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ADEVĂRUL SUPĂRA

Cîteva noteCine se strecoară în fațăI
,Un proverb latin spu

ne : - „Dacă te,ai supărat,
Jupiter, atunci n-ai drep
tate”. Mi se pare cel pu
țin ciudat ca unui articol 
echilibrat și măsurat să i 
se răspundă fără, echili
bru și măsură. Un astfel 
de răspuns semnează în 
„Cuvîntul liber” din 5—6 
sept. a.c. pr. Miron Mates. 
Cu o violență jiedisimulată 
a limbajului, sfinția-sa re- z 
vendică cu „profesiona
lism” pentru cinismele e- 
nunțate, calitatea de acte 
morale. Li s-a dat preoți
lor puterea de-a transforma 
vinul în sîngele și pîinea 
în trupul Mîntuitorului, dar 
nu și aceea de-a transfi
gura albul în negru, ne
adevărul în adevăr, rea
litatea în legendă și isto
ria în "basm.

Nicolae iorga spunea : 
„Ideea creștină sub formă 
ortodoxă murise pentru ve
cii-vecilor și în mintea bă- 
trînului celui mai evlavios”. 
(Istoria românilor în chi

upuri și icoane, pag. 125). 
Citindu-l pe pr. Mates, 

trei ar fi ideile cane con
stituie spinul iritativ : 
religia strămoșească 
originile creștinismului 
niânesc 
1700 3)

biserici după revoluția din 
dec. 1989. Să le luăm pe 
rînd, în ordinea cronolo
gică. în lămurirea acestor 
probleme mă voi folosi în 
exclusivitate de surse or
todoxe. Revenind la pri
ma temă, voi spune că: 
dacă grecii sau bulgarii 
sau rușii au fost strămoșii 
noștri, atunci și religia 
noastră strămoșească tre
buie să fie cea ortodoxă, 
dacă nu... Cunoaștem ra
porturile și deserviciile a- 
duse de aceștia, de-a lun
gul veacurilor, poporului ro
mân. N. Iorga spunea cînd- 
va că singurul nostru ve
cin bun a fost Marea 
Neagră. Arhimandritul ort. 
Gh. Enăceanu în cartea sa, 
„Creștinismul în 
spune : „La început
bele Dacii depindeau 
episcopul Romei”. 
1878, pag. 36). Iar 
dul Bisericii 
1855, atunci cînd 
să se desprindă de 
jurisdicția ~ 
lului și să 
fal. motiva

Am sperat, după comu
nicatul conducerii județu
lui privind cartelarea pîi- 
nii^ că vom avea fiecare 
ce pune pe masă. Dar nu J . | 
a fost să fie așp, deoarece, 
pînă la această dată, fosta 
comună Dupăpiatră, dez
membrată de organele co
muniste în trei sate : Gro- 
hote, Dupăpiatra și Tar- 
nița, aparținătoare actualei 
comune Buceș, încă nu a 
primit nici un gram de 
pîine. Pe bună dreptate ce
tățenii acestor sate se în-
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Dacii”, 
am- 

de 
(Buc. 
Sino- 

Ortodoxe în 
încerca 

sub 
Constantinopo- 
devină autoce- 

astfel : „Deoa-

I

ia razna, iși dau acunii 
lecții unii altora despre J 
ce e rău și ce e ’bine (tu, > 
alegătorule, „te întreabă și I 
socoate !” — n.n.).

Nu-i vorbă că și 
beralii s.ati aruncat 
mai multe luntre, 
lind în direcții 
că pe egologiști ii batej 
ba Crivățul, ba Austrul, ’ 
în timp ce asul de treflă | 
al romilor ignoră roata ; 
romilor, iar social.demo- > 
crații sînt. de o mulțime I 
de culori și nuanțe. Este J 
vizibil cu ochiul liber, | 
cum se spune, că lupta ' 
electorală ,sc aprinde tot | 
mai mult. Indivizi mă- , 
runți. care n-au făcut ni. I 
mic mai de soi in viața J 

.lțXr. au devenit șefi, de ■ 
partide și partidulețe, I 
strecurindu-se cu neruși- ' 
nare în față. Iar cînd I 
le-a fost „luata fața“, ' 
au sărit în alt partid, | 
cu ușurința schimbării , 
trenurilor sau a autobu- ] 
zelor. Alții, pe care de. '

C.’urioasă politica noas
tră, românească, la a. 
cea.stă oră a consolidării 
democrației. Partide peste 
partide și partide sub 
partide, formațiuni poli
tice și apolitice, coaliții 
și rupturi, convenții și 
sciziuni, dispute mai mult 
sau mai puțin amicale șj 
ortodoxe — toate cu 
scopuri clare : putere și 
influență;

Acum, cînd data ale
gerilor'' parlamentare .și 
prezidențiale de ia 27 
septembrie a.c. se apro
pie cu pași repezi, ase
menea ‘fenomene iau am
ploare. devin acute. Can
ei Ida ții 
rii.'la 
tori și 
întețit 
zim la
televizor, citim despre ei 
în presă. Săbiile șe în
crucișează cu ardoare, 'de 
sar seîntei. Adăpînclu-se 
pînă mai ieri de la a- 
celași izvor, adepții tran
dafirului (unu contra trei 
și trei contra unu) sini 
cei mai înverșunați. Toc
mai ei,
pariul cu 
incit, am 
poi-tăm griu.

și să 
nea —. tocmai ei care au 

industria pe butuci 
lăsat preturile ~-o

li-1 
în ' 

vis. J 
opuse, •

După ce ne mărturisește 
că și-a luat fața 
va angajamentul 
mai scrie nimic 
nația ziar, dna

de cine- 
că . nu 
cu desti- 

Victoria 
Korosy ne explică de ce 
a revenit asupra acestui 
angajament. „Sint totuși
lucruri pe care cineva tre
buie să le spună. Poate
și alții ar face treaba asta, 

ori 
si 

Ur
. pari i 

anc
ei- 
Si-

dar ori nu au curaj, 
nu au timp sau pur 
simplu nu au talent”, 
mează acestei prime 
explicative „citevu 
xe”,‘ cum le numește 
titoarea noastră din 
meria.

Itreabă : „ce vom mînea?”. 
deoarece cum s-a mai șpps 
în ziarul „Cuvîntul liber”, 
căruia îi mulțumim pe a- 
ceastă cale, nu avem cu 
ce trăi de pe' terenurile 
noastre.

în ședința de, consiliu a 
comunei s-a hotărît să sc 
distribuie lichelele de pîint 
pe luna septembrie, inca- 
sîndu-se pentru fiecare ti
chet 5 (cinci) lei, iar pen
tru transportul pîinii pe 
această lună 45 de lei, to
tal 50 de lei de persoană 
(numai a-șa a acceptat co
operația să transporte a- 
cest produs). Am făcut 
această operație în mare

I la președinția ță-’ 
posturile țde sen.i- 

deputăți. și.au 
duelurile. îi au- 
radio. ii vedem la

ulei
DUMITRU gheonea'\

(Continuare in pag. a 2.a)— Da. Chiar eu sini căsătorit cu âsa ceva...

Cil stimă si respect.
IOAN IGREȚ 

consilier independent al 
comunei Buceș

fundul regim i.a purtat j-- jr . i -12 t .xi.i. â . ,
*

' • * •• a •• • care au cî.șligat 
agricultura — 

ajuns să im. 
cartofi -și 

cartelăm pîi.

MUNTEAN!’
Deva

D 
sau 
ro- 

; 2) unirea de la 
situația celor două» iu fost debar- . 

revoluție, sau I 
mai înainte, 

„ca marca de 
de anumite

EUGEN

i

I
I
I

din noi IAisbergul

» „SINTEM OARE 
PREA BOGAȚI?”

z»<a pe /Y
L9 Tăticule, știi cum arată ur» detector de 

minciuni ?

doar prin fotolii călduțe, 
din care : 
caii după 
chiar ceva 
s-au lipit 
scrisoare”

simptom trist iși 
face tot mai mult simțită, 
din. păcate, prezența. Și 
anume — lipsa publicului 
din sălile de spectacole, de 
la manifestările artistice, 
indiferent care ar fi aces
tea, indiferent de anver
gura și personalitățile ca
re Ie onorează. Stau dova
dă două festivaluri fol
clorice internaționale des
fășurate în județul nostru, 
eșecurile unor spectacole a- 
!e teatrelor d'n Deva și 
Petroșani, ale unor an
sambluri folclorice profe
sioniste din întreaga țară, 
ce urmau a avea loc 
scenele hunedorene.

O mare deziluzie o 
stîtuie faptul că la casele 
de cultură, cluburile 
mai ales la căminele 
turale, actul artistic 
tot mai rar prezent, 
spectacolele lipsesc aproa
pe total. Faptul se dato
rează și prezenței tot mai 
rare a unor astfel de ma
nifestări, iar atunci cînd a- 
cestea au loc, nu vine lu
mea. Și în acest ultim caz, 
apar două explicații — ori

este 
iar

MINEI. BODEA

Pe

CHITARA 
Catoli- 
cadrul

(Continuare In pag. a 2-a)
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0 RECITAI
CLASICĂ-, La Biserica 
că din Hunedoara, în 
„Toamnei muzicale hunedore
ne" are loc astăzi, la ora 17,30, 
recitalul extraordinar de vioară 
și orgă .susținut de maestrul Ște
fan Ruha, acompaniat de prof. 
Ecaterina -Botar, din Cluj-Napo- 
cd. Un eveniment cu adevărat 
de artă. Mîine, duminică, ora 
17,30, la Castelul Corvineștilor 
se desfășoară recitalul de cjiita- 
ră clasică, susținut de Alexan- 

' dru Cretescu. din Timișoara.
(M.B.)

O ÎN ATENTIA ROMILOR DIN 
JUDEȚUL NOSTRU. Dl Nicolae 
Bologa, președintele organizației 
județene a Uniunii Generale a 
Romilor din România, ne aduce 
la cunoștință faptul că Direcția 
Muncii și Protecției Sociale De
va — Hunedoara oferă romilor 

" posibilitatea de a se califica în 
meseriile de vînzător, giuvaergiu, 
cazangiu și tinichigiu. Solicitări - 
ții se pot adresa punctelor de 
lucru ale forțelor de muncă din 
localitatea unde locuiesc sau, 
direct la inspectoratul cu proble
mele romilor din cadrul D.M.P.S 
(Tr.B.)

o MARE ZVON, MARE!’! 
Dacă în Capitala țării au popo
sit „îngerii albaștri", Deva va fi 
onorată de vizita celor... 7 MAG.

NIFIC1. Care magnifici ? Cum 
care?! Păi ia săi... numărăm: 
Stela și Arșincl — 2; Putu Că- 
linescu și Jean Constantin — 4 ; 
Nae Lăzărescu și Vasile Muraru 
— 6; dac-o punem la socoteală 
și pe Cristina Stamatc (și e im
posibil. să n-o punem), ajungem 
la 7! Alifia cit prevede titlul 
de. afiș. Bine, bine, dar cu cei
lalți ce facem ? Nu-i punem la 
socoteală ? ! „Ceilalți" fiind : Ga
briel Dorobanții, Ansamblul. de 
dans țigănesc din Moscova ■ și 
formația rap „Panterele negre". 
,Sperăm ca luni, 21 septembrie, 
la Sala Sporturilor din. Deva, să-i 
intilniți pe toți cei numiți rtl_ai 
șiis și prezenți, repetăm, pe a- 
fișii-l Teațruiui. din .Ploiești, or
ganizatorul turneului. Totul e ca

din enumerarea noastră, prin ab
sența unora, să 
cei 7 din titlu.

© CURS DE 
la orele 11,45, 
bal” din Deva 
rea oficială a

nu rămină doar 
(N.V.)
YOGA. Astăzi, 

la Liceul „Dece- 
are loc deschidc- 
cursurilor noului 

an de yoga. Cursurile vor abor
da, printre altele și formele tra
diționale ale acestui sport : Hat
ha Yoga : Raja Yoga ; Bhakti 
Yoga ; Karma Yoga ; Laya Yoga 
precum și metodele de antrena
ment și dezvoltare, psihosoma
tică armonioasă. O invitație, deci 
pentru toți iubitorii de yoga. țC.P.J

Sub acest generic dna 
Victoria Korosy deplinei? 
renunțarea la.cei trei „R” 
— recuperare; recondițio- 
nare si refolosire. Parțial 
exemplele date in notă sînt 
reaie. Tar cit privește re
cuperarea ambalajelor de 
sticlă lucrurile stau intr- 
adevăr așa cum ne serie 
cititoarea noastră. La -ma
gazinele alimentare aces
tea mai mult nu se iau 
(<Bcum și cînd șe iau, dcatf 
la schimb, contra unora 
pline), i 
leclai'e 
Firește 
piu să 
balajele 
să șe fabrice altei.? noi. Dar
in mod paradoxal este mm. 
ieftin pentru producători 
să achiziționeze sticle și 
borcane noi, decit să- lolo- 
sească; cele recuperate de 
comerț' de la populație A- 
șa ajung gospodinele „să-și 
facă depozite pe ba’coane 
sau în cămări”, cînd prin 
vînzar-ea „unui -borcan de 
820 gr cu 30 iei” aproape 
și-ar asigura valoarea pi- 
nei pîini subvenționate. De 
aceea dna Korosy pune in 
fina] întrebarea : 
oare prea bogat i

iar centrele c 

a lor au dis 
cri ar fi mai 
fie refolosite

? existente in

• ,.D AȚI 1

„Sin tem 
săli... 7”

LEU"

..Cei de vîrsta a treia i,i 
amintesc apelul „Dați I 
leu pentru Ateneu 1" -Eu 
propun să dăm , un leu. c;i 
să.și cumpere Poliția Si- 
meria un alt steag. După 
cum arată cel care flutură 
in prezent mai bine fără 1”

• „SARE SI OȚET”

„Sinteți hipertensivi 7 Nu 
Aveți pro- 
Nu folosiți 

Nu puneți 
sau gogo-

mincați sărat I 
bleme gastro ? 
oțet ! Simplu, 
nici castraveți 
nele’pentru iarnă. De ce 
să punem ? „C-omsim" ne 

I stă la dispoziție cu o'-ga- 
| mă largă de produse fi. 
i nite. în schimb nu are sare, 

nu -are oțet. De ce ? Zice-se 
că nu are bani, în schimb 
expune băuturi străine, gu-

' mă și altele. Tot din lipsă» 
de bani riu este combusti
bil, în .schimb abundă con- 

~feqții și încălțăminte cu 
numere ori prea mari, ori 

«prea mici: Pare o glumă.
Regretabil este că-i ade
vărat. Va auzi sau reacțio
na cineva 7"
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(Urmare din pag. 1)

rece românii nu de la Con- 
stantinopol au primit bo
tezul și creștinătatea etc. 
etc...” Concluzia': botezul 
și creștinătatea au venit de 
la Roma, de patriarhul că
reia depindeau ambele 
Dacii.

In ce privește Unirea de 
la 1700, cauzele ei nu pot 
fi nici habsburgii nici ge
neralul Buccow, ele tre
buiesc căutate înainte de 
1700, cînd Transilvania se 
afla nu sub habsburgi, ci sub 
turci. Este cunoscută sta
rea jalnică în care se a- 
fla biserica ortodoxă ro
mânească, „illo tempore.”, 
supusă unui puternic cu
rent de calvinizare și, prin 
calvinizare, de maghiari
zare. Ea devenise calvină 
(eretică) în credință și ro. 
mână numai în rit. Pen
tru a demonstra, este su
ficient să amintim cîțiva 
dintre episcopii ortodocși 
trecuți la calvinism : Gheor- 
ghe din Sîngeorgiu Bis. 
trița), Gheorghe din Ocna, 
Pavel și Mihail din Tur- 
daș — ultimul a contribuit 
la redactarea „Paliei” de 
la Orăștie, scriere ce se 
adresa românilor trecuți la 
calvinism. Multe sate ro
mânești au trecut cu acea 
ocazie la calvinism și s.au 
maghiarizat de-ar fi să a- 
mintesc numai documen
tul de la Turdaș, publicat 
de N. lorga. Apoi, Ilîe 
Jorest, cel care la anul 
1640 introduce catehismul 
calvinesc al lui Rakocz în 
biserica ortodoxă româ
nească și pe care mitropo
litul Varlaam îl condamnă 
ca fiind „plin de -otravă 
ufletească". Mitropolitul Si
meon Ștefan, care în 1648, 
tipărește Noul ~ 
de la Bălgrad, de 
calvinistă. Despre 
episcopi ortodocși 
zați împreună cu 
credincioși români, 
se mai spune nimic 
se face, mult tapaj despre 
episcopii ortodocși trecuți 
în 1700 la catolicism. Aici 
trebuie să amintesc preo
tului Mateș (și nu numai) 
că unirea de la 1700 or
todocșii au făcut-o. Uniții, 
pe care într-un limbaj ci
ripitor, cu accente ironice, 
stîlcind limba română, îi 
numește „uniați”, nu erau, 
deci nu puteam să le luăm 
ortodocșilor bisericile, cum 
adesea necompetent se a-' 
firmă O legitimă 
bare trebuie pasă : 
bisericile or.odoxe ale 
pisccțilof ortodocși 
cuți la calvinism 
ce nu au fost prinse 
decretul „stalinist" din 
decembrie 1948 ? Pentru 
Rusia nu s-a confruntat 
acel curent nefast.

Testament 
nuanță 
acești 

calvini- 
mulți 

azi nu 
dar

îutre- 
care 

e. 
tre- 

pentru 
în

1 
că 
cu 

Poate 
că astăzi biserica ortodoxă 
ar mai fi beneficiat de 
niște lăcașe de rugăciune, 
iar neamul românesc ar 
mai fi sporit numeric. Dar, 
acțiunea de maghiarizare, 
prin biserica ortodoxă , a 
continuat și după anul 1700. 
In monografia: „Andreiu, 
Baron de Șaguna" scrisă 
de arhimandritul ortodox 
Nicolau Popea, v’nr al 
„marelui" Șaguna, pe lin
gă actul de trădare r-,1 E- 
caterinei Varga, colabora
toare a revoluționarilor 
români d<t la 1848, descris 
Ia pag. Iim-201, de însuși 
autorul trădării, ep. Șagu
na, mai citim, în ortogra
fia . vremii, și : „Acest e- 
piscop era venit de curînd 
în Ardeal și era cunoscut 
Ia un număr foarte mic 
de români. Cu vreo faptă 
publică nu se însemnase* 
pînă acum, afară de 
traducerea limbii i 
rești în biserica î 
înainte de.a fi fost 
gat Ia aceasta prin 
lege, o faptă prin 
scandaliza pe toți românii” 
(Op. cit. pag. 211).

in- 
ungu- 

română, 
t obli- 

vreo 
care

dispare, 
cel al 

Cura- 
ou care

După unirea de la 1700, 
rolul nefast al bisericii cal- 
vinisto-ortodoxe 
fiind înlocuit de 
bisericii Blajului, 
jul nemaipomenit
această biserică a știut să 
lupte pentru emanciparea 
întregului neam românesc 
și care a dus în final la 
Unirea din 1918 merită tot 
respectul și admirația. Sup- 
plex libellus valachorum, 
Marea Adunare de Ia Blaj 
(3/15 mai 1848), Pronuncia- 
mentumul de la Blaj, Me
morandumul sînt sintagme- 
strălucite ale istoriei a- 
cestei biserici și ale între
gului neam românesc, iar 
1791, 1848, 1868, 1892, sînt 
tot atîtea date memorabi
le ce-i aparțin.

Istoria a oferit celor 
două biserici românești 
șanse egale. Cei ce și le-au 
irosit caută acum din răs
puteri să nege meritele ce
lor vrednici. Sextil Puș- 
cariu spune-: „Intr-o vre
me cînd orice mișcare cul
turală se reflectă prin 
biserică, ortodoxismul nos
tru a fost evenimentul cu 
cele mai grave urmări 
pentru dezvoltarea noastră 
culturală, căci el ne-a le
gat pentru veacuri întregi 
do cultura Orientului, 
formînd un zid despărțitor 
față de catolicismul fra
ților noștri”. (Istoria li
teraturii române, ep. veche 

' pag. 14).
Nici Eugen Lovinescu nu 

se adresează bisericii gre- 
co-catolice cînd spune : 
„Orientalismul, prin spiri
tul ortodoxismului, a do
minat viața spirituală a 
poporului românesc, îm- 
pîedicîndu-1 astfel să intre 
în orbita culturii europene 
în acest sens ortodoxismul 
a fost obscurantist și re
trograd, antagonic cu ten
dințele de emancipare ale 
Apusului catolic (N. Roșu : ' 
Dialectica naționalismului, 
Buc. pag. 155), și „oricum 
însă, de un duh creator al 
ortodoxismului in materie 
de cultură nu pohte fi vor
ba. Acest rol l-a avut u- 
manismul, influența cato- 

‘ lică, Renașterea și cultu
ra latină, (op. cit pag. 150). 
Iar mai departe : „Ghebo- 
boșiți asupra psaltirii, în- 
gînînd cîntecul. religios al 
octoihului, evident că .. nu 
puteam naviga cu pînzele 
în vînt către o cultură su
perioară” (Op. cit. pag. 
150).

Nici A.D. Xenopol nu se 
adresează bisericii greco- 
catolice cînd spune : „... - 
la noi. slavismul (promo
vat prin biserica or. 

todoxă n.n.), tîmpit și orb 
și lipsit de orice idee, î- 
năbuși gîndirea Româneaș- 

. că. (Istoria românilor. Iași, 
1888, vol. I. pag. 459). Și, 
în continuare : „Această su
focare ținu opt veacuri și 
apăsă ca un munte asupra 
poporului român44, (op. cit. 
vol. II). în ce privește pe 
generalul Buccow, îl rog 
pe părintele Mateș, să des. 
chidă cartea „Istoria tru
pelor române de grăniceri” 
(ed. militară, Buc, 1987, ca
pitolul „Nicolaus Adolf, 
baron de Buccow", pag. 73- 

90). Poate-și va schimba 
părerea.

Citind doar calendarul 
revistei „Telegraful Ro
mân" de la Sibiu, desigur 
nu vom putea afla toate 
acestea ca să ne putem mai 
bine da seama ce crimă 
s-a înfăptuit de către pu
terea satanică, nu și fără 
concursul bisericii ortodo
xe, la 1 dec. 1948. Ea va 
trebui reparată urgent, in
diferent de obtuzitatea cle
ricală ortodoxă.

Pe viitor nu voi mai 
osteni pentru a răspunde 
provocărilor aberante ale 
pr. Mateș, mă voi rezuma 
la a-i recomanda biblio
grafia iar sfaturile să și le 
păstreze pentru familie. 
Va fi mai credibil.
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(Urmare din pag. 1) Cin se strecoară în față ■ ■■
partide, își afirmă sus ți 
tare nevinovăția, deși nu 
le-a cerut-o nimeni, în. 
ghesuindu-se pe listele de 
candidați la viitoarele a- 
legeri, sperînd chiar să 
ajungă pe ceva scaune 
în parlament. Ceea ce îți 
doresc și mulțî pensio
nari, fără astîmpăr, dar 
șl fără putere. După cum 
foști deputațî și senatori, 
care au cam dormit în 
post, că era cald și 
în acele camere, pe 
oamenii ce și.au pus 
ranța în ei nu i.au 
văzut prin localități, prin 
unități, trag și acum 
spre aceleași scaune, in
diferent că sînt pe dreap
ta, pe stînga sau mai la 
centru. Important este să 
fie acolo unde este mai 
lesne decît în întreprin
derea, care nu se știe cînd

bine. 
care 
spe- 
prea

Pe mistreți îi protejează Nu avem pîine

este 
spe-

legea. Dar
Despre pagubele imense 

pe care le fac mistreții 
culturilor agricole, ziarul 
nostru a mai scris. Dacă 
totuși, o mai face, 
în primul rînd în 
ranța că acest articol va 
cădea sub ochii vreunui 
viitor parlamentar al ju
dețului nostru și poate se 
va emite o lege care să 
apere și culturile, nu nu
mai mistreții.

Și nu numai de dragul 
culturilor, deși pagubele 
produse sînt foarte mari. 
Căci nu numai acestea sînt 

. în pericol, ci și oamenii. 
Din surse demne de în
credere am aflat două în- 
tîmplări, în care oamenii 
s-au găsit în situații mai 
mult decît dificile. Mai 

. de mult, undeva, în zona 
comunei Cîrjiți, un tînăr 
polițist a fost surprins pe 
drum de o turmă de mis
treți, care traversau tacti
cos, fără să ia seama Ia 
prezența sa. Din fericire, 
pentru polițist. Poate 
nora întîmplarea le pare 
amuzantă, cîtă vreme n.au 
fost ei în cauză.

Dar iată și cealaltă în- 
tîmplare, din zona Zam. 
Intr-o noapte, un bătrîn 
care-și păzea holda, pro
babil vrînd să sperie un 
mistreț, a reușit să-1 în
furie. Și rolurile s.au in
versat. In loc ca mistrețul 
să se sperie și să fugă, a 

’ început să-1 fugărească el 
pe om, pînă acasă. Noroc 
că fiul celui aflat în pe
ricol i-a deschis poarta mai 
înainte de a fi fost ajuns de 
colții mistrețului.

Oare e nevoie de victime 
omenești făcute de mis

u-

(Urmare din pag. 1)

a- 
de

spectacolele nu sînt orga
nizate temeinic, publicul 
heștiind ce se petrece în 
propria localitate, ori 
ceșța s-a cam săturat
„spectacole”, fie ele artis
tice sau politice, văzîndu-și 
fiecare de interesele sau
mai de grabă de necazurile 
sale. Iar cînd mai are
timp, se așază în fața te
levizorului, preferind o 
scenă cît țara cu realități 
multiple .oferite cu „pipe
ta” pe micul ecran.

Și-apoi mai există o rea
litate. După cum ne spu
nea deunăzi un om de cul
tură, în instituțiile de pro
fil actul artistic alunecă 
tot mai mult spre o „a- 
nexă”, din motive... finan-

fără 
stu-

își va închide porțile, în 
instituția aflată în per
manent dialog cu cetă
țeanul necăjit, la catedra 
spre care privesc 
speranță elevi și

_ denți, ori decît să tră
iască doar din pensia ce 
pe drept li s-ar cuveni, 
asemenea tuturor pensio
narilor din țară.

Tocmai aici trebuie să 
fie atent omul — om, ce
tățeanul de rînd, bietul 
alegător. Să cumpănească 
foarte bine cui îi dă vo
tul în 27 septembrie a.c. 
Pentru că 
șurință în 
dat cam 
„localele14 
— martie 
dat și în 
n.a prea 
cru. .Sigur, și acum, pen-

l-a dat cu u- 
mai 1990, l-a 
la fel și la 
din februarie 

1992, (cum l-a 
mai 1990), 

ieșit mare
Și 

lu.

pe oameni?
treți pentru a se găsi căile 
prin care pot fi puși la 
locul lor? Este întrebarea pe 
care

' pun. 
mult 
trece 
pă cum de scurtă durată 
este și efectul acțiunilor 
de speriere a mistreților, 
făcute de vînători. Dacă 
nu a doua zi, sigur’ în ur
mătoarele, colțații își re
iau „activitatea14 de distru
gere a recoltelor, 
disperarea țăranilor ! Pînă 
cînd ?

I

locuitorii satelor și-o 
Căci nu ajută prea 

truda lor de a.și pe. 
nopțile pe cîmp, du-

Spre

V. ROMAN

(

j

*
I

| brie 1992, la sediul instituției noastre, 
î 10,00.

î
I1

I
I

1
I
I
I
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• 11 unelte, accesorii de producție și in- 
ventăr gospodăresc (rafturi din lemn, birou din ț 
lemn, măsuță din lemn, mașini de scris, masă ț 
de tenis). |

Licitația va avea loc în ziua de 23 septem- i
1(101 >„ -------*—, Orele |

contul nostru nr.)
Sucursala jude- J 

(1087) |

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA

cu sediu! în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 16.
Vinde la licitație următoarele mijloace 

fixe :

• 7 aparate și instalații de măsurare, con
trol și reglare ;

C 1 mijloc de transport (ascensor);
• 11 unelte, accesorii de producție și

Plala se va face din
i 9121819 Banca Națională 
■ țeană Hunedoara — Deva.

Aisbergul din noi!

A N U N Ț

i

ciare. Se încearcă mereu al
te și alte acțiuni care să 
aducă banii de -salariu ce 
asigură în primul rînd su
praviețuirea oamenilor din 
cultură și doar în al doi
lea rînd a instituțiilor. Și 
e firesc să fie așa ! Chiar 
dacă „nu trăim ca să mîn- 
căm, ci mîncăm ca să 
trăim”, omul de cultură, 
ca ființă rațională, se gîn- 
dește mai întîi la el și la 
familia sa. Să nu mai a- 
ducem în discuție prețurile 
biletelor la o manifestare 
artistică, piperate și ca a- 
tare netentante, dar abso
lut normale, chiar modice, 
în comparație cu bunurile 
de larg consum. Da, prețul 
unui spectacol bun a ajuns 

tru parlament, el o să 
voteze tot o listă. Că 
așa-i în democrația noas
tră. Măcar s-o aleagă 
pe aceea caj-e-i cuprinde 
pe oamenii cei mai ca
pabili — buni profesio
niști, cinstiți, fără fisuri 
morale, neîmpătimiți ai 
puterii cu ori-ee preț. Dar 
de unde va ști el, ale
gătorul, care-s oamenii 
aceia ? Pentru că listele, 
pe care se înghesuie sute 
de candidați în 
județ, nu-i spun 
lucru. Sînt acolo 
nume, foarte multe 
cunoscute. unele 
periate” de la centru, 
ca pe vremuri. Cum să 
le discearnă pe cele mai 
aproape de interesele lui? 
Poate, totuși, din aproape 
în aproape, va reuși, în-

fiecare 
mare 
niște 

ne.
,,im-

(Urmare din pag. I)

parte, dar nu în totalitate, 
deoarece cînd toată lumea 
aștepta pîinea, aceasta nu 
a venit, fiindcă fabrica de 
pîine din Brad nu produce 
suficient pentru toată zona 
Zarandului, din lipsă de 
materie primă și capacitate 
— susțin cele două ges
tionare de la magazinele 
sătești Dupăpiatră I și Du- 
păpiatră II (Aurelia Hără- 
guș și Viorica Jorza), care 
au discutat cu conducerea 
fabricii de pîine, așteptînd 
acolo peste opt ore 
ziua de 3. 09. 1992.

în satele comunei, cele
lalte decît cele enumerate 
mai sus, a venit pîine în = 
ziua de marți, 2. 09. 1992

în

Ia o treime din valoarea 
unui pachet de țigări. Ci
ne, Doamne-ferește, mai 
ajunge să țină în mînă so
cietatea de azi ? Nimeni! 
Dacă nu se ordonează ea 
singură, dacă lucrurile nu 
se așază ele singure în mat
că lor, printr-o selecție 
naturală, atunci totul e za
darnic 1

Adevărul este unul sin
gur — sufletul omului de 
azi s-a încrîncenat peste mă
sură, s-a răcit, entuziasmul 
lui nu mai poate fi întreținut 
cu tot „focul” vorbelor. Vor 
trece, probabil, 
multi ani, pînă 
raza speranței, a 
firesc, a poftei 
implicit pentru 

ani, poate 
va răsări 

zîmbetuluî 
de viață, 

frumosul

I 
I *

cît in parlament să fe. 
jungă oamenii cei mal. 
oameni. Deoarece, parla
mentul este, de bună 
seamă, organismul 
mai important într-o 
mocrație. El adoptă 
gile țării — bune
rele —, el aprobă direc
țiile de urmat ale națiu
nii, el consfințește for
mațiunea guvernamentală, 
el veghează, prin atribu- 
țiunile sale la conducerea 
dreaptă a poporului, la 
împlinirile sale.

Din aceste considerente 
și din multe altele ex
trem de importante pen
tru noi toți, va trebui 
să.i pricepem în liste 
pe cei incapabili și in- 
corecți, care încearcă să 
se strecoare în față, șl 
să-i alegem în viitorul 
parlament al României 
pe cei mai buni dintre 
cei buni, pentru • că sînt 
destui .și dintre aceștia.

*
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I
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I
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și în ziua de 7. 09. 1992, 
dar la noi — nu. Coopera
ția Buceș, în frunte cu 
contabilul Elena Boc, a re
partizat numai acolo 
treaga cantitate de pline, 
spunînd că acesta este gra
ficul întocmit de coopera
ție cu fabrica de pîine. lată 
cum deservește cooperația 
comunei oamenii acesteia. 
Datorită acestei situații, se 
cuvine a fi puse următoa
rele întrebări : 1. Condu
cerea județului, înainte de 
a da acest comunicat de 
cartelare a pîinii, s-a con
sultat cu fabricile de pține 
privind materia primă și 
capacitatea acestora, ’ pre
cum și necesarul de pîine? 
2. La ce preț se livrează 
pîinea de lă fabrică ? Sub
venția de la stat cît este șl 
cît trebuie șă fie la un kg 
de pîine ? 3, De ce la sate 
se percepe taxă de trans
port pentru acest produs 
(sîntem noi. șei din me
diul rural, mai săraci cu 
duhul și înghițim orice, 
ca pe vremuri ?) 4. Cît 
costă un tichet pentru pîi
ne, pentru că în Deva 
este un leu, după <JBe 
auzite, iar la noi 5 Iei ? 5.
De ce nu se repartizează de 
cooperația Buceș în mod 
echitabil și această canti
tate de pîine care vine — 
dînșii spun că sînt auto
nomi și nu are nimeni 
voie să se amestece în a- 
facerile lor, că așa se pot 
numi acestea — nu au 
conducere la județ ?

Cerem rezolvarea șl lă
murirea acestor probleme 
de cei ce au datoria, altfel 
sîntem nevoiți să ne ridi
căm cu toții jn picioare 
și să ne cerem acest mi- 
nim drept, de-a avea ce 
mînca pentru a trăi cite 
zile grele vom mai avea.

artistic. Cîndva se făceau e- 
forturi mari pentru alcă
tuirea de muzee ale satului, 
ale tehnicii populare, de 
achiziționare și depozita
re a costumului, popular în 
secțiile de artă ale muzee» 
lor, cu gîndul că va vent 
o vreme cînd numai aici 
vom mai putea vedea a- 
ceste podoabe, noi și gene
rațiile viitoare. Și această 
stare e aproape „venită”.

Am spus toate aceste lu
cruri triste cu gîndul 
semenii noștri își vor

Că 
a- 

duce aminte, cît nu va fi 
prea tîrziu, de ei înșiși * 
se vor reîntîlni în sălile de 
spectacole, vor .avea timp 
pentru o carte, o expoziție 
de artă, un film ete. Pla
neta se răcește, dar nu fl 
cazul să o populăm chiat» 
cu sloiuri de gheață !
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LUNI, 21 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Agenda e- 
lectorală • 14,20 Calendarul zilei « 15,30 
Avanpremieră TV « 15,50 Forum « 16,20 
Actualități • 16,25 Emisiune în limba 
maghiară • 17,45 Pro Patria • 18,30 Stu
dioul electoral « 19,30 Desene animate • 
20,00 Actualități « 20,45 Tezaur • 21,05 
Teatru TV. „Pîine de casă" de Jules Re
nard • 21,50 Studioul economic « 22,15 
Studioul electoral • 23,15 Actualități • 
23,30 Sport.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități « 16,15 Desene ani
mate • 16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu 
noi pe programul doi... în așteptarea lui 
Michael Jackson! • 20,00 Magazin auto- 
moto • 20,30 Armonii corale • 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Internacio- 
nal • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC
World Service. -

— Și.a vîndut. mașina... 
£ — Să știi că eu tiu port 
pică nimănui — spuse șe
ful

Din contră : pe oi. 
menii care mi-au făcut 
ceva, nu-i uit niciodată !...

• — Aș vrea să fac un 
cadou soției mele.

— îmi pare rău, dom
nule în acest magazin vin
dem numai articole de 
lux .

— Cum adică ?
— Tăcînd concediul se

parat !...

Culese și prelucrate de

ILIE LEAIIU
i r

DIN FILOZOFIA 
LUI PERIANDU

PeriandU a fost un fi
lozof grec care a trăit în
tre anii 668—584 înainte 
de Hristos.

A lui e maxima : „Să 
nu faci niciodată ceva pe 
bani ; lasă cîștigul pe sea
ma treburilor care urmă
resc asemenea foloase”.

A scris precepte în vreo 
două mii de versuri. Avea 
obiceiul să spună că ti. 
rănii care vor să fie în 
siguranță să se lase păziți 
o'e bunăvoință (acelor gu
vernați), nu de arme.

întrebat de cineva de 
ce este tiran, el răspunse: 
„Din cauză că-i primejdios 
să te retragi de bună voie 
precum și să fii înlăturat14.

Tată și alte vorbe de-a’e 
lui. „Liniștea-i plăcută, 
graba-i periculoasă, cîști
gul e mîrșav".

„Democrația e mai bună 
decît tirania44.

,,Plăcerile sînt trecătoare, 
pe cînd gloria e nemuri
toare".

„Fii cumpătat la izbîndă 
și cu minte Ha nenorocire44.

„Pcartă-te Ia fel cu prie
tenii fie că le merge bine, 
f:e că le merge rău".

„Ceea Ce făgăduiești. îm
plinește. Lucrurile secrete 
nu Ie da în vileag44.

„Pedepsește nu numai 
pe vinovați, ci și pe cei 
ce se pregătesc să facă 
rău11.

„Perseverența e totul44.
Selectate de 

AVRAM PETRIC

Din nou
ORIZONTAL: 1) întîr- 

zie la cursuri; 2) Acte 
distincte într-o piesă di
dactică — Trecut pe me. 
rit dintr-o clasă în alta; 
3) Rezultatul unei scăderi
— Cadru didactic ; 4) Pro. 
movați la treaptă — Nu 
are nîci-o absență — Teren 
secătuit de foarte multă 
vreme ! ; 5) Ia note bune, 
după ureche —, Vechi a.. 
jutor de dascăl; 6) s Mul
țime care- tinde către'zero
— Au nota zece la pur
tare ; 7) La cel mai înalt 
nivel — Indicat pe loc la 
răspuns... — ...la anatomie’; 
8)Pătratul rădăcinii — Se 
ține la distanță — Supli
nitoare anonimă la lecția 
de gramatică ; fi) Factor 
responsabil în domeniul e. 
ducației — As... la chimie; 
10) Fruntașe la școală.

la școală
pezului — Depoziție com
pletă în instanțele șco. 
laie; 3) Iau note bune la 
logică — înscrise la ma
tematică ! ; 4) întors la... 
oră ! — Tip de studiu per
sonal ! — Aria lingvistică 
a aproximației; 5) Cunos
cute la algebră de la geo. 
metric ! — Candidează la 
examenul de stat; 6) For
mație care ia note bune — 
Fracție ordinară cu numi
tor comun ; 7) Reușit cu 
brio la examenul de stat 
— A nu lipsi la caligrafie! 
Carte de scriere ! 8) Malfor. 
mație pronominală din le. 
xicul gramaticii — Simplu 
ca unu și cu unu la arit
metică — Formulă Condu, 
zîvă a unei demonstrații... 
țcolastice; 9) Subiect pi
cat la examen ; ,10) Probe 
date la examen.

MARȚI, 22 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,30
Calendarul zilei « 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități « 14,20 Tra
diții • 14,50 Avanpremieră TV « 14,55 
Preuniversitaria • 15,30 Cursuri de limbi 
străine • 16,00 Muzica pentru toți • 16,30 
Conviețuiri • 17,00 Actualități • 17,05
Forum • 17,35 Cultura în lume • 18,05
Salut, prieteni! • 18,55 Studioul electo
ral • 19,30 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20,45 Film serial. „Dallas" •
21,35 Studioul economic • 22,00 Studioul 
electoral • 23,05 Actualități • 23,20 Sport.

PROGRAMUL II

VERTICAL: 1) Mulțu
mește prin notele care le 
ia ; 2) Baza de jos a tra-

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA 
CAREULUI „CITATE" 
APĂRUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE 
SÎMBATA TRECUTA :

1) PALIMPSEST ; 5) A. 
“TOL — AURAR; 3) MO
JIC — COTA ; 4) AMICAL 
— REN ; 5) TI — INICI — 
C ; 6) U — STANA — CA; 
7) FOC — FIRMAN; 8) 
ULUC — ETATE ; 9) RA
ZOR — OTEL ; 10) IRA
ȚIONALI,

Ochi de copil
Veșnică întrebare „De *je ?“ răsună 

între noi și mă privesc doi ochi de co
pil ce sînt ei înșiși o întrebare. Minunați 
ochi de copil, cîtă inocență, cîtă serio
zitate, cît infinit se ascunde în ei. Ochi 
de copii în fața cărora rămîn atîtea în
trebări fără răspuns și atîtea răspunsuri 
care nu au avut nicicînd o întrebare. 
Cît de puțin stăm de vorbă cu micuții 
noștri copii. Fiecare poartă în jocul său 
viitorul, în felul lor de a fi serios sau 
țîfnos, curios sau veșnic nemulțumit, 
înțelept și bun sau neastîmpărat în do
sul ochilor de copil vezi omul de mîine. 
Cît de mult rni-aș dori ca acești ochi 
de copil să nu aibă ocazia să vadă mi
zeria umană, grija părinților pentru pli

nea cea de toate zilele, pentru ziua de 
mîine, supărarea și tristețea, poate chiar 
disperarea ochilor de șomer, răutatea șl 
ura, dar mai ales minciuna. Copiii sînt 
aluatul din care putem face aproape 
orice și nu aș vrea. Doamne, ca atît de 
curații ochi de copil să se umplă mîine 
de venin, condamnîndu-ne pentru ziua 
de astăzi, pentru copilăria lor pe care 
poate nu o apărăm îndeajuns. Să ne 
construim o viață în așa fel îneît ochii 
de cppil să rămînă luminoși. Dar cum 
să știm răspunde la toate întrebările 
care încep cu „De ce ?“... Și de ce noi 
maturii ne-am pierdut ocliii de copil?!

INA DELEANU

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate • 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Film serial. „Noii ași ai cerului al
bastru” • 18,35 Tribuna non-conformiști- 
lor • 18,55 Documentar științific • 19,15 
Repriza a treia • 20,15 Studioul muzicii
de cameră • 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din- Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional « 22,00 TV5 Europe •
22.35 BBC World Service

MIERCURI, 23 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală « 10,30
Calendarul zilei • 10,40 Film serial. „Marc 
și Sophie" « 13,05 Drumuri în memorie
• 13,25 Podoabe românești • 13,50 Actua
lități • 14,10 Civilizația montană • 14,40 
Micro-recital: Gloria Gayner • 15,05 Pre- 
universitaria • 15,40 Cursuri de limbi 
străine « 16,10 Viers și cînt bucovinean
• 16,25 Tragerea Pronoexpres • 16,35 Fo
rum • 17,05 Actualități • 17,10 15, 16,
17, 18 • 17,40 Studioul economic • 18,25 
Studioul electoral « 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,45 Film serial.
„Hemingway” « 21,40 Universul cunoaș
terii * 22,15 Studioul electoral • > 23,15
Actualități • 23,30 Sport.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a- 
nimate • 16,20 Teatru TV. „tmblînzirea 
îndărătnicei” de William Shakespeare • 
18,25 Emisiunea în limba maghiară • 19,55 
Dialog cu edilii Capitalei • 20,25 Bijute
rii muzicale • 20,45 Programul Televiziu
nii Naționale din Republica Moldova • 
21,30 TVE Internacional • 22,00 TV5 Eu
rope • 22,35 BBC World Service.

JOI, 24 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,30 
Calendarul zilei • 10,40 Super Channel • 
12,05 Ora de muzică • 12,50 Oameni de 
lingă noi « 13,20 Jazz-magazin • 13,50
Actualități • 14,10 Conviețuiri • 14,40
Preuniversitaria • 15,20 Cursuri de limbi 
străine « 15,50 Agenda muzicală «^ 16,00 
în obiectiv • 16,30 Forum • 17,00 Actuali
tăți • 17,05 Tele-discul muzicii populare
• 17,20 Simpozion « 18,00 Studioul eco- 

nemic • 18,25 Studioul electoral • 
Desene animate • 26,06 Actualități « 5S| 
Studioul electoral • 23,30 ActtmfflS|U ~

PROGRAMUL II

n

• 16,00 Actualități « 16,10 Desene 
mate • 16,35 Ecranul « 17,05 
în limba germană « 18,05 Club SF • 
Caleidoscop muzical • 19,05 Invitație 
concert • 20,45 Programul 7 
Naționale din Republica Moldova • 
TVE Internacional • 22,00 TV5
22,35 BBC World Service.

VINERI, 25, SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
• 7,00 

nale din 
tualități 
Film artistic. „Condorcet” (Franța, 19©J*
• . 11,50 Descoperirea Planetei • 12,10 Sc J 
mifinala turneului internațional de tenie' 
al. României • 15,10 Preuniversitaria • 
15,40 Mondo muzica • 16,10 Arte vizuală"
• 17,00 Actualități « 17,05 Emisiunea îni. 
limba germană • 18,05 Patrimoniu • 18.2& 
Muzica pentru toți • 19,00 Viața spiritua 
lă e 19,30 Desene animate • 20,00 Ae»i 
tualități • 20,45 Sport • 21,00 Film so3 
rial. „Destinul familiei Howard” • 22JXK 
Reflecții rutiere • 22,40 Ancheta TV. ProJ 
vocare sau răzbunare (III). Meditația transa 
cedentală și securitatea « 23,10 Top 10 « 
23,45 Actualități • 0,00 intilnirea de 1» 
miezul nopții.

Programul Televiziunii NațfiBv 
Republica Moldova • 10,00 Ae? 
• 10,20 Calendarul zilei a 10,307

PROGRAMUL ir

_• 16,00 Actualități • 16.10 Itecotttaildărte 
din program • 16,15 Desene animate oț 
16,40 Tradiții « 17,10 Muzica azi « 17,4® 
Varietăți internaționale • 18,15 Studio de* 
dans contemporan « 19,10 Sport-magazin
• 20,45 Programul Televiziunii Național 
le din Republica Moldova • 21,30 TVIJ 
Internacional « 22,00 TV5 Europe • 22,35* 
BBC World Service.

SÎMBĂTĂ, 26 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! « 9,59 Șahul i 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,l»i 
Tip-Top, Mini-Top • 11,10 Viața spiri-' 
tuală • 12,00 Ilinerarii spirituale • 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7 X 7 • 14,00 Ac-'i 
tualități • 14,10 Reflecții rutiere • 1 i,2»' 
Finala turneului internațional de tenis aț 
României • 16,20 Desene animate • 16,45^ 
Magazin cinematografie • 17,15 Scene ve
sele din opere «.18,00Gong! • 18,30 Lau-j 
rcații Premiului Nobel pentru literatură 1* 
Henryk Sienkiewicz • 19,00 Refrene M 
neuitat • 19,15 Telccriciclopedia e 20,(MP 
Actualități • 20,45 Film serial. „Twin 
Peaks” • 21,40 Săptămina sportivă • 22,004 
Ghicitori cu... număr • 23,00 Actualități
• 23,15 Film artistic. „Artista, dolarii șt* 
ardelenii” (România, 1989) « 0,35 Video, 
discoteca • 1,05 TV. DEV A.

PROGRAMUL ii.

• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități • ,
16.10 Desene animate • 16,55 Conviețuiri
• 17,25 Trei din zece pentru ui» show M
18.10 Film artistic. „Baxter” (Franța, 1990a
• 19,35 Seară de balet • 20,45 ProgranruH
Televiziunii Naționale din Republica MoM 
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,06$
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service/

DUMINICĂ, 27 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1

• 6,30 TV. DEVA • 8,30 Bună dim»»" 
ncața ! • 9,30 Abracadabra ! • 10,30 Film’ 
serial pentru copii „Fram” • 11,00 Aetua-J 
lități « 11,15 Lumină din lumină • 11.68$ 
Viața satului • 12,45 Actualități « 13JmH| 
Pe meleaguri vrîncene • 13,20 Desene a~4 
nimate • 13,45 Film serial. „Bonanza” «t?
14,35 Actualități • 14,50 Automobilism —J 
Marele premiu al Portugaliei • 15,15 Toasi 
3, 2, 1 * 15,50 Automobilism • 16,00 Ae»£ 
tualități • 16,15 Automobilism • 1^(Ș^
Piese de virtuozitate « 17,00 Film seriid^ 
„Bonanza" • 17,50 Dansuri românești «(* 
18,00 Actualități « 18,15 Știință și înM»; 
ginație • 19,00 Film serial. „Eu spion® 
• 20,00 Actualități • 20,35 Film serifot® 
„Dallas” • 21,30 Actualități • 21,45 Filat; 
serial. „Dallas” • 22,35 Duminica sporti-v 
vă • 23,00 Actualități • 23,15 Gigi Mar^ 
ga în recital « 23,45 Picu Procopie F#^ 
truț « 0,05 Actualități' — Alegeri ’92 
Studioul șlagărelor.

PROGRAMUL II

• 16,05 Desene animate • 16,30 Co»vto*P 
țuiri « 17,00 Pop-club • 17,20 Orașe și d-" 
vilizații • 17,50 Varietăți internaționale • 
18,20 Serată muzicală TV • 20,45 Progra- , 
mul Televiziunii Naționale din Republica, 
Moldova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service
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150 kg. 

(7817) 
pentru piese 

25 GTX, 
1986, avariat

f

1

• LA aniversarea 
zilei de naștere. so
țul Rădică urează dra
gei lui Aurelia 
roiu (Dana) din 
troșani multă 
tate, fericire și un căl
duros din suflet „La 
mulți ani 1“ (7842)

Chi. 
Pe. 

sănă-

• ACUM, cînd ia 
buchetul vieții tale 
mai prinzi un tranda
fir. dragă Carmen Ste
fania Pîrvu, primește 
din partea fostului tău 
prieten cele mai cai- 
de urări de bine, îm
plinirea tuturor dorin
țelor și un căldtiros 
„La mulți ani 1“ (7840)

• VÎND. casă în valută,
gaze. str.. Aurei Vlaicu. In
formații tel. 618636. (7211)

• VlND urgent autotu
risme Toyo'a Carina II, 
Oltelt. video Grundig ccm. . 
Vină 'Philicrs. Tel. 711449.

(7801)
« SNC <Melifica” Deva 

vinde : pavilioane apicole, 
lăzi, familii albine, colec
toare venin, colectoare po
len. recipient aluminiu 500 
1, tractor U—650 cu 
morcă. Vinde și transportă 
materiale 
Informații 
616641.

0 VLND 
mațian” de 5 luni

• VlND porc 
Cristur.- nr.. 35.

0 VÎND 
schimb Citroen 
fabricație
Cugir, tel. 967/52591. (7820)

• VlND armă vînătoare.
calibru 12 Băița, nr. 202, 
tel. 167. ‘ ~ ' (7648)

0 VÎND grîu, lămpi te
levizor. Deva, tel. 621643.

(7822) 
0 VÎND 2 planetare 

„Glentzer“ Deva, tel. 623327. 
(după ora 16) (7823)

0 VÎND garsonieră, etaj 
2 (lingă fabrica de încăl- 

• țăminte), Tel. 711918. (7409) 
0 VÎND verighetă 14 

karate. 3,30 grame, 15 000 
lei. Hunedoara, tel. 711829.

(7394) 
0 VÎND boxe „Unitra“ 

75 W și TV alb-negru. Tel 
■ .720533. (7407)

0 VlND motocicletă Stin
son cu piese schimb si 
garaj. Tel. 720015. (7408)

0 VÎND apartament 4 
camere, bdul M. Viteazul. 
Hunedoara, tel. 713438.

G411) 
0 VlND garsonieră, Goj

du, str. Zamfirescu. bloc 
O i. ap. 30. vizibil, 
bâtă. duminici. '

re.

construcții, 
fel. 629078. 

(7778) 
cline rasă „Dat- 

Deva. 
tei. 629078. (7779)

0 VÎND convenabil, a- 
partament 2 camere, con
fort I. Gojdu. Tel. 628387, 
sau 617675. (7803)

0 TOTAL Gimpex SRL 
Orăștie. str. Eroilor. bl. 
A. se. A, tel. 956/42414, vă 
oferă piese schimb AHO 
24, 320. Aro 10. și suban. 
samble TV. prin magazin 
sau ta comandă, 
caroserii echipate. 
Intre orele 10—17.

0 VlND rulotă germană, 
conține cort imens cu te
rasa, aragaz, butelie, loc 
de cazare pentru 10 per. 
soane în cort. Tel. 612864.

(7802)
0 VlND apartament doua 

Camere Brad. str. Al. Pri
măverii. bl AB 14. sc. 3. 
ap 13. (7792)

0 oferim spre dobîn. 
dire la Simeria Veche (In
travilan) grădină cu pomi 
— 2900 mp. pădure — 
5000 mp. teren agricol - 
7600 mp. Tel. 92/121553. și 
95/615197. (7782)

0 VlND video player O. 
rion. nou. 80 000 lei.' Deva, 
tel. 628950 (7710)

• SC „Nistor“ SNC Si
meria vinde en gros par
chet fag uscat, suc 1,5 1, 
Royal Crown Cola (USA) 
Informații țel. 661699. (7720)

• VÎND butelie aragaz 
normală și garaj demon, 
tabil. Deva. tel.

de 
ia

î ,

inclusiv
Zilnic
(7811)

aragaz

623201.
T (7738)

0 VlND casă, (apă, gaze), 
grădină, teren construcții. 
Deva, str. Crîngului, nr, 4, 
tel. 617914. __ (7757)

• SC Quasar Electro SRL
vă oferă la un preț avan, 
tajos televizoare color Sam
sung. 51 cm Deva. iei 
95/611261. (7758;

• VÎND dulapuri, pa
turi, noptiere (tip dormi, 
tor), bufet, masă. Tel.

(7775) 
turcane. 
ora 20

(7405) 
aparta.

tor), 
621303.

0. VÎND 25 oi
Fel. 713461 după

0 VÎND urgent ____
ment 2 camere, preț con
venabil. Tel. 715383, (7406)

• VÎND negociabil a. 
i.irtament 2 camere. Pro. 
nesului. Deva, tel.

* VÎND Renault 
i'.Șor avariat, preț 
ciabil. Orăștie, tel.

611941. 
<J81®

Fuego, 
negei- 

647255.
(7817);

sîm. 
18—20. 

(7845)
• VlND lichele benzină.

Deva. tel. 6.14138. (7844)
• CEDEZ contract a. 

partament 3 camere. Deva, 
Dacia. bloc 21, ap. 34.

(7843)
• VLND monument fu

nerar. marmură, deosebit, 
pentru 4—5 persoane, înăl
țime 2 metri, preț infor
mativ 200 000 lei. Deva, 
tel. 617075. (7837)

• VÎND pavilion apicol 
și cedez contract aparta
ment. Deva, tel. 628897, în
tre orele 19—23.

• VÎND multicar 
Deva. tel. 619486 sau

(7836) 
3 tone. 
624233.

(7835) 
0 VlND loc de casă și 

autobasculantă SRD Deva, 
tel. 614720. (7827)

0 SOCIETATEA Comer
cială Diarom Craiova, tel.

vinde 
mălai.
(7828) 
gră-

116972/94, 162482/94, 
en gros făină și

0 VlND casă cu 
dina, vad comercial bun 
și remorcă pentru stupi sau 
privatizare. Deva. Victor 
Babeș, 31. (7832)

0 VlND autocamion Ford 
G.B. Diesel, caroserie izo
termă 7,5 tone, fabricat în 
1982 Informații suplimen
tare Ia tel 95/624500. De
va. (7831)

0 VÎND mașină de spă
lat cu storcător. Deva, tel. 
621673. .

0 PIERDUT ștampilă 
nr. 3 „Remit Company1’, 
București. O declar nulă.

(7846)
0 PIERDUT cățeluș pe

chinez negru, orb. 
punde la numele. 
Relații la Deva, tel. 622365. 
Bună recompensă. (>841)

0 PIERDUT portmori&u 
cu diferite acte pentru au
toturismul 3—AB—1816. 
Găsitorului bună

" pensă. Deva. tel.

Răs- 
Pikl.

recom.
622201.

(7833) 
„Com-• SOCIETATEA 

serv” SRL angajeaza mun
citori pentru motoare tă
iat lemne, zona Ilia.

Informații, Brîznic 17, sau 
la Tipografia Deva (Gotiu).

(7210)

0 FIRMA parlieui
Iară
gros angajează repre. 
zențant permanent în 
orașul Deva. Autobio
grafia și fotografia se- 
trimit adresa ;
București, sector 2, 
căsuța poștală 39—19, 
sau București. sector 
1, căsuța poștală 2—45 

(7812)

de comerț en

• SG Confort Proiect 
SRL. cu sediul Tn Deva, 
angajează dulgheri, zidari, 
muncitori necalifieați. In-

formații zilnic, între orei 
8—15.'la tel. 619595. (7797)

0 SC „Premagran1’ SRL. 
cu sediul în Simeria, str 
Biscaria, nr. I, angajează 
bărbați pentru activități 
productive în domeniul pre
lucrării marmurei, zilnic 
între orele 14 și 15. (7796) 

0 SOCIETATE comer
cială angajează tîmplari. și 
maiștri tîmplari. Relații 
la tel. 618617. după ora 18.

(7737) 
0 SC „llic și compania” 

Deva, angajează doi vin. 
zători. Informații la chioș
cul de înghețată liotei 
„Piață" (7813)

0 R.A.T.P. Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 140, an
gajează prin concurs 3 
absolvenți ai Liceului Au
to, promoția 1992. Con
cursul va avea loc în data 
de 29. 09. 1992, ora 10, fa 
sediul R.A.T.P. Țfunedoara.

(7410) 
0 EXECUT vindecări mi

raculoase prin bio vibrație, 
și bioenergie. Deva, bdul 
Bălcescu, bl. 35/19, tel. 
629707. (7212)

• CAUT garsonieră mo.
bilală de închiriat, durată 
îndelungată. Deva, tel. 
624316.' (7790)

0 SCHIMB garsonieră 
zonă centrală cu apartament 
2—3 camere similar. Tel. 
613858. Zilnic după ora 20.

(7213) 
0 SCHIMB casă și gră

dină în Almașu Sec, nr 
107. cu apartament 2—3 
camere, proprietate per
sonală în Deva (exclus 
Micro 15 și Dacia). Infor
mații Deva, tel. 618177, în
tre orele 19—20 (exclus 
sîmbăta și duminica). (7829)

• SCHIMB apartament
2 camere, confort I, pro. 
prietate, Hunedoara, cu a. 
partament Deva. Informa
ții Hunedoara, tel. 722073 
sau Deva, Magazinul „Op
tica” lîngă Casa de cul
tură). (5776)

COMEMORĂRI

0 CE greu ne apasă lipsa 
afecțiunii, și bunătății lui 
fără margini la un an de 
dor nemărginit și lacrimi 
de cînd a plecat dintre noi 
minunatul nostru soț, tată, 
socru, bunic și străbunic 

TRUFAȘ l’ÂRTENIE
Recunoștință celor ce-1 

păstrează o clipă de a- 
mintire. Comemorarea și 
slujba de pomenire astăzi 
19 septembrie, ora 10,’ la 
Biserica din Cimitirul Or
todox.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (7209)

• LA 20 septembrie 1992 
se împlinesc șase săptămînî 
de cînd m.am , despărțit 
pentru totdeauna de scum
pul meu fiu

DAN HALGA 
din Măgura, la numai 20 
ani. „Fiul meu cînd a ple- 
cat/Ochii mei nu s-au us
cat/, Gura n-a mai înec. 
tat“. Dumnezeu să.l odih
nească în pace 1 Mama 
Viorica. (7693)

0 LUCA Dorica, 
Gurasada, cu multă 
durere amintește tre
cerea a 6 săptămîni de 
la decesul solului 

VICTOR LUCA
Fie-i tărîna ușoară. 

(7830)

0 VERIȘOARELE Ni_ 
coleta și Rodica anunță 
împlinirea a șase săptă
mîni de la moarleti fulge
rătoare a scumpului' lor 
verișor

D iNUȚ HALGA 
din Măgura, la numai 20 
ani. Dumnezeu să-1 odih
nească in pace ! (7693)

0 PIOS omagiu și nc- 
ș tearsă amin tire scumpului 
nostril

D iNUȚ HALGA 
plecat dintre rfej prea de

vreme. Dumnezeu să.l 
ierte! Mătușa Lupreția, 
unchiul ffihiță și verișorii 
Roxana si Cosiel (76J3)

Avancronică fotbalistică

0 CU nemărginită 
durere în suflet anunț 
că se împlinesc, du
minică, șase săptă
mîni de la plecarea în 

neființă a iubitului meu 
verișor

DAN HALGA 
precum și împlinirea 
a 9 ani de la moartea 
unchiului Andronic. 
Dane, niciodată nu te 
voi uita și-ți voi păs. 
tra o vie amintire ! Cu 
durere în suflet,. Ni. 
colae Halga. ,Jntr.o 
duminică de vară/O, 
Dan iubite verișor, La 
lacul din pădurea 
mare/Tu ai plecat, lă- 
sîndu.ne cu jale si 
mult dor" (7787)

• PIOS omagiu șt 
duioasă amintire re
gretatului

Ing. MIHAI JIVAN 
la împlinirea unui an 
de la deces. Foștii 
colegi — F.R.E. Deva.

’ (7817)

• PIOS omagiu și 
recunoștință soțului 
meu . drag

NURIDSAN AIMEE 
EUGEN 

Ia împlinirea a 6 săp
tămîni de la deces. Nu 
te voi uita niciodată. 
Mari.

Comemorarea va a. 
vea loc duminică, 20 
septembrie, la cimiti
rul Popa Șapcă. Hu
nedoara. (7401)

DECESE
0 FIUL Dănuț, nora Na

dia și cuscra Tiți plîng 
moartea fulgerătoare a 
dragei lor

ELENA ȘEU
îi vom păstra veșnică 

amintirea. (7825)
0 FAMILIA Gheorghe 

Șeu, din Hunedoava, re. 
gretă incredibila moarte a 
celei care a fost

ELENA ȘEU
și este alături de Nelu și 
copii. (7826)

• COLEGII de la 
Liceul Industrial E- 
nergetic Deva anunță 
cu durere trecerea ful. 
gerătoare în neființă a 
doamnei profesoare 

ELENA ȘEU 
și exprimă sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. ’(7834)

• ARTIȘTII plastici 
din cadrul Filialei U. 
niunii Artiștilor Plas
tici Deva — Petroșani 
sint alături de scuip, 
torul profesor loan 
Șeu, la greaua pier, 
dere a soliei sale. Sin
cere condoleanțe fa

miliei îndurerate. (7838)

0 COLEGII de la 
Clubul Elevilor Deva, 
sînt alături de prof. 
Ioan Șeu la marea du
rere pricinuită de tre. 
cerea în neființă a 
soției și.i transmit pe 
această cale sincere 
condoleanțe. Dumne. 
zeu s.o ierte. (7839)

Astăzi, simbătă, Corvi- 
nul intîlnește pe Tractorul 
Brașov, ce se află pe pe
nultimul loc în clasamen
tul seriei ă Il-a a Diviziei 
A la fotbal. Deci, va lupta 
pentru evadarea de pe locul 
retrogradării. La polul o- 
pus al clasamentului, Cor. 
vinul pe primul loc sim
te „răsuflarea” Jiului și 
pentru a menține distanța 
(sînt numai 2 puncte), hu- 
nedorenii doresc să obțină 
ambele puncte. Dacă nu, e 
bun și un rezultat de ega
litate.

în Divizia C — faza ju
dețeană, duminică, de in
teres mai mare se bucură 
întîlnirile Mureșul Deva — 
Minerul Teliuc; Minerul 
Aninoasa — Aurul Brad ; 
Victoria Căjan —. C.F.R. 
Simeria ; Minerul Certej

-r Metaloplastica Orăștie. 
La Deva, suporterii ăș- 
teaptă revenirea jucători
lor la sentimente mai bu
ne față de culorile " clu
bului și debarasarea clu
bului de jucătorii indis- 
ciplinați; care se mărginesc 
să-și încaseze 'drepturile și 
să mimeze fotbal pe te
ren.

Să sperăm că, la Certej, 
atît gazdele cît și oaspeții 
trebuie să șteargă cu bu
retele întîmplările din 
campionatul trecut și să se 
preocupe de fotbal, să se 
comporte ca niște adevă- 
rați sportiyi. Dacă se în
cearcă din nou achitarea 
polițelor, scandalul se va 
reaprinde între două echi
pe bine cotate în județul 
nostru.

SABIN CERBU

( AMF RA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE
AJUD HUNEDOARA
ORGANIZEAZĂ

in data de 21.09.1992, ora 10.00, in sala mica 
a Casei de cultură - Deva

CONFERINȚA "CALITATEA 
PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN 

ECONOMIA DE PIAȚĂ".
I spunerea va fi făcută de d-l RENE ROSE, inginer spe

cialist în domeniul auditului de calitate
• a produselor din cadrul firmei/ALPES CONSEIL ' 

INTERNATIONAL" - Franță. *
I axa de participare - 200 lei, pentru membrii ( ( I și 400 

lei pentru nemembri - sc achită
la intrarea în sală.

IMPORTANT!

CĂTRE DELEGAȚII LA SECȚIILE DE 
VOTARE Al CONVENȚIEI DEMOCRATICE 

DIN ROMÂNIA, JUDEȚUL HUNEDOARA

de 
din 
lor
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*

*

l 
î

4
*

I
I
I

*
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I

Membrii birourilor electorale ale secțiilor 
votare, delegați de Convenția Democratică
România, vor solicita președinților sccții- 

de votare (înainte de întocmirea proceselor 
verbale) eliberarea unei copii a procesului ver
bal reîfritor la desfășurarea și rezultatele ale- I 
gerilor din secția de votare, cerere ce a fost ) 
expediată de către Biroul Județean al C.D.R. ț 
la fiecare secție de votare, sau vor întocmi sin- ț 
guri o cerere.
COPIILE PROCESELOR VERBALE VOR FI 
ADUSE IN MAXIM 12 ORE LA SEDIUL DIN 
DEVA AL P.N.Ț.-cd. !

Î11 buletinele de vot, candidații C.D.R. fi
gurează la poziția 24 — Senat și 16 — Camera 
Deputaților. (7597)

r

BIJUTERIA MIEN SRL DEV A,

str. Libertății, bl. L 4, tel. 618487,
• Vinde bijuterii din aur (14 karate) 

prețul de 420b lei grațnul
• Execută bijuterii la comandă din ma

terialul clientului
• Dispune de bijuterii la schimb de mate

rial (se plătește manopera)
Program zilnic : 9—17.
Sîmbăta, duminica închis.

ia

(7605)

„ROMPIRO" R.A. ORĂȘTIE
t

str. Codrului nr. 24 A 
organizează la data de 30 septembrie 1992, 

ora 8, la sediul regiei,
LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE 
pentru vînzarca mijloacelor fixe propuse 

casare.
Lista mijloacelor fixe și relații suplimen-

î tare se pot obține Ia serviciul mecanic șef, te- 
( lefon 641670, int. 239.
t îir caz de nevinzare a mijloacelor fixe, li- 
’ citația se reia în datele de 8 octombrie și 14 oc- 

tombric 1992, ora 8. (1090)

la


