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Deva - 
şi profesionalism

Trecerea la economia de Ce se întîmplâ în uni- 
piaţă presupune din start tăţile tradiţionâle de im- 
existenţa_unei baze con- prim are? — a fost una 
curenţiale* care în multe dintre întrebările adre- 
segmente economico-so- sate conducerii S.C. Poli. 
ciaie nu numai că a apă. dava S.A. Deva. 
rut, dar a făcut . paşi — In condiţiile actua- 
semnificativi. Un astfel le ale concurenţei, ne în
de exemplu l-am consem. formează dl director Li- 
nat de curând în dome- viu Braiea, la  Polidava 
niul poligrafiei. . se fac eforturi pentru

Dacă altădată erau una organizarea producţiei pe 
sau două tipografii în- principii concurenţiale şi 
tr-un judeţ, numărul lor de eficienţă, pentru a 
■în prezent a crescut de pregăti temeinic ziua de 
câteva ori, fără a mai mâine. Accentul cade, în 
lua în discuţie dotările mod special, pe onorarea 
proprii ale diverşilor a-
genţi economici cil teh- CORNEL POENAR
nică de imprimare .şi — ■ — ——— ,
multiplicare. (Continuare în pag. a 2-a)
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Polidavâ tradiţie3

DACIA SERVICE DEVA

Firmă cu valenţe şi 
frumoase perspective

Convorbire cu ing. ŞTEFAN FARCAŞ, 
director. Dacia Service Deva

—• Autoscrvicc Dacia încă multe de făcut in  
Deva a intrat în funcţiu. ceea ce priveşte calita- 
ne, la întreaga caparita- tea reparaţiilor, corectL 
te, în urmă cu 13 ani. tudinea şi promptitudinea 
De atunci, multe auto. serviciilor ce trebuie să 
turisme au fost întreţi- le oferim clienţilor noş- 
nute sau reparate aici. tri, realizaţi câte aven» 
Cum evoluează acum, în de făcut., 
anii de după revoluţie, — In aceste condiţii, 
una dintre cele mai mari ce preconizaţi să între- 
şi dotate unităţi de acest prindeţi în perioada ur- 
gen din ţară? mătoare ?

— Ca şi suratele noas- — în primul rând, să 
tre, ne confruntăm şi noi pornim pe calea, ce o ur- 
cu greutăţile inerente pe. meâză sau doresc să o 
rioadei de tranziţie — a- facă tot mai multe socie. 
provizionare dificilă, cos- tăţi, de a se privatiza, 
turi tot mai mari, de la în afară de asta, ne bu- 
o perioadă la alta, a pie. curăm şi de aprecierea 
selor de schimb. Cu toa- cunoscutelor firme RE- 
te acestea, numărul au- NAULŢ şi VOLVO, care 
toturisme'lor Dacia spo- de-o vreme ne-au căutat, 
reşte mereu, fiind totuşi ne-au vizitat, au consta- 
cea mai căutată maşină tat care sunt posibilităţi- 
în ţară şi se. apreciază le noastre de dezvoltare, 
că actualmente circulă de perfecţionare a servi- 
pe şoselele noastre apro- ciilor ce le putem oferi 
ximativ 2 milioane ds automobiliştilor. Poziţia 
Dacii — şi deci staţiile clădirii, buna ei gospo- 
service trebuie să facă dărire şi ordinea existen • 
faţă cerinţelor mari ale tă au primat în alegerea 
automobiliştilor ce ape
lează fie la intervenţii SABIN CERBD
urgente, fie la reparaţii
curente sau capitale.* Şi *~ 1 1
dacă ne gândim că sunt (Continuare în pag. a 2-a)

ŞI MĂGĂRII SE MANANCA...
• Intr-adevăr, hazlie de tot povestea dlui Ioan Stoicoiu, 
zootehnist la Orăştioara de Sus. Păi cum să nu râzi 
când afli că în întreaga comună au mai rămas doar doi 
măgari ? Este vorba de cei cu patru picioare, evident. 
Vinovaţi sunt lupii şi urşii, care fac ravagii printre 
sărtnanele animale. Explicaţia ? Dl inginer spune jţă  
este mai pe gustul răpitoarelor carnea de măgar. Fără 
glumă! „Eroina" a fost, în ultima vreme, o lupoaică 
ce avea pui prin apropiere. Se pare că acum s-a mutat 
spre zona comunei Boşoro’d. Concluzie: aveţi grijă de 
măgari, domnilor ! (V. N.).

•  * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * •

Columnă. Desen de ANA BĂNCII'

o  UN . MILION DULCE. Deşi 
slab plătiţi, cei mai mulţi comer
cianţi din cooperaţie îşi fac cu 
conştiinciozitate daţoria. La Co
fetăria din Bălţa, cu toate greu
tăţile în aprovizionare, s.au des
făcut în luna trecută, peni'U 
clienţi, produse de specialitate iu 
valoare de peste 1 milion lei. 
1S.C.)

o  ASOCIAŢIE SPORTIVA CU 
NUME• SIMBOL „MICHAEb 
KLEIN". De curând, Ia Hunedoa
ra, a luat fiinţă Asociaţia spor

tivă „Luceafărul — Michael 
Klein" care îşi propune dezvol
tarea unor secţii de sport mai 
puţin practicate în judeţ.

Pe lângă fotbal, judo, karate, 
tenis "de câmp, baschet, asociaţia 
cuprinde şi secţii de badminton, 
culturism şi tenis cu piciorul. 
Persoanele interesate pentru prac
ticarea acestor sporturi se pot 
înscrie zilnic între orele 9—14 la 
sediul asociaţiei din str. N. Băl- 
ceşcu nr.' 1, iar eventualii spon
sori pentru susţinerea in primă 
fază a clubului constituit în nu
mele marelui fotbalist hunedo- 
rea, pot face donaţii în contul 
nr. 4511031, deschis la CEC Hu
nedoara. (C.P.)

O  ÎNTREBARE ş i  r ă s p u n s .

Ştiţi cât Costă o zi de coasă în 
zona comunei Orăştioara de Sus ? 
Vă spunem noii 5000 de lei. A- . 
dăugaţi mâncarea şi păhărelul de 
ţuică! (V.N.)

O  APEL LA POLIŢJE. Tot 
mai mulţi cetăţeni din Deva ne 
solicită un apel public la poliţie 
pentru ordine şi disciplină în 
circulaţie.

In ultimul mesaj se exprimă 
îngrijorarea locuitorilor Devei 
care privesc cu groază plecările 
în trombă din zona pieţei, poştei, 
casei de cultură, precum şl vi
teza excesivă în oraş, mulţi din
tre Inconştienţii aflaţi la volan 
reprezentând uh pericol public. 
(C.P.)

&  PERSEVERENŢĂ. Primă
ria oraşului Brad a emis din nou 
decizii pentru continuarea acţiu
nii de demolare a cocinilor şi co
teţelor cortstruite fără aprobare 
pe terenuri proprietate de stat 
(si nu numai), care constituie un 
focar de infecţie în zona „PES
TE PÂRÂUL LUNCOI". Se spe
ră că nu peste mult timp aceas
tă zonă a oraşului va arăta cu to
tul altfel, primăria fiind dispusă 
să ia măsuri severe împotriva ce
lor care se împotrivesc la reali
zarea -acestor măsuri. (Al.J.)

•  IERUSALIM. — Mi
nistrul israelian al aface
rilor -externe, Shimon Pe- 
res, a chemat ţările arabe 
âă facă pace cu Israelul, 
după acordul cu O.E.P. 
privind o autonomie pales
tiniană îi> fâşia Gaza şi

* Ierihon — transmite AFP.
■ „Acum când problema pa

lestiniană este pe cale de 
rezolvare, nu mai există pe 
viitor nici un motiv pen* 
tru ca ţările precum Ma
rocul, Tunisia, Arabia Sau- 
dită şi Iordania să nu faci 
pace cu Israelul", a a- 
preciat Peres, adăugând câ 
şi aceste state trebuie să-şi 
aducă o contribuţie la edi
ficarea păcii în regiune.

•  GENEVA. — Boutros 
Ghali a ■ refuzat să-şi ia 
vreun angajament în ve
derea ridicării embargou
lui, impus _vânzărilor- de 
petrol irakiene de către 
Consiliul de Securitate după 
războiul din Golful Per- 
sic. Potrivit afirmaţiilor 
viceprim ministrului Aziz, 
Irakul ar fi îndeplinit ma
joritatea condiţiilor impuse 
de Rezoluţia 687 a Con
siliului de Securitate, dar 
„cealaltă parte" n-a între
prins nimic în sensul sus
pendării sau modificării 
sancţiunilor economice.

După cum se ştie, Bag
dadul are autorizaţie de a 
vinde, numai sub control 
internaţional, petrol în va
loare de 1,6 miliarde de 
dolari, timp de şase luni. 
conform Rezoluţiilor 706 şi 
712 ale O.N.U.

•  CARACAS. _  Pre
şedintele Vcnezuclei, Carlos 
Andres Perez, care ă fost 
suspendat din funcţie, -a 
declarat că va face recurs 
la Curtea Supremă, ca ur
mare a deciziei Congresu
lui de a-i interzice reveni
rea la postul său, chiar 
dacă este achitat în pro
cesul intentat pentru. pre
supusele acte de corupţie, 
relatează agenţia Reuter.

•  MOSCOVA.__Vice
preşedintele rus, Aleksandr 
Ruţkoi, suspendat tempo
rar din funcţie printr-un de
cret emis de şeful statului, 
şi-a anunţat intenţia de a-i 
da in judecată „pentru 
calomnie şi fals în. acte" 
Pe Boris Elţîn şi pe respon
sabilii comisiei anti-corup- 
ţie. Citat de agenţia Inter
fax, el a afirmat câ 
„destituind o persoană alea
să în conducerea statului 
pe acelaşi buletin de vot, 
Elţîn a încălcat legislaţia 
ţării“.
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P I A Ţ A  P O R T E I d e  m u n c ă
La data de 31 august a.c., potrivit datelor primite de la Direcţia pentru muu- i 

că şi protecţie socială a judeţului Hunedoara .situaţia locurilor de muncă dispo-1 
nibile şi a şomerilor aliaţi în evidenţă se prezintă după cum urmează:

Meseria Nr. locuri Nr. şomeri Meseria Nr. locuri Nr. şomeri
disponibile în evidenţă disponibile in evidenţă

Mecanic auto 4 5 Mecanic LDH 1 4
Inginer electrotehnist 1 — Şef manevră 1 —  .

Agent prestări servicii •— 2 Inginer industr. lemn. 1 ’
Ospătar 3 37 Strungar 2 31
Inginer de sistem 1 1 Sondor . 2 • —
Economist 1 — Parchetar 2 2
Translator 1 — Faîanţar-mozaicar 6 2
Jurisconsult 2 - — Cofetar 1 11
Tâmplar 17 36 +  11 Automacaragiu 1 10
Zugrav 7 57 Sudor 5
Zidar 45 53 Frezor 1 9
Dulgher „ 26 — Soră medicală 2 ' . —
Muncitor necalific. 11 747 Muzeograf a
Vânzător 4 113 Brutar 5 —

; Contabil 2 — Vopsitor 1 'mm
Tricoteur 20 — Electronist, 10 14
Croitor 14 18 Strungar lemn 2

*i Dansator 20 Lăcătuş S H
Frigotehnlst 2 * Instalator 4 2
Inginer chimist a 9 Micelir 1 «

{ Secretar dactilograf a a Bucătar a 1

Situaţia tocurilor de muncă şi cea a  şomerilor, allfindu-se Intr-o dinamică
permanentă, cei interesaţi de ofertele existente sunt rug» 
toi de mediere a forţai d muncă din cadrul DJKJL& De*

j  d  se adnm w Oficiu-

*

Că pentru mulţi oameni 
din zonă Orăştiei cele trei 
întreprinderi — „Mecanică**, 
„Chimică** şi „Favior" — 
au constituit sursa unei e- 
xistenţe rezonabile nu este 
o prea mare noutate. Poa
te nici faptul că după 1989, 
firmelor amintite nu prea 
le ies socotelile, nu ar fi 
o noutate. Am încercat to
tuşi recent să desluşim cam 
ce se întâmplă în spatele 
fenomenului numit şomaj 
— generat de lipsa locu
rilor de muncă de la a- 
oeste întreprinderi. De dă- 
ta aceasta, în două comu
ne apropiate de Orăştie — 
Beriu şi Orăştioara de Sus. 
Nu de altceva, dar din a- 
ceastă zonă, mulţi oameni 
şi-au legat speranţele de 
veniturile realizate aici. 
Acum însă, o parte dintre 
ei nu le mai au.

Concret, la Beriu mai 
bine de 100 de oameni au 
fost daţi in şoma} de la 
cele trei întreprinderi. De
sigur, s-ar putea- spune că 
nu-1 mare necazul, pentru 
că este pământul care tre
buie lucrat Pentru mulţi 
aşa şi este. Dar nu pen
tru toţi. O parte dintre

ca stare de fapt la sate
tari ce locuiesc In

■V '.

Polidava Deva -  tradiţie 
şi profesionalism

(Urmare din O şcolare, mape de b ir» , 
albume, formulare de 

şi realizarea tuturor lu- contabilitate, la preţuri 
(dărilor — ziare, reviste, cu mult sub ode 
cărţi, pliante color, pos- ticâte pe piaţă, 
terţ, etichete, invitaţii Problemele dM
pentru nuntă, agende, economia
caiete şcolare, albume, ne ocolesc nici pe noi,
afte imprimate, in mod 
deosebit formulare cu re
gim special utilizate la 
TVA — în condiţii de 
calitate şi la termen.

— Cu alte Cuvinte, să 
înţelegem că s-au făcut 
paşi semnificativi şi in 
dotarea tehnică?

blocajul fiind una din
tre cele mai acute, la ca
re s-ar mai adăuga e 
creştere nejustificată, u_ 
neori de-a dreptul abe
rantă, a preţurilor la 
hârtie cerneluri sau ah» 
materiale de uz tipogra
fic. Ceea ce ne-anr» pro-

— Noul pătrunde şl îr> pus, pentru perspectivă, 
casa noastră. S-a pus în este o deschidere largă 
funcţiune atelierul de spre o colaborare cu ori- 
foto-culegere, care dă re. ce tip de clientelă^ ¥i- 
zultate foarte bune. Bro zăm tn mod aparte cali- 
şurile, cărţile. pliantele tatea prqduselor, promp- 
sunt culese îh procent de titudinea livrării co- 
80 la sută pe calculator, menzilor lansate spre **» 
Intenţionăm să ne dotăm şi un preţ cât mai acce- 
cu tehnică pentru ţipă- sibii pentru cumpâră- 
riri pe of set. imprimare tori. 
care se face în condiţii Ori toate aceste inten- 
de calitate şi design a-, ţii le putem realiza îm
parte. Pentru a veni in mai prin relaţii corecte, 
sprijinul cumpărătoru- înţelegere şi profesiona
lul, am înfiinţat înce- lism. Porţile PoHdavei 
pând cu 1 septembrie Deva sunt deschise pin- 
un magazin propriu la tru oricine, iar cei 
poarta tipografiei de ii vor trece praful 
unde cei interesaţi Işi avea sentimentul 
pot cumpăra pe ioc, fără relaţii principiale, 
adaos comercial, o gamă fice, in avantajul 
largă de produse caie.e ror.

I
I
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L I C H I D Ă R I

cum ne-a Informat domnul Petru Albu — i 
secretarul Consiliului tocai municipal Hunedoara, < 
tdci a avut loc o analiză a activităţii comisiilor pen- J 
tru lichidarea patrimoniului celor 5 foste C.A.P., a-1

I  parţinătoare municipiului: Hăşdat. Boşi. Zlaşti, Buj- * 
I turi şi Râcăştie. Concluzia a_ fost că pentru toate |

---------- de patrimoniu lichidate există acte justifi- .
|  cative legale, iar acţiunea a fost încheiată. (I. V.). |

I ____ ______________________________________ I ^

BATCA
f b "mm.-a *

din 1)

serviee-ului nostiu, pen
tru o viitoare colabora -e, 
fiind printre puţinele s> 
cietăţi cu capital de stat 
din ţară ce au fost vi
zate de prestigioasele fir
me, In condiţiile actuale, 
când garanţiile politice 
le generează pe cele eco
nomice.

«— fn ce constă cola
borarea ?

— In încheierea deja 
a unor contracte pentru 
comercializarea de auto
turisme, autoutilitare şi 
piese de schimb, din ga
ma Renault şi Volvo, în 
modernizarea utilajelor şi 
a tehnicii din dotare, în 
asigurarea service-lui în 
garanţie şi post garanţie 
a autoturismelor firme
lor de mai sus. Doresc să 
precizez şă dispunem în

şi
prezent de întreaga do
cumentaţie pentru aceste 
autoturisme şi, pe bază 
de comandă, se pot cum
păra piese de schimb şi 
autoturisme ,în cel mult 
30 de zile. Reprezentări, 
ţii firmei ne-au suges
tionat şi unele îmbunâtâ 
ţiri pe care ar trebui să 
le facem, începând de Io 
design. .

— In ziarul nostru de 
ieri a apărut o informa
ţie furnizată chiar de dv. 
privind organizarea, Ia 
10 septembrie ax., între 
orele 10—19, în Piaţa 
Victoriei (lângă. Casa de

Cultură din Deva) o ex
poziţie de autovehicule. 
Are vreo legătură cu fir
mele de renume de mai 
sus?

— Sigur că da. Este 
vorba de prezentarea pen
tru vizitatorii expoziţiei a 
unei game de 8 autovehi. 
cule Renault şi 6 Volvo, 
între care tipuri moder
ne de autoturisme, dar 
şi vehicule pentru acor
darea primului ajutor 
persoanelor aflate, în su
ferinţă, pentru transport 
de călători şi mărfuri pe 
risabile, cele destinate
rai t mm * mm t mm t mm *mm t.

transportului urban de 
valori şi fonduri, misiu
nilor poliţiei.

— Vor ti mulţi vizita
tori, nu numai din Deva, 
dar ş» din alte oraşe mai 
apropiate. Vor admira 
maşinile, poate unii voi 
dori să achiziţioneze un 
anumit tip de autoturism 
sau alt vehicul. Au po
sibilitatea s-o facă?

— Suntem convinşi că 
expoziţia va avea succes. 
Şi, spre satisfacţia celor 
care o pot vizita, firma 
organizatoare poate ono
ra, într-un timp scurt, 
o comandă fermă, făcu
tă de o persoană fizică, 
agent economic, socie
tate comercială etc. Am 
fi chiar bucuroşi să în
registrăm „la faţa locu
lui", primele contracte de 
acest gen ale acestor re
numite firme în judeţul 
nostru.

eomuna
iu «unt veniţi, deci 

drept de moştenire pentru 
pământ nu au. Mai lu
crează cu ziua, cum se 
spune, pe la unii la alţii, 
dar nu-i uşor deloc. Oa
menii au copii, probleme, 
necazuri... Calificare au, 
dar ce să facă ? Pentru 
a porni o firmă particula
ră au nevoie de bani. Nu 
puţini. De unde sâ-i ia 
omul ? Din ajutorul de 
şomaj ? Oricum, puţini 
sunt cei care au pus ceva 
pe picioare.

Media de vârstă a celor 
daţi în şomaj în comuna 
Orăştioara de Sus este de 
33 de ani. Spune ceva a- 
cest lucru, nu ? Aici sunt 
195 de oameni rămaşi fără 
lucru. Majoritatea sunt de 
la „Mecanica** Orăştie, altă
dată fala oraşului. In dis
cuţia noastră avută la pri
măria comunei am spus că, 
oricum este mai uşor pen
tru unii, pentru câ au pă

mânt, Nu am 1 
zişi foarte categorie, 
ni s-a spus: „Numai

eontra- 
dar 
din 
trâ- 
dăr 
din 
pă- 
au 
să

spus:
pământ este greu să
ieşti aici". Aşa o fi, 
majoritatea oamenilor 
zonă trăiesc muncind 
mântui. Chiar dacă 
mai mulţi copii. Ce 
mai spună Cei de la oraşe, 
care nu au această posibi
litate ?

In încheierea acestor rân
duri credem că merită sub
liniat faptul câ 50 la sută 
din locuitorii comunei Orăş
tioara de Jos au bani de
puşi la „Caritas-ul“ clujean 
— după cum ne spunea 
viceprimarul. Oare câţi'din- 
tre ei sunt şomeri? Ade
vărul este că multe spe
ranţe se leagă de data ia 
care cei ce au depus fiţi 
vor ridica banii. Deo
camdată !

VALENTIN NEAGU

Bârfitorul

t

A vorbi despre o persoană nu etalându-i călită- ţ 
ţile, d  ingroşându-i i n t e n ţ i o n a t  defecte-. 
1b, pictându-i în tuş negru greşelile — asta înseato- ‘ I 
nă cea mai autentică bârfă. , {

Fără doar şi poate, nu există îri toată lumea 
asta om perfect; fiecare dintre noi are câte o hibă, 
mai ales de comportare. Căci în viaţă nu poţi păşi 
ca pe sârmă. Unuia îi plac femeile, altuia să mear
gă la „una mică** sau ,4a una mce* cu prietenii. Şi 
câte şi mai câte asemenea defecte omeneşti pot fi 
enumerate, dar n-o facem, căci n-are rest. Astfel 
de trăsături sunt ale individului îrt cauză — el le 
face, el le trage, cum se zice. Bârfitorul însă con
sideră viceversa. Ia lacunele oamenilor, le umflă, 
le umflă cât îl ţin bojocii, după care le toarnă 
cu voluptate în urechile larg deschise la aşa ceva.

Bârfitorul îşi ponegreşte colegii, prietenii ve
cinii, ba chiar şi rudele, dar numai pe acelea cu 
care nu se împacă. O face zi de zi, indiferent de 
anotimp şi de oră. O face oriunde — pe stradă, la 
o şuetă, la o cafea ş.a. Numai ce-1 auzi spunând :

— Să vezi ce-a făcut (s-au ce-a zis) cutare...
După care, cu voce indignată sau mirată, îţi ţ

îndrugă confidenţial o seamă de vorbe şi fapte spu- i 
se sau, chipurile, săvârşite de unul sau de altul. J 
în vremea totalitarismului din această categorie de j 

. indivizi se recrutau cei mai eficace informatori ai \ 
anumitei-instituţii — ştim cu toţii care. Astăzi ei nu â 
mai au- unde. informa — turna, mai bine zis — şi * 
atunci au daţ-o pe bârfă, unde se simt precum ţ 
broaştele în baltă (fie şi murdară). Ţi-1 bârfeşte pe i 
cutare, lui cutare te bârfeşte pe tine şi aşa mai de- / 
parte. , |

Multe metehne omeneşti sunt pe lumea asta,, dar ( 
bârfă este una dintre cele mai abjecte, pentru că / 
împroaşcă cu noroi în oricine şi mai ales pe cei 1 
la rangul cărora el nu poate ajunge, neavând cu 7 
ce. în condiţiile democraţiei, nu prea ai ce-i face i 
unui astfel de tip, înafară de a i-o spune în faţă : ţ

— Hai să vorbim, de altceva. Ce carte ai mai , 
citit ?

Ei bine, cu asta i-ai închis gura, căci bârfito%\ 
rid nu le prea are cu literatura, cu arta 1n gene- i 
ral, care sunt dătătoare de cultură, de civilizaţie. H 
citeşte, cel mult, „Evenimentul zilei**... Câ tot vor- V
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bim despre bârfă.
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La orice oră din 
zi şi noapte

Referitor la nota intitula
tă ,4a urgenţă", publicată 
în ziarul „Cuvântul liber", 
nr. 848, din 1 septembrie 
a.c„ dl Iosif Crăciun, lider 
al Filialei sindicale „Am
bulanţa" a Judeţului Hu
nedoara, ne face cunoscut 
următoarele:

„Verificând cele sesizate, 
am constatat că nimeni nu 
a apelat la asistenţa de ser
viciu de Ia cabinetul de 
urgenţă să i se facă o 
Injecţie, asistenta de ser
viciu fiind dna Tomescu 
Lu creţi a, împreună cu me
dicul de gardă, dna doctor 
Rău Carmen; Nu cunoaş
tem cu cine a discutat dna 
O *., la ce persoană a

apelat şi să ne spună cine 
a refuzat-O. Dumneaei tre
buia să ne dea numele a- 
sistentei care a re, uzat-o.

Precizăm că întreg per
sonalul de Ia robinetul de 
urgenţă veghează şi este 
la dispoziţia celor suferinzi 
şi caută, prin toate posi
bilităţile, să aline durerile 
celor suferinzi. Rugăm 
populaţia şi pe toţi cei care 
au nevoie de serviciile me
dicale de urgenţă să ape
leze cu toată încrederea, 
la orice oră din zi şi 
noapte, la serviciul de 
salvare şi urgenţă, pentru 
a le veni în ajutor". Ace
leaşi constatări se desprind 
şi din relatările dnei Lu- 
creţia Tomescu.
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Extraordinara comportare a ansamblului 
„Silvana“ la Şarvar (Ungaria)

Ai doilea mare festival 
folcloric internaţional •* 
şaionat intr-un ciclu de 
patru 4» Organizaţia 
Mondială de Folclor «-a 
desfăşurat la Sarvar (Un
garia).. După cum se ştie. 
Judeţul «osbra. prin grija 
factorilor culturali, a Or
ganizat prima dintre a- 
ceste manifestări, care s-a 
bucurat de un deosebit 
Succes. La Sarvar ţara 
noastră a fost reprezen
tată de atât de cunoscu
tul ansamblu artistic „Sil
van»* a! Casei de Cultu
ră Deva, laureat al nemţi 
tnărate festivaluri desfă
şurate In Italia. Franţa, 
felveţta. Rusia ţa . For
maţia deveanâ a impre
sionat nu numai specia

liştii şi spectatorii pre
zenţi Ia (estivalul pro- 
priu-zis, ci ţi  turiştii •> 
flaţl în binecunoscute sta
ţiuni de odihnă de la gra
niţa Ungariei eu Aus
tria.

Valoarea interpretativă 
a membrilor ansamblu
lui, valoarea intrinsecă a 
cântecului şi dansului 
popular hunedorean, ro
mânesc, in general, şi-a 
spus cuvântul te  compa
nia unor formaţii repre
zentând China, Mongolia, 
Indonezia, Buriatia (Ru 
sfa). Mexic, Ungaria, In
sulele Cook, Egipt, Aus
tria, Germania, .Ţara 
ctior (Spania),

Sultele de dansuri din 
Zarand, Orâştie, Bistri- 
ţa-Nâsăud. Bihor, Mara
mureş, zona pădurenilor 
au fost aplaudate la sce
nă deschisă, ceea ce, tre
buie să recunoaştem fără 
falsă modestie, alte an
sambluri nu s-au bucu
rat de acest lucra. Suite
le, valorificate şi trans
puse scenic cu grijă, sunt 
opera « doi coregrafi de 
valoare — Titus Burducea 
şi Elis Ursu, oameni cu 
oare mişcarea artistici 
hunedoreană se mân
dreşte. -

De o caldă primire s-a 
bucurat taraful dirijat de 
Pera Bulz, el Însuşi un 
taragotist formidabil. Cu 
taragotul său, rupt *ue-

cesiv, dar In stare st cân
te, cu suita de fluiere 
scoase de la brâu. Para 
Bulz a entuziasmat miile 
de spectatori. Aplauze bi
nemeritate au primit so
liştii vocali LMte Benea, 
Matei şi Traian Lazâr. In 
finalul spectacolelor, lu- 
bitoril de folclor din Sa** 
ra r  şi-au exprimat do
rinţa să mai revadă an
samblul JRlvana" al' Ca
sei de cultură Deva, te- 
trucfit ceea ce au prezen- 
tat înfcNrprafU s&i, el nu > 
au mai văzut. Şi ceea ce 
au văzut a fost extraor
dinar. Felicitări Sil van a i 

să vă păstraţi formă 
tună.
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NU REPETA
K» repeta povestea lui Narcis 
privindu-te şăgalnic in vitrine, 
că s-ar putea s i nu-ţ} mai cadă bine 
fantoma ta ce-n sticlă s-a înscria.

Nu totdeauna când eşti plin de tine 
ai şi intrat c-un pas în paradis».
Sperând in împlinirea unui vis 
Narcis se căuta în râu pe sine.

Dar dacă faţa ce-o zăreşti fn geam 
p-se Ia tine, cel din stradă, 

ar izbucni în râs, ca un infam, 
zărind ce tu n-ai poftă să se vadă ?...

Povestea lui Narcis, cel din ferestre, 
nu e poveste». Fii atent, „maestre".

NECULAI CIMRICA

LA SFINX

i
ai' * -I%
I

" %-

I• mI,Mr
i%

i
1

MINEL BOCEA

Au trecut ca umbre «nil, pe statuia milenară 
Clipe scurte, dar eterne; ihişi nevăzuţi ce sheariL» 
Din nisipuri se fnalţă ea privirile străjer# «
Sfinxul din antichitate şi din secuii de tăcere». |  
Şl, coroană, pe-a sa frunte — Cronnos, impozantul J

|  Alegorica fiinţă — chip de om şi trup de leu. |  
J A rămas pe vechiul soclu, contemplând spre răsărit '  
|  Unde Ba 0 priveghează in nisipuri scânteind. ]
ş O •. srabie de platiă, printre dunele in vaiurt î  
J Navigheată-n largi deşertări, ca pe-o mare făr* d e |
I maluri»,*
;  Faraon! -uitaţi de vreme, dona in tainice morminte g
1 Ca enigme ale Arii dăinui nd in piramide.. f
2 Sfinxul de mister şi piatră te destin îşi doarme î

1 . ■ somnol, I
Şl de dincolo de timpuri ii împărăţeşte omul. 4

j  OCTAVIAN MITROI, j .
î eter f
fe ^

W Mercuţio
De ep oare Eugen Simion 

s-a gândit să-şi aşeze pa- 
glnile recentei sale cărţi 
sub semnul personajului 
shakespearian Mercuţio ? . 
Pentru că simbolistica a- 
oestui erou tragic atinge în 
viziunea scriitorului câteva 
zone fundamentale din lu
mea atât de problematică 
a vieţii şi existenţei noas
tre? zona esteticului, cu re
ferire expresă la destinul 
criticului literar, zona eti
cului, prin încercarea de 
restaurare a cultului renas
centist al prieteniei şi zona 
filozoficului, prin afirma
rea gratuităţii ca supremă 
dimensiune umană.

Cea dintâi semnificaţie 
decurge din intuiţia şi con
vingerea autorului că, ală
turi de aşa-sişij foşti şl vlr- 
tuafi patroni ai criticii 11- 
terare, Mercuţio ar expri
ma in chipul cel mai pro
fund şi mai cuprinzător 
virtuţile şi dramele aces
tei profesiuni. Eroul . «Un 
„Romeo şi Julleta“ plăteşte 
eu preţui vieţii sale nai
vitatea şi bunul simţ de a 
rămâne te afara ciocnirilor 
da orgolii dintre familiile 
Mantaigtte şi Capulet. A- 
semeni lui, criticul literar 
tşi eonsţruieşte universul 
judecăţilor sale de valoa
re fără a ţine seama de 
rivalităţile scriitoriceşti, al 
căror mobil real coboară 
adeseori sub pragul meri
telor autentice. Eugen Si
mion Însuşi mărturiseşte 
că a încercat nu o dată du
rerea şi amărăciunea unor 
răstălmăciri deliberate şi 
ale unor atacuri făţişe, în 
pofida respectului său din- 
totdeauna pentru demnita
tea adevărului şi a profe
siunii. Marile şi inscrupu- 
loaseie vanităţi literare nu 
erau altceva decât instru
mentele deghizate ale par
venirii în Ierarhiile vieţii 
sociale şi politice, iar mal 
apoi, ale discreditării valo. 
rilor şi meritelor îndelung 
consacrate. Sunt realităţi 
rara s-au manifestat şl 
s-au verificat in orice timp 
isteria românesc, dar căra 
na au atins parcă nicioda
tă forţa d  extensiunea spi

ritului vindicativ de • as
tăzi. - -

A doua semnificaţie pe 
care criticul Eugen Simion 
o percepe din complexul 
personalităţii lui Mereuţk» 
este aceea de simbol al 
prieteniei celei mai devo
tate. Trăsătura aceasta re
flectă în plan literar prin
cipiul suprem al Renaşte
rii, care atribuia prieteniei 
virtuţi superioare senti
mentului de iubire. In nu
mele unei prietenii putea 
fi sacrificată oricând o iu
bire, In vreme ce relaţia 
taversă nu putea să aibă 
loc decât cu preţul des- 
onoarei şi al oprobriului pu
blic. Sau, altfel spus, p iu
bire pierdute putea fi re
câştigată oricând, tete o 
prietenie © dată trădate se 
stingea pentru totdeauna. 
Două valori etice «are tră
iesc mereu împreună, dar 
niciodată te planuri egale. 
Măreţia sentimentului de 
prietenie decurge din ra
ritatea dovezilor «de. La 
Rochfoucauld a exprima
t-o încă din acea vreme: 
„Oricât de rară ar fi, dra
gostea adevărată e totuşi 
mai puţin rară decât prie
tenia adevărate*. Truism 
cu atât mai verificabil as
tăzi, când prietenia a de
venit mal rară ' ca floarea 
de colţ. Revenind la Mer
cuţio, el se jertfeşte apă
rând ideea de prietenie, a- 
titudinea aceasta fiind în 
contrast cu marea lui dra
goste de viaţă.

Al treilea înţeles al con
duitei lui Mercuţio face din 
personajul shakespearian 
expresia cea mai înaltă a 
gratuităţii. A gratuităţii ca 
re înseamnă acţiune eli
berată de spectrul câştigu
lui imediat, al gloriei cu 
orice preţ şi al rangurilor 
efemere. Înseamnă fapte 
şi gesturi complet dezinte
resate de avantajele mate
riale, raţiunea lor unică 
fiind sentimentul înalt bl 
datorite şi fd credinţei în- 
tr~o valoare durabilă pupi
tru umanitate. In tundra 
acestui principiu, există 
oameni car» îşi consaoră

toţi anii vieţii descoperirii 
sau apărării unul singur 
adevăr, fără ea gândul lor 
sfi admită cât de cât ideea 
do recompensă. Atitudinea 
aceasta reprezintă cu ade
vărat forma Şl expresia 
cea mai înalte a gratuită
ţii. Gestul lui Mercuţio ră
mâne un act eminamente 
gratuit, moartea lui ne- 
.având nimic eroic ta ra
ţiunile ei, d  doar semnifi
caţia eternizării prin tre
cerea unei prieteni} din
colo de pragul limitat al 
vieţii.

Acum. după cele expuse 
mai sus, devine şi mal lim
pede motivul pentru care 
Eugen Simion şi-a pus rân
durile şi ideile cărţii sale 
sub semnul lui Mercuţio 
Toate eseurile, fragmentele 
de jurnal, portretele şi În
semnările conţinute aici re
prezinte Încercări de res
taurare a demnităţi! cri
ticii literare, dovezi de fi
delitate şl consecvenţă in 
aprecierile prietenilor de 
breaslă şt pledoarii răspi
cate pentru gratuitatea ac
tului artistic.

SABIN SELAGEA
Moment comemorativ Aurel Vlad (Orăştie).

Foto lOAN ANDRUŞ

—sora veşniciei
După ©* s-a hotărât să-l facă pe om. Dumnezeu 

s-a gândit dade sâ-i aşeze ca sâ-lfie viaţa cât mai 
plăcută. Şi tot gândindu-se, Dumnezeu a rupt dta 
curcubeu o rază luminoasă, pe căra a înfipt-o te 

Din această rază a apărut o frunză, o primă 
mică doar cât un fir de tarbâ, care toate 

ziua se Jiica cu razele soarelui şi te fiecare dimi
neaţă se Închina In faţa Creatorului, rmriţumindu-i 
pentru viaţa dăruită.

Dumnezeu s-a bucurat văzând atâta gingăşie şl 
recunoştinţă adunate într-un fulg de verdeaţă şi a 
revărsat peste frunză harul său întruchipat în stropi 
de ploaie străvezie şi a binecuvântat Dumnezeu 
frunza, precum şi toate seminţiile ce vor purcede 
dintr-ânsa şi a aşezat Dumnezeu neamul frunzei Ia 
temelia unei lumi ce va să vină. Din această bine
cuvântare s-au născut ierburile, copacii, florile şl 
toate plantele de pe pământ.

S-a minunat Dumnezeu văzând cum se Îmbracă 
pământul într-o haină nouă şi a zis: „Iată cărămi
zile, din rare voi construi casă omului". Şi a ţesut 
Dumnezeu un covor de iarbă măruntă şi l-a arun
cat peste întinderile cenuşii ale unor văi şi coline 
şi ochii i s-au umplut de o lumină caldă, odihnitoa
re. Apoi a ridicat Dumnezeu pereţi trainici din pomi 
roditori ale căror trunchiuri le-a fixat în pământ 
cu ajutorul unor frânghii puternice. Din rămurele 
înflorite a împletit apoi perdele la ferestre, iar aco
perişul l-a durat din mănunchiuri de frunze înşi
rate — ca nişte mărgele — pe fâşii lungi de cer al
bastru şi privindu-1 de la distanţă faţa Domnului 
s-a luminat de frumuseţea acestui monument vege- 
taL Şi a poruncit Dumnezeu ca Soarele, Luna şi ste
lele să nu înceteze a mângâia cu razele lor această 
lucrare a Sa, iar păsările cerului, făcându-şi cuibul 
In apropiere, să cânte dragostea de viaţă, preamă
rind numele Său.

Mat târziu, creândo-1 după chipul şi asemăna
rea Sa, Dumnezeu l-a aşezat fie om te  această pri

mă casă, cunoscută sub numele de Rai sau Paradis, 
zicându-i: „Poţi să mănânci după plăcere din tete# 
pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei b‘ne- 
lui şl răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el vei muri*. Dar omul a nesocotit a- 
ceastă poruncă dumnezeiască şi a mâncat din pomul 
oprit Pentru această faptă, Dumnezeu l-a Izgonit 
din Rai, poruncindu-i să lucreze şi prin trudă să 
smulgă pământului hrana de care are nevoie. Aşa 
ne spune Biblia ?i aşa este.

Dar preabunul Dumnezeu nu l-a dat morţii după 
această primă greşeală, ci i-a mai lăsat o şansă de 
vieţuire, zicându-i: ..Omule, pentru păcatele tale 
ţi-am luat Raiul, dar ţi-am lăsat frunza. In ea am 
ascuns izvorul vieţii tale. Ocroteşte-©".

Această poruncă nu este scrisă In Cartea Sfântă, 
dar este tot o poruncă adevărată, ca şi cele scrise. 
Ecoul acesteia a străbătut mileniile ca să ajungă la 
noi în formă de adevăr ştiinţific. Toţi ştim astăzi 
că fără stropii de divinitate pe care frunza îi dă
ruieşte atmosferei, viaţa noastră ar fi imposibilă. 
S-ar părea însă că oamenii nesocotesc această po
runcă. Uitaţi-vă la haina verde a munţilor şi veţi i 
vedea o mulţime de petice, adevărate răni pe trupul 
codrului, din care curg puhoaie de pietre şi nămol 
în timpul ploilor. Alungată de sticlă şi piatră, ver
deaţa oraşelor se retrage, împuţinându-se în fiecare 
zi. In apropierea marilor aglomerări urbane se pot 
vedea pilcuri de copaci uscaţi care se întind ca o 
pecingine pe obrazul pădurii. Chiar şi voi copii, 
ce ştiţi despre lumea vegetală ? O cunoaşteţi ? Ştiţi 
bunăoară cum se plantează un pom ? După cum se 
vede, atât răspunsurile voastre cât şi faptele de mai 
sus ne conduc la concluzia că, pentru viaţa noastră 
şi a generaţiilor viitoare, va trebui să cunoaştem 
mal mult, ea să putem iubi şi ocroti NATURA, aţa 
cum a poruncit Dumnezeu.

VXADIM1R POP MABCANU
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D I N  L U M E A  L A R G
Rachetele nucleare, care 

decenii întregi au consti
tuit o ameninţare teribilă 
pentru întreaga planetă, ar 
putea în curând să devină 
o foarte utilă sursă pentru 
iluminarea unor oraşe şi 
chiar ţări întregi. Este 
ceea ce a susţinut fizi
cianul Richard Garwin,

Rachete... luminoase 
pentru mileniul trei

consilierul ştiinţific al Ga- 
sei Albe în materie de 
strategie nucleară, în cursul 
seminarului „Urgenţe pla-
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SABAT INI SHOW
te-
în-

Aflată într-o oarecare ieşire din formă pe 
renurile .de tenis, frumoasa Gabriela Sabatini 
cearcă să se consoleze prin muzică. Alături de ce
lebrul cântăreţ Jon Secada, argentinianca a înre
gistrat Ia Los Angeles, la începutul lunii august, 
pentru „Arsenio Hali Show". Cei doi au interpre
tat,' cu succes, „Just another day". Ziariştilor pre
zenţi, Gabriela le-a declarat, că se pregăteşte astfel 
pentru campionatele Open ale S .U A  O metodă de
sigur neconvenţională de antrenament, dar a cărei 
eficacitate rămâne să fie demonstrată. Pentru Că, 
deocamdată, pare mâi sigură calea aleasă de Steffi 
Graf, care se pregăteşte pentru un turneu, câştigân- 
du-1 pe precedentul. (Să nu uităm că li, -şte to
tuşi de pe court-uri o „oarecare" Monica Seleş, care 
ar fi avut ceva de spus!).

In rest, binomul tenis—spectacol e mereu la
modă. Fapt ilustrabil cu un nou cuplu.. ilustru, pe 
cale de a se constitui, după ce â .fost anunţată 
logodna lui Andrd Agassi eu vedeta pop Şheena 
Baston, una dintre fostele prietene ale lui Prince.

netare", desfăşurat la E- 
;rice (Italia), pe 20—22 au
gust a c. Din cele 44 000 
de focoase nucleare ce tre
buie distruse în următorii 
10 ani conform, acordurilor 
dintre S.U.A. şi fosta 
UJt.S.S., s-ar putea recu
pera material fusionabil 
suficient pentru a alimen
ta câteva sute de centrale 
atomoeleetrice. El ar ur

ma să fie depozitat într-o 
„bancă mondială" de plu
toniu, care ar păstra cea 
200 000 kg de plutoniu şi 
2 000 000 kg de uraniu îm
bogăţit. Operaţiunea, al 
cărei cost se ridică la vreo 
5 miliarde de dolari, va fi 
controlată de Agenţia Ato
mică Internaţională de la 
Viena.

Ultimele acorduri S.U.A. 
— C.S.I. prevăd ca până 
în anul 2003 din cele peste 
50 000 de capete nucleare 
active existente ta pre
zent, să rămână doar 6 000, 
câte 3 000 de fiecare parte.
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Adio alfabetuiui m orse
Paza de coastă america

nă a spus definitiv adio 
semnalelor morse. Ultimul 
mesaj cu puncte şi linii a 
fost transmis duminică, 6 
august, la orele 20, de că
tre un veteran aflat de trei
zeci de ani în serviciile 
marinei S.UA.: „Acum în
chidem. Vânt. uşor. Mare 
calmă Salutări tuturor". 
Şi din Caraibe, până în 
Pearl Harbour zeci de na
ve au răspuns cu ţăcănitul 
aşa de cunoscut al radio- 
telegrafiştilor: „Noroc" şi 
„Adio".

Rick Booth, un purtător 
de cuvânt al serviciilor de 
coastă, .a admis că era 
vorba de o moştenire a

trecutului. Abandonarea co
dului înseamnă o revoluţie 
epocală in comunicaţii — 
a spus el — comparabilă . 
cu aceea a-momentului In 
care s-a încetat să se mai 
vorbească latineşte".

Inventat în 1835 de Sa- 
muel Morse, profesor de 
pictară la New York Uni- 
versity, codul a devenit 
limbajul telegrafiştilor din 
toată lumea. Paza de coas- . 
tă americană l-a adoptat 
în 1924. De atunci opera
torii săi au înregistrat mii 
de SOS (3 puncte, 3 linii,
3 puncte), lansate de am- 
barcaţii în dificultate. Aşa
dar, adio, venerabile alfa
bet Morse !

I )

S p a i m a  I n  G e r m a n i a ;

Doi copii răpiţi in ultimele zile 
Suit temeri privind existenta j 

unui maniac
Coşmarul răpirilor de Roppeit, cel care con- , 

copii ia din nou amploa- duce echipa; specială ta
re in Germania. Două sărcinată cu cercetările, 
tragedii, având ca pro ta- In ceea ce o priveşte , 
gonişţi un copil de 18 pe Seike, ea a dispărui 
luni şi o fetiţă de 11 ani ta împrejurimile orăşelu- 1 
ţin întreaga ţară ctţ su- lui NiebueH, ta apropiere | 
■Getul la gură de pe 8 au- de graniţa cu Danemarca,, 
gust a.c. Şi sunt din ce şă căutările. Ia cane tal
în ce» mai puţine spe
ranţe ca ei, Tobias Hof- 
fmann şl Seike Soeren- 
sen să fie regăsiţi ta 
viaţă, ipoteza cea mai 
probabilă avansată de 
poliţie fiind că cei doi 
au căzut ta mâinile unui 
maniac.

Tobias a dispărut la 
Bamberg, in timp ce se 
afla Împreună cu mama, 
intr-un magazin univer
sal, ta aglomeraţia crea
tă de o scară defectă.

„E sigur o răpire", e 
de părere comisarul Hans

luat parte 200 de poli
ţişti, elicoptere şi citai 
n-au condus decât la des
coperirea biciclete] fe
tiţei, la 250 m de casa 
bunicilor săi pe care II 
vizitase. Cercetările ta- 
tr-o unică peşteră ta . 
care copiii din zonă obiş- î 
nuiau să se joace de-a * 
v-aţi ascunselea au ră
mas şi ele zadarnice, ca 
şi repetatele apeluri fă
cute din oră in oră de 
toate posturile de radio 
şi TV germane.

Ş i h o ţ i i  m a i în c u r o â  

u n e o r i  a d r e s a
încercase să fure 'staţia 

de radio chiar de pe ma
şina poliţiei, dar a fost 
prins asupra faptului şi a- 
restat. Şi astfel Franco 
Spagnoli, 32 ani, de Bres- 
eia, a  ajuns să compară 
pe 10 august a.o. in faţa 
judecătorilor. De două ori 
nefericit: a încercat să 
fure un lucru greşit, de 
la persoane greşite. Acei 
radio, dacă ar fi reuşit 
să-l fure, e greu de cre
zut că ar fi găsit cui să-l 
vândă, iar cei doi ţipi in 
civil care, sâmbătă, ? au
gust, se îndepărtaseră de 
automobilul pe cate 11 par
caseră in piaţa Euigi di 
Savoia, la Milano, erau 
doi poliţişti ta serviciu, 
chiar de la brigada îm

potriva micii criminalităţi, 
©uimea e că hoţul înce
puse prin a-i avertiza: 
„Fiţi atenţi dacă vă lă
saţi maşina aici: e un loc 
pe unde mişună hoţii" şi 
se oferise să... le-o păzeas
că.. După care, a trecut 
la treabă şi s-a trezit cu 
cătuşe.

Arestarea nu este totuşi 
Un episod nici Izolat, nici 
întâmplător. Ea este ur
marea inţensificării ieşirii 
Ia rampă â  poliţiştilor mi
lanezi, care, după ce au 
Urinat un curs special de 
actorie, întind acuip, nu 
fără declarată plăcere, mici 
curse de acest gen pun
gaşilor de cartier, jucând 
cu succes rolul fraierilor 
ce-ar fi numai buni de 
jumulit.

• — « - • — • — • — •_ »— • — • — • — • — • — • — • — «

Sondaj senzual
Editura „Harlequln" din Canada a efectuat un 

sondaj printre 5060 dintre abonatele sale din 14 ţări 
(din America, Europa, Asia şi Australia). Cititoare
le  au fost rugate să răspundă la întrebări privind 
caUtăţile bărbaţilor din ţările respective, in dome
niul relaţiilor sexuale, ale armoniei familiale, edu
caţiei şi Îngrijirii copiilor, sttbUniind deopotrivă de
fectele acestora. Notarea s-a făcut pe o scală intre 
I  fi 11, conducând la o ierarhie oarecum neaştepta
ţ i .  Pe locui intâi (nota 8,5) s-şu clasat grecii, apre
ciaţi drept cri mai senzuali şi mai romantici, oricând 
gaia s i  rostească un incitant „te iubesc" partene
relor, fără să ţină seama dacă se află în propriul 
dormitor sau in mijlocul naturii. Nu-i temperează 
— in 82 la sută din cazuri — nici măcar prezenţa 
Unor eventuaU spectatori inoportuni.

Urmează, mare surpiză, australienii (nota 8,00) 
care, cel puţin astfel, se demonstrează mult mai pu-> 
ţfn „britanici" decât s-ar fi crezut.

In sfârşit, al treilea loc pe podium îl ocupă ita
lienii, apreciaţi totuşi de consoartele şi iubitele lor 
in ciuda unei înclinaţii cronice spre a-şi înşela to
varăşele de viaţă.

Ultimul loc este ocupat, de această dată în mod 
aşteptat, de japonezi (nota 4,5), care, obsedaţi de 
serviciul lor, tratează cu indiferenţă tot ceea ce ţi
ne de afect şi senzualitate.

Căsătorie la lumina lumânărilor
A murit Dessauer, inventatorul 

fotocopiatoarelor
John Dessauer, unul din

tre inventatorii maşinii de 
fotocopia! şi întemeietorul 
lui „Xeros Corporation" a 
murit jcd, 12 august, în 
S.UA., în vârstă de 88 ani. 
Ideea de a construi o a- 
semenea maşină i-a venit 
in 1945, citind un articol 
despre fotografia electro
statică. Dessauer ş-a gân
dit atunci să utilizeze ace
eaşi metodă pentru a re
produce documente şl

l-a
pe

sis-

şcrierl. In acest sens 
convins să colaboreze 
inventatorul noului 
tem fotografic, Chester 
Carlson şi pe • Joseph Wil- 
son, proprietarul firmei 
„Harold", djn care se va 
naşte mai apoi „Xerox". 
Dessauer, născut ta 1905 în 
Germania, a condus secţia 
de cercetare „Xerox" vre
me de treizeci de ani a-

O plajă din Long îs- 
land, în lamina apusului 
şi a zecilor de lumânări 
înfipte in nisip. Acesta 
a fost decorul, luat parcă 
din filmele romantice de 
odinioară, ales de Kim 
Basinger şi Alee Baldwin 
pentru a-şi celebra pe 19 
august căsătoria, O căsă
torie surpriză, care a sfă
râmat desigur multe «- 
nimi ale fanilor celor două 
vedete. Ceremonia a fost 
celebrată Ia East Hamp- 
ton ,.o  localitate renumi-dică până in 1975, când 

s-a decis să se pensioneze.

tă ca loc de vacanţă pen
tru starurile americane, 
situată nu departe de 
New York. Eroina din' 
„Nouă săptămâni şi ju
mătate" şi din „Nebună 
de dragoste" a purtat o 
lungă rochie albă.

După cum relatează co
tidienele din New York, 
invitaţii! n-au fost nume
roşi, fiind selectaţi cu a- 
tenţie. S-au tiflat, prin
tre alţii, Paul Newman 
şl cântăreţul Billy Joel.

Petrecerea nupţială a

chetă, dar simplă, pusă* 
Iadispoziţie de o priete-1 
nă comună, creatoarea | 
de mode, Josephine Chaus. > 
Blondă Kim, 39 ani, di- |  
vOrţată de Ron Britton,. 
şi Alee, 35 ani, s-aa cu- I 
noscut in timpul turnă- J 
rilor la „The Marrying > 
Man" („Un om de însu-1 
rat4), film regizat de J 
Neil Simon şi care, dacă |  
na s-a bucurat de prea * 
mare sacces, pare să f ii  
avut totuşi anumite caii- * 
tăţi.. profetice. |

Cum se descurcă oame
nii obişnuiţi pentru a-şi 
petrece concediile, citito
rii ştiu, işi aduc aminte 
sau îşi închipuie. Cum se 
descurcă unii dintre mai- 
marii Terrei, cei care de
cid destinele naţiunilor lor 
(dar şi pe ale altora) la o 
ceaşcă de cafea sau jucân. 
du-se cu creionul pe un 
şerveţel de masă, vom ve
dea în rândurile următoa
re. Unul închiriază o că
suţă în Australia, altul, 
pentru a găsi .un strop de 
pace, se închide într-o ca. 
zarmă buncăr, îngrozit şi 
acolo de gândul unui po
sibil atentat. Un altul îm
prumută cheia vilei de la 
vreun prieten bogat, în 
vreme ce alţii dispun de 
palate regale „de vară", 
după cum există şi dintre 
cei care nu-s dispuşi nici 
pentru o zi să-şi abando
neze birourile în care se 
simt importanţi şi puter-

şi cum fşi petrec mai 
marii lumii vacanţele

nici. Şi când, în sfârşit, 
după lungi ezitări işi a- 
cordă un răgaz, o fac pe 
fugă şi cu groaza de a nu 
lăsa descoperite centrele 
nevralgice ale puterii. Cum 
procedează, de pildă, pre
şedintele francez Francois 
Mitterrand, consumându-şi 
week-end-urile, ce e drept 
uşor prelungite, în vila sa 
de la Laatche, din sud- 
estul Franţei. Acelaşi tip 
de vacanţă practică şi 
cancelarul german Helmut 
Kohl, închiriind de 22 ani, 
o mereu aceeaşi căsuţă la 
St. Gilgen, în Austria. Pre
mierul britanic Jonh Ma
jor, a ales marea, profi
tând de vila pe care i-o

împrumută nişte prieteni 
ta Portugalia. O vilă, ce 
e drept, elegantă, situată 
nu departe de casa de va
canţă a premierului portu
ghez Anibal Cavaco Silva, 
care se bucură de briza 
Atlanticului de pe colina 
de la Montechoro, în Al- 
garve. în schimb, pre
şedintele Clinton, ca şi 
predecesorii săi de la Casa 
Albă, optează pentru reşe
dinţa oficială de la Câmp 
David, în Maryland. Suve
ranul saudit, Fahd Ibn 
Abdul Aziz stă şi el vara 
In palatul oficial de ia 
Gedda, permiţându-şi din 
când în când plimbări pe 
Marea Roşie în iahtul per
sonal.

Pentru a gusta câteva 
ore de pace Şi a fi la adă
post de atentate, au ales 
cazărmile militare pre
şedintele egiptean Hosni 
Mubarak (într-o bază na
vală de lângă Alexandria) 
şi acela columbian, Cesar 
Gaviria Trujillo (care se 
refugiază pe o insulă în 
largul portului Cartagena).

Dar sunt şi alţii care hu 
riscă să se îndepărteze mai 
mult de câţiva kilometri 
de capitală, precum pre
şedintele Daniel Arap Moi, 
din Kenya, ce-şi vizitează 
ferma sa de Ia Nakuru.

Contactul cu natura e 
preferinţa premierului neo
zeelandez Ray Bolger, care 
merge la pescuit în Fiord-

land National Park şi al 
preşedintelui peruan Al- 
berto Fujimori, care se 
plimbă cu barca în zona 
arhipelagului din largul 
capitalei Lima, trecând 
chiar pe lângă insula San 
Lorenzo, în care se află 
închis şeful grupului tero
rist „Sendero luminoso", 
Abimael Guzman.

In sfârşit, există şi neobo
siţi de felul premierului 
indian Narashima Rao, care 
de la preluarea funcţiei, 
acum doi ani, nu şi-a per
mis nici o vacanţă. în a- 
cest sens recordul aparţine 
liderului japonez Morihiro 
Kosokawasi, care a avut 
în ultimii ani numai 20 de 
ore de odihnă la Karuiza- 
wa, unde trăiesc părinţii 
săi, şi pe care s-a d.us 
să-i viziteze în sfârşit în 
aeeastă vară, pentru prima 
oară după trei decenii. De
plasarea a efectuat-o... cu 
bicicleta.

Enver Hodja- 
homosexual

Conducătorul absolut al 
Albaniei intre 1944—1985, 
perioadă de care urmaşii 
legendarului Skandterberg 
îşi amintesc astăzi cu ' o- 
roare, a fost, conform dez
văluirilor făcute în ziarul 
„Seymetafi" din Scutari, 
un homosexual sadic şi 
violent. In. numărul din 
18 iulie a.c., publicaţia al
baneză găzduieşte declara
ţiile lu Ilir Sulka, fostul 
secretar personal al . dic
tatorului, unul dintre prie
tenii intimi ai omului for
te de la Tirana, care nu 
ezită in a-şi clasifica şeful 
drept un „homosexual pa
ranoic". Devenise astfel prin 
anii ’30, in perioada cât 
a locuit la Paris. Apoi, la 
Tirana, atracţia sa pentru 
legăturile amoroase cu 
bărbaţii s-a accentuat, 
„prietenii", între care şi 
Sulka, fiind gratulaţi cu 
importante funcţii oficiale. 
Fire instabilă şi pe deasu
pra şi de o gelozie ieşită 
din comun, lui Hodja îi 
plăcea să îşi schimbe per
manent partenerii, pe care 
şi-i selecta mai ales din 
mediile artistice. *

In acest fel numeroşi 
scriitori, poeţi, actori au 
ajuns să fie invitaţii şefu
lui statului în vilele mon
tane ale acestuia, deveni
te teatrul unor orgii care 
ar fi fost in măsură să 
umple de invidie până şi 
pe cei ma depravaţi îm
păraţi ai Romei antice, 
din perioada de maximă 
decadenţă a acesteia.
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Nu am ştiut niciodată 
să pun preţ pe avere, nu 
am ştiut să preţuiesc ba
nul, Întotdeauna am sim
ţit un dezgust în faţa ba
nului.

A renunţa la toate valo
rile materiale şi a te re
trage pe o insulă sau pe 
un munte pentru a medita, 
trăind In cea mai curată ţ
sărăcie, dar înălţându-ţi l

S â r a c  b o g a t  J

sufletul peste mizeriile vie- \
ţii pentru pragmaticii a- î
cestei lumi pare o abera- i
ţie. Cum să te retragi, J
cum să renunţi la tot când ţ
omul zilei de azi luptă pen- 1
tru a avea un confort cât >
mai bun, maşina cea mai —
luxoasă,' casa cea mai “
frumoasă, buzunarele cât I
mai pline de bani, sacri- ;
ficând totul pentru a-şi |
aduna avere, negMjind sâ- *
nătate, familie uitând v
până şi legea morală ce I
ar trebui să existe în J
noi. Obsesia banului este |

ik boala secolului. în goana »
, după bani, vrând să con- I

struim averi fabuloase, ui- ;
tăm că avem un suflet care i
nu are nevoie de bani, ui- J
tăm că banul ne transfer- |
mă nu doar în maşini de |
calcul dar. mult mai rău, *
în animale de pradă. Şi !
uităm prea des vechea zi
cală :

„Banii nu aduc ferici
rea".

INA DELEANU

„ E S E N Ţ E "
. cu ADRIAN PAUNESCU

t „Cine nu ştie să spună NU va rosti un DA fon- 
fănit şi incredibil".

§  „In privirea unui copil suferind încape toată 
tragedia lumii".

•  „Mulţi şi-au făcut case din pietrele cu care au 
dat alţii în ei".

•  .„Cum se împacă măgarul şi calul intr-un ca- 
’ târ aşa se împacă pământul şi cerul în om".

•  „Faptul că pisica fuge după şoareci nu expri
mă neapărat o dorinţă de comunicare".

•  „Singurul lucru pentru care îmi invidiez duş
manii e că au ceva de urât în mine".

•  „Nu cereţi părerea florii despre fruct".
•  „Şi totuşi, dacă n-ar fi greierele, cum s-ar fi a- 

flat că furnica e harnică T‘
•  „Cum s-o vedea lumea pe fereastra unui avion
care cade?".

Selecţie de 
ILIE LEAHU

— De multe ori săracul e 
cel ce dă de pomană 
bogatului.
Dragostea i-ă lăsat 0 ci
catrice ca un surâs.

— Merită sâ ajungi de-, 
parte, doar dacă nu uiţi 
de unde ai plecat.

— în casa lor, el e vioara- 
. ntâi. Ea e doar arcuşul.

— Privind lumea dintr-un. 
singur punct de vedere, 
nu o poţi vedea decât 
plată.

î

CORBUL ŞI VULPEA 
(versiune... democratică)

Cumătră vulpe rămase uimită văzând corbul cum 
zboară ţanţoş cu coada înainte. Drept pentru care 
îl interpelă:

— Ce faci, băiatu, te-ai tâmpit? Ţi-ai schim
bat stilul de zbor ?

— Ce te interesează ? —> îi răspunse corbul „în
ţepat". Zbor cum vreau. Doar e  democraţie.

Vulpea se gândi gă-i urmeze exemplul şi începu 
s i  alerge şi ea cu coada înainte. Lupul observă 
mişcarea, o aşteptă pe cumătră la cotitură* o prin
se ca-n deşterşi-i făcu bucuria.

Supărată foarte pe corb, îl apostrofă.:
— Ce mi-ai făcut, nenorocitule! Am alergat şi 

eu cu coada inainte. că doar e democraţie, lupul 
m-a văzut, m-a aşteptat şi m-a aranjat.

— Dacă eşti proastă. Democraţia e doar sus, 
jos a rămas ca înainte.» (Pentru conformitate, ION 
LUCIAN. Haţeg).
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tîe 1993).

G loanţe  
de catifea

Viaţa e trecătoare. Dar 
să nu uităm că trece 
prin noi.
Dacă aş fi un altul, oare. 
ăş fi de acord cu mine? 
Gând ţi se dă prea mul
tă dreptate, înseamnă 
că ceva nu e în regulă. 
Omul puternic e, în a- 
celaşi timp, şl înăun
trul unei situaţii, şi In 
afara ei.
Blazarea e atunci când 
optimismul şi pesimis
mul se confundă.
Zilnic trecem pe lângă 
o mulţime de prieteni 
adevăraţi. N-am avut 
insă timpul necesar sări 
cunoaştem.
Zeflemeaua? O zdreanţă 
pe care o fluturăm să 
ne ascundem goliciu
nea.
Gând n-ai nici un ţel, 
aripile devin o povară.

W i i M V E m m c i i t i  
6  AfW SAbl/EZ.

C.cc<
Desen de CONSTANTIN GAVRILA

„SEXTIL PUŞCARIU* 
PENTRU SCRIEREA 

LITERELOR „A“ ŞI „I"

Literere â şi i cores
pund aceluiaşi sunet, intre- 
buinţându-se după urmă
toarele reguli:

a) i se scrie întotdeauna 
la începutul şi sfârşitul 
nemijlocit al cuvântului: 
îl, îmbărbătez, împărat, în
ger, îşi' îţi, amărî, coborî, 
hotărî, târî, urî . . . ;

b) tot î scriem şi în 
corpul cuvintelor, când, 
prin compunere, î de la 
începutul cuvintelor ajun
ge medial: neîmpăcat, ne
indurat, neînsemnat, prea- 
înălţat, preaîntâmpinat.

Vom scrie într-însul, dar 
dânsul; . .

c) în toate celelalte ca
zuri se scrie, în corpul 
cuvintelor, â : bând, când, 
făcând, gât, mormânt, râu, 
român, sfânt, vânt...
(extras din MONITORUL 
OFICIAL nr. 59/22 mar-
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D ecizie  „înţeleaptă"
Tribunalul pentru minori 

din Cagliari (Italia) a dat 
recent o sentinţă oare are 
toate şansele să intre în 
topul ciudăţeniilor absolu
te. în câteva cuvinte, o- 
norata instanţă a încredin
ţat spre creştere şi îngriji
re pe micul Giovanni Pao- 
lo Falchi, 12 ani, bunicii 
sale, Giovanna Angela U- 
rasin. Nimic neobişnuit 
până aici, asemenea situa
ţii fiind destul de nume
roase în lume. Partea 
absurdă a afacerii devine 
evidentă dacă încercăm să 
aflăm care este ocupaţia 
actuală a bunicii. Pentru 
că signora Urasin este 
moartă, încă din 1981, pe

când avea 86 ani, ceea 
ce, evident, nu prea îi mai 
poate permite să-l îndru
me pe Giovanni „atât sub 
raport şcolar cât şi educa
tiv", aşa cum s-a stipulat 
în motivarea hotărârii.

Desigur mama, Anna Ma- 
ria Pintus, 44 ani, rezi
dentă la Pesuro, a decla
rat imediat recurs, de
clarând totodată ziarişti
lor care s-au grăbit să o 
contacteze :

„Dacă o bunică moartă 
a fost aleasă spre a-i fi în
credinţat fiul meu, eu, 
mama, sunt. după cum se 
vede, vie şi voi face totul 
pentru a-mi recăpăta co
pilul".

Păstrat cu străşnicie 107 ani secretul băuturii 
Coca-Cola « fost descoperit

După melte păreri autorizate 
in materie, fabricarea băuturii 
„Coca Cola" a reprezentat secretul 
cel mai bine păzit din lume. Mai 
bi.- chiar decât cel al mumiilor 
egiptene sau al bombei atomice. 
Dar Mark Pendergrast ne asigură 
că a reuşit să străpungă toate blin- 
da jele protectoare. „Am descoperit 
foi -ula originală a băuturii" anun
ţă eL Revelaţiile vor fi cuprinse 

i într-o carte ce urmează să fie co
mercializată în S.U.A. Se intitu
lează „Pentru Dumnezeu, pentru 
Patrie şi pentru Coca-Cola" şi po
vesteşte istoria „neautorizată", se 
precizează în subtitlu, a băuturii 
celei mai internaţionalizate şi mai 
faimoase din lume şi a companiei 
care o produce.

Cotidianul spaniol „El Pais'' a 
anticipat cu puţin evenimentul edi
torial, publicând la începutul lui 
mâi câteva capitole din volum, 
exact acelea în care autorul de
scrie modul în care a reuşit să 
ajungă la formula atât de râvnită. 
O formulă pe care. stăpânii firmei 
au păzit-o totdeauna cu sfinţenie, 
contribuind astfel la alimentarea 
mitului băuturii ce a cucerit astăzi 
toate pieţele lumii. Simptomatic 
pentru „sacralitatea” formulei e un 
episod petrecut în 1977, când con
ducătorii’ societăţii au preferat să 
retragă produsul din India decât 
să cedeze insistenţelor guvernului 
acestei ţări, decis să cunoască in
gredientele şi procesul de fabrica
ţie.

Desigur, în peste un veac de 
istorie (Coca-Cola' a început să fie 
comercializată în 1886) s-a vorbit 
mult şi despre componentele bău
turii şi despre modul în care ea 
este produsă. După cum este im
posibil de negat faptul că, In timp, 
prima formulă a trebuit să sufe
re modificări. Ca în 1985, când, 
sub presiunea avansului periculos 
al eternului adversar, Pepsi-Cola, a 
fost decisă renunţarea la „Coca 
Cola classic" şi înlocuirea ei cu o

biâtetoăă •am »H6t (şi deci cu ingre- 
jăă&mi -mfesr «ferite. Dar, dacă 
descaperteea lui Pandergrast se va 
confirma, ea va fi intr-adevăr isto
rică, deoarece ridică definitiv vă
lul deasupra formulei originale, cea 
pusă la punct de inventatorul Coca- 
Cola. John Pemberton. Şi astfel 
scriitorul american intră el însuşi 
în istorie, reuşind acolo unde o în
treagă armată de spioni indus
triali a eşuaţi

Curn era de aşteptat, în cartea 
sa Pendergrast trece peste o serie

Se anunţă vii polemici în 
jurul formulei magice inventa
tă in 1886 de John Pemberton 
şi făcută publică t de scriitorul 
Mark Pendergr: 3t în mai. 1993-

de detalii privind începuturile ac
ţiunii sale, fixând ca punct de por
nire a naraţiunii momentul întâl
nirii cu Phil Mooney, un funcţionar 
al arhivei uriaşei companii. „Mi-a 
arătat, povesteşte scriitorul, un plic 
ce conţinea câteva pagini. Erau 
îngălbenite şi rupte, dar fuseseră 
adunate şi lipite cu grijă".

După Pendergrast, asta era tot 
ceea ce mai rămăsese dintr-;0 carte 
cu însemnările lui John Pemberton: 
un volum în a cărei posesiune so
cietatea Coca Cola intrase în anii 
’40.

„Ştiam — se poate citi în vo
lumul lui Pendergrast — istoria a- 
celei cărţi". Şi explică modul în 
care după moartea inventatorului 
ea rămăsese asistentului său, John 
P. Turner, care a păstrat-o până 
In 1943. Anul în care fiul lui Tur
ner a fost convins de unul dintre 
patronii lui Coca Cola să-i cedeze 
cartea cu formula originală. „De a- 
tunci, cartea a fost conservată în
tr-o cameră blindată la - sediul so
cietăţii". Pendergrast a reuşit să 
ajungă la acest manuscris şi „una 
din pagini conţinea formula origi

nală". 'vv;‘
In cartea sa, el dă de altfel lia- 

•ta completă a ingredientelor citata 
pe acea pagină, şi tehnica de pre* 
parare a băuturii. Pendergrast este! 
convins că formula găsită de el este 
cea adevărată, • întrucât pe ea suni 
notate şi cele „7X“, ingredientele 
misterioase care in  alte formule de
ja cunoscute erau trecute sub de* 
numirea generică de „aromaţi* 
zante". fără nici-o altă expBeaţie* 

In ceea ce priveşte „eroarea" 
arhivarului care i-a pus la dispozl* 
ţie scriitorului acele pagini îngăl
benite, Pendergrast este convins cS 
acesta a fost de totală bună cred in* 
ţă, nimeni nebănuind până acum efl 
acel manuscris conţinea atât dd 
căutata formulă, care ocupă, d ţ 
altfel, un colţ de pagină poate in
suficient cercetat 'de predecesorii 

Dar, pentru a da şi cititoriloi 
noştri posibilitatea, de a verificai 
personal autenticitatea descoperirii 
prezentate în aceste rânduri şi j |  
şti cu exactitate ce consumă atunci 
când îşi golesc paharul plin cu arow 
matizata băutură, iată şi formula' 
mult căutată : *

Citrat de cafeină *- 1 uncia 
(28,35 gr);

Extract de vanilie — 1 uncie!) 
Aromatizafîte — 2,5 uncii j 
Extract fluid de coca — 4 uncii) 
Acid citric — 3 uncii ;
Suc de lămâie dulce — 1/4 ga

loane (1 galon = ' 3,785 litri);
Zahăr — 38 livre (1 livră =3

453,6 grame) :
Apă — 2.5 galoane.
Se amestecă acidul, cafeina şj 

sucul de lămâie dulce într-o a patra 
parte din apă fiartă şi se adau
gă vanilia şi aromaţizantele atuncf 
când amestecul s-a răcit. Aroma
ţi zantolo sunt oprită de portocalei, 
esenţă de lămâie esenţă de ulei 
de nucă tăm■*;<-!<să, esenţă de ulei 
de srortisoasă esenţă de COriandrU, 
esenţă de ho-enmntă. alcool. După 
prenerm-e . MvmeTţ+ţa se lasă sâ 
se „odihnească" 24 de ore, ,



Turismul la final
încă puţin şi sezonul estival 1993 se 

încheie pentru turism. Mai este cazul să 
discutăm despre plimbări in ţară şi In 
lume, despre concedii în staţiuni, acum, 
când mai m uk de două treimi dintre ro
mâni îşi num ără mărunţişul din buzunare 
pentru hrana zilnică ? Este. Timpul m er
ge Înainte şi noi, optimişti incorigibili, spe
răm  tn mai bine. Şi-apoi turism ul aste o 
activitate economică continuă, aducătoare 
de venituri Sn lei şi valută, a tâ t de nece
sare economiei româneşti ta  tran z iţie ; şi 
ceea ce este m ai important constituie o 
ofertă temeinică pentru reconversiunea 
forţei de muncă disponibile.

: Agenţii economiei organizatori da acti
vitate turistcă sunt, ta  condiţiile econo
m iei de piaţă numeroşi, iar ca formă da  
capitalizare diverşi. Am luat deci ta  „stu
diu* doi dintre ei — o  societate cu capi
ta l privat, care desfăşoară o activitate 
tntr-un spaţiu şi cu un inventar pentru 
care plăteşte locaţie de gestiune, şi o alta 
cu statut de societate comercială pe ac
ţiuni cu capital de stat.

Aşadar, S.C. „Montana Tur" SRL Hu
nedoara, cu asociat unic dna Tatiana Si- 
cbRhi. Este o  oră calm ă a  zilei, într-un 
moment la fel de calm al verii, ta  care 
primele impresii despre trecutul sezon es
tival le schimbăm cu dşoara Carmen NU 
culac, agent de turism în  cadrul socie
tăţii.

„Societatea noastră organizează ex 
cursii In ţa ră  şi peste hotare '(în Ungaria, 
Polonia, Ucraina şi tn  perspectivă şi în 
alte ţări). Mal mediem trim iterea solici
tanţilor pe bază de bilet* cu servicii com
plete, în staţiuni de odihnă şl tratament*..

„Am încercat, ne spune dna Tatiana 
Sichitiu, să promovăm mai mult turismul 
intern de grup, în  acest sezon estival, d a r 
lumea e prea săracă. Am organizat ceva 
la  locurile istorice şi la mănăstiri şi cu 
grupuri de elevi în vacanţă. Am încercat 
un fel de turism d e  agrement la Geoa- 
giu-Băi, dar nu a dat rezultate din lipsă 
de cereri*.

Poate că un răspuns la nereuşita de a 
transforma în fapte turistice şi economice 
m ulte din intenţiile acestei societăţi se 
află şi în insuficienta publicitate făcută 
In jurul lor. Încă n-am învăţat destul 
despre rolul şî locul publicităţii în anu
m ite activităţi. în  mod sigur însă, ele re
zidă şi în sărăcia ofertei. Când în postura 
ue organizator de excursii peste hotare 
nu-ţi asumi decât rolul de cărăuş de biş
niţari, nu poţi să pretinzi succes. Din pă
cate, prea mulţi agenţi cu capital privat, 
organizatori de activitate do turism s-au 
m ulţum it şi se mulţumesc doar cu acest 
rol. Unii dintre ei însă funcţionează ca 
«dare, ta  spaţii pentru care plătesc chi
rie  sau locaţie de gestiune, dar care au 
Cest concepute şi construite cu truda şi 
pe cheltuiala noastră, a tuturor, pentru a 
Îndeplini un ro l social clar. Se pare că 
sădi dintre noi, oameni eu putere de de- 
ctzie, ne jenăm to t măi mult să folosim 
această sintagmă. Personal n-am să mă 
Jenez niciodată să întreb în public ce func
ţionalitate socială aţi dat „^-stor ziduri, 
tn care sunt îngropaţi şi banii mei ? doar 

aceea de a  produce uşor venituri pen- 
oine a fost mai iute de picior la îm

părţeala moştenirii defunctului regim ? 
întrebarea este actuală şi legitimă nu atât 
In cazul agenţilor economici privaţi din 
turism, cât mai cu seamă, în cel al celor 
oare desfăşoară activitate comercială cu ri
dicata sau cu am ănuntul, care au dat unor 
vaduri comerciale şi unor bunuri între
buinţări pe care populaţia dintr-o anumi
tă  zonă a  unei localităţi nu avea în nici 
u n  caz nevoie: de regulă cârciumi sau alte 
surogate de acest fel. De aceasta ne vom 
ocupa însă şi în viitor. Acum să revenim 
I» turismul nostru.

Fostul Oficiu judeţean de turism s-a 
despărţit, în condiţiile reformei economi
ce, in „patru Mării cu patru pălării* la 
fel: sau, mă rog, o pălărie este mai mare, 
a lta  mai mică, dar croiala este identică: 
societăţi comerciale pe acţiuni cu capital 
integral de stat, având ca for a toate di
riguitor consiliul împuterniciţilor man
dataţi ai statului, de vreme ce după lege, 
el reprezintă adunarea generală a acţio- 
.narilor. Care acţionari ? Care au în „pro
prietate" 30 la sută din capitalul social 
sub forma unor hârtii despre care se ştie 
prea puţin ce valoare au, în afară de cea 
grafică ? — pentru că sunt frumoase, s-o 
recunoaştem. I-a întrebat cineva în 2 ani 
de zile pe salariaţii proprietari pe 30 la 
sută din patrimoniu, în numele acelor hâr
tii, dacă este sau nu şi în Interesul lor o 
decizie a consiliului de administraţie"
. „sanctificată de CIMS“ ? Măcar în propor
ţie  de 30 la sută. Dar, vorba lui Florin 
Piersic: „Asta nu-i bre, numai de-acuşi, 
asta-4 de la C ărăbuş!“ .

Una din cele „patru Mării" ale priva
tizării post-decembriste, e drept, purtă
toarea celei m ai m ari dintre pălării, este 
S.C. „Sarmis* S.A. Deva.

de sezon estival
Am întrebat pe d l economist Vlorel 

Cernâu, directorul ti  preşedintele Consi
liului de administraţie a l acesteia:

— Dle director, societatea comercială 
de turism „Sarmis* Deva are deja expe
rienţa a cel puţin 2 ani de activitate, ta  
condiţiile tranziţiei şi a cel puţin 2 luni 
complete în condiţiile economiei de  piaţă, 
Stih toate aspectele ei: liberalizarea cursu
lui dolarului şi a adaosului comercial şi 
aplicarea TVA. Care vă sunt 'concluziile 
globale la acest final de sezon estival ¥

— Judecând după datele bilanţului la 
semestrul I din 1993, a  rezultatelor din 
celelalte 2 luni, rezultatele sunt încuraja
toare. Un agent economie care încheie o 
perioadă bilanţieră cu profit, are, cred, 
dreptul să fie optimist. Societatea noastră 
â încheiat un semestru din acest an cu un 
profit impozabil de peste 5 milioane lei 
şi o contribuţie Ia rezervele valutare ale 
statului de peste 12 000 dolari gUA, nu-

lega prietenii.
Foto PA VEL LA2A

mai prin unităţile noastre de schimb, din 
hoteluri şi agenţii. La aceasta se adaugă 
asigurarea valutei de schimb pentru ex
cursiile externe organizate de noi.

între concluziile favorabile- pe care 
le-am tras în acest an turistic, apreciez 
ca un m are câştig autonomia de decizie. 
Datorită ei ne-am putut structura orga
nizatoric societatea, astfel ca fiecare om 
să-şi justifice locul pe care-1 ocupă, am 
putut avansa investiţional pe direcţia in
troducerii tehnicii informaţionale pe scâră 
largă în activitatea noastră.

— Detaliaţi puţin acest capitol; al in
vestiţiilor dle directoEr _cu xe surse finan
ciare le-aţi susţinut ?

— Din profitul activităţii şi din vân
zarea de active. Ani. vândut, prin licita* 
ţie active ta valoare efe 143 milioane lei, 
iar banii i-am investit in  moderniza
rea, .intimizarea şl dotarea unităţilor re
prezentative rămase în patrimoniul so
cietăţii, respectiv complexele hoteliere şi 
de almontaţie publică „Sarmis" şi „Deva*.

— Care sunt de categoria ?
—* Două stele. Nu num ai dotarea ca

merelor dă categoria unui hotel, ci mâl eu 
seamă o serie de funcţionalităţi, pe care 
noi nu le putem asigura în baza mate
rială de sare dispunem, deoarece â r  în 
semna compartimentări noi, prin care am 
afecta structura de rezistenţă a clădirilor.

— Dle director, să discutăm puţin des
pre participarea S.C. Sarmis la organiza
rea, în acest an, a turismului intern.

— Cadrul organizatoric pentru aceas
tă  activi ţaţe este agenţia de turism-. Am 
mers in aeest sezon pe ocuparea, prin 
contract a  capacităţilor hoteliere şi de a- 
limenţaţie publică existente în ţară, pe 
organizarea de tabere de vacanţă, acţiuni 
turistice cu ocazia unor manifestări isto
rice sau cultural-artistice sau la expoziţii 
şi târguri — cu asigurarea tuturor servi
ciilor, Mai mult de 30 000 de turişti au 
beneficiat în acest sezon de asemenea ser
vicii.

— Câteva cuvinte despre turismul ex
tern.

— Cinstit ? Mai mult cărăuşie în scop 
de bişniţă şi nu avem cum contracara a- 
ceastă tendinţă maladivă a majorităţii 
„turiştilor" peste hotare de a mai face 
un ban în plus pe această cale. Noi, în 
asemenea excursii, avem organizate oferte 
de servicii de cazare, de masă, de vizită 
la obiective istorice sau turistice, dar nu 
putem obliga pe nimeni să apeleze la ele. 
Sunt o puzderie de agenţi economici aşa- 
zişi organizatori de turism internaţional, 
care nu se rezumă decât la această că
răuşie ta  scop de bişniţă. Amatorismul 
'care a pătruns ta  activitatea de turism li 
aduce acestuia prejudicii imense ta  timp

— Cum vedeţi posibilitatea contraca
rării maladiei amatorismului ?

— Numai prin concurenţă- Oferind noi 
mereu ceva mai bun decât ei.

Anchetă realizată de 
ION CIOC LEI

Reiat* social-umane perfecte 
exprimate prin rugăciune

Relaţiile dintre oameni Ca fii ai aceluiaşi pârin- meni să se menţină In U- 
sunt reglementate prin legi te, rostind „Sfinţeaseâ-se mitele Legii Naturii linia
se-rise şi nescrise. Printre Numele tău", ştim că sfin- ne, regula creştină spune: 
legile nescrise este cunos- firea numelui Iul Dumne- ,*să iubeşti pe aproapele t&u 
cută Legea Binelui şi Rău- zeu se înfăptuieşte prin as- ca pe tine însuţi". Pentru 
lui sau Legea Naturii, care cultarea de poruncile sale, a învăţa să Iertăm, In ru- 
este încălcată de oameni recunoscând autoritatea găciune spunem: „şl iartă- 
ca fiinţe raţionale imper- suverană a lui Dumnezeu ne greşelile noastre, după 
feete. în aceste condiţii, asupra oamenilor.. cum şi noi iertăm celor ce
oamenii trebuie sâ se st- Omul poate sfinţi Nume- ne-ao greşit*, 
lească să se poarte cu se- le lui Dumnezeu prin su- în morala creştină ter
menii lor, aşa cum aşteap- punerea la voinţa lui, dar mentţt „...aproapele tău* O 
fă să se poarte aceştia cu il poate necinsti prin pă- include şi pe „duşmanul 
ei. Dacă ne referim la De- ea* (abatere de la Lege), tău* şl astfel ajungem la 
gea Naturii Umane sau De aceea, el trebuie să se această datorie teribilă da 
Legea Conduitei Decente, străduiască să fie un fiu a-i ierta pe duşmanii noş- 
ea nu poate fi confundată ascultător al Iui Dumnezeu, tri.
ca „ceea ee fac de fapt oa- ceea ce ar netezi calea spre Oricine va spune că ier. 
tUenii", ştiind că mulţi oa- armonizarea relaţiilor cu tarea este un lucru sptan- 
meni nu respectă deloc a- semenii săi. în  tendinţa de did, până când trebuie să 
ceasta lege, şi nici un om a  se apropia de perfecţiune ierte ceva, dâr pus ta si- 
nu o respectă în totalita- ta rugăciune, omul spune: mafia s-o tatii este sufi
te. Această lege lfi spune „Vie împărăţia ta, Facă-se cient de greu, iar pentru a 
ce ar trebui să facă oame- voia ta*. Această împără- uşura efortul este bine să 
tai şi nu fee. - ţie a Iul Dumnezeu a venit începem: iertându-ne soţul.

Se spune că diferite ci- ta lume în persoana Iul soţia, părinţii, copiii sau 
vilizaţii şi diferite epoci au Isus Hristos şi ta propo- pe superiorul imediat, pen- 
avut principii morale dife- vâduirea mântuirii aduse tru ceva ce a  făcut sau a 
■rite. Această afirmaţie nu (te el. Dar mai rămâne ca spus săptămâna trecută. A- 
este adevărată. Se ştie că să fie adusă la cunoştinţă ceasta ne va ocupa gându- 
de-a lungul vremii au exis- întregii lumi, să fie primi- rile pe moment. Dar daci 
tat diferenţe între priitei- tă de toată omenirea, râs- trebuie să-l iubesc pe a- 
piile morale, dar acestea pândită şi recunoscută pe proapele jneu ca pe mine 
nu âu fost totale. Dacă ta- întreg pământul. Împlini- însumi, nu înseamnă a a- 
cercătn să comparăm tavă- rea voinţei fel Dumnezeu vea afecţiune pentru el, 
ţăturile morale ale egipte- este strâns legată de veni- după cum nici pe mine nu 
ailor, babilonienilor, hin- rea împărăţiei lui. Prin mă consider bun dacă am 
duşilor, chinezilor, grecilor, rugăciunea ti fepta diiţ săvârşit fapte nelegiuite, 
romanilor din antichitate fiecare zi, omul poate con» Astfel, a iubi duşmanii nu 
ceea ce ne izbeşte este a- tribul la realizarea acestei înseamnă a crede despre 
semănarea tuturor, cu în orânduiri a lui Dumnezeu, ei că sunt mai buni decât 
văţătura noastră morală Dar fiindcă această bnpă- ta realitate. Aceasta este 
însuşi Isus Hristos a spus: râţie pe care noi o dorim o uşurare enormă. Mulţi 
„Să nu credeţi că am t e  şi 6 cerem prin rugăciune , oameni îşi închipuie că 
nit să desfiinţez Legea şi să aibă un anumit contur a-ţi ierta duşmanii înseam- 
Profeţii. Nu am venit să spunem în continuare „pre- nă să consideri tii de fapt 
desfiinţez, ei să împlinesc* cum în cer, aşa şi pe pă- ei nu sunt chiar aşa de 
(Marcu 17,18). mânt*. Cerem aceasta pen- răi, când realitatea este că

Când ai de-a face cu tru că ta cer împărăţia lui ei sunt răi. Dacă mă gân- 
oamenii, intervine ceva ce Dumnezeu este desăvârşi- dese bine ta momentele 
este mai presus şi dincolo tă, iar voinţa Lui este im- mele de luciditate maximă, 
de faptele propriu-zise. Pe plinită fără abatere. Noi, nu numai că eu nu mă 
de-o parte ai faptele, mo- rugându-ne, în dorinţa de consider om de treabă, ci 
dul în care se comportă a ne apropia cât mai mult ştiu că sunt foarte deza- 
oamenii şi pe de altă par- de perfecţiune, cerem ca i greabil. Mă uit cu groază 
te modul ta care ar trebui această orânduire a lui şi dispreţ la unele lucruri 
sâ se comporte ei. Dumnezeu să. se instaleze pe care le-am făcut. Ast-

Pentru a uşura modul în Şi pe pământ. fel mi se pare că pot să
care ar trebui să se corn- Pentru a supravieţui (cu- dispreţuiesc şi să urăsc u- 
porte oamenii, Noul Tes- noscând caracterul limitat nele lucruri pe care le fac 
tament, fără a intra în de- al posibilităţilor noastre duşmanii met în conclu- 
talii, ne dă indicii clare cu pe pământ), prin rugăolu- zie, eu trebuie să urăsc ac- 
privire la cum ar fi O so- ne «punem: „pâinea noas- ţiunile unul om rău, dar 
dotate deplin creştină, tră cea de toate zilele, dă- nu şi pe acela care le-a 
Astfel zice (Matei 6,9), voi ne-o nouă astăzi". Ştiind comis, sau cum sa mai spu- 
dar să vă rugaţi astfel: că pâinea este strictul ne- ne: urăşte păcatul, dar nu 
„Tatăl nostru care eşti în cesar pentru hrana omului Şi pe păcătoşi, 
ceruri...*. Această expre- şi menţinerea lui ta  viaţă, Pentru a fi sprijiniţi ta 
sie (cel din ceruri) ă tex- p rn  această cerere, mărgi- cazul unor slăbiciuni iz- 
tului original grecesc nu nită la trebuinţele unei vorâte din caracterul limi- 
dă de în.ţeles o altă pater- singure zile, Isus arată că tat al posibilităţilor noas- 
nitate decâţ cea a Tatălui, rugăciunea noastră poate tre, rugăciunea ne oferă 
ci o valoare de apoziţie. cuprinde şi bunurile ma- acea punte de sprijin prin: 
Corul nefiind o localizare teriale, dar în măsura în „şi nu ne pune la încerca- 
a Tatălui ceresc, di ta nu- care acestea ne sunt folo- re, d  scapă-ne de Cel 
mirea lui se exprimă recu- sitoare. Prin modul în ca- Rău*. Speranţa este una 
noaşterea Iui Dumnezeu ca re este formulată rugâciu- din virtuţile teologice. A- 
stăpân peste univers, stă- nea, ea se presupune a fi ceasta înseamnă câ o con- 
pân al cărui tron este aşe- repetată în fiecare zi. ttauă aşteptare a lumii vti-
zat deasupra pământului. De asemenea, pentru ca toare nu este (aşa cum 
Aeest titlu arată, în ace- grija hranei pămâneştl cred unii oameni moderni), 
laşi timp, dragostea lui să nu îndrepte toate forţe- o formă de evadare sau 
Dumnezeu îmbrăţişând ta- le omului spre cele mate- iluzie, ci unul din lucrurile 
treaga omenire (pe toţi fiii riale, rugăciunea încredin- pe care creştinul trebuie 
săi) şi apropierea. între toţi ţează aceste preocupări bu- să le facă. 
pământenii de părintele nătăţii lui Dumnezeu. Pen-
nostru comun. tru ca relaţiile dintre oa- Prof. I. A. STĂNCULEA

Pe drumuri de munte, calul rămâne un prieten statornic al pâdurenilec.



S.C. NAGHI <6 ZSOfc 
CONTAPEX S.R.L. DEVA

A N U N Ţ A

Odată ca finalizarea etapei a Il-a a investi
ţiei. S.C. NAGHI & ZSOK DEVA oferă urmă
toarele locuri de muncă :

•  croitori 50 locuri
•  şoferi 2 locuri
•  magazioner 2 locuri
•  lăcătuş 1 loc
•  creator modele 2 locuri

contabil 2 locuri .
© marketing-management 3 locuri
•  secrctar-dactilograf 1 loc
Pentru marketing-management şi secretar.

dactilograf pe lângă calităţile fizice şi estetice 
să se cunoască in mod obligatoriu una dintre 
limbile de largă circulaţie internaţională (de 
preferinţă engleza sau germana).

Relaţii la sediul firmei, din str. M. Vitea
zul, nr. 112; (921016)

FILIALA JUDEŢEANĂ 
DE EXPLOATARE A FILMULUI 

D E V A

Organizează in ziua de 20 septembrie a.c. 
Ia sediul din strada t Decembrie, ar. 20, lici
taţie publică de închiriere a unor spaţii ane
xă pentru activităţi comerciale şi birouri la 
cinematografele „Retezat* * UricanL „Victoria - 
Petroşani, „Modern" Hunedoara, „Mureşul" 
Simerla şi „Lumina- Uia. .

Relaţii la telefon 61 52 60.
(021018)

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIV A 

S I M E R I  A

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 
la apă, canal, termofica e chirii Începând cu 
data de 1 octombrie 1913.

Vinde din stoc miikwce fixe In Fiecare zi 
de vineri.

Relaţii la telefon 66 09 35.

SOCIETATEA COMERCIALA

„HERBA" SA DEVA

Organizează licitaţie publică pentru vânza
rea de fonduri fixe din inventar şi închirierea 
de spaţii, după cum urmează :

VÂNZARE: 1 buldozer S 1500, 2 buc.
IFRON, 1 remorcă RM-2, 10 cisterne de carbu
ranţi, cu capacitate între 25—30 000 litri..

ÎNCHIRIERI: spaţiu de producţie la  ferma 
din Geoagiu-Sat.

Licitaţia pentru vânzarea mijloacelor fixe 
se va face fn data de 13 septembrie a.c.., ora 
11, la Baza de producţie a societăţii Deva, din 
strada Zambilei nr. 2 (lângă Fabrica de lapte), 
iar cea pentru spaţiu în data de 14 septembrie, 
ora 11, la sediul fermei' din

In caz de neadjudecare, licitaţia se va relua 
in fiecare zi de luni, până Ia dată de 15 octom
brie 1993. (921003)

L I C I T A Ţ I E

La data de 13.09.1993,1a sediul Primăriei 
municipiului Deva va avea k»c licitaţia pentru 
concesionarea unor terenuri pentru spaţii co
merciale, situate In Deva, pe str. Piaţă Daria, 
parcul „Cetate", lângă complexul Kogălnicea- 
nu din cartierul Gojdu, şi lângă Blocul 43 de 
pe Calea Zar and ului, din zona gării.

De asemenea, se oferă spre concesionare, 
terenuri pentru construirea de garaje, ampla
sate pe str. M. Eminescu, str. Teilor — Micro 
15, str. Crişului, Micro 15, strada Mânerului — 
Cioclovina.

Documentaţiile pentru licitaţie se pot cum
pără zilnic, de la I.P.H- Deva S.A., Piaţa Vic
toriei nr. 2, până hi data de 10.09.1993.

In continuare, se pot face înscrieri pentru 
construire de apartamente proprietate persona
lă in municipiul Deva şi oraşul Simeria. (699).

ADKSA: c t m m m  

f y .6  
2700 DEVA
TELEFON: 095 -  623777

Ofera spre wmmm
- cakviatoare de ap IBM PC in ORICE CONFIGURAŢIE
- imprimante STAR EPSON st LASER
■ conşumoMb (cartuşe Imprimanta, JUskete)

Urneam echipamente de tipuL
• plod d e boxa, monitoare. HDD (40-525 MB)
• unaatl floppy dbk de 5,25 el 3,5 trvcto
■ memora RAM. coprocesoare
- surse de atimentare, moaşe. tastaturi

Instalează REŢELE de Cciadatame 
ie  la 10 la 100 user, soft NOVELL 3.11.

im t. lA P eem & m yn m M e

Vă aşteptăm, deci, Ia Deva, 
telefon 995 — 623717.

S.C. EBEN-EZER L td.
R EŞIŢA  - R O M Â N IA

N r. re g îs trv »  c o m e r d u t  92
c o d  fi&c&t 3471711 

P IA Ţ A  1 D EC EM B R IE  IS IS  n r .  7 
telefon 096 416109 fax 0*6-410782

Vă invită să vizitaţi expoziţia cu vânzare 
de mobilă, deschisă zilnic, între orele 9—20. 
începând cu 6 septembrie 1993, in fostul depo
zit de ape minerale din zona gării C.F.R. Deva.

Oferim spre vânzare următoarele :

•  biblioteci
•  colţare
•  dormitoare
•  holuri
•  bucătării
•  mese, scaune şi birouri

Firma angajează următorul personal:
— 1 şef de depozit
— 1 paznic
— 4 muncitori necalificaţL (921017)
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LUNI, 6 SEPTEMBRIE

• PROGRAMUL 1 : 14,00 Actuatită I ; 14 15 
Ora de muzică; 1530 Cursuri de limhi 
străine (Italiană •  rusă •  francezi- : 15 45 
O samă de cuvinte; 16,0® Actualităţi; 1605 
Album de vacanţă ; 16,35 Civiiiz ,ţie mon
tană} 17.05 Magazin iu limba maghiară ;
18,35 Tezaur folcloric; 19,00 ABC tinan- 
ciar-bancar; 19,30 Desene aiimate. 20,00 
Actualităţi ; 20.35 Sport; 20,50 SttHiouI e- 
conomic ; 21,35 Teatru TV „laşii în car
naval" de Vasile Alecsandri: 23.05 Actua
lităţi; 23^0 Repriza a treia.

PROGRAMUL I I : 16.00 Actualităţi;
16,05 Interferenţe rock; 16,°0 Desene ani
mate; 17,00 Veniţi cu noi pe programul 
doi ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Video-cii-
puri; 21,00 TVM; 2130 Lumea sportului;
22.00 TV5 Europe ; 22,30 TVE Internacio- 
na l; 23,00 Medalion Marine Vtady.

MARTI, 7 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10.00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 1200 Worldnet U- 
SIA ; 12,25 Lumină din lumi .ă ; 13,25 E- 
cran de vacanţă ; 14,00 Actualităţi ; 14,15 
Ora de muzică ; 15,00 Album de vacanţă ;
16.00 Actualităţi, 16.05 Convîeţulri-maga-
zin ; 17 05 Dragostea şi legile e i ; 18,00
Cultura in lume; 18,30 Di la lume adu
nate; 19^0 Ancheta TV; 19,30 Desene a- 
nimqtc ; 20.00 Actualităţi; 20,35 Rosturi, 
rostiri : 20,40 Sport; 20,50 Film serial;
„Cealaltă faţă a paradisului" (Anglia, 
1992) (I); 21,50 Universul cunoaşterii; 22,35 
Farmecul muzicii; 23,05 Actualităţi ; 23,20 
Gaudeamus.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi;

16.05 Desene animate ; 16,30 Tradiţii ; 17,00 
Film serial ; „Hoţomanii" ; 18,00 Baschet 
masculin : Steaua — Koermond (Ungaria) 
in Cupa Europei; 19,40 Tribuna non-con- 
formistilor ; 20,00 Actualităţi ; 2035 Video- 
clipuri ; 21,00 TVM; 21,30 Muzică de ca
meră ; 22,00 TV5 Europe; 22,30 TVE In- 
ternacional; 23,00 Studioul de literatură.

MIERCURI, 8 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : IM  TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi ; 11,00 TVR Cluj ; 12,00 Documentar : 
Extremul Orient1 13,00 Ecran de vacanţă ;
13.30 Desene animate; 14,08 Actualităţi ;
14,15 Ora de muzică; 15,00 Album de va. 
can{ă ; 15,30 Cursuri de limbi străine (ger
mană) ; 15,45 O samă de cuvinte; 16,00
ActuaBtăţi; K M  Vârsta a treia; 16,35
Panoramic muzical ; 17,00 Repere în civi
lizaţia bronzului; 17,30 Arhive folclorice;
18.00 Documentar artistic, 18,30 Desene 
animate ; 18,55 Fotbal: Insulele Feroe — 
România, în preliminariile CM .: 20,50 Ac
tualităţi î 2135 Teiecinemateca; „Cavale
rul nisipurilor" .(SUA, 1965) ; 23,35 Actua
lităţi ; 23,45 Simpozion.

PROGRAMUL H : 16,00 Actualităţi ;
18.05 Desene animate ; 1630 Video-clipuri ; 
16,40 Teatru TV: „Scapino" după Moliere ;
18.30 Emisiune in limba maghiară; 20,00 
Concert Eddy Mitchell; 21,09 TVM ; 21,30 
Fotbal: ţa r ş  Galilor — Reprezentativa Ce
hiei şi Slovaciei hi preliminariile CM,; 
23,20 De-ale pieţei în economia Capitalei 
•  Magazin auto-moto.

JOI, 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 1230 Film serial: 
„Maguy"; 13,00 Ecran de vacanţă; 13,35 
Desene animate; 14,00 ActuaBtăţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Album de vacanţă; 
15,45 Cursuri de limbi străine (engleză — 
începători); 16,00 Actualităţi; 16,05 Repe
re moldave ; 16,35 Repere transilvane ;
17,95 Magazin cinematografie; 18.39 Re
flecţii rutiere ; 18,50 Baschet masculin : U- 
niversitatea Cluj — RM Mfask in Cam
pionatul european al duhurilor * (repr. 
II) ; 19,30 Desene animate; 20,06 Actuali

« ţ i ;  20,35 Ro&uri! rostiri; 20,40" Sport; 
29,45 Film sOrîaţ : „Dallas" ; 21,45 Memo
rialul durerii; 23,15 Actualităţi; 23,30 I- 
tinerare spirituale.

PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi;
16.05 Bijuterii muzicale ; 16,30 Desene a- 
nimate; 17,00 Tradiţii; 17,% O viaţă pen
tru o idee; 18,00 Baschet: . Universitatea 
Cluj — RTI Minsb (repr. I>; 18,30 Film 
seria) : „Oshin" ; 19 00 Emisiune în lim
ba germană; 20,00 Actualităţi; 2035 Di
vertisment internaţional; 21,00' Festivaluri 
pe meridiane ; 21,30 TVM; 22,00 TV5 Eu
rope ; 22,30 TVR Intcrnacional; 23,00 Stu
dioul incomod; 23,30 Stadion.

VINERI, 10 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 16,06 TVR 
iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Worldnet U- 
SCA ; 1230 Descoperirea planetei: 13,00 E- 
cran de vaetulţS; 1330 Desene animate;
14.00 Actualităţi, 14,15 Ora de muzică;
15.00 Album de vacanţă ; 15,45 Amara *93 ;
16.00 Actualităţi; 1&95 S-OâS. Natural;
16.35 Arte vizuale; 1735 Magazin in lim
ba germană ; 18,05 Pro Patria ; 1935
Gong!; 1939 Desene animate ; 20,00 Ac
tualităţi; 2035 Sport; 20,45 Film serial: 
„Pasărea spfat"; 21.40 Viaţa politică ; 2235 
5 pentru un CEC; 22,55 fn amintirea 
noastră: Ioana Radu; 2330 Actualităţi;
23.35 Film artistic: „Lovitura** (SUA, 
1972); 1,40 Jazz-fan.

PROGRAMUL II: 16,00 Actualităţi ;
1635 Concertino ; 16.35 Desene animate;
17.05 Credo; 18,00 Convieţuiri-magazin ;
19.00 Concertul orchestrei Filarmonicii 
„Moldova" din Iaşi; 20,55 Atletism.

SAMBATA, U  SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I :  8,09 Bună dimineaţa 
de la ... Cluj-Napoca !; 9,00 Actualităţi ; 
9,10 Ala-ba la-portocala ! ; 1030 Film se
rial pentru copii : „Noile aventuri ale Iui 
Black Beauty"; 1030 Şahul de Ia A la Z ; 
10,40 Documentar ştiinţific; 11,10 Pompie
rii vă informează ; 11,30 Bora la Berbeşti ; 
1239 Ora de muzică; 13,00 Alfa şl Ome

ga ; 14,00 Ora 25 — Tranzit TV : Ştiri •  
Desene ailimate •  Atlas •  Topul muzical 
european •  Film serial: „Cascadorul" •  
Canotaj « Terra X # Mapamond; 19,19 
Tclecnciclopedia ; 20,00 Actualităţi ; 20,30 
Editorialul săptămânii de Paul Everac; 
2035 Ora 25 — Tranzit TV ; Film serial j 
„Kaddie şi David" •  Selecţiuni din anto
logia nmoruiui românesc •  Ştiri 23,10 
Film serial: „Midnight Caile®- ; 24,00 Spori 
magazin •  TV Deva.

PROGRAMUL I I : 16,00. Actualităţi |
1635 Desene animate; 16,20 Film artistic: 
„Prin cenuşa imperiului" (România, 1976) J 
1890 Mari artişti români; 29,00 Actuali
tăţi ; 2035 Video-clipuri; 21,00 TVM ; 21,30 
Jazz.magazin; 22,00 TV5 Europe 2230 
TVE Internadonal; 2330 Studioul muzicii 
contemporane; 233# Varietăţi interna^o- 
nale. '

DUMINICA, 12 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 630 TV Deva ; 8,00
Bună dimineaţa !; 9,00 Actualităţi ; 9.10
Poveşti de vacanţă; 10,00 Film serial pen
tru copii: „Noile aventuri ale lui Black 
Beauty; 103» Lumină din lumină , 1130 
Viaţa satului ; 1235 Flori dc cântec româ
nesc ; 1330 Reflecţii rutiere; 13,30 învin
gătorul; 14,00 Actualităţi ; 14,10 Video-
magazin; 1635 Fotbal: Sportul Studen
ţesc — Rapid (în pauză — box): 1830
Poşta TV; 19,00 Film serial. „Dallas"; 20.00 
Actualităţi; 20,% Film'artistic : ..Cu ochii 
pe stele" (Australia, 1990); 22,05 Duminica 
sportivă; 22,20 VIP *93; 23,45 Actualităţi}
24,00 Nocturna de duminică •  Automobi
lism — Marele Premiu al Italiei — For
mula 1.

PROGRAMUL I I : 1030 TV Deva ; 15,50 
Automobilism — Marele Premiu al Italiei 
— Formula L Transmisiune directă de la 
Monza; 17,50 Serata T V ; 20,00 Actuali
tăţi; 2035 Pop-dub; 21,00 TVM: 2130 
Hollywood Rock in concert; AC/DC (I)) 
g230 TV5 Europe ; 2230 TVE Internacio» 
nai; 23,00 Oraşe şi civilizaţii; 23,30 Re
frene fără vârstă.



•  Toate florile din lume 
pentru iubita noastră fiică 
Amalia Micloş, de ziua ei. 
Sănătate, ani mulţi şi îm
pliniri. Părinţii.

(920969)
•  Vând casă, gaze, Hu

nedoara, str. S. Bămuţiu,- 
tel. 720939, 711613. (921059)

•  Vând apartament 2 ca
mere, Hunedoara, ultra
central, tel. 711613; 720939.

(921059)
•  Vând microbuz Mer

cedes Diesel, tel. 614218.
(920962)

•  Vând Mercedes 200 
D, pentru piese şi IFA 50, 
cu prelată, înmatriculată, 
Sn fabricaţie 1986, zilnic, 
tel. 717888, după ora 20.

(921084/85)
•  Vând autocamionetă

pentru transport îngheţa
tă  (autorizată Sanepid), 
an  fabricaţie 1990, telefon 
618218. (921088)

•  Vând garsonieră, bu
levardul Bălcescu, bl. 37, 
parter. Informaţii la tel»- 
fon 627118. (921089)

•  Vând Opel Record Ca-
ravan, preţ convenabil. Ţel. 
612028. (921096)

•  Vând Talbot Diesel, 
,tel. 622509 sau 628289.

(921201)
•  Vând. camion SRD 

6135, în perfectă stare de 
funcţionare. Urîcani, i str.
,Valea de Brazi, nr. .30. -

(921211)
•  Vând ' camion W 50 

IFA, cabină dublă, înma
triculat. Deva, tel. 616862.

(921207)
•  Cumpăr autoturism

Diesel, înmatriculat, ofer 
6 400000. Vând chioşc me. 
italic deosebit,' 5 mp. Tel. 
618399. (920975)

Vând microbuz 
Volkswagen Diesel, 
motor nou, înscris în 
circulaţie. Informaţii 
la telefon 621113.

(921099)

•  Vând apartament 2 
Camere, zona pieţe* Infor
maţii la telefon 629651 , 
după ora 16.

(921238)
• '  .Vând viderecordcr 

Multitech. Telefon 618?" 6, 
iflupă ora 16.

(921240)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, Deva 
(Sojdu, str. Cernei, bl. F 2,
sc. 2, ap. 21.

(921224)
•  Vând canapea. Dacia 

1 300. Zilnic, Deva, Zamfi- 
rescu, cămin TC 2, et. 1, 
ap. 4, Groza Lucian.

• . (921222)
•  Vând, închiriez, sau

schimb cu similar Arad a- 
partam ent două camere, zo
na Progresului. Deva, te
lefon 616036, Arad — 0966/ 
44430. " (921225)

•  Vând apartament două 
camere, cărămidă, ultra
central, 13 500 mărci sau 
echivalent în lei. Telefon 
612359.

(921230)
•  Vând Volkswagen 411 

Îs modificat, motor de Da
cie 1 310, plus motor re
zervă. preţ convenabil. 
Telefon 623979.

(921242)
•  Vând (schimb) apar

tament două camere, cu 
garsonieră plus diferenţă. 
Telefon 616260.

(921095)
•  Vând motoretă Ucrai

na, nouă. Telefon 615266.
(921094)

•  Vând televizor Funai, 
multisistem, teleţext cu 
telecomandă, sigilat. Tele. 
fon 641110.

(921078)

•  Vând garsonieră, con
fort I Brad. Telefon 613464, 
Deva, orele 14-18, zilnic.

: (921092)
•  Vând IMS neînmatri

culat. stare foarte bună, 
motor Diesel D 115, Infor 
maţii Orăştie, str A. Iancu, 
bl. 6, ap. 56

(921075)
•  Vând apartament trei 

camere, lângă Sala Spor
turilor, preţ două milioane 
jumătate, negociabil. In
formaţii telefon 629718, o- 
rele 16—22.

(920943)
•  Vând apartam ent 2 

camere ,zonă ultracentra
lă, cu telefon şi mobilier 
complet nou. Informaţii tel. 
612127, între orele 17—19.

(921060)
•  Vând BMW 318, Ci

troen, neînmatriculate (sau 
cumpăr talon), maşină scris. 
Telefon 627145.

(921065)
•  Vând apometre pen

tru apă rece. Hunedoara, 
str. 1 Bariţiu, 25 A.

(920108)
•  Vând televizoare co

lor Cromat, 61 JVC 34 şi 
motocicletă Jawa 350. Hu
nedoara, str. Rozelor 31/20, 
telefon 728357.

(920112)
•  Vând televizoare Fu- 

naî şi Orion,' cu telelext, 
cu diagonala 51. Informa 
tii telefon 729280.

<(920113)
•  Vând masă şi dulap 

de bucătărie, - convenabil. 
Telefon 713434.

(920118)
•  Vând apartam ent 2 

camere, etaj I^ teatru , con-
, venabil. Telefoane 716641, 
728433. (920119)
. •  Vând ,VW J?assat şi 
Moskvici 1500. Preţ con
venabil, telefon 716632.

(920121)
•  Vând BMW 323 Turbo,

injecţie, înmatriculat, cu 
motor de rezervă. 'Telefon 
717563. (920124)

•  Cumpăr grajd, te
lefon 714384.

. . (920121)

•  S. C. Giorgiaris
Exim SRL Deva, a- 
chiziţionează porcine 
la preţuri avantajoase, 
plata făcându-se la 
livrare. Relaţii la tel. 
611443, 625985, între 
orele 7,30—10, 20—22,
carmangeria Stadion 
„Cetate" Deva — 8
— 16. (920960)

•  Vând piese auto Dacia 
1 300. Telefon 621359. :

(921216)
•  Vând Fiat Ritmo 90. 

Telefon 660091.
(921219)

•  Vând apartament trei 
camere, preţ convenabil, 
cartier Dacia. Informaţii

Deva. telefon 611041.
(921214)

•  Vând boiler- Siemens 
pentru baie şi Ford Escort, 
prel convenabil. Telefon 
615602, Deva.

(921203)
•  Vând maşină înghe

ţată, str. Liliacului, bl. 19 
Ă, ap. 15. Deva, telefon 
625523. :: (921244)

•  Vindem casă, depen
dinţe, grădină, str. G. Coş- 
buc, nr. 25. Simeria.

(921227)
•  Vând Renault 4 TI., 

an 1985, stare foarte bună. 
Telefon 623409.

(921248)
•  Cumpăr apartam ent-2 

camere, exclus Dacia, Mi
cro 15, Telefon 620674.

(921249)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, Deva, 
bdul Bălcescu, bl. 3, ap. 
35, et. 2, sc. O, preţ 7 500 
mărci. . (921253)

•  Vând garsonieră, car
tier Dacia, bl. 8, a p . . 10, 
Deva. (921252)

•  Vând apartam ent 2 
camere .confort II, Dacia, 
Al. Romanilor, bl. 16/~ ap. 
6. Telefon 61 35 25.

(921251)
•  Vând 0,65 ha teren 

agricol, la ,Vii“, hotar 
Sântuhalm, posed act pro
prietate. Telefon 660136.

(921255)
•  Cumpăr maşină scris. 

Relaţii telefon 612435.
(921237)

•  Cu autorizaţia 2141/28. 
IX. 1990, emisă de Prefec
tura judeţului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Andronie Nicolae, 
din Hunedoara,» str. Batiz, 
nr .4/8, având ca obiect 
de activitate bazar, desfa
cere mărfuri industriale, la 
sediu şi ambulant.

(921090)
•  .Pierdut carnet şomer, 

pe numele Szabo Florenti
na. Se declară nul.

(921226)
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•  Pierdut carnet de 
electrician autorizat, 
nr. 617/71, eliberat de 
RENEL — F.R.E. De
va, pe numele Sava 
Dumitru. îl declar nul.

. . - . (705)
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•  închiriez camion 5 to
ne, orice termen, tarif 
negociabil. Relaţii telefoa
ne 612873 sau 666527, seara.

(920860)
•  Ofer recompensă pen

tru cedare contract apar
tament 2-3 camere, exclu
siv Micro 15 şi cartier Da
cia. Informaţii telefon 
017764, orele 17—20.

(921231)

»  Ofer spaţiu co
mercial; sau depozit en 
gros, perttru închiriat 
în Deva. Informaţii la 
telefonul 62 21 37.

(921003)

•  Ferm Construct. SRL 
Deva angajează zidari, dul
gheri, parchetari. faian- 
ţarî, zugravi. Tel. 621451.

(920928)
•  Caut femeie în vârstă

pentru îngrijire copil şco
lar. Tel. 611999. (921202)

' •  SC COMIXT Masters 
SR L ' angajează pentru u- 
nităţile din Deva: econo
mist (finanţe-contabilita- 
te), contabili, gestionari, 
manipulanţi ; pen tru . uni
tăţile din Brad: contabili, 
gestionari, vânzători, • m a-: 
nipulanti. Informaţii la 
tel. 617612, 617769. (921080)

•  Caut persoană serioasă
pentru menaj. Informaţii 
telefon 623011. după ora 
17. (921221)

•  S.C. Impexcom S.R.L.,
bdul Bălcescu, bl. 2, sc. 
2. ap. 27, telefon 621359, 
Deva, face înscrieri pentru 
Şcoala şoferi amatori, 
categ. B, ’ la un preţ con
venabil, asigurând toate 
serviciile, de bună calitate, 
precum şi obţinerea per
misului. (921216)

•  Societatea comercială 
Leopard .S.R.L, Deva a- 
nunţă că adaosul comercial 
pe care îl practică este dc 
până la 200 la sută • la 
marfa cu amănuntul.

(921204)

•  S.C. Comtour Lowe 
S.R.L. angajează cu 
contract de muncă : 
confecţioneri în piele ; 
confecţioneri în stofă 
— categ .I-III > maro- 
chineri. Informaţii tel. 
621113 sau Sântuhalm, 
1. (921100)

- •  Excursie ia  Istanbul 
în 08. 09.1993, preţ 23000 
lei. Informaţii' tel. 718788.

(920122)
•  Schimb garsonieră,

confort I, zona Mărâşti, 
bloc 5, et. 1, cu apartament 
2 camere, conf. 1. Infor
maţii tel. 624929, după ora 
16. (921209)

•  Schimb apartam ent 2
camere, cărămidă, parter, 
condiţii excelente de pri
vatizare, cu 2 garsoniere, 
Hunedoara sau Deva. in 
formaţii Hunedoara, str. 
Căprioarei, bl. X 1, ap. 
18. (920116)

•  Schimb apartament,
proprietate, trei camere, 
eu garsonieră plus dife
renţa. Hunedoara, bdul 
Traian, 2 bis/16, zona gă
rii. (920123)

COMEMORĂRI
•  Azi 4 septembrie se 

împlinesc 3' ani de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna

LENUŢA CHIHĂIA,
Sn vârstă de 32 ani.

Dumnezeu să, o odih
nească în pace! Soţul Mihai, 
fetiţa Nicoletg, mama, sofa, 
cumnatul şi nepotul.

Parastasul la  biserica 
ortodoxă din Deva. 7-

*• Cu aceleaşi inimi cer
nite de durere şi mereu 
nemângâiaţi, soţia şi ' fiul 
Alex anunţăm împlinirea 
ă şase luni de când fiinţa 
cea mai dragă pentru noi 

Ing. VASILE POPA, 
a plecat pe drumul lung 
şi trist al neîntoarcerii. 
Lacrimi şi flori vor fi me
reu pe mormântul lui.

(921217)

1

•  Durerea, dorul şi 
tristeţea sunt mai a- 
dânci astăzi, când se 
împlinesc 6 luni de Ia
despărţirea de draga 
noastră

MARIANA-NELI
COSTESCU,

soţie, mamă, fiică, soră 
şi cumnată. Liniştea şi 
pacea să-i ocrotească 
sufletul sincer şi blând. 
Soţul Nelu şi copiii 
Gabi şi Marius.

(921228)

•  Cu nestinsă dure
re în suflet ■ anunţăm 
împlinirea unui an de 
Ia trecerea în nefiinţă 
a dragului nostru soţ, 
tată si bunic

IOAN SEICHE 
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul bun şi 
blând. Slujba religioa
să va avea loc la  cimi
tirul Bejan, sâmbătă, 
ora 12. Nu te vom 
uita niciodată- Fami- - 
lia. (921246)

DECESE

•  Cu nemărginită 
durere părinţii Ioan 
şi Viorica, fratele Nelu 
şi sora Aurica anun
ţă încetarea din viaţă 
în urma Unui tragic 
accident a celui care a 
fost

NUT GIIEORGHE 
CĂI.1N,

în vârstă de 37 de ani.
înmormântarea va

avea loc astăzi, 4 
septembrie 1993, in 
satul Fornădie. Nu te 
vom uita niciodată!

(92Î243)

•  Un pios omagiu 
celui care a fost

CĂLIN NUŢ, 
din Fornădie, trecut 
prematur în veşnicie 
la numai 37 ani. Ma
riana şi colectivul ba
rului „Aida“, Deva.

(921302)

S.C. CORVINUL S.A. HUNEDOARA ţ
Organizează concurs pentru ocuparea pos- i 

tulfii de ]
•  CONTABIL ŞEF 

în data de 24. 09. 1993, ora 10.
Condiţii:
-— studii economice superioare
— vechime minimă 5 ani in funcţii econo

mice-.-'..
Se va depune : curricullum vitae, caracteri

zare de la ultimul Ioc de muncă.
Informaţii suplimentare Ia compartimentul 

plan-personal.. Telefon : 712316. (706)

LICEUL TEORETIC „DECEBAL" DEVA
Face înscrieri pentru clasa a V -a‘ cu pre

dare intensivă a limbilor engleză, franceză şi 
germană, până Ia data de 8 septembrie 1993 * 
Testul de aptitudini Ia limba străină se va da 
In data de 8 septembrie 1993, ora 8,30. (716)

S.C. SAPRUC S.A. DEVA 
FILIALA PETROŞANI :

Scoate la licitaţie publică în ziua de 15. 09. 
1993, ora 11,

— închiriere spaţii pentru producţie în su_ 
praf aţă de 200 mp în Petroşani;

—- închiriere mijloace fixe.
Relaţii la tel. 095/614591 ; 621424 Deva.

(711)

SOCOM MUREŞUL DEVA 
Str. 1 Decembrie', nr. 19

Scoate la licitaţie publică în ziua de 10 
'septembrie 1993:

1. Spaţiu comercial 20 mp mezanin, bl. 5, 
bdul Decebal, Deva.

2. ' Spaţiu comercial 40 mp mezanin, W. 5, 
bdul Decebal, Deva.

Condiţii pentru spaţii sunt prin' asociere.
3. Executarea unui acoperiş tip şarpantă

la Complexul din str. 1 Decembrie. ;
Angajăm confecţioneri.
Recrutăm absolvenţi ai şcolii generale sau 

liceului pentru calificare croitori.
• Informaţii, documentaţii şi olerte la sediul 

societăţii MUREŞUL, telefon 614707.
UNIVERSITATEA DE VEST 

„VASILE GOLDIŞ" ARAD 
A N U N Ţ Ă

Un nou concurs de admitere în data de 25 
septembrie 1993 pentru următoarele facultăţi: 

i •  Medicină generală , 50 locuri
•  Stomatologi» 30 locuri
•  Farmacie 25 locuri
•  Educaţie fizică şi sport 25 locuri
•  Colegiu tehnică _ dentară 30 locuri
Concursul constă din teste de aptitudini şi

specialitate.
înscrierea şi informaţii la Rectoratul Uni

versităţii din bdul Revoluţiei nr. 81, telefon ) 
0966-18093. (708)j

\
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S.C. CORVINUL S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. 8, .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ » 
1990 şi H.G. nr. 140/1991 organizează în data * 
de 27. 09. 1993, ora 10, la sediul societăţii, Ii- \ 
citaţie pentru preluarea în locaţie de gestiune ‘ 
a următoarelor unităţi:

/ 1. Cofetăria „Garofiţa"
2. Laborator cofetărie
3. Restaurant „Poiana Rusca" Ghelari i
Documentele cu privire la condiţiile de pre

luare în locaţie de gestiune pot fi consultate la 
sediul societăţii din str. Moldovei nr. 8, tele
fon 712316. (707)’

■ S.C. OŢELINOX S.A. TARGOVIŞTE
Susţine licitaţie în fiecare joi, ora 10, în

cepând cu data de 2. 09. 1993, până la 2. 10. 
1993 (inclusiv), pentru vinderea unui MICRO
BUZ T 105 SD 4 x  4, an fabricaţie 1990.

Taxa de participare este de 5 000 lei, ne
rambursabilă, şi se virează în contul nr. 
4001606900309 deschis la B.R.D. Târgovişte, ori 
prin CEC sau numerar la casieria societăţii, îm
preună cu garanţia de participare care este de 
10 la sută din valoarea de începere a licita
ţiei. _______ ______ J712)
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