
Pe linia de îmbuteîierea laptelui la pungă din po
lietilenă, aparţinînd S.C. „Devii* S.A. Deva.

Cu amărăciune, încep să 
cred că starea noastră na
turală de a fi sub soare 
este discordia. Nu vreau 
să spun că noi, românii, 
n-am fi capabili de soli
daritate. Am dovedit-o cu 
prisosinţă în momente cru
ciale ale istoriei, acelea pe 
care Ştefan Zweig le nu
mea „ore astrale"; -1848 — 
ca să începem doar de aici, 
-  1859, 1877, 1918, 1940, 
1944 şi, incontestabil, tragi

cul, gloriosul'şi încă enigma
ticul Decembrie 1989. Dar 
în răstimpul dintre aceste 
ceasuri de răscruce, se pa
re Că un straniu blestem 
ne condamnă să recădem 
iar şi iar în tărîmul mîlos 
a! discordiei. Şi nu egois
mul ne subminează unita
tea -  căci românul nu e 
din fire egoist: el e capa
bil la nevoie să-şi dea şi

cămaşa -  ci invidia 
ne roade satanic atunci 
cînd vedem capra, mai 
mănoasă şi mai sprinţară, 
a vecinului. Circula chiar 
şi un banc (amar) cu ro-

CONTRAPUNCT

DISCORDIA
mânii care, ajunşi în ca
zanul iadului, nu trebuiesc 
păziţi de diavoli, căci, cum 
încearcă unul să iasă, sar 
foţi ceilalţi şi-l trag de pi
cioare înapoi. Cu alte cu
vinte, cînd îl vedem pe se
menul nostru că prosperă, 
nu ne îndemnăm să-i ur.- 
măm pilda, să-l ajungem

întrecemf ci, dirn- l 
Datul" pen- î 
ica să se I 

rîc!e lui. Da- * 
că vreunul^ prin meritele |  
sale, a ajuns la o anumi- > 
tă demnitate socială, poli- | 
tică, administrativă, econo- '  
mică, nu-i recunoaştem ca- I 
lităţile, ci îl suspectăm, J 
împroşeîndu-l cu veninul j 
invidiei: a dat bani, ore J 
relaţii, e neam cu prefec- > 
ful sau cu ministrul Culare... I 
Că de foarte multe ori bă- |  
nuiala e întemeiată, e o l 
altă poveste. Dar asta nu J 
ne îndreptăţeşte să întrefi- I 
nem un perpetuu climat de J 
reciprocă suspiciune, care |  
nu face decît să pulverize- J 
ze orice efort de unitate în |

RADU CIOBANU j 
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CONFLICTUL SOCIAL NU S-A STINS
Cititorii statornici ai zia

rului „Cuvintul Liber" De
va ştiu bine din infor
maţiile cu care i-am ţinut 
la curent, iar unii şi din 
contactul direct cu reali
tatea —• că 'o anume zonă 
din faţa Prefecturii jude
ţene şi a altor instituţii 
ce-şi au sediul aici, a de
venit un nedorit loc de 
pelerinaj. Motivul — de 
asetnenea, se ştie bine : gre
va foamei declanşată în 
ziua de 29 iulie a c. de opt 
foşti angajaţi plus un în
cadrat in muncă ai Uzi
nei nr. 7 — transporturi 
feroviare, din cadrul So
cietăţii Comerciale „Side
rurgica" Hunedoara, care, 
între timp, au răni is doar 
şapte.

Acţiunea acestor oameni 
disperaţi a fost susţinută 
zilnic, prin prezenţ ă /.şi în
curajări, de reprezentanţi 
ai unor organizaţii politi
ce — Partidul Naţional Li
beral, Alianţa Civică. Fo
rumul Antitotalitar —, pe 
care înşişi greviştii foamei 
ni i-au prezentat şi care 
s-au manifestat în cadrul 
mitingului din ziua'de joi, 
8 august a.c.

Iată ce am desprins, în
să, dintr-o extrem de in
teresantă şi necesară dez
batere ce a avut toc joi 
dimineaţa la sediul C.S. 
„Siderurg ica “ H uned oara.
şi unde au luat parte re
prezentanţi ai consiliului 
de administraţie al socie
t ă ţ i  Cadre de comiucere 
şl purtători de cuvînt ai 
sindicatelor din uzinele

combinatului, mulţi colegi 
ai greviştilor foamei, dar 
nimeni dintre cei care au 
condus, cum spuneam, joi, 
între orele 10—12 — în to
tală necunoşţinţă de cau
ză — mitingul de protest 
în susţinerea greviştilor 
foamei.

„Colegii • noştri sînt vi
novaţi, dar vă rugăm să-i 
ierta ţi! Sînt şi ei oameni. 
Conducerea uzinei 7, cu a- 
buzurile ei. ne-a adus aici. 
Să se facă renegocierea sa
lariilor, pentru că nu s-a 
făcut corect, doar ne-au 
obligat să semnăm" (loan 
Coman, mecanic de loco
motivă). „Susţin ce a spus 
colegul meu şi în plus a- 
daug să ni se îfnbunăta- ' 
ţească condiţiile de lucru, 
aşa ,cum a spus şi cum ne a 
promis şi domnul Barbă-, 
roşie, de la sindicatul sa- . 
lariaţilor C.F.U. pe ţară". 
(Dorin Parapei, comparti
mentul mişcare). „Sînt orn 
cinstit. Am cinci copii. Dar 
de cinci ani n-am primit 
salopetă şi bocanci". (Alex, 
Stejar, şef de manevră).

Alţi' vorbitori, de fapt 
toţi cei care au luat cu- 
vîntul de la uzina 7, au 
adus grpve acuzaţii de 
slabă organizare şi abuzuri

în serviciu conducerii uzi
nei şi unor şefi de secţii, 
au incriminat unele fapte 
de nemuncă, furturi, risi
pă de materiale, slaba în
treţinere şi gospodărire a 
valorilor fnaterîaîe ale u- 
zinei şi au cerut, totuşi, 
clemenţă pentru colegii lor 
aflaţi în greva foamei la 
Devâ. Mai ales că unii 
dintre ei — Adrian Bonţ 
şi I.eodor Albu, de exem
plu — nici nu s-au aflat 
în serviciu în data de 28 
noiembrie 1990, cînd a a- 
vut loc aşa-jdsa grevă — 
de altfel neautorizată —, - 
considerată abatere de la 
disciplina muncii, asupra 
consecinţelor căreia, avînd 
în vedere gravitatea sa —1 
pttnerea în primejdie a 
combinatului şi oraşului, a 
Oamenilor săi — pretinsul 
lider sindical, llotnuius 
Humiţă, a fost avertizat cu 
o zi înainte de însuşi di
rectorul general al combi
natului, dl. ing. Silviu Sa- 
moilescu.

La rîndul lor, purtătorii 
de cuvînt ai sindicatelor din 
Uzinele de bază aie combi-

DUMITHU GIIEONEA 

(Continuare în pag. a 3-a)
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LA DOCTOR:

— Ei. şi acum spuncţi-mi ce vă supără ?
— Pe mine mă supără nevasta, dar Ia dum

neavoastră am venit pentru ficat...

întreaga perioadă ne-am 
petrecut-o în Renania de 
Nord-Westfalia -  landul cel 
mal mare, mai industriali
zat şi mai populat (cu a- 
proape 20 milioane de lo
cuitor?) din Germania. A- 
veam să cunoaştem pe viu 
cîte ceva din viaţa econo
mică, soeiaJâ şî spirituală 
a acesfei zone, aveam să 
străbatem şi să zăbovim -  
în unele mai mult, în al- 

,ţeie mw,,, puţin în mari
iţşi frunţOcrte oraşf, precum 
Kăln, Esseh, Duseldorf, Dort- 
mund, Wuppertal, Hagen, 
Aâchen, Sblîngen, Mainz, 
8onnj Koblenz (luate în or
dinea numărului de locui
tori), dar şi în altele mai- 
mici, însă atît de frumoa
se şi de îngrijite, ca Mett- 
mann şi Wulfrath, şi în 
cîteva orăşele-sfaţiune de 
un farmec cu totul aparte, 
cum sînt, de exemplu, Mon- 
schau, -  la graniţa cu Bel
gia, Rudesheim şi St. Goar 
-  pe magnifica Vale a Ri
nului,

Şi n-aş vrea să compar 
oraşele Germaniei cu cele 
ale Italiei, de pildă, de 
unde amintirile-mi sînt încă

proaspete, de numai un.an. 
Aş dori să remarc însă că, 
în vreme ce în acestea din 
urmă vorbeşte la tot pasul 
istoria, te ademeneşte arta 
şi te captivează muzica, în 
oraşele germane impresio
nează arhitectura clasică- 
ingenios armonizată cu cea 
modernă, de mare prospe
ţime, impresionează rafina
mentul estetic, ordinea şi 
rigoarea pentru fiecare lu
cru. Pretutindeni este o cu
răţenie desăvîrşită: în gări 
şi în stafiile mijloacelor de 
transport auto, în trenuri 
şi în autobuze, pe străzi 
şi în magazine, în curţile 
caselor şi în restaurante, în 
fabrici şi pe şantiere. Iar 
tehnica cea mai modernă 
îl însoţeşte la tot pasul pe 
cetăţean. Şi nu vorbesc a in 
poveşti, din auzite, ci din 
văzute. Şi o mai spun din- 
tr-un sentiment de insatis
facţie inferioară : de ce, a- 
dică, noi nu putem măcar să 
păstrăm ordinea şi cură
ţenia acolo unde trăim şi

FLASH!
•  IN AJUTORAREA SINIS

TRAŢILOR. Sindicalul din ca
drul S.G. ,,Siderurgica" Hune
doara a alocat suma de 500 000 
let pentru ajutorarea oamenilor 
care au avut de suferii de pe ur
ma catastrofalelor inundaţii din 
Moldova. în baza acestei sume 
vor fi procurate obiecte de îm
brăcăminte ce vor fi duse. şi pre
date personal' sinistraţilor din 
satul Scurta, cărnuri a Orbeni, din 
jufleţul Vaci!’.;.

•  PESTE 6 000 DE MEMBRI... 
are Cooperativa de Credit din 
oraşul Haţeg. Anul acesta, 199 
de membri au beneficiat de îm
prumuturi, a căror valoare de
păşeşte şase milioane de lei. Ba
nii împrumutaţi au fost folosiţi, 
cu precădere, pentru cumpărarea 
unor bunuri casnice de folosinţă 
îndelungată.

•  TEMPERATURĂ MARE. 
în Î0 august 1951, deci acum 40 
de ani, s-a înregistrat cea mai 
ridicată temperatură din ţara 
noastră, de 44,5 grade Celsius, 
în localitatea Ion Sion. din su
dul' ţării. Precizăm că tempera
tura înregistrată atunci nu are

nici o legătură... cu făptui că e- 
xact în aceeaşi zi caniculară s-a 
născut fotoreporterul nostru, Pa
vai Laza. „La mulţi ani

•  DOMNILOR TURIŞTI! 
Ocolul Silvic din Riu de Mori vă 
invită să vizitaţi Rezervaţia na
turală Retezat. Vă aşteaptă mi
nunăţii naturale de nade- 
sertş, Nu le d i s t r u g e ţ i  
însă, nu le năpăstuiţi. Este păcat 
'să stricăm ceea ce atît de fru
mos au făcut oamenii şi natura. 
Să le înfrumuseţăm în ceasurile 
şi zilele noastre petrecute în mij
locul naturii.

0  CE FACEM CU MISTRE

ŢII? Au apărut, venind in tur
me mari, mistreţii, care distrug 
culturile în special da porumb, 
deşi ştiuîeţii abia se formează. 
Ne aducem aminte că, nu cu 
multă vreme in urmă, cine fura 
un ştiulet-doi era dat pe mina 
justiţiei. Cu mistreţii ce facem ? 
Punem această întrebare pe a- 
dresa posesorilor de permise de 
vîn&loare.

REPORTER
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DIN TARA
■  FACULTATEA DE 

PSIHOLOGIE. Pentru tine
rii care doresc o instruire 
de nivel superior în do
meniul ştiinţelor socio-u- 
mane, Facultatea de Psiho
logie a Universităţii „Spi- 
ru Haret" oferă noi posi
bilităţi, alternative moder
ne dc informare profesio
nală în ceic mai solicitate 
domenii ale psihologiei a- 
plicăte (psihologie economi
că, psihotehnologie ingine
rească, socială şi organiza- 
ţională, psihologia manage
mentului social modern).

Admiterea pentru aceas
tă facultate se va susţine 
pe baza unor teste de apti
tudini. Examenul va avea 
loc pe data de 15 septem
brie. înscrierile se pot fa
ce la data dc 12 sept. a.c. 
la secretariatul Universită
ţii din str. Dionisie Lupu, 
nr. 46, telefon 116599.

■  ACORD. Pe masa de 
lucru a parlamentarilor, 
chiar şi în vacanţă, sc va 
afla o nouă „variantă" a 
proiectului Legii Serviciu
lui Român de Informaţii, 
pusă de acord cu prevede
rile Legii Siguranţei Naţio
nale. La reluarea lucrări
lor Parlamentului, proiectul 
va figura, nu ne îndoim, 
pe ordinea de zi.

■  KOHL PUNE DEGE
TUL PE RANA. Cancela
rul german Helmut Kohl 
a lansat un avertisment 
sever Serbiei, ca urmare 
a „atitudinii ei intransi
gente în criza iugoslayă", 
transmite Agenţia France 
Presse, „Cei care conside
ră că pot rezolva probleme 
din Iugoslavia prin violen
ţă şi brutalitate trebuie să 
fie conştienţi că într-un 
moment sau altul vor avea 
nevoie de un sprijin eco
nomic. Ei nu vor avea nici 
ce» mai mică şansă de a-1 
obţine, dacă nu se strădu
iesc să găsească o rezolva
re paşnică a crizei":

B  CAMPANIE STRA
DALA .ANTIALCOOLICA. 
In Polonia se desfăşoară o 
amplă campanie împotriva 
comerţului .ilegal stradal 
cu băuturi alcoolice, au 
anunţat surse poliţieneşti 
poloneze care au precizat 
că majoritatea celor care 
se ocupă de astfel de vîn- 
zări suit străini. Agenţia 
poloneză de ştiri PAP, ci
tată de Reuter, informea
ză că poliţia a confiscat 
peste 11000 de sticle de vod
că şi de alte băuturi spir
toase de la comercianţii 
străzii, care, In cea mai 
mare parte, sînt turişti ruşi 
bulgari şi'români. In po
fida măsurilor luate tran
zacţiile ilegale dc băuturi 
spirtoase se fac în plină 
stradă sau in pieţe direct 
din valize.

B INCENDIU LA KOZ- 
LODUI. I,a centrala nu
cleară de ta Kozlodui (Bul
garia) a izbucnit un incen
diu la unul din transfor
matoarele de ţOO dc kilo
waţi — informează BTA. 
Deoarece incendiul a iz
bucnit în afara clădirilor 
principale, sistemul de 
funcţionare şi celelalte in
stalaţii ale centralei nsf au 
fost afectate. Incendiul a 
fost stins destul de repede, 
toate pagubele provocate 
de acesta se ridică la 
200 000 leva.

taftmmi1..
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REFLECŢIA ZILEI

•  „Tristeţea condiţiei noastre este că deseori 
ceea ce se prezintă închipuirii drept lucrul cel mai 
adevărat nu se prezintă şi drept cel mai util vieţii".

' ‘MCA ÎLECr; U  ŞTI! CA ACTA SI CHEAMĂ SECESIUNE !„,

Desen de ALEXANDRU UUGESCU
/

, MAGIE SAU PURĂ ÎNTiMPLARE ?

Dintre poveştile care 
mi-au impresionat copilă
ria, unele-mi sînt vii in 
memorie şi-acum. Vorbeau 
despre morţi ce nu-şi gă
seau liniştea în morminte, 
duhurile lor bântuind prin 
fostele gospodării. Dintre 
toate însă, una s-a detaşat 
prin sensurile pe care nici 
mai tîrziu nu le-am putut 
dezlega.

Era la începutul secolului 
nostru, prin anii '20—'30. 
Ciuma făcuse ravagii în 
micul sat de pădureni — 
Plop (Ghelari). Din fiecare 
casă 2—3 oameni plecaseră 
pe drumul fără întoarce
re. Mureau mai ales ma
turii, lăsînd în urma lor 
puzderie de copii orfani. 
Disperaţi,, cei rămaşi nu 
mai ştiau ce să facă. Me
dicina nu-şi făcuse încă 
simţită prezenţa în acest 
«ătuc uitat de lume. Pă
rea că şi Dumnezeu şi-a 
întors faţa de la acei oa
meni amăriţi; Atunci bă- 
trînii i-au' sfătuit pe cei 
tineri să... mărite ciuma, ca 
să „scape de ea*.

La apusul soarelui, în 
Qwra Uliţii (un fel de pia
ţă in care se întîlnesc cele 
3 străduţe ale satului) s-au 
adunat.cu toţii. Uliţa s-a 
transformat Intr-un atelier 
cu mei iţe, furci de tors şi 
război de ţesut. Mănuşile 
de cînepă au devenit pe 
rînd fuior, fire, pînză şi 
apoi cămaşă. Iar în timp 
ce femeile nieliţau, torceau, 
‘teşeau şi coseau cămaşa, ti
nerii jucau după cînte- 
cul fluierului ca la uspăţ 
(nuntă). Cînd cămeşa pen
tru învălirea ciumei („în-

V.VAMW.W.V.V.VAV/J’WJV.VAV/.V.V.VAW.’A

iPLANTE MEDICINALE

PODBALUL 
(Tussilago farfara)

Frunzele se recoltează 
în perioada aprilie-au- 
gust. ,

Răspîndirea : în zona 
de deal şi mai ales de 
munte, pe coaste rîpoa- 
se şi umede, văile nu
rilor.

Recoltarea: frunzele 
se culeg cu o codiţă mai 
mică de 1 cm.

Uscarea : în locuri um
brite, bine .aerisite, ne- 
suprapuse.

întrebuinţări: ceaiul 
din flori şi frunze com
bate bronşita şi tuşea, 
fiind expectorant.

, VW. W. ’W bW * * a*.
vălirea" reprezintă schim
barea ţinutei vestimentare 
a fetei cu cea de nevastă) 
a fost gata, tot satul a ur
mat-o cu chiote şi muzică 
la biserică. Aşa cum se o- 
bişnuieşte cu o mireasă a- 
devărată. „Şi din noaptea 
aia — îşi încheia bunica 
povestea — în satu’ nost 
n-o mai murit nime".

Răspunsuri palpabile la 
întrebările care inevitabil 
s-au născut ascultînd a- 
ceastă istorie adevărată şi 
stranie n-am găsit nici pînă 
azi. Ce tainice conexiuni 
există între căsătorie şi 
moarte (şi în folclorul nos
tru adesea trecerea în lu
mea umbrelor este redată 
alegoric ca o nuntă)? în ce 
întunecate trecuturi şî-o fi 
aflînd originile un astfel 
de ritual ? Putea avea a- 
eesta puterea magică de a 
îndepărta ciuma ? Sau pur 
şi simplu încrederea oa
menilor în puterea gestului 
lor le-a ' dat forţa să de
păşească epidemia? Greu 
de spus. După cum greu 
de explicat sînt şi alte 
practici, relicve ale ".nor 
vremuri apuse, cu care ne 
mai întîlnim încă şi acum, 
la sfîrşit de secol XX. De 
fapt gestul unei bătrîne, 
de a strecura printre 
scutecele unui nou-născut 
o monedă... „de somn*, mi-a 
redeşteptat în memorie: lu
mea satului, cu obiceiurile 
şi practicile sale străvechi, 
ale căror rosturi, azi, în 
plină civilizaţie, devin ciu
date şi de neînţeles, sensu- . 
rile iniţiale dispărind de 
mult, în negura timpului.

VIORICA ROMAN

ELENĂ

Are părul galben ca spi
cul copt şi ochii albaştri, 
senini ca cerul de vară, e 
tare subţirică, mult prea mi
că pentru vîrsta ei şi e tare 
timidă, abia de spune două 
vorbe cînd este întrebată, în- 
cît nu-ţi vine să crezi că 
este un copil aflat la vîrsta 
multelor întrebări. In schimb, 
este deosebit, de ordonată, 
aşa cum nu sînt copiii cres
cuţi iîngâ Mama ce veşnic 
strînge hăinuţele şi jucăriile 
în urma lor. Lipsa părinţi
lor' se simte în bagajul de 
cunoştinţe, dar cine să fi 
avut timp să le răspundă la 
afifea întrebări formulate în 
mintea lor, cine să le fi spus 
atîtea poveşti, cine să le fi 
explicat multitudinea de fe
nomene întîlnite în vioţă ? Şi

pentru că nu există o Mamă 
care să le fi preparat tot 
felul de bunătăţi, şi ea, ca 
mulţi aiţi copii, nu cunoaşte 
diferite feluri de •mîncare... 
şi apoi, uneori puţinul pe 
care îl primeau era luat de 
fetele mai mari cărora nu 
le ajungea porţia, iar cele 
mici primeau în schimb bă
taie drept avertisment dacă 
vor pîrî cumva „împrumu
tul". Mă întreb ce şanse vor 
avea aceste fetiţe cînd vor 
fi mari? Cine le va pregăti 
pentru viaţă ? Cine le va 
învăţa cuhi se face o mîn
care bună pentru soţul şi 
copiii ce-i vor avea ? Cum 
vor şti să-şi crească aceste 
fete copiii dacă ele nu au 
cunoscut căldura şi grijile 
mamei lor?

Sper din tot sufletul că 
instinctul matern îşi va spu
ne cuvîntul I

INA DELEANU

CU MONTAIGNE
moralist francez (1533—1392)

0 „Trebuie să învăţăm să suferim ceea ce nu 
putem evita*.

O  „Sînt teribil de nesigure şi de îndoielnice 
judecăţile care se emit în baza aparenţelor".

0 „Mă iert cu dragă inimă că nu ştiu să fac 
nimic prin care să mă înrobesc altcuiva".

•  „Ce urît studiu şi prostesc, să-ţi cercetezi 
întruna banii, să-ţi placă sâ-i mînuieşti şi să ţi-i 
tot numeri !“.

„Binele nu urmează răului, în mod obligatoriu*.

0  „Cartea este cea mai bună provizie pentru 
călătoria aceasta omenească şi îi pling din tot su
fletul pe oamenii inteligenţi care nu sînt de acord 
cu asta".

0  „Multe însuşiri trebuie să se întîlnească la 
un loc ca să clădeşti o căsnicie".

0 „Se presupune că acea cunoaştere a lucru
rilor din apropierea noastră este la fel de îndepăr
tată ca şi aceea a stelelor".

0 „Dificultatea dă preţ lucrurilor".

ţ Selecţie de ILIE I.EA11U

Desen i e  CONSTANTIN “GAVRILÂ

I

[ INTRE PRIETENI

I — Cum ai petrecut la 
Craiovd ?

— Excelent I De două 
ori rudele m-au invitat 
la masă. O dată mătuşa 
Ana m-a poftit să cinez 
la unchiul Gheorghe şi de 

două ori unchiul Gheorghe

m-a poftit să cinez la mă
tuşa Ana.

— O  —
— Popcscu se laudă că 

a venit la carnaval fără 
mască l

— Ca să vezi! Şi ni
meni nu l-a recunoscut!

-  O  -
— Ce prost e crescut 

Sandu!
— De ce ?*

■ ' — A fost astăzi la noi 
la dejun şi-şi curăţa ure
chea cu im chibrit, etnd 
aveam scobitori' la masă f

, — Ducă eşti invitat la 
masă şi pe masă nu gă
seşti decît sfeclă, ce 
spui ?

— Am sfecltt-o i
-  O  -

— De ce baţi aşa de 
tare la uşă ?

— Nu bănuiam că sîn- 
teţi acasă/

-  O  -
— Cum scapi de prie

teni nepoftiţi?
— l i  împrumut cu bani 

ca să mă viziteze mai 
rar.

•— Cum să'fac să ră 
şina mai des singur ?

—  V o r b e ş t e  c e l o r  d i n  

j u r  d e s p r e  s u f e r i n ţ e l e  

t a le . . .

' - O  -
— Ce furtună groaznică 

a fost aseară! Ai auzit 
cum. tund ?

— Nu, dragă, la ora 
aceea soţia mea avea cî- 
teva invitate.'

Auzite şi păţite de 
DUMITRU 

VASI-ŞOIMOŞANU

O R N A M E N T E
ORIZONTAL : 1) Puncte cardinale

marcate pe hartă ; 2) Gen de autocon- 
ducere — Remarcabil la adunări ; 3)
Angajament de plată — Imprimată în 
sectorul zootehnic; 4) Luaţi în focuri — 
Extrem de frig ! ; 5) Metamorfoza broaş
tei — Roţile din spate ! ; 6) Luate din

; 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q
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8 1
9
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timp ! — Un amărît de băutor ; 7) Spăr
gător de gheaţă — Face o proastă im
presie ; 8) Hrană pentru porumbei — 
Sursă de informare ; 9) Pivot care mar
chează — Dau dovadă de slăbiciune; 
10) Caz tipic de dezrădăcinare.

VERTICAL: 1) Trecută în lumea
drepţilor ; 2) Luată de urechi — Legat 
de g î t ; 3) Tip de repetiţie mecanică (pi.)
— Pui de-o z i ; 4) Fixativ pentru păr
— Cu spirit de echipă ; 5) Ridicat la 
scară — Producători de măciuci; 6) Ul
timul spartan — Călcat în picioare ; 7) 
Lucrează la studio — Tăiş la baionetă !; 
8) Ţinut pe lingă noi — Fals tratat de 
d rep t; 9) Nelipsiţi oriunde-i cauţi — Se
sizări la prima vedere ; 10) Broderie de 
scoarţă.

'  VASILE MOLODEŢ

•  Viaţa n-ar fi posibilă 
dacă n-am infrumuseţa-o 
puţin şi n-am încălzi-o cu 
iluzia simţirii.

TH. MANN

•  Nimic nu păstrează pe 
om mai tînăr decît candoa
rea care nu e de fapt alt
ceva decît o economie v a 
puterii de dragoste.

M. RALEA

•  O mare blîndeţc su
fletească, iată darul pe 
care natura mărturiseşte 
că l-a făcut omului, dîn- 
du-i lacrimile.

D.I. JUVENAL

•  Discutaţi cîteodată cu 
omul erudit; cereţi sfatul 
omului delicat şi sensibil.

D. DIDEROT

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PARALELISME" APĂRUT IN ZIARUL 

NR. 423 :
1) CALAMITATI ; 2) AVARI — O- 

COL; 3) VITALA — ATU; 4) AD — 
MACADAM; 5) L — TI — UDELI; 
6) ERATA — UA — N ; 7) RIVERAN 
— GA ; 8) ITI — CRĂPĂT ; 9) SOŢI — 
ITARI ; 10) TREPIDAŢIE.

•  Oamenii care spun că 
sînt blazaţi n-au simţit nici
odată nimic. Sensibilitatea
nu se uzează.

J. RENARD

DESPRE

SENSIBILITATE

•  Graţia şi sensibilitatea 
sînt proprii naturilor gin
gaşe şi slabe... Copilul are 
graţie şi o păstrează în 
adolescenţă ; ea slăbeşte la 
maturitate şi se pierde la 
bătriueţe şi Ia boală.

D. DIDEROT

e Un ochi frumos e tare 
cînd lacrima-1 păzeşte.

P. CORNEILLE

•  Ncnonocire a c e l u i a  
care n-a fost poet măcar 
o dată în viaţă.

A. LAMARTINE

•  Şi făpturile cele mai 
crude sînt dezarmate cînd 
li se mîngîie puii.

V. nUGO

e Nu poţi lucra fierul 
pînă nu l-ai încălzit, şi su
fletele oamenilor tot aşa 
de puţin.

N. IORGA

•  Filozofia vieţii constă 
în singura putere de a şti 
să împrumuţi realităţii ceea 
ce-i lipseşte; poezia pe care 
o ai tu,

TR. DEMETRESC.U

•  Cînd ne-a dat natura 
lacrimi, semn a fost şi 
mărturie/ Că ne-a semănat 
în inimi bunătate, duioşie,/ 
Chintesenţa de simţire din
tre toate cîte-avem.

D. J. JUV ENAL

Selectate de 
PETRU ARDEU
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I* vederea depăşirii dificile
lor momente pe care le 

j traversam. Trist e că aceas- 
I tă discordie pismaşă nu e 
'  determinată de o anumită 
1 condiţie, ci-pare a fi, pe 
- lîngă neîndoielnicele cali- 
I fă}i, una dintre caracteris- 
J ticile noastre spirituale ne- 
I gative. Dovadă stă dezbi- 
J narea de acum notorie a
I diasporei româneşti, spre 

deosebire de cea maghia- 
j ră, polonă sau chiar bul- 
I gară. Aşadar, nici măcar 
'  în alte condiţii decît cele 
|  din fără, riici atunci cînd 
» sînîem singuri printre stră- 
I ini, nu ştim să ne soiida- 
|  rizăm întru numele Patriei.

I Se vede că asta e crucea 
care ni s-a dat... Şi cît

I'  folos ar avea fara şi ima
ginea ei în lume, dacă ro- 

J mânii de peste fruntarii ar 
I fi soildari I Şi ce uşor, ce 
* curînd, am putea depăşi 
J actuala criză economică,

. mm- r  mmm* t  mmm/ t  mmmm * mmm  0 mmm  * mmm

dacă noi,- cei dinlăuntrul 
fării, am înfelege că numai 
concordia, conlucrarea, _ în
crederea şi redobîndirea 
sentimentului frăţesc ne pot 
scoate din impas I

CONTRAPUNCT

DISCORDIA
In preambulul !a confe

rinţa de presă de săptămî- 
na trecută, premierul Ro
man s-a referit la trei pro
bleme pe care le socoteşte 
de importanţă majoră pen
tru momentul actual. Prima 
ţine de domeniul economic, 
a doua de cel al protecţiei 
sociale, iar a treia e o 
chestiune morală. E cît se 
poate de semnificativ şi, 
după cîte ştiu, pentru pri
ma dată, cînd acest dem-

mmm » mm * mmm * m m  m .mmm <r mmm #

■a r m  m m m  m  m m m  M  'm m m  m  m m m  m m m m  m  a m .

nitar pragmatic, de forma- |  
ţie tehnocrată, simte nevoia '  
să facă un apel aproape |  
patetic la ceea ce d-sa nu- * 
meşfe „efortul naţional", I 
noţiune prin excelenţă mo- J 
rală. întrebarea e . dacă |  
vom găsi resurse pentru a 1 
ne solidariza măcar acum, J 
în al doisprezecelea ceas. I 
Răspunsul îl vom afla nil î 
mai tîrziu decît la alegeri- ( 
le locale din octombrie. * 
Dacă fiecare dintre noi va |  
reuşi atunci să treaeă * 
peste interesele de partid I 
şi să acorde votul său nu- * 

mai acelor oameni care, indi- j 
ferent de culoarea lor po- J 
litieă, prezintă cele mai > 
sigure garanţii de caracter I 
şi competenţă, înseamnă J 
că ne-am regăsit solidari- | 
tafea şi am dobîndit cea * 
mai importantă izbîndă de | 
după Revoluţie. Va fi a- , 
tunci pentru noi iar uria I 
dintre „orele astrale". Dar J 
vom reuşi oare să-i jrei- j 
cepem semnificaţia ? 3

mmm a mmm * mmm a  mm #  mmm a mmm a mm. '

CONFLICTUL SOCIAL NU S-A STINS
(Urmare din oag. I)

natului ne-au spus: „Colegii 
' noştri ceferişti aflaţi îri 

greva foamei sînt victimele 
propriei lor necunoaşteri a 
realităţilor clin uzină şi 
combinat, a gravului peri
col în care au pus combi
natul prin acţiunea lor ira
ţională —  şi inducerii în 
eroare de Romulus Humi- 
ţă. Ne pare, sincer, rău 
pentru ei. Dar, orice gre
şeală se plăteşte". (Petre 
Vaidoş, uzina 3 oţelării-re- 
fractare). „Consider că des
facerea contractului de 
muncă pentru abateri de 
ld disciplina de producţie 
a colegilor noştri de la u- 
zina 7 este legală, în ba
za articolului 130, litera I, 
din Codul Muncii, regăsit 
în decizia consiliului de 
administraţie al S.C. „Si
derurgica” îîunedoara. Noi 
ne dăm seama că acţiunea 
lor disperată este sprijini
tă de forţe politice de o- 
poziţie, interesate să creeze 
haos şi dezbinare - într-o 
mare unitate economică, 
unde* se obţin rezultate 
bune- şi oamenii iau sala

rii corespunzătoare". (Ioan 
Oprea, uzina nr 1 cocso- 
chimică). „Greva foamei 
celor şapte foşti angajaţi 
în combinatul nostru tre
buie privită prin filtrul 
raţiunii. Ei sînt oameni şi 
au greşit. Dar greşeala lor 
a pus în real pericol mun
ca şi viaţa a 18 000 de an
gajaţi din combinat şi a 
mult mai multor locuitori 
ai oraşului. Trecerea cu 
uşurinţă peste fapta lor 
reprobabilă ar crea un pre
cedent în combinat. Şi nu 
e bine". (Ioan Herepean, 
uzina nr. 4 laminoare).

Directorul general al S.C. 
„Siderurgica* Hunedoara, 
dr. ing. Silviu Samoilescu, 
a vorbit mult, raţional şi

convingător, despre starea 
„la zi” a combinatului, 
despre realizările obţinute 
şi cîştigurile oamenilor, 
despre neajunsurile din u- 
nele uzine şi secţii, între 
care cele din uzina nr. 7 
sînt destul de pronunţate 
şi necesită intervenţie ur
gentă. „Dar cu acte de in
disciplină de asemenea 
gravitate, săvîrşite de oa
meni de la transporturile 
uzinale, unice în combinat 
şi în oraş, care aruncă o 
lumină cu totul nefavora
bilă asupra unui mare şi 
puternic colectiv muncito
resc, nu putem fi de * a- 
cord, a spus-domnia sa. 
Legea pe obligă să adop
tăm măsuri ferme".

N.A.
In şedinţa de ieri, 9 august 1991, Tribunalul Ju

deţean Hunedoara a judecat in recurs, procesul din
tre S. A. „Siderurgica” Hunedoara şi cei 7 oameni, 
cărora li s-a desfăcut contractul de muncă şi a hotă- 
r î t : anularea deciziei (le desfacere disciplinară a
contractului de muncă, măsură înlocuita cu reduce
rea salariului pe timp de 3 luni şi reintegrarea in 
activitate a lui Leodor Albu, Constantin Ipate, Va- 
sile Matei, Ştefan Stănică şi Victor Hagău, reanga
jarea — fără* altă sancţiune — a lui Ioan Bonţ şi 
respingerea recursului/ ca neiondat, pentru Romulus 
Humiţă. _____ . : . ________

3 .
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muncim ? Pentru asta asu
pra cui să mai aruncăm 
anatema ?

Afirmam, chiar din titlu, 
că oraşele au amintiri. 
Pentru cele germane, amin
tirile cele mai dureroase 
sînt, încă, In multe din ele, 
urmele obuzelor nimicitoa
re din timpul războiului. 
Dar nemţii, mai mult, mai 
repede şi mai bine ca ori
care alţii loviţi de furia 
oarbă a armeior, şi-au o- 
blojit cu tenacitate rănile, 
şi-au_ unit eforturile înfr-u- 
nul singur, fără prejudecăţi 
şi răfuieli la tot pasul, şi 
au înălţat o ţară mai mîn- 
dră şi mai puternică decît 
oricare alta, poate, din bă- 
frîna Europă.

lată, Diiseldorful, de e- 
xemplu, -  ai cincilea oraş 
ca mărime al Germaniei, 
cu dirca un milion de lo
cuitori a fost distrus a- 
proape în întregime, dar 
a fost citît .de bine reclădit, 
în acelaşi stil dinaintea 
războiului, îneît azi are a- 
lura unui mare centru in
dustrial, comercial şi cul
tural, în care se învîrte cea 
mai aleasă lume. Sau Kol- 
nul, a cărui amintire pes‘e 
vreme şi emblemă incov

au
fundcbilă le constituie ce
lebrul Dom, pe care, dacă 
trecătorul pr'm marele şi 
frumosul oraş - ai treilea 
ca martine, după Bdmburg 
şi Mvinchen -, nu-l viziîea 
ză, este mai bine să nu 
spună că a trecut prin 
Koln.

După cum Aachenul, ora
şul lui Carol cel Mare, 
este renumit, de asemenea, 
prin impunătorul său Dom, 
dar şi prin cunoscuta „u- 
zină de sănătate" care este 
spitalul -  de forma şi di
mensiunile unui combinat 
chimic -  şi, nu în ultimul 
rînd, prin marile sale cres
cătorii şi curse de cai.

Ce atrage mai mult şi 
mai mult atenţia în Wup- 
pertal -  oraş de talia Bra
şovului nostru, în care 
ne-am Qprit mai mult de
cît în altele -  este Schwe- 
bebahnul -  un tramvai cu 
două vagoane, care circu
lă suspendat, deasupra o- 
raşului, pe o şină solidă, 
susţinută de piloni puter
nici, implantaţi în laterale
le străzilor şi avînd staţii 
la nivelul său de... înălţi
me. ' Este, se pare, unicul 
mijloc urban de călători de 
acest fel din lume, extrem 
de ingenios şî de eficient, 
din care poţi admira splen

dida panoramă a ora şuiui.
Şi am mal acumulat aici, 

în Wuppertcl, cîtevo amin
tiri de neuitat, graţie bu
nilor noştri prieteni -  care 
ne-au chemat şi ne-au găz
duit în condiţii pe care nu
mai o înaltă civilizaţie ie 
poate avea vizifînd i- 
mensa, bogata şi extrem 
de agreabila grădină zoo
logică, de unde s-ar putea 
scrie un roman.

Şi îţi mai oferă nişte a- 
mintiri oraşele germane, ca
re te impresionează şi pe 
care nu le poţi uita : imen
sele parcări subterane şi 
etajate, unde îţi poţi lăsa 
în siguranţă maşina -  pen
tru 2 sau 4 mărci şi mai 
ales bogăţia de fiori din 
balcoane şi din ferestre, 
înseşi perdelele fiind astfel 
făcute îneît să permită va
zelor şi ghivecelor cu flori 
vii, multicolore, să troneze 
în_, locuinţe, în bătaia lumi
nii de afară.

E greu însă de a reda 
în scris impresii pe care 
le receptezi la întreaga 
dimensiune şi valoare nu
mai prin contactul nemijlo
cit cu universul din care !e 
extragi.

De aceea -  punct. Iar 
înfr-un nou reportaj, despre 
„Un imperiu al industriei".

SĂPTĂMINA LA TELEVIZIUNE 
(Programele I şi II)

- « LUNI, 12 AUGUST 1991
PROGRAMUL I

•  14,00 Actualităţi' •  14,20 Worldnet 
USIA •  13,20 Avanpremiera săptămînii
•  15,40 Copiii noştri — viitori muzicieni
•  16,00 Casa noastră — homo urbanfls •
16.30 Muzica pentru toţi •  17,00 Ştiri a  
17,03 Emisiunea în limba maghiară •  18,35 
Drumuri în memorie •  19,00 Tezaur •
19.30 Desene animate •  20,00 Actualităţi
•  20,35 Sport •  20,45 Studioul „E* •  21,15 
Ora adevărului. Miniştrii răspund la în
trebările dv. •  21,45 Teatru Tv. Impresa
rul din Smirna de Carlo Goldoni •  23,55 
Actualităţi •  0,10 Repriza a treia. Emisiu
ne sportivă.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a-
ntmate •  16,40 Tradiţii. Comoara Dum
brăvii Sibiului •  17,10 Veniţi cu noi pe 
programul do i! •  20,00 Super Channel
•  21,00 BBC — World Service •  21,30 
Magazin auto-moto •  22,00 TV 5 Europe. 
Jurnal (în limba franceză).

MARŢI, 13 AUGUST 1991 
PROGRAMUL I

•  10,09 Actualităţi •  10,20 Film artis
tic'. Cadet Roussellc (Franţa, 1934) •  12,05 
Super -Channel •  12,30 Desene animate. 
Lidia în jurul lumii •  13,10 Ora de mu
zică •  14,00 Actualităţi •  14,10 Vîrsta a 
treia •  14,40 Muzica pentru părinţi •  15,00 
Tradiţii •  15,20 Avanpremiera Tv. •  15,30 
Confluenţe •  16,00 Qursuri de limbi străi
ne •  16,30 Muzica pentru toţi •  17,00 Ştiri
•  17,05 Salut, prieteni! « 19,00 Serial ştiin
ţific •  19,30 Desene animate. Aventurierii 
spaţiului •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport
•  20,45 Studioul „E“ •  21,15 Ora adevă
rului. Miniştrii răspund întrebărilor dv. •  
21,45 Tcîecinemateca. Film artistic: Ia 
banii şi fugi (SUA, 1969) •  23,15 Actua
lităţi •  23,30 Super gala băietului.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 
nimate •  16,40 Documentar ştiinţific •  
17,10 Studioul de literatură •  18.10 Film 
serial. Aşii cerului albastru. Ultimul epi
sod •  19,10 Muzica azi •  19,10 Tribuna 
non-conformiştilor •  20,00 TV5 Europe •
29.30 Sport-magazin •  21,00 BBC World 
Service •  21,30 De-ale pieţei în economia 
Capitalei •  22,00 TV5 Europe. Jurnal (în 
Kmba franceză) •  22,35 Armonii corale.

MIERCURI, 14 AUGUST 1991
PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,29 Worldnet 
USIA. Peisaj american •  12,20 Imagini 
din Pakistan •  12,30 Desene animate. Li
dia in jurul lumii •  13,10 Ora de muzică
•  14,90 Actualităţi •  14,10 Viaţa spiri
tuală. Etică şt religie •  14.40 Corabia de 
aur *91 •  15,20 S.O.S. natura! •  15,50 
Cursuri de limbi străine *  16,20 Stadion
•  16,56 Tragerea Pronoexpres •  17,00 Ştiri
•  17,05 Televiziunea vă ascultă! •  17,25 
Convieţuiri •  18,25 Forum •  19,00 Arte 
vizuale •  19,30 Desene animate. Aventu
rierii spaţiului •  20,00 Actualităţi •  20,35 
Sport •  20,45 Studioul „E* •  21,15 Memo
rialul durerii •  22,25 Universul cunoaşte
rii •  23,05 Actualităţi •  23,20 Pro musica
•  0,00 Recomandări din program.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 
nimate •  16,40 Emisiunea in limba ma
ghiară •  18,00 Emisiunea Studioului de 
Televiziune Deva •  21,00 BBC World Ser
vice •  21,30 Dialog cu edilii Capitalei •  
22,00 TV5 Europe. Jurnal (în limba fran
ceză) •  22,35 Bijuterii muzicale.

JOI, 15 AUGUST 1991
PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,20 Adormirea 
Maicii Domnului •  11,15 Tele-vacanţa şco
lară •  12,45 Desene animate. Lidia în ju
rul lumii •  13,10 Ora, dc muzică •  14,00 
Actualităţi •  14,10 Oameni de lîngă noi
•  14,40 Jazz magazin •  15,30 Medicina
pentru toţi •  16,00 Cursuri de limbi străi
ne •  16,30 Ave Maria grazia plena...
•  17,00 Ştiri •  17,05 Pro Patria •  18,05 
Reflecţii rutiere •  18,20 Secvenţe Sud-Co- 
reene •  18,30 Reporter '91 •  19,00 Cultura 
în lume •  19,30 Desene animate. Aven
turierii spaţiului •  20,00 Actualităţi •
20,35 Sport e 20,45 Studioul „E" •  21,15 
Film serial. Dallas. Ep. 49 •  22,15 în faţa

naţiunii. Partidele politice •  23,00 Actua
lităţi •  23,15 Studioul şlagărelor.

PROGRAMUL II

9 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 
nimate •  16,40 Dicţionar de personaje — 
Litera A (II) •  17,10 Emisiunea în limba 
germană •  18,10 O viaţă pentru o idee
•  18,30 Concert simfonic •  21/10 BBG 
World Service •  21,30 Lumea sportului
•  21,50 Super Channel •  22,00 TV5 Eu
rope. Jurnal (in limba franceză) •  22,35 
Arhive folclorice.

VINERI, 16 AUGUST 1991 .
PROGRAMUL I . 1

•  10,00 Actualităţi •  10,20. Film artis
tic. Stupul (Spania, 1980) •  12,10 Super 
Channel •  12,30 Desene animate. Lidia jn  
jurul lumii •  14,00 Actualităţi •  14,10 
Mapamond •  14,35 Documentar artistic
•  15,05 Mondo-muzica •  15,20 Patrimoniu
•  15,50 Limba noastră •  16,20 Tragerea 
Loto •  16,30 Duplex Bucureşti-Chişinău (I)
•  16,45 Ştiri •  16,50 Emisiunea în limb» 
germană •  17,50 Invitatul săptămînii » 
18,20 Duplex Bucureşti-Chişinău (II) »
18.35 Tele-discul muzicii populare •  19,00 
Ecranul •  19,30 Desene. animate. Aven
turierii spaţiului •  20,00 Actualităţi »
20.35 Sport •  20,45 Studioul economic •' 
21,15 Film serial. Destinul familiei Ho- 
ward. Ep. 15 •  22,15 Simpozion •  23,00 
Actualităţi •  23,15 Vîrstele peliculei •  
0,00 Varietăţi muzicale •  0,35 Tele-top,

PROGRAMUL II ’

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene »- 
nimate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Magazii! 
sportiv •  20,00 Competiţia baghetelor (OI
•  21,00 BBC World Service •  21/10 Su
per Channel •  22,00 TV5 Europe. Jurnal 
(în limba franceză) •  22,35 O muzică, o ţa
ră. Itinerar bulgar.

SÎMB&TÂ, 17 AUGUST 1991 $
' ; PROGRAMUL I

m 9,00 Bună dimineaţa ! •  10/10 Actua
lităţi •  10,10 Club »Anda" •  11,20 Desco
perirea planetei •  11,30 Interferenţe spi
rituale •  12,30 Desene animate. Iidi» ftt 
jurul lumii •  13,10 Ora de muzică •  l4jOR 
Actualităţi •  14,10 7x7. Evenimentele In
terne ale săptăminii •  14,35 Tele-club #  
18/10 O melodie dintr-o sută •  19,00 Me
lodii îndrăgite •  19,15 Tricencidopcdia 
20,00 Actualităţi •  20,35 Film serM.
Maddie şi Da vid. Ep. 5 »  21,4(1 Săptibulpu 
sportivă •  22/10 Seleeţiuni dtn Festivalul 
internaţional de muzică uşoară CeŞCUP 
(Turcia) 1991 •  23.08 Actualităţi s  »4 
Film artistic. Lorna Doone (S(JA, l l P )
•  0,45 Video-discotecă •  1,00 Recomandării 
din program •  1,10 Emisiunea S tu d io u l  
de Tfeleviziune Deva.

PROGRAMUL II

9 10,00 Emisiunea Studioului de Va, 
Deva 9  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene a- 
nimate *16,40 Cercetarea ştiinţifică agri
colă «  17,00 Campionatul european de na- 
taţie •  18*30 Film artistic. „Gorila* «fi 
cowdcanii (Franţa, 1989) •  20.05 Super 
Channel *  21,00 BBC World Service *  
21/10 Super Channel o 22,00 TV5 Europe, 
Jurnal (in limba franceză) •  22,35 Sere
nade, Canţonete, melodii lirice».

/  ■ .JT

DUMINICA, 18 AUGUST 1991 ţ | -
PROGRAMUL I %

•  6,00 Emisiunea Studioului de Televi
ziune Deva •  8,30 Bună dimineaţa S ' 9

, 9,30 Clubul desenelor animate •  10,20 Film 
serial pentru copii. Vizitatorii. Ep. 8 •  
10,50 Actualităţi •  11,00 Lumină din lu
mină •  12,00 Viaţa satului •  13,30 Cintec 
şi joc •  14,00 Actualităţi •  14,10 A tlas
•  14,35 Video-niagazin •  18,30 Convor
biri de duminică •  19,00 Film serial. Dal
las. Ep. 50 •  20,00 Actualităţi •  20,35 
Film artistic. Drumul spre Bali (SUA, 
1952) •  22,25 Duminica sportivă •  22,45 
Shovv-ul de duminică •  23,10 Actualităţi
•  23,25 Maeştrii.

• PROGRAMUL II.

9 16,00 Actualităţi e J.6,15 Desene a- 
nimate •  16,40 Convieţuiri •  17,10 Cam
pionatul european de nataţie. Polo: Ro
mânia — U.R.S.S. •  18,30 Serata muzi
cală Tv. •  21,00 BBC World- Service #
21,30 TV 5 Europe, Jurnal (în limba fran
ceză) a 22,35 Cîntecul inimii mele.
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ANIVERSĂRI

•  CU ocazia aniver- 
jJ sării . 17 ani de căs- 
L nicie şi a zilei de naş- 
“  tere urez dragei mele 

soţii, "crina Duduia, 
multă sănătate, fericire 

* şi un călduros, din ini
mă, .La % mulţi a n i!“.

(4260)

IN ATENTIA ABONAŢILOR 
LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER"

Şl PRESA CENTRALA

Deoarece, independent de voinţă noastră, inter
vin unele modifieări în activitatea de difuzare a 
presei, ii rugăm pe cititorii abonaţi la ziarul „Cuvio
sul Liber", precum şi Ia presa centrală, să înţeleagă 
«  situaţie nou creată şl să aibă deplină încredere 
Că, in toate împrejurările, sîntem alături de ei, pen
tru a ie  apăra interesele cetăţeneşti şl a Ie reflecta 
Opiniile In legătură cu diversele aspecte ale vieţii 
economico-sociale cu care se confruntă zilnic.

Ofu discuţiile purtate la Direcţia de Poştă a Ju
deţului Hunedoara, a reieşit că, datorită unor greu- 
*Sţi obiective, in zilele de sîmbătă, ineepînd cu data 
de 10 august a.c„ factorii poştali din teritoriu nu mai 
prestează servicii de difuzare a presei, aceasta ur
n in d  «ă fie distribuită fn ziua de luni. Motivaţia 
Constă în faptul că din activitatea de difuzare şl 
alte prestaţii nu pot fl acoperite cheltuielile pentru 
salarii d A w  cuvenite pentru lucrul în ziua de sim- 
Mtă.

Totodată, pentru cititori facem precizarea că fn 
zilele de simbătă, la oraşe, vin zarea presei se face, 
ca şi pînă acum, atît Ia chioşcurile aparţinătoare Di
recţiei Judeţene de Poştă, comerţului, cit şi la cele 
proprii ale ziarului nostru.

23. (4273)
« VlND video Panaso

nic nou. Deva, telefon 
21673. (4274)

•  VÎND rulotă nouă, u-
tilizabilă pentru comerţ, 
turism. Relaţii telefon 957/. 
15840. (4275)

•  VlND Moskvici 415 şi
maşină de tricotat cu car
telă. Hunedoara, telefon 
20038. (159463)

•  VlND Lada 1500
(43 000 km). Deva, tele
fon 23997. (4278)

•  VÎND dormitor Luxor, 
Deva, telefon 14689.

(4279)
» VlND înscriere auto

turism Dacia 1 300 (sep
tembrie 1990), combină mu
zicală Crown şi două boxe 
de 40 W. Deva, telefon 
15664. (4270)

•  VÎND apartament două 
camere. Deva, telefon 23684

(4280)
O VlND sintetizator Korg 

—Poly 800. Deva, telefon 
25403. (4281)

•  VlND tractor U 650
cu remorcă. Deva, telefon 
27862. (4162)

•  VlND două înscrieri 
Dacia 1300 (1989 — an\- 
bele). Deva, telefon 21508.

(4254)
•  VÎND Ford Taunus, an 

de fabricaţie — 1981. De
va, telefon 18912.

(4247)
•  VÎND înscriere Dacia 

1 300 (septembrie 1989). Si- 
meria, telefon 6001.4.

(4265)
•  VÎND înscriere Dacia 

1 300 (ianuarie 1989). Ha
ţeg, telefon 957/70089.

(4264)
•  CUMPĂR maşină de 

cusut Singer, format mare, 
eventual maşină blănărie. 
Hunedoara, telefon 11822.

(4158)

DIVERSE
•  CU autorizaţia nr. 4670 

din 6 mai, 1091, eliberată

*̂ WWWJW»ERVICtl DE MICĂ Şl MARE 
PU3UCITATE LA HUNEDOARA 

Venind în întâmpinarea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, ineepînd din 2 
august 1991, ziarul „Cjvîntul Liber" prestează 
servicii de mică şi mare publicitate în această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot adresa la chioşcul propriu de 
difuzare a presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Dacia, nr. 1, lînga florărie şi Oficiul poştal 
sau la telefonul 957/16926,

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare

rezenfarii anunţului şe preia zilnic intre orele 
ŢI, iar cea cu apariţie ulterioară se preia în
tre orele 8-14. Alte relaţii puteţi obţine la a- 

• dresa sau telefonul indicate.
W W W W A VW W VVW W r r V A V .V A V .V W .W .V .

•  CELE mai frumoase 
flori şi un călduros „La 
mulţi a n i!“ pentru Rodica

♦jBSPezia Bunghet la împli- 
- Htrea Vîrstci de 41 ani, din 
r partea copiilor Mariana, 
MBettyy Mihai şi Alex.
* . (159462)

V 1 N Z A R I-l :■■■ CUMPĂRĂRI
i  O VÎND apartament 4 
t camere, etaj I, ultracentral, 
kgwraj valută, Telefon 
1*0364, Deva, sîmbătă şi 
'  eotninică. (4268)

O VlND cărămidă (15 x 
i00i manuală). Informaţii, 

■ Deva, str. Şt. Octavian Io- 
$if, nr. 18. (4267)

•  VÎND Trabant 601 pen
tru piese. Informaţii De
va, strada Cetăţii, nr. 17.

(4269)
; dV lN D  Renault 10 major, 
stare bună. Deva, str. 
M. Eminescu. bloc 33, a- 
partaihent 9, telefon 22935.

(4271)
f ' 0  VlND căţel boxer ti- 

4 grat cu pedigree. Deva, te
lefon 24425, după ora 18.

(4272)
j 0  VÎND apartament 4 
j camere, hol central, etaj I, 

zonă centrală. Deva, tele
fon 16422, între orele 21 —

CONSILIUL DIRECTOR AL F.S.N. 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

A N U N Ţ A :
Pentru alinarea durerilor provocate de inundaţii 

fraţilor noştri din Moldova, Organizaţia judeţeană 
Hunedoara a F.S.N. face un apel fierbinte către toţi 
cetăţenii şi agenţii economici din judeţ să contribuie 
cu subscripţii în bani, suma dorită depunînd-o în 
contul nr. 45A0.16.40, deschis Ia’BANCA COMERCIA
LA din Deva, precum şi cu ajutoare materiale (ali
mente, haine, medicamente) acestea primindu-se Ia 
centrele de colectare organizate la toate primăriile 
din judeţ.

U.D.M.R. DEVA
FACE CUNOSCUT :

In vederea ajutorării sinistraţilor din Moldova, 
U.D.M.R. Deva a organizat preluarea şi primeşte zil
nic, între orele 9—12 şi 17—20 (după masa cu excep
ţia zilelor de luni şi sîmbătă) donaţii în bani, obiecte 
de îmbrăcăminte şi medicamente, la sediul organiza
ţiei sale din Deva, str. 1 Decembrie, 30. Prima sumă, 
reprezentând donaţia membrilor consiliului de condu
cere, la care se adaugă cea oferită de organizaţia 
însăşi, a şi fost expediată celor în suferinţă.

de Prefectura judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia familială „PĂDU
REANCA M.D.“, cu sediul 
în Deva. (4266)

•  SOCIETATEA 
COMERCIALA 

„CAROLS- S.N.C. TI
MIŞOARA, telefon 
34238, face cunoscut 
doritorilor de autotu
risme OLTCIT că pînă 
în data de 16 august 
1991 se fac noi înscrieri 
pentru stabilirea or
dinii de livrare a ma
şinilor, valabile după 
onorarea celor înscrişi 
pe lista actuală.

In vederea luării în 
evidenţă, vă rugăm să 
vă prezentaţi în Timi
şoara, la Expo Bastion 
(intrarea dintre A.C.R. 
şi Anticariat), între o- 
rele 12—17.

(9402)

0  SCHIMB apartament 
două camere ultracentral 
proprietate cu apartament 
patru camere chirie de stat, 
central. Deva, telefoane 
18233 şi 13193.

(4178)
ÎNCHIRIERI

•  CAUT AM două 
apartamente cu cîte 
trei camere pentru în. 
chiriat. Deva, telefoa
ne 25386, 25729.

(4217)
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SIGMA S.C.S. DEVA
ORGANIZEAZĂ

Cursuri de formare în meseria de analişii 
programatori asistenţi pentru microcalculatoare 
compatibile I.B.M./P.C.

Durata cursurilor este de 10 săpfămîni, tm 
practica pe calculator se desfăşoară în Brad.

Lectorii sînt cercetători ştiinţifici cu o înal
tă pregătire profesională.

Absolvenţii vor beneficia de diploma -  
certificat eliberată de Ministerul fnvăţămîntului 
şi Ştiinţei împreună cu Centrul de Perfecţionare 
în informqtică Bucureşti şi recunoscute pentru 
ocuparea posturilor corespunzătoare.

Costul cursurilor este de 12 000 lei.
înscrieri se pot face pînă la data de 25 au

gust 1991. Locuri limitate.
Relaţii suplimentare se obţin Ia telefoane 

le 51527 ; 51641 -  Brad. (483)

„COMPUTIX" S.R.L. DEVA
b-dul Decebal, bl. R, telefon 17 167, 

oferă diverse aplicaţii SOFT :
•  Gestiunea materialelor 
O Mijloace fixe
•  Salarii personal
O Operaţii financiar—contabile
•  Desfacerea, emiterea şi urmărirea fac

turilor
•  Planificarea, optimizarea, lansarea şi 

urmărirea producţiei
•  Preţ de cost

 ̂La solicitarea dvs., după o analiză preala
bilă, se pot oferi orice alte aplicaţii SOFTWARE

(142021)

SOCIETATEA COMERCIALA

•  TINERI căsătoriţi, cău
tăm gazdă în Deva. Plata 
negociabilă. Hunedoara, te
lefon 17409 şi Deva, tele
fon 16141. (4277)

COMEMORĂRI
•  AZI, 10. august, se 

împlineşte un an de cînd 
cel care a fost

CORNELIU 
IACOBESCU

a trecut în veşnicie lăsînd 
în urmă regrete şi dor. 
Ş^ţia, ... (4,259)

•  AU trecut Ţ ani de 
eînd moartea nemiloasă 
ne-a. despărţit pentru tot- 
teâuna de bunii noştri pă
rinţi şi bunici'

CADAK FLORICA, 
şi respectiv şase ioni de 

CAD AR GHEORdHS- /  
Comem&Area vă avea loc 

astăzi, 10 august 1991, la 
cimitirul Popa Şapcă din 
Hunedoara. Dumnezeu să-i 
odihnească în pace ! Fa
miliile Cretu şi Cădar.

(159404)
DECES

•  SINTEM alături de fa
milia ing. Ciuntu Ana şi 
Viorel, la durerea prici
nuită de decesul tatălui,

CHEREŞBEDEANU 
PETRU

Colegii de la Regia Cu
prului Deva'.

V V .V .V A V .W .V A W A V .V .V .W W M 'A V .V .V .V ,*/.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE , ....

•  SCHIMB apartament 
două camere, Hunedoara, 
central, cu apartament trei 
camere similar., Ofe? eon- 
difii'avantâjoase. Huftedoa- 
ră, telefon 11622.

(410G)
ş  SCHIMB apartament 

două camere Petroşani cu ‘ 
2—4 camere sau garsonieră 
Deva. Telefon 27387, Deva.

(4276)
•  SCHIMB apartament

două camere Apahida (10 
km Cluj), cu garsonieră în 
Hunedoara saii Deva. In
formaţii Cluj, teleleii 951/ 
21952. (159461)
, •  SCHIMB apartament 

trei camere central Deva cu 
apartament similar sau ca
să în oraşul Drăgăşani. 
Telefon 956/11772. Deva.

(4182)

SIGMA S.C.S. DEVA

ORGANIZEAZĂ
Curs de perfecţionare D'BASE IV şi TUR

BO PASCAL.
Condiţii de participare: studii superioare 

de specialitate, curs de specializare în informa
tica.

Durata cursului este de o lună şi se desfă
şoară în Deva.

înscrieri pînă la dala de 19 august 1991.
Cestul cursului este de 5 003 lei.
Informaţii suplimentare la telefoane 956/ 

15431 (orele 8-15) si 956/11867 (orele 15-22).
(484)
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Str. A. Mureşanu, nr. 2
Oferă la vînzare, la preţuri avantajoase, 

următoarele mărci de autoturisme, parcată în 
spatele Casei de Cultură, pe str. A. Mureşanu, 
nr. 2, Deva.

•  Audi 100, Ford Siera D, Ford Granada, 
Ford Taunus, Opel Ascona şi Renault 18

* De asemenea, eliberează posesorilor 
de vize de intrare în Germania, Austria şi alte 
ţări -* delegaţii pentru cumpărarea de auto
turisme pe bază de licenţe, facilitând încheierea 
formalităţilor vamale la tarife reduse.

•  Firma „PRIMA" livrează ăn-gross con
centrate de sucuri" cu arome diferite (kiwi, cola, 
vişine etc.J, la bidoane de 20 litri, din care re
zultă 140 litri , suc la preţul de numai 41 lei/  
litru. - X

* Solicităm închirierea zilnică a unui mij
loc de transport mărfuri de minimum 10 tone 
capacitate.

Cei interesaţi se vor adresa la sediu! fir
mei din Deva, str. A. Mureşanu, nr. 2, telefon 
19430, zilnic, 7,30-19,30. '

(485)

FILIALA „ROMSiND" DEVA

a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor 
Libere din România, cu sediul în Deva, str. Mihail 
Kogâlniceanu, nr. 4, telefon 11027,

Execută multiplicări xerox de orice fel, mă
riri şi micşorări de fermafe pe două culori, la 
următoarele tarife s

•  format A 4 pînă Ia 10 copii -  8 lei/buc.
„ 10-20 copii 7 lei/buc.
„ 21-30 copii 5 lei/buc.
„ 31-50 copii 4 lei/buc.
„ peste 51 copii 3 lei/buc. 

pentru celelalte formate preturile diferă în func
ţie de mărime.

•  Asigurăm pe bază de comandă fermă 
echipament de protecţie şi de lucru 
pentru unităţile industriale.

•  Primim comenzi de la sindicate pentru 
produse necesare Pomului de Crăciun, 
pînă fa data de 30 septembrie 1991.

(482)
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REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:' 1 700. Deva. «tr. » Decembrie. *»- t t  T. lefaane : 11275. 12157. I12&9, 11827, 25901. Telex: 722S8. Fax i 1806!
, TIPARUL» tipografia Deva, *îr. 22 Decembrie, ar. 2S7.


