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Printre /«•*»« fete ■ pa

re tte-an tocat nervii in 
, primul a» paet-rCaaTaţtn- 
nar s-a aflat şi aceasta cu 
privire te situarea- patri
ei mele în afara Europei. 
De Mie. ori mă IntOneant 
cit *  sugestie eit de  mi
că in acest senă.mă sim
ţeam jignit în  crgolhit 
patriotic, tmi spuneam că 
he aflăm,, ca seminţie, în
tre cete mai vechi de pe 
continent* căci, strămoşii 
noştri au participat la 
fondarea leagănului euro
pean de civilizaţie şi citl- 
furăţ c« s-au jertfit ade
seori pentru a bara dru
m ul barbariei spre inima 
Europei. Gînd v.om lipsi 

: nai de la datoria de a 
şta de veghe fa' această 
poartă a vinturilor. ţru- 
ffiic eurocentrtste-se vor 

, prăbuşi definitiv şi pen

tru totdeauna, cum spu
ne italianul.

Cat timpul, judecind pe 
toate feţele structurile e- 
emamtea şt sociale spre 
care ne discern, discon

'Argumentul democraţi
ei îm i apărea complet 
inabordabil, deoarece eu 
constatam că presa ro- 
ţnărfească se află sub ex
ces de democraţie, că

ÎNSEMNĂRI DIN PARLAMENTUL ROMÂNIE!

la porţile Europei

rtamrră̂
, roma- î
erlÂnţa |  

l e it*  *
într-adevăr depa^tf de I  
ţel. Avem un Parlament J 
Naţional rem ltat p 
decizia electoratului. î

tu i mi s-a mai diluat, 
l-am găsit ■ argumentele 
care m-ait convins că, 
tntr-adevSr, depinde nu
mai de noi ca să depă
şim statutul; de invitat 
al marelui spectacol co
munitar european, pentru 
a f i  noi înşine subiecţi 
cu drepturi depline in 
acest scenariu.

dreptul de a manifesta 
reflectă, S i asemenea, 
condiţii excesive, că li
bertatea de deplasare in 
âfară frontierelor depă
şeşte aşteptările din sflfe 
ţări, care s-au grăbit să 
0 ţmreae cu imtrieţii.i&t, 
această judecată era mo
tivaţi numai în parte. Ba 
trebuie corelată eu alte

numiţi, intr-un chip ab
solut străin democraţiei 
politice emapenes deoare
ce alegerile locale nu m  
fost organizate încă Ir* 
ţară. Avem o lege a pri
vatizării pămtntului, dar 
m m m  privatizare nw a 
fost încă abordată prin 
lege, deci structurile co
muniste continuă să pa 
manifeste în voia in  a- 
cest- univers al marii in
dustrii. Să mai spunem
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fo t*  trei wfaHunî n- 
nivecsale sint: .Nu te-aft 
schimbat «efei* i .Na 
mi s-» tranşante mesa» 
fit **-* S1 .V-am sunat 
lari ţoată ztns, dar li» 
letonul a sunat nunei 
ocupai*. '
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M im a  s e n if lu ii C n ie ii“ l
î^şim  eu emoţia. în  

curtea bisericii ortodox» 
(fterllte- !» preaima Mea» 
şalăi sflat trăim linişte 
şi „ împăcare sufletească, 
.m confundabile, o cruce, 
ti vinci încrustată în „car
nea" pietrei din care este 
făcută anul 1777, vorbeşte 
de îa sine despre vechi
me şi veşnicie. Aminteş
te, mai ales că,* pe acu-, 
legi loc, eu. tnulţ-i aoi 
'înainte, şi-au găsit liniş*. 
tea veşnică t oamenii sg- 
tutui, botezaţi întru cre
dinţa Ortodoxă. - Biserica 
de atunci, din Temn, se 
află acum strămutată in 
satul Bâcea, in tecul ei, 
.zitUnău-se, cu aprobai^, 
autorităţilor vremelnice 
auslro-ungare, obţinută 

. cu mefre greutate. . de 
români, înSte biserică dîit' 
ţiiaîeâ Îşi cărămida în  a- 
nul, 1792, 'biserică îa  cate 
se oficiază serviciul' reli
gios şi astăzi. în pisania 
bisericii se consemnează: 
iffir uniţi aoeşta dinsus^ 
numit. bun. kţeru îft Xlia 
s-au- izvodiţi lp : aceSte' zi* 
le ; ' Chera# at Adamoriei. 
eţăscop at Aradultfl, jţ; 
sfinţit biserica aceăsta.;.*'. 
Ridicarea e¥ a  însemnat 
Intr-Steevăr o> m®« vic
torie » foodbdpr de aici' 
*  pŞăpriajţărŞ. • .

Â&&A, 4c o  parte şi de 
Mlâ Sl -bisericii se şflâ'
două troiţe- - Dna- a  fost;

ridicată de ceferişti 
1923; ' 
in 
cor 
cor 
mut 
cea 
ţu le | 
na
Intr-insul, că cel ce creţle 
se mîntoieşte". A doua; 
troiţă * fost ridicată, prin 
contribuţia dreptcreelt®- 
cicţţitev' 'fit t e a î  trecut,- 
pentru comemorarea eroi
lor căzuţi pe cfaripul d e . 
luptă pentru ţară şi a e~ ' 
ro ite  căzuţi ia  Revoluţia 
din Decembrie pentru li
bertate şi democraţie. tFn 
gest p te , ele mard şeii** 
sibîlîtete Su£feteăis:ă, de 
adf&că- recuhoşftntA' ‘ r

însoţiţi cte păriÂtele E- 
m * Boia* pătrtmdem ţa  
indntă JacarşUIai sfflŞf-' 
Rernrn-căm aceeaşi grijă ! 
pitritoi dbtareă. pettmtt 
înfrmnâseţarea sa, miga
la m  care a  -fast ^ k t a t . 
în .te u l  14B2: es'. scene, ţ f  
personaje bdigiora». Ava
riată Sre tim pul tmrnd»- 
ţiilor din 1970, biseaâea 
a .£wt lefămită, pardo
seala parchetată, fiind- ® 
adprătală bijatprie. Prbt 
grila preateBai. a id  ■ 
constituit un cor de dŞr

... jdaHB. '*

f i

Denumirea interesantei 
■immţfăst&rî cwlturai-grtts- 
tiee ce are loc în fiecare 
an pe la mijlocul lunîi iu
lie pe muntele Găina este 
improprie, fiindcă e vorba
nu de un -tîrg" ei de p  a> . 
devârata sărbătoare, o In- 
tMriîre ă bucuriei moţilor, 
cnşeni şi arieşeni cit şi a 
numeroşilor turişti din ţară 
‘ş i  chiar d e ; peste hotare. 
Este a paradă m portului, 
cîntccului. dansului şi obi
ceiurilor moţeşti. Vedhărrtea 
-Târgului de fete* a* pier» 

’de tn milenara istorie a 
moţilor, în ocupaţiile, in-

j le acestora. Cum era obi
ceiul, ce se păstrează in-

— - 4 p m  ;> l>

u

că, păstorii îşi duc oile 
Vara cit mei sus, ta mun
te, acolo Undk iarba este 
mai deasă şi verde. Ple
carea turmelor şi întUni- 
rea pentru »-şi lua rămas 
fes*, se făcea pe Muntele 
Găina, locul. cei mat fru
mos, 'întins ca un platou, 
deschis, cu o atrăgătoare 
poiană rotundă şi înaltă 
intre culmile împădurite.

Această sărbătoare s-a 
transformat cu timpul în- 
ţt-p* .prilej de legase « 
prieteniilor intre băieţii şi

Pro!. CORNEL STOICA

{Confţpuareărt »ag. a 

re—
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VÂ Cmm, MfCMt uvti TOLOSţŞC
K U ;  CW ckMKtllE ACRTEA...

" " BfeSetb de 'ALBXANDRU RPGESCU ;

Se vorbeşte prin lume
— lumea apropiată nouă, 
evident — că principalul 
nostru creditor pentru 
cumpărarea apartamentelor
— Casa de Economii şi 
Consemnaţîuni — ar avea 
intenţia să recalculeze do- 
bîhda de 2 la  sută pe®*' 
tru creditul acordat cum
părătorilor sub 30 de ani, 
care au preluat beneffeiHl 
contractului de închiriere 
do la părinţi

Ştirea nu este nici sută 
la sută zvon, nici sută la

C ircu lă
mii*- ; ;

u n  zvon...

sută. adevăr. Pentru a lă
muri lucrurile, ije-am adrej

C.E.C. Deva.
»- NU esţe vorba In nici 

uja fel de recalcularea do-- 
bînaii contractelor încheia» 
tcă

Intrucît iasă cedarea be
neficiului contractului de 
închiriere de către părin ţi. 
copiilor sub 30 de ani s-p 
transformat într-o practică 
pe scară largă, CE.CÂ1I . 
fiind în felul acesta păgu
bit cu sute de mittoane de 
lei anual, ş-a luat hotărf- 
rea ca asemenea transfe
rări ale beneficiului con
tractului de închiriere să 
nu mai fie luate In con
sideraţie. contractul de 
creditare pe termen lung 
închei ndu-se doar cu titu
larul iniţial al contracra- 
t e  de încldriereş î® c te -  
dtţlile de dobîndă prevă
zute de, lege. ■ , v;

U  î
i 1 . •VA t

•  CQNSFĂTfJIRE. flecent, 
la Preţedfuţtţ judeţului nostru a 
avut loc o analiză privind lucră
rile hidrotehnice de Ip Mihăi- 
leiii, anundfţiile Se la Peştţşu 
Mtfreşidtţeaspehte reţeTădarella 
pfftuaeeal me&itituî. La analiiă 
aii participat domnii Eugen Va- 
lerfu Pop, ministrul mediului, 
COstel Alic, prefectul judeţului 
şî gţţi factori de decizie din cd- 
clrut Prefecturii, reprezentanţi 
ai grăiectaiiiului, constructorului 
şi. beneficiu-nilui amenajării de 
ia Mihăileni, ' precum şi de .fi* 
întreprinderile şi instituţiile ce

am; atribmţii in  te  ţfriveşte puii- 
tatea sahtfuit t

— decizii importante cu privire 
tar bm a dssfSŞtinm w  tdcrSrildr 
de la bgzfmJr diŞKS ^ M le n i . ■ şL
r e g u l a r l i t ^ ^ m ^ ^ A r l a f  1  .3

•> SORTIMENT NOU. Ştiaţi 
că o p îim  ca la mama; acasă 
puteţi cumpăra şi de ia Cofetă
ria -Aria'1 din Deva ? La preţul 
de numai l i  lei, pâinea coaptă 
în, tăvi de cozonac este gustam- 
'să- Nu vă temeţi s-a strîngeţi 
între degete! Işt va reveni ime
diat la- forma iniţială, -Poftă bn-

#  PRECIZARE, După apari
ţia arlicoluUfi *ti% jo c  Me sedam,

îţt loc de lapte, 
JŞuvîntUl Liber”

.pjţmi ]jj£ş$i
tph iskp” ,  d în  ___ ,
irr. 4ffi dtd£l6 «tlie «.c^ dl. Be- 
nea a venit la reakdţie şi he-ă 
spus că fiul dumnealui, Marius 
Beneă, nu a descins unitate co- 

. ntiretete (Pfivaţă--M Diva, ei în 
pfcdi thltAi i ,l*n 'ţŞUm.arii.'j§im0 io.

- #  NOUTĂŢI itN- PEŞTERI- 
O echipă de tineri entuziaşti lu
crează la peştera Cioclovina 
fMunţii Şurianvdl peatra amena
jarea accesului- la o rsouă gale
rie descoperită nu eu mult timp 
în urmă. Aceasta, adăugată ga
leriei umede şiagafertez uscate, 
va mări interesul pentru sistemul 
de peştCţ/'aflate între lacalituţUe 
Grădiştea âe Munte şi Pui. In, 
aceeaşi ZPmî a mai; fast desc.cn 
pctrliă încă o peşteră care în

prezent !este blocată. ' P r in  f r u 
museţea ei, zona a fla tă  tn  a- 

■ propierea cap ita le i lu i  Decebal 
poate deveni o a tracţie  tu r is t ic ă  
de valoarg,. ; ;

•  A B A T E R I C A L IT A T IV E . 
In p lin  sezon can icu lar, se cere 
respectarea ea s tr ic te ţe  d  regu
l i lo r  ig ien ice şl de ca lita te  a 
produselor alhn&ntare  - puse la 
d ispoz iţia  consum atorilor. D in  
păcate, r ic e n te le - controale efec
tuate în  re ţe le le  com erciale d in  
Detm, Petroşani, H unedăara. O- 
răştie, Certări 'au  depista t abateri 

'c a lita tiv e  la rănite 'produse a li
m en ta ra ;' care pericHîeazS sănă
ta tea cd lo r care ie . consumă. 
S-ati lua t m ă s lin  severe pe loc. 
Ş i se vo r lua tn  -continuare . A - 
ia n t le ! .
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t a
m DDI NOD ÎN TA

RA? Din n e ţ i ' cit se poa
te  de atifiirizatS — dam
nai Adrian Năstase, mi
nistrul de externe — a- 
flăm că, ta  ara actuală, 
mfauoterul condus de dea** 
nia sa â cerut factorifor 
competenţi  (Banca Naţio» 
naiă, NB ni sterul Finanţe» 
ie s  Siitusferal Culturii) 
întocmire» dodomantaliei 
privind Tezatirul românesc 
aflat prin străini. Datele 
M  teeepot s i  m t nască j 
se alcătuieşte dosarul a» 
cwstai probleme. Aşteptăm. 
m  .mm |la  ş* aOiăbdare, 
derularea demersurilor!

■  LEGEA CALITĂŢI* 
tN CONSTBLCŢ1L D«e- 
caţndsată este sub formă 
de proiect, pe care guver
nul l-a înaintat, spre dez
batere şi aprobare. Parla
mentului. Statui nd an bou 
concept al calităţii, vii ton» 
rea lege este numită s i  
impună criteriile de ordin 
profesional potrivit cărora 
trebuie să se desfăşoare 
activitatea pe toate şan
tier ei o de investiţii Sens— 
natîad acest fapt. * adău
găm că orice întârziere î® 
validarea legii înseauriră, 
îa acelaşi timp, o irteă 
în aeţisnea de relansare a 
construcţiilor.

; ■  „TRANSCARPATICA
*91". în  perioada, 11—Ut 
august a.c. se va desfăşu
ra raliul „TRANSCARTA* 
TICA ’91", competiţie ’m r  
ternaţWnală rezervată au
toturismelor de teren 4*4, 
organizată de, ApiomabU 
Club Român, in cote>bora- 
re cu Societatea Transcar
patica şi Clubul 3g . ;**» 
Biella Teâm 4x4 — Italia,

^m işoara 
— CloJ — Cîmpulung Mol
dovenesc Durătt — Po-

Ik tă r i.
Vom reveni cu amănunte.

afiiA  ” Ac c e pt ă  
p l a n u l  a m er ic a n . Xo- 
tevizlunea slriteS a anun
ţat că, într-an. mesaj remis 
ambasadorului SAJ.A la  
D teăsc ,, ■ mr«$UdMe|e Ss» 
ricî, Haffez al-ASsăd. r. a  
acceptat B

.prţţiwl Organizarea 
coittctlgjg ^de 
aţe. O r e M l i

ie  fia rohrt 
acordul 'fiu aco stă  proble
mă NUţiuirite rrffas.

consacra! 
loriu. 
dttf să»

R|îSLOVW«-A REfRAC- 
TÂRAţ'M Pfteedhriele sfo- 
v*te- Mtâaiv' iiucvdn, -p dte 
nuMabvntMQftS'ul „politie şi
ideoteâe* M  .«m atei t e  
goteave. Intr-nu i s te r ic  
acordat agenţiei . France 
Press*. Kucea*ţ, a estima® 
c i  „această armată pmiti- 
că şi ideologici constituite 
astăzi un anacronism, uni
cul de aceşţ tip existent 
încă în Europa".

Interogat in privinţa pa
gubelor provocate de lupte
le dintre federali şl terito
ria li soldate cu pestâ* 7P 
morţi» preşedintele sloven 
le-» evalaai — în baza tb 
nor calmăe provizorii > -** 
la mai mult de două ml» 
liarde dolari. «Dar nn dau
nele materiale contează, ei 
cele niorale,' eauzale po
poarelor Iugoslave".

VWWWMMftWVWW
•AĂtetef* - >\k>v -"*rr
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NEMULŢUMIRI

'„Locatari ai blocului K3 din Al. 
Păcii, Devrf, vă aducem la cunoş
tinţă nemulţumirile noastre. O par
te  dintre noi am devenit recent 
proprietari de -apartamente. Cei ţ 
care locuim Ia etajul I nu bene
ficiem de lift. Cu toate acestea, ni 
se pretinde să achităm rezivia teh
nică a liftului, în valoare de 138 
lei pentru o persoană, acum că nu 
mai plătim chirie, în care era in
clusă şi această taxă, Precizăm că 
suma e mai mare pentru proprie
tari decît pentru chiriaşi. Credem 

.că  e absurd să plătim pentrU un 
serviciu de care nu beneficiem. Dar 
dacă n-au plătit două persoane, s-a 
oprit funcţionarea liftului. Conside
răm că este lin abuz şi o sfidare 
faţă de bStrînii care nu măi pot 
coborî la farmacie sau să-şi cum
pere o pîine. '

p  altă problemă care ne fră- 
mîntă este aceea a izolaţiei blocu
lui, care de ani de zile nu s-a re
parat. Dacă se face acum, cerem 
să plătim o sumă aferentă perioa- 

• dei de cînd sin tem proprietari, ma
joritatea locatarilor f fiind pensio
nari şi avînd venituri mici. Aşa ere- . 
dem noi că este corect şi cinstit".

N.R. Şi noi considerăm că nu 
este normal să plăteşti pentru ser
vicii de care nu beneficiezi, aşa eă 
problema liftului ar trebui reana- 
lizatâ., In ceea ce priveşte repara
rea hidroizolaţiei blocului, era bine 
dacă ea se făcea atynci' ciad era 
nevoie, cu 'an j în urmă. Dar dacă 
se face abia acum. şi locatarii sînt 
obligaţi să-i supOrţe integral valoa
rea, aveţi în schimb dreptul să pre- 
tiîideţi R.A.G.C,L. Deva să facă o 
lucrare de calitate.

ţevi sparte la apartamentul 12, si
tuat deasupra locuinţei mele. Pe
retele ş i ' plafonul sînt înţr-un ase
menea, hal, încH mă aştept în orice 
moment să ■ se prăbuşească tencu- 

- iala., Pentru a evita o eventuală 
anundaţie In baie. în locurile unde 
picură apa am pus vase.

Am făcut două sesizări scrise la 
‘ E.G.C.L. Brad. Au venit, au văzut 

şi... nimfe. In condica dispeceratu
lui de profil am scris de citeva ori, 
Fără rezultat. Oare cîţi ani vor mai 
trece pînă se va îndura careva să 
vină să remedieze defecţiunea care 
a devenit îngrijorătoare? (Viorica 
Csabai, Brad, str. Libertăţii 20, bl. 
AŞ, sc. I, et. 1, ap. 8).

că, dacă 
posibil.

prin înţelegere nu a fost

POŞTA RUBRICII

ÎNTREBĂRI — RĂSPUNSURI

Un răspuns mai detaliat la în
trebarea d-iui A. Chiper din Deva, re
feritoare "lă posibilitatea sau even
tualitatea instalării unui telescaun 
de acces la Cetatea Deva, ne trimi
te Societatea Comercială „Tele- 
'scaunul" S.A. din Braşov, din 
care cităm : „Despre telescaunul De
va nu cunoaştem decît că institu-

•  Iosif Radu şi un grup de
muncitori din activitatea de trans
port uzinal de la MACON S. A, De
va — Bîrcea. Listele anexe la care 
faceţi trimitere, aprobate prjn Or
dinul nr. 1047 al ministrului trans
porturilor, se referă la personalul 
din unităţile de exploatare a căilor 
ferate din subordineS respectivului 
minister. Scrisoarea nr.-5120/1391 a 
Ministerului Muncii şi Protecţiei So
ciale,se referă la relroactivarea

'Ordinului nr. 125/1990 şi nu la lis
tele pe care le menţionaţi. încadra
rea în jfrype superioare-a locurilor 
dv. de muncă se face conform 
Ordinului nr. 125/1990. (L-L.).

•  Vichente Popa, Ţărăţel, nr. 
264, Brad. In conformitate cu pre
vederile Botărîrii Guvernului Româ- 
niei nr, 219/1991, sumele reprezen- 
tînd indexarea pensiilor se acordă 
pentru fiecare decizie de pensie de 
urmaş, indiferent* de numărul ur
maşilor, sau de pensia titularului

tul „Proiect" Braşov a fost solicitat din care s'-a calculat pensia de

RINĂ CÎND, OARE?
încă din anii 1985—1980, îmi 

curge apia în baie din-cauza unei

cu ani în urmă să elaboreze un stu
diu cu privire la planificarea de 
noi instalaţii de transport în cabju, 
studiu în care apărea un teleferic 
la Deva, pentru îmbunătăţirea ac
cesului la Cetate, După revoluţie 
hu am fost solicitaţi nici de Pre
fectura judeţului Hunedoai'a, nici 
de alte firme interesate în construi
rea acestui telescaun".

•  Elena Stănilă — Hunedoara :
Nu înţelegem ce sprijin .doriţi din 
partea ziarului.' ‘Serieţî-ne clar, ce 
doriţi. - *

•  Eleonora Nan _ (*#m Han?) — 
Veţel : Litigiul financiar dintrg dum
neavoastră şi cetăţean» pe care o 
reclamaţi în scrisoare poate fi so
luţionat doar pe cale judecăţoreas-

urmaş. (I. L.). ,
•  Virgil Moise — Haţeg. Colabo

ratorii îi alegem noi. Dpr dv. ne 
puteţi scrie, iar dacă informaţiile 
furnizate sînt interesante şi se con
firmă ele vor fi Valorificate şi pu
blicate.

Giurgiu Simion — Măgura, nr. 10, 
Geoagiu-Băi. Regretăm că trebuie 
să vă dăm un răspuns negativ, aşa 
cum şi noi l-am primit din partea 
primăriei Geoagiu. Deşi rezolvarea 
alimentării cu apă se află de mai 
mult timp în atenţia primăriei, ca
re to t. insistă pentru obţinerea u- 
nor _ investiţii- îri vederea realizării 
Undi bazin sau hidrofor, pînă acum' 
tm - s-a izbutit nimic. Nu. există

O provocare ta iniţiativă
în audienţă la redacţia 

ziarului nostru a venit 
domnul Greeu OaViri din 
comună Bătrîna,:.Problema 
cu carp ne-a ceatâctat nu 
este doar a dumnealui, ci 
priyeşte întreagă aceaftă 
mică comunitate . rurală 
din pădurenime.

Legătura populaţiei a- 
cestor ^ ţu leţe  izoiăţe cu 
lumea era una siaglila — 
autobuzul care ducea şi 
aducea copiii > Ia şi de la 
lipeele din 31% sau Deva. 
Autobuzul ' mmm
elevi două. cu«iH 
mînă --- luna*

•;Gb un batir. ■ w E ;S 8 5 k  
rîlor năpăstuiţl j^ . izolKO» 

. In care i-a afl#cat soae* 
ta, mai circula uri autobcp 
miercurea. Şht: lşţ înehe&|r 
rea anului şcohriv s-a în
trerupt însă legătura‘lor 
cu lumea. P

‘Socîetotea comercială ca
re organiza acest transport 
de perşoane la 'Bătrîna este 
Ilvo Trans (fosta coloană 
Ilia a fostei I,TA.). Am 
luat legătura cu societatea, 
„Pentru noi nu este ren
tabil să organizăm în tim
pul vacanţei transport la 
Bătrîna" ne-a spus dom
nul Susan — salariat în 
cadrul societăţii.

In legătură cu rentabili
tatea acestui traseu, (Deva 
— Iazuri şi retur) domnul 
Grecu avea cîte ceva de a- 
dăugat. „în fiecare miercuri* 
dinspre Bătrîna spre Do- 
bra, Ilia sau Deva erau a- 
siguraţi cîte 30—40 de că
lători, Biletul pînă la Ilia

costa iei. iar pînă la 
Deva -i- 46. Bilet primeam 
însă df. 6 lei. Sigur că ast
fel nu era rentabilă pen
tru societate cursa de B*. 
trîna*. Aşa spunem şi noi. 
Înainte de a trage conclu
zii ! despre rentabilitate, 
Ilvo Trans ar fi făcut mai 
bine sâ verifice şi o ase
menea eventualitate.

Legătura localităţilor izo
late cu lumea — pentru 
că Bătrîna nu este singu
ra în această situaţie •— 
poate- deveni o afacere 
foarte bănoasă pentru un 
întreprinzător particular 
posesor ,al unui mijloc de 
transport adecvat. Cine se 
■încumetă să se „arunce* 
în această afacere pe care 
o societate eomernsală tiu 
capital de stat, specializa
tă, 0 găseşte nerentabilă ? 
(IC.)

„Tîrgul de fetea

(Urmare din pag. «

fetele de aici, care se pot 
iâtUnijjnai greu în satele 
răsfirare, printre culmi şi 
văi. Prilejul a fost deose- 
bit pentru că fetele urcau 

■ şi lădiţele cu zestre fru- 
: moş sculptate şi prnameii*

şiruri neîntrerupte de tu
rişti doritori să ajungă 
primii pe vîrful Găina, 
ppntru a savura plăcerile 
u&ui răsărit montan de 
soare, „

Cine -ajunge. la „Tîrgul 
de fete" de pe muntele 
Găina nu poate părăsi a- 
Ceste locuri fără fl vizita 
împrejurimile atîi de bo
gate în monumente istorice

tate. pe cai împodobiţi cu
\florl nu rareori în cortegii a__, __________________
vesele cu flăcăi şi fete, tui- . şi ale naturii, ce <se tntit- 

’mcărese şi „cîaneţaşt*. nesc la tot pasul: casa 
Frumuseţea rară a prive- 

fliştii este dată de masive- 
tîk , înconjurătoare ale &V-

hariei, de puritatea aeru
lui puternic ozonat at pă
durilor de conifere şi fo
ioase din jur, strălucirea 
neobişnuit de albastră şi 
limpede a cerului. Farme
cul este deplin pentru cei 
care vin aici • de timbătă 
seara şi au prifejy.1 să ad-. 
mire constelaţia de , stele 
şi focuri de pe platou, ce 
ţin pînă în zori, cînd apar

pasul
memOrială «Avram Iancu,", , 
comuna A lbac, monumente 

'- 'ale naturii — dp depozitul 
' fosilifer de lingă Vidra de 
Jos, unul dintre cele mai 
renumite din ţară/-, gheţa
rul şi peştera Scărişoare^ 
un adevărat palat subtitra# 
unic, uimitor de impresio- 

- nant prin colofCăăeie, sfi*- 
lactitele şi stedacmUele Iul. 

vOamerii, tradiţii, locuri mi- 
Hunăte, totul invită la 
„Tîrgul de fete• d« la. Găi
na, din 21 iulie I

nu a  te

în e h in a  se m n u lu i C ru c ii11!
(Urmare din pag. D (Cluj) din cauza ocupaţiei '

----------—......— — - horthyste în urma odio-
persoane, dirijat de prof. sului D iktat: „Am lăsat 
Traian Giura. Cărţile tot ce am avut. Am pă- 
vechi,- de mare valoare, răsit localitatea împreu-
au fost predate-- fondului nă cu soţia, copilul şi o 
de carte veche de la Pa- valiză. Oamenii plîngeau.
rohia Ortodoxă din Orăş- 
tie. .

La Casa Parohială, mo
nument de arhitectură, 
datînd din anul 1810, îl 
întîlnim pe părintele Va- 
sile Hodoş, pensionar pe 
care îl putem socoti, la

Am fost obligat să pleo 
din propria ţară pentru 
că, printr-un act nedrept, 
o parte a Transilvaniei 
eram obligaţi s-o cedăm 
ungurilor".

Dar, biserica ortodoxă 
şi oamenii ei au rezistat

rlndul său, monument al în ciuda tuturor vicisitu- 
istoriei noastre. In 1940 dinilor. A rezistat semnul 
a fost nevoit să-şi pără- ei — crucea. Iar noi a- 
şcască parohia din: Dolu . vem datoria să nu uităm !,

înseamnă un
u

— înainte de toate vă 
dorim, domnule părinte 
ANTON RUDEANU, a- 
cum, îri pragul împlinirii 
vîrstei de -75 de. ani, multă 
sănătate, bucurie şi feri
cire.

— Vă mulţumesc din su
flet şi adresez cititorilor 
ziarului „Cuvîntul Liber*, 
tuturor credincioşilor. şi 
semenilor noştri, cu sme
renie, un gind curat I Timp 
de aproape cinei decenii, 
am slujit, cu credinţă în 
Dumnezeu, biserica creşti
nă, jşfînta liturghie, cre
dincioşii. Le-am alinat du
rerile sufleteşti, i-am po
văţuit sS fie oameni buni, 
di-epţi, ..iubitori de neam, 
de glia noastră strămoşeas
că. în aMtea. rlnduri greu' 
teceneălă. -v-

— Din tot ce ne spu-
.neţiv răzbat fiorii credinţa 
In Dumneş»iţ, ai unui înalt 
patriotism,, ai dragostei de 
România., ,

— M-ain născut în satul 
tCinciş. Părinţii- 'med mi-au

, în satul naţal peste 31 de 
ani. Ctrid construirea ;: ba
rajului ne-a obligat să 
strămutăm '.satul pd coasta 
dealului. Iuba, am început,

1 împreună cu sătenii' iriei, 
construirea unei biserici 
noi, a unui lăcaş şfînt. 
Pentru că un sat fără bi
serică este pustiu. . Unde 
ne botezăm copiii ? Unde 
ne unim pentru viaţă ? De 
Unde ne conducem înain
taşii pentru viaţa de a- 
poi

— De ani buni sînteţi 
paroh la Biserica Ortodoxă 
din Hunedoara, care poar
tă hramul „Sfîntul Nico- 
lae".

— De aproape 18 ani 
slujesc în acest monument 
istoric care datează din 
anul 1448. Am găsit bise
rica într-o stare neplăcută. 
Iri cîţiva ani. cu mari e- 
forturi —- ştiţi dumneavoas
tră la  ce mă refer -— am 
reuşit să-l dau o faţă nouă.

— Am înţeles că, deşi 
slujiţi Ia Biserica Ortodoxă 
din Hunedoara, gîndurlle 
şi paşii vă poartă mereu 
spre satul natal.

— Da i La Clnciş, tatăl 
meu, loan Rudeanu, a  fost 
zeci de ani primar. Copiii 
mei — lulia. Mihaii şi loan 
— acolo au văzut lumina 
zilei. Primii doi sînt me
dici. iar loari a îmbrăţişat 
preoţia. Sînt njîndru de 
toţi trei.,.
1 *r -•ca şi de nepoţi» .
. ®are vin Ia mosu- jicfr 
mare dragoste, iar eu Ii 
aştegt şi îi găzduire la 
jpi^ub<miB$i,. Aşa slntem

„• . . . tiflă, cu dragoste
-  p^iru-îmrintaşi, ca, ş i ^ n -  

preofiei, *pe care o Cbnsi- tru oâ  care ne vor conti-

H
II

V
li
î;
1
i

derau cel mai sctnnp sen- 
tîmeht 'a l dragostei faţă 
de credinţa în Hristos, Iri 
iubirea de neam ;ţ şi ţară. 
M-am' întors -şi am slujit

nug, ei îftsemnSnd viitorul 
scumpei, noastre Românii 
libere.

G R  L NEGREA

v w w w w w w w w vw w w iilj^

(Urmare dia pag. I)

că nu avem încă legisla
ţia cu privire la organi
zarea sistemului sanitar 
pe piciorul, economiei de 
piaţă, că nu avem încă 
legislaţia învăţămîntului 
şi nici legislaţia presei 
audio-vizuale, din care 
motiv se creează impre
sia că acest domeniu este 
controlat de stat.

In chip categoric, însă 
noi nu sîntem o demo
craţie europeană, cită 
vreme nu avem carta de 
temelie a oriâărei demo

craţii — Constituţia Ro
mâniei. Putem arăta ori
cui că practica noastră 
de viaţă socială cotidiană 
se dezvoltă sub autorita
tea normelor democraţiei 
europeni, că libertatea de 
organizare în partide po
litice şi în sindicate este 
un exerciţiu practic al 
vieţii democratice naţio
nale, dar nu putem res
pinge obiecţia că noi stăm 
încă pe temeiul Constitu
ţiei comuniste din 1963,

sau, şi mai rău, că nu 
stăm pe nici un temei 
constituţional cită vreme 
noua Constituţie româ
nească nu a fost încă a- 
doptată. Şi aceste contra- 
argumente ale intrării 
noastre in Europa nu 
sînt singurele. Din păca
te !  f i  oi ţinem să ne ali
niem la sistemul econo
miei de piaţă european, 
care estimează trecerea, 
pînă la 1 ianuarie 1992, 
la monedă unică a conti

nentului (ECU), în timp 
ce sistemul nostru ban
car abia urmează să trea

că la convertibilitatea leu
lui, iar sistemul de pre
ţuri practicat pe piaţa 
românească se află încă 
sub controlul statului pe 
o anumită porţiv n e de
cîmp concurenţial, moşte
nit din vechile obişnuinţe 
şt structuri comporta
mentale comuniste 

De aceea mă aflu în 
situaţia să constat că

structurile europene Sînt 
deschise pentru noi, dar 
că acomodarea structuri
lor noastre nu este încă 
încheiată. Deocamdată, o- 
şadar, totul depinde de 
noi Să  încheiem Legea 
marii privatizări şi nut
rea lege a locuinţelor, să 
facem alegeri locale şi să 
dăm ţării Constituţia sal
vării naţionale. După ca
re porţile Europei se vor ; 
fi deschis şi pentru ro
mâni. Ceea ce ne lipseşte 
acum este răbdarea. Da
că unora le prisoseşte.în
ţelepciunea, e treaba lor.
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REFLECŢIA ZILEI

•  „înainte de a mâ naşte, am fost o veş
nicie întreagă «nimic'». De cearnă tem acum ae 
aceeaşi «neexistenţâ» cu care* am avut o veşni
cie fimp să mă obişnuiesc şi-n care am fost 
deja ? Nu înţeleg".

. LUCIAN BI.AGA
e.—e — e — e —e — e— e — e — e — # _ • __e— e

PIATRA NEAGRA DE LA MECCA

DESPRE VIATA '

9 „Fiecare om reîncepe istoria lumii, fiecare 
om o încheie*.

A. von ARNIM
9  „Un «DA» limpede, un «NU» întunecos, asta 

e viaţa...
....... ’ r G. BACOVIA .

9  „Viata nu este altceva decît ceea ce fac din 
ea sentimentele". ‘ '  '

H. de BALZAC
9 „Nu-mi place să cred că moartea dă într-o 

altă viaţă. Pentru mine ,e o poartă închisă*.
?' A. CAMUS

9 „Trebuie să trăim astfel, ca şi cum am trăi 
fn văzut'lum ii; să gîndim astfel ca şi cum cineva 
ar putea privi în adîneul cugetului nostru*. •

SENECA
9 „Sînt două lucruri cu care trebuie să ne de

prindem, dacă-nu vrem să găsim că viaţa 4 ‘este 
insuportabilă: vătămările timpului şi nedreptăţile 
oamenilor*.

CHAMFORT
9 ..Cea mai mare parte a oamenilor nu se bucii- 

'ă  de viaţă deeît uitînd că- trăiesc*.
4 ' ■ MAETERLINCK -

9 „Cînd sîntem tineri, ne închipuim pă înârn- 
plările' şi persoanele importantă din viaţa noastră 
se vor-ivi cu surle ş f  trîm biţe; totuşi la băţrîneţe. 
priyirea retrospectivă nc arată că ele s-au furişat 
toate foarte discret şi aproape neobservate, pe uşa 
din dos*.

SCHOPENHAUER 
Selecţie de IU E  LEAHU

Din cele mai vechi tim
puri, pietrele mai deosebi
te au dat naştere la o su
medenie de superstiţii şi 
legende, unele devenind 
obiecte de cult. Pietrele 
căzute din cer — meteoriţii 
— erau considerate pietre 
sacre, trimise de fiinţe su
pranaturale. Şi astăzi se 
fac dispute în jurul pietrei 
negre de la Mecca, în di
recţia^ căreia se închină toţi 
arabii, aflaţi în pustiu saii 
aiurea, şi spre* care se fac 
pelerinaje anuale. Această 
piatră neagră, semănată'pe 
alocuri cu mici pete gal
bene, este alcătuită din S 
bucăţi de dimensiuni dife
rite, lipite laolaltă. Prinsă 
într-o montură de argint, 
îngăduie ochiului să vadă 
doar o porţiune de 20x15 
cm. Suprafaţa este uşor 
ondulată şi extrem de ne
tedă, fiind şlefuită de atin
gerea , degetelor celor care 
au venit ' să i se închine 
pe parcursul multor secole. 
S-a constatat că această 
piatră nu este * de natură

• ■

meteorică, ci este formată 
dintr-o sticlă de şoc, po
roasă (nu se scufundă în 
apă), care s-a obţinut în- 
tr-unul din cele două cra
tere meteorice Vabar (la 
1100 km est de Mecca), în 
momentul lovirii meteori
tului de gresia cuarţoasă a 
pereţilor craterelor. Piatra 
neagră are virsta de 
64 000^25 000 de ani. Pro
babil că oamenii din ace
le timpuri au observat că
derea meteoriţilor care au 
format craterele Vabar şi 
astfel au dat naştere le
gendei despre piatra tri
misă din cer. Şi, cum dru
mul caravanelor trecea* pl- 
nă în anul 1830 prin re
giunea craterelor, probabil- 
că piatra neagră luată din- 
tr-un crater a foSt adusă 
la Mecca, cea care a de
venit centrul lumii islami
ce. Se închină toţi arabii 
Ia această. sticlă plutitoare 
şi rezistentă la acţiunea 
abrazivă ? Se închină. Ma- 
re-i grădina Ta. Doamne !

I. MANOIU

' * • mmm t  mmm mmm t  mm m mmm * mmm r ,

MÎINILE MAMEI
Privesc mîinile Mamei şl 

văd mîinile tuturor ma
melor din lume. ,

Mîini albite de spălatul 
hainelor şi al vaselor, mîini 
muncite şi îmbătrînite îna
inta ie  vreme. Mîini ce au 
cusut scutece, cărhăşuţe şi 
haine. ‘Mîini ce au vegheat 
nopţile zbuciumate ale 
copiilor cu febră. Mîini ce 
au răsfoit cărţile, cu poveşti 
ale copiilor şi mai apoi 
ale nepoţilor.. Mîinile a- 
cestea ce au şters lacrimi
le si care au îmbrăţişat în 
iubire şi la bucurie.'Mîinile 
gospodăreşti veşnic în miş
care, mîini ce au frămintat 
pîinea cea de toate zilele, 
mîini ce au ştiut să îngri

jească o floare si să pan* 
seze o rană. -Mîini ce au 
ridicat copii spre Soare şi 
au ştiut să fie un sprijin, 
la nevoie. Mani ce mingile '

bucuroase creştetele nepo
ţilor. Mîinile harnice de 
Mamă, odihnîndu-se cu
minţi* în poală, obosite par
că de atita viaţă ce a tre
cut prin ele...

Mîinile Mamei sînt in-1 
totdeauna sfinte pentru 
copii...

INA DEIEANU

9 — Ionescule, de ce nu 
ţi-ai făcut harta ? î 

— Pentru că pP cartea 
mea, în dosul paginii soţia; 
„Reproducerea interzisă !".9 Doi pitici se laudă ci

ne din familia lor este mal 
mărunt

— Tatăl meu era aşa de 
mărunt, zise primul, încît 
dormea într-o cutie de 
pantofi.

— Al meu era aşa de 
mic, încît a murit culegînd 
fragi.

— Fragi... A făcut Indi
gestie ? I

— Nu, pur şi simplu a 
căzut de pe scară...

9 — Cine te-a< pus să 
mergi două nopţi la rînd 
să furi din acelaşi maga
zin ?

— Prima oară am luat o: 
rochie pentru tv^vastă-mea 
şi după aceea am fost s-o' 
schimb...

Culese şi prelucrate de 
IUE IEA.-ÎU

— Marele tău defect 
eşti că eşti mereu de a- 
eord' cu toţi tîmpiţii 1

~  Al dreptate, oftea
ză soţia.»

. Gospodăria familiei Boc- 
şeri din Ghelari e aşezată 
undeva la poale de codru, ■ 
in Meriz (un fel de car
tier mai mărginaş al sa
tului). Aşezarea, prin pi
torescul ei, te duce cu gin- 
dul la o staţiune de odih
nă. Căci in afară de tri
lurile păsărilor şi foşnetul 

■r^ădurii, arareori vreun 
m ot iţi tulbură aici Ii- 

-mŞtăa. Cit despre■ aerul cu
taţi- ce să mai vorbim l, i 

Altceva înşă m-a impre- 
sionat. mai m ult decît ca
drul natural, in această i 
gospodărie în care confor
tul de ultirnă oră şi-a dat 
mină cu tradiţia. Este vor-' 
ba despre vitrina eu pă* 
puşi îmbrăcate în . ţoale 
pădureneşti" (o mireasă, o 
femeie, un bărbat gătiţi

VITRINA CU PĂPUŞI

de sărbătoare), aşezată in 
hal. Dar vitrina te averti
zează de la intrare că te 
afli In casă de pădureni 
(lucru altfel greu de ghi
cit, oamenii fiind  îmbră
caţi ca ta oraş). Despre 
una dintre ele s-a mai 
scris. Ea a fost realizată 
de nana Safta Toma (a Iu’ 
Pupu) şi cuprinde toate 
tipurile de costume pădu
reneşti (pentru toate vteste
le şi momentele d in  viaţa 
omului).

Dincolo de migala ■ Şi 
răbdarea cu care OU fost 
cusute, aceste costume te 
uimesc prin respectul pen
tru tradiţie şi grija ca ed 
să nu dispară tn negura 
vremii. Căci multe dintre 
piesele de vestimentaţie au 
fost aproape cu totul ui
tate sau sînt scoase ■ din

lada de zestre doar cu o- 
cazia unor spectacole fol
clorice. Şi nici atunci în
totdeauna, deeît in cazu
rile fn care sc fac înregis
trări pentru televiziune 
iar realizatorii respective
lor emisiuni nu admit de
cît costume autentice, fără 
contrafaceri şi scliplcturi.

Păsărind proporţiile, s-ar 
putea spâne * că. păpuşile 
din casetă pădurenilor sint 
ca o emblemă jten th i lo
calnici, ăşa cum in Mara
mureş sint porţile cioplite 
iii lemn. Deopotrivă vor
besc despre dragostea meş
terilor populari pentru 
frumos, despre respectul 
lor pentru tradiţie şt do-' 
rinţa de a o perpetua în 
timp. ’ -  *

VIORICA ROMAN .

I P O T E Z E
ORIZONTAL: 1) Expeditiv de fac

tură nonconfermistă; 2) Intrat în - faza

i  . k
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de degajare — Ţinută în forum ; 3) Ti
tlu de glorie — Un fel de porcărie; 4) 
încadrat la varietăţi — Laitmotive pen
tru  © bătaie cu fKni ; 5) Sfîrşit inevita
bil ! — Alinii misterios al umbrelor fără 
contur : 6) Intrare în legătură — Pus la 
îndoială ; 7) Tratat de zoologie — Punct 
alim entar; 8> Mişcare circulară -*■ Şe- 
cerătoare de cîtnp; 9) Plin de funiuri 
r-i Gura leului; IO) îbtemplu de fermi
tate. '

VERTICAL: 1) Prins cu tot felul de 
sîrm e; 2) Face ochi dulci — Zero abso
lut (pl.j; 3) Lasă amprente digitale — 
Lanţul slăbiciunilor feşmeieşti; 4) Pre
cursorul hamului —.Circa din apropie
re — Nivel superior; 5) Bătut în de
plasare ; 6) Şef de post (pl.); 7) Uni
tate de cavalerie — Cînd întretai un 
gerc I — Rodul crud al v iilor; 8) Gen 
de vivacitate — Se întrece cu glum a;
9) Glonţ... după glonţ — Joc de scenă;
10) Devansează termenul de finalizare.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „ZVdNURi* 
APARUT IN ZIARUL NR. 408:

1) CARICATURA ; 2) ALINT — î- 
NEL; 3) LINS — ARICI; 4) IAD — 
ARAGIT; 5) FT — ANINI — E ; 6) I 
— SNOPI — FR ; 7) COCOŞI - -  REA; 
8) AMANT — NALT ; 9) TIRI — ŞEFII 
10) ASIMILAŢIE.

*

MAT TN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB: Rh4, Dd2. Nh3, Cgl.
NEGRU : Re4, p : e5 şi h6.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SÎMBATA TRECUTA:

1. Ca6 1 (orice)
2. Cb4 mat

SFATURI PRACTICE *

9 Vara, în apa dc spă
lat geamurile sc adaugă b 

. ceaşeă de petrol şi infuzie 
de muşeţel pentru ca muş
tele să nu se mai apropie* 
de ele. : ^
* \ ~9 Un truc pentru a an 
răcori 5 să bem mai curim! 
un ceai cald decR» jăâaţi": 

,<toar© ,şl îngheţată. clîeL 
bînd ceaiuri calde, transpi
răm, Olimînînd totodată 
toxinele şi ncfdroţim mult 
măi bine. . -

9  Puteţi afla dacă u |  
ou este proaspăt atingtn- 
du-i -u vhrfui limbii am
bele capete: unul trebuia 
să fie rece. iar * eelălaf# 
cald!

. - * ’ >
9  Expunerile îudelunjţph 

te la  soar« provoaeă -^m^' 
totdeauna uscarea p%tOadt 
eare poate deveni trjamb 
Uscat, gras sau normal^ pţ^ 
rul va trebui să beneRelţza 
de şampoane regenerătfva 
pe bază de ou. urzieă -etc»

9  Plantelor d e  aparta
ment, fumul d e* » lan . le 
face rău, producîtldu-le —- 
ca şi omului — o stare to
xică, i  .

(UEHEAHU

1 . . .  Rc6
2. d5 mat.
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(P rogram ele I şî
LUNI, 22 IULIE 1991

PROGRAMUL. I tete
•  14,00 Actualităţi •  14.10 Gatewdarul

•  1L20 IVorldpet •  15,20 Avanpre
miera săptâmînii •  15,40 Copiii noştri —

JTiitori muzicieni »  16*00. Casa noastră * 
Votate Urbanus fe IW#9 Muzica pentru toţi 

17,86 Ştiri •  17,05 Emisiunea î» limba 
ifft'ţjwwrli te 18.35 Drumari în memorie •
'10,00 'tezaur •  19,30 Desene animat». A- 
Jpetaurierii spaţiului •  20,00 Actualităţi 
*  20,35 Sport •  26,50 Revoluţia Română 
ta  direct. Episodul 8 *  21,50 Taatru TV.

{fese: personaje in căutarea unui autor,
| ţ  Lsigi Pirandei io. Premieră TV. •  

rfJ,40 Actualităţi * Croniea Parlamentului 
®,10 Recomandări din program. 

PROGRAMUL II
•  16,00 Actualităţi *  16,10 Recoman

dări din programul zilei •  16,15 Desene 
Hnjm.de. Bugs Bunny •  10,40 Tradiţii * ,'

■ 14,10 Veniţi cu noi pc programul doi...
1* Castelul Petasş! *  20,00 „Sînt iarbaW  
Spectacol dedicat eroilor din decembrie 
t$®9 p 21,00 BBC — W*id Service. Telc- 
Jurnal Transmisiune directă (în li« ită jn -  
gjezi) •  21,110 Magazin auto-moto *. 22,00 
#V5 Europe •  22,35 Studioul muzfcfi de 
cttmeră.

MARŢI, 23 IULIE 19»
PROGRAMUL I

•  10,00 ActualMăţi *10,10 Calendarul 
mitei *  10,20 Film artistic. Dispariţii mis
terioase (SC A. 1942) •  11,25 Super Chan- 
ocl •  12,35 Desene animata, Lidia în ju
ra i lumii •  13,00 Ţara piramidelor •

Ora de muzică •  14,00 Actualităţi 
' 14,10 Virsta a treia »  14,40 O muzică,
0 (ară.' India P 15,00 Tradiţii •  15,20 A- 
vanpremicră TV •  15,30 Confluenţe •

Cursuri de limbi străine •  16,30 
•■uz ita  pentru toţi •  17,00 Ştiri P 17,05 
 ̂Salut, prieteni ! •  19,00 Ştiinţa în Uime 
'B.K430 Desene animate. .Aventurierii spa
ţiului P .20,00 Actualităţi •  20,35 Sport 

4* jjftffi Studioul economic •  21.10 Tclc-
] cktStoateea. 'llncfiîttlVatriă (URSS, 1971)

,23.00 Actualităţi * Cronica Parlamcn- 
■T'.'te- 23;3® (f i strigăt pentru tine. Spgc- i|?, 
c â  d r balet pe muzică de W.A. Mozart * j> 

ii şi f*r#! Ceaikovski •  0,03 Recomandări din w  
«ta. ’; ;■. .'u/'
m  *“ PROGRAMUL II
16.00 Actualităţi ta 16,10 R«co 

programul zilei •  16,15.
«togs Buimy i  16,40 Ddcurt

ti,tO  Super Chartocl •  
gerîafc Afft ceflMui albastru.'12- 
ţl 1Ţ,|®‘ StrtdSwfl muzicii cota
ri» f9j®> Ttfbteha hon-confor- 

36,88 TV5 Kunrpe •  20,30 Sport- 
•W 21,00' H£C World Service •  

e-ale pieţe! firi ectthomia capitalei
224)0 TV5 Europe •  ,22,35 Armonii eo-

•-*** - 'ifv’f wtma,
X - ,  m a a o cvm , 24 iu l ie  1991
s- - = ■ . PROGRAMUL I
1 *  W.00 Actualităţi •  10.10 Calendarul 

,4llei •  10,20 Super Cbumstel •  12,30 De-
anfmate. Lidia în jurul lumii P 13,10 

t teuzlcă *  T44>0 actualităţi P 14,10 
•  14,40 Tineri interpreţi de 

l j  p W ta i i  *  15,10 Avanpremieră 
1Ţ5UJ0 Audto-Vfzuaî magazin 

de fimb| -străine * 16,20 
.. ^  Trigerea Pronoexpres ta 17,
>«IK*vtetutet Cumuifitetca bul,

C»ţŢ%i i m  •  18.00 forum •  
Reflector. Beţi o bere rece... la iarnă!

Arte vtzbaie. ffO.S. Ateneul Ro- 
i Ş*W 19,30 ::Wma«! animata-. Aventu- 

RM ai m m m  Actualităţi •  20.35 
♦  20,« BflHMui economic o 21.10 

serial. Nick, vînăfOV de capete. Iîp4- 
podul 9 '#;>£$!& Mai aveţi o întrebare ? 

-.(Kborul spre Marte •  23,00 AcfttalTtăţi *
' Cronica. Parlamentului •  fro .. »u-,
* Mea. Orga lui Liszt •  0,00 Recomandări 
■ in  program.
}. PROGRAMUL n  . . .  £

p 16,00 Actualităţi ta 16,10 Rccoman- 
lări din programai zilei •  16,15 Desene 
inimatc. Bugs Bunny •  16,40 Emisiunea 

~ m â g l ^  •  ISOT EmTGVâiîea Kîu- 
de Televiziune Deva •  S J 9  BBC! 
Service * 21,30 Dialog CU edilii 

?a*italci •  22,00 TY5 Europe •  22,35 Bi- 
iterii muzicale, - y  > f

â , ' JOS, 25 IULIE 1991 
m  PROGRAMUL I

10.00 Actualităţi •  10,10 Calendarul
•  10,20 Telc-vabanţă şcolară •  11,5® 

Channgl •  12,30 Desene animate.
.(te jurul Iu n £  •  13.10 Ora de muJ 

_ *  14,00 Actualităţi •  14,10 Oameni 
j Băgă noi •  14,40 Jazz-magazin.. la 

î  15,2# Avanpremieră TV •  15,38 
pentru toţi. jfsdiologia sexului 

('Cursuri de limbi străine •  16,30

tljm  Şiiri te 17,06te  17.06
•  m m

Muzica pentru te lL #  . .
Pro patria *  18,05 pt£tee|ti rutiere 
Reporter *» *  liţli'C tettw a. te  lume 
19,30 Desene aniteul i Mmmţm'wrw. mŞ»- 
ţiuloi •  29,00 Ai .lllliilllp ; ♦  2R35 Sptert
•  20,45 Studioul eewmtek te 2W>0. e» l» .
şeriat Daflaş. Episodul 43 •  22,15 In faţa 
Naţiunii. Partidele politice p 23,0<ţ Ag-_. 
taalităţi * Cronica Parlamentului »  
Studioul şlagărelor # 0,00 Recomandări 
din prcu>ram. Ţ. ■

PROGRAMUL II c
•  16M  Actualităţi •  16,10 Betonoa- 

dări din programai xitei •  164» Desene 
animate. Bugs Bunny •  16,4# Motor! 
Incursiune tn laaoea fibuulut •  17,19 E- 
misiunea în lim te germană •  lW t  Stefc- 
dioul de literatură •  19,08 Concertul Or
chestrei Naţionale Radi* »  21.00 BMC — 
World Service; •  21,30 Lumea sportului
•  21,50 Super Ctaannel ta 22,0® TV75 Eu
rope ♦  22,35 Arhive fotelorice. • •

V INERI, 26 IULIE 1991
PROGRAMUL I

•  10,00 ActpadHăţi ta 10,1® Calendarul 
tetei ®; Flirt» artistic. Marele pod ae- 
■•ttomrffflŞ-Sk 19307 •  12,1® Super Cbanwcl 
ta . 12,35 Desene -animate. Lidia în jurul 
lumii •  13,00 Culta -a  O insulă tu Poare
•  1340 Ora db muzică *  14®» Actualităţi
•  144® Mapamond. Evenimentele externe 
ale săptămînii ■* 1445 Do trei Uri — viaţa
•  15.05 Mondo-ntuzica 154® Avanpre
mieră TV •  15,3® Patrimoniu ta lEfi® 
Limba noastră *  1E3® Studioul muzici» 
uşoare •  1&50 Tragerea Loto ta t t jm  Ş&r4
•  17/B Emisiunea în limba germană *-
18,05 Invitatul săptămînii ta 1845 Tete? 
discul muzicii populare ta 19,0® Gong ! ta 
19;tO Desene animate •  20,00 Actualităţi 
o 20,35 Sport •  20.45 Viaţa parlamenta
ră u  21,10 Film serial. Destinul familiei 
Revvard, Ep. 12 •  2245 Simpozion ta 23,00 
Actualităţi ta , 23,15 Virstcle peliculei •  
®4» Tele-shfnr e m .' i
Telc-top ta 1,00 Recomandări din program.

~ - - : - PROGRAMULUI-
•  16,00 Actualităţi •  16,10 Recoman- 

dăi-r «Hn programul zilei •  16,15 Desene
gs Btmoy •  16,40 Tradiţii •  

iv *  20,00 Seară de ba- 
Servicc •  21,30

ţî» l  If*f*«rr6m r

-« 4 0  Ora
,10 7x7. 
nii •  

ruă-ţj noro- 
#.19,15 Te-; 

20,35

i

itite-fut-juimr 
11,#  ̂ Aciua 
i^iirnc a]

18,1
îi îi

20J»0 Actui
riafJ-- Maddie şi Dav 

ăptămina sportivă 
Icu.« pdşaport (II) •

23,05 Vldco-discotec;
Rătăcitorii (SUA,|I97! 

a program 
de Televizi

ogramul;**^ ,
siunea Studio*lui d e se le - , 

•  16,00 ActtMităţi «  16,10 
iăriîdin programul| zilei «16,20; 

Bugs Bumwşta 16,4® Film! 
(SUA. m ^ f ta  18.24 fier- 

agricolă Jaf 18,5oĂ>pera 
„Travipttjr '-m  Gmseppe, 

7erOr®®L®0 BBC WorttE Swvteo fc 21,30 
La Sept •  22,00 TV5 Europe ta 22,35 Cin- 
tece de petrecere.

* ' DUMINICA. 26 IULIE 1991
-  -  PftGGRAMUL i  

•  6,00 Emisiunea Studioului de Tele- 
viitUn'e DeVa ® ‘8.3® TJuftă Hlfilmfeapi rŞ T  
9,30 Abracadabra! •  10,20 Film serial

iS ^ O ^ ia ^ 1 d e 
se Iza ta 14j00 Actualităţi •  1440 Atlas 
-  1L33 Video-magâten * *7,55 NenaPteJF,
Zona crepuşetatoră Captai* Petverte M^O 
Convorbiri de dumîaică *  10,06 F 9 n  se- 
cial. jDallas*, Ep, 44 '* 2QJM ActualSăţi •  
20,35 Film artistic. Lumină şovăitoare 
(Australia, 1977) •  22,15 Duminica spoir- 
tivă a 22,25 Show-ul de duminică •  23,00 
Actualităţl-i ta fe&jîi MitaŞtriV iefitrului ro
mânesc •  0,25 Recomandări din program.

PROGRAMUL Ii
•  13,00 Magazin sportiv auto-moto a 

16,40 Convieţuiri •  17,10 Pop-magazin •  
17,30 Oraşe şt civilizaţii ta. 18,00 Varietăţi 
internaţionale •  18,30 Serată muzicală TV 
a 21,00 BBC World Service a  2140 TV5 
Europe ta 22,00 ŢŢ5 Europe ta 22,35 Jazz- 
fan. ■ ...f , î - - .'-iv

i te DRAG.\ Hfe Stela. azi.
Ho. zdia, t® Rădica 
şi 'Ciiurlia tţC dSresfc 
bobteul „primăverii ■ : ' să-şl 
desenă® ţsşţaleie. te  io- ' 
fietui-ţi carat, iar mireas
ma tnsiâiîtS Sâ-ţi lumineze 
eărrtro.t; -spre* tfrorţî şî fe - ' 
riciţi ani. (3081)

J.:® NŢŞ^IL leerţet.-- Mărioa- 
ra şi Alina Vlad, din Bur- 
juc, urează îiadlor Emfc- 
liaa şi,' Miaelă Orşa, din - 
'De.yji, ,,cşsă de pi®trâ şi 
micuţei Ţimeea un caldu- 
rofe „La mwtţi anî1“-

s ' (3&89) ;;

•  VtND Tractor 651/OT J
cu anexe. Chtşcădaga, nrr ~ 
28. lat»b Do^el. U834> '

te VÎND cotiven abil în- ’ 
scriere Xtecla, (nartie 1989. 
Deva, telefon 20437, 'r;

■i (3017)
•  CUMPĂR'gradină, zo

na Ceangăi, Deva, teiefon 
24972. (2»7)

.*. VÎND motocicletă mar- : 
ca SimsGn, sport (250 cmc). 
Deva, str. Cireşilor, nr. 2. -; 
(Yîife noi). ■ 0059) 4

te VINEI Dacia 1 310( | b-- ; 
cendiată. Şat MinerăU, , nr. - 
84 (lîngă "HunetîoaraÎL

■ . :  ‘
’* VÎND Sfeoda S 100.

stare .eScepţlanalâ. Deva. 
str. Pietroasei. 26- VEzflul 
orele 10—16. Deva, tele
fon '28105, după ora 20.

’ : . (3072) ;
•  VÎND armă de vînă- 

toare, calibru 16 rartr. Sta
r e ’ excepţională. Deva.

(3073)
; •  VTND înscriere Dacia 

4 300 (1989 şi 1990). .Deva, 
telefon 22876. ' ' ’ T:

*  SCHIMB apartament
trei camere, Micro 15. cu 
arsonicră. Deva. Beian,.

& S L ,1SCHIMB apartameat.
_ prtBprfetete, două camere, 
E Şv# ca-apartament 3-4

- eămilfe, şţţurijreiau «ţprtraşl
- chirie, exclus Micro fţfe- 
zm£a O m oat DeXa, L-duI

- fBă|eescn, td o î 12, o®. 69.
, • ■ #0764. .

- » SfcHIMB * apartament 
trei camere, central;' cn
t tru (trei peste 68 ' mpţ.

eeaşi zqgiă. Deva., tete-, 
foţi 14396.' , (3r03).

® SCiUm B ar-artarrvnf 
două camer®, ca , aparte- 
ment patru camere, Rune- 
doara, telefon 21274.

. . (?109). .
•  SCHIMB • apartament 

dopa camere, central, cu 
două garsoniere. Deva, te- 
lcfon '19585. ' (3111)

*  ASOCIAŢIA sportivă 
„Deecbal". secţia culturism, 
organizează seibeţie ’ ' pen
tru formarea lotului ju
deţean. Selecţia, duminică, 
*21 irtîie 1991, oră 9, la -sa- 
la P.T.T.R. Deva. Libertă
ţi}, nr. 2f. (307fc) .'

partea lui KPeiuţf» şî Ma
riana din Petroşani.

29964 ^
n .iMiauateitoii

i-M

4
*  FAMJUA îndoliată 

aauaţă împlinirea ® 
şas» să^âddnL de Ia

. A t t l ^ l « S A r 
' Parastasm de pome

niri» tâ  avea ’ toc ton, 
otaa M,30>- Ia Cîmîtirtfi 
Bcjan.. Rugăm pe cei 
<«re l-au cunoscut să 
ia parte la  ceremonie.

« r  x ; - ţ o m ,)
• ^ - —  -

, , *  SD împlinesc şase
lun| de bînd , ne-am 
despărţit pentru tot
deauna de Subita noas
tră soţie, mamă, soa
cră. bunică şi stră-, 
bunică

L E » CARGLINA 
' SITU

Parastasul de pome
nire va avea loc la 
Cimitirul Bejan, Deva, 
sîmbătă, 20 iulie. La
crimi şi flori pe mor- 
mtetBl ei. (3197)

’•  AGENŢIA de turişm , 
EURO FRIEtîQJS }90- 
Organteează gx^arşie. 

în Ţureja, în perioada’ 
7-Hll a i^ust 1991̂ . pq- 
3 206 lei şi ?5 DSI, In
formaţii Deva,, telefon 
21840, după ora 19.

— . — r —

•  VÎND Fiat 660.' Hiine- 
doara, str. Tomis. nţ, 6.

: i " : V ^79Ţ . '
•  VÎND remorcă i  axe, 

motocositoare, Carpatina., 
Dia, telefon 341.

•  ArTND aragaz,' butelie
aragaz, televizor Stassfurt, 
pe valută sau lei. Deva, 
telefon 21047. (3086) '

•  VÎND BMW 336. sta
re perfectă,; vizibil stei bă
tu *i duminică; la pteţa dtn 
Deva. Deva, tetefon 22M7. -

'• (30SEjt
•  VÎNR video, recordsr 

ueo, ţere* canstrucţie *14W 
rtMPt Stetnteâm 16. Deva, 
telefon . 13434. bis <369â)
- • .  VÎ'MD nutotUrisRt Bb- 

oia'136®. Hunedoara,
Lefon 21544, după ‘ ora 19; 
s te r  * v : 0098)

•• VjJJD microbuz cu 
stosa schimb, V’Mswagej. 
Hunedoara, str. Furnalelor 
23. ■> (969^

CŞJMPĂB apartm ăert 
teei camere sau casă a^ea 
te Deva; Deva,, tefcfan 
14760. r,

•  VÎND urgent Dacia 
1 300, neridicată. Hunedoa-

ja.rtetefoft 16»)L i
te - .  (31Q5) ̂

a VÎND teievizoj» color 
„Hyteck", diagonala 58 cm.
TeTefcdhiafltnf. tJebaT" f&te>
fon 18738. (3108)
, •* -CUMPĂR Dacia 43114 
D ada 1-ÎQQ, grav avariate. 
Devia, telefon. 22193, .după 
ora 19, (3lf0>

. :*'S.-N.e. Vîăd şi Rădu- 
Igscu, Hunedoara, Aleea 
Cjiizid 3, execută repara-

i ţŞ ătitor'urgente şî ,pra- 
gtamărE Asigurăm piesele 
necesare. Telefon 957/1449R

l ____r_ ‘
t * -a ^ lE RDTţr legîumaţie 

de yeteraja de rŞşboî, n ţ, 
lko m . W  finţhete Sţepiar) 
F, rtltmon. O declar nulă.

(3094).
•  P1RRDUT în satul Ba

te; un Căţeluş, rasa TYork- 
shire, de culoare gri — 
aFgîniîu, de cârca l .îw ’ Sg,

-.ane 1a gît zgardă cu plă
cuţă şi are şi o lesă lega-mmxst, uae
Găsitorului recompensă 
5^00; ia .  Anunţaţi - la te*. 
lefon. 957i(7029â, 'Haţeg! sa®* 
13903, Deva. 5 ;> (3071)

*  CAI multă trîtect* fi
«temere ta suflet, aducoto 
spm ataiintittaa caibrs cai#; 
1-a» cunoscut p#; -tebitol' 
nostru scţ/statfo socru fi 
buiajB, 4 ; vŞ';>; ~i*
eam sT& H Ttţt FJm cAŞ, r  

clin satni Bfejan -că azi se 
rtapKriesc & tatei de cînd 
moartea nemiloasă şi crun
tă l-a Smuls din ml|tocn) 
« lo r  idw*4 Te vom.- purta 
purţiri- v ia  tn m inţii* . #  
atfltatele neastre. ‘Soţia 
Eieapcwa. mama Rozatla, 
copiii Mtarmte Tatiana, Nteu 
şi Stata, nepoţii Oana — 
Getaşpană, Plarintal şi So- 
râ»el.'rtoro litra , ginerele 
Gkăj Dormi'în pace- suflet

te VÎND tteda 1360, sta
re foarte temă-EnCmniaţii ' 
Hunedoara, ******* ’

•  UN an trist, pljn de 
Jate 'şi dor riestins ■- s-â 
aşternut peste clipa despăr- 
ţMî-Ţr^BtîfifB '" ş r ' s in g u r 
meu soţ

r- MARTIN. s
Nu_ tş uităm, sîntem cu 

gindui la tine toată Via- 
Soţfşţ Cristina şi socrii.

•  FA3KIL4A îndure
rată anunţă trecerea în 
âftfftrftS; a Veluf calfe a 
•idiSt Un bun soţ, taftă 

, şi bunic
VASILE DB^GUŞ
îhrttoţrrtîrttarels are 

loe azi, 20 iulie 1961, 
ora ţ3 în Cimitirul, din 
satdf Ltmea. comuna 
Bărţa. Nu te vom uita 
nicftfeltă.' (3097)

•  COLECTIVUL S.G. 
Pplidăva S.A. Bfeva

: este ‘Mături de dl. di- 
rector adjunct Joan 
l^răguş, în greaua în
cercare pricinuită de 
moartea tatălui ~ său 

' şiT ' transmite Sînfeere 
' condoleanţe familiei 
îndurerate. (3097) ™

i > *  CU adincă durere 
prietena Gabi anunţă 
trecerea în nefiinţă a

• celui care % fost
MIMAI

Nu te voi uita nici
odată. (3082)

•  UN ultim omagiu 
. pentru cel care- o fost
prietenul nostru bun 

7vv te- MtHAI,
■ din Călan, trecut In 

nefiinţă iA sumai 23 
- 86t» In urma unui tra

gic accident. Vei rămi- 
ne veşnic te  amintirea 
«mtetră. i i& ifât' ,4 

-t a t e ţ i —■;», : ; ■
. *  Î m p ie t r iţ i de

dterare anunţăm tre
cere® Şn DeRint®' ® 'u~

., biUilui şi nepreţuitului 
nostru

‘ 0 r. GIIEOBGIIE
'• ^StSCWEAltO.

îîi feirstŞ de 86 atei
• Ihmermîhţarea va 

avea tec dzi, 20 iirtie, 
ora, 15, ' de. Ia domi
ciliul din str. Saguna 
(Decebul), rt. 16, ia 
Cimitirul Ortodox din

"stn S ^neseu ,’ Deva. 4 
îndurerata .familie.

‘13093) ;* '

•  OFUR recompensa pen
tru cedare contract ’ apar
tament saii garsonieră. De
va, telefoane 24460, - 2445.4.- 

. (1233) '

a  SCHIMB apartament 
3 camere, strada Zamfi- 
reşcţi, bl. D 2, sc.. C, el. II,
ap. 33, cu apartament 4 
camere (exclus Micro, Da
cia). Informaţii telefon 
22938. , . (1232) te

. .m m ...,
*  SOŢţA şi;fi®- Iofcif $ţ 

Toari cu aceea^ durerfe a- 
nuatâm împliifTrea â  şăsq 
Itini de cind nd-am despăr
ţit de scumpuL şi minuna
tul nostru soţ şi. tată

r  IO AN cfRCţi, 
dîn satul Oiinindeq,. .Ii 
vota păstxa o vie:‘iiBTOiiti- 
re. ! (2996)

•  UN pios omăgiu la 
împlinirea a şase- luni de 
cînd a plecat dintre noi

IOÂN CIRCU, 
din satul, Ormindea. urs 
om de aleasă omenie. Din

““•* (M  Ultim omagiu ce- 
l-gi pare. a  fost 
[2 : • , GB440RGIIE

-bm';ki taedjf cu deosebite 
_ fcalijiţi mferale, a cărui 

" ~j|pjftonafitatfe de exeep îfe o. 
păstra mereu în su- 

fletoîe nocKtre, F^utaBile 
(i®rs Târapy<±»au Şi dr. Dră- 

ghici. -- (3106)
•  DIRECŢIA Sanitară a 

judeţului Hunedoara este 
alături- da familia celui 
care! a fost! un .distins om 

-i.ffi medic - ■- '■ ■
Pr. GI1EOEGIIE 
MĂGUREANC!.

Cu trîştete si regret. . 4
* ; '  • (3300)
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