiul Deva, ■ 
■ str. Depozitelor, nr. 5. I
j Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137; I 
1223350; 211146 sau fax 054 — 216269. !

Condiții avantajoase pentru clienții interesat! de o relație sistema-1
Jtică! |
■ Cu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o! 
I problemă! I■ ■

ROMWEST EURO S.R.L.

Condiții:
— vârsta 20—30 ani;
— permis de conducere și 

autoturism propriu

Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse 
de gumă de mestecat Wrigley's Orbit, Spearmint, 

Doublemint, JuicyFruit și Hubba Bubba 
REPREZENTANT VÂNZĂRI 

ÎN DEVA Șl HUNEDOARA
Se oferă:

— instruire în tehnici comerciale 
moderne;

— un venit foarte atractiv în acord 
cu vânzările;

— angajament pe termen lung. 
Din partea celor interesați, așteptăm un telefon la numărul

069-229060, 069-228464 și 054-720041.
*^•1 •<

(7989)
■i

UNIVERSITATEA DE VEST" vasile GOLDIS" arab
organizează

CONCURS DE ADMITERE ÎN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 1997 EA:
Locuri zi Locuri f.f. tocuri zi Locupi f.f

Facultatea de Drept 120 15 CdlegioIUniversitar Pedagogic
Facultatea de Marketing: de Institutori 80
-Marketing.-Comerț * 70 70 Colegiul Universitar tfc Asistentă Socială 60 «-
-Administrarea afacerilor 110 a Colegiul Lriversitar d| Cosmetică Medicală 60

Facultatea de Medicină Generala 45 - Colegiul Universitar de Cadastru,Tipografic.
Facultatea dc Stomatologie - .Administrară Teritoriului 75 *■
Facultatea de Educație Fizică si Sport 45 60 Școala Postliceali de Tehnică Dentară 75 •-
Facvitafea^e Siiinte Umaniste 50 - Școala Posifccafă de Birotică G0

ÎNSCRIERI- în penoada 1 -18scptembna ax. ,fe secreianaielc facultâtilor-
Inlormatii suplimentare la telefoanele
R57-256.T91 saa D57-256845 CampusUnnersdar M&icmGeneralh, Stomatologie-Scoaia PpsflifeăB d& 
©5 LV.- Colcyv» Magogic '
057-230416 - MarAefing-. Colegiu] de Catfeiru. «£-254108 Educauc FizicăS;:3r
B57- 280335 ■ Recîorai. _ _ _ _ _  . . '

UNIVERSITATEA DE STAT "AURELVLAICU" ARAD 
anunță

■ CONCtRS DE ADMITERE SESII.NEa All-.A SEPTFMBRIF W I.A URMÂT-OaMLI PROFHVRI: 
PROFILUL . t

-• Ingincricmanagclialâ si tebiologici
Mecanic
Textile pielărie
Chimie

DISCIPLINA de concurs
1. Alnebră.EIemenkdeanaiizămakm.iucd

GeometrieplanâsunspauusrTcioimoineirie
X Fizică

NUMĂR ton»
69

11
1 Algnbră-dîfememe-dc'.iinaiiza matematică

sau Chimic orgamci
1 rizicisau Chimie Anorganică_ _ _ _ _ _ _ _

■Modululeconomic 4 Algebră. Elemente deanalra maiGinalici “
Gestiune,contabilitate si control financiar 2> Economic
Specializarea: *

' Contabilitate si informatică de gestiune
-fără freesenij -

Informații suplimentare la telefon 057- 280070,
ÎNSCRlEROi-
iMptcmbne . B-drf Rf\;OLUTlEI HM, Sala Festivi ”IULIU MANIU*,  aide «J») -14,08'
EX.\MENE. «.SEPTEMBRIE • PROBA I 2JSEPTEMBRIE • PROBA \II-\ J

UNUla HX • NR. 1972
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L CUVÂNTUL LIBERF.%
iun m

RLJ
PlIBLISIÎAîe

F VÂNZĂRI-
1 CUMPĂRĂRI

A

• S.C. CASSY Orăș- 
"tie (fostul CAP) achi
ziționează porci la 7500 
lei/kg. Plata pe loc. 
Informații, Orăștie, 9 
Mai, 90, (el. 233134.

(2370).

Ghcorghe, eliberat de 
I.S T.P.M. Hunedoara — 
Deva. 11 declar nul.

(186599)
• Pierdut legitimație 

serviciu pe numele Năs. 
tăsescu Robert. O declar 
nulă. (2179)

(COMEMORĂRI}

• Vând apartament trei
camere Gojdu, multiple 
îmbunătățiri. avantajos. 
218116. (7850)

• Vând apartament trei 
camere. Al. Saturn, zonă 
liniștită. Tel. 626085.

(2335)
• Vând apartament 2

camere, etaj 2, Micro 15. 
■’el. 620009. (7887)

• Vând apartament trei 
camere. Deva, str. Gojdu, 
bl. 48, sc. A, ap. 1, posi. 
biiități privatizare.

DIVERSE î (L .UICITAȚÎO

(7886) 
comuna 
Telefon 

orele 9—16. 
(2321)

• Vând apartament 4 
camere, confort sporit, ul
tracentral. l)eva, tel. 218741.

(2313)
• Vând apartament două

camere, etaj 1, zonă cen
trală, preț negociabil. Tel. 
611446. (7885)

• Vând Dacia 1310, sta.
re bună. Tel. 217768, după 
ora 19 (7897)

• Vând Opel Kadet, a- 
variat caroserie, 2 uși, 
cutie viteze, planetare, ac
cesorii. Tel. 225632.

(7879) 
2 

Libertății, 
65 000 000. 

616112.
(7877) 

curte, gră
dina,' in localitatea Sânl- 
nndici. Tel. 673191. (2312)

• Vând casa, încălzire 
Centrală, gaz, grădină. Deva, 
Roselli, nr. 10, 221606.

albă. 
Preț 

neagră 
Tel. 

(2360) 
două 
trac-

• Vând casă in
Pctriș. jud. Arad.
605148. intre

• \ aud apartament 
camere. Deva, 
bloc turn, preț 
negociabil. Tel.

10,
• Vindem făina 

panificație, tip 600, 
1 800 lei. făină i 
1 200 iei, fără TVA. 
054/611918.

• Vând plug 
brazde.
tor U 450. Informații Se
rvea. nr. 28, comuna Bc- 
riu. Timpean Vasilc.

(2368)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1985, stare foarte 
bună. Tel. 229960.

(098217)
• Vând 2 apartamente,

zona Micro 15, stare ex
cepțională, Ocupabilc ime
diat. Tel. 228898, între o- 
rele 1Q—18. (098248)

• Vând apartament 2
camere, zonă centrală, preț 
70 0011000, negociabil. Tel. 
221951 (2326)

• Vând dozator Tec
Cornelius. Relații tel. 058/ 
751142, 228182. (7858)

• Vând Dacia 1310, an
fabricație 1985, stare foarte 
bună. Tel 229960. (8247)

• SC vinde spațiu pen. 
tru producție, hală 90 mp. 
plus curte aferentă, do. 
tată cu apă curentă, ca. 
oalizare, curent trifazic, 
to Carmangeria Viile Noi. 
Tel. 211443.

• Cumpăr 
sacrificare.

‘ 232211.

cu
nou, pentru

232214. (7857) 
porci pentru 
Tel. 211443, 

(7857)
• Vând convenabil a-

parlamente 3 șî 4 camere, 
ultracentral. Tel. 617917 și 
614599 (7811/

• V aud Ciulo, fabricație 
august 1996, toate opțiu 
nile. 18 000 000. Informații

092/227586. (7872)

• S.C. 1’ORICON 
S.A. Deva — Comple
xul comercial — str. 
Dorobanți, nr. 28, tel. 
220763; 226051, int. 34, 
vă oferă la cele mai 
bune 
Ie de 
ment 
ipsos 
azbociment • faianță • 
țiglă — argilă roșie 
(import Serbia) • e- 
lcctrice • vopsele • 
chimicale • papetăric 
• feronerie • intalații 
sanitare • hârtie igie
nică ■ șervețele, cn 
gros. Orar; luni — vi
neri — 8—16, sâmbăta 
— 8—12.

prețuri: materia- 
conslrucții • ci-
• ciment alb •
• var • plăci

• S.C. METAI HIM S.A 
Deva, bd. 22 Decembrie, 
bl. 4, sc, AB, organizează 
în data de 29. 09. 1997, li
citație pentru executarea 
lucrărilor pentru centrala 
termică. Informații supli
mentare Ia telefonul 054/ 
212841. (7891)

• Soțul Ghiță, fiica 
Aurelia și ginerele Lu
cian Rusii anunță că 
sâmbătă, 13 septembrie, 
ora 11, la cimitirul or
todox, str. — 
va avea loc 
do un an 
noastre 

marioara albu
Nu te vom uita nicio

dată ! (7853)

Emincscu, 
parastasul 
al dragei

K JECESEy 1

(7816J

• S.G. „GAZ IIAȚEG“ 
S.A., cu sediul în Hațeg, 
str. Victor Babeș, nr. 
101, jud. Hunedoara, 
prin Președintele Con
siliului de Administra
ție, Gardean Adrian, 
anunță: în data de 26. 
09. 1997, ora 14; va a- 
vea loc la sediul so. 
cietății Adunarea Ge
nerală a Acționarilor, 
cu următoarea ordine 
de zi: 1. Majorarea ca
pitalului social; 2. Nu
mirea și revocarea u- 
nor cenzori. (7900)

tractoare și 
închirieri 

Ia tele- 
224785, 

(7894)

• S.C. AGROMEG S.A.
Deva, str. Depozitelor, nr. 
10, organizează licitații, vi
nerea, la ora 10, pentru 
vânzări de
mașini agricole, 
spații. Informații 
toanele: 222195,
221902.

• SG CORALIS anunță
începerea următoarelor 
cursuri pentru copii și a- 
dulți, începând cu 20. 09. 
1997: inițiere in utilizarea 
calculatoarelor și secretariat 
computerizat; contabilitate 
asistată pe calculator. 
Cursurile sunt avizate de 
Ministerul învățământului, 
Ia absolvire se acordă di
plomă. Vindem calculatoa
re I.B.M. 386; 486; second 
hand, angajăm contabil 
șef, angajăm vânzătoare. 
T<‘1. 231951; 625110.

(7889;

ÎNCHIRIERI )
• Ofer spre închiriere 

apartament 2 camere. Bu
curești. Tel. 212970.

(2500)
• închiriez apartament 

in Timișoara central, tele
fon, încălzire lemne. In. 
formații 054/216872.

(2333)
• Ofer de închiriat a. 

partament 
bdul

două 
lente.

două camere, 
llălccscu. Tel. 624191. 

(7888) 
Ofer cameră pentru 
eleve, condiții cxce- 

Deva. tel. 613103.
(7884)

i FlERDERi )

• Pierdut carnet artifi
cier, pe numele Gavrila

str.

Depozit—magazin
Situat în incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 
22 Decembrie, nr. 257.

r Oferte de 
servicii

A

• Fundația Județeană 
Tineretului Hunedoara 
Deva în colaborare cu SC 
PENTACOMP SRL orga
nizează începând cu data 
de 15. 09. 1997 cursuri de 
operatori calculatoare. Se 
asigură diplomă. Relații 
și înscrieri Ia sediu] Fun. 
dației din Deva, str. M. 
Emincscu, nr. 2, tel. 211917.

(7883)
• Angajăm agenți comer

ciali. Tel. 223092, după ora
(2473) 

țin 
Tel.

(7875) 
orice 

emigrare.

a

21.
• Expert contabil 

evidentă contabilă. 
054/6G6441.

• Meditez engleză
nivel, admitere, 
Efectuez traduceri. 621609, 
seara. (2314)
M MM MM MM BM a«M «I
I

Fiica Pușa, ginerele 
sile, nepoții Aureliu și 
toniu, cu nemărginită 
rerc‘ in suflet, anunță 
cetarca din viață a 
tei lor mame și bunici 
prof. VIRGINIA BOZDOG 

înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, 13 septem
brie, ora 14, la Cimitirul 
Ortodox Deva, str. M. F 
mincscu, de Ia domicilia.

Dumnezeu să o odihneas
că ! (91205)

Va- 
An- 
du- 
în. 

iubi-

• Suntem alături de 
Thirtheu Domnica la 
greaua încercare pri
cinuită de moartea ful
gerătoare a soțului ei, 
cel efire a fost 
SILVIU TIIIRTIIEU
Vei rămâne 

în amintirea 
dragă nașule !

- l’opa Aron.

veșnic 
noastră, 
Familia

(2369/

CURSUL VALUTAR

lire italienc

12 SEPTEMBRIE 1997
• 1 dolar SUA — 7490• 1 marcă germană — 4206• 100 yeni japonezi — 6218• 1 liră sterlină — 12006• 1 franc elvețian — 5079

I- I franc francez — 1251
100

(Sursurile incluse ' în

a

lei • leij 
lei? 
lei 3 
lei J 
lei II 

— 430 lei ’
această listă au la bază j I1 cota ții ale societăților bancare autorizate să efec- g 

tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă | 
»nu Implică obligativitatea utilizării cursurilor Ina 
■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.I
I

I
w
I«
I % 
I ft
I«
I u 
I ft
I ft 
I ft 
I w
I
%

Ift
I
I
I
ft

I
A

I
ft

* W 9

în ""chioșcurile . 
DE DIFUZARE A ZIA- ! 

RULUI „CUVÂNTUL! 

LIBER" AU INTRAt!
I
I
I*
I ft
I

. I
I
I ft
I

400 lei |

I
I

I»s.» ; ■
I

PRODUSE NOI:
• pungi PVC — 300 Iei bucata
• țigări de Tg. Jiul
— Carpați — 2 300 lei

— Dacia — 3100 lei
— Amiral — 3100 lei
— Snagov — 3500 lei
• țigări de Timisoara:
— Carpati — 2200 lei
— Dacia - 3000 lei
— Bucegi — 2200 lei
— Bega — 2400 lei
— Snagov — 3500 lei
— Tim — 2500 lei
— Amiral — 3000 lei
• brichete
9 chibrituri — 150 lei
• creioane CHINA, cu radiera —
9 fise permise auto — 3 000 lei
• lame ASTOR — 700 lei
• lame GILLETTE — 1 100 lei
• caiete (48 file) —- 1 600 lei
• pixuri — 800 Ici
• stilouri CHINA — 4 000 lei.

» • 9 999 9 999 9 9 9999 9 99 9 999 9 /

hârtie igienică

lei

lei

EN GROS SI EN DETAIL
— pate FICAT, 65 g — 1 400 Ici
— pate FICAT, 125 g — 2 500 Iei
— pate „SARMIS", 125 g — 2 600
— pate FICAT. 200 g — 3 700 ici
— carne PORC cu fasole — ‘ 6 000
• bere „SILVA" 1/2 1 — 2564 lei
• bere „REGUN" 1/2 I — 2281 lei
• bere „SILVA" 0,33 1 — 2222 lei
• bere „SILVA" (neagră) 1/2 1 — 29
• apă minerală BIBORTENI 1,5 I — 2601 ’

•, I
ANGAJĂM ECONOMISTE PROMOȚIA

1996 — 1997. T
Telefon 064-435025 1*

■------------------------------------------------------- 1
CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia licitație publică ce va avea loc în I
* data de 15. 09. 1997, la sediul Credit BankJ
* Deva, ora 12, bdul Decebal, bl. 8, parter :
* — autoturism Fiat Regata, an fabricație1 
4 1984.

Informații suplimentare kt telefon 211853 J, 
•ț sau la sediul Credit Bank. J,

CREDIT BANK DEVA !
Vinde la licitație publică ce va avea loc : * 

J 1. — în data de 17. 09. 1997, ora 10 Ia Ju- 
J decătoria Deva, birou executor judecătoresc : * 
1 — fermă zootehnică 7— situată în Bircea *
J Mică, județul Hunedoara, grajd animale nr. 4, * 
12 fanare, siloz de suprafață, padoc cu umbrar,*  
(platformă dejecție, teren 11.424 mp;
J — grajd animale, fanar, șopron, moară —* 
J situate în sat Bîrsău, corn. Hărău, jud. Hune- î 
I doara; *
J 2. — în dala de 19. 09. 1997, ora 10, la sc-î 
1 diul Băncii Credit Bank, bdul Decebal, bl. 8, [ 
J parter :
* — autoizotermă 10 t, 
« PRODIMPEX SRL Deva.

211853 sau la sediul Credit

proprietatea

Informații suplimentare la telefon 
Bank Deva.

■ » 
I s.c‘

054- ■

«t

o

- ;

I 
î 
î 
I 
l 

ora I 
.... ..........   . - veJ
dorea aprobării programului de restructurare I 
conf. Ord. nr. 9/1997. ig

Manager,
Ec. TOMOVICI NIC. F 

(2493)? 
------------------------------------------------------------------- J

CARTEA GALBENA — î
CARTEA ADRESELOR UTILE *

este un instrument foarte modern de in- • 
formație, atât pentru oamenii de afaceri cât și4 
pentru fiecare cetățean al județului. |

Lansarea unei CĂRȚI GALBENE poate j 
constitui un eveniment ? •

Bineînțeles, mai ales când este prima ediție. • 
Vă rugăm să fiți martori ai lansării CAR- J 

ȚII GALENE — CARTEA ADRESELOR UTI- ț 
LE HUNEDOARA 1997/98, care va avea locț 
marți, 16. 09. 1997, începând cu ora 15, la CASA (* 
CÂRȚII din Deva.

Vor rosti cuvinte de întâmpinare: f
— Dl. îng. GHEORGHE BARBU, președin-f 

te al Consiliului Județean Hunedoara.
— Dl. praf. CORNEL SECU, director ge- T 

neral al Casei de editură SEDONA.
Editura SEDONA va oferi gratuit cărți în| 

valoare de peste 3 000 000 lei. ț

S.C. B.A.D.P.S. S.A. DEVA 
str. E. Gojdu, nr. 79, telefon 054/227115 

GONVOACA
la sediul sau în data de 19 sept. 1997, 

10, Adunarea Generală a Acționarilor, în

....... - - — • —------- -  - -....... ..... '
• Sâmbătă, (3 — Duminică, 14 septembrie 1997


