
minînd în sfera lexicului, 
două sintagme antonime.,; 
profesfântsU dăruit — Vt- 
lător de talente.
Tteventm în „cercul 

nostru strimt". Strimt, 
deoarece, din decembrie 
’89 încoace, ne cam căl
căm pe bătături unii pe 
alţii. Mai exact, cei cu 
ponosul — citeşte muncă 
- şi cel cu fălosul. Con
cret. Şcoala Sportivă Nr. 
7 din. Deva estd inlen s 
curtata de la revoluţie în
coace. Printre alţii şi 
de un oarecare Eric Ja
mes Matson. Omul repre-

fmi repugnă exagerări
le. $1, firesc, le evit. Dşx 
munca o recunosc. De oc
naş la galere. Exerciţi'-1 
se reia. A zecea... a suta 
oară. Sudoarea curge.
f&tţ, Copilul, ar renunţa. 
Cine n-ar face-0 ?L Ochii 
antrenorului sfredelesc, 
Glaswl eade şi el ca tune
tu l Şl* copilul merge 
mai departe. Salturi, şpq- 
gaturi, săriturii Pe sal
teaua — strimtă parcă. In 
ritm îndrăcit, Bîrna — 
10 em, aşteaptă mina.

Spre e o stăpâni. 
Paralele. Inegale. De riţe 
0M ^Oîtha scapă la a’h tr^  
nimerite ?LCite sintvtnă- 
tSite?!
*Vine şt ziua „spectaco-

Asta cam miroase-
brii.. Sau pentru că-l doare 
o rrţăsea; Dacă e şă vină, 
răsplata vine. -Pentru 
midi.. Şi pentru mari ■

Ce-aţi zice, dragii*mei, 
dacă ani buni aţi îngri- 

; ji un popi. In aştepta
rea rodului. Să-i zicem 
pomului — piersic (pen
tru sensibilitatea' mai 
mare dorit a altora). Cînd,

, în sfîrşit, rodeşte, fructul 
} daţi în pirg dispare. .Luat 
! de .jurul" ce l-a jinduit 
îndelung. Metafora pomu
lui roditor. Jumătate din
comparaţia copil talentat , 3A
-pom.cit rod tentant. Hă- (Continuare in pag. a 2-a)

lului". Cu lume- multă.- 
Şi îşijderea. Cu
arb uflet strimt),
unea,... . — singur cu 
tine !■ Ba "nu! Nu doar 
eu tine l Ci cu amintirea 
ceasurilor groaznice de . 
antrenament. Şi — pata 1 . 
A fost,». Cîf de bine ? Vne- > 
orţ intr-aţita incit tabe- .. 
lele de afişa} n-o: pot o- 
răta. Veri MontreaV 76, 
Nadia, Apoi— bucuriei 
Sau lacrimi. Eventual 
podium. Un piept mic, , 
Şipc ţtcos in afară şi— 
JDetfeaft&Ae române".,. r:P 

A fost oiţe puţin din •

ae *e> îniUuplă dincoto şi 
dincoace de cortina gim
nasticii. . Feminine, . de 
data asta!

Dar piria la... lacrimi 
(de bucurie, de ciudă) 
curg ani. De privaţiuni. 
Departe (de cele mai mul
te. ori} de familie. In in
ternate speciale. Fără 
cutare fel de mâncare, fă
ră cutare dulce, fără... 
şi fără.. Munca e îndru
mată?. De .oameni cu che
mare. Şt nervi de oţel. 
Văd copilul cresdndu-te 
sub och i.Ş i nu o dată 
tremură pentru că-i fe-
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D fr f  P Â ^ lA M E im n  RQMĂNtft „A #oSt mică vacanţa 
ntard!" spun, aeuttir 
mulţi dintre elevii aliaţi; 
înte-un nou an de munci' 
şcolară. Bâr,, oare, a adus.‘ 
ea satisfacţii acelor el ivi 
care au dorit — şi au- a- 
ifta ppşibiiiţatea — să-rşi* 
peteeadi o ‘partei din re^ 
creaţia verii în taberele de 
la*munte şl de la mare?.'

am adresat-o

— In această vară au 
funcţionat în judeţ şapte 
tabere, care fac parte dht 
baza proprie. Sînt tabe
rele ele Ia Vaţăde Jos, 
Bulzeştii de Sus, Costeşti, 
Căprioara', bspruşnic, Sintâ- 
măria-Orîea şl Brădâţel; 
cu o capacitate de I 500 de 
locuri pe serie. Am avut, 
îri această vacanţă mare, 
cinci serii, trei. de cîte 
12 zile, iar două de cîte 10 
zile, de c»re au beneficiat 
■elevi di» aproape toate zo- 
nele ţării. Aprovizionarea 
s-a făcut în condiţri bundă

Discuţie consemnată de 
LUCIA UCIU

asigurăm toate condiţiile 
necesare bunei desfăşurări 
â taberelor, dar şi a pro
gramului lor instfitetlv .— 
idueăiiv.
| — Vreţi să faceţi cunos-deriie acestor mutaţii cad 

SjxtP-o buna măsură In sap-, 
cina administraţiei publi
ce locale. Procesul ferece-; 
rit preprietăţii colhoznice: 
In beneficiul ţăranilor a, 
ângăjat ţniternic efortul 
administraţiei publica. lo
cale şi nu s-ar putea spună 
că nu-1 mai angajează şi* 
acum, pine ce ultima palmă, 
de pămînt nu va fi fast tra* 
cută- de jure şi de Xacto 
în proprietatea cPl trebuie, 
Un volum Imens de cazuri 
Şl de probleme revîrţe ad-! 
mrînistraţiei publice - tHtt 
sarcina de administrâtor al 
proprietăţilor locative, care 
ăst# Inc# o proprietate de 
stat. Tină la apariţia le
gilor «are să treâcă aceăstă 
proprietate în mina oa
menilor, care vor fi. şi ia 
Rmnânia «tăpinti caselor 
în; care stau, administraţia 
publică locală va mai li 
încărcată o vreme ca p w  
codurile complicate ■ aţa 
repartiţiei şi gestiunii spa
ţiilor de locuit, .. ceea ee 
este în vibrantă contra?

ădlftiniatraţiel 
publice ţocaic, dezbaterile 
I^rlatfterttarş.1 extind teri- 
tariîle r^pnfteî Ipfr-un do-', 
mâniti' ţtnă; astăzi 
tâl riperii nimeni eă, iatfe?
S§F'-t4 vfltr îl votate crie 
iSţ 'de-ărtieole. aţe acestei 
legi, ptobiematiea dttaieftîu?
Im d  fie disriplinată ' de- 
pŞti ţ i  deiRniftv pe funda
mentele spaţluluidedrept.
Prdschlmtearea paturi! co- 
memiste â sarcinilor ad- 
irirrtritfâtîve In atribuţiile 
proprii : societăţii libere 
facă necesarii o etapă de 
tranziţie care va mai dura 
ettva timp.

Administraţia publică k>_ 
cală va trebui ăă sa ImS 
fdîa# In ‘continuare, de 
pildă, în vtaţa societăţilor 
e<sono**tee, foie«indu-se sfn- 
strumente străine econo- 
•tiet de pkiţă. JEa va delega 
roembttl&rg&ftistnalui M  
conducere —• - consiliului 
împutarttfciţiirs- statului —  
cită vreme proprietatea de 
stat nu este, dizolvata M 
alte tipuri de, proprietate;
Termeasii - acestei dizaivăFt.s 
sîpă prevăzuţi în- legile. 15
şi 91. dirt 1900. In Legea ............
privatizării, însă, păspun? (Confinuare In-pag. a 2-aî

Postfaţă la 
vacanţa 

veni
întrebarea 
dlui Dorm Crişan, direc- 
terui. Administratei Per
manente a .Taberelor Şco-. 

I lare din Deva. 
i '— In ceea ce ne priveş-; 
• te, putem răspunde afir- 
I mativ.. ţîoi ne-am stră- 
I fkiit ca,-în }imita pesjbiliT-, 
î tăţiîpr dc care; dispunem 
î şi-eu spriimfk.ifUipeeta&o 
I ţ*#ui ..Şefia*. Jmtipatţ,

cute taberele şcolare dm 
judeţ şi condiţiile oferite 
elevllor care; au benefi- 
gjgă ^  .ere de reereere în 
caji na aces-torp ? ’ '

WM4  P52Î
— Domnişoară, credeţi in dragoste !ă. prima
ere ? . . :
— NU, ddmnule.
— Atunc'i trec şi ntŞne.., ’ ( ’ s Bere *f tei IHrul, ptm  l i  m  s f̂ela, se vb» dea in «rtteral Aeroport 

dln rP«teşani, dDcct din maşmă, de că*re ^fidmoas a" riaMate Iltădet. '
- - *âto MVB© 'LAXA

jocuri, inclujdv^ţah. . ffarim tm i. 
ţp& mare nepoie- 
corespunzător pentru dgţvgltprea 
aeestei activităţi (se poţ. aduce 
noi calculatoare* cont0ex&,
#  ntile'M 'perjecţipSoptea 
găurii. tinerllorc- Cipe ii. ajută ?i 
{S. C.}. .... - ■ . -

0  PESTE'PATmj uMIMOA* 
NE DEPAŞJtftl Cooperativa da 
Consum din Deva a desfăcut că
tre populaţie, p»; acest an, măr
furi a  eăeeftvaloara ăste. au 
peste 4 mdiaaxe . 'mede :ăeh 
ctt cifra ce e foăt Stabiliţi- iniţial.

‘ jip;^ffsg^inafk itu cpre şă g&c 
sgaseă şeifiip reparate , de calitote.
■ şi diversificate, iar ţnăcelărUle 
să reintre. în .. drepturi, oarnea 
eq se. mai, Pindă prin ima-,
godinele alimentare. (E. S.f 
: . @ PROSOAPE. Uniunea , Jur 
■deţeană a Coopctaţiei de Con
sum tb deschis recent/; în-inrirda 
cooperativei dm QPtfţ, o secţie 
de croitoria serie. Secţia confec
ţionează, in principal, prosoape, 
ovini contracte CKxunităţile dfct- 
.Jttafe. dis judeţ. (T. 3.).
' 0  AMBIANTĂ, .SERVIRE
IREm0ŞÂBILS . Ea. Căfe-bariţ.
Flora",, fin oraşul Haţeg, a 

căruţ responsabil este dna Ar- 
ghire, s-au statornicit' ambianţd 
şt dţkâfrtttţatei. ijnk'ăteaeste 
frecvent solicitată pentru mitral

popo- spre. destindere qg-l ofe- ■ 
ră, idfra: - jdfddată . a cămărilor 
fiind un. srţfument in sprljfcmj 

^afirmaţiei noastre. (E.S.f. .
0  -JS&JOmt".:. „Timarul 

GheOrghC Nicoiosu, muncitor la 
Secţia Mecanică II; de la B.C. 

y.Siderurgica" Ş. A. Fhriiddoddi. a 
'şuff&it rm grav aecteeht. J: fn:i ă- 

fâtoful lul au sărit, crie^de.Sriuk- 
-bA tnecUcf <Se 'sfiţd&ăste. fi -db' 
Vidre omenie- de f le Spitalul .din 
fhjmodoară.  ̂ Chkţr şt-'dW !mUrb 
şi recunddifuţ medic briOpef din 
Braşov, Şr. ioan Zffarbmra. Dttpâ 
îndelungi eforturi, intervenţii 
cktrkrgicăle repetate, dfe. —, tâ
nărul Gftctapse Nieolosui,se şfr«- 
te bine. Ameninţaţi cu ofilirea, 
bujorii tinereţii an reapărui fî? 
r obrajii lift (1. V.). KKfOKT£«

’î -® CUŞS, :FUMdj, jujeţvlm 
Hunedoara a Cf,ucîi Boşii, îm
preună cu. Spitalul Judeţean tfe~: 
pa, organixeAŞă un s»rs pentru 
surori ăe Cruce Rbşie, Deschide
rea cursului va avea toc în ziua 
m  3 ofitu Ora 17. îh. sala de -şe-[ 
âlrrţe « spttătului .devean. 0f.it,).

. ^  &  .CAţCUtATQĂBE. za  , se-: 
&ăţ Forsmubl Democrat German 
dfn Petroşani funcţionează.. du 
bune, rezultate, uh club de atyfjgr, 
re tu studiul calculatoarelor, 0. 
PritCtâca programării, frecventa§ 
-pe tineri. „Bănea de dote*
caprfode. nu nuli puţfn de 80 ie

Depăşirea respectivă ere la ba- 
:jsăi:M principaţ strădania de
prim pe Hală aprovizionării ma- 
gazbtclor (ŞŞMfl :.
„ O  CB AH tfo m  GOSPODI
NELE DIN BRAD... Vn magazin
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Asta cam miroase-a rapt
(Urmare din pag. 1)

zintă o firmă interesată 
de soarta capiilor handi
capaţi. „Free Romanian 
Foundation..." Cică... •' Re
laţia handicapat -r- spor
tiv de perfortUanţă n-o 
văd. De. n-am eu privi
re vulturească. Dar ca 
să pricep de ce-l intere
sează pe Respectivul domn 
cea mai bună junioară a 
ţării, pot fi chiar mioa
pă. .

Fetiţa se numeşte Car
men Rusan. Vine dintr-o 
familie dezorganizată. Ta- 

, tăi — mort într--un acci
dent. Mama , cu ante
cedente penale. Capitul 
si află în tutela bunici
lor, din judeţt# Alba. 
Personajul E.J.M. cunoaş
te fmţtm,. Duce munoă 
de lămurire. * Şi...~ con
vinge. Mano. acceptă e- 
migrarec *tt*S.U.A. îm
preună cu fetiţa. Aflată 
acum la vîrsta optimă 
spre a fi lansată în ma
rile competiţii: 12 aht ?

Copilul şe destăinuia 
antrenoattei, praf. Maria
na BUang. venit ma
ma; zice că actele sini 
făcute ; dar eti 'ntţ vteau 
să plec...". Cu ăn prece
dent asemănător în ca
rieră, antreu#ţfr-eâ : con
tactează familia, (fure, e- 
vident, neăgă. -Prostii 
invenţii..." spune mama. 
Bunicii se opun şi ei ple
cării. Şi tutela asupra co

pilului le aparţine. Dar, 
r printr-o acţiune judecă
torească,, mama îşi poate 
redobindi copilul. Ma
rna, care timp de şase 
uni, de etnd Carmen se 
, află la Şcoala Sportivă, 
n-a ştiut ce înseamnă să-l 
cumpere un ciorăpel. „Am 
luat fetiţa, acasă, cind a 

• fost bolnavă; să-i admi
nistrez la timp antibioti
cele".

Ţinăra antrenoarc este 
indignată* „Am .ajuns să 
lucrez pentru export! Şi 
mie m t s-au oferit con
tracte in străinătate. Plă
tite gras. M̂ anţ. , întors,

■ insă, acasă".
„Ce soluţii vedeţi, dnă 

M.B.?!“. „Cea mai efi
cientă : cointeresarea ma
terială în ţară. A doliu
lui şi a antrenorului, Ştiţi 
care-mi este leafă acum?! 
Şase mii de tei. Care vor 
deveni, probabil, 9 mii 
din toamnă. Plrlă una- 

. alta, mi şe reţine retro-- 
activ plata cu ora • dih 
anul şcolar trecut! Aces- 
ta-i motivul pentru care 
antrenorii români tmpin- 
Zeşc .lumea. «Nu se poa
te mai mult /» — ni se 
răspunde la solicitări. Al- 

s tă soluţie : o reglementa
re legală, eventual in fra
za. unui contract, a. rela
ţiei şcoală — antrenor — 
copil. . Pentru că ochii 
părinţilor — care văd- că 
dincolo se cîştigă mai bi
ne - - n u  pot fi închişi.

Şi, de ce nu, să nu se 
mai permită oricui să 
se apropie de copii". Cul
mea ! Aflu că unii dintre 
curioşi au avut chiar per
misiunea scrisă a Federa
ţiei Române de Gimnasti
că spre a-şi băga nasul 
peste tot.
■ Parc-aud! ’ „Păi, ce fa

cem cu Declaraţia Drep
turilor Omului de la Hel
sinki, întării^ la Confe
rinţa de la Vidna... ş,a.m,d., 
ş.a.m.d. Părintele îşi poa
te duce copilul—campion 
unde doreşte". Subscriu! 
Dacă prea -să şi-l antre
neze pe o banchiză. pola
ră, TfrUre, declt! , Dacă-i 
şurlde a-l vedea dîhâu-se, 
huţa cu lianele de la tro
pice — la fel... Dar ce\ 
dare culege rodul muncii 
altuia, să plătească ! Mo
dic, dar pentru fotbalişti 
s-a plătit. Pentru “ceilalţi 
sportivi, de ce nu s-ar 
proceda la fel ?! Uităm 
că în econohiitt de piaţă 
totul se plăteşte ?!

Nu pe ascuns, cu aju
toare fictive ; — pulbere 
în ochii naivilor. —,. jb* 
numele a tot felul de aso
ciaţii reale sau tnchipuţte, 
auzi!, cu scop umanitar! - 
Cinstit, cu cărţile pe faţă . 
şi cu portofelull pregătit 
pentru a plăti'tot ce a 
învestit ţara Io sportivul 
pe care-l âferăpe tavă. 
Altfel, gestul se cheamă 
rapt şi intră sub inci
denţa Codului Penal!

AVANCRONICA FOTBALISTICA

Etapa a VI-a a Campio
natului Diviziei A la fot
bal a început joi, 26 sep- 
tembrie a.c. cu partida 
Universitatea Craiova — 
Dinamo (1—3). Duminică, 
echipa hunedoreană Corvi- 
nul, după meciul pierdut 
pe teren propriu, are o 
sarcină dificilă, tntîlnind 
pe Poli. Timişoara. Se Ştie 
că în deplasare Corvîhul 
se mobilizează In mod e- 
xemplar. Să o facă în faţa 
echipei fostului lor profe
sor,' Ion V. ionescu ? Să 
aibă echipa o tresărite de 
orgoliu şi să recupereze 
măcar un punct pierdut 
duminica trecută? Greu de 
crezut fiindcă antrenorul 
studenţilor cunoaşte mai 7

bine ca oricare slăbiciuni
le hunedorenilor. Vom ve
dea.

Jiul, în faţa propriilor 
suporteri, va juca în com
pania metalurgiştilor din 
Slatina. în etapa trecută, 
a "obţinut un punct preţios 
la Bocşa. însă antrenorul 
Marcu e nemulţumit de 
ceea ce realizează echipa 
în teren. Jucătorii parti
cipă la antrenamente, exer
sează scheme tactice, dar 
nu prea le aplică în teren, 
unii jucători excelind îh 
driblinguri prelungite şl 
acţiuni personale, atacuri
le la poartă scăzînd din c- 
ficacitateă aşteptată. Victo
ria va fi de partea Jiului.

Sîmbută, 28 septembrie

a.c., în divizia C, Mureşul 
Deva , ‘cate a Pro
miţător campiohatid, se 
deplasează la C.U.G. Cluj. 
îşi va păstra locul I in 
seria‘-a’XI-a după acest 
meci ? - De menţiohăt%'ă ̂ i 
celelalte trei echipe aflate 
pe locurile 2—4 joacă tot 
in deplasare. Dintre divi
zionarele. O eare sînt cla
sate mai slab — C.F.R. Si- 
meria şi Retezatul Haţeg 
— prima işî dispută parti
da pe teren -propriu .fitr 
Retezatul în deplasare, la 
Anina, unde se cotigă 
foarte greu. Notăm totuşi 
schimbarea in bine ce se 
anunţă la Retezatul Ha
ţeg; Să auzim de rezul
tate bune !

SABIN CSRBU

JSi

Postfaţă la vacanta verii
(Urmare din pag. 1)

nifestat multă solicitudine, 
avind şi ajutoare de .nă
dejde. : mă,, refer la cei a-, 
proapc 50 de elevi de la 
Liceul Economic din Pe
troşani, care. In această 
vară, au făcut practică In 
taberele şcolare din jude
ţul nostru. Chiar aş dori 
ca, prin intermediul zia
rului „Cuvîntul Liber", să 
aduc sincere mulţumiri 
conducerii liceului din Pe
troşani pentru sprijinul

<Craur»> dă» pag. I).

dicţie cu principiile socie
tăţii de mîine.

Aşadar, «pefrahţg pe
care ne-o punem în efec
tele legii administraţiei pu
blice locale este -de un
entuziasm tranzitoriu. Ur
mează să dubîăm această 
lege cu legea ' alegerilor 
locale, prin care ‘puterea 
locală va, fi, pţodusă Drin 
exerciţiul democraţiei, iţr- 
mează să a-vefh, o lege a 
fuucţionarului -puWic, prin 
care personalitatea acestui 
executor al puterii va tre
ce în destinul statului de 
drept. Urmează, de ase
menea, ca un volum Imens

: 'rrnmmmmmrnal/mmmmmlm

R eform a adm inistrativă
de angarale tipice statului 
comunist să fie dizlocate 
din bugetul -de efort de
pozitat deocamdată în S3r-. 
cinjle administraţiei pu- 
blico locale.

Dar pentru câ fot ceea 
ce urmează se află mai 
înainte in proiectele Dro
piei noastre . glndiri* şi 
pentru, dă toate aceste pro
iecte ajung instrumente de 
viaţă după ce au fost întfi 
literă'5 â# lege, ne punem 
acum speranţele (dte tre
buie), în această lege dese
nată administraţiei publice 

■n!4nnaaniiiaisniiipime«tiin*

locale. La baza ei stau 
patru princţpii, enunţate 
clar în expunerea de moti
ve : principiul autonomiei 
locale, principiul descentra
lizării administraţiei pu
blice, principiul eligibilită
ţii autorităţilor şi princi
piul consultării cetăţenilor, 
inclusiv prin forma. refe
rendumului locaL Legea 
valorifică substanţial tra
diţia naţională în domeniul 
administraţiei publice, în_, 
deosebi pornind de la for
mele cuprinse în legislaţia

încă din toamna anului 
trecut, încerc un senti
ment de totală nemulţu
mire — omenesc, fireşte —# 
faţă de organizarea, orien
tarea şi finalitatea,activită
ţii actuale ăxxihducerii 
P.N.Ţ. — c.dTdin judeţul 
Hunedoara. Să snă ejrpJic.

La sfîrşitui., lunii de* 
cembrie 19Mb'. am partici
pat — e dtept — întîm- 
Plător ■ ,.■«# la. jcons fit i 
Partidului Naţional — 
Creştin şi Democraţi: care, 
.ulterior a dtergiuţ ■■'te. prin 
alianţă — P.|ţ^.--o.d.
• In acea l«n# ' de - sfîrşit 
şi1 început de &a, am por
nit cu mult entu2iA6in, con
vingere, dragoste şi afec
ţiune ia constitlurea aces
tui partid In ĵdSeţul Hune
doara. Avcaip /în jurul 
meu persoane :tinere, fără 
prejudecăţi, jaz*» - — ris- 
cînd-şi viaţa ffflWlială, pro. 
fesionaifi şi chiar pe cea 
dată de Dumnezeu — au 
trecut la realizarea idea
lurilor Partidului, cu mo
destele, sincerele şi cura
tele posibilităţi . de care 
erau animaţi.

De la bun început, ne-am 
lovit de rezistenţa şi Sn- 
căpăţînarea unor persoa
ne care Uzau şi abuzau —- 
motivat Sau nu — de tre
cutul lcjr apţţcbmvmisJt, 
deşi parte dintre' acestea 
nu puteau argumenta acest

liieru. Am spus şi repet şi 
acum. Toată stima şi res
pectul nostru pentru cei 
care au Suferii în perioa
da comunistă. Dar aceste 
persoane s-au agăţat şi 
rasgnet&at în jurul a câ
torva martiri, încercind Să 
troneze, sŞ dirijeze şi să 
dispună în cadrul Parti
dului.

Riposta firească a celor 
mai tineri — care, efectiv, 
nu prea puteau, biologic 
vorbind, avea de-a face 
cu Piteşti, Gherla, deşi au 
fpst marginalizaU şl au su
ferit în perioada comu
nistă — a fost hotărîtă şi
intransigentă, astfelcfi unii
s-au retras tn cochiliile lor. 
Evenimentele din ianua
rie J{$6 aveau să limpe
zească şi şă cristalizeze a- 
pele tulburi din activita
tea Partidului,

ţJrmare represiunii la 
care au fost .supuşi metn- 
brii PJN.Ţ.-C.D.-fn perioa
da preelectorală, un mem
bru diit conducerea pro
vizorie a partidului a tre
cut la _P.N.L., un altul s-a 
retras, speriat — refuzînd 
pur, şi simplu sfi mai ac
tiveze —- iar alţii s-au dat 
la fund.

Cei care ne-am încăpă
ţînat să rămlnem la con
ducerea partidului — su
ferind şi reiisttnd vicisitu- 
dinilor acelei perioade —

administrativă din ; anii< 
1925, 1929 şi 1936, dar are 
în vedere şl elementele de 
drept comparat european, 
cu referinţe In special la 
dreptul administrativ fran
cez şi belgian. Are, de 
asemenea, |a  bate Carte 
de la Rio de Janiero şi Car
ta de la Strasbourg — 
documente fundamentele 
de drept administrativ lo_ 
cal, elaborate în ultimii 
ani.

Moment distinct al re-, 
formei, aşadar. Legea ad- 
minlstraţiei publice locale 
deschide, după istovitorul 
centralism comunist, dru
mul reformei administrati
ve ireversibile.

competent pe care ni l-a 
dat/ .

— Aţi organizat şi ta
bere cu profil special ?

— Da, la Brădăţel a func
ţionat o tabără cu profil 
de limba engleză, timp de 
două serii. De o serie au 
beneficiat circa 40 de e- 
elevi din judeţul nostru, 
tabără în care au predat 
patru profesori din Anglia. 
Ne-am numărat printre 
puţinele, judeţe din ţarÂ 
care au organizat aseme
nea tabere Tot aici ten 
avut şi olimpicii de la chi.- 
mie; şi pe cei care au 
cucerit aurul la fazele in
ternaţionale.

— In ce măsură au răs
puns taberele hunedorene 
unor- cerinţe sociale deo
sebite? Mă refer la unele 
priorităţi privind capiii cu 
situaţii mai grele.

— Am avut în vedere şî 
astfel de situaţii La • Cost 
teşti, de exemplu, fobăra 
a fost gazdă, două serii, 
pentru 100 de copii râmaşi 
orfani In revoluţia din 
decembrie 1989, tabără 
sponsorizată -de Filiala De. 
va a Crucii Roşii. Tot aici, 
97 de copii din Peştiş, lo
calitate hunedoreană greu 
afectată de inundaţii, s-au 
bucurat de zile plăcute. A-

ceastă tabără s-a putut or- 
. ganiza prin grija. 
rii jud^ulte, bare a spon
sorizat-o. Tte ' altfel, vă 
mai pot spune că am găz
duit mulţi elevi preveniţi 

; din casete de .Cflţţttţte din 
şcolile speciale «ffii judeţ 
şi din ţară. în tabăra de 
la Lăpuşnic, prin grija 
administraţiei acesteia, 
şcolarii au beneficiat, dfo 
acest an, şi de un şteand.

— In taberele din ţară, 
de Ia munte şi de la mare. 
au fost şi eopfi hunedoreni?
. Blmdnţelesl eteca 6000 
de copii şi-au petrecut cîte 
10— 12 zile .în taberele de 
pe litoral, 1509 in cele de 
la munte, iar peste 1200 
de elevi au provenit dte 
casele de copii şi 300 din 
şcolile speciale dih judeţ.

— Ce preconizaţi pentru 
vacanţa de iarnă ?

—- Dorim ca, din această 
iarnă, să funcţionăm în 
baze- proprii, în patru ta- 
b§rt: la . Vaţa, Etelzeşti, 
Gă|srioara şi Lăpuşnic, care
dispun de pavilioane şi, 
deci, au posibilităţi de 
încălzire. Ne străduim de 
pe acum ca acestea^Să ofe- 
re condiţii optime elevilor, 
aşa incit ş| recreaţia iernii 
să* fie. reconfortantă, să- 
pufom dărui copiilor cit 
mai multe tgicurii.

c d
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nu ne-am cunoscut, în 
prealabil, şi nici nu ştiam 
de fapt, cine sin tem,' ce-am 
fost şi făcut în trecut, mo
ralitatea, cinstea şi corec- - 
titudinea de care am dat, 
sau nu dovadă — fotul 
coujugîndu-se cu ideea că 
vrem si facpm un . lucru 
bun pentru partid, dezin
teresat şi cu suflet curat. 
Că am reuşit sau nu, alţii 
pot să judece. în orice • 
caz, într-un judeţ ca Hu
nedoara, vinde frontiştii se 
consideră autoînvingători, 
(n totalitate, partidul nos
tru — şi prin .graţia" Le
gii electorale — a reuşit 
să dea Parlamentului un 
deputat, ceea ce totuşi spu
ne ceva. ‘ '• '

După oboseala acumu
lată pină în iunie 1990 şi 
acalmia ce a urmat, au 
început să apară — ca 
ciupercile după ploaie ,— 
.marii* şi .adevăraţii" ria- 
ţional-ţărănişti care, vezi 
Doamne, au suferit în tre
cut, nu au fost membrii 
p.c.r. şi, dc fapt# Ş> drept, 
ei trebuie să reprezinte in
teresele partidului.

Manevrele, josniciile şi 
mante'iterile la care s-au 
dedat împotriva celor care 
au ţinut spatele la greu, 

s pot fi modei de lecţii pen- 
fru foştii activişti de 
partid. Dureros şi' deza- 
măgţtâr- este faptul - că la 
finalizarea acestor mur
dării — alegerile din toam
na lui 1999 — a participat 
şl actualul deputat al nos
tru, care.';: pâre^se, a uitnt 
că*, cei pe care ţ-a aban
donat, i-au ajutat te fie 
sute cupola Parlamentului.- 

Alegeri tipio comuniste, 
cu listă comună prezentată 
de o persoană Care nu O 
avut nici o contribuţie ia 
organizarea şl tetărirea- 
partSdului, efi persoane ca
re nu erau membri ai 
P.N.Ţ.-C.D., aduse în sate' 
pentru numărul de voturi, 
Intr-un cuvînt un „specta
col" Ia care trebuiau să 
fie invitaţi şi membrii 
P.S.M., dacă ar fi fiinţat 
la-acea dată.
, Mobilul acestei scrisori 

nu rezidă din faptul că 
a ‘ fost ales în conducerea 
partidului din judeţ X sau -

Y şi nu alte persoane. Per
sonal nu mă simt lezat sub 
acest' aspect — fâcind par
te din conducere — ci a 
modului cum au fost tra
taţi şl judecaţi cei care In 
perioadele fierbinţi — buni 
sau mai- puţin buni — au 
pus tot sufletul la clădirea 
şi menţinerea partidului, a 
sisţwnteul' .origjnai* de 
alegeri şi, nu în ultimul 
rînd, a persoanelor alese 
în fruntea partidului. Nu 
se poate aduce nici un re
proş In ceea ce priveşte 
probitatea profesională şi 
conduita' morală a domnii
lor joi*.
• fii,, tofiişi, cum se expli
că făptui eă fesţifl 
zentant ăl F&Mi fn fostul 
C.P.U.N. a municipiului 
Deva esje ţinui din con» 
ducătorif de bază ? Unde 
a fost domnia-sa în; Peri
oada decembrie ' 1989 — 
toafhna lui 1990, eu deose
bire în perioada pre . şi 
imediat post-electerală ?:

' Din aceeaşi conducere 
face partevşi fostul' seCrfe- 
tar cu probleme de pro
pagandă al fostului U.T.G. 
din municipiul riDe/a,' fetet 
profesor de Socialism Şti
inţific şi fost şef al cul
telor. pe judeţ. Chiar nu 
s-a găsit altă persoană ?'

Cum să fie demolată sta
tuia Iui Petru Groza din 
oraş dacă în conducerea -

P.N.Ţ.-C.D. este fiul fosr 
tului administrator al ave
rilor Ivii Groza, a’ cărui as
censiune în cadrul forţifibr 
armate nu esto întîmplă- 

- toace feţă de acetee relaţii? 
fii nu. în ultimul rind, 

de pe ccteducerea partlr 
dului -şe lasă' manipulată 
şi, dirijată de unele .emi
nenţe cenuşii" fale căror 
.merite* rezid#* doar în 
faptul că vîrsta înainta
tă le-ar da acest drept şi 
m  m  .apetit" politic. porr 
niţ dintr-o vanitate îmbă- 
trfnită ? Infilţterite, . .păf- 
vHăţile sau reaua — credin
ţă sînt fo* atît da multe 

' p n  eare -nu aduc nici un 
Jgngfeiu P.N.Ţ.-C.D. din

^ n lS s ite  scrisoare se 
vrea tntr-o direcţionare şi 
corectare a activităţii aces
tuia, trecind peste ihtere- 
seie de grup sau persona
le, care, dih păcate, nu ne 
sînt străine. ' J 

Ezitarea sau întirzicrea 
în exprimarea acestor as
pecte, ie explic prin” do
rinţa de- a flu aduce- pre- 
judicii activităţii partidu
lui — considerind că ele 
puteau fi remediate,' In 
timp — însă ajfopîatele 
alegeri' electorale • recla
mau luarea acestei măsuri.

nicolae rados.
: ,, membru F.N.Ţ.-C.D.

,2
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* „Nu sîntem niciodată atît de nefericiţi pe 
cit credeai, nici *ţ|Lde, fericiţi -pe cit sperasem. 
Speranţa, m h cfa iîii tantt este. are cei pa^i avan
tajai de a ne d*C* la capătul vieţD pe un dram 
plăcut*. -7 -•

'  ROCHEFOUCAULD

DESPRE SPERANŢA

•  „Speranţa : cea mai atare şi mai dificilă vic
torie: pe care un om poate să 'o  obţină asupra, su
fletului său". . iii ■£ _ ,_
■ • G. Bcmanos

#  „Cit de sterilă e o viaţă fără iluzii, fără ilu
zii, fără speranţă". ' * ".*:t

*;v7~Vî:\. %,.■>. T ,
•V #  „Dup* furtunile sufleteşti ca şl după ale

ta*»durii, fnVj

. IR , „Patl-mi o speranţă şi vpi construi un uni.
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'Knăd,

#  „Speranţa : cea mai atare şi 
tone pe care un om 
fletului său*.

V«mM t|M S «.
•  „Speranţa, asentenea luminii licăritoare a lu

minării, înfrumuseţează şi Înveseleşte drumul; şi 
cu cit noaptea devine maiîntunecoasă, cu atît ea 
tţimite o rază mai luminoasă*. u ”

. . .  . . .  Geidsmith
Selecţie de ILDB LEAHU

T  i,~. .

I v TALENT' *■
Q muscă, dttpi ce a  ieşit 

cu chiu nu vai din căli
mara, tn care căzuse,' s-a 
plimbat pe o coală de htr. 
tie ca să-şi zbicească ari
pile. Şi rfnd a privit la , 
dtrele de cerneală lăsate 
In -urmă şi la. o pată de 
cerneală asemănătoare u- 
nuf cărăbuş; şi-a zis: '
. — Poftim î, mare lucru; 
să scrii' un articol despre. 
„Boala puterii*. Iaca am 
putut desena şi un Volk
swagen 1200.; să mai zică; 
cineva ceva. 7 ’ • • ' f

SOLUŢIE -

Un automobilist, oprit 
pe dreapta, a ridicat capo
ta motorului, pentru a cău
ta cauza opririi motorului. 
Soseşte un călător şi-l în
treabă ce hecaz are'la mo- 

. ţar. ’ :■ ■ - ■ ',;ţM ţ
- — Cred că a sărit'bolţul 
de la un piston şi a că
zut în baia de Ulei — răs
punse îngrijorat automobi
listul.

■*- Necazul , nu-i mare; 
deşffi chiulasa şi scoate bol
ţul dih baia de ulei — 
li sfătui călătorul.

Culese de *
ION D. MANOIU '

n o A c m iN M tt

— Bunicule, mai spune-mi 
o dată povestea ierbii*.

— Abia făceam primii 
paşi dud intr-o dimineaţă 
iarba mi-a spus;,, .

«Lasă-mă să te acopăr, 
lasă-mă să-ţi fiu veşmîntul 
moale...» dar i-am răspuns: 
,JntH vreau să-ţi simt cu 
tălpile goale moliciunea şi 
vreau să mă rostogolesc pe 
pajiştile calde împreună

cu alţi copii*. $1 om mai 
crescut şi iarba m-a rugat 
din nou să-mi fie acope-

rămint. dar ară fnviws-o 
•Lasă-mă tncă să-nvăţ a te 
coşii să-ţi simt unduirea 
sub ascuţişul coasei, apoi 
ascunde-mă de duşmani 
dnd trag cu puşca culcat

intre firele tale». Ani mulţi 
au trecut şi iarba mi-a 
s p u s «Iubeşti atît de 
mult Viaţa, dar Viaţa e ca 
floarea iărbii, abia de. în
floreşte şl deja s-a scutd- 
mt...», ■ .

Acum e tlrziUi aştept, şă 
vină seara, iarbă moaie 
îmi va fi veşmintul. mă 
va acoperi in curind,.. a- 
cum sînt convinsă că Viaţa 
e ca floarea .ierbii... ■ t 

> INA DELEAhU

t Se pricepe la  acordeon, 
orgă, dar cel pişi bine cîn- 
tă <jin- clarinet şi «Bii.. 
gură. Este tncă un copii, 

„d a ra  terminat — cu brio 
un liceu şi clasa «le da- 

rinet de la Şcoala d e  Artă 
din Timişoara. îndrumători 
de suflet şi meserie Ido 
fost dnii profesări-Gheor-

T A liN m P IN  ■*.,

ghe Laslo şi Coste! Mihă- 
escu, reesmascuţi-' pentru 
profesionalismul lor, pen
tru arta şl priceperea eu 
earecresc noi talente. Şl 
Cristian Siler este unul

* unul dintre, acestea. Muzi
că din Ţara Moţilor, din 
Banat, muzică românească. 
Cristian — un talent tn 

. creştere Şl devenire — dti- 
«*-=?'■ pretutindeni mesajul 
dulce al muzicii noastre 
străbune şi atît de dregi... 
(GH.LN.).

ORIZONTAZ»!-1) Luat In calcul pen
tru un anumit termen ; • 2) -Gen de ctdsă 
de urmărire ; 3) Văzuţi (n ceaţă — Emi
siune în primă audiţie ; 4) Lucruri d e  dr- 
păci — Bun aromitor; 5) Încadraţi tn . 
cimpul muncii --  Seprt epilegla un «erial
— Iniţiale cu putere de hipttdzţ in masă;
6) Predat la centru! — OwtB îri fără 
pulbşre; 7) Refrenul unei cantate ! —' Se 
plimbă cu sania Cu tentă #fraroşie; 
8) Cu prezenţă de spirit — Bunăşe&ra!; 
8) Adus la acelaşi- numitor ; 10) Pşţtrăţă-n 
saramură. 5 v J

VERTICAL: 1) Malul spart; 2) Spaţiu 
de manevră — la viaţa In serios; 3) Ma
să bogată — Primum movens al navelor 
elene; 4) Chestii;., de fler! — Luaţi de 
suflet; 5) Ştraie pentru coate goale' •§•
Ascultător contemporan al cintezelor dp 

t  aed ; 6) Auxiliar al existenţei — Rezultai 
^*la sondaj — Concurent la m arş!; 7) Ru î 

tată-n spate —.puţlnr ctar în concluzii ! r* 
Sursă de informare j-8) Aruncate pe unirii
— Evantai natural; Ş) Vestit pentru pru
denţa lu i; 10) Intrate-n mod obişnuit pe 
canal. • * ‘

I) NATALITATE; 2)-ABATE — INEL; 
3) TARAGANARE ; 4) ACT — ARC — 
EM; 5) F  — OIŢE ' — ENE ; 6) LORp — 
ARI — N m  — OALA — BT; 8) 
ASALT 4  OTtA; 9) TON — ORATOR 
10) ARlTlflKWCA. '

VASILE MOLODEŢ
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SĂPTĂMÎNA
LUNL 30 SEPTEMBRIE '

PROGRAMUL I

•  14,00 Actualităţi •  14,10 Calendarul1
zilei •  14,20 Worldnet USlA •  15.40 Copiii 
noştri — viitori muzicieni "• 1640 Casă şi 
grădina •  rl&ÎKi Muzica pentru toţi. •
17,00 Ştiri •  17,05 Emisiunea în limba ma
ghiară •  18,35 Dosarele - istoriei •  19.00
Tezaur a 19,30 Desene animate * Aventu
rierii spaţiului:* 20,00 Actualităţi * 20,35 
Sport •  20,45 Studioul economic •  21,10
Teatru Tv. Jlvanii !* de Samuri Taytor. 
Premieră pe ţară •  23,15 Cronica Paria- 
mcntului * Actualităţi •  23,45 Repriza a 
treia. - ’

: ■ ' PROGRAMUL 11 '

y •  16.00 Act«alttăţi •  -10.15 Desene ani
mate * Ţestoasele. Ninja •  16,40 Tradiţii
•  17.10 Veniţi cu noi pe programul doi la-. 
Institutul Politehnic .Bucureşti * 20,00 sier 
per Channri * Honey Wesţ (1). Serial po
liţist •  21,00 BBC World Service o 2L3p 
Magazin auto-moto * 22,08 TV 5 Europe
• Jurnal •  22,35 Studioul muzicii de câ  ' 
m eră.

MARTI. 1 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 \ 7

•  10,06 Actualităţi •  10.10 Calendarul . 
zilei »■ 10,20 Film artistic, „Zanzibar* 
(Franţa, 1989). înregistrare de pe Canal 
France •  1L55 Super Channel. Program 
de Video-clipuri •  12,20 Călătorie in Chi
na •  12̂ 15 Desene animate * Pif şi Uer- 
cule •  1340 Ora de riuzlcă •  14A0 Actua
lităţi •  14,19 Vîrsta a treia •  1440 Muzi
ca pentru părinţi * 15,00 Tradiţii. Cununa 
de seceriş •  15.20 Avanpriemieră' •  15,30 
Ş.O.S. Natura ! ' •  16.00 Cursuri «ic limbi 
străine •  UJ0 Popas folcloric la Chir* 
Teghii «1^00 Ştiri * 17,05 Salut, prieteni!
•  18,30 Cdnlhtenţe •  19,00 Concert extraor
dinar organizat ca prilejul Zilei interna- 
ţionaie a muzicii * 20,20 Actualităţi •  2045 
Spprt,* 2L00 Studioul economic. * ZLXS, 
Triecinematoca.- „Lacrimi şi felicifâri" 
<SUA, 1941). •  23,15 Cronica Parlamentu
lui* Actualităţi •  23.45 Fotbal: Steaua >~ 
Anortbosis Farmagusta, meci retur în 
Cup*. EJEJF-A. (rezumat înregistrat).

PROGRAMUL' II

, * 1540 Actualităţi £16,05 Desene ani
mate. Teştoasele Ntojţi •  1R:*0 Documen
tar ştiinţific •  I7J» Studioul de literatură
•  1840 Film seri*L „In viitoarea timpu
lui*. Ultimul episod •  1845 Fotbal: Stea
ua — Anorthosţs Famagusta, meri retur 
î* Cup* U.BJP4L Transmisiune direc
tă. •  2940 Video-sateUf •  2140 BBC 
Viorii S tH tor Tetejuraal •  2L30 Tribu
na nen-cmnforl|UştitoE •  2140 Armonii c*» 
Ml* * 2240 TV5 Europe. Jftrnal * 2245 
Be-ale pieţei In econopua Capitalei * 23,08 
SţdlWtw» programului ţ < .. ,

r*. ' PROGRAMUL $

•  A940 Calendarul 
- .. .._Ca*al Frahc* International •  

1240 De*eufr animate. Pif şi Hcteute * 
13,08 OŢ* de aWadci * 1345 Viaţa spirir 
taală * 1445 Potoul : Dinamo —Spprtuoc 
X&afcMM,- meci retur > în Cupa U.EPAu..

directă. * Actualităţi .*  
de limbi - străine •  1040

Pronqexpres •  i 1240 Ştiri •
" ~ ' OK " * ' ’ "eOiO .

* 1840 Forum •
•  1940 Arte vizuale •  18,30 Desene ani
mate. Blackatat •  20,08 ActnalRăţi O 
2045 Sport •  20,45 Studtoul economic *

serial, „La -Canare*** Ep. 5 •  ■ 
22,15 Universul cunoaşterii % XlfiO Cro
nica Pariamentalut* * Acţuatftăţ» •  23,36 
Meridianrie dansului. v?

PROGRAMUL li . .

•  16,00 Actualităţi •  1645 Desene ani
mate •  16,40 Teatre Tv. „Strigoii” îl* 
Ileorig Ibsen * 17,55 Emisiunea in limba 
maghiară * 19,30 TV DEVA •  22.00 TV 5 
Europe. Jurnal * 22,35- Bijuterii muzi
cale • 23,00 închiderea programtiiuL

-- * JOI, 3 OCTOMBRIE

r • : PROGRAMUL 1

':  •  10,00 Actualităţi * 10,10 Calendarul 
zilri » 1040 Preuniverritaria •  11,50 Su
per Channel •  12,35 DCsene animate •
13.10 Ora de muzică •  14,00 Actualităţi "* ■
14.10 Oameni dc lingă. noi *. 14,40 Jazz-*-

magazin *  14,55 Cupa mondiaRLJa. roghy. 
Angiia — Noua Zeelandă •  17,30 Pro 

Patria •  18,30 Reporter 'Ol * 19,00 Cul
tura în luine •  19,30 Desen*' animate.' 
Blackstar • ' 20,001 Actualităţi •  20^iSport 

' •  20,45 Studioul economic •  2140 Film se. 
rial. „Dallăs". Bp. 62  •  22,15 Iu faţa na- 
ţiunir. Partidele politic*» * 2345 ’ Cronica 
Parlamentului * Actualităţi •  23,30 Foi- 
bal. Rezumatele meciurilor din C 
Europene Ţtur I). *; 040 Studioul şla 
lor. , ■
: ' PROGRAMUL II. . r  . y

•  16,00 Actualităţi •  16*15 Desene ani- 
mate •  16,40 Motor! Incursiune în I«t- 
mea filmului •  1740 Emisiunea în limfe 
germană •  18,10 Clttb SP. * 18,30 Vi«l*o.: 
satelit * 21,00 BBC World Service. Trie- 
•jnmal *  2148 Lumea sportului •  2140
Stoper Channel. Clipuri * 22,00 TV5 EU-“ 
rope. Jurnal * 22,35 Folclor în concert.

VINEKL ş UOfQMDRlE
Program ul t

•  10.00 Actualităţi * 10,10 Catendarul
zilei •  1040 Film artistic. „Amintirile u- 
nui poliţist* (Franţa, 1950) •  11,35 Supe* > 
Channri •  12,35 Desene animate •  134Ş': 
Ora de muzică •  1440 Actualităţi •  1U 8  
Mapamond •  1445 Biserica din adineurl 
* 1545 Mondo-muzica •  1540 Avanpre
mieră •  1540 Patrimoniu ; *1£,00 Limb* 
noastră •  16,30 Studioul muzicii uşoare a , 
164« Tragerea Loto •  1740 Ştiri •  I74ţ] 
Emisiunea în limba germană * 1845 Invi- j 
fătul săptăminii •  1845 Tele-discui s to  
zieti populare •  19,«56 Gong! * 19*30 d«h». 
sene ahimate. Blackstar-* 20,6» ActtwR- 
tăţi •  2040 Viaţa partamentari •  2 0 4 j( 
Cupa mondială la rugbyj < Komânia 'mm 
Franţa •  22.30 Film serial. „Destinai f*4 
millei Howard"f Ep. 22 * 2348 AritoNKfi 
tSţl •  23,35 Simpozion •  0,30 Rorit.ptoio-1 
rama* - *ţ-

. : PROGRAMUL ll
•  16,00 Actualităţi •  16,15 DeMree

mate •  ltişttr Tradiţii •  17,10 1
sportiv* Cupa mondială la rugby : 
lia — Argentina' #' 20,80 Seară de
21,00 BBC World Service. Tetejnrtiaf w , 
2140 Super Chabnei •  22,00 TV 5 Eorep** 
Jurnal •  22,35 O muzică, o'ţară. ' '8- -

'SfMBATA, 5 OCTOMBRIE j
PROGRAMUL I . : ‘ S

11,10 Descoperirea planetei •  1L30 
de trecere * 12,38 Desene animate 
Ora de muzică *14,00 Actualităţi 
7X7, Evenimentele interne ale si. 
nil •  I«,â5 Tele-Cluh *18,00 Miss 
nia sport Varietăţi •  19.10 Teleereei 
dh> •  2040 Actualităţi •  28,35 FUm s>cn 
„Fantomas" ţFranţa^l9Z9). Ep. 1 •  22 
Săptămîna sportivă * 22,35 Să- ridem 
Puia Călineseu! TetoiMveriremeat •  “  
Actualităţi •  2340 «ln» artRttc.'
®»“i avtou* ;<s.ţLfe':-8|KD.-• » i.oo
discotecă •  1.20 TV DEVA

' PROGRAMUL ll

.*W
m um

tic. „Gloria* şFranţ^ 4977) *^8RM. <
Jn  cappdop>rm ^  2245 TV 5 Europe.
■ nai * 2245 Melodii de neuitat-

DUMINICA 6 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

- •  7.00 TV DEVA •  84(UBihă 
neaţa! •  940 Ciovnissima •  W4» 
serial «patra copil .„Viritotorife.:. Ep.
*. 1040 Actualităţi •  4140 Lumitofdiu h 
nă •  4240 Vtoţa tototai a 134»De 
de dragoste, de J e t- ’ o444U- AfitouL
•  ;4*40 Atlas *-*fc3S^Vi«ten ma**riw ’
t740 Ştiinţă şi Mpqghtoţhr----— *""•
miri. de duminică '*.
— Steaua în canMBbhtonl 
gistrare * 2040 ArinatRăţi « _ 
serial. „Dallas". Ep 63 •  2148 
sportivă-1.* 21.50 ,Klm artistic. iA

; m p  deosebit% CSUA, i#8lK Prem 
ţară •  2345 -Actualităţi •  23.40 
de duminică. * 7
'• "■ . ■'"1; •' • ţ •

PROGRAMUL ll

•  1648. Actualităţi * 16,15 Desene ani
mate * 16*40 Convieţuiri •  174* Ppp' -̂ » 
magazin •  17,30 Draşc şi civ4B*4Ri' *
18.00 Divertisment internaţional •  M40
Serată muzicală Tv e 21 ,m BBC World 
Service. Telejurnal * 214» Super ChanUei
•  2240 TV 5 Europe. Jurnal •  22,35 Cin-

. tecul inimii melc, . 7*
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•  'WOCtSStXpBA co- >

îr. ja tA toaM A»
•* -m

____4*  •*** , ' Ote»
* , '* 1 * 4  «r.

preţuri canvvnaWlc 
autoturisme dk» ’; im
port. <55W>

i înscriere Dacia 
" telefon'42W0.

$545)
' .'A VIND înscriere Dacia 
1 ^ ;  Qdfetie, telefon!"

felat HOfo," De^ş, sţr. Gri» 
gQ«£#B, nr. â ;  după iira 
16. (5548) -

- ^  YjtND |i?scriere Dacia, 
noiembrie iP7. Deva, te» 
leton 20542. <5549)

0  vfND şutodubă Peu-
ge& 'tâ  «Sui* eamepţiona» 
lă, capacitate transpprf 
fofo.'foiţe, |̂985,

km.^Seva, telefon 25493,

nr. 30. (5076) „ ,
•  VÎND casă ţi grădină, 

Deva, Eqiinescu îjL relaţii 
telefon 23201. (5566)

* #  Viiro-. nţatocicletă ea
ataş „SiBipeon", 30 000 lei, 
de*e% gropul. Telefon 
2647$. (5127)

f N C - + H f t l E « l
* CAVf de%»difrtftt gar

sonieră în zona librăriei 
„Ovid Densusianu"; Deva, 
telefon 22082. (5524)

• •  TINERI căsătoriţi cău. 
tăm apartamenţ sau garso
nieră de D^a,
teiefmîSMft. -’tSSlf)9 ,j i r * • ' ' >1

9  VÎND înscriere Dacia 
februar», 1987), Himeria, 
etefon 6*363. 05463 
4; VfND Dacia mo, 

Jan* polifonic Ka- 
wrgă,<feuă tna- 
ihar T* Leslie 

m . . „ . r  7, staţie «an-
^T® W, microfon di-

iiiătrlCotatHidî.
, teieeofefo porţi' 
Vesta'tenMÎistă, 

UtaVă, preţuri 
\Tetefoao^«67/

asSt) ■' • -#■ •
MAU . '

i TA tone* stare; pfcr-
•îAiUiBwagen Goli," -

'«91/20995. (5843)’ '
v u m  înscrie» Dacia 

>, *«*7, depunere î05000.
_  m *& w m  » m .  ymz)

'-m  V9SB convenabil in
stalaţie completă recepţie 

'satelit, sau părţi compo
nente. Deva. telefon 26062.
<-?#a "'ji? *>’’ ■ • ' - (5544) -ţi
»•* VlND ataş *ie gimp- 

*'2IŞv§* |»e«». de M55 -I25. ;
■y ii iCireşilor, nr. 2 (Vii- •::ţi

. Horticola S.A,
Ceva vinde purcei 4g 8—- 
w  săptămîni. Informaţii 
suplimentare la tdefoa- 
«fele iSm, 19278, <5552)

♦  VJND bostan! pentru 
?r. 218, (5531) 
-iirşep 'DJC.

stare ;

ir». P J f S D g R l
•  PIERDUT «Blfot şo- 

mfcr, pe numele Rj-ădeaii 
loan. Se declară"

•  A dispărut o iapă* suri 
«î raînzS. Informaţi! fa
mate. Cărbune Elina, sat 
Sîntămâria de Piatră, nr, 
B4# Găsitorului recompen- 
sft. (60*4). "

•  SCHIMB gar»o«erfi ca 
apartament' 2-»'l camere, 
eiclus Mlefo 15. ■ *Devt, • 
ţelcfor^ H m . (5431)

2 itameie, de«wlttfote,
. beci, sfr. I. L, Carâginfo, 
cu apartament 3 camere. 
Hunedoara, Mefon 12857, 
zilnic,; oreje 20—22, (Ş073) 

a^mtenient
t eamere, central;,. Wm»il.

apartament' în*'

pt&fsa 1 *sir.

*̂ O f E R T E  DE
, S £ R ‘V IGIJ
•  .îKGAv^Z iomHp pen

tru gătit. Dev^, sfr., A. 
Vlaicu nr, W.

_.y , i fîbnări 
oara.’ ■ telefon

.Jf AGENŢIA de tu- 
rtZn, Bsrofrîendţ ^»0
orga5uzea?ă .fixicursU 
în Turcia, în perioada 
9—14 octombrie, p r^  
7 200 iei şi 5 DM, cu 
dotm “cazări la  Istan- 
but şi Croazieră Pe 

' m^re. InîornŞâtU De
va, telefon 218®, după 
6forlŞ.'i9554) "• 1
*****

•  PARTICIPAŢI îm
preună cu Societatea 
Comercială „Eseu & 
Comp" Deva şi I.D.C.

; Timişoara la exeunâile 
jOffgaofeafo În (S-tbAi,
, Germania, l&iiă-ndA,-; 

va, telc- Austria, Spania, Gre>- 
B3..QPP1, Pefooia şi 
VH Mnţirtt Egat > trikm r 
BWtJi g». telefon 958/ 
24ţ22. t®569)-ni ^
->-J 'O ffi»l wi. ■ i

iVa, .te- 

conveşopi 0ţu
<*• «8i> wtiiig ,<»■'

.p>-•.î'-ii'î ' ‘ - 1' -v *'s. i.'
ei * i-r ■*->*.$O C lEf4ITEA -G O |lţ

■•p P
SS •* . _  . ..................., .....................................

* eanfexi f*i*4a «1^
berărti */0, c» spartaratent 
patru camere, exclus Mi
cro 5, 6, 7. Hunedoara, te- 
iefon 20606, jâtolc, orele 
10—17. (5083)

apartament 
două camere, decomanda
te, Năisodari, m  Dm». .(Te
lefon 938/30493. .după Oft» 
18. (5565) î

> MATRIMON4ALA
, , caut fomeîs /ji^jdar

7» ani
tiÂ , < , 
lîicîa, n r.jm .

’Q iV E R S E

- •  SdClETâinBA
Tur
la , isfolrtml fo i
W  ~  »  X T t t .

excursii

fo« %*;'
’ Da 8*665;
■ t«de HoteluM flppifA” tp * 
.rele 10—17. îiifonnaţfî stt- ; 
pli.mentare ia telefon 24876,1 
Deva, după ora 18. Preţ 
inforniativ 5 200 ici, fără !

,/ tefere‘ţ/. t jw  ţeljga 6 jp |- | 
1 ^rb î* Isfenbtd, 03(6)

' GASiiP - pHc rtj MW- 
'■WfBQzfotfl' le ^ r te  fâdiî), j.

■ ndv’#. 017*) , ■ ':s* ţ

,  î W ' f W ' !
» , i lo'Mf ‘. f *

nr.

»*' pn jj» Ca

LA
UREŞTI 

EZAT
sediul in Brazi, comuna Rîu de Mori, 

Jud^id Hunedoara, 
încadrează urgent ** prin concurs :
* “  " >, fcu V e^iip l, tp  sneciaCb

^ramtajtor.., minimum A .*
.*•, - .vi -.i- *v ;;

m  J*m  In Mmfonnifate d^ le*> 
l 4 1̂fA), prin nftgecter*. Se a<

fr
III £9HNII^

irmaţiî suplimentare la biroul, 
ne 95ZJ09» )  70951, zilnic între orOle

wm

comfec .

m im » '
fost
4r. STarAlî. BOSTAN'

Margareta Mazur. 
- - -  " 1 (5557)

u f w l r

. D E S E S E  t . 

nB'V V;i i » |’»|y
e MARÎA Floca — 

soţie, bnpreviaă cu 
Diana şi Adriana fiice 
anunţă cu profundă 
durere meirteŞi, după 
0  scurtă s1 «*«a «o- 
ferinţă, s  bunului for , 
*etrt te« ;
ec tflGDEAE ft^P A  ■ 

l^adtedte şi florile 
de v®»tmonpb»ţui. fon 
nu #or aiui^ă nfoi» ■ 
odată duqgreă -âiri «9- 
foeteifi-ndastre. Inroor. 
mintăr^a vă avCa" Toc 
fo data da 29 septem
brie VK\, ora l i i ,  m 
localitatea . Săsclort 
(Sebeş). 0567)

* CpaHSB'' : de la 
normare-salarlzare din 
Bocietattfc'. Ctoanercte- 
lă .^Horurgica- S-A. 
Hunedoara i**t ală
turi de familia greu 
încercată prin trece- 
ian în nefiinţă a «8« 
lui care a fost * ‘ 
oe. NÎOOIfAE FlOfA. 
ţxrj bun ţi competent 
eoleg. pua de d deoşe. 
fotă bunătate şi noble
ţe sufletească. Adio, 
topul pdstrn «işg y  
prieten f ‘ Amintirea fa 
va rfimîne veşni* în 
inimile noastre! (0567)

•  Clî adfoeă dure

le  f f r'Vicfori^naisoţia
. Eugenia şi Cpring — 

fiică anunţa dispari
ţia fulgerătoare din 

. viaţă a celui care a 
». foţt .

lov ţrA  Dosişi;
.. ; SOMA®

în vfrştă dc 39 ani. 
Inrhbţihrntareâ â - , 
vea loc duminici, 29 
&pt*fofofo; oife ia  fo 
sal A Taftefea. 0671) . - *'

•  UN ultfeT omagia1 
celrtf eâf^ â fost m  
bun p^efen şl coleg 
de rnâmeă '

IOVIŢA DOREL
-■ ■•’" ~ yj ■»■■■■
din partea colegilor de 

- nutncă de ia"Aotbbăza ’ 
” E.lff. Deva. . f^ansml-

t ! t*r«SMUffc’ M to m v .
, v te-, (5,571) . . .

ii'M L!'i|iij;!j,iiji. ..II

o j J o c t  19S]- JR«Jcttii. ţuplixneniare Ia JeW o 
.956 /1191 /»  înscrieri la  sediul nostru, din st 
M. Eminescu, nr. 2 . {64^

A nunţă că , fncepfnd cu d a ta  de  t  de», 
se va sista furnizarea apei calde la

ICTP. Ă ,W Î
ţ  nr. 118 ||. Creangă fi b-dul Decebal

ean g â  -  blocurile: 20, 3... ■ w
a datoriilor coti

4  ■
REPREZENTANTA iIROUtOi

- “ « f f i ® ST
i / i  aşteaptă zilnic (16—12) Ia parterul blortiî® 9 

str# Aurăm? lanctr, pentru înscrieri la locuinţe ini

rescu. cămin 1, etaj 4, ţefofoa pentru ■ JţţŞjfi
marea,«MM«ărtll documentaţiilor. <C. 4*74)

s ' *sna.’u , * r  5 .■ 
■i : i!|!'»iiif r a s yfiL̂ aa ^ ffr ' :r r m

COMAT

i, Iq solicitarea M inisterului Industri 
agenţilor •cohem ici f in  judeţ, o  soluţie de

stocuri

distribuirii, lista acestor d 
m otoarele i^ m e n t#  m inim ef

lică vaci, viţele p< 
Wil repratrocfie ţr Tineret înot cm pomro n ţ

fwtfPHo.Jfî aveaJ ocn*?L5
orele tu , la Ferma Riu Băebcit 
b rieio reie  J0, ia  Fenpa Sih B .n o  / • - '  

ţ : ţ Inform aţii supiîm entdre^ telefon 7B483
4

i *

Hmedoora, str.
vâ o fera  <u plăcene « *

că eed. 30 la sută

•ii . -  ,,, fow? de 35 lei/ 
Şl -IUU fel era staţionare; cwso-gol 

taxează cu 5Q.I0 sută > • 1-m_ s ă » 4r a j s r  *•!
■  Materiale de construcţii cai cimeab var, 

eârindxi, pandiet, fakmţâ, gresie, cherestea, 
stffpi gard etc., pe bază de comenzi anticipa-. 
"" '"HI eivantajpase fswb*cele de stat cu

stifă̂  ăsiguffţa %ăpyortul Ia do-

' *» M"
iM

* r** • i  * - ....................*
SdC ăfrA TIA  COMERCiALA 

„ZOOMECSff «JA. CLUJ-NAPOCA

i991, la pr^wi ăva^ajoase: ;
#,|»SSO do sciuid} pentru tractoare sub şi , 

pOSM lfiBCP
•  v * *  dp *<*ifob tşerţtru ow ^iife de r^

r

; a s M î g :pontra festalaţiî-.dS» H» : 
gol

■ ♦  m m nl -dstewie pentru transport lichide,
b° ^ re*pienţi m etalici d# 4pQ9 iftri 

•  unelte de uz g o .'^ '“*~*—
' .. ,_w

b-duf MdHcH Ar, iv , telp toane
W 9 t , f o t ţ r i o r 9 6

II#  .. - " W» *

ura ’-v • •. H lfe '
d a ta  ofertei > 

je lo r oferite, 
dum neavoastră p înă la

■HM i .„ , - 
% s ş 4 ::b-t , "Vii'l

v * LAS

Vinde prin licitaţie p

...

r î f1 :;

SOCIETATEA COMERCIALA IME CONSTRUC 
.....  ~ ...... w C O N D O I" SJLDEVA

cu sediul în DevO,! sfr. AfrămHiaflcu, bioc 
O rganizează concurs pentru ocuparea 

m ătoarelo f posturi, conform  H -^., nr. 463 
2.07.1991, abxofeenţî prom oţia 1991.

Ş 4 -  "

.....
v a  Oswa loc îrt z tu a  de  8.10.19

la  sediul so d e tă ţie

m

redacţia şi ADAŞNfTMIfo1:

2990. Deva, ştr. 1 DectmbrSe, 35.

* e | * AAO*a Aă*A*o e »«e * eesăeoA es OaMrW

TăMeoalt ..

it-

re la  telefon  T6267, Ir

ouls»S 'ô BdiWs:

.?,:■■■ i i I;.;* • <1
^  »** « **  *« m  *<» < *0 a * m  y o id ffe i

Desct, sIr. 2Î Oessmfofo 257
Tiraj: 24Î» cSmi«are


