
O MĂSURĂ CEL PUT P RI P I TA
Cotidianul „Evenimentul 

zilei" din 9 septembrie a.c. 
ne informează despre o 
iniţiativă a Ministerului în
văţământului de a înfiinţa 
o comisie superioară de 
atestare a cadreior didactice 
din învăţământul preuni- 
versitar. E vorba, aşadar, 
nu de o intenţie salarială 
care să-l scoată pe dascăl 
din condiţia umilitoare în 
care se află, ei de o mă
sură menită să-i mai aşe
ze ceva Pe spinare, să-l 
mai chinuie. Să vorbim ce 
se doreşte de fapt. Pe 
baza unor concluzii super
ficiale, trase în urma con
cursului pentru ocuparea 
catedrelor vacante în în
văţământ, ministerul vrea 
să-i supună pe dascăli unor 
testări „drastice", se zice, 
din cinci în cinci ani. Se

pare că Ministerul Învă
ţământului, dl ministru mâi 
ales, şi-au găsit cobaii că
rora pot să le ceară me
reu eforturi intelectuale şi 
materiale şi să le dea cât 
mai puţin, pentru că nu 
au încredere în Valoarea 
corpului profesoral din în
văţământul preuniversitar 
şi în rezultatele bune ale 
acestuia pe care nimeni nu 
Ie poate ignora. Nu-i drept 
ca, pornind de la rezultate
le concursului amintit, să 
generalizăm şi să atingem 
pregătirea şi competenţa în
tregului corp profesoral. De 
altfel, eu nu-mi amintesc 
din îndelungata mea acti
vitate un astfel de mod de 
gândire.

Introducerea acestor tes
tări (5—6 probabil) pe lân
gă examenele de grad di

dactic (3) şi circa 3—4 per
fecţionări obligatorii, de-a 
lungul unei cariere didac
tice; întregesc tabloul „li
niştitor" al vieţii omului de 
la catedră. O parte din via
ţă este numai pregătire
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pentru examene şi exa
mene, ceea ce înseamnă 
tensiune şi emoţie. Dacă 
mai adăugăm şi inspecţiile 
de toate felurile, avem o 
imagine de invidiat a das
călilor, asemănătoare, pe 
undeva, cu a medicilor, de 
care îi apropie şi salariza
rea „bună" care se află la 
modul cel mai de jos în so
cietatea noastră. Consola
rea lor, în ultima vreme,

constă în compasiunea a- 
rătată de guvern, parla
ment şi preşedinţie, daf 
atât. deoarece nu se mişcă 
uri deget măcar pentru mai 
bine. Eu cred că la acest 
aspect ruşinos şi umilitor 
ar trebui să gândească a- 
cum Ministerul învăţămân- 
tului şi nu la încărcătura 
emoţională pe care o a- 
nunţă cu atâta pripeală şi 
seninătate.

îmi aduc bino aminte că 
un mare dascăl, fost mi
nistru al învăţământului, iu
bit şi stimat în vremea a- 
ceea, spunea cu multă cu
minţenie, la introducerea 
gradelor didactice: „Mai 
lăsaţi-i în pace'pe bieţii 
dascăli, că toată viaţa lor 
este-un şir de emoţii". Am 
reprodus aproape- exact cu
vintele regretatului savant,

care a fost învăţător, pro
fesor de liceu, profesor u- 
niversitar. El s-a luptat cu 
folos pentru a-i crea das
călului un salariu onora
bil, pentru a-1 apropia de 
alte categorii socio-profe- 
sionale, aşa cum era firesc. 
Nu vreau să recomand me
todele, dar mi. se pare ciu
dat că, la nivelul condu
cerii ministerului, tocmai 
acum o asemenea preocu
pare ' se află pe plan se
cundar.

Am în spate povara a 
aproape 40 de ani' de în
văţământ, în diverse func
ţii. Experienţa aceasta 
îmi dă posibilitatea să ju

Prof. CORNEL CISMAŞ
■■■■•. ■ . 'Deva-

(Cont. în pag a VII-a)

CUVÂNTUL
LIBER

•  COPENHAGA. Minis
trul danez al economiei, 
Marianne Jelved, a afirmat 
că oficialităţile Comunităţii 
Europene sunt excesiv de 
bine plătite, ceea ce dă
unează imaginii publice a 
organizaţiei. „Sunt absurd 
de mari şi generează re
sentimente în rândul po
pulaţiei faţă de întregul 
sistem al CEE“, a afirmat 
ea într-Un interviu acor
dat agenţiei Reuter. Cu 
diferenţieri individuale de
terminate de anumiţi fac
tori precum copiii, un Şef 
de secţie în CEE duce lunar 
acasă circa 12 000 de do
lari, un director — 15 000 
de dolari, iar o secretară 
fără atribuţii speciale are 
un salariu net de până la 
4 000 de dolari.

Pentru a pune în eviden
ţă discrepanţele, ministrul 
danez a arătat că şeful 
guvernului său, premierul 
Poul Nyrup Rasmussen 
(social-democrat), are un 
venit lunar brut de 9 000 
de dolari, dar plăteşte 
aproximativ jumătate din 
sumă. ca impozit.

•  BUDAPESTA. Prezi
diul Forumului Democrat 
Ungar (FDU) — partid de 
guvernământ în Ungaria — 
abordează cu un optimism 
moderat întâlnirea româno- 
ungară, prilejuită de yizita 
în România a ministrului 
ungar de externe, Geza 
Jeszenszky — relatează n- 
genţia MTI, citând O de
claraţie de presă a condu
cerii FDU. întâlnirea din
tre miniştrii de externe ai 
celor două ţări — menţio
nează declaraţia — este 
foarte importantă "pentru 
ambele state şi nu poate 
fi decât salutară. Această 
vizită, se apreciază, capătă 
o , importanţă particulară 
acum, când în multe zone 
din regiunea est-europeană 
preponderentă nu este pa
ce, d  represiune fizică şi 
spirituală, afirmă FDU. 
Programul FDU din anul 
1989 şi-a stabilit ca piatră 
unghiulară grijă pentru 
maghiarii care . trăiesc in 
afara frontierelor ţării şi 
pentru minorităţile naţio3 
nale, pe baza principiilor 

democratice de reciprocitate, 
se spune în document, fh 
continuare, FDU fşi expri
mă speranţa că şl partea 
română se află pe aceleaşi 
poziţii şi ci' abordează si
milar acest element deter
minant al politicB celor 
două ţări.
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■  HERALDICA. Comisia 
judeţeană de heraldică a 
analizat' în şedinţa sa de 
joi, 16 septembrie a.c., ma
chetele propuse pentru ste
mele municipiilor Deva, 
Hunedoara şi. Petroşani, ale 
oraşelor Brad si Lupeni şi 
ale comunelor Baia de Criş, 
Beriu, Brănişca, Buceş, 
Cerbăl, Geoagiu, Peştişil 
Mic, Ribiţa, Romos, Văli- 
şoara şi Zam. S-au stabilit 
măsurile ce se vor lua 
pentru finalizarea mache
telor propuse. (I.G.).

■  MAŞINA DE RAS. 
Sala Sporturilor din Deva 
găzduieşte miercuri, 22 
septembrie a.c., ora 19, ex
celentul spectacol „Maşina 
de râs". Eroul său —- cu
noscutul interpret D6ru 
Octavian Dumitru, îndrăgi
tul comic al spectatorilor 
de toate vârstele. Un alt 
punct de atracţie în pro
gram — baletul Teatrului 
„Savoy" din Bucureşti. 
(M.B.).

■  COMERŢ MODERN.
Printre cele mai căutate 
magazine din Oraşul, nou 
Călan este cel al firmei 
„Luciano" care, împreună 
cu consignaţia, sunt prin
tre cele mai modern ame
najate şi bine aproviziona
te cu mărfuri generale. 
(S.C.),

■  ACCIDENT. Pe o stra
dă din oraşul Petrila, 
Loredana Boghină, de 9 
ani, s-a angajat în traver
sarea străzii. Numai că 
acest lucru l-a făcut printr- 
un loc nepermis şi fără a' 
se asigura. Rezultatul: este 
grav rănită de lin auto
turism. (V.N.).
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Geologie şi decizii 
ă ureche

Decăderea'.economiei na
ţionale are implicaţii din
tre cele mai grave, mat cu 
seamă în sfera investiţiilor 
— lucrări care nu în pu
ţine locuri au rămas în 
voia naturii, irosindu-se 
astfel resurse materiale şi 
umane de-a lungul mai 
multor ani. Dintre multi
tudinea de asemenea fapte 
economice, ne-am oprit la 
câteva în zona Zarandului. 
Dacă în urmă cu trei ani 
activitatea secţiei de ex
plorări geologice Brad cu
prindea lucrări pe două 
zone distincte — Hălma- 
giu şi Brad —, în prezent 
activitatea s-a restrâns sim
ţitor. Motivul principal: 
lipsa fondurilor.

Decăderea cea mai accen
tuată a activităţii geologice 
s-a produs la Râii Mic, 
Groapa Melindei, Talagiu 
şi Valea Găinii — obiec
tive geologice realizate in 
proporţie- de aproape 90 
ia sută, lăsate în prezent în 
paragină (10 000 m de ga
lerie), in urma unor decizii 
după ureche, care au pro
movat o politică economică 
nihilistă, fără o analiză e- 
conomică a flăcărui obiec
tiv geologic în parte. Chel
tuielile, numai pentru zona 
amintită, sunt greu de cal
culat îa vechile preţuri! fără

a mai lua în discuţie cos
turile actuale pentru a- 
ducerea lucrărilor la sta
diul iniţial şi finalizarea 
lor.

Fenomenul de faţă ri
dică multiple întrebări întru
cât; în spatele „hotărâri
lor" ̂  fantomă, banii naţie! 
române şl munca acesteia 
au fost aruncate la lada de- 
gunoi. Or, vorbind despre 
jaful economic şi' submina
rea economiei naţionale, â- 
bandonarea obiectivelor din 
zonele amintite, fără o a- 
naliză economică, nu poate 
fi/trecută cu vederea.

Trecând la _ zona * Brad, 
lucrările geologice din (Să
răci, Băiţa-Crăciuneştl, Dea- 
lu Mare, Troiţa, Poieniţa- 
Brad, au fost menţinute cu 
inarl eforturi, lucrări cu 
perspective şi posibilă re
lansare. Lipsa fondurilor, 
precum şl încheierea unor 
etape de cercetare a de
terminat, de asemenea, că
derea obiectivelor de la 
Ciungani, Căzăneşti şl Şe- 
bea-Brad.

Care este perspectiva ac
tivităţii geologice a secţiei 
Brad ? fi o întrebare al că
rei răspuns am încercat 
să-l desluşim cu ajutorul 

CORNEL POENAR

(Cont în pag a VII-a)

P I A Ţ A  F O R Ţ E I  D E  M U N C Ă

Situaţia locurilor de muncă vacante şi a ofertei pe meserii, la data de 14 sep
tembrie ax., se prezenta, după cum ne comunică Oficiul forţei de muncă din ca
drul Direcţiei muncii şi protecţiei sociale Hunedoara —- Deva, astfel:

UH& p zo

Tatăl: Cum au fost exerciţiile ?
. Copilul: Greşite ? Am primit amândoi un. 

trei!... '

M E S E R I A Nr. de posturi Nr. de solicitanţi
-x- .. . .... ... : vacante

Brutar * 2 9
Bucătar 2 14
Cofetar 1 12
Contabil 2 24
Croitor 23 15
Dansator 20
Dulgher 21
Economist 4
Electrician t. 74
Faianţa- ::s -  ‘v : 2 v
Frezor I 10
Frlgotehnist 2 3
Ing. electronice. 1 1
Ing. energetic i 2
Ing. agronom 
Ing. chimist

t
1 8

Ing. electronist t
Ing. prel. lemn. t . " • ■> ■' -:v ■■ ■
Ing. sistem. i i
Instalator 4 28
Jurisconsult 2
Lăcătuş 4 229
Luer. gest. 6 : 40
Muncitor necalif. 13 792
Măcelar 1
Mec. auto 2
Mcc. LDH 1
Mozaicar 2 2
Ospătar 6 43
Parchetar 2 2
Paznic I 9
Secretar-dact. t 1
Şef manevră (
Sondor 2' -
Strungar 43
Strungar lemn 2
Sudor 5
Tâmplar 20 39
Translator ::: 1
Tficoteur 10 33
Vânzător , 47 127
Zidar 56
Zugrav 12 60

Având în vedere dinamica şi condiţiile impuse pentru aceste locuri vacante, 
pentru informare corectă, cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze Ia Ofjciul de 
mediere a muncii din cadrul D.M.P.S., fodul 1 Decembrie, nr. 12, Deva. ’

Foarte important de reţinut este că unităţile particulare şl cele cu capital in
tegral sau majoritar de stat au obligaţia, potrivit art. 30 din Legea 1/1991, de a 
comunica Oficiului forţei de muncă toate posturile libere în termen de trei zile de 
la data când au devenit vacante.
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T R I B U N A  
CUVÂNTULUI

„MULŢUMIRI DLUI 
DIRECTOR"

„Puţini oameni cu func
ţii înalte în activitatea pu
blică respiră aerul atât de 
cald al înţelegerii faţă de 
cei din jur. Şi nu puţini 
sunt aceia care având un 
handicap apelează la fo
rurile şi instituţiile super 
rioare fără să găsească în
ţelegerea cuvenită. Măcar 
o vorbă bună, de îmbăr
bătare de-ar găsi I Aseme
nea vremuri s-au stins 
însă ca o lumânare de 
ceară. Atâtea speranţe spul
berate, vise nerealizabile şi 
lacrimi de neimplinire se 
revarsă în sufletele multor 
persoane considerate sim
ple.

Personal, deşi prezint un 
mar* handicap pentru că 
simt suferind de două ma
ladii acute, am găsit nu 
o dată înţelegere, mângâ
iere şi impuls moral din 
partea unor oameni cu ca
racter minunat şi suflet 
mare. Amintind toafe a- 
cestea, aş dori să adresez 
dlul director Dara de la 
Casa de cultură Deva 
toate mulţumirile Dosibile 
Am tot respectul pentru 
dumnealui deoarece a  avut 
forţa morală să ajute din 
toate punctele de vedere 
Pş un tânăr ca mine. care 
doreşte de atâta timp să 
se realizeze în viată Şi-i 
este imposibil. IM Dara, 
cu maturitate intelectuală 
şi profesională, a făcut un

gest omenesc pentru mine. 
De aceea rog ziarul să con
semneze în Tribuna „Cu
vântului liber" expresia 
mea de preţuire şi respect 
pentru d i director". (Adj 
Horvat, Bârcea Mică).

„OARE PANA CÂND?"

„Din motive mal mult 
sau mai puţin importante 
voi renunţa a-mi destăinui 
identitatea, lucru care după 
părerea mea este nesemnifi
cativ". N-am Înţeles mo
tivele cititorulUl/cititoarei 
noastre. Nouă însă n i se 
pare semnificativă semna
rea scrisorilor. Dacă cele 
sesizate necesită comple
tări pe lângă verif icarea 
lor, cui ne adresăm ? Nu 
înţelegem aceste temeri cu 
atât mai mult cu o lt dacă 
ni se cere expres sau chiar 
dacă cei ce ne scriu nu o 
fac, dar noi apreciem că 
dezvăluirile lor le-ar putea 
Crea dificultăţi, nu 1# pu
blicăm. numele.

Dacă valorificam scri
soarea, o facem pentru că 
problema prezentată este 
reală şi eâ ar trebui solu
ţionată pentru că de prea 
multă vreme durează. Este 
vorba despre „activităţile 
comerciale în afara legii" 
ale unor ţigani din Hune
doara (de fapt aşa ceva se 
Se tâmplă şi în alte părţi). 
Aceştia cumpără 1» un 
preţ legal ţigările indigene 
„Carpaţi" şi „Bucegi" şi le 
revând la speculă. De ce
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nu-i întreabă organele abi
litate de autorizaţie ? De ce 
nu te confiscă marfa care 
nu se găseşte în chioşcuri 
pentru că ei o „comerciali
zează"? In plus, In locu
rile unde practică acest co
merţ ilegal (centrul vechi 
al Hunedoarei), „este o mi
zerie de nedescris, dar ni
meni nu-i vede. Oare până 
când 7“

Şi noi ne întrebăm- Dar 
şi sperăm că cei ce trebuie 
îi vor vedea în sfârşit. A- 
tunci cititorii noştri nu se 
vor mal întreba „care sunt 
efectele articolelor critice?"

POŞTA RUBRICH
•  Vasile Aur, Deva. So

ţia dv. nu poate beneficia 
de reducere de impozit pe 
salariu.

•  Anonima. Deva. Intr-o 
consultaţie „Pe viu" şi O 
radiografie credem cft ul
tima este concludentă fn 
Stabilirea unui diagnostic. 
Cât priveşte comoditatea 
sau starea < euforie ale 
celorlalţi doi membri «1 
personalului medical, asta 
este o altă problemă. Era 
mai' nimerii dacă atunci, 
imediat ii sesizaţi pe şefii 
lor, mai ales fn cazul ulti
mului aspect Pe viitor, vă 
rugăm să semnaţi scriso
rile care al ie expediaţi

•  foan Matei. Brad. Nu 
suntem încă in posesia in
formaţiei care vă intere
sează. Când vom deţine 
datc despre problema kt 
cauză, le vom publica.

Prietenul bolnav
Te îndemn şi, deopo

trivă, mă îndemn să 
mergem acasă seu ta spi
tal la cel care, fisndu ne 
prieten, cunoscut ori ve
cin, stă - de-o vreme bol
nav la pat. Măcar de 
câteva ori, până mai 
stăruie lumina intre ple
oapele lu i

Spun aşa pentru eă 
îmi reproşez uneori, dacă 
nu indolenţă, cel puţin o 
amânare, căreia nu-i gă
sesc întotdeauna o justi
ficare omeneşte fondată,' 
amânare tardivă, devenită 
de atâtea ori inutilă, lă- 
sându-mă eu un imens 
gol în suflet Este nor
mai, mă întreb, ca omul 
să ajungă din când to  
când la regrete prea târ- 
*11? Dacă e  aşa, e  păcat.

Îmi stăruie în minte, 
acum, doar câteva si
tuaţii care îmi arată o 
faţă a indolenţei.

Mă apăsa, de o  vreme, 
o tuşă sâcâitoare, tapo- 
triva căreia luam medica
mente normale, prescrise 
d* medic. Le-am luat. dar 
mi-am amintit de un. prie

ten care, de o viaţă, se 
ocupa de albine. Mi-am 
z is : merg la el să-mi dea 
un borcănel de miere ; 
prinde bine cu lapte cald, 
lucru ştiut. Am zis ieri, 
am zis alaltăieri, dar nu 
m-am dus după miere. 
Apoi am aflat cu durere 
că prietenul a şi fost în
mormântat. Ce să maj

însemnări

simt In afară de acei re
gret cu care nu mai am 
ce face ? Aplec capul In 
faţa celor de-ai casei lui, 
şi, doamne, cât e de greul

...Ştiam că Petrteă se 
îmbolnăvise. Un timp după 
ieşirea din spital părea 
sâ-i meargă mai bine. 
N-a fost să fie aşa, pen
tru că omul presimţea 
ceva...

— Haideţi, mă, pe la 
robie, mai bem un vinars, 
l&ai schimbăm o vorbă — 
*e îndemna din când) in  
dând. Mai opriţi-vă câte 
•  clipi, că nu arde pă
mântul, măi oameni bunii

Nu ne-am dus decât a- 
tunci când prietenul Pâ- 
tru s-a retras penţra veş
nicie în pământul de ia 
Peştera Bâiţei. Unii, nici 
atunci. Păcat.

...Veneam, într-o zi, de 
pe strada Minerului, de 
la unul din şirul de lieee 
aflate acolo. Veneam pe 
un prânz senin şi cald 
de martie. Mi-a trecut 
prin minte să mă abat 
pe la Toader, fost coleg 
mai bătrân, trecut prin 
război şi prizonierat, fără 
un plămân de peste 29 
de ani.

Să merg, să na merg?... 
Nici acum nu şti» de ce 
nu m-am abătut pe ia 
casa lui. unde mai adăsta- 
sem de atâtea ori, cu 
bucuria prietenilor sin
ceri. Am trecut mai de
parte, la puţini paşi de 
casa lui. A fost destul 
pentru ca la câteva zile 
să-i duc o coroană. Pă
cat

C* să mai zic ? Ml în
târzia.

CORNEL ARMEAN»

IARAŞI ?
Ne-am mai întrebat ţ i  

continuăm s* ne întrebăm : 
când vom scăpa de boala 
numită dosirea mărfurilor ? 
Probabil numai atunci când 
vom scăpa de ace» parte 
a comerţului car» numai 
comerţ nu poate fi numit.

întrebarea a apărut a- 
tunci când am aflat ce a  
făcut Dumitru Cepeliuc, 
patron ai firmei „Cepi •— 
Impex" Petroşani. A do-

DIN DOSARELE 
POLIŢIEI

alt dânsul, nici mai mult, 
nici mai puţin decât 585

& zahăr achiziţionat ia 
lei/kg. Este lesne de în- 

tefes şi de ce. Credem în
să că a învăţat ceva din 
amenda încasată : 800 900
de lei-

d u p A c At e v a  o r e
Poliţia de la Brad primeş

te într-una din zile ir Mb 
clamaţie de la Vasile La- 
zăr di» localitate, potri
vit căreia a fost victima li
nei tâlhării. Dom câteva 
ore le-au trebuit poliţiş
tilor să-i depisteze şi să-i 
aresteze pe autori. Bt re 
numesc Cosmln Corbei, A- 
lin Nuţi şi Cheia» Gavri- 
lă — toţi din Brad De 
remarcat că primul era 
ospăta# la S.C. „Bradul" 
S.R.L.

SĂPTĂMÂNA

T V

LUNI, 20 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 14,00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Cursuri de limbi 
străine (italiană e franceză e rusă); 15,45 
O samă de cuvinte; 16,00 Actualităţi; 16,05 
Magazin TV pentru elevi, profesori şi pă
rinţi; 16,35 Civilizaţia montană; 17,05 Ma
gazin fn limba maghiară; 18,35 Tezaur 
folclpric; 19,00 ABC-uJ privatizării; 19,30 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Sport; 20,45 Deschiderea stagiunii Ia Tea
tru T V : Ultima oră de Mihail Sebastian;
22.45 Studioul economic; 23,30 Actualităţi;
23.45 Germania văzută de un est-european 
(II).

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene animate; 17,00 Veniţi 
cn noi pe progamul d o i!; 20,00 Actualităţi;
20.35 Video-clipuri; 21,00 TVM n Mesager;
21.30 Lumea sportului; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Interferenţe rock; 23,00 Secolul nos
tru.

MARŢI, 21 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I:  7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Lumină din lumină; 13,00 
Ploaia acidă; 13,30 Desene animate; 14,00 
Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00 Ma
gazin TV pentru elevi, profesori şi pă
rinţi; 16,00 Actualităţi; 16,05 Convieţuiri- 
magazin; 17,05 Magazinul pasiunilor; 18,00 
Dosarele istoriei; 18,30 De la lume adu
nate; 19,00 Ce-1 de făcut ? (I); 19,30 De
sene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35 Ros
turi, rostiri; 20,40 Sport; 20,50 Film serial: 
Cealaltă faţă a paradisului (3); 21,50 Uni

versul cunoaşterii; 22,35 Muzica la  castel; 
23,85 Actualităţi; 2340 Intrarea în labirint

PROGRAMUL II: 16.00 TVE Interna- 
cionaf; 1640 Desene animata; 17,00 Tra
diţii; 17,30 Film serial; Maguy (15); 18,30 
Sport-studi»; 19,40 Tribuna nen-confor- 
miştilor; 20,00 Actualităţi; 20,35 Video- 
clipuri; 21,00 TVM n Mesager; 21.30 Stu
dioul muzicii de cameră;* 22,00 TV5 B- 
urope; 22,30 Interpreţi ai cântecului popu
lar; 23,00 Studioul de literatură.

MIERCURI, 22 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I:  7,00 TVM •  Tefema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR ClWj- 
Napoca; 12,00 Destinaţie lumea; 13,30 De. 
sene animate; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora 
de muzică; 15,00 Magazin TV pentru elevi 
profesori şi părinţi; 15.30 Cursuri de iimM 
străine (germană); 15.45 O samă de 
vin te; 16,00 Actualităţi; 16.05 Colacul de 
salvare; 16,35 Panoramic muzical; 17,05 
Sport-club; 18,05 Documentar artistic; 18,39 
Festivalul de folclor păstoresc; 19,00 Ce-i 
d« făcut ? (II); 19,30 Desene animate; 2040 
Actualităţi; 20,35 Sport; 20,40 Telecinemc- 
toca: Jeremiah Johnson (SUA, 1972); £U 9  
Recurs la morală; 23,30 Actualităţi; 23,45 
Simpozion.

PROGRAMUL I I : 16.00 TVE fnterna- 
cional: 16,30 Desene animate; 17.00 Teatru 
TV: Plicul de Livlu Rebreanu; 18,30 E- 
misiune în limba maghiară; 20,00 Actua
lităţi; 20,35 Video-clipuri; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Spectacol de balet in se
riei; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Armonii co
rale; 23,00 Edilii in dialog cu dv.{ 23,30 
Magazin auto-moto.

JOI, 23 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11.00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Film artistic; Primăvara 
romană a doamnei Stone fSUA, 1961); 13,45 
Desene animate; 14JM) Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,60 Magazin TV pentru 
efect, profesori şi părinţi; 19,45 Cursuri 
de limbi străine (engleză); 16 ,00  Actuali
tăţi; 16,05 Repere moldave; 1645 Repere

transilvane; 17,05 Magazin cinematografic: 
18,05 Povestea vorbei; 18,35 Telediscul mu
zicii populare; 19,00 itinerare spirituale;
19.30 Desene* animate; 20,00 Actualităţi;
20,35 Rosturi, rostiri; 20.40 Sport; 20,45 
Film serial: Dallas (269); 21,45 Reflecţii 
rutiere; 22,00 Studioul economic; 22,45 Me
lodii de Marcel Dragomir; 23,00 Confluenţe;
23,45 Actualităţi.

PROGRAMUL I I : 1640 TVE Interna- 
ciorml; 16,30 Desene animate; 1740 Can
ţonete celebre ia malul mirii; 17,30 0
viaţă pentru o idee; 18,00 Festivaluri pe 
meridiane; 18,30 Film serial: Oshin (5);
19.00 Emisiune în limba germană; 20,00 
Actualităţi; 26,35 video-clipuri; 21,00 TVM 
•  Mesager; 21,30 Divertisment internaţio
nal; 2290 TV S Europe; £%30 Bijuterii 
muzicale; 23,96 Stadion; 23,30 Fiinţele a- 
dâncului.

VINERI, 24 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1: 740 TVM •  Trierea- 
final; M40 t w  Iaşi; 1140 TVR Cluj- 
Napoca; 1%M Pibre serial: Hoţomanii (9); 
I3JO Tenis: România — Maroc, in turul 
HI a) Cupei Daria. I» pauză: Desen* #- 
nimate ş  Actualităţi; 1745 Magazin  Iu 
limba germană; 1895 Pro Patria; 19,00 
Cultura în  Imn»; *940 Deecnc animate;
20.00 Actualităţi; 2045 Speri; 20,45 FUre 
serial: Pasărea Spin (Ş; 2M0 Viaţa par
lamentari; 22,10 S pentru mm CBC; 22,40 
Gong 2, 23,10 Actualităţi; 23,25 Fihn ar
tistic: Ecoul (Anglia m T h  149 Tenis; 
România — Maroc, In Cttm Da vis Rezu
matul primei sBe a medului); 1,30 întâl
nirea de la  miezul nopţii.

PROGRAMUL U : 15,20 ActuaUtăţi;
15.30 Desene animate; 1690 Convieţuiri- 
magazin; 1740 Tenis România — Maroc, 
in Cupa Daris; 19,00 Concert simfonic;
21.00 C.E. volei feminin: România — Be- 
larus a Fotbal: Dinamo — Rapid; 23,00 
Credo.

SAMBATA, 25 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună dimineaţa... 
de la Cluj-Napoca î; 9,00 Actualităţi; 9,10 
Tip-top, mini-top; 10,00 Film serial pentru

copii: Noile aventuri ale lui Black Ifeauty 
(15); 10.30 şahul de la A la Z; «MO Do
cumentar ştiinţific; 1140 Pompierii vă in
formează; 11,30 Tradiţii; 12 ,00  Ora de mu
zică; 13,00Alfa şi Omega. Vivere 0111):
14,00 Ora 25 — Tranzit TV: •  Ştiri •  De
sene animate a Atlas •  Tenis: România 
— Maroc în Cupa Davis (15.00) •  Mapa
mond •  Topul muzical european u Seco
lul nostru; 19,15 Teleenciciopedia; 29,00 
Actualităţi; 20,30 Editorialul săptămânii;
20.35 Ora 25 — Tranzit TV • Film serial: 
Cascadorul (21,35) •  Pentru un rol, emi
siune muzical-distractivă •  Film serial: 
Povestiri cu final neaşteptat « Ştiri; 2340 
Film serial; Midnight Ca|Ier (21); ^040  
Sport-magazin « Tenis: România — 
rac. hi Cupa Davis •  Vriei: România 
Grecia fn C.M.

PROGRAMUL II: 14,30 Opera în 
do pere; 1740 Desene animate; 17,58 Film 
artistic: Pe stradă (SUA, 1931); 1945 Jazz- 
m e r in ;  19.45 Magazin sportiv; 23,00 Stu
dioul muzicii contemporane; 2340 Varie- 
tăţi internaţionale.

DUMINICA, 26 SEPTEMBRIE ,

PROGRAMUL 1 : 840 Bună dimineaţa!;
9.00 Actualităţi; 9,10 Clubul lui Gafitver; 
1040 Film serial pentru copii: Noile a- 
venturl ale Ifi Black Beauty (16): 1046 
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa satutri; 
1240 Reflecţii rutiere: 1340 Actualităţi; 
13,10 Poşta TV; 1340 Vfdep-kaa-magaain: 
17.39 Fihn serial S 4 . : Ster TVefe — gene
raţia următoare. Forpoint (2); 1045 Co
drule, măria-ta; 1940 Film serial: Dalia# 
(270); 2040 Actualităţi: 20,40 Film artistic: 
Răsfăţaţi de zei (Angtia-Austratia, 1990); 
2240 Duminica sportivă; 22,25 Festivalul 
„Cerbul de Aur" (selecţiuni); 2340 Actua
lităţi; 2346 Pe ultima sută de metri.

PROGRAMUL I I : 1440 Automobilism: 
Marele Premiu al Portugaliei, formula I; 
1740 Serata muzicală TV; 2040 Actuali, 
tăţi; 20,35 Video-clipuri; 21,00 TVM •  Me
sager; 21,30 Hollywood Rock in concert:
22.00 TV5 Europe: 22,30 Pop-chtb; 23.00 
Oraşe şi civilizaţii: 23,30 Refrene fără 
vârstă.



Fără îndoială, interesul 
cititorilor pentru biblio
tecă sporeşte în măsura 
ia  care se înnoieşte fon
dul său de carte. Din pă. 
cate, sumele alocate pen
tru procurarea de carte nu 
au crescut prea mult, ■ în 
schimb preţurile tipări
turilor au cunoscut o a? 
devâratâ explozie. De aici 
şi imposibilitatea Biblio
tecii' Judeţene de a ali- 
mente regulat şi cu car
te ’ suficientă bibliotecile 
comunale. De exemplu. în 
acest an. Bibliotecii din 
Certeju de Sus i-au fost 
repartizate 150 volume, o 
cifră, totuşi, deloc de ne
glijat. S-au primit cu 
preponderenţă cărţi de

CARTEA DIN BIBLIOTECA
beletristică şi pentru co
pii, de care se ducea lip
să. Drept urmare, nu
mărul cititorilor a ajuns 
la 316. Şi un lucru îm
bucurător — majoritatea 
cititorilor o constituie ti
nerii până la 25 de ani 
care preferă carte cu te» 
matică diverşă, în orie* 
caz de interes.

Pentru a fi cunoscute 
cărţile nou intrate, bi
bliotecara Valeria Incro*- 
natu a alcătuit un bule
tin de informare care es
te afişat la Vedere, or
ganizează expoziţii, pre

zentări de cărţi. Se urmă
reşte rularea întregului 
fond de carte, atât la 
biblioteca de centru rât 
şi la punctele de împru
mut de la Vărmaga, Să- 
cărâmb. S-au organizat 
sărbători ale cărţii de
dicate poetului naţional 
Mihai Emineseu, marelui 
povestitor ÎOn Creangă, 
s-a prezentat la clasele 
I—IV „Enciclopedia cu 
zâmbete". Este cunoscu
tă bibliografia şcolară.

Majoritatea Cititorilor 
returneazâ la tlmp cărţi
le citite cu gândul că

mai sunt şi alţi semeni al j 
lor care au nevoie de e- I 
le. Mai sunt însă unii ' 
care nu le aduc la timp. I 
In astfel de, condiţii, bi- J 
bliotecara se vede obli- ■  
gată să meargă pe la do- |  
miciliul celor în cauză de J 
3—4 ori ,,până rând celui |  
cu musca pe căciulă i se * 
face ruşina de fapta sa, I 
înapolnd cartea". Sigur, J 
pădure fără uscături nu i  
există, dar bunul simţ I 
n-ar trebui să lipsească j  
în relaţiile interumane. Să |  
sperăm că timpul va re- j  

; zoiva şi astfel de âspec- I 
te neonorate. Doar fim- * 
p u ii j

BUNEL BOBEA j

Astra si

Aurel Vlaicu
In această lună s-au îm

plinit 80, de ani de la A- 
dunarea Generală a Astrei 
desfăşurată la Orăştie. La 
chemarea Âsociaţiunii Tran
silvane pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporu
lui' Român, care promova 
cultura ca factor determi
nant al unităţii noastre na
ţionale, au sosit în Orăştie 
o mulţime de intelectuali 
de pe întreg cuprinsul 
Transilvaniei, iar din Re
gatul României o' strălucită 
delegaţie în frunte cu Bar- 
bu Ştefânescu Deiavrancea. 
Şi mai era aşteptat un sol 
aVag tuturor, inginerul şi 
aviatorul Aurel Vlaicu, che
mat de dorul pentru pă
rinţi şi fraţi, de satul na
tal, de amintirile copilăriei, 
adolescenţei, de colegii de 
şcoală. . Avionul lui s-a 
prăbuşit, însă, iar moartea 
sa a devenit un simbol. Du
pă cum afirma Octavian 
Goga, era „întâiul sol
dat căzut pentru împlini
rea unui vis milenar".

Aniversării a opt decenii 
de la Adunarea Astrei la 
Orăştie şi moartea lui Au
rel Vlaicu îi vor fi con
sacrate ample manifestări 
desfăşurate în zilele de 
25—26 septembrie a.c., or. 
ganizate de Primăria şi 
Despărţământul Orăştiei. 
Astfel, sâmbătă, 25 septem
brie a.c., ora 9, la Catedra
la Ortodoxă din Orăştie se 
va oficia un Te Deum, iar 
la ora 10, în Aula Liceu
lui „Aurel Vlaicu", va a- 
vea loc Adunarea Generală 
a Astrei şi un simpozion 
ştiinţific. In 26 septembrie 
a.c., în satul Aurel Vlai
cu se va Organiza o vizită 
Ia Casa memorială, o sluj
bă religioasă in timpul că
reia o formaţie de elicopte
re a U.M. 01985 Sibiu vâ 
survola localitatea. In a- 
oeeaşi ei vor avea loc şi 
alte manifestări Omagiate 
Ia Romos, Orăştie. (M.B.)

• Desen de DORINA ITUL CRÂNG

5 Cronica literară  

DUMITRU SPATARU

La Casa de presă şi e- 
ditură „Cronica" din Iaşi 
a apărut volumul de poe
me semnat de poetul Du
mitru Spătarii. Autorul 
este cunoscut pentru sen
sibilitatea creaţiei sale 
în care propria persoană 
este implicată până la 
ultima sa fibră. „Există 
un timp, pentru fiecare, 
mărturiseşte Ioan Holban, 
când viaţa se poate trans
forma in destin, când 
„simplul cetăţean* ar pu
tea fi un „arhivar de sem
ne", când numele ar de
veni renume. Poetul dto 
„Colocvii" şi-a ghicit cli
pa. Bun venit în: lumea 
literaturii, Dumitru spâ- 
taru!“ ‘

Nici că se putea pune în 
deschiderea cărţii o de
dicaţie mai frumoasă din 
partea autorului decât a. 
ceea adresată „Părinţilor 
mei, care au crezut In

„ Co l o c v i i "
mine şi m-au sprijinii 
„până la lepădarea de si- 
v»e“. Volumul se deschi
de cu un „Preludiu* • 
„Zăpezile de ieri mâ dori 
sub alba lor povară/ şi-o 
lungă clipă de cocor/ prin 
iarna mea tot zboară” 
{Preludiu). Singurătatea 
creatorului, a omului es
te evidentă deşi comuni
tatea dospeşte în jurul 
său şi nu odată îl exclu
de : „M-au alungat cu 
pietre şi sudalmel mâ 
fluierau crezându-mă ne
buni Am încercat ade
sea să le spunJ dar au 
hulit şl m-au luat la pal
me". (Fariseii). Sau „Tu 
pasăre străină m-ai hră
nit/ şi m-ai păzit ş i mi-ai 
adus căldură,/ cu puii tăi 
alături, fără urS.J sub
aripă-ţi maternă m-ai pri
mit". („Cu fiecare zare") 
Uneori, singurătatea este 
asociată de unii cu anate

ma î ,)Vin pelerinii din 
pustiul vremii/ şi-i spală 
tălpile Însângerate/ cu 
plânsul lor i-nţepenesc In 
spate/ o altă cruce, stân
ca anatemii*. („Capriciu”).

Grupate în trei secţiuni 
(„Atelier", „Transplant” 

„Caleidoscop"), poeziile din 
prezentul volum vorbesc 
despre o personalitate 
creatoare de excepţie, de 
un fin observator al pro
priei personalităţi şi a 
celor din jurul său, de 
un analist de profunzime 
al comportamentului u- 
man, a indivizilor aflaţi 
în diverse ipostaze : „Când 
în Olymp, de plictiseală, 
zeii/ nu mai ştiau cum 
timpul să le treacă,/ scor
neau câte-un război ca 
să petreacă...* Da, unii 
petrec şi în războaie, nu 
numai în timp de pace 1

MINEL BODEA

Văzute prin uşa librăriei...
Librăria din Certeju de 

Sus a mai rămas doar cu»„ 
firma pentru câ Înăuntru 

.sunt expuse pe rafturi şi 
se vând : Dero, hârtie igie
nică, spray, şampon etc. 
Cât despre cărţi 7 ! Preţu
rile mari i-au Îndepărtat 
pe cititori $1 astfel cârtea *  
fost abandonată. Nici mă» 
gag caiete pentru

se mai aduc (doar câteva 
caiete studenţeşti mai ţi
neau „steagul"), lumea fiind 
nevoită să te cumpere din 
Deva pe cele de care are 
nevoia, dovadă stând în 
aeest sens mărturisirile ce. 
lor cu care am stat de vor
bă. Sigur, nu avem nimic 
împotriva şefului de uni
tate sare n  schimbat pro>‘

filul acesteia ca să-şi poa
tă lua salariul. Rău e in
să că nu se respectă ora
rul de deschidere al ma
gazinului. Am revenit In 
două rânduri spre a cum
păra un pachet eu... Dero 
şl nu am reuşit din cauza.» 
lacătului. Deşi orarul din 
vitrină spunea clar — des
chis Intre orele 7-15. (M.B.)

MINCIUNA

— „Minciuna stă cu regele la masă" 
a spus cândva un temerar poet 
punând un deget, cel mai indiscret, 
direct pe rana cea mai dureroasă.

Dar nimeni n-a pus mâna pe stilet 
sâ spargă buba» Parcă nu ne pasă 
c& răul umblă ca la el acasă 
pe unde vrea, că loc e berechet.

Punându-ne peruci de adevăr 
ne-ascundem, cum se spune, după deget ; 
ajunge-o date ca să-1 tragi de pite 
jcă-1 tragi apoi o viaţă, fără preget.

Nu minte cel ce n-are pic de minte, 
ci minte cel ce minte că nu minte" !

N ECU LAI CHIBICA

NEOROMANTICA

Acel licorni împovăraţi de metafore 
se preumblă .şl-Azi printre noi, 
înnobilând gotic turnuri medievale, 
visul aşezându-1 mai presus de adevăr.

Şl azi, precum spun, licornii colindă ' 
sângele celor nebun] de frumos, 
ori încotro sufletul tău s-ar întoarce 
poate vedea an licorn neguros.

Stând de pază la liniştea celor 
neliniştiţi, ce-au aflat într-o rană de zeu 
dovada incontestabilă că 
Euridice 11 plânge pe Orfeu.

IONEL AMAK1UŢEI

leeaeoooooooeooooooooeaoaaaiiu

O nouă stagiune 
teatrală

Teatrul de Stat „I.D. — Care este, dl direc-
Sârbu* din Petroşani a tor, prima premieră a 
deschis in această lună acestei stagiuni ? 
noua stagiune cu specta- — Este vorba de pre- 
colul în reluare „Hoţul miera pe ţară a piesei 
cinstit* de Valeriu Butu- „Gărgăriţa" de Flautus ca- 
lescu, piesă cu care au re va avea loc la în’ce- 
mai fost prezentate încă putui lunii octombrie, 
două spectacole până la — Colectivul artistic s-s 
această oră. După cum înnoit cu nume noi ? 
ne-a informat dl Dumitru — Deocamdată este ceJ 
Velea, directorul teatru- cunoscut la care s-a adău- 
lui, sunt în refacere spec- gat noua achiziţie în per. 
tacolele cu piesa „Bătăi soana Danielei Balaur. U 
în plus" de Marin Sores- aşteptăm să urce din nou 
cu şi piesa pentru copii treptele scenei pe apre- 
„Concertul din pădure", de datul actor şi regizor Ni- 
George Negraru, care vor colae Gherghe şi, proba- 
fi prezentate sâmbătă şi bil, pe George" Negraru 
duminică (18—19 septem. — Vâ dorim succes în 
brie a.c.) şi respectiv 21 noua stagiune!
—22 septembrie a.c. MINEL BODEA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Expoziţia de carte
„Aurel Vlaicu în con

ştiinţa contemporanilor" 
este genericul unei expo
ziţii organizate de Bi
blioteca Judeţeană eu
prilejul împlinirii a 80 de 
ani de la moartea cunoscu
tului inventator, inginer şi

pilot născut pe aceste me
leaguri. Sunt expuse stu
dii, cărţi,' articole. şl bi
bliografii. Expoziţia s-a 
bucurat de un mare In
teres din partea publicu
lui. (M.B.)

Foto: PAVEL LAZA



\ DEZASTRU PENTRU LLOYD’S

Cea mai veche şi mai puternică societate de asi- t 
gurări din lume, londoneza LLOYD’S, şi-a publicat 
(conform uzanţelor, după trei ani) bilanţul pe 1991, â 
pe care l-a încheiat cu o pierdere de 1,5 miliarde lire ? 
sterline (cu 0,5 mai mult decât pierderea prevăzută), j 
Slabe vor fi şl rezultatele pe 1992, o îmbunătăţire a 
situaţiei fiind prevăzută pentru 1993.

A mers bine in schimb Rolls Royce, care a înche
iat primele 6 luni din 1993 cu un beneficiu de 31 mi
lioane lire sterline (faţă de 20 milioane anul trecut în 
aceeaşi perioadă).

ADIO, DAR RAMAN CU TINE |

Gel mai charlsmatio manager din lume, Lee Ianocca 
fost preşedinte al lui Chrysler, părăseşte consiliul de 
administraţie al societăţii. După cum s-a anunţat în 
dimineaţa de 3- septembrie 1993 la reuniunea Consi
liului de administraţie al firmei din Detrolt, Ianocca 
renunţă chiar la preşedinţia comitetului executiv al 
„board“-ului, o funcţie cerută de el însuşi atunci când 
s-a pensionat, în decembrie 1992, după 14 ani aflaţi 
la „volanul* lui Chrysler. Miticul manager american 
va rămâne totuşi consultant al firmei Cluysler, cu un 

/  salariu de 500 000 dolari pe an, în schimbul cărora 
I garantează că va consacra 50 la suia din timpul său 

Chrysler-ului. .
I ■

PE O STRADA DIN LONDRA, UN ŞOFER 
O „OMAGIAZA* PE LADY DIANA : „CARA-TE DIN 

DRUM, VACA PROASTA"

Epitetul, nu tocmai gentil, i-a fost adresat prin
ţesei de un automobilist, după ce Lady D., pentru a 
fugi de un fotograf, a fost eât pe-aci să fie acciden-

P A N O R A M I C
tată. Incidentul la care s-a referit tabloidul „Daily 
Star", s-a petrecut pe 12 august, dimineaţa, in cartie
rul londonez Mayfair, demonstrând starea de-perma
nentă tensiune în care este obligată să trăiască fru
moasa Lady, hărţuită fără încetare de ziarişti şi foto
grafi.

De altfel, cu câteva săptămâni mai înainte, Diana, 
la ieşirea de la un cinematograf unde îşi dusese co
piii să vadă „Jurassic Park", aproape că lovise un 
fotograf, strigându-i : „Mi-aţi transformat viaţa într-un 
iad". De această dată Diana ieşea dintr-un salon de 
coafură unde, pentru a trece neobservată, fusese 
înainte de deschiderea pentru public, dar la ieşire a 
zărit un fotograf care stătea la pândă. Pentru a-1 
evita, a alergat în mijlocul străzii fără sa-şi dea sea
ma că exact în acele momente se apropia în viteză o 
camionetă. Şoferul a reuşit să frâneze şi i-a adresat 
acea frază • „drăguţă", la care, spun martorii oculari, 
prinţesa ar fi răspuns pe măsură. După care agentul 
de escortă a reuşit să o împingă pe Lady D. pe ban
cheta din spate a unui Ford Scorpio, care a demarat 
în trombă.

CLANUL JACKSON ÎN CONCERT

Clanul Jackson rezervă încă surprize. Plăcute. 
Dezminţind numeroasele zvonuri privind dezacordu
rile din sânul celei mai numeroase familii „muzicale" 
din lume, Jacksonii se vor aduna în seara de II de
cembrie la Convetion Center din Atlantic City, pen
tru un concert. Michael şi Janet, cei mai faimoşi din
tre fraţi, au dat asigurări că nu vor lipsi din specta
colul ce va avea foc în capitala mondială a jocurilor 

I de noroc. încasările spectacolului, botezat „The Jackson 
Family Honors", vor fi folosite în scopuri filantropice.

TREI FEMEI UCISE CU CIOCANUL LA OXFORD

Un bărbat de 58 ani, Ron Godfrey, e suspectat că 
şi-a omorât cu lovituri de ciocan soţia, soacra şi fiica. 
Cadavrele celor trei femei au fost găsite în noaptea 
de 19/20 august îrtr-o stare de avansată descompunere, 
la locuinţa lor din Oxford (Marea Britanie). Victimele 
sunt, Margareth, 50 ani, Florence Joffrey, 70 ani şl 
Susan, 20 ani. Asasinul le-a surprins în somn şi le-a 
aplicat fiecăreia câteva zeci de lovituri de ciocan. 
Poliţia a fost alarmată de câteva prietene ale Flo- 
rericei, îngrijorate că nu au mai văzut-o de câteva 
zile. După descoperirea primelor cadavre (al soacrei 
şi al soţiei), agenţii Scotland Yard-ului s-au deplasat 
şi la casa fiicei, unde au găsiţ-o pe Susan, ucisă într-un 
mod asemănător ca şi mama şi bunica sa.

EXORCISMUL — MESERIE DE RISC

Don Stefano Cavalli, 74 ani, parohul bisericii din 
Lavina, un cătun din Acibonaccorsi, la 25 km de Ca- 
tania (Italia), a fost rănit în noaptea de 13/14 august 
a.c. în timp ce practica un exorcism colectiv asupra 
a 15 persoane în care „intrase diavolul". Preotul s-a 
ales cu o rană prin sfâşierea buzei inferioare, care a 
necesitat două puncte de sutură. După prima reconsti
tuire a faptelor realizată de carabinieri, în timpul ri
tualului de exorcizare, „posedaţii ““ (toţi aparţinând 
unei aceleiaşi familii), ar fi reacţionat violent şi pre
otul a alunecat, lovindu-se în cădere la buză.

Biblia cu
Jerihonul este pentru e- 

vrei un oraş blestemat şi 
este deci mai înţelept să 
se îndepărteze de eL A- 
cesta este unul dintre ar
gumentele folosite de mi
nistrul de externe lsraelian 
Peres pentru a-1 convinge 
pe directorii a patru coti
diene ultranaţionaliste din 
Israel să accepte sprijinirea 
recentelor înţelegeri cu Or
ganizaţia pentru Eliberarea 
Palestinei. La întâlnirea cu 
cei patru „duri", ce a avut 
loc in biroul său, Peres a 
început printr-o citire a  
unor fragmente din „Cartea 
lui Iosua*, referitoare la 
Cucerirea Ţării Canaanulul, 
insistând asupra acelora 
care în textul biblic arată 
cum, în timpul asedierii o . 
raşului Jerihon, urmaşul 
lui Moise a rostit următoa
rele cuvinte: „Blestemat 
să fie înaintea Domnului 
omul care se va scula să 
zidească din nou cetatea 
aceasta a Jerihonului! Cu 
preţul întâiului său născut 
îi va pune temeliile şi cu 
preţul celui mai tânăr fiu 
îî va aşeza porţile 1“ 

Ministrul Peres s-a do
vedit inspirat, cu atât mai

mult cu cât printr-o coin
cidenţă ce permite nume
roase interpretări, tocmai 
în zilele încheierii cu suc
ces a tratativelor israelo- 
palestiniene s-a aflat că so
ţia lui Arafat este însărci
nată.

Intr-unui din ziarele până 
acum declarate ostile ori
căror înţelegeri cu păleşti, 
nienii, cititorii evrei din 
Ierusalim au putut c it i: 
„E chiar bine ca Arafat să 
se stabilească la Jerihon şi 
să se expună astfel bleste
mului lui Iosua*. Cotidia
nul cu pricina, continuând 
pe acelaşi ton, l-a felicitat 
pe inamicul nr. 1 de până 
mai ieri pentru că a accep. 
tat să-şi asume controlul 
asupra provinciei Gaza, 
„un adevărat cuib de vi
pere*.

Această interpretare a 
tradiţiei este se pare jus
tificată câtă vreme, iată, 
după ce au luptat cu toate 
mijloacele pentru a li se 
recunoaşte dreptul de a 
avea o ţară, grupările ra
dicale ale palestinienilor 
contestă acum vehement 
tocmai faptul că această 
ţară le este oferită.

Goborârea preţului ziarului „Times", unul dintFe 
cele mai citite cotidiene britanice, de la 45 la 3jî pence, 
e pe cale să provoace o adevărată furtună în lumea 
publicisticii insulare. Imediat după anunţul făcut de 
Feter Stothard, directorul lui „Times", rivalul „In
dependent" a acuzat faptul ca pe o încercare de a 
scoate de pe piaţă presa concurentă cu ajutorul ba
nilor. De altfel, toate publicaţiile au avut dificultăţi 
datorită recesiunii, pierzându-şi o parte din cititori. 
„Times* însuşi şi-a coborât tirajul de la 500 000 exem
plare, în 1985, la doar 360 000, In 1993, deşi în ultimii

Când Rupert Murdoch 
face reduceri de preţuri
12 ani, de când a devenit proprietatea miliardarului 
australian, şi-a modernizat radical ţinuta, în tentativa 
de a ţine pasul cu „Independent*, de care se află acum 
doar la o lungime de... 25 exemplare. (Primul loc al 
topului în Anglia continuă să fie deţinut, la distanţă, 
de „Dayly Telegraph", cu 1 038 000 exemplare, urmat 
de „Guardian* cu 416000 exemplare).

Anul trecut Murdoch şi-a experimentat, cu suc
ces, sistemul reducerii preţurilor la al său popular 
„Sun*. Ultimul test l-a făcut chiar pe „Times*. în 
comitatul Kent, cele 15 pence mai puţin ale unui e- 
xemplar conducând la o spectaculoasă creştere cu 
14 la sută a vânzărilor. O cifră semnificativă, chiar 
dacă ea înseamnă la capitolul venituri renunţarea la 
o încasare anuală de circa 17 milioane lire sterline... 
Pe care Murdoch, cu uriaşul său imperiu informaţio
nal, şi-o poate permite, în aşteptarea profiturilor vii
toare, contând pe cele 161 milioăne lire sterline la 
care s-au ridicat beneficiile sale nete în 1992. Dar care 
jenează vizibil pe concurenţii săi. Ceea ce, la urma 
urmei, este exact ce şi-a dorit, grija sa declarată pen
tru buzunarul cititorilor fiind mai degrabă una... pu
blicitară.

Din lumea largă a venit Ia Braşov Arina (Lituania) şi a câştigat Trofeul „Cerbul de Aur".
* - Foto: PAVEL LAZA

Anthony Quinn, tată pentru 
a unsprezecea oară

Foarte iubăreţ în viaţă 
ca şi pe ecran, Anthony 
Quinn a devenit, la 78 de 
ani, tată pentru a unspre
zecea oară. Fosta sa secre
tară, Kathy, o italo-iugo- 
slf^ă, a devenit pe 22 iulie 
a.e. mama unei fetiţe în
cântătoare. Iniţial numele 
tatălui nu a fost făcut cu
noscut, deşi toată lumea, 
inclusiv Iolanda, soţia lui 
Quinn, era la curent cu 
relaţia bătrânului crai, pe 
care o considera totuşi un 
simplu flirt. Cel care a 
făcut public adevărul a fost 
actorul însuşi, recent ope
rat de inimă (4 by-pass !). 
Şj a făeut-o cu ajutorul u- 
nei bune prietene de fa
milie, ziarista Cindy A- 
dams de la „New York 
Post".

„Ştiu — a spus Quinn *- 
că o mulţime de paparazzi

sunt pe urmele lui Kathy 
şi ale copilului, ştirea nu 
poate rămâne secretă. Vreau 
totuşi să explic cum s-au 
petrecut lucrurile. Kathy 
voia un copil de la mine. 
Era dispusă să suporte 
consecinţele acestei alegeri. 
I-am răspuns că nu sunt 
sigur; că mai sunt în stare 
de aşa ceva, dar uite că 
până la urmă am reuşit".

Totuşi Quinn nu a avut 
curajul să-şi informeze per
sonal soţia, lăsând ingrata 
misiune pe seama fiului 
său, Lorenzo. : ,

Anthony şi Iolanda s-au 
căsătorit în urmă cu 29 
ani, cunoşcându-se în tim
pul turnărilor, la Roma, 
a filmului „Barabba". Au 
împreună trei fii : Fran- 
cesco, Lorenzo ş i . Daniele. 
Desigur, Iolanda n-a fost 
deloc bucuroasă la aflarea 
ultimei performanţe: a

ilustrului soţ, dar lucrurile 
se vor aranja probabil în 
cele din urmă, aşa cum s-a 
mai întâmplat de nenumă. 
rate ori în trecut

Prima soţie a lui Quinn 
a fost Katherine De Miile, 
fiica renumitului producător 
american. A divorţat de 
ea după ce i-a făcut patru 
copii. Cu cei trei ai Iolandei 
fac aşadar şapte „legali"", 
la care se adaugă alţi patru 
nelegitimi, pe care, eu u- 
mor, Anthony îi defineşte 
ca „accidente biologice".

De o onestitate rară în 
lumea vedetelor de cinema, 
Quinn şi-a asumat paterni, 
tatea în toate cazurile, ca 
şi responsabilităţile finan
ciare legate de aceasta, 
suportând,, de mai multă 
vreme, şi cheltuielile le
gate de spitalizarea primei 
soţii, atinsă de o maladie 
inetirâbilâ.

In ciuda severului aver
tisment dat de Papă, care 
la Denver a tunat şi ful
gerat împotriva „păcatului" 
şi „ruşinii" preoţilor pedo- 
fili, sexualitatea sacerdoţi, 
lor continuă să creeze pro
bleme serioase ierarhiei 
Vaticanului. Ultimele ştiri

Preoţi pedofili
„proaste" au sosit din 
Australia. Un birou de a- 
vocaţi din Melbourne a re
velat recent că urmează să 
prezinte cel puţin 20 de 
citaţii împotriva unor bise.' 

rici, preoţi şi şcoli religioase, 
mai ales catolice şi angli
cane. In denunţuri se sus
ţine că bisericile sunt vi- 
novâte de neglijenţă pentru 
că au expus minori unor 
prelaţi recunoscuţi cu an
tecedente în materie de 
violenţe sexuale.

Sursa :
„STORY PRESS",
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REFLECŢIA ZILEI ■
 ̂ ■  „Nu guvernezi oamenii decât scrvindu-i. |

| Regula e fără exccp{îe“.
*

V. Cousin I
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POLITICA... IN DEFINIŢII

•  „o bucată de ieri, întreg azi ceva din mâine 
— şi atât. Alaltăieri e istorie. Poimâine e utopie".

II. St. Streitman
•  „drumul pe care nu ştiu să se oprească decât 

cei ce n-au plecat".
A. Siegfried

•  „un drum cotit, cât mai cotit, dar care totuşi 
trebuie să ducă undeva".

N. IORGA
0 „un sfinx ce ii devoră pe toţi cei ce nu îi 

ghicesc enigmele".
A. Rivarol

•  „terenul faptei, nu al teoriei".
I.L. Caragiale

•  „bunul simţ aplicat la lucrurile mari"
Napoleon

Selecţie de ILIE LEAHU

Ridendo
•  In restaurant eu intru 

primuL Aşa e politicos. Ne- 
vastă-mea intră după mine; 
dar seara târziu, să mă ia
acasă.

£  Te-ai supărat că am 
venit azi-noapte băut şi cu 
vânătaie la ochi ?

■— Nu, nu m-am supărat. 
Dar să ştii că nu aveai vâ
nătaie când ai venit.

•  — Mâncaţi peşte mai 
m ult! E foarte indicat: 
conţine fosfor !

— Dar scopul meu e să 
mă fac sănătos şi nicide
cum să luminez noaptea.

0 — Sunt medic, bade, 
şi vreau - să ştiu dacă ier
burile de leac pe care le 
vinzi aduc, intr-adevăr, 
vreun folos.

— Chiar foarte mare. 
Uite, băiatului i-am luat 
maşină, fetei îi termin 
casa...

0  — Duduie, de fiecare 
dată când surâdeţi, îmi 
vine să vă invit la mine.

— Vai, mă flataţi!
— Deloc ! Eu sunt den

tist.
0  La o fermă
— Ţi-ai însemnat toate 

animalele ?
— Da.
— A fost dificil ?
— Cu bovinele şi caii 

nu. Dar cu albinele a mers 
anevoios...

■  Tăticul i-a promis lui 
Gigei câte 100 de lei pen
tru fiecare 10 ce-1 va primi. 
In ziua următoare, băiatul 
ii spune învăţătoarei:

— Doamna învăţătoare, 
n-aţi vrea să câştigaţi din 
când in când câte 50 dc lei, 
aşa. fără nici un efort ?

|  Monica se întoarce de 
la şcoală cu următoarea ob
servaţie în carnet: „Vor
beşte prea m ult!“.

Tăticul ia pixul şi scrie 
dedesubt: „P.S. S-o auziţi 
pe maică-sa!“.

|  La ora de religie :
—■ Spune-mi, Ionuţ, în

treabă profesorul, care a 
fost păcatul lui Adam ?

— A muşcat diiţ mărul 
oprit pe care i-1 dăduse 
Eva.

— Foarte bine. Şi cum 
a fost el pedepsit ?

— A trebuit să se însoare 
cu ea...

Bucuria muncii
Cu câtă satisfacţie spunem uneori: „azi nu am 

lucrat nimic" sau „azi l-am fentat pe şefu“, fără să 
realizăm că singurii inşelaţi suntem noi pentru că, 
deşi sună a lozincă, fără muncă nu se poate obţine 
nimic.

In copilărie când eram pusă la o muncă ce nu-mi 
făcea plăcere, bunica imi spunea: „Gândeşte-te că 
ţi-e drag ce faci, să vezi ce repede termini". Apoi 
mult mai târziu am înţeles ceea ce un Înţelept a spus: 
„Fără câţiva stropi de pasiune orice muncă înoată 
in chin». Intr-adevăr cât de grea este munca silnică, 
munca al cărei singur scop este plata primită şi cât 
de uşor e să lucrezi din dragoste, cu pasiune, cu 
bucuria muncii in suflet. Sunt atâtea munci pentru 
care răsplata nu este evidentă, să ne gândim la 
munca pe care o face o mamă crescându-şi copiii, 
munca păsării când Îşi construieşte cuibul şi a omu
lui ridicăndu-şi o casă.

Şi oare de ce» nu chiulim şl atunci când lucrăm 
pentru noi ? De ce în mintea noastră nu apare bucu
ria muncii în locul gândului la răsplata primită?

Am citit • undeva despre câţiva muncitori japo
nezi ce au cerut să facă ore suplimentare neplătite, 
doar pentru a-şi salva firma de la faliment. Sudoarea 
muncii estompează bucuria, cu toate acestea ce mi
nunată este satisfacţia lucrului bine făcut.

INA DELEANU

Cronica „optimistului**

ELDORADO...
Pelerinajul la Cluj-Napoca — straniu melanj de 

Eldorado şi Mecca —, planurile în legătură cu mi
lioanele ce vor începe să curgă, frisonul disimulat 
al semenilor mei la gândul ploii pecuniare ce vine 
de la Gluj — acestea toate şl încă zeci de nuanţe ale 
„fenomenului Caritas" îmi amintesc de yorbele ne-, 
uitatului critic de film D.I. Suchianu:

„Inchipuiţi-vă că mâine aţi câştigat un mi
lion la loterie. Peste câteva luni nu vă mai face 
nici o impresie că puteţi cumpăra orice din 
târg. In schimb, lucrurile ce nu se pot cumpăra 
rămân intacte. Gu tot milionul, nefericitul câş
tigător va constata că, de pildă, e mai departe 
nrât, tâmpit şi nesărat*.

ILIE LEAHU

■  De ce ai întârziat, Gi- 
gele ?

— Vă rog să mă scuzaţi 
doamna învăţătoare, dar pe 
drum şi-a pierdut cineva 
o monedă de-o sută. Toţi 
oamenii căutau de zor»

— Şi tu trebuia să stai 
pe loc şi să căşti gura la 
ei ?

— Păi, dacă era sub talpa 
mea !...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

IDILICA 00
Iubita mea, se pare că nu-i modru 
Să supravieţuim In mod creştin.
Ci hai să ne sălbăticim in codrn 
Lipsiţi de firma „Bucureşti-Berlin"! 
Lipsiţi de preţuri liberalizate,
Ne-om vegetariza şi noi frumos 
Mâncând seminţe nedecorticate 
Şi altele — ce-om mai găsi de ros... 
Trăind cu lupi. şi vulpi în cârdăşie, 
Vom fi, neîndoielnic, mai umani,

Desen de HOREA CBIŞAN

Chiar dacă viaţa ne va fi sălbăticie, I 
Iar preţul, pe pecsoapă, nici doi bănit»  
Vom locui-ntr-o scorbură, ca Woody, |  
Lipsiţi de presa-bârfă, de „Akai*. *
De „Panasonic**, „Goldstar* şi „Audi**,! 
Dar, certamente, fericiţi — ca-n r a i! *
fn plus, iubită bună şi celestă, |
Lipsiţi de bişniţari şi birocraţi, *
Vom duce-o viaţă calmă şi modestă » 
Cu-opinci „Gregorio Rizo" încălţaţi» ' |

DUMITRU HURUBA

I I A I N E  D E  G A T A

F R A Z E

0  Când câinele şi pisica 
s-au împrietenit cste fie un 
merit al dresorului, fie ud 
complot împotriva lui.

— O —

0  Omenirea are nevoie, 
de optimişti cât şi de pesi
mişti : primii au inventai 
avionul, cei din urmă pa
raşuta.

Şi preţurile la îmbrăcăminte au crescut aberant în curând... |
Desen de HOREA CRIŞAN \Culese şi adaptate de 

ION I. DUŢA
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DIN NOU LA ŞCOALA

ORIZONTAL: 1) Poetă contemporană 
(Ioana), autoarea versurilor intitulate „O- 
ra“ şi „Desenez lucruri"; 2) Pe versurile 
acestui poet (Eugen), Temistocle Popa a 
compus melodia „Bun rămas, şcoală mi
litară" — Expresie adverbială cu valoare 
interogativă (reg.); 3) Scriitor român d? 
naţionalitate maghiară (Istvan), autorul 
volumului de proză „Balogh învaţă să el- 
tească"; 4) Cuprins de pagini scrise la re

ligie ! — Cadru restrâns de dezvoltare a 
culturii — Regretat compozitor sibian 
(Ilie), semnatarul muzicii de scenă „Nota 
zero la purtare"; 5) Cu absenţe foliare la 
botanică —'Poet român (1905—1977), auto
rul volumului de versuri „Elev în clasa 
întâi". 6) Ocupat cu prilejul examenelor 
de admitere — Parametrii de apreciere a 
unui nătâng-!; 7) Din creaţia acestui scri
itor (N.G. Rădulescu) amintim volumul de 
versuri şi proză „Cartea şcolarilor" — A- 
nul trecut, prezentat pe scurt; 8) Liric con
temporan căruia îi aparţine poezia „Tri
unghi" (George D.) — Scriitor român (Bog
dan P., 1838—1907) de la care ne-au ră
mas unele scrieri intitulate .Aritmetica şi 
chimia"; 9) Din creaţia acestui scriitor (Şte
fan) menţionăm volumul „An de şcoală" 
■*- Pagini rescrise din manuale! — Liant 
gramatical pentru lipit contrariile; 10) A- 
utoarea volumului de teatru „Satul şi în
văţătorul" (Zulnia).

VERTICAL: 1) Scriitor român (Cezar) 
căruia îi aparţin volumele de versuri pen
tru copii „Luna din călimară" şi „Cărti
cica verii" — Sufix multiplicativ; 2) Li
ric român (1875—1913), autorul poeziei
„Domnu profesor" — Face parte integrantă 
din biserica ortodoxă; 3) Culme deluroasă 
în Germania (471 m) — „...pleacă la 
şcoală" volum din creaţia Veronicăi Po- 
rumbacu; 4) „...clasei”, volum de proză de

Kontoş — Szabo Zoltan (neart.) — Parte
ner de întâlnire în... sfertul academic !; 5) 
Act distinct dintr-o piesă didactică — Peş
te pietrar prins... intr-un mediu agrest; 
6) Nimic umflat cu propriul său gol — 
Scriitor contemporan (Valentin), autorul 
povestirii „Caietul cu spirală"; 7) Privit 
cu ochii închişi ai indiferenţei — Purtă
tor modern de rechizite şcolare; 8) Punct 
de convergenţă atins la intrarea în clasă 
— Elemente primordiale la o operaţie de 
adunare!; 9) Recunoaştere simplă acor
dată unei uniforme — „...pentru şcolari" 
piesă corală din creaţia lui Mihai Burada; 
10) Compozitor — bănăţean (Nicolae 1905 
—1969), semnatarul partiturii corale „Car
tea istoriei" — Din creaţia acestui scriitor 
(Călin), amintim volumul de povestiri 
„Profesorul cel nou".
DICŢIONAR : OAR, PLI, ATZ.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „ASOCIERI
PARADOXALE", APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA, 28. 08. 1993

1) MĂRITIŞURI; 2) ETAMINE — OM; 3) 
DARĂPANATA; 4) ICAR — ŞIRAG; 5) 
TU — EL — NARI; 6) ARS — AŞA — 
IN; 7) TITANI — J — A; 8) O — IR — 
TRIST; 9) RENAL — ELEI; 10) INSPI
RAŢIE.

Jleile dl* 
extempaiale

0 Tânărul îndrăgostit nutreşte 
cele mai dragi, cele mai dulci, sen
timente de dragoste faţă de iubita 
iui, deoarece „ore întregi spunân- 
du-ţi eât îmi eşti de dragă", un om 
obişnuit neputând chiar atâta timp 
să-şi exteriorizeze prin vorbe aceste 
sentimente.

0  Limbajul artistic al poetului 
folosit în poezie este f. expresiv, 
realizând, îmbinând cu foarte multă 
pricepere imaginile vizuale, cu cele 
auditive, respectiv senzuale.

0 „Sara pe deal" este o idilă e- 
roică.

0 Din cele 3 strofe ale poeziei se 
desprinde ideia generală de relaxare 
a omului din popor, a omului „cu 
coasa în spinare" după o zi de 
muncă.

0 în această poezie poetul ex
primă ambiţia spre o dragoste ideală, 
absurdă, care să atingă culmea per_ 
fecţiunii.

Pescuite dc I.L.



are oameni sa
ţara pe drumul redresării

De vorbă cu dl GHEORGHE FUNAR, preşedintele P.U.N.R., prima
rul municipiului Cluj-Napoca.

•  P.U.N.R. — principala forţă po
litică In Transilvania. •  Preşedintele 
ţă r i i  ori n-are personalitate, ori este 
Împiedicat »  şi-o manifeste •  PUNR 
şi „Vatra Românească" — doi fac
tori ai revigorării românismului *
P.S.D.R. — un partid neserios ? •
Reforma — un drum greşit •  Corup
ţia — precum o caracatiţă • Prima
rul de Cluj-Napoca şi presa •  Clu
jul — cel mai bogat oraş al ţării •
Gh. Funar — .viitor candidat la pre
şedinţie ?

GHEORGHE FUNAR, preşedintele Par
tidului Unităţii Naţionale Române, esteu- 
ha dintre cele mai controversate personali
tăţi ale perioadei actuale. Unii il adulează, 
âlţii îl bălăcăresc prin tot felul de v i -  
be de ocară: Imun la toate acestea, pri
marul frumosului centru al Transilva. 
niei merge înainte pe drumul său, încă
păţânat ca un ardelean ce se află şi are 
0 vorbă scurtă, dar clară, impresionându-şi 
interlocutorii prin fermitatea (şi uneori 
duritatea) afirmaţiilor sale. Profitând de 
o. recenţi) prezenţă la Deva, l-am provo 
«in pe dl Gh. Funar la o discuţie şi idei
le exprimate de domnia sa cu acest pri-. 
le | Ie reproducem pentru cititorii ziaru- 

£ lui „Cuvântul liber".
•  P.U.N.R. este foarte puternic, în spe

cial fn Transilvania. In judeţul Cluj, in 
toate municipiile şi oraşele, primării sunt 
de-ai noştri.' De altfel, numai cinci la 
sută dintre primarii din judeţ aparţin 
PJS.D.R. P.U.N.R. sprijină guvernul Vă- 
căroiu, dar avem câteva pretenţii faţă 
de el. Am avut numeroase convorbiri în 
care i-am cerut .să soluţioneze 17 puncte 
la care vom adăuga şi altele. Dacă nu le 
ya îndeplini, vom depune, la sfârşitul a- 
cestei luni, o moţiune de cenzură.

•  Desigur, partidul nostru yrea să par
ticipe la guvernare şi avem oameni com
petenţi şi capabili să-şi asume cu toată 
responsabilitatea conducerea ţării. Dar 
preşedintele Ion Iliescu, regizorul celor 
trei guverne de după decembrie 1989, ne 
refuză acest lucru. Vom încerca încă o 
dată să discutăm cu domnia sa pe aceas
tă* temă.

•  îi cerem preşedintelui României să-şi 
îndeplinească prerogativele acordate de 
Constituţie. Ii solicităm două lucruri : 1. 
Să spună adevărul despre evenimentele 
de la finele lui ’89, care n- au fost o re
voluţie, ci o lovitură de stat instrumen
tată de forţe din afara ţării. Cu ajuto
rul acestora a ajuns domnia sa la pute
re . 2. Să Vină în faţa naţiunii şi să pre- 
Sinte limpede situaţia în care se află ţa
ra. Or, nu face aşa ceva. De aceea eu 
susţin din două una : ori că n-are perso
nalitate, ori are, dar nu şi-o poate mani
festa, fiind şantajat de cei ce l-au ajutat 
şă ajungă în fruntea ţării. Aşa se expli
că de ce nu a luat nici o poziţie apropo 
de memoriul liderilor UDMR trimis pe 
-ascuns Consiliului Europei, faţă de in
scripţiile bilingve, faţă de încercările ma
ghiarilor de a destabiliza şi destrăma ţa
ra. De aproape patru ani de zile Româ
nia se prăbuşeşte, iar Preşedinţia nu in
tervine. Unii spun că dl Iliescu este di
plomat. Eu susţin că e viclean. P.U.NJR. 
i-a cerut şi-i cere să-şi îndeplinească a- 
tribuţiile, altfel avem de gând să-i cerem 
suspendarea. Depinde de dânsul dacă-şi 
va duce mandatul până la capăt sau îl 
ya încheia mai devreme.

•  P.U.N.R., are o colaborare foarte 
bună cu „Vatra Românească" la nivel 
naţional şi local. Cele două se sprijină 
reciproc. De fapt „Vatra" a sprijinit par
tidul nostru în alegeri, iar P.U.N.R. o 
ajută în îndeplinirea misiunii sale de a- 
părare şi revigorare a românismului.

•  P.S.D.R,. se dovedeşte a fi cel mai 
neserios partid din România. In trei ani 
de trei ori şi-a schimbat numele, iar mem
brii săi s-au dus spre trei partide diferi
te, ceea ce relevă caracterul internaţio
nalist al acestei formaţii politice care gu
vernează ţara foarte prost.

•  Reforma economică se dovedeşte a 
G un drum greşit, mai este puţin şi eco
nomia românească se va prăbuşi. Din pă
cate, toţi- şi în primul rând cei din gu
vern sunt convinşi că drumu-i bun şi 
persistă In greşeală. Iar dl iliescu stă

în expectativă. Poziţia sa nu este întâm
plătoare, fiind tipică unui fost lider co
munist ce trăieşte cu convingerea că nu 
poate fi tras la răspundere.

•  Corupţia există în România şl ea a 
cuprins toate structurile şi toate nivele
le, precum o caracatiţă. Este o greşeală 
că acest fenomen a fost abordat în par
lament. El nu poate fi stopat prin con
statările unei comisii parlamentare, for
mate din nespecialişti. O astfel de co
misie este lipsită de putere de decizie. 
Astfel că parlamentul a bătut apa-n piuă, 
ba s-a mai şi făcut de „panaramă" în fa
ţa ţării, discreditându-se. De corupţie tre
buie să se ocupe Guvernul, Justiţia, iar 
parlamentul să fie informat de demer
surile acestora. Transmiterea în direct a 
dezbaterilor din parlament i-a obosit pe 
senatori şi deputaţi şi i-a. dezamăgit pe 
toţi cetăţenii care aşteptau dezvăluiri de 
senzaţie. Eu sunt convins că în următoarele 
luni riu se va mai vorbi de corupţie, iar 
afaceriştii îşi vor vedea, bine mersi, de 
învârtelile lor.

•  Cu dl Zanc,' prefectul judeţului Cluj, 
ne înţelegem bine ca oameni. Am avut 
nişte diferende, dar le-am depăşit. Pro
babil că dl Zanc are sarcina să nu se 
înţeleagă bine cu mine. Oricum, vicepre- 
fectul Clujului este dl Medrea, membru 
al P.U.N.R.

•  Mă împac bine cu presa, cu cea ro
mânească. Cu ziariştii unguri nu stau de 
vorbă, fiindcă eu le spun una şi dum
nealor scriu exact pe dos. Nu-i mai ac
cept ca interlocutori până ce ministrul 
de externe maghiar nu-şi va * cere scuze 
pentru politica profund antiromânească 
ce o desfăşoară, lucru pe care sunt sigur 
că nu-1 va face. Da, „Evenimentul zilei" 
scrie des despre mine. Dar are prostul 
obicei de m strecura fapte de senzaţie, 
fără acoperire. A scris, de exemplu, cu 
litere de-o şchioapă, precum că Clujul 
stă pe un butoi de pulbere, ceea ce e o 
minciună. Altă dată a scris — tot cu li
tere mari — că l-am făcut pe dl Iliescu 
ţigan, ceea ce nu-i adevărat. Ziariştii „E- 
venimentului" n-au obiceiul să dea dez
minţiri şi faptul îi discreditează

•  Oraşul ce m-a ales în fruntea sa este 
cel mai bogat din ţară. Nu este adevărat 
că jocul „Caritas" îi îndeamnă la nemun- 
că. Clujenii îşi văd cu seriozitate de ser
viciul lor. Ca • rezultat, deşi se confruntă 
cu necazurile prezente peste tot, econo
mia clujeană dă semne de revigorare.

•  Statuia lui Avram Iancu prinde tot 
mai mult contur. în prezent se toarnă 
părţile ei din bronz. Monumentul va avea 
26 m înălţime şi va fi inaugurat pe la 
sfârşitul lunii noiembrie, eveniment la 
care vă poftim cu cel mai mare drag. 
Este adevărat că oamenii care lucrează la ri
dicarea statuii au avut un mic accident: 
în maşina lor a intrat o altă maşină, la 
volanul căreia se afla un anume Zoltan. 
Să fie o simplă întâmplare ? Nu cred I 
Pe Cetăţuie vom înălţa un obelisc, tot 
de 26 m, în memoria ţăranilor ucişi de 
către cotropitori. Anul viitor vom ridica 
un monument în memoria lui Ştefan Lud- 
wig Roth, cărturarul umanist care a avut 
şi el de suferit de pe urma celor ce au 
duşmănit .şi duşmănesc România.

•  Da, sigur că da, voi candida la pre
şedinţia României, dacă P.U.N.R., cole
gii mei de partid mă vor considera demn 
de această înaltă răspundere politică.

TRAIAN SONDOR

ti.A . Am  redat spusele dini Fanar' cât 
mai aproape de modul cum «a fost for
mulate. Noi nu ie comentăm, ti lăsăm pe 
alţii s-o faci ţi credem că vor fi destul 
de mulţi. .

Sub o veche firmă de „Bectrocasnka* găsim ‘de fapt, ia Certeju de Sus, 
un modern bar cu servicii de calitate, Foto: PA VEL LAZA

Astăzi, corupţia înseam- nister delegaţi să „deschi- centaje cedate „căi trebu- 
nă două lucruri deosebite, dă uşa cu capul" pentru a je" etc. Corupţia, deci s-a 
dacă nu chiar opuse ' li se reduce planul sau ..ridicat de la nivelul omu

— pe de o parte este pentru, a primi fonduri de lui de rând la nivele mai
un prilej de campanie e- investiţii. Intr-un cuvânt înalte ale structurii socia- 
lectorală şi de (pre) ocu- corupţia fiind practicată ca ie_ scăzând de fapt ca nu- 
pare a unei părţi importan- ..sport naţional", de jos măr, dar crescând ca va- 
te din timpul de lucru al până sus, de absolut toţi ioare individuală Este deci 
parlamentului ; membrii societăţii, nici nu un fenomen de’ reducere.

— pe de altă parte, este mai era băgată în seamă, de concentrare a corupţiei
un fenomen concret, cu verbul „a corupe" fiind în- care însă devine mai uşor 
care se confruntă zi de zi locuit cu verbul „a te des- de descooerit, dar nu şi de 
cetăţeanul de rând. Spun : curca". combătut Toată ziua ci-
»,cetăţeanul d e , rând" pen- După 1989. însă.- au în- tim în presă desore cazuri 
tru că ceilalţi nu. prea stau ceput să se normalizeze a- flagrante, ■ care însă nu au 
la rând, tocmai datorită numite aspecte ale vieţii nici o urmare, deoarece re- 
fenomenului aţiălizat. economice (din băc.Ve mult ţeaua de relaţii între per-

Privit din primul punct prea puţine),. oe~ piaţă se , soanele .(şus-puşe) acuza- 
de vedere, pprupţia — ca găsesc mărfuri care s+au te de corupţie, poliţie, oro- 
subiect al analizei paria- pe rafturi la dispoziţia tu- curatură, garda financiară
mentare, a justificat 3 zile _____________________ _ şi alte orcane de control
de şedinţe plenare, în ca- TJ , - funcţionează ca o plasă de
re timp mi-a fost dat să P uncte de vedere siguranţă pentru acrobaţi,
aud-analize filozofice, eco- Mai .este--destituit câte un
nomice, ecologice, politice, BM f.TtC ■. Pem Florică, sau Era. Ij-
ijnorale, religioase şi istq- hteE £ * ?  § £  delea care, după ce au fost

destituiţi, acuză de coruo- 
«k ţie pe alţi şefi, care la 
r  rândul lor îi acuză pe pri- 
• mii, după care li se oferă 

un post bun şi toată lu-
şedinţe este la fel de spec- ‘------------------- mea tace.
taculos : „cum a fost, aşa turor celor ce au bani să Vom putea vorbi, cu fo- 
-ramane... - le cumpere. Ministere’e nu los despre corupţie doar

Privit însă din punctul mai dau repartiţii la în- când Poliţia îl va pedepsi
nostru de vedere, al celor treprinderi, planuri de in- pe acel poliţist beat care
mulţi, corupţia este un fe- vestiţii sau alte avantaje a provocat un accident de
nomen care nu a crescut dirijate... Ca atare, a scă- circulaţie (în loc să-i a-
în ultimii trei ani, ci din zut numărul serviciilor ca- copere şi să ştearsă urme-
contră s-a redus. Dar a- re şe oferă în cantitate mai le accidentului), când Pro-
ceastă afirmaţie trebuie de- mică decât cererea şi ni- curatura îi va cerceta pe
monstrată pentru a fi ere- meni nu mai plăteşte se- cei vinovaţi de corupţie,
zutâ. înainte de 1989 — parat pentru a le obţine abuz sau furt, cu probe
treaba era clară — în ţa- Dar, serviciile „speciale" certe şi indiferent de pozi.
ră existau „numai" 23 mi- nu au dispărut, ci s-au ri- ţia lor în ierarhia admi-
lioane de coruptori şi tot dicat la un nivel superior nistrativă sau politică, a-
23 de milioane de corupţi. apărând noi oportunităţi tund când nimeni nu va fi
Fiecare dintre noi, pentru De exemplu şi acum se mai mai presus de lege, iar
a cumpăra în afara raţiei pot primi (cred eu...) în legea va fi aceeaşi pentru
nişte zahăr, ulei sau altce. ţară apartamente din fon- toţi cei 23 milioane de ce
va» mergea la vânzătoare dul de stat sau de între- tăţeni ai României,
cu sprayuri, ţigări fine sau prindere, se pot concesiona Dar, până atunci, multă 
săpun de import. Vânză- sau cumpăra terenuri, con- apă va mai curge pe Mu-
toarea la rândul ei coru- strucţii sau utilaje, se pot reş, iar răbdarea noastră
pea pe cel care avea ac- obţine contracte, avantajoa- fi-va pusă la grea încer-
ces la carne, la cartofi sau se de import, export sau care.. -
la altceva. întreprinderi- intern, se pot face bani din
le de stat trimiteau la mi- nimic, dar cu anumite pro- Ing. GRUN GHEORGHE

Aîară-i vopsit gardul,
înăuntru-i leopardul

rice aie ienomenuiui res
pectiv, sau mai pe scurt : 
demagogie de stânga,. de 
dreapta şi de centru. Re
zultatul celor trei . zile de



O măsură cel puţin 
pripită

(Urmare din pag. t)

dec ce a fost ţi ce se pre
conizează. Nu sunt împo
triva perfecţionării acti
vităţii didactice, dar mă 
conduc după înţelepciunea 
populară: „Ce-i prea mult 

i nu-i sănătos". Am în ve
dere şi cuminţenia regre
tatului academician Ilie 

i Murgulescu, ale cărui gân- 
; duri le-am pomenit mai 
înainte. Gred că a mai a- 

i şeza acum încă „o sabie a 
llui Damocles" deasupra ca- 
i petelor dascălilor s-ar a- 
i duce mari tulburări proce- 
| sului de învăţământ.

N-aş vrea să cred că a- 
: ceastă intenţie ar putea â- 
vea un anumit substrat, 

i Dar, dacă s-a umplut ţara 
de facultăţi (mai ales par
ticulare) şi de cadre didac
tice, pe care nu le ates- 
tează nimeni, sau fac par
te din tot felul de comisii 

. de examinare, nu fără a- 
vantaje materiale, în vre

me ce examinaţii cheltu
iesc bani mulţi din puţi
nul ce-1 au, pentru a pu
tea susţine examenele (am 
în vedere profesorii), n-ar 
fi rău ca şi acest aspect 
să-l aibă în vedere Mi
nisterul învăţământului.

Aşadar, mai gândiţi-vă 
domnule ministru, la via
ţa dascălului, pe care l-aţi 
subestimat cu prilejul gre
vei din vară, când v-aţi 
îngăduit, în faţa ţării, o 
glumă negustată şi neferi
cită. Omul de la catedră 
trebuie să aibă în Ministe
rul învăţământului, în pri
mii! rând, un protector al 
condiţiei lor care nu-i de
loc roză. Nu trebuie să se 
uite că există o relaţie 
strânsă între condiţia ma
terială şi rezultatele mun
cii profesionale. Măsura 
preconizată, cu siguranţă, 
nu va revoluţiona învăţă
mântul românesc, insă. In 
mod cert, îl va bulversa, eu 
urmări nedorite.

AEROMODELISM

Frumoase performanţe 
ale brăifenilor

Asociaţia sportivă Ar
mata'Aurul Brad e bine 
cunoscută în ţară pentru 
bogata sa activitate fot
balistică, desfăşurată pe 
parcursul a zeci de ani, 
aici evoluând formaţia 
„Mica" Brad, pe prima 
scenă fotbalistică. Dar, 
iată că de mai mult timp, 
nişte inimoşi sportivi — 
pregătindu-se mai mult 
într-un anumit anonimat 
— au reuşit după o acti
vitate plină de conştiin
ciozitate şj profesionalism 
să bată la porţile perfor
manţei. Este vorba despre 
componenţii secţiei ae.o- 
modelism, condusă de dl 
Adrian Macsim, neobosit 
promotor al acestui pasio
nant sport Echipa de aero- 
modelism acţionează de 
câţiva ani în campiona
tele naţional^ şi interna
ţionale. cu rezultate din
tre cele mai bune, nu
mele componenţilor a- 
cţstei formaţii — Marian' 
Mihoc, Gh. Traian, Ioan 
Puiuleţ, Nicolae Bekaşi, 
Ion Miheţ, Georgel A., 
Adrian Macsim — fiind 
de acum foarte bine cu
noscute în elita aeromode- 
lisMuhji din ţâră «i chiar 
peste hotare. Pe urmele 
lor calcă cu entuziasm şi 
perseverenţă juniorii Gh. 
Stoica, Marin Hriscu, Ma- 
rius Haidu, Ion Stoica, 
Gh. Zota, Ioan Maskovici. 
Horea Furdui, Gabriel. 
Adam, care iniţial au ac
tivat la clubul copiilor şi 
elevilor din Brad,

De mai mult timp, a- 
eromodelismul brădean a

ajuns în elita acestui 
sport, iar ca mărturie stau 
cele 18 titluri de campi
oni naţionali, a numărului 
de sportivi selecţionaţi în 
reprezentativa ţării pen
tru concursurile' interna
ţionale. Nu de mult, la 
Campionatul Naţional de 
Aeromodele — zbor li
ber, de la Sibiu, echipa 
brădeană — ' Gh. Stoica, 
Marin Hriscu şi Gh. To- 
ma —, a obţinut titlul de 
campioană naţională la 
cat. F 1 A ea de altfel şi 
la categ. F 1 H, plus titlul 
de campion -naţional rea
lizat de GH Stoica, iar 
Marin Hriscu locul 3 şi 
Gh. Toma locul al 7-lea 
(la categ. F 1 A). La cat. 
F I H Marin Hriscu s-a 
clasat pe primul loc, de
venind campion naţional.

Succese d,e prestigiu a 
obţinut şi echipa — A- 
drian Macsim, Marian Mi
hoc şi Traian Gheopghe 
*r- în cadrul competiţiei 
internaţionale „Cupa moh- 
dială" desfăşurată la Si
biu, ocupând primul loc, 
devansând formaţiile na
ţionalelor din România 
şi Ungaria ! Trofeele : — 
diplome, cupe, insigne, cu
cerite de aceşti valoroşi 
sportivi — pot fi văzute 
în vitrina Agenţiei de Vo
iaj din Brad. Ne place *â 
credem că şi In continuare 
aceşti minunaţi sportivi 
se vor bucura de toate 
condiţiile necesare pre
gătirii şi participării la 
concursurile viitoare. ■

SABIN CERBU

r
REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIŞOARA 

SECŢIA L 5 DEVA
•'* . ANUNŢĂ

Închiderea pasajului de nivel km 451+864 
halta GEOAGIU •— dintre Aurel Vlaicu şi O- 
răştie pentru ziua de 21. 09. 1993,, între orele 
8—16.

Accesul fa unităţile de peste calea ferată 
se poate face pe la trecerea la nivel din str. 
Sîmeria (via Uroi — Rapolt — Bobâlna).

l

■  |  a ■ ■şi deazn

ureche
(Urmare din pag. t)

dlui Ioan Refec, geolog co
ordonator.

— Dacă secţia Brad cu
prindea aproximativ 500 
de angajaţi în anul 1990, 
ne spunea dl geolog, în 
prezent au rămas 220 de 
oameni. Activitatea noastră 
este axată, în principal, pe 
obiectivele de la Troiţa, 
Dealu Mare, Birtin şi Ca- 
raci. La Troiţa continuăm 
lucrări de cercetare în a- 
dâncime de la 335 m la 
410—420 m. Desigur, multe 
lucrări pot fi extinse, dar 
rămân sub semnul întrebă
rii datorită fondurilor care 
sunt deocamdată limitate şi 
insuficiente, mal ales in 
condiţiile când preţurile e- 
voluează imprevizibil. Pen
tru anul 1994 avem cerţi* 
tudinea unor lucrări Ce 
va fi Insă pentru anii ur
mători, incă au se ştie. 
Problema cea mai dificilă 
rămâne insă cea a fondu
rilor. De aici derivă toate 
necazurile

N O N  S T O P !

2719 CHIŞCADAGA — DEVA 
Ţel. î (640)—95—613140/613141/613142 

Telex; 72231 CASIA R; Fax: (040)—95—625929 
R O M Â N I A

Cu sediul în Chişrâdaga, str. Principala, nr. 1 

VINDE LA SEDIU

în program non-stop, de luni dimineaţa oro 7, pânâ 

dimineaţa ora 7

•  CIMENT Şl VAX

pentru construcţii industriale şi civile, 
livrarea auto se face în saci de hârtie sau vrac.

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA

Bdul Decbal, bl. R, parter 
Vă oferă:
#  Televizoare Megavision — 375 000 lei
#  Televizoare Sharp — 360 000 fel 
• -  Televizoare Goldstar — 390 000 fel
•  Instalaţii de satelit complete 300 000— 

600 (KM) le!
#  Calculatoare de birou cu bandă — 71 095

lei '
•  Fax-uri Panasonic, Sharp, Samsung
•  Executăm reclame luminoase (921752)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Membră a Centrului de Afaceri Transilva
nia — Bursa de mărfuri — facilitează tranzacţii 
de mărfuri industriale şi agro-alimentare.

Ofertele, cererile de oferte şi orice informaţie 
privind tranzacţiile se primesc fa sediul firmei 
din strada 22 Decembrie, nr. 37/A, tel. 095— 
613915. fax 095—614718.

NU UITAŢI!
S.C. INFOMIN S.A. DEVA este partenerul 

dumneavoastră ideal pentru afaceri.

-CURSURI DE CALIFICARE
în domeniile economic, prestări servicii, 

comercial, industria], auto, construcţii, secre
tariat, daetilografie etc.

t  '■ Organizează 4l SOCIETATEA COMERCIALĂ DE FORMARE 
j PROFESIONALĂ „ P R O F E S I A "  S.R.L. 

Relaţii şi înscrieri la Grupul Şcolar Minier 
Deva — telefon: 621206. (921755)
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S.C. FARES S.A. ORĂŞTIE
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S.C. SIMIOR S.A. ^
* Cu sediul In oraşul Simeria, str. Ion Cor- 

vin, 28. teL 660590, 660591.
Cumpără porumb ştiuleţi, din noua re

coltă, în condiţii avantajoase pentru vânzător.
(752)

S.C. CONS. TOMMY HUNEDOARA 
ştir. Ştefan cel Mare, ar. 1, telefon 715842 

Angajează urgent:
•  director economic, studii superioare sau 

medii, cu vechime minimă In contabi
litate 3 ani.

Vârsta maximă 35 ani. (921031)

>■

oferă spre vânzare următoarele sortimente :
1. Benzen tehnic — 175 tone, 180 Iei/J
2. Toluen — 2 tone, 180 lel/l
3. Sad iută zahăr — 15 000 buc-, 190
4. Lăzi tip P  — 2000 buc., 400 lei/buc.
5. Lăzi PVC mari — 295 buc., 700 lei/bue.
6. Butoi fag 100 litri — 12 buc., 1640 lei/bue-» 

Butoi fag 200 litri — 17 buc., 2300 lei/bue. I
8. Lădiţe fag — 83 buc., 200 lei/buc. , |
9. Bidon PVC 60 litri — 1000 buc-, 1050 Iei/ *

buc. |
10. Capace borcane — 14 500 buc., 2 lei/buc. *

Lăzi metal 1/24 — 800 buc., 73 lei/buc. |  
Lăzi PVC 1/12 — 236 buc-, 625 lei/buc. *
Lăzi PVC 1/24 — 543 buc., 500 lei/bue.
Sticle 1/1 — 12 800 buc., 40 lei/buc.

15. Sticle 3/4 — 9300 buc., 35 lei/buc-
16. Lăzi lemn .1/10 — 930 buc., 340 lei/buc.
17. U zi PVC 1/25 — 709 buc., 750 lei/buc.
18. Lăzi PVC 1/20 — 600 buc, 650 lei/bue.
19. Lăzi lemn mici — 52 buc., 200 lei/buc.
20. Pungi univ. 1/4 — 280 kg, 200 Iei/kg
21. Anhidrida maleica — 500 kg, 330 lei/kg
22. Acid benzoic — 10 000 feg, 500 lei/kg
23. Alcooli graşi — 1000 kg, 800 lei/kg
24. Epiclorhfdrină — 730 kg, 300 lei/kg
25. Fenol (lichid) — 296 kg, 300 Iei/kg. 

Aşteptăm să ne contactaţi la telefoanele |
095/641940 si 641941, birou aprovizionare. *

<728)1

j  R.A.G.C.L- HAŢEG f
| Organizează in data de 4 net. 1993, ora 10, |  
* la sediul din str. Decebal, nr. 15, licitaţie pu- • 
|  blică cu strigare, pentru închirierea spaţiilor cu ţ  
î altă destinaţie, în conf. cu HG nr. 1228/90 şl 5 
I HG 140/91. I
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Imobil str- M. Viteazul, nr. 2 (fost depo-î
I

Imobil str. M. Viteazul (fost vinalcool):| 
. — Imobil str. Ţ. Vladimirescu, bL 30
j sc. D (magazin ,,Haţegana“); 0 j

•  Imobil str. Progresului, nr. 2. *
|  Relaţii suplimentare la telefoanele : 770651; |
J 777250 şi Ia compartimentul fond locativ din J
I cadrul regiei. (921756, |

. % ■ , : . ,  , - ■ '  •-  _  ■ %, :

l S.C. SARMISMOB SA. DEVA !
Închiriază zilnic I

J AUTOMACARA TIP AMT 12,5 TONE. j 
I pentru diferite lucrări de Incărcări-descăr- ( 
j cări, contracost. .
I Informaţii suplimentare la telefoanele I 
j 627900—627869. (751) j

I



ANIVERSARI

« o floare, un anişor 
si un călduros „La mulţi 
a n i!“ pentru Anca Daiana 
îvan din Deva, din partea 
părinţilor Nuţi şi Doru. 
y  ' (921652)

« Toamna primului ani
şor să-ţi aducă numai bucu- 
rfi şi un călduros „Ba 
mnlţi ani !“ pentru tine 
Anca Daiana Ivan, din 
nartea bunicilor Leana şi 
Ionel. (921652)

VÂNZĂRI-
CUM PĂRĂRI

•  Cumpărăm 2 aparta
mente cu 2 camere Şi 1 
apartament cu 3 camere 
(parter înalt, et. I, sau II), 
exclus Micro 15- Tel. 
625034. (921315)

•  Vând Ford Sierra combl, 
fabricaţie 1985, stare Ire
proşabilă. Deva, tel, 621090, 
gupă ora 16. (921527)

’•  Vând urgent aparta
ment 2 camere. Tel. 628233, 
Supă ora 18. (921586)

•  Cumpăr teren, casă
sau apartament 3 camere, 
central, execut lucrări de 
montare, curăţat sobe te
racotă. Informaţii tel. 
622028. (921556)

•  Vând Lada 1200 şi
Talbot. Informaţii la tele
fonul 622509, sau 628289, 
după ora 15. (921592)

•  Vând apartament . 4
camere, zonă centrală. De- 
ya, tel, 627479. (921517)

•  Vând urgent aparta
ment cu 2 camere, în str. 
1 Decembrie, bl. 3, et. 4. 
Informaţii tel. 611912.

(921573)

•  Vând urgent autotu
rism Lancia Prisma Turbo 
Diesel, stare perfectă. Tel. 
'612678. după ora 16.

(921610)

•  Vând casa mare Sime
ria, demisol, parţer înalţ, 
gaze, telefon, două- curţi, 
grădină la şosea, colţ stra
da gară cu Şoseaua Naţio
nală, vad comercial ideal, 
alimentaţie publică, pro
ducţie, str. Gh. Doja, nr. 
69, Simeria. Tel. 620110/ 
616567. Numai în valută, 
oferte serioase. (921603)

•  Vând apartament 2
Camere, Liliacului. Infor
m aţii tel. 629714, între Q- 
rele 18—20 (921635)

•  Vând chioşc metalic,
Interior lemn. deosebit. Tel. 
618399. (921640)

«  Vând motor Diesel ARO, 
remorcă ARO, tel. 667450, 
sau Hondol, nr. 18.

4 (921650)

0  Vând mobilă bucătă
rie, canapea extensibilă, bi
bliotecă tineret, tel. 614673.

(921649)

0  Vând autoturism Volk
swagen Passat, produs in 
1987. Informaţii la tel. 
641986, adresa str. Eroilor, 
U . A, se. E, ap. 62, Orăştie. 
Informaţi A'între orele 16— 
gO. ' (921648)

0  Vând Dacia 1310 Un
garia, motor Dacia 1300, 
tel 612009 (921653)

•  Vând color „Blaupunkt 
sau Philips, foarte ieftin, 
ffel. 616964; 616477. (921647)

•  Vând casă cărămidă 2

camere, cu livadă 23 ari, 
în Almaşu Sec, 107. Preţ 
4 500 000. (921645)

•  Cumpăr forinţi cu 11 
lei forintul, tel. 625005.

(921646)

•  Vindem brutărie, li
nie îmbuteliat bere, izo-. 
termă 5,7 tone, camion 
GAZ nou, multicar, tel. 
627558 (8—14). (921513)

•  Vând mobilă com
binată, preţ convenabilj 
tel. 660657. (921655)

•  Vând casă cu gră
dină, sat Săuleşti, nr. 20

(921654)

•  Vând uscător haine, co
piator OCE (defect). Tel. 
617358. (921564)

•  Vând apartament 2 
eamere, bl. 37, ap. 2, lângă 
Centrofarm, Deva. (921615)

•  Vând apartament două
camere . ultracentral, in
formaţii la tel.. 616414, în
tre orele 19—22. (921614)

•  Vând Mercedes Diesel 
220, avariat, înmatriculat 
sau diferite piese. Infor
maţii la tel. 618131, Deva.

(921611)

•  Vând autocamion 
Saviem, 8,5 tone, asi
gurat CASCO. Infor
maţii tel. 624768, după 
ora 20, (921546)

•  Vând maşină cusut 
Singer. Deva, bdul Băl- 
cescu, bl. 15, sc. 1, ap. 39.

(921606)
•  Vând maşină preparat 

sifon, nouă. Haţeg, A. Vlai
cu, bloc B l, sc. O, ap, 43.

(921636)

9  Vând. apartament 2 
camere, zona gării, şi mo
bilă diferită^ Deva, tel. 
616893. (921627)

•  Vând videorecorder 
National NV—G—7, preţ 
negociabil. Tel. 724271.

(920261)

•  RATP Hunedoara, str. 
Rotarilor, nr. 140 bis, or
ganizează în data de 18 
octombrie 1993, ora 9, li
citaţie publică pentru auto
furgoneta TV—12 S cu 
norma realizată, în stare 
de funcţionare. Relaţii su
plimentare la tel. 712834.

(920280)

« Vând apartament trei 
eamere, două . băi, două 
balcoane, centrul civic. Hu
nedoara, tel. 714771.

(920281)

•  Vând (schimb cu gar
sonieră centrală plus dife
renţă) apartament două ca
mere, decomandate (M. 
Viteazul, et. 4 — ultim). 
Tel. 714123' (920284)

•  Vând butelie aragaz.
Tel. 714123. (920284)

•  Vând 8—10 tone fân,
zona Abrud. Informaţii tel. 
722383. (920286)

•  Vând apartament 3 
camere, Hunedoara, str. 
G. Enescu, bl. 4, ap. 21

; - V , (920287)

0  Vând apartament 2 
camere, Deva, str. Scări

şoara, sc. III, ap. 16, bloc 
34. preţ 2 500 000. (921637)

•  Vând sobă de gătit
(motorină, petrol) şi în
scriere Dacia 1300. Tel. 
627190. ■ (921624)

•  Vând repede, ieftin, 
apartament 2 camere, Goj- 
du, et. 1, tel. 615002,

(921639)
« Vând instalaţie sate

lit, completă, stare excep
ţională. tel. 621122. (921642)

« Vând Telecolor, sigi
lat, bisţandard, diagonala 
55, Ucraina şi bicicletă er- 
gometrieă, tel. 613045, seara 

(921632)

0  Cumpăr bloc motor 
Dacia 1100, tel. 625313;

(921651)
•  Vând apartament ul

tracentral, două camere 
Informaţii la nr. 612705.

(921656)
•  Vând TV color Orion,

cu telecomandă, sigilat, 
convertor satelit Echostar, 
tel. 641110. (921657)

•  Vând mobilă stil şi
canapea extensibilă. Infor
maţii tel. 613634. (921658)

•  Vând ieftin, numai
astăzi, apartament 2 ca
mere. Aleea Streiului, tel. 
615002. (921659)

' « Vând aragaz cu bute
lie, dormeze, masă cu pa
tru scaune, toaletă cu o- 
glindă. Tel. 611835; 611487.

e (921660)
•  Vând parbriz faţă, 

ambelaj nou, Germania, 
pentru ■ Trabant, cumpăr 
cârlig remorcare pentru 
Opel Kadett Informaţii Că- 
lan, tel. 731206.

•  Vând Ford Tranzit 
1980, neînmatriculat şi

'xerox mare Nashuâ. “Tel. 
625091. (921663)

4 Cumpăr apartament 
1 sau garsonieră parter la 
stradă sau ofer apartament 
etaj 1, central. 612908.

(921664)
•  Vând apartament două 

camere, tel. 620053. (921666)
•  Cumpăr cazan de fiert 

ţuică, capacitate, între 160— 
180 1, Simeria, tel. 660539.

(921667)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie han
dicapat pe numele Nicoară 
Ioan. Se declară nulă.

ÎNCHIRIERI

•  Căutăm garsonieră sau 
apartament două camere, 
pentru închiriat. Tel. 722722.

(920288)
•  închiriez camion 5 

to, orice termen, tarif ne
gociabil. Relaţii tel. 612873 
sau 666527, seara. (920860)

•  Caut pentru închiriat
garsonieră sau apartament, 
exclus Dacia şi Micro 15. 
Tel. 622410. (921626)

•  Primesc două eleve 
sau studente în gazdă. Tel- 
629526, după ora 16.
; < (921643)

•  Organizaţia „Medecins 
du Monde" caută de în
chiriat o casă pentru bi
rouri. Deva, tel.. 613671.

(921605)
•  Căutăm urgent pen

tru închiriat apartament 
2—3 camere cu telefon, gaz 
şi cablu satelit (posibil 
vilă) exclus parter (exclus 
Micro 15). Rel. Timişoara, 
tel. 096/159009. (921490)

OFERTE DE 
SERVICIT

•  Excursie în Turcia în 
22—26. 09. 1993, preţ 23 000 
lei. Informaţii tel. 718788.

• (920285)

/ «  Profesor chimie medi
tez admitere- învăţământ 
superior şi postliceal. Tel. 
713106. 020276)

•  Căutăm administrator 
(împuternicit) la Asociaţia 
de locatari 133, Zamfirescu,

Deva, salariu negociabil.
(921630)

•  Quâsar Electro S.R.L. 
Deva, tel./fax 095611261, an
gajează lăcătuş — sudor.

■ (921583)

DIVERSE

« Cu autorizaţia 8396/ 
13. 08. 1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Mihăilă Mărioara diri 
Deva, str. Eminescu, nr. 
42/8, având ca obiect de 
activitate comercializare da 
produse alimentare, răco
ritoare .textile, încălţăminte, 
produse electrice, electro
nice, flori şi aranjamente 
florale. (921625)

MATRIMONIALE

•  Femeie încadrată, 47 
ani, un copil, locuinţă bună, 
caut un soţ serios, încadrat, 
vârstă adecvată, maxim un 
copil. Călart, str. Bradului, 
bl. 15/58.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

«  Schimb casă 4 camere 
+  dependinţe Hunedoara, 
cu apartament 3—4 camere. 
Deva, plus diferenţă de 
bani. Hunedoara, str. D. 
Gherea, nr. 11 (lângă fa
brica de pâine +• ; centrul 
vechi). (920266)

•  Schimb (vând) garso
nieră confort I, et. 2, cu 
apartament 2—3 camere 
Hunedoara, tel. 715657.

. (920269)
•  Schimb garsonieră în

călzire gaz cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara. 
Al. Vlahută, bl. 1, ap. 20

(920283)
•  Schimb -apartament O- 

răştie, 2 camere, cu Deva 
sau Ploieşti. TeL 628972.

(921662)
•  Schimb apartament 2

camere, cu 2 garsoniere, 
exclus Dacia şi Micro 15. 
Tel. 614306. (921616)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere, 
anunţăm că astăzi se 
împlinesc doi ani de 
la dispariţia celui care 
a fost

MOGA GHEORGHE
Nu te vom uita 

niciodată. Familia în
doliată. (921613)

•  Acum trei ani 
viaţa soţului meu 

profesor-coionel 
CONSTANTIN 
PINTILESCU 

a trecut in eternitate 
Lacrima recunoştinţei 
şi a dragostei noastre 
să-i fie mângâiere fn 
lumea de dincolo.

... (921641)

DECESE

« Colegii de muncă 
de lâ S.G. „Avicola" 
Mintia anunţă cu ne
mărginită durere dis
pariţia prematură a 
celui care a fost 

MATEŞ DOREL, 
în vârstă de 44 de ani, 
un bun coleg. înmor
mântarea va avea Ioc 
sâmbătă. 18. 09. ’93,
de Ia Casa Mortuară 
Deva, la ora 14.

(921665)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Organizează începând cu data de 27 septem
brie 1993 cursuri de iniţiere în utilizarea cal
culatoarelor IBM-PC-

Durata cursului este de 5 săptămâni. •

Relaţii se pot obţine la telefon 613915. (746)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA

A N U N Ţ A

In momentul de faţă, regia se confruntă cu 
probleme financiare deosebite, fiind în imposi
bilitatea să-si achite datoriile fată de principalii 
furnizori, S.C. „SIDERURGICA” S.A. şi RE- 
NEL Hunedoara.

Asociaţiile de locatari cu toate că încasează 
taxele comune de la populaţie, nu-şi onorează 
obligaţiile faţă de R.A.M.G-C.L. Hunedoara.

Atenţionăm din nou pe această cale toţi 
agenţii economici şi asociaţiile de locatari să 
achite în termen de 3 (trei) zile de lâ apariţia 
anunţului în ziar contravaloarea prestaţiilor e- 
fectuate de către regie.

In caz contrar, regia se vede nevoită să sis
teze în totalitate prestaţiile pe care le efectu
ează (apă rece, apă caldă, canal, colectare gu
noi menajer). (738)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „METALCHIM* 
S.A. — DEVA

Cu sediul în str. 22 Decembrie, bl. 4.

In conformitate cu prevederile HG nr- 206/ 
1993 anunţă intenţia de majorare a adaosului 
comercial actnal pentru livrările de mărfuri 
astfel: pentru livrările cu ridicata adaosul co
mercial va fi de până la 15 la sută, iar adaosul 
pentru vânzarea cu amănuntul prin magazinele 
proprii va fi de până la 15 la sută. (755)

S.C. „CLASIC” S.R.L. DEVA 

Vinde : _

•  televizoare „Thomson”, diagonala 55 cm
— garanţie 1 an

•  cuptoare microunde marca „Samsung”
— „Goldstar”, capacităţi diferite — garanţie 6 
luni.

O aparatură electrocasnică — marca Phi
lips '
1 •  cafetiere — modele diferite
i •  mixere simple şi mixere cu suport i
| •  robot bucătărie
i •  fier de călcat
i •  friteoză

•  aspiratoare

a p a r a t u r a  a u d io
•  combine muzicale marca „Goldstar” — 

compact disc
•  casete audio şi casete video marca Gold

star.

Magazinul se află pe str. Bariţiu, nr- 14 
(Pavilioanele ofiţerilor — in curte). Program! 
10—18. Informaţii la telefonul 613687. (921759)

i
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