
Pornind de la o seri

O poveste 
şi întortocheata...

Dl June Iosif din Rapol- 
tu Mare ne scrie : „In nu
mele meu şi al tuturor lo
cuitorilor din satul reşe
d in ţă 'de comună, vă rugăm 
să faceţi o anchetă în co
muna noastră, deoarece 
Prim ăria vrea să mute 
dispensarul uman din Ra- 
polt la Bobîlna şi noi, lo
cuitorii comunei, nu sîn- 
tem de acord, deoarece noi 
am plătit bani grei, în anii 
trecuţi, sub formă de au~ 
to im p u n e r e ia r  primăria 
în îoe să construiască un 
dispensar nou sau să-l re
pare pe cel vechi... acum 
a găsit soluţia. Bă, mai 
tnult, i-â permis unul om 
st >  ■. t aducă mo: dz d „i
demolări şi *i-i n
j*» ». rtea dispen irului s 
taie brazii din aceeaşi 
curte, iar dacă dna doctor 
şl-a manifestat dezacor
dul, omul i-a replicat că 
el are un milion de lei şi 
'valută şi poate să-şi per
mită să facă cşnste celor 
de la Primăria comunei.

ca să mute dispensarul de 
aici, iar localul respectiv 
să-l ia el şi să-şi facă o 
casă...".

Cu toate că Studioul TV 
Deva a realizat o emisiu
ne pe tema respectivă, pro- 
blen , n est ncă \ ez! 1- 
vată, existînd temerea ge- 
îer: îă  «ă r  o- iţea sar it-ir-i 

va fi mutată din Rapolt. 
Iată-ne, deci, la sediul dis
pensarului uman, dâcă poa
te fi numită astfel o  clă
dire eu pereţii coşcoviţi, 
Srnt ătrinţţl de \rarae şl u 
ii't-.i f .j tavanul spart In 
u-w-'e incăperi, într-un cu- 
vînţ -•— un spaţiu părăgi- 
nit, care la un viitor cutre
mur a r putea lesne să se 
d  ărime.

— Povestea este veche 
-şi foarte com plicată— spu
nea dna dr Gabriela Gros. 
încă mai de m ult am ce
rut Spitalului Deva, de 
care aparţinem (pînă anul 
trecut am aparţinut de Pri
mărie), să găsească o so
luţie pentru a ne muta de

ci. Interes atît din par
ii Prefecturii, cit şi a Spi- 
lului a existat, am fost 

[jutaţi, dar adevărul este 
o singură cameră pe 

:are ne-a propus-o Primă- 
«, -d sediul itesteia nu 

era o rezolvare; apoi, n i. 
s-a propus sediul . fostei 
cooperaţii de consum ca 
re «st» la  etaj, eu scară 
e terloarâ supusă intempe
riilo r: pot fi expuşi bol- 
navii şi mai vtrstnleH pe- :
i ii >1 ilui 1. • alunec * !

— Ale cui sînt cărămi- 
zile din curte ?

— A venit un om şi ne-a 
tăiai brazii, -a adus m ate
rial construieşte.. Eî «ji 
un om eu rar • nu se ixm 
*.o colabora. VAce ră are 
* îtorizaţie Probabil şi-a 
cumpărat terenul

Pe Mircea Josan, care a
i i  spui t fjţ'îri -ea >e ehulnl 
pentru construit, nu l-am 
găsit In schimb, discutăm 
eu tatăl, Arghir Josan

Dumneavoa tră ..ţi 
avut ju- p. ietate alături d« 
dispen sar '

— Da. Dar eu acte nu 
am avut. Doar un "act de 
mină. Nu ştiu dacS-1 mai 
am.

ESTCRA StNA

CONTRAPUNCT

Pe marginea unei legi
Ca tot românul care se est că-.." Păi i-  ă 

zbalt> captiv m ire scepti- eşti specialist, pe ce ba- 
cism şi speroafă, am  J ir -  zâ ţi-at format părerea ? 
nutrit cu sufletul la gu- Se face aici • o confuzie 
ră, cum s-ar zice, apo- între opinie • şi impresie, 
pe a agitată * Legii p-l- C um zi eani în problema 
valtzăril, #*. st *v #Î£fc ei 1 < gîi privatizării, abia 
mMţe de contur, pfcsă >  am reufit să-mi formez 
recenta promulgare. N-t rr riteva imp? esit ?f acelea 
putea să spun că mi-am destul de nesigure şi in. 
format o opinie limpede coerente, nicidecum dam
ei, mai curină, nişte im - ne de a fi făcute publice, 
presii. Un prieten care-mi Am  priceput desigur, tn  
face cinstea dk a urmări linii ms.r.1, principiile. le- 
. i i » ,  irtţ această rubri■ gii, dat m ia*  rărne 
că m-a fi întrebat cum se obscure şi inaccesibile de- 
-a .r -& nu m am -'tort. t taliile ei tehnice, i.torr- 
ţat Intr-o chestiune atît sebi în ceea ce priveşte 
de a  itroversată. Răspun- modul de aplicare. ho, mai 
sul e simplu. Chestiunea m u lt:  am urmărit cu a~ 
atît de controversată pri- ceeaşt atenţie şi celelalte 
veşte o lege cu un foar- proiecte, zise alternative, 
te pronunţat caracter teh- Nostimada e că toate m i 
nte, pur economic, iar e- s-au părut rezonabile, 
conomia nu e domeniul ceea ce e o doxmiă cla- 
m eu : unde nu mă pri- ră că nu mă pricep, că 
cep, nu mă amestec. Nu n-am noţiunile elementa- 
i-am înţeles niciodată pe re pe temeiul cărora să

m ă pronunţ in favoarea 
RADU OOIANU

cei pata sâ-fi ded, cu pă
rerea în  otice moment,
zidind . „eu nu sînt spe- ••• ............ -
cialist, dar p ă reream ea (Continuare în pag. a  l-a)
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ÎN Ş E ^ DE PARI AMENTAR

L e g e a  c e a  m a r e  

ş i  p o l i t i e i a n r s m u i

. Cînd ' a început ..să fie  - 
suficient.de clară configu- 
niţia politică comp iri i- 
mentulut parlamentar, am 
ştiut că vom asista Inţr-o 
t i  la actul părăsirii lucră
rilor ca formă energică de 
afirmare a propriilor opinii 
ţi concepţii. 1 Acum, deoare
ce am  dobindit 0  oarecare 
distanţă ir  raport .-a acest 
act autoritar fi,- deoarece, 
e m ult mai uşor să judeci 
actele autoritare dinte-o 
perspEdSfeă .istotizată deeft: 
distr-or.perspectivă fierbim- 
te, înclin să cred că toate 
taberele au greşit. Legea 
privatizării societăţilor co
merciale nu motiva sufi
cient actul părăsirii lucrări- ■ 
lor. Ea finaliza debil de
schis ce  legea 54, contt- 
neat cu legile t5 ţ l  31 (or
ganizarea ■întreprinderilor 
mici, a regaîor autonome 
şi a  societăţilor comerciale) 
şi, desigur, ce - Legea cea 
mare a fondului fun
ciar. Adoptarea Legii pri- 
vatiz&rti panta foarte puţl-

■: Ac * p u b le n t  politice, din 
care cauză abordarea ei 
dintr-o perspectivă, politi
că excesivă anticipa un 
eşec fatal.

Cec~, a „i; stui eşec «o- 
*-i i iu f-e ţ  mirt pri 
ma oară in  istoria vieţii 
u i-l -u  i , — £  i ’ mi i,
! * la âd< . - s i  <*>•!’
agrare, despre care se ad
mite că este sună dintre 
cele mai mari creaţii le- 
gîslatuu româneşti dteva  
partide au părăsit dezbate- 
rile ft su pi rdut p-b - &■ 
de şi-fi înscrie humele prin
tre legislatori. Despre acest 
moment, documentele vre
m ii se exprimă fin  termeni 
definitivi, aşa cum i-a re
ţinut de fapt istoria na
ţională. V-om cita numai 
două paragrafe dintr-un 
mesaj al Partidului Po- 
poruhd, condus 4 -  fc  er-*- 
Iul Averescu, către ţăranii

io» rru

(Caatfnaarehi pa£-, a 3-a)

Aii -v- ’Y ^
jip iil - 
I ilf i , li

Alexander Veigel, secre- 
. tarul general a l Organiza
te i  Fălci®*',
a i M u» «i # r .
samUitldt foidoric „Ge- 
tusa*.

In vagonul restae- 
w ait:

— Ospătar, te rog o 
bere de cincizeci da 
kilom etri!..

Jtetasa“ şi drumurile 
sale europene

De-a Ivmţul anilor, an- . 
saBtfekli folcloric „Getusa” "  
al Centrului Judeţean de 
îndrum are a  Creaţiei Popu
lar» s-a impus ca Unul 
dintre cele mai reprezen- ■ 
t^rtve colective artistice 
hunedocene 4\i-A nu cea 
mai ■ valoroasă formaţie, 
care a valorificat scenic, cu 
tot respectul cui '-nil obi
ceiuri culese d<* fatra sa 
tului. In drumurile sale 
europene, apsamhlul s-a 
icni ,'n •r'4s-.*js> Spania 
Franţa, •'-<■»*»”„'> ş.i l»p cL 
rîred, ,Getusa -  fo,t oaspe 
f i *  k- i din
Grecia. ■■■. -,

— Aici, după cum ne-a 
mărturisit 4 Mm'X-v Ocoş 
nutest « .-■•'■egritî, 
blul bucurat de « cald 
primire din partea publi- 
culut grec, evidenţiind cali- 
t«f* irtistice dr*,-sL-tP — 
ale orchestrei, ala soliştilor

caii şi instrumentişti, -Ui
ţi  virtuozitatea dansatori
lor în  sulte de dansuri de 
mare varietate şi spectacu
lozitate — învirtite, haţega- 
rus brh -i, bătut* etc. 5. 
meniul Kavata a fost o săr-

bătoiuv s folclorului euro
pe U5, poate şi ic* tul
că nu. s-a' făcut un clasa- 
n esn.t .1 fornaaţ. ii or, ci s-a 
apreciat nrţp autentică, t!- 
neţea şi autenticitatea in- 
terpret Sr I pre pr j-zise.

- în moinent ii de faţă, 
a adăugat prof. Vasile Mo- 
lodeţ, directorul Centrului 
* :t ţ« •< de .îndruma t. a 
C «atic Populare ţi d,"i- 
jorul orchestrei, ansamblul 
se pregăteşte, pentru a ono
ra invitaţia de participare 
la Festivalul folcloric in
ternaţional de la Krems 
(Austria), invitaţie venită 
din partea Organizaţiei 
Mondiale de Folclor, cu se- 
diul la fet sdlig (Aus ria), 
organizaţie al cărei mem- 
>ru .Getusa* «sin (Să nu 

>. S ui, că Cc anul l>i ut, la 
Deva funcţionează şi o fi- 
llalâ a cunoscut®! 
zaţii, ca o apreciere toc- 
măi a activităţii desfăşura
te' de ansamblul „Getusa" 
— n.n.). Krems-ul este un 
vechi centru cu tradiţie în 

MINEI, BODEA

COmtt? (>r.fe ţ»a< » J-e;

FLASH !
I ■  TABĂRĂ. Intre 28 august 

j f  JJ septemhriefSecţiunea de ti
neret a Crucii Roşii din  Germa- 
nta. lorganizemă la Oradea o ta- 
ţifaifide formare de conducători 
d- ^.'Vp pr-i-l -* wr.-o st ţi <is C -i- 
m  Saşie, sie tineretului, La a- 
ceasti acţiune participă tineri 
din  9 judeţe transilvănene, pa
tronate de Crucea Roşie germa
nii, JXm judeţul '«metru c5*» $  
prezinţi m  tabără I» tineri, re- 

aproapt ora *-* -
hstnedorene

m  CREDEM CĂ VĂ ţhfKRB-

SEAT A  lucrarea „Conflictul co
lectiv de. m uncă şi grevă", sem
nată de gr Ch. Bre/toi şi dr A. 
Popescu. Şi, 4* «'•.-’.-jcn'.s, ,> d'v- 
m ul „ feste  A1G pentru abilităţi 
intelectuale generale* în£,c
teste it, ssite :i examenul d r ad- 
rutiere In învăpăminthl superior 
din i ,  il W 1' K'î, itpsv 1 de in 
teres este - şi cartea iui Geo 
Bogza „Basarabia, ţară de pS- 
mint*.

■  DE VEGHE LA  SĂNĂTA
TEA ŞEPTELVLUI. In ultimul 
timp locuitorii comunei Forţa se 
M w e  au toată convingerea la o- 
empaţ ia de crescători de anima
le. In  sprijinul acestei ocupaţii, 
pentru a veghea ia sănăta tea şep- 
teftthrf, (n satul centru da comu
nă s-a tuftinţet o ctrcumscripţie

sanitar-t>eterinară, încadrată cu 
medic, dai tehnicieni şi un agent 
veterinar.

■  CLEPSIDRA este numele 
i i- f t  «ct „-i *•. i Ae alimentaţie 
y*,-4:ă apărut în a ivc-i*' . v- 
merţului din municipiul Hune- 
doara. Aparţine Societăţii Comer
ciale Prexima fi şi-a propus să 
promoveze pe lista meniu o 
specialitate neaoş românească: 
sărmăluţe cu m&măliguţS. La 
mai mare.

■  FĂRĂ... REST, După ce 
eşti obligat I stai i„ coadă 3—( 
ore ca să-ţi umpli rezervorul ma
şinii eu benzină ţpentru că unii 
automobilişti vin ta pompă chiar 
şi m  butoaiele, far pompaglii se 
loc... că nu văd), mal trebuie să

aştepţi şi apă re a* di o f 
suma achitată, pe motiv . că...

n-am mărunţi, ia r  
mai aşteptaţi" Şi aştepţi, ~ ar- 
!»*>,? pînă ie J’J»-*' iezi (asta şi 

i-rH. pompagiul) şi-apai pleci fă
ră rest Daci conducerea PECO 
De ’k, este interesată să af e '.ce  
tiu lădea r- ttrCi o pH1za> furniza 
unzie detalii Faţ tul se tntîm- 
pla in seara zilei eţe- 22 august, 
în jurul orei 21,30. Porn.pcigtu.1 
• a vm  i  t n Probabil n- mai 
este la...’ modă

REPORTER

FLASH!

12 de ore 
de suspans

istorii
Extrase din

, . Conferinţa de presă . 
' a preşedinietnl U.R.S.S. 

MIHAIL GORBACIOV

în  cadrul conferinţei 
sale de presă de Ia 
c e n t r u l  de presă al 
M.AJE. al U.R.S.S., pre
şedintele sovietic, Mihail 
Gorbaciov, a declarat: 
trecut prin cea mal grea 
încordare din taţi » «  
reformă a societăţii noas
tre, după anul 1985. Ne-aua 
confnmtat, foră nici . . un  
fel de exagerări, cu  o ade
vărată lovitură de stat anti
constituţională, organizată 
de forţe reacţionare, afla- 
6e Vr< chiar mijlocul tordu» 
cerii, alături de preşedinte.

Preşedintele sovietic, Mi
hail Gorbaciov, a, putut să 
se informeze in timpul ce
lor 72 de ore de detenţie, 
d.JoctA postuniat d t  <><- 
jîx, »ccidentale special 
BB.C" Evocînd Az.crAii. sa. 
într-o vilă din Crimeea, M. 
Gorbaciov a  precizat că 
colaboratorii lui au  reuşit 
să g •.scT-ca un oţm-%i de 
ras o vechi -t Instaleze 
o antenă improvizată.

„Am reuşit astfel să 
obţinem informaţii, in pri
mul rind de la BBG“.

„Am Înţeles imediat câ 
era grav", a relevat Î*U- 
bai! Gorbaciov,

„La 19 august, la ora 6,30, 
şe u î. rzli m d« « venit să 
mă anunţe că un grup de 
personalităţi cer să mă 
vadă. Am spus că nu am 
invitat nimeni şi ei îl- 
meni nu şi-a anunţat so
sirea", a subliniat vorbi
re  ui.

M. Gorbaciov a Încercat 
atunci %& folosească un te
lefon, două tolefoane, 
trei, patrii, cinei telefoane, 
interfonul. N im ic! Totul 
era • tă ia t! „ Atunci am
înţelei că această misiune 
nu va fi pentru mine o 
mi: "iA«-

Conjuraţii -o iuşi de şe
ful
Boldin, au intrat şi l-au 
anunţat că se prezintă „In 
numele Comitetului*.

— Care Comitet 7
*- Comitetul k  Stîi p e i« 

tru Starea Excepţională.
— Cine l-a creat ? Nu

eu îici Sovietul Suprem! 
Este «ft decret \
răspuns atunci Gorbaciov, 
înainte de a refuî a să „• 
corde sprijin puciştllor — 
relatează Agehţia France 
Press* reeepţi in.,ta de 
Rompres.

'  Potrivit agenţiei TASS, 
Gorbaciov a declarat că 
puciştii i-au cerut să ce- 
deze 'prerogativele sale 
vicepreşedintelui. V Condu
cătorul sovietic i-a calificat 
„avţnturişti' .c r i  ,• listrug 
pe ei şi d i s t r a  şi ţara. 
Numai sinucigaşii, a sub
liniat preşedirÂelg U.R.S.S., 
pot să propună in prezent 
instituirea regimului tota
litar în ţară, şl le-a decla
rat că „ei nu . vor obţine 
nimic".
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REFLECŢIA ZILEI 
•  „Nimic nu te îndepârfeaxâ mai mult { 

de lume decît atunci eînd întinzi mîna frâfeas- * 
câ a umorului celor care, în aceasta privinţă, | 
sînt mâi ciungi decit pinguinii".

ROMAIN GARY

l CAUZA MORŢII UNOR OAMENI VESTIŢI

I

DESPRE UMOR
V

•  .Un înţelept de pe vremuri spunea că umo
rul e singura probă a gravităţii, iar gravitatea, a 
umorului. Căci un subiect care nu ar suporta zefle
meaua este. dubios, ia r o glumă care nu ar rezista 
unei examinări serioase ă r  fi, neîndoielnic, o glumă
proastă*. ■' ■

Anthony 1 Ashley Coopcr

•  „Umorul adevărat izvorăşte deopotrivă din 
inimă şi din minte ; el nu implică dispreţul şi esen
ţa  lui este iub irea ; se manifestă nu prin ris, ci 
prin zîmbetul calm, care sălăşluieşte mult mai 
adine*. /

/ Thomas Carlyle

•  .D intre toate felurile de, 
amuzante slnt anecdotele*

ivestiri — cele mai

Proverb bengalez

•  «După glume poţi cunoaşte omul, caracterul 
şi gîndirea lui, căci toate celelalte — aprecieri, 'ges
turi, afirmaţii — pot fi repetate, glumele însă tre
buie să fie proprii",

Feliks Ghuaiibog

Selecţie de ILIE LEAHU

%5£ 0 B 5 E K W  FO A R TE C L A R  

CĂ V i! D E  L A  T U R C I T

\ T U R K l ?

Desen de IOAN COSMIN DRAGOMAN

La foarte mulţi dintre 
marii comandanţi, conducă
to ri de state, diplomaţi, 
compozitori etc. se ştie 
precis cauza morţii lor. 
Astfel, drept răsplată pen
tru  descoperirile făcute de 
Cristofar Columb, regalita
tea a dispus arestarea şi 
închiderea acestuia. El a 
murii bolnav şi sărac, la 
20 noiembrie 1506, Ia 14 
ani după ce descoperise 
America. Alexandru Ma- 
cedon a m urit (323 î.e.n.) 
în  plină tinereţe, de fri
guri. îm păratul roman 
Caius Iulius Cezar a fost 
asasinat în anul 44 î.e.n. 
de un grup de complotişti, 
din care făcea'- parte şi 
fiul său adoptiv, Brutus. 
După ce legiunile romane 
din Spania şi Africa s-au 
răsculat împotriva tmpăra- • 
tului roman Nero, acesta a 
fost in anul 66 e.n. con
damnat la moarte Jprin bă
taie. Pentru a scăpă de a- 
coastă cumplită moarte, 
Nero a fugit, dar cum ur
măritorii erau pe urma lui, 
a dat ordin să i se sape 
imediat groapa, în care a 
fost aşezat, după ce şi-a 
tăiat gîtul cu pumnalul. 
Carol cel Mare, regele fran
cilor, a murit de pleure- 
zie. In 1658 este răpus de 
frigurile galbene conducă
torul revoluţiei burgheze, 
Oliver Gromwell. Regele

Ludovic al Xl-lea a murit 
în 1774, fiind bolnav de 
variolă. In 1838, la vîrsta 
de 84 de ani, a-a stins din 
viaţă, din cauza unei sep
ticemii, celebrul diplomat 
şi om politic francez Tal- 
leyrand. Celebrul compozi
tor al lumii, Wolfgang A- 
madeus Mozart, s-a stins 
din viaţă în 1791, In plină 
m aturitate ; se presupune 
că a fost otrăvit. Genialul 
compozitor Ludwig van 
Beethoven a fost răpus în 
1327 de hidropizie. Cele
brul Louis Pasteur a murit 
în 1895 din ca.uza uremiei 
şi a unei vechi . paralizii. 
Renumitul baeteriolog ger
man Robert Koch a murit 
în 1.910, din cauza unei 
insuficienţe cardiace. Cu
noscutul biolog rus ilia 
Mecinikov a fost răpus în 
1916 de un astm cardiac. 
Renumitul compozitor ita
lian G ia como Pticcini a  
murit în  1924,' din cauza 
unui cancer in g it  Cardi
nalul italian Giuseppe Mez- 
zofanti (1774-1849), custode
le Bibliotecii Vaticanului, 
care vorbea curent 39 de 
limbi şi putea traduce din 
114, a murit din cauza unei 
septicemii. Spaţiul tlpo- - 
grafic nu ne perm ite ă enu
mera şi pe alţii, tot aşa 
de bine cunoscuţi.

L MANOIU

IN CURTE • • a

Ochii i s-au umezit, lăsa
se colţul buzelor in jos şi 
trăgea aer lung in -piept... 
gata să plingă. Âvea doi 
ani şi se lovise la deget.

— Mama, Mama Oino re
pede. A lex s-a lo v it!

Intre două blocuri, ciţiva 
metri pătraţi de beton, spa
ţiul, cit mai rămine pe lin

gă maşinile parcate una lin
gă alta, este terenul lor de 
joacă. Alături, o palmă de 
grădină cu zarzavat şi flori, 
îngrădită cu sîrmă ghimpa
tă — „ştii, cind mama este 
ariciul şi tata este şarpele, 
copilul va fi sîrma ghim
pată:* — aceasta este oaza 
de verdeaţă, restul este nu
mai praf şi căldură,

„In curte..." aşa îşi cer 
voie copiii cind vor să 
meargă la joacă, tn  curte 
de-a valma, fetiţele ce şi-au 
tntins Un covoraş, cu jucă
riile rînduite pe el, băieţii 
desenînd cu creta pe faţa 
sură a betonului un şotron, 
sau două porţi de fotbal 
străjuite de pietre, cine ştie

de unde aduse* Zi de *{,«-. 
cu mici excepţii — pe o , 
ceastă palmă de beton: 
aici este universul copilăriei 

. lor. Şi ce teamă cind 
mingea zboară in grădini
ţă... doar ştiu prea pine că.- 
„nu ,e voie să calci intre 
fiori!"

Aceasta este „curtea" lor; 
mai încolo cu ctteva blo. 
cufi se mai văd urmele 
unui loc de joacă, au mai 
rămas doar cadrul unkl

-ACEST MONUMENT S A RIDICAT IN MEMORIA CELOR j  
CE AU MAI APUCAT SĂ CUMPERE KNZINA EĂRÂ COADA.

- DE C1HD AU CRESCUT PREŢURILE, NU-Ml 
AJUNG feAIW ŞÂ MĂ ÎMbÂT...

Desene de ALEXANDRU RUGESCU

leagăn rupt, un tobogan 
frint şi o bară ce a fost 
cindva cumpăna cu două 
scăunaşe— acum ţerenul e 
plin d« maşini de toate cu
lorile şi tipurile, iar groa
pa cu nisip are tn ea doar 
un conteiner imens, din 
care d in ii hoinari împrăştie 
gunoaie insipide, printre 
care zboară muştele mari 
şi verzi. Un platan, de 
vreo doi ani, cu frunzele 
rupte şi decdjit, o salcie

plingătoare ale -cărei rămu- 
rele au fost transformate 
in costum de indian.„

Dintre maşinile prăfuite, 
o „mitralieră" improvizată 
dintr-o coadă de mătură 
e îndreptată ameninţător 
Spre m in e :

— Ta-ta-ta-ta, te-am omo- 
ti t  ! Acum e pace !

— Li-ber-ta-te I Victo- 
rieeee... flutură două dege
ţele semnul attt de bine 
cunoscut. Acum e demo
craţie ! Copil, hai să ne 
jucăm de-a Democraţia şi 
Pacea I

O faţă bucălată, cu ochi
şorii întrebători, se opreşte 
în faţa m ea :

— Spune-mi, Democraţia
nu ne-ar putea da şi nouă 
o curte mare cu iarbă moa
le şi multe locuri de joa
că ? . _

INA DELEANU

SFATURI
PRACTICE

O  Frunzele de ficus şi 
alte plante de apartament 
cu frunze grase, cerate, se 
spală' cu un tampon îmbi
bat intr-un amestec de 
lapte călduţ, şi apă, în 
părţi egale. Nu faceţi gre
şeala să ştergeţi frunzele 
acestor plante cu ulei pen
tru a le reda strălucirea, 
căci porii lor se pot astupa 
cu grăsime şi moartea 
plantei prin asfixiere este 
aproape sigură.

0  Pus într-un vas cu 
apă, peştele proaspăt cade 
la fundul vasului.

0  Ouăle scoase din fri
gider sg pun la fiert în 
apă sărată, după ce m ai’ 
întîi ah fost spălate şi stro
pite cu puţin oţet.

ILIE LEAHU
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ORIZONTAL : 1) Prezentat în premie
ră absolută ; 2) Baie... pentru piele — 
Gusturi ra fina te ; 3) Are multe lipsuri
— Halterofil la... pană ; 4) De felul tău
— Pusă pe învîrteli ; 5) Curele luate din 
scurt ! — Picat... rău ; 6) Marchează un 
gol perfect valabil — Intrate în sche
mă ! ; 7) Sfîrşitul domniei regelui Soare
— Tărie marinărească ; 8) Camere de 
rezervă — Arzătoare puse la b a terie ;
9) A porni spre ieşire — Sus şi tare ;
10) Putere de reacţie.

VERTICAL : 1) Conform cu origina
lul ; 2) Face faţă cu strălucire — Proces 
verbal de divergenţă ; 3) Date pe-nţele- 
sul tuturor ! — Participare la proba de 
inele ; 4) Luat ca atare — Face un tra
tament cu picături; 5) îngropată de vie
— _E bel mâi simplu ; 6) Cîteva aci de
fa ţa ! — Amplifică o slabă au d iţie ;
7) Decorul cu cristale de la capătul lu
mii Certificat m edical; 8) In criză de

timp — O situaţie de neînţeles; 9) Ple
cat la  mare — E un dolce vita ; 10) Und... 
din gros. VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„TATONĂRI" APARUT IN ZIARUL 

DE SIMBATA TRECUTA:
1) PREPARATOR ; 2) RAMA ; GLU

MA ; 3) EDICT — BLAM 4) VISURI 
— ETI ; 5) IO — RAŢOI — F ; 6) Z — 
TASAT — TI ; 7) IMA — ANEMIG ■ 
8) BARA — ILARA ; 9) IRITA — IŢIT 5 
10) LOIALITATE.

1. . . .  Rc7 +
2. Cec6 mat..-

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
Alb : Rdl, Del, Td6, Ce3, Ch3, 
Negru : Rh5, p : e7

ŞOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SIMBATA TRECUTA i

1. DfS ! Rc5 +
2. Cec6 mat..
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O poveste lungă şi întortocheată-
(Urmare din pag, D

— Cind şi de la cine 
aţi cumpărat ?

— Acum 20—25 de ani, 
de la M ărunţ Viorica.

—- Ce se inţimplă acum 
este normal, legal ?

— El (băiatul - -  n.n.)
s-a dus şl a făcut acte in 
regulă la Primărie, Cu 
maieă-sa. Pe mine nu m-au 
chemat. '<

Intr-adevăr, povestea în
cepe să se complice. Mai 
vîrstnicii satului spun că 
în sediul respectiv ă  fost 
cîndva şcoală; ei aici au 
învăţat. Exista un gard pe 
mijlocul actualei curţi, ce 
despărţea şcoala de pro
prietatea familiei Mărunţ 
şi apoi a familiei Josan. 
Numai că - a r fi existat 
cîndva şi o înţelegere (o 
învoială) între autorităţile 
locale şi proprietar, acesta 
din urmă renunţînd la 
curte în schimbul unei su
prafeţe egale de grădină, 
NU l-am găsit acasă pe dl 
Fiiip, fost primar timo în
delungat şi care, după cum 
f") s-a spus, a r putea re
zolva această dilemă. ,v 

Am discutat în schimb 
cu* mulţi alţi săteni. Iată 
cîteva p ă re ri: „Dispensa
rul să rămînă aici, să nu 

î  mute niciunde. Primă- 
să găsească o soluţie, 

acolo a fost şcoala veche. 
Terenul lui (al celui ce zi
ce că-i proprietar — n.n.) 
a r  fi în spate, nu aici* (dl

Octavian O ană); „Ar fi o 
greşeală pe care nici Dum
nezeu n-ar putea s-o ierte" 
(preot pensionar Inocenţiu 
T iru ţă ); „Adică din comu
nă să se mute la sat 7“ (E- 
milia Filim on); „Eu am 
65 de ani şi-s beteagă. Da
că  se mută, eu ce fac ?* 
(Patrafina S im a); „Cel pu
ţin  brazii să nu-i fi tăiat... 
De atîţia ani de zile nu 
s-a făcut nici local nou, nu 
s-a reparat nici cel vechi* 
(Maria Lascău).

.... Se pare că cineva a sus
ţinut cu tărie, ori a avut 
interesul să lanseze zvo
nul cu... mutarea la Bo- 
bîlna. deoarece subsemnata 
nu în acest sens formula
sem întrebarea.

Cu toate că am revenit 
de mai multe ori la P ri
mărie, nu l-am găsit pe dl 
primar. „Gura-satului" spu
nea că... se. ascunde (? !). 
Discutăm totuşi Cu persoa
nele pe care le găsim în 
birouri. Dna Hortensia Ju 
ne ne informează că s-a 
găsit soluţia ca dispensarul 
să fie mutat în două ca
mere ale Primăriei. „De 
la bătrtnii din sat am în
ţeles că nu-1 proprietatea ' 
celui care construieşte* — 
a adăugat, II găsim aici 
pe dl jurist Romulus Oa
nă. Nu este salariat ai Pri
măriei, dar face parte din 
comisia de împroprietărire 
şl ţine să sublinieze: „Am 
văzut actul de proprietate: 
act autentic, încheiat de 
Notariatul de Stat din De

va. intre proprietarii Mă
runţ Teodor şi îgna Vio
rica (fraţi) şi cumpărăto
rul Josan Mircea... Ar fi 
cea mai grea pşlmă, ar 
constitui o ruşine, pentru 
sat să fie m utat de aici 

i dispensarul. Părerea mea 
este că cetăţenii a r putea 

ţ contribui cu muncă neca
lificată, a r putea procura 
pietriş, nisip şi chiar var...*.

Deoarece există nelinişti, 
întrebări în legătură cu 
contribuţia bănească a să
tenilor, din anii dictaturii, 
presupunîndu-se că s-au a- 
dunat 300 000 lei anual, o 
rugăm pe dna contabil Ma
ria Oană şi pe dl prim ar 
Florian Silvăşan. să facă 

’ cuvenitele precizări ulte
rioare, prin presă, referitpr 
la  sumele adunate şi lă 
destinaţia acestora. C u a- 
tît mai • mult sînt nemul
ţumiţi sătenii cu cît au 
fost amăgiţi la vremea res
pectivă cu prămisiunea 
construirii unui nou local. 
Chiar dacă dispensarul are 
alt patron, Prim ăria n-ar 
trebui să trateze CU indi
ferenţă această problemă 
vitală a sătenilor. Am mai 
reţinut o propunere ce ni 
s-a părut foarte interesan
tă :  mutarea în sediul fos
tului C.A.P. O idee de luat 
în seamă. In definitiv, nu 
tot a satului a fost şi a- 
cesta ? Înfiinţarea unei vii
toare asociaţii agricole nu 
va necesita, oricum, între
gul spaţiu al fostei unităţi 
C. A .P .!

c e a  m a r e

Ş i
(Urmare din pag. t)

din Ardeal: ,JŞi-n vreme 
ce oamenii guvernului Ave- 
rescu lucrau zi şi noapte lă 
înfăptuirea legilor, pe cari 
le aştepta ţara, deputaţii 
din partidele contrare nu 
au făcut altceva dectt au 
căutat cearta cu luminarea. 
S-au făcut luntre şi punte 
ca să treacă vremea şl să 
Jună beţe-n roate, peniru 
ca nici guvernul să nu 
poată isprăvi nimic. Iar la 
urma urmelor, dud  au vă
zut că mulţimea deputaţi
lor din tabăra generalului 
Averescu sunt gata cu le
geapăm tnturilor şi încep 
s-o voteze, atunci partidele 
din opoziţie s-au sculat şi 
au ieşit frumuşel afară din 

'Tcasa ţării. Să ştiţi dar, 
fraţilor, că legea pămîntu- 
rilor s-a adus fără votul 
deputaţilor Partidului Bră-

tianu. numit ,,partid fiber 
ral", şt votul deputaţilor 
ardeleni din aşa-zisul 
Partid Naţional", adică 

tabăra cea micuţă o dom
nului Maniu, cari toţi au 
ieşit afară îna in te . de vo
tare. Ce partid „naţional" 
este acela, care-n ceasul 
istoric d n d  se aduce legea 
cea trial însemnată pentru 
naţie, el fuge afară şi nu 
votează ?".

Poate că asemenea jude
căţi ar putea antrena suges
tii c« privire la situaţii
le comportamentului po
litic parlamentar actual. 
Este, desigur, o problemă, 
Insă autorul acestor rinduri 
invocă o declaraţie de aco
perire prea cunoscută pen
tru a fi refuzată. Orice a- 
semănări cu realităţile de 
azi sînt intîmplătoare şi 
cititorul le face, dacă le 
face, pe propria lui răs
pundere.

„G etusa"  şi drum urile 
sa le  eu ro p en e

(Urmare f ia  pag,, I)

organizarea de manifestări 
folclorice de anvergură,

— Vă rugăm să oferiţi 
cititorilor ziarului cita va 
detalii privind ansamblul.

— Orchestra de muzică 
populară este de-acum 
binecunoscută, ca de alt
fel şl formaţia de dansuri. 
Dintre solişti menţionez pe 
apreciatul Drăgan Munteah, 
Ana Banciu, instrumentiştii 
Ovidiu Demea, Domin Cor- 
cheş, Dorel Sparios.

— In ce perioadă va a- 
vea loc festivalul ?

— Intre 28 august — 2
septembrie, dar am fost 
invitaţi cu cîteva zile mal 
devreme pentru alte cîteya 
spectacole în zona Krems— 
Viena, . ■ . .. : *.
• — In  perspectivă ? a
; — Probabil — participa

rea la Festivalul folcloric 
internaţional de la Soci 
(U.R.S.S.), dacă actualele 
evenimente din ţara vecină 
se vor linişti.

— Vă dorim succes 1

SĂPTĂMINA LA TELEVIZIUNE 
(Programele I şi II)

Pe marginea unei legi
(Urmare f ia  pag,. 1)

uneia sau alteia. In a- 
ceastă situaţie, nu-mi ră- 
mîne de'cit să adopt ati
tudinea spectatorului la 
un meci. Civilizat şi o- 
biectiv fiind, spectatorul 
îşi dă seama de pe mar
gine că ambele echipe 
joacă fair — cu micile 
excepţii inerente urmi 
meci cu miză — şi con-, 
stată că se creează faze ‘ 
spectaculoase (şi pericu
loase) atît de o parte, cit 
şi de alia. Important e 
insă cine marchează mai 
mult,, iar asta nu se va 
şti d'ecît la urmă, poate 
abia în ultim ul minut. Wo- ' 
tuşi, fără a fi  implicat 
direct, spectatorul „ţine" 
cu una sau cu alta din. 
tre echipe: se implică a- 
dică emoţional, afectiv, 
chiar dacă n-a atins ni

ciodată o minge. Nu alt
fel facem noi, nespecia- 
jiştii, in problema pasio
nantă a Legii privatiză
rii : pe temeiul unor im
presii, de pe tuşă, ne im 
plicăm afectiv de o par
te sau de alta. Personal 
„ţin" cu 'echipa guverna
mentală, adică mizez pe 
legea promulgată. Am, 
bineînţeles, şi argumente, 
dar ele sînt tot afective, 
de nespecialist. Primul ar 
fi  că aceşti oameni stnt 
de bună-credtoţă: ei au 
ceva de pierdut şi totuşi 
riscă. Asta înseamnă că 
au încredere în, varianta 
lor, căci care guvernant 
şi-ar risca poziţia pe eşi
chierul poliţie adoptind o 
lege dezastruoasă? In al 
doilea rînd, legea a fost 
elaborată cu ajutorul unor 
experţi străini, aşadar al 
unor tehnicieni puri şi 
neutri, ceea ce m i se pa

re o garanţie in plus a 
competenţei care i-a guver
nat elaborarea. In sfirşit, 
ea a întrunit aprecierile 
tuturor forurilor interna
ţionale de specialitate. 
S-a spus chiar că „e cel 
mai îndrăzneţ proiect de 
privatizare din Europa de 
Est“. Sigur, îndrăzneala 
încă nu înseamnă eficien
ţă, dar e neîndoielnic o 
premisă importantă a ei.

Efectele — bune sau re
l e —  ale legii, nu vom în 
cepe să le simţim peste 
o săptămină, nici peste o 
lună, ci, poate, peste 
vreun an. Pînă atunci, 
specialiştii, vorba lor, o 
vor „implementa", Cît
despre noi, corect e să-i 
lăsăpi să lucreze. Putem  
eventual să-i încurajăm  
sau să-i fluierăm, dar 
nicidecum să aruncăm cu 
sticle ori — ferească 
Dumnezeu! ■*— să escala
dăm gardurile dină buz
na în teren.,.

LUNI, 26 AUGUST 1961

PROGRAMUL I -

•  12,00 Campionatul mondial de atle
tism •  15,00 Actualităţi •  15,10 Calenda
rul zilei •  15,20 Avanpremiera săptămfnii
•  15,40 Copiii noştri — viitori muzicieni 
■  16,00 Cheia succesului •  16,30 Muzica 
pentru toţi •  17,00 Ştiri •  17,05 Emisiu
nea în limba maghiară •  18,35 Drumuri 
in memorie o 19,00 Tezaur •  19,30 Dese
ne ani? ate o 20,00 Actualităţi •  20,35 
Spori •  20,45 Studioul economic •  21,15 
Ora adevărului •  21,45 Teatru Tv. Ro
sei de Harald Mueiler •  22,40 Actualităţi
•  22,55 Profil muzical •  23,20 Campiona- 
natul mondial de atletism •  0,20 Reco
mandări din program.

PROGRAMUL II

.« 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene
animate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi cu 
noi pe programul doi...! •  20,00 Super 
Channel •  21,00 BBC — World Service. 
Telejurnal •  21,30 Magazin auto-moto •
22,00 TV5 Europe. Jurnal a 22.35 Studioul 
mu ticii de cameră.

MARŢI, 27 AUGUST 1991

■•'■v'.pROdRAMUL' I i: :!;

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
zilei •  10,20 Film artistic. Şcolarul zur
bagiu (SUA, 1937) •  1145 Desene animate
•  11,55 Campionatul mondial de atletism
•  14,15 Virsta a treia •  14.45 Ora de mu- , 
zică •  15,45 Actualităţi •  1640 Cursuri 
de limbi străine •  16,30 Actualitatea fol
clorică •  17,00 Ştiri o 17,05 Sala 
ten i! •  19,00 Confluenţe •  19,30 
animate •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport
•  20,45 Studioul economic O 2145 Ora 
adevărului •  21,43 Teiecinemateca. Amin
tirile unui poliţist (Franţa, 1950) •  23,95 
Actualităţi •  23,15 Meridianele dansului
•  0.00 Campionatul mondial de atletism. 
Rezumatul zilei.

PROGRAMUL îl  .

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene
animata •  16,40 Documentar ştiinţific t  
1740 Studioul de literatură •  18,10 Film 
serial: tn viitoarea timpului •. 1949 Mu
zica azi •  19,40 Tribuna non-conformiştl- 
ler a 20.00 Woridnet USIA •  2040 Sport- 
magazin •  21,00 BBC World Service. Te
lejurnal •  2140 De-ale pieţei fn econo
mia Capitalei! •  22,00 TV5 Europe. Jur
nal ş  22,35 Armonii corale.

MIERCURI, 28 AUGUST 1091 

' ; . PROGRAMUL I

•.10,00 Actualităţi •  1040 Calendarul 
zilei •  10,20 Film artistic. Grand Hotel 
(SUA, 1932) •  12,10 Desene animate •  
1245 Documentar ştiinţific •  13.05 Ora 
de muzică •  1345 Actualităţi •  14,05 Via
ţa spirituală: •  1445 Cursuri de limbi 
străine •  1545 Convieţuiri •  1545 Forum
•  1645 Lumea ideilor •  16,40 Ştiri »  16,50 
Fotbal: România — SUA. Transmisiune 
directă de la Braşov •  19,00 Arte vizuale
•  19,30 Desena animate •  20,00 Actuali
tăţi •  20,35 Studioul economic •  21,00 
Festivalul naţional de muzică uşoâră — 
Mamaia 1991 •  23,30 Universul cunoaşte
rii. 'X '-'1' X ţ ;:'

m  PROGRAMUL II

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

JOI, 29 AUGUST 1991

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,10 Calendarul 
zilei •  10,20 Tele-vacanţa şcolară •  11,55 
Campionatul mondial de atletism •  14,30 
Desene animate •  14,55 Ora de muzică •  
15,45 Actualităţi •  16,00 Cursuri de limbi 
străine •  17,30 Ştiri •  17,35 Cultura în 
lume •  18,15 în  faţa naţiunii. Partidele 
politice •  19,35 Studioul economic a 20,05 
Film se ria l: Dallas. Ep. 53 •  21,00 Festi
valul naţional de muzică uşoară — Ma
maia 1991 •  Actualităţi •  23,30 Campio
natul mondial de atletism. Rezumatul 
zilei.

PROGRAMUL II ■■ X"

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene
animate •  16,40 Dicţionar de personaje
•  17,10 Emisiunea In limba germani •  
1840 O viaţă pentru o idee •  1840 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio •  2140 
W C  World Service. Telejurnal •  2140 
Lumea sportului •  2140 Super Channel. 
Clipuri •  2240 TV5 Europe. Jurnal *  
2245 Arhive folclorice.

VINERI, 30 AUGUST 1991

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  1040 Calendarul 
zilei •  1040 Desene animate •  1045 Cam
pionatul mondial de atletism •  14,30 Ştiri
•  14,35 Mapamond •  15,00 Documentar ar
tistic •  1540 Patrimoniu •  16,00 Limba 
noastră •  16.30 Tragerea Loto •  16,40 E- 
misiunca in limba germană •  17,40 Sta
tele Unite ale Americii pe calea undele»
•  18,10 Ecranul •  18,30 Desene animate
•  19,00 Actualităţi •  1945 Studioul eco
nomic •  20,05 Film serial: Destinul fa
miliei Howard. Ep. 17 •  2140 Festivalul 
naţional de muzică uşoară — Mamaia 1991 
tn pauză: Actualităţi o 2340 Simpozion. 
Revistă de literatură şi artă o 045 Virate
le peliculei o 1,00 Campionatul mondial 
de atletism. Rezumatul zilei.

. • PROGRAMUL II

.0  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene
animate •  16,4o Tradiţii. Reconstituirea 
miei nunţi în ţinutul Pădurarilor (judeţul 
Hunedoara) •  17.10 Intîlnire cu Cristian 
Ţopescu şt invitaţii săi •  20.00 Concert 
de concerte •  21,00 BBC World Service.

2i . ’30 Super Channel. Clipuri
•  2240 TV5 Europe. Jurnal e  2245 Iti
nerar muzical: Africa (I). ***» ««•,

SIMBATA, 31 AUGUST 1991 

PROGRAMUL I

ifl »n ^  *Bună ^jndneaţa! •  10.00 Ştiri »  
î®,*".Ti.p t,op' ,n»nWep •  1140 Interferen- 
i® •  I2>10 Campionatul mondial
de atlriism •  13,30 Ora de muzică »  1440 
Sfari •  14,30 7X7. Evenimentele Intenw

*ăp.tă™ niî •  1445 Teie-club »  17 K  
Rugby: Romamâ — Scoţia * 1840 Teld- 
enciclopedia •  1940 Actualităţi •  2048 
Film serial: Maddie şi David. Ep. 7 'ş> 
a,00 Festivalul naţional de muzică usoa» ?

Mamaia 1991 •  fn pauză : A rina 
lităţi •  M40 Campionatul mondial de âs 
tletism. Rezumatul zilei •  040 Filni ar- 

«  Y*ritetorul din noapte (SUA, 1970)
•  145 Emisiunea Studioului de Televiziu
ne Deva.

PROGRAMUL II

•  10,00 Emisiunea Studioului de Tele- - 
viziune Deva •  16,00 Actualităţi •  16,15. 
Desene animate •  16.40 Film artistic S 
„Gorila" are şapte vieţi (Franţa, 1988) • '
18.00 Cercetarea ştiinţifică agricolă •  1840 
Seară de balet •  20,30 Super Channel. 
Blue Night •  21,00 BBC World Service, 
Telejurnal •  21,30 La Sept •  22,00 TV5 
Europe •  22,35 Hanul melodiilor. V

DUMINICA, 1 SEPTEMBRIE 1991

PROGRAMUL I !

•  6,30 Emisiunea Stndioului de Tele
viziune Deva •  8,00 Bună dim ineaţa! •
9.00 Film serial pentru copii : Vizitatorii
•  9,30 Campionatul mondial de atletism
•  12,20 Lumină din lumină •  13,20 Viaţa 
satului •  14,50 Actualităţi •  1540 Atlas
•  15,25 Video-magazin •  18,00 Ştiinţă şi 
imaginaţie •  18,30 Convorbiri Sie dumi
nică^ •  19,00 Desene animate * ‘ 19,30 Ac
tualităţi •  20,05 Film se ria l: Dallas. Ep. 
54 •  21,00 Festivalul naţional de muzică 
uşoară — Mamaia 1991 •  în  pauză : Ac
tualităţi •  23,30 Campionatul mondial de. 
atletism. Rezumatul zilei.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene 
animate t  16,40 Convieţuiri * 17,10 Pop 
magazin •  17,30 Oraşe şi civilizaţii. Bo- 
logna (I) •  18,00 Tele-repaus duminical
•  18,30 Serata muzicală Tv, •  21,00 BBG 
World Service. Telejurnal •  21,30 Super 
Chănnei. Concert rock cu Pete Sheîîey
•  22,00 TV5 Europe. Jurnal •  22,35 Cîn- 
tecul inimii melc.
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* Începînd de sîmbătă, 24 
august a .a , dra 11. cînd
va începe «ediţia 1991—1992 ■ v* -
tn  Campionatul Diviziei B sezonului trecut. Un meci 
Ik. fe tb tf  şi ctmtihuîrid- dificil pentruhunedorerţi.
m inkă 25 august, de la o- Dovadă c i  % m us Vlad, 
fit lÎLOO, cînd se va da star- antrenorul oaspeţilor, acor- 
ţu l desfăşurării.primei eta- d i  mare atenţie acestei 
pS tn Divizia riaţională A, partide este şi faptul c ă 'a
stadioanele vor cunoaşte urmărit două jocuri ale
din nou fream ătuf iubito-

Din jiov, ki*fotbal I

rildr de fotbal. îteprezen- 
tahta fţbastfă' tn prim a di
vizie a ţârii. P-C. Cor- 
vinul Hunedoara, va în- 
ttlm  pe teren  propriu pe 
Gloria Bistriţa, reveiaţib

Corrinuîui in cadrul pre
gătirilor ce le-a efectuat în 
această lună. Nu «e îndo
im, însă. că hunedorenii 
vor obţine victoria.

t a  Petroşani, Jiul. care 
n-a putbt evita retrogroda-

rea, va lupta acum pentru 
promovarea din nou tn 
Divizia A- Echipa, condu
cerea tehnică sînt mobili
zate pentru ca de la în
ceput Jiul să se situeze tn 
fruntea clasamentului. Pri
mul joc, ta Petroşani, cu 
C.S.M. Reşiţa poate să în
semne pasul cu dreptul al 
Jiului pentru unicul obiect 
al formaţiei petroşănene: 

■ promovarea. •
Conform Hotărîrîi BiroQ-

lui Federaţiei Române de 
Fotbal, barpmul de realizat 
pentru -echipele divizionare 
tn campionatele 1991—1992 
stntj.de 24 de puncte pen- 
tfu ”rchlpele divizionare A, 
B şi C. Formaţiile care nu 
realizează haremurile mi
nime sfiabilîte vor fi pe- 
naUzate cu numărul do 
punctg sub barem. Echipe
le din aceste divizii care 
nu vor realiza minimum 
13 puncte vot fi retrogra
date cu două trepte. Deci, 
multă atenţie i

SABIN CERBU

) * ANIVERSARI

•  IîA  cea mai frumoasă 
Vîftfă *4' 1» an!. —, sănă
ta te  fericire şi noroc pen- 
trd  Alin Gabriel Ceta, din 
partea părinţilor.

“ (4418)
•  CÎND tn buchetul vieţii 

tain adaugi tncă un tranda
fir, soţul, cumnata Olga ş l  
soăera Iţi urează un căldu. 
roa .L a  m ulţi ani t“, draga 
noastră Angela Teuth.
■ s- m m  -

•  LA aniversarea zilei 
de  naştere îţi urăm „La 
niulţl a n i s ă n ă t a t e ,  feri
cire şi împlinirea tuturor 
dcatoţetor. dragă Nuţlca 
Faraon, din partea lui Nuţu, 
Olga ^  mama.

, (159957)
0  LA am an» de In căsă

tori* Of altei cu Manuel 
TtetRoeah, părinţii şi buni- 
c R l '1 Urează „La mulţi 
a n i r  (4544)

VJN2ARI

•  VÎND staţie voci „Ver-
mona Regent 1000 H", două 
bţixe 180 W. Hărău, tele
fon 68104, între orele 8— 
I f  sau, Hărău, nr. 43. orele 
1^-S d  (4456/4459)

VIND urgent Înscriere 
Pbcte 1.300 (decembrie 
4997). Hunedoara, telefoa
ne 21294 şl 12791.

v j- ' 4 ‘ . (159960)
. %  VÎND motor Diesel 
OtMpulung. Simeria, tele- 
fe* 60604, după ora 17,

♦* .V . '■■ ■■/. (4436) ■
-»■ VÎND înscriere Dacia 

(Mit 1988) şi maşină de 
tr icotat cu cartelă. Deva, 
teiefon 16969, Intre orele 
19—22. (4504)

•  VÎND înscriere Dacia
(luna ianuarie 1989). Deva, 
b*tfevaftba Decebai, bloc 
2E,’ h'v'>*ument 158, teiefon 
lttV  - (4505)

VÎND televizor Goid- 
sta. s‘Uitat. Deva, telefon 
2255b. (4457)
. *  VfND butelie, sobă, 

ţiglă, mobilier vechi, tîm- 
plărie casă, înscriere Dacia, 
1988 sau, schimb cu con
trac t apartament Deva. Te
lefon 18378, după ora 18.

- i (4492) 
V «  S.C. „M.IJP.A." S.A. 
Grăştie livrează «n gros,' ■ 
an detaille suc ooia la  cu
tie i in condiţii avantajoase, 
între, orele 8—20. Grăştie, 
tetefpn 41574. («19)
; •  VÎND apartament trei 
Camere. decomandate Deva, 
zona pieţei, bulevardul De- 
cebal, bloc l l l ,  apartament 
10. Telefon 14271, între 
orele 19—22. (4529)
. .«  VÎND cutie : de viteze 

; în 5-trepte^ pentru Dacia. 
Hunedoara, ^telefon 18699.

(4535)
-p  VÎND înscriere Dacia 

1 300 (1990). Deva, telefon 
i «7597. (4538)

, #  GAuP. Hărău vinde 
licitaţie construcţii, în 

vineri din luna 
junele 9—12. ■ 

(4453/4454)

•  ViND apartament două
camere Deva, Dacia. Infor
maţii telefon 18683, între 
orele 15—17. ; (4556)

•  VIND gater marmură 
nou. Deva; telefon '20555, 
sau 210Ş3, zilnic.

(4548)
•  VÎND înscriere Dada 

(mai 1088), achitat 70 000 
lei. Deva, telefon 22662.

(4S4i)
•  VfND chioşc metalic

pentru alimentaţie publici. 
Informaţii Deva, telefon 
19345. . , ’ (4540)

e VIND casă cu depen
dinţa. Ilia, % Vladimires- 
cu, nr, 58. informaţii după 
ora 16, la  domiciliu.
. ' -r (4561)

PIERDERI

•  PIERDUT carnet ve
teran de război, pe numele 
Gros Aurel, e liberat de, A- 
sociaţia Veteranilor de 
Război, Deva. Jl declar 
n u l m  ■'? . (454Q .

•  PffiBDUT certificat
înmatriculare, seria X, nr. 
238660, eliberat de Inspec
toratul Judeţean^ de - • Poli
ţie Deva, pe nuşoele ţgîp- 
dea BJUsle-Mihai. D declar 
hui. (4556)

SCHIMBURI 
DE IOCUINJE

•  SCHIMB apartament
cu patru camera, etaju l !  
central, cu apartam ent două • 
camere. Deva, telefon 24596.

(«*52|
•  SCHIMB apartament

două camere, zonă cen
trală Deva, cu garsonieră, 
zonă centrali. Deva, telefon 
12194. (4549)

•  SCHIMB apartament 
patru camere confort I pro
prietate de stat, Hunedoara, 
cu apartament 2-3 camere 
Deva, exclus Micro ÎS. 
Deva, telefon 23696.

> m m
•  SCHIMB apartament

două camere Creiovu, e»  
apartam ent două camere în 
Haţeg. Informaţii Crateva, 
telefon $3*0. (4S60)

ÎNCHIRIERE

•  TÎNAÎl intelectual; că
sătorit, caut garStSriteră BÎO- 
bilată (sau parţial mobila
tă) pentru închiriat. Infor
maţii Deva, telefon 15409, 
Muzeul Judeţean Hunedoa
ra—Devei. (4537) ,

DIVERSE
. J. „-V '

. e - OFER recompensă 
200-000 400 000 pentru
cedare contract apartament 
chirie 2-4 camere. Deva, sau 
schimb apartament proprie
ta te  persooală 4 camere, 
garaj Cîmpeni cu similar 
Deva. Telefon 13894, De
va, după ora 20.

(4502)
e  OFER recompensă bu

nă (150 000—2«5 000 lei) 
pentru cedare contract a- 
partameht chirie eu "'2—3 
camere Deva, exclus Dacia, 
Micro, Aştept oferte se
rioase. Tdefon 22254. Deva.

(4538

•  AGENŢIA, de tu 
rism „EURO FR1ENDS *90' 
organizează excursii In 
Turcia, fn perioada 11—16 
septembrie 1981, « i  6 000 
le i şt 5 DM cu două cazări 
la  Istanbul. Informaţii De
va, telefon 21840, după 
OTa 19. (4530)
f .»  PROMOŢIA «colii Teh
nice Agricole Geoagiu, 1966 
(agricol şt horticol), orga
nizează In data d*  7 sep
tembrie 1991, ora 14, M tl- 
nlrea de 25 eMî la şcoală, 
cu masa festivă' la Gcoa- 
gte-Băi. Informaţii şt în
scrieri la -Şţaten Dorel, 
Geoagiu, telefon 129. Vă 
aşteptăm 1 (4539)

•  SOCIETATEA Comer- 
Ciriă '"'JnjattiEA" S.R.L. 
Arad, Sucursala Deva, ofe
ră  pentru vînzare «o gros 
următoarele produse:» att- 
m entart, Electronice, sticlă
rie, becuri import „Tesla', ■* 
cafea Wiener, rocuri eon- 
cdh trate. Informaţii zflnîc, 
10—f8, la  sediu! sucursalei 
din Iteva, str. Horla, Com- 
|*ex Comercial Vîlle 'Nol.

m m  .

. c o m e m o r ă r i

•  AMINTIM celor carp 
i-au cunoscut pe fraţii .

hrg. RADU SULARjEA 
< Şi ;

sing. AUREL SULAREA 
căT a trecut un- an şi, res
pectiv, un an -ju m ă ta ted e  

, ripd. aerau părăsit pentru 
totdeauna. Comemorarea 
duminică, 25 august 1991, 
am  J2,30, la  Cimitirul .Or
todox, str. Emirvespu, Deva. 
Nur vă uităm  niciodată.
Părinţii- i& *»i

•  CU lacriM -fo ochi, cu 
sufletele zdrobite de durere, 
comemorăm 6 săpţămini
de cfnd soarta nemiloasă 
a răp it din mijlocul nostru 
un suflet drag şi scump, 
un minunat ţaţă şl u n  ş'oţ 
de neialacuit, la  numai 49 
de agi,
. SUUGN CALUGAft, 

din Simeria. Comemorarea 
va avea lom â w in M i

Bişcgria. (451^ r-
LACRIMI şi regrete 

pentru ce l care a la ri 
âaO O M  CALlîGAB. 

acum, la  împlinirea a şase 
săptămtni de la  deces.

Cumnaţii Voica Ioan, Hor
tensia, nepoţii Dana şl Do
rel. (4550)
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•  DUREROASA desl- 
părţirea de ori ce ne-a 
fost drag. Timpul care 
frece nu poate şterge 
imaginea chipului -drag 
al celui care a  fost

M A R csţ, Ga l o ş
. La 26 august se îm
plineşte un an de la 
plecareaJn necunoscut. 
Pios omagiu. Soţia şl, 
ţopiii- (4545) •

•  ASTĂZI, 24 au
gust 1991, se împlinesc 
3 ard de cînd minuna
tul om, de aleasă no* 
bleţe sufletească

'a fli

BlDflSA NICOLAE. 
a semănat în inimile 
npastre, prin trecerea 
sa te  eţertiîtate, laerhn! 
şi tristeţe fără mar
gini. Soţia, copiii şh 
nepoţii. (9416)

•  CU inimile zdrobite dc 
durere, s<Ala Luminiţa, 
fiica Ciaudia^ cumnaţii 
Cati ş l  Cornel, mătuşa Ioa
na anunţă împlinirea, la 25 
august, a unul an de ,1a 
tcecerc» In nefiinţă „a
scumpului lor

■„,mm  FLOREA __
Nu îl vom uita niciodată.

. -  ... , _ ; ,

DECES

•  FAMILIA Feher 
aduce un pios omagiu 
celei Care a  fost o 
minunată colegă şl 
prietenă

PENCKA ANGELA, 
plecată prematur, ţa 
doar 39 de  ani, dintre 
noi. (9418)

SOCIETATEA FLORA TUR V1NUS -  OSVA

In  legătură cu Tîrgul de autovehicule de la  Sfn- 
tuhaim  comunică urm ătoareio: .

•  pentru persoanele Interesate să cumpere sau 
să vândă autovehicule, se facă precizarea că fn inte
riorul complexului este loc de parcare atît pentru ma
şinile care se expun pentru vînzare, d t  şl pentru t r i  
caro doresc aă cumpere caa să viziteze tîrgul, în  fie
care zi de sîmbătă şl duminică, în tre orele 8—13}

•  Intrarea la tîrg se face cu următoarele tarife :
— vizitatorl-cum pără to ri: 10 lei de persoană, ta 

rif în care intră şl locul de parcare pentru deţină
torii de autovehicule s

— W îai pentru fiecare autovehicul expus pentru 
vlnzăre, tarif în care in tră  formularul ş i local de

Conducerea societăţii roagă pe toţi cei interesaţi 
referitor la  tîrgul de autovehicule, să nu mal par
cheze în faţa complexului t a i  tn  alte  zona apropiate-

Tă mulţumim pentru înţelegere .fi Vă aşteptăm 
să re v « d ţi! . » ’ (S09)

LICEUL CU PROGRAM

DE EDUCAŢIE FtţICA Şl SPORT

D E V A

şfr. N. lorga, nr. 3 
Organizează In dala de 1 septembrie 1991, 

ora 9, concurs do selecţie fa GIMNASTICA 
SPORTIVA FETE, pentru clasa I.

Relaţii suplimentare la telefon 17015,
. 1525)

SOCIETATEA COMERCIALA 

„SARM1S" S. A.

cu sediiui în Deva, Pia)a Istoriei, nr. 3 t 
In conformitate cu prevederile H.G.R, nr. | 

1228/1990 ji 140/1991, orgamzeazfi în data de : 
12 septembrie 1991, ora 10, Io sediul sociefăjii j 

•  Ucitajie pentru preluarea în locaţie oe j 
gestiune a  Cabanei „Pietrele”. *

Documentaţia cu privire fa condiţiile d e j 
preluare în locaţie de gestiune poate fi consul- ! 
tată de ofertanţi, fq oficiul juridic al mcietâ- ] 
ţii, zilnic, in timpul programului, între orele •
7-—i a .  i

*

. FIU ALA „ROMSÎND” HUNEDOARA |

Ca sediul în mimiciprul DEVA, str. ŞL Kogfil- |  
niccxnu, nr. 4, telefon 956/11027

Primeşte comenzi pentru vînzare televizoare color 
marca „WALKAM* — sistem Pali Secam, diagonala 
51 cm, «u antenă de cameră .şi telecomandă, ta pre
ţu l de 57 060 lei. eu garanţie pe timp «te un an. 
oiscrierea la  sediul filialei, cu acest 20 ia .su tă  şi li
vrare tn 20 zile de la data depuneri* cotnonzii.

Pc bază de comenzi ferme livrăm produsul Sl.ICK 
— 50, folosit la reducerea frecărilor 4 »  motoare, 
transmisii dă Ia autovefricnle, îmbunătăţind-' perfor
manţele şi reducînd uzurile prin depunerea de poli- 
tetraflaoretaenă (teilon) pe sdpmfeţele medatfoe, ca o 
peliculă extrafină şl fogţrte glisantă. prnspcchiF poate 
fi cumpărat de la sediul firmei, Ia preţul ̂  de T Iei 
sau consultat la faţă locului.

_De asemenea, primim comenzi şi oferim articole 
de inabrăcărniuie, încălţăminte, eenipăment - de pro
tecţie, accesorii auto şi cadouri pentru pomul de Cră
ciun (acţiuni organizate de sindicate). "

I

Cooperativa de Consul t■ n ■ 

\

EXECUTA LA C O M A N D A  t

Lucrări do croitori*
Monumente funerare 

• Confecţii metalice 
Produse de panificaţie şi cofetărie 
Zidărie, zugrăveli 
Obiecte din lemn 
Servicii auto

1
«EOACriA ţfl ADMINISTRAŢIA *. *796, Ovvs. str. I 

VTPARUE )
e t. a  «riefo«itel, i m  in s » . « 2 » .  u m ,  *6«64. Trie* : 78288. Fax i «8061
O m , str. u H t m a m k  V .m i l .  '


