
„CUVÂNTUL LIBER" -  
ZIAR LIBER

între atributele demo- .motiv pentru care îi mul- 
craţiei aduse de revoluţia ţumim şi de această dată. 
română din decembrie >Dar răbdarea şi spe- 
1989 s-a situat şi liberta- ranţa au învins. Colectl- 

tea presei. Din chiar prima vul nostru de profesio- 
zi de la acest eveniment nişti, de oameni cu multă
istoric, ziarul nostru a 
lepădat hainele vechi şi 
uzate, şi-a însuşit un nu
me în ton cu vremurile 
noi — „Cuvântul liber"

experienţă în presă şi cu 
dorinţa mărturisită de a 
apăra cu forţă şi demni
tate interesele oamenilor, 
de a milita convingător şi

—, s-a eliberat de teamă- dinamic pentru adevăr şi 
şi de prejudecăţi şi s-a dreptate, a strâns "cu fie-
pus cu întreaga forţă a 
colectivului său în slujba 
cititorilor, ei înşişi elibe
raţi de teamă şi de pre
judecăţi (cel puţin în 
prima fază după dobân
direa mult aşteptatei li
bertăţi).

Şi au fost multe mo
mente de satisfacţii şi de 
împliniri, dar au fost şi 
necazuri şi nereuşite, în
trucât democraţia a în
ceput să se manifeste ar
bitrar şi violent, iar în 
scurt timp însăşi puterea 
locală a procedat în ase
menea mod. Dorinţa lo-

care zi rândurile, a eli
minat din sânul său să
mânţa răului, cticuta dis
cordiei şi, iată, de câteva 
zilei î-a fost conferit zia
rului un nou statut — a- 
cela de societate pe ac
ţiuni cu capital integral 
privat. Toţi salariaţii săi 
şi-au r.umărat cu osârdie 
puţinii bani pe care-i câş
tigă din munca cinstită 
la ziar, au depus o parte 
din ei pentru cumpărarea 
de acţiuni şi privatizarea 
acestuia, care devine ast
fel cu adevărat şi ireme
diabil liber şi indepen-

gică, firească, a colectiva- dent, neatârnat în nici 
lui’ redacţional de a-şi un fel puterii ori vreunei
păstra intactă indepen
denţa, iar mal apoi cea 
de privatizare a ziarului 
s-au lovit de barierele 
dure ale administraţiei 
judeţene — mai exact a

forţe politice.
Ce presupune aceasta? 

în primul rând o respon
sabilitate sporită faţă de 
cititorii săi, în sensul de 
a fi mal activ, mai com-

conducerii prefecturii din batiVi mai mult şi mai 
1991 —, câ şl de maşina- devreme prezent în mâi- 
ţmni meschine din in- riile şi în casele lor, de 
terior. Cititorul nostru
consecvent a intuit ase- ng, l .«
menea stăi*l de lucruri, " ,

ne-a părăsit, (Continuare în pag. a 2-a)însă nu

învăţămintele unei demiteri
„Cuvântul liber" nr. 962, aşteptam, întrucât Pre- 

din 21 septembrie a.c., a fectura judeţului a înain- 
publicat o recentă Hotă- tat, de multă vreme, pro- 
râre a Guvernului privind punerea de destituire a 
demiterea dlui Constantin primarului din Brănişca. 
Nistor din funcţia de Vrem să subliniem câteva 
primar al comunei Bră- lucruri care este bine să 
nişca. Nu vrem să ne stea în atenţia celor ce 
facem un merit din asta, consideră că merită. Ia- 
dar ziarul nostru a scris tă-Ie: •  Indiferent în ce 
mai multe articole în funcţie a ajuns un ins, 
care subliniam disensi- pe ce cale nu contează, 
unile dintre primar şi să nu uite nici o clipă 
consilieri, dintre primar că nu este bătuţ în nituri în 
şi majoritatea cetăţenilor scaunul-.ce-i ocupă şi să 
comunei, modul dictato- se comporte ca atare; •  
rial în care dl G.N. se Este nevoie ca în tot 
purta cu oamenii, puţina ceea ce faci să te porţi în 
sau totala lipsă de im- aşa fel încât să laşi loc 
plicâre în aplicarea Legii de „bună-ziua", căci nu 
fondului funciar, în so- se ştie niciodată cum se 
luţionarea multiplelor pro- vor mişca lucrurile ; •  Cei 
bleme cu care se con- aleşi în anumite organisme 
fruntă localitatea. în  ar- trebuie să priceapă că 
ma apariţiei ultimului ar- sunt depozitarii Încrederii 
tieol referitor la astfel de şi speranţelor cetăţenilor 
aspecte, dl. G.N. ne-a a- care şi-au pus în ei nă- 
meninţat cu justiţia, ba dejdea că vor face ceva 
a umblat şi cu un avocat. în folosul lor. Dacă pro- 
Citaţie de chemare în ju- cedează astfel îşi vor păs- 
decată încă n-am primit TRAIAN BONDOR

Hotărârea Guvernului -- ——   — —
la care ne-am referit o (Continuare în pag. a 2-a)
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B A N A T CR1SANA

acotijnî pentru a ronfinna pnUati?aira â>ois:

s - i

aPanb un capital de 8.157.000 In 
si mi număr de 20 salariaţi.

Uanbuta propriilor angajaţi prut metodologia 
stanbarb bc pribati»arr a societăţilor coinrrrnfr iniei.

pentru cumpărarea pârtii bc 30% a acţiunilor 
FPP 1 Banat Crisana au fo*t utilitate 
45 Cantfîc cu Certificate be proprietate

Arad, domnia, la i )  s iro ic tiib ii
Vicepreşedinte al C ofiSi

JZa. ijfAf-f.Lt cUlă-pidaHcuţă
nan

în t â l n ir e  p a r l a m e n t a r i —
. .. CETĂŢENI

*• ASTĂZI, sâmbătă, 25 septembrie, li
ota. 9,30, începe, în sala da şedinţe a 
Consiliului local Deva, în organizarea 
Clubului Hunedoara — Deva şl Asocia
ţiei Pro-Democraţia, o întâlnire între 
parlamentarii judeţului şi cetăţeni. (T.R.)

POFTIŢI LA FOTBAL...
Suntem convinşi că Iubitorii fotbalului 

din Hunedoara, Gertej, Orăştie, Brad, 
dar şl din alte localităţi, aşteaptă cu ne
răbdare desfăşurarea etapei de dumini
că I Constructorul Hunedoara — Mure
şul Deva | Minerul Gertej — Haber j Da
cia Orăştie — Minerul Bărbăteni ţ A.S.A. 
Aurul Brad — Cerna Grlstur ţ Minerul 
Ghelarl — Metalul Grişcior; Minerul A- 
ninoasa — Jiul Petrila) Victoria Gălan 
— Min. Şt. Vulcan «i Min. Teliuo — 
G.F.E. Simeria. Vă dorim timp frumos" şl 
vizionara plăcută I (S.0.)

ASTRA — AUREL-VLAieU

•  Redăm din programul- manifestărilor j 
organizate cu prilejul comemorării şi J 
evocării a 80 de ani de la Adunarea Ge-1 
nerală a Astrei şi împlinirea a opt de- I 
eenii de la moartea aviatorului Aurel j 
Vlaicu : Sâmbătă, 25 septembrie a.c., o-1 
ra 9 — Te Deum în Catedrala Ortodoxă J 
din Orăştie oficiată de un sobor, de preoţi I 
în frunte cu Prea Sfinţia Sa episcop T i-, 
motei al Aradului şi Hunedoarei; ora 10 |

CONFERINŢA DE PRESĂ

— în Aula Liceului „Aurel Vlaicu"
deschiderea oficială a Adunării Genera-

simpozionle a Astrei urmată de un 
ştiinţific. Duminică, 26 septembrie a.c,, î 
ora 10 — vizitarea Casei memoriale A u-| 
rel "Vlaicu şi slujba de pomenire a avia-j 
torului în Biserica Ortodoxă din satul | 
natal. In timpul oficierii parastasului, o i 
formaţie de elicoptere de la U.M. 019851 
Sibiu, va survola satul Aurei Vlaicu si * 
Orăştia. J

Ieri dimineaţă a avut loc, 
la Deva, în organizarea 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara, o conferinţă de 
presă îrftiadrul căreia dl ing. 
Costei Alic, preşedintele 
respectivului organism, a a- 
dus precizări în legătură cu 
organizarea şi desfăşurarea 
recentei manifestări de la 
Ţebea, consacrată memoriei 
lui Avram Iancu. Domnia 
sa a negat afirmaţiile du
re, grosolane, prezentate de 
revista „România Mare1, a- 
le poetului G.V. Tudor, şi 
in cotidianul „Vremea", a- 
le poetului Adrian Păunes- 
cu. Este adevărat, a spus

dl .Costei Alic, că vremea 
Celui de Sus, ca şi vremea 
celui din parlament au fost 
nefavorabile . manifestării 
de la Ţebea, că cei doi 
poeţi au fost împiedicaţi să 
vorbească (n-am vrut sa se 
facă politică la sărbători
rea lui „Avram Iancu" — 
G.A.), că momentul festiv, 
protocolar, de după mani
festare, s-a consumat, dar 
nu la proporţiile redate 
în cele două publicaţii, că 
manifestarea de la Ţebea 
a fost sponsorizată, nu su
portată din bugetul de 
stat al judeţului,

DUMITRU GHEONEA

w m
•  BUDAPESTA, Minis

trul de externe ungar Ge- 
za Jeszenszky a prezentat 
Comisiei pentru probleme 
externe a parlamentului o 
informare privind vizita 
in România, vizită pe care 

membrii comisiei au califica
t-o prin vot drept „necesa
ră şi utilă din punctul de 
vedere al dialogului un- 
garo-român“, anunţă agen
ţia MTI. Ministrul de ex
terne a subliniat csPla ne
gocierile ungaro-române nu 
se pune problema tocmelii, 
ci este vorba de un complex 
de probleme care includ 
principii,'precedente inter
naţionale, drepturi dobân- \ 
dite pentru a se găsi solu- j 
ţii la diverse cazuri de 
prejudicieri ale dreptului.

Referindu-sc Ia tratatul 
privind relaţiile de bază 
ungaro-române, el a subli
niat că nu se pune proble
ma 'frontierei Există în rea
litate un tratat de pace, 
a spus el, căruia nimeni 
nu-i contestă autenticita
tea dar, în acelaşi timp, 

-nu este soluţionată securi
tatea juridică a ungurilor 
care trăiesc în Români»; 
Din această cauză, trata
tul de bază va trebui să 
conţină pe - scurt promi
siunea că în aceîastă pro
blemă în România vor fi 
adoptate decizii care să 
mulţumească şi Ungaria, a 
spus ministrul de externe 
Geza Jeszenszky.

•  PARIS. Fostul preşe
dinte sovietic, Mihail Gor- 
baciov, a estimat că dizol
varea parlamentului rus ‘de 
către preşedintele Boris El- 
ţân este contrară Consti
tuţiei ţării. Totodată, şi-a 
exprimat îngrijorarea că o 
asemenea măsură nu mai 
suscită reacţii în lume.
_ «De ce în democraţiile oc

cidentale, Constituţia tre
buie să fie întotdeauna res
pectată în cele mai miei 
detalii, iar în Rusia nu 
a declarat Mihail Gorbaciov 
într-un interviu acordat 
postului de radio francez 
Europa 1.

„Cazurile „Watergate" şi 
„Irangate", de pHdă, au 
constituit motive de a se 
cere destituirea preşedin
telui (în SUA), în timp ce 
lâ noi preşedintele Elţân 
dizolvă parlamentul. Curtea 
constituţională, şi întreaga 
lume strigă bravo", k spus 
el.

întrebat asupra riscuri
lor unui război civil, Gor
baciov a opinat că „nu 
se va ajunge până acolo", 
adăugând că „orice ministru 
care ar ordona să se tragă 
în popor, şi-ar semna ime
diat sfârşitul carierei^ sale 
politice".

Din cauza crizei politice 
declanşate în Rusia, fostul 

.preşedinte sovietic şi-a în-1 
trerupt o vizită de opt zile 
în Italia, ilftnând să se 
întoarcă la Moscova, pre
cizează agenţia France Preş» 
se.



(Urmar« din gag. I>

a le susţine mai ferm şl 
total dezinteresat opţi
unile, interesele, speran
ţele. In al doilea rând — 
o mai strânsă conlucrare 

cu organismele administra
tive şi politice ale jude
ţului, cu poliţia, justiţia, 
procuratura, cu toate for
ţele care doresc cu ade
vărat şi acţionează onest 
pentru consolidarea sta
tului de drept în Româ
nia, cu bunii noştri prie
teni — tipografii —, cu 
difuzorii ziarului nostru. 
In al treilea rând — ma
ximă obiectivitate şi in
transigenţă faţă de'orice

fenomene şi persoane care 
contravin legilor şi nor
melor democratice, - care 
ignoră drepturile funda
mentale ale cetăţenilor, 
care lezează demnitatea 
umană — indiferent de 
funcţie, cetăţenie sau cu
loare politică. >

Insă demersurile noas
tre, cu instrumentele sim
ple ale scrisului, nu vom 
izbuti fără să vă avem 
mereu alături pe dum
neavoastră — stimaţi ci
titori ai ziarului „Cuvân

tul liber" Deva —, cu
informaţii, sfaturi, obser
vaţii, propuneri, eu con
tribuţii scrise în domenii 
importante, de larg in
teres pentru întreaga opi
nie publică,'- Nu vom avea 
satisfacţie mai mare de
cât să ştim că ziarul 
nostru vă parvine la timp, 
cfi aflaţi în coloanele sale 
lucruri, fapte, evenimente 
care vă interesează, eă 
ne puteţi ajuta concret 
în munca noastră.

„Cuvântul liber" Deva

— ziar deplin liber f i 
independent — prima so
cietate comercială pe ac
ţiuni cu capital integral 
de stat din judeţul Hu
nedoara, privatizată în 
baza Legii 31/1990 — îşi 
asumă noi şi majore res
ponsabilităţi, chiar şi în 
aceste condiţii extrem de 
grele ale existenţei pre
sei, ale naţiunii în gene- 

tşi afirmă totala a- 
propiere de cititorii săi, 
adeziunea şi susţinerea 
permanentă şi ferm i a 
valorilor democraţiei, â 
legilor, a dreptăţii şi a- 
devărului.

Vfi aşteptăm, stimaţi 
cititori !

IARNA
După cum se ştie, In- Nu uitaţi să vă petri- 

cepând cu ora zero a ulii- viţi ceasurile! 
mei duminici din luna 
septembrie, se trece la o- 
ra oficială de iarnă a Ro
mâniei.

Deci, la noapte, ora 1 
va deveni ora zero, cea
surile urinând să fie da
te înapoi cu o oră, som
noroşii având ocazia în 
această noapte să doar
mă cu o oră in plus.

UTILAJE FĂRĂ 
SUBANSAMBLE

Dacă mai multe utila
je au rămas incompletă 
la E.M. Livezenl, aceasta 
se datoreşte şi. lui Petru 
Ckâae şi BUean Răchită. 
Primul fără nici o ocu-

data aceasta e vorba de
spre Miron Luchi, pensio
nar din Gurasada. La e- 
feetuarea unui viraj spre 
stânga nu s-a asigurat, 
iar microbuzul ce venea, 
şi circula regulamentar 
nu a  mai putut evita co-

Din- d o s a re le  poliţiei

paţie, al doilea, recidivist. 
,Ambii au fost priilşi In 
flagrant, in «mp ce sus- 
trăgeau subansambîe de 
la diferite utilaje. Valoa
rea lor se ridica ia mal 
bine de 100 000 de lei.

ATENŢIE, BICICLIŞTI!

Am mai atras atenţia In 
rubrica de faţă, dar sun
tem nevoiţi să revenim. 
Este vorba despre felul 
cum circulă unii bicicliştî 
pe drumurile publice. De

liziunea. Bătrânul nu a 
mai putut fi salvat.

HOŢUL ŞI VALUTA

La 23 de ani, Petru Da- 
mian din Petroşani a- 
juhsese „specialist" în fu
ratul poşetelor. Ceea ce a 
făcut şi mai deunăzi.

Prima surpriză a fost 
când a văzut că în po
şetă erau 400 de dolari 
SUA şi 1000. lire italiene. 
A doua când a fost ares
tat.

I I
Acum câteva zile, din- 

tr-o discuţie pe care am 
avut-o la Hunedoara cu 
mai mulţi locatari din 
blocul A 4—2, din bdul 
Corvin, am reţinut tegri- 
j ararea faţă de o situaţie 
care tinde să devină a* 
nacronieă. Mai precis, in 
luna mai a,c., fn jurul 
blocului amintit s-a efec
tuat o  parte din săpătu
rile pentru evacuarea 8- 
pelor din subsolul blocu
lui, lucrări care ulterior 
au bătut pasul pe loc.

Dincolo de imaginea ce
nuşie pe care o oferă re
tinei apa reziduală, pă
mântul împrăştiat, mur
dăria şl dezordinea, con
secinţele lucrărilor aban
donate sunt dintre cele 
mai nefaste. Apa caldă a 
rămas doar o amintire de 
acum 4—5 luni, locatarii 
fiind obligaţi să-şi ducă

n
# # ţ  

•
copiii prin vecini pentru !  
baie, iar riscul de a na ;  
avea căldură pentru iar-1  
nâ devine iminent In fte-J  
care zi. g

De neînţeles rămâne, te  l  
opinia locatarilor din blo- J 
cui A 4—2, de ce câ n d | 
s-a lucrat totuşi, s-a lu- * 
crat ă t mare parte sâm- i  
bâta şi duminica (proba- ; 
bii spun unii, pm tra pla-1  
ta dublă, deşi mai m u lt; 
a fost doar o prezenţă fi- 2 
zică a muncitorilor)? I

Când vor dispărea „sâ-î 
păturii* arheologice" din |  
zonă rămâne o întrebare* 
care Îngrijorează zecile t  
de familii din blocul eu . 
pricina, întrebare la ca - | 
re RAMGCL-ul Hunedoara * 
ar trebui să mediteze şi j  
să răspundă cu fapte, o-1 
perativ. *

t
CORNEL POENAR .»

PiATA FORTE! DE m u n c ă
De la Direcţia muncii şi protecţiei sociale Hunedoara — 

maţi că ia data de 21 septembrie a.c., piaţa forţei de muncă
Deva suntem infor- 
se prezenta astfel

s
\
\

Meseria Nr, locuri Nr. de 
vacante solicitanţi

Meseria Nr. locuri Nr. de 
vacante solicitanţi

) -
s Bobinator 1 •—» ‘ Lăcătuş 4 286

Bucătar 3 29 Lucr. gestionar 6 •0
1 Croitor 152 15 Necalificat 18 789
1 Dansator 20 — Măcelar t t
\ Difuzor presă 1 — Mecanic LDII 1 mm

Dulgher 27 6 Ospătar 6 42
) Economist 4 — Parchetar 2 2
) Electrician 1 69 Paznic 1 —>

1
Faianţar 9 2 Secret.-dact. 1 I
Frezor 1 2 Şef manevră 1 -m.
Frigotclinist 2 9 Şlefuitor tec i . mm .'

j Ing. electronice. • I 3 Strungar 3 43
Ing. energetic 1 I Strungar lemn 2 —

I Ing. agronom 1 t Sudor nutogen 2 5
( Ing, chimist 1 J Tâmplar 22 48
\ Ing. constructor 2 8 Ţesător « 8} Ing. electronist 1 — Translator ■ om»

Ing, prel, lemn I — Tricptepr 10 33
i Ing, sistem 1 1 Vânzător 27 125

Instalator 2 1 Zidar 50 56

\■ Jurisconsult 2 — Zugrav vopsitor . 12 . i k ţ î r

i a

Cei interesaţi sunt rugaţi 
muncii din cadrul D.M.P.S.

şă se adreseze pentru detalii 
Hunedoara — Deva.

la Oficiu! de mediere

m # • m-* mmm .# mmm '■» mmm m mm
, 0

(
:

Aspect * din pregătirea 
pompierilor militari din 
Compania Deva.

Foto PAVEL LAZA

STALLONE „DECOPERTAT“, PE COPERTA
Sylvester Stallone a pozat gol pentru revista a- 

mericană „Vanity Fair“. După cotidianul „Newsday” 
fotografia va fi publicată în noiembrie. Nudul lui 
Stallone nu este totuşi Integral: o anumită zonă „mai 
sensibilă" este acoperită de un mini-slip de mărimea 
unei mărci poştale. Cel puţin aşa spun gurile rele, 
„Vanity Fair" mulţumindu-se să declare: „Nici <p 
confirmare, nici o dezminţire".

Rezultatele din Cupa României la fotbal
|  •  Jiul continuă cursa
? •  Corvinul învins la Ţicl«ni
I •  Divizionare At şifonate rău

I Zimbru Şiret — F.C, Bucovina Sv. 0—4 
J Petrolul Moineşti — Selena Bacău 3—5 
I Cetatea TgN. — Foresta Fălt. 3*»I 
» Vrancart Adjud — Acord Focşani 1—0 
I Metania Săvteeşti — Coratr. Iaşi 4—3 
! Min. Comăneşti. — Polit. lari 2—1 
|  Lamin. Brăila — GL. CFR Galaţi 3—0 
* Petrolul Berea — Metalul Fto<peni 2—0 
I Sportul Călăraşi — Callatis Mg. 5—1 
I Unirea Alexandria — Faur Buc. 2—3 
I Poiana Câmpina — Autobuzul Buc. 2—1 
I Brias Berbant — F.C. Argeş 9 -4  
« Constr. Craiova — Jiul IELIF Cv. 2—3

F.C. Sf. Gheorghe — Steaua I M  0—4 f  
Rapid M. Ciuc — Tractorul Bv. 3—0» 
Severnav Tr, S. — Drobeta Tr. S. l—0 1 
Min. Berbeşti *• d ibu ia  R.V. 1—2* 
ABO C-lung M. — Flacăra Merenl 3—#1 
Met, Cuglr — Unirea A.L 3—f  J
MJn. Mătăsari — Jiul Petroşani 1—2» 
Petrolul Ţiclenl — Corvinul Hd. 1—0» 
Motorul Arad — CFR CtaJ t —4 2
CPL Arad — Metalul Bocşa 2—3 f
Min. Zlatna — A.S.A. Tg. M, 2—1 * 
Dacia Timişoara — CFR Timişoara o—1 | 
Abradeana Abrud — Armătura &  0—1» 
Minerul Stei — F.C. Bihor 1—2 l
Energia iernut — Gaz Metan 3—4  ,  
Phoenix B.M. _  F.C. Maramureş 0—1 1 
rClM Braşov — Metro» Bv. 3—1 •
Gloria Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 4—1 ş

Jnaâţămmteie unei demiteri
(Urmare din pag. t)

tra funcţia ce le-a fost 
încredinţată. Aici meri
tă să cităm — modificat 
puţin — ceea am pu
blicat recent te ziarul 
nostru din discuţia CU 
dl Gh. Funar, preşedin

tele PUNR, primarul mu
nicipiului Cluj-Napoca; 
„Depinde de cei aleşi da- 
că-şi vor îndeplini man
datul până la capăt sau 
mai devreme".

în ce-i priveşte pe ce- 
tăţenii din Brănişoa, le-am 
da un s fa t: îrj ziua (fa 
14 noiembrie .a.c., . când

va avea Joc alegerea nou
lui primar — primul tur 
de scrutin (poate va fi şi 
un al doilea) — să fie 
foarte atenţi pe cine aleg 
te fruntea comunei. S-au 
fript o dată, iar acest 
fapt e bine să-l ţină min
te.

S.G COMJXT MASTERS S.R.L,
Vă Invită să vizitaţi cu încredere :
•  noul depozit en gros de pro

duse alimentare şl industriale, si
tuat pe bdul Deeebal (lângă „Udo")

•  depozitul en gros de produse 
alimentare şl industriale, situat pe 
str. Horea, nr. 67.

•  magazinul de galanterie situat 
pe bdul Deeebal, lângă „Lido“, eare 
vă oietă  articole de sezon (haine 
de piele din Pakistan, pulovere an- 
gora, treninguri, umbrele Austria, 
poşete etc.)

•  magazinul de mobilă, situat pe 
str. A. Mureşanu, nr. 2 (lângă Casa 
de cultură), care vă poate satisface 
toate dorinţele în domeniu, oferfn- 
du-vă o varietate de garnituri de 
mobilă, corpuri de mobilier, tapet şi

In următoarele zile se va deschi
de noul depozit en gros de produse 
alimentare şi industriale in Brad^
situat în clădirea „Dacia-serviee*- 
uiui.

VA AŞTEPTĂM i



ÎNŢELEPŢI Al ORTODOXIEI ROMANE IN DIALOG
Titlul articolului se re

feră la recenta şi valoroa
sa carte: „Dimineţi cu pă
rintele Stâftlloaie — Con
vorbiri realizate de Sorin 
Dumitreseu*. Ambele nu
me ne sunt cunoscute, re
prezentând doi apostoli al 
credinţei strămoşeşti, pe 
care o analizează sub mul
ţii** şt dificile aspecte, 
răspunzând unor cerinţe 
imperioase de înviorare a 
vwţtf religioase. Pe bună 
dreptate. Sorin Dumitres
eu fi consideră pe părinte
le Stăniloate „cel mai pres
tigii» teolog răsăritean** 
iar din mărturisirea proprie 

idealul său de via-

de cea mai mare Impor
tanţă şi actualitate pentru 
viaţa creştină în general 
şi pentru cea a Ortodoxiei 
româneşti în particular.

Stilul în care sunt tra
tată problemele ni se fa
ce cunoscut de Ia primele 
pagini. Dovadă: „Crucea 
Iui Hristos a fost trăită de 
Ortodoxie, credinţa inte
grală a lui Hristos cel in-

luat în considerare este 
faptul că părintele Stăni- 
loaie nu atribuie totul fac
torilor externi. Ne învino
văţeşte şl pe noi şi este bi
ne să ţinem cont de ad
monestarea: „Toţi sun
tem de vină. Inclusiv preo
ţii, care trebuiau să fie 
în stare de Jertfă. Dar şi 
credincioşii", (pag; 20).

Am semnalat aceste as-
-ŞMw**—*—*—*-.#-* —*

„Dimineţi cu părintele Stănlloaie — 
Convorbiri realizate de Sorin Dumitreseu'

ţ ă : „fiu nu vreau să uit 
de Duhul Sfânt şi de 
viaţa duhovnicească şi de 
continua preocupare a o- 
mului de a se mântui" 
(pa*. 36). Intr-adevăr, top 
cett stăpâniţi de această 
preocupare, ce în . esenţa 
ei revine oricărui om au
tentic, vor găsi în această 
carte îndrumări salvatoa
re  sofistelor lor. In ceea 
ce priveşte iniţiatorul şi 
stimulatorul acestui dialog. 
Sorin Dumitreseu, pe lân
gă calitatea (te măreţ crea
tor al unor opere de artă. 
este şi cel mai activ ş) 
merituos element al Lai- 
cattrtui ortodox. Lui ii da
torăm toată provocările şi 
deschiderea spre probleme t

tegral". (pag. 31), „Am 
păstrat adevărul integral 
şi trebuie să devenim con
ştienţi de astă. A slăbit 
teologia noastră». Stagna
rea noastră religioasă a 
fost din cauza Apusului*, 
(pag. 33).

Observăm cele două ca- 
irâeteristict s L Elogierea 
cuvenită a marilor merite a- 
le Ortodoxiei româneşti, 2. 
Aspectele deficitare, slmp- 
tome de decădere. Evident, 
unele din acestea sunt da
torită Apusului, care a  de
venit din ce In ce mai in
sistent In propagarea cul
telor neoprotestante, care 
se dezvoltă fit detrimentul 
Bisericii strămoşeşti. Pe 
bună dreptate şi demn , de

pecte de ordin practic, dar 
sa reţinem că dialogul es
te donând de Înalte ar
gumente privind marile va
lori şi adevăruri de credin
ţă ale Ortodoxiei 0  ale 
Bisericii noastre strămo
şeşti, spre salvarea Neamu
lui. Această măreaţă fina
litate este -oglindită mag 
ales In următorul m esaj: 
„Noi trebuie să îuptâin. 
spiritual, cu armele tetăe- 
giei, să aducem lumea la 
credinţă. Numai credinţa 
lui Hristos ne poate reunl- 
f ica şl ne poaţte da puterea 
pe care am âvut-o. Altfel; 
ne prăpădim ca neam**, 
(pag. 72) ;

Salvarea ne vine prin 
adevărurile de credinţa şi

ortodox. Lui ti aa- se dezvolta s t  detrimentul tpag. n )  
toate provocările şl Bisericii strămoşeşti. Pe Salvarea ne \ 
lerea spre probleme '■ bună dreptate şi demn de adevărurile de i

« 0 * 0 *  O * O * O * O * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 *  O * O « o  « o  «

IN ME3HQRIAM U n  o m  „ o b i ş m

o»v, a f in i  o h  la n  m o r ţ i i  S i l v i c i  r e n t ir ă .  D e  a l t f e l  în tr f ta s d  e i

transpunerea lor în viaţă, 
prin sfintele taine, printre 
care Sfânta împărtăşanie 
apare mal importantă, a- 
vând ca efect apropierea 
de Hristos, după cunj ve
dem din următoarele eva
luări : „Din puterile pe 
ca re , ni le dă Dumnezeu 
spre a ne apropia de Hris- 
tos înviat, adică de Cel ca
re a mers înaintea noastră 
în viaţa viitoare, este şi 
împărtăşania*, (pag. 209).

Ţinând cont de starea de 
fapt, că- obişnuit ne _ .îm
părtăşim .doar o dată pe 
an, se cuvine a lua în con
siderare valoarea de credin
ţă a rugăciunii, care este 
zilnică, penti-u. majoritatea 
credincioşilor. Sorin Du
mitrescu stăruie foarte mult 
asupra „Rugăciunii inimii*, 
cunoscută şi îndeplinită 
doar în viaţa mcmdhafâ în 
condiţii de profundă evla- 
vlţf. .

Părintele. Stăniloale sa
tisface solicitarea interlo
cutorului, dar nu pierde din 
vedere; credincioşii de rând, 
incora jându-ne astfel: 
„Dumnezeu vrea ca toţi 
să se mântuiască. Nu sun
tem predestinaţi ca unii să 
ne rugăm ptai mult £i al
ţii mai puţin. Toţi o pu
tem face, dar nu fără da
rul iui Dumnezeu", (pag. 
82),
Pr. Dr. 1.0. RUDBANU

Vinovat de toate
Mă întorc la fine poezie 
Lacrimă uitată-n univers 
Lumină ce curgi din veşnicie 
Cil iubtre-n flecare vers.

Mă întorc Ia tine istovit 
Drumurile sub mine-ad sângerat 
Plânsul lumii gâlgâie-n cuţit 
Şi-s atâtea răni de vindecat.

Vinovat de toate câte sunt 
Mă Intere la tine în cbilie 
Şi-ţi sărut icoanele cu sfinţi 
Poezie — dulce veşnicie

NICOLAE CREPCIA

Ttluntele închis
Corfele albinelor poleîte-s de scrumuri florale 
Şl de sub candele mierea tiparniţei sacre nâîuce. 
D&amne, mă sălbăticesc în oraş departe de cărările

Şl ieşirea spre munţi e zidită în formă de crace. 
Au, cum braţu-mj recade spre ei «ratând a

. tnfrângeţe!
Drumul îmi sare în spate şi zidul s-a mutat în

cuvânt
Singura întrebare din Iarnă amână-mi-o, ultima.

îngere.
Nu taal întreb cine sunt, cine sunt, rine sunt. 4 
Arunc năvodul în viziune şi valul se-nchide tăcut 
Cade-n genunchi orizontul po dealuri, fn taina cea 

■ - rtianâ».
Cu sfială şi dor Intru tot ce prin veac m-a pierdut 
Numai Iubirea mă ţine în lume, ultima mea

■ "/■Ţi- - întrebare...
Cineva se uită în noapte prin aceste cuvinte î 
Reumple-mă, îngere, de nedesluşitele voci, să te

* Cânt!
Cât mai rămân, dacă brazde răstorn, sau morminte, 
Să le restitui natalului, unic pământ.

-EIKHSN EV® .

Când am aflat vestea morţii Silviei 
Popovici, primul lucru ce mi-a venit in 
gând a fost amintirea unui surâs calm 
şi a unor ochi negri strălucitori cum 
n-am mâl văzut alţii. Am avut şansa 
să o cunosc personal, cu prilejul pre
mierei de gală a filmului Malvinei Ur- 

şlanu, „întoarcerea lui Vodă Lâpuşneanu" 
î-am solicitat atunci un interviu şi a 
acceptat fără fasoane. Doar că m-a ru
gat s-o însoţesc la Hunedoara, unde a- 
vea loc altă premieră, ca să putem sta 
de vorbă pe drum, în maşină. Nu pu
team rata interviul şi am fost de acord 
cu propunerea. S-a scuzat câteva minu
te să-şi schimbe Înfăţişarea pentru o 
nouă Întâlnire cu publicul. Dar a reve
nit imediat. „Cred că arăt destui de bi
ne, nu mă mai schimb, ml-a spus zâm
bind. M-am gândit că sunteţi femeie şi 
mai aveţi treabă acasă. Eu ştiu ce în. 
seamftă să nu fii nici duminica cu cei 
dragi"

Gestul Silviei Popovici m-a lăsat fără

U n  o m  „ o b i ş n u i t "

replică. De altfel întreaga el compor
tare m-a impresionat prin modestie. Bu
nul simţ şi demnitatea se degajau din 
intreaga-i persoană. îmi amintesc cu câ
tă nemulţumire povestea o  întâmplare 
din Italia unde a întâlnit- un grup de 
români, care prin comportarea lor nu 
făceau cinste ţării. îmi amintesc că e- 
ra încă revoltată relatând lecţia de dem
nitate pe care le-a servit-o acelor ti
neri. Nu mai ştiu exact întreg conţinutul 
interviului dar nu pot uita cât a insis
tat asupra faptului că şi actorii sunt oa
meni obişnuiţi, fac aceleaşi gesturi, au 
aceleaşi nevoi şi năzuinţe ca toţi cei
lalţi. Poate tocmai din pricina acestei 
dorinţe de a se simţi egală şi astfel a- 
propiată oamenilor, acum îi resimt dis
pariţia ca pe pierderea unui prieten. 
Căci actriţa Silvia Popovici va rămâne 
sigur in conştiinţa spectatorilor nu doar 
de azi ci şi a celor de mâine t

„Toamna muzicală liunedoreanf
Municipiile Hunedoara- 

şi Deva au găzduit, timp 
de mai multe zile, mani
festările artistice din ca
drul celei de a XIII-a e- 
diţti a „Toamnei muzi
cale hunedorene", orga
nizată de Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură, 
Centrul Judeţean al Crea
ţiei Populare şi Casa de 
Cultură Huredoara. A fost 
un prilej fericit de întâl
nire a publicului cu mu
zica cultă, eu interpreţi 
de mare valoare, apre
ciaţi în ţară şi străină
tate. Fără îndoială, sa
tisfacţia a fost deplină 
prin prezenţa neîntrecu

tului violonist Ştefan 
Ruha (Cluj-Napoca), cel 
care concertează, de fie
care . dată, cu multă plă
cere la Hunedoara şi De
va, prilej de caldă comu
niune sufletească, eu un 
public receptiv şi sensi
bil. Primul concert al cu
noscutului interpret a 
fost susţinut la Hune-- 
doara, în Biserica Catoli
că şi a cuprins piese de 
mare virtuozitate. AI 
doilea concert a fost sus
ţinut la Sala festivă a 
Prefecturii'din Deva.

Tot două concerte a 
prezentat in. c a d r u l  
„Toamnei muzicale hu-

nedorene", chitaristul A- 
lexandru Creţescu, din 
Timişoara. Artistul a in
terpretat la chitară cla
sică „Fuga In La Minor* 
de Johann Sebastiatt- 
Bacb, „Asturia* şi „Gra
nada" de I. Albenitz, 
„Fantezie originală" (te J. 
Vinas ş.a.

Şi la actuala ediţie, 
„Toamna muzicală hune* 
doreană" s-a dovedit o 
adevărată sărbătoare a 
muzicii, atât de aprecia
tă de un public bun cu
noscător al fenomenului 
artistic.seamnă să nu fii nici duminica cu cei de azi ci şi a celor de mâine l t a t e .  Fără îndoială, sa- Tot două concerte a artistic.

(fragi". tisfaeţia a fost deplină prezentat în. c a d r u l
Gestul Silviei Popovici m-a lăsat fără VIORICA ROMAN prin prezenţa neîntrecu- „Toamnei muzicale hu- MINEL BODEA •
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I m  H tA M S v isM i In luna august s-au Im- mai puţin cunoscut ca oro- ales criia nesnusâ a buni- crezi eâ cei doi ooeti au n a tă : ..în reas de seariIn memoriam
Azi, la ‘Orăştie, debu

tează ample manifestări de
dicate împlinirii a 80 de 
ani de la Adunarea Gene
rate a Astrei şi a opt de
cenii de la moartea mare
lui fiu al acestor locuri, 
inventatorul pilot, ing. Au
rei Vlaicu. în  organizarea 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, Muzeului 
Judeţean, Asociaţiei tran
silvane Âstra, a Primăriei 
şt Despărţământului Orăş- 
lie vor avea loc un Te 
Detun bt Catedrala Orto
doxă «fin Orăştie, o aduna
te  a Astrei şi un simpo
zion ştiinţific, o  vizită la 
(fetatea dacică Costeţil şi 
ia Case memorialâ Aurel 
VlMwţ ete.

In luna august s-au îm
plinit 98 de ani de la naş
terea lui Ioan Afhanasie 
Bucur (15.08.1895, In comu
na Drăguşeni, fostul judeţ 
Târnava Mare), fost pro
fesor de română, latină şl 
franceză la Şcoala Norma
lă din Deva, aproximativ 
între 1937—1947. Venise la 
Deva împreună cu fami
lia Sărac Iacob, prin des- 
ffiitnţarea Şcolii Normafla 
din Făgăraş. L-am cunos
cut în calitate de coleg, 
într-ale dăscăliei, in Liceal 
industrial de băieţi din 
Deva, cartierul Ceangăi 
(1946/47), ocazie cu car» mi-a 
înmânat şi mie un exem
plar dbi volumul tău de 
Poezii: „Suna în deal de 
Liturghie*, Sibiu MDCCO 
XLIII fia 02. KI. 1948, eu 
dedicaţie). Mal mult «au

mai puţin cunoscut ca pro
fesor, I.A.B. rămâne un 
poet anonim şi-i păcat, 
pentru că, în versurile sale 
de un lirism profund, se 
pare că el poate fi aşezat 
între George Coşbuc şi Oc-

ales grija nespusă a buni
cii de-a fi însoţită de ne
potul ce trebuia ridicat de 
subsuori să imite pe buni
ca sa, în sărutatul icoane
lor. Citind o asemenea poe-, 
zie, rămâi cu convingerea

crezi că cei doi poeţi au 
fost nu numai ardeleni, 
dar şi copiii aceleiaşi mame.

Acurateţea. poeziei „Ve
cernii" care din lipsă de 
spaţiu nu se poate publi
ca, obligă la Însuşirea ei

Un poet anonim
tavian Goga.

Volumul se deschide cu 
poezia: „Suna în deal de 
Liturghie* In care pluteşte 
atmosfera de pace de la 
ţa ri, prealabilă plecării 
credincioşilor la Sfânta ş! 
de Dumnezeu păzită Bi
serică, atmosferă determi
nată de „chemarea clopo
telor sfinte*, florile de „iz
mă şl muşcată-, dar mei

că ai de-a face cu o adevă
rată pagină de antologie, 
motiv pentru care domnul 
fost parlamentar Aron To- 
doroni a copiat-o şi expe
diat-o la Paris, spre tra
ducerea şi difuzarea el ce
lor ce iubesc frumosul. 
Sunt atâtea asemănări în
tră această poezie şi poe
zia s „La Paşti* de George 
®oşbue, încât eşti tastat să

pe de rost. Mai mult chiar, 
dacă în partea stângă, la 
intrarea într-o biserică de 
pe deal, din Ardeal (cum 
e cea din Bucureşci — Hu
nedoara), se cuvine să fim 
opriţi de textul liturgic s 
„Bine este cuvântat cel ce 
vine întru numele Domnu
lui", în partea dreaptă m 
binevenită prima strofă 
din poezia mat sus menţio

nată : „In ceas de seară, 
tainic, lin/ De doruri şi 
regrete plin,/ La casa sfân
tă de pe deal,/ Acolo-n sa
tul din Ardeal/ Băteau iar 
clopotele rarJ  Ca boaba de 
mărgăritar/ In vase scum
pe de cleştar".

Curând urmează cente
narul naşterii poetului, fă
ră să ştim însă de unde 
să-l luăm, câtă vreme, în 
vara lui ’47, fostul său o- 
lev — azi ing. pensionar 
Giurgiu Inocenţtu din S t  
merfa — l-ar fi zărit la 
fereastra Închisorii din Si
biu. Singura modalitate de-a 
constata dacă mai trăieşte 
sau nu, rămâne menţionat 
de deces de pe ultima ru
brică a registrului de năs
cuţi pe 1899.
Av, CONSTANTIN 

Deva
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D I N  L U M E A  L A R G
Sirop cu cocaină la BalmoralFLASH STORY j

•  MANILA. Şi totuşi, t 
cine se află în sicriul / 
fostului dictator filipi- \ 
nez Ferdinando Marcos?  ̂
E întrebarea ce şi-au i 
pus-o miile de susţină- ’ 
fori care ,s-au adunat la \ 
Laoag, în nordul Fiii- 1 
pinelor, pentru a saluta ) 
întoarcerea în patrie a \ 
rămăşiţelor pământeşti i 
ale lui Marcos, mort în / 
exil în urmă cu patru 1 
ani. Îndoiala persistă l 
pentru că sicriul a ră- i 
mas sigilat şi trupul 1 
mumifiat-al fostului dic- |  
tator nu a fost prezen- 1 
tat. Se bănuieşte că si- > 
criul cu „adevăratul* ţ 
Marcos a fost dus în se- |  
creţ la Manila, încălcân- / 
du-se dispoziţia care a 1 
impus organizarea doar t 
de ceremonii limitate i 
în provincia de  ̂ origine J 
a Iui Marcos, fără orga- l 
nizarea de funeralii o- ( 
ficiale.

•  LONDRA. Un nou 
mit se prăbuşeşte în 
neant Regina Elisabeta' 
a decis să-şi dea acor
dul pentru înfiinţarea 
unui nou joint-venture 
anglo-american. carp va 
comercializa In S.U.A. 
— cu eticheta „The IIou- 
se pf Windsor Collec- 
tiori" — o serie de pro- I 
duse identice cu acelea V 
folosite de familia rega- ţ 
l i  şi care vor fi vându- ' 
te, prin comandă de ca
talog, în ajunul sărbă
torilor de Crăciun.

Austera REGINA VICTORIA şi tânărul 
Winston ChurchilI aveau un viciu comun: co

caina. Majestatea sa o . consuma sub formă de 

caramele aromate, cu o inofensivă esenţă de 

mentă, viitorul lord al Amiralităţii sub formă 

de... sirop. Este descoperirea senzaţională, re
latată pe larg de cotidianul „Times" din 28 au
gust.

„Răspunzătoare" de aceas
tă descoperire senzaţio
nală este o oarecare SHEI- 
LA SEDWICK, ultima 
proprietară a unei farma
cii din Braemar, mică lo
calitate din nord-estul Sco
ţiei, din apropierea Caste
lului Balmoral — reşedinţa 
de vară a Curţii. Farmacia 
fusese deţinută cândva de 
doctorul A.R. Clark, far-: 
macistul „de vacanţă" a l 
familiei regale, cel care 

prepara diferite loţiuni, mix
turi şi caşete, pentru a ali
na indispoziţiile şi dure
rile reginei Victoria şi ale 
celorlalţi oaspeţi ai caste
lului. La moartea soţului, 
farmacist el însuşi, doam
na Sedwick' a avut ideea 
de a face ordine în vraful 
de hârţoage prăfuite moş
tenite de la precedenţii stă
pâni ai prăvăliei. Ocazie cu 
care a descoperit patru ca
tastife în care dr. Clark no
tase cu grijă toate reţetele 
pe care le preparase, nu
mele clienţilor, mulţi i- 
luştri şi preţurile încasate. 
S-a văzut astfel că heroi
na, cocaina, adrenalina, e

rau la ordinea zilei, ca şi 
cloroformul şi bromura. Cea 
mai asiduă clientă era 
LUIZA, pe atunci principe
să, fiica REGELUI E- 
DUARD al VII-lea şl a 
REGINEI * ALEXANDRA, 
care lua cocaina atât în 
soluţie lichidă, cât şl sub 
formă de unguent. WINS
TON CHURCHILL, în sep
tembrie 1912, pe când era 
deja ministru, s-a adresat 
şi el farmacistului pentru 
a-şi comanda un sirop cu 
cocaină, care i-a fost apoi 
expediat la Balmoral. $i 
registrele mai cuprind şl 
alte nume celebre, precum 
cel al contesei LONDES- 
BOROUGH şi ai altor mem
bri marcanţi ai aristocra
ţiei britanice, aproape în
totdeauna oaspeţii castelu
lui nepierzând prilejul de 
a face şi o cură de dro
guri. Uneori, ce e drept, 
când cocaina şi heroina pă
reau prea tari, musafirii re
gali mulţumindu-se cu o 
mai inofensivă mixtură e- 
xotică de belladona şi clo
roform, ca în cazul recto
rului unuia dintre cele mal

importante colegii univer
sitare britanice, „master-ul 
of Peterhouse . Se regă
sesc în „cărţile" lui Clark 
şl nume legendare ale fi
nanţelor, precum ROTHS- 
GHILD, marele bancher 
cumpărând cu regularitate 
heroină, cocaină şi opiu. Şi 
pentru ca tabloul să fie 
complet să nu-1 omitem pe 
faimosul părinte al psihana
lizei, SIGMUND FREUD, un 
asiduu consumator de co
caină.

Se cuvine o precizare: 
în Anglia folosirea drogu
rilor a fost, până în 1920. 
admisă legal, stupefiante
le aflându-se în vânzare li
beră. Ea orice drogherie, 
de pildă, se putea cumpă
ra  opiu, la un preţ mai 
scăzut decât cel al alcoo
lului, cocaina era folosită 
pentru cure de oftalmolo
gie sau era prescrisă de 
dentişti, Iar heroina era 
administrată pacienţilor ca
re manifestau intoleranţă 
la... morfină. E ceea ce a 
ţinut să confirme, imediat 
după publicarea acestor des
coperiri şocante, jju rtă  to
rul de cuvânt al Royal 
Pbarmaceutical Society. 
Ceea ce nu schimbă fun
damental datele problemei 
Căci chestiunea pe care şi-o 
pun acum numeroşi co
mentatori şi istorici este nu 
dacă marele lider politic 
Winston ChurchilI este sau 
nu culpabil, ci dacă folosi
rea cocainei a determinat 
lntr-o măsură sau alta ca
racterul, comportamentul 
şi deciziile sale.

BRAZILIA — 9 MILIOANE DE MINORE 

PROSTITUATE
Conform datelor publica

te de Comisia parlamen
tară de anchetă a Congre
sului brazilian, uriaşa ţa
ră sud-americană ocupă 
locul doi în clasamentul 
mondial al prostituţiei in
fantile, după Thailanda. 
De altfel, fenomenul a 
devenit îngrijorător la 
scară planetară şi pentru 
combaterea lui se va crea 
un Centru mondial pen
tru protecţia copiilor, cu 
sediul la Veneţia. Hotă
rârea a fost luată pe 2 
septembrie a.c. de către 
Congresul Federaţiei In
ternaţionale pentru pro
tecţia minorilor desfăşurat 
la Cambridge.

Intrfe ţările de „risc" la 
capitolul tratamentului

minorilor se numără, poa
te surprinzător. Marea 
Britanie Şi SUA. (Aceasta 
din urmă nici nu a rati
ficat de altfel Convenţia 
ONU pentru drepturile co
piilor din 1989 1 1). Pe
dofilia este în creştere 
în toată lumea, cazuri dă 
copii torturaţi pentru p lă 
cerea pasionaţilor de fil
me sado-masochiste, a co
piilor constrânşi de pă
rinţi să se prostitueze, a 
copiilor care se droghează 
deja la 6—7 ani, nefiind 
deloc singulare. Iar lo
cul „Bătrânului maniac" 
ce-şi aştepta odinioară vic
timele în faţa şcolilor a 
fost luat de indivizi ab
solut „normali", greu de 
bănuit şi de identificat.

DE LA KIEV LA BOLOGNA CU... AEROSTOPUL
Nu e probabil o metodă destinată să devină o 

practică de mare răspândire, dar începând cu 8 sep
tembrie a.c. putem spune că „aerostopul" există. Va
rianta aeriană a cunoscutului sistem „ia-mă nene 1“ 
a fost inventată de doi napoletani, Ciro Dattero şl 
Ciro Abbagnale. Proba s-a făcut cu o cursă specială, 
AIR Ucraina. După ce aparatul a aterizat pe aero
portul civil din Bologna şi au început să coboare în 
ordine cei 144 de copii din zona Cemobîl ce urmau 
să-şi petreacă o lună de vacanţă în Italia, pe scara 
avionului au apărut şi doi bărbaţi ce. păreau a fi 
simpli însoţitori. Erau îmbrăcaţi civil dar purtau pe 
cap berete albastre cu inconfundabila stea roşie, aşa 
încât au fost luaţi drept doi militari ruşi cu misiu
nea de a-i aduce pe copii în Italia.

Lucru ciudat, cei doi cunoşteau pe toată lumea, 
dar nimeni nu da semne de a-i cunoaşte. Misterul 
s-a lămurit când în clipa în care un ziarist s-a adre
sat unuia dintre cei doi „militari" şi acesta i-a răs
puns într-o italiană inconfundabilă marcată de mu
zicalele accente napolitane. „Eram la Kiev şi aflând 
de acest zbor care aducea copiii la Bologna, m-am 
gândit să ne urcăm şi noi". Operaţiunea a fost facili
tată de faptul că era vorba de 6 cursă specială, pe 
un avion militar. Astfel, în mai puţin de 3 ore, ita
lienii erau acasă. Dar biletul 7 „A, biletu’ ? I Păi nu 
ne-a întrebat nimeni. Ruşii, sunt afectuoşi, ca şi na- 
politanii, ne-au dăruit şi aceste chipie".

I Dintr-o minunată ex
cursie prin mari oraşe 

! şi civilizaţii ale Europei — 
I care a cuprins un itinerar 
* de v is : (Graz — Veneţia 
I —“ Milano — Florenţa — 
î Pisa — Monte-Carlo, Mar- 
I silia şi zona turistică 
1 Gorges du Turn (sudul 
I Franţei), am ales pentru 
I dumneavoastră câteva im- 
* presii.
I Oraşul continuă să ui- 
! mească lumea, uimeşte

( vizitatorul, turistul obiş- 
nuit, dar în aceeaşi măsu-

I'  ră pe cel care o studiază, 
fiindcă, trebuie ştiut, ’Ve- 

J neţia este un fenomen doar 
|  în parte cunoscut. Ce fel 
<> de oameni au creat a- 
|  ceastă aşezare 7 Din ce 
J motiv au găsit ei un ar-

I hipelag format din vreo 
120 de insuliţe printre su- 

I te de canale nivelate în- 
|  tr-o lagună ? S-ar putea 
x spune, la prima vedere, 
I că cei mai bogaţi şi mai 
'  curajoşi oameni din lume

I au îndrăznit să-şi rişte 
totul pentru orgoliul de 

|  a rămâne în istorie. Insă 
J cele mai cunoscute iz- 
I voare istorice care se re- 
' feră la originea acestui

I miracol întemeiază alte 
explicaţii. După sec. al 

I V-lea ţărani şi pescari 
I disperaţi se refugiază prin- 
J tre ierburile şi mlaştini- 
I le lagunei, în căutarea u- 
» nui ultim şi provizoriu 
I refugiu în faţa hoardelor 
J barbare de invadatori, ce

( veneau din Orient, zdro
bind ultimele rezisten- 

J ţe ale Imperiului Roman 
I care se prăbuşea. Nemai- 
x având unde se întoarce, 
I aceşti refugiaţi rămân 
* în amplasamente provi-

I zorii aproape două seco
le, pentru a se cehtrali- 

I za apoi în insula cu ma- 
|  lurile cele mai înalte şi 
» căreia îi spune Rialto 
I Aici capătă formă Sere- 
< nissima — Regina Adria- 
|  ticii, cum i se mai spu

D R U M E Ţ  P R I N  E U R O P A
VENEJIA, regina Adriatlcii

ne Veneţiei — pentru a 
ajunge la o putere mili
tară capabilă să respin
gă (până la Napoleon) ori
ce atacator. In anul 726 
veneţienii au desemnat 
primul lor Doge, iar • un 
secol mai târziu se pro
duce un alt miracol: co
mercianţi veneţieni ’ reu
şesc să sustragă rămă
şiţele pământeşti ale E- 
vanghelistului Marcu din 
Alexandria şi să le adu
că în secret aici. Este sem
nalul supranatural pe 
care Veneţia îl aştepta şi 
sub zodia căruia ea îşi 
păstrează măreţia şi azi. 
Obiective istorice, turis
tice, comerciale, eeonp- 
mice vor purta de-a lun
gul a mai mult de un 
mileniu, numele de San 
Marco. E ca şi când în
tr-o competiţie de orice 
fel (iar la Veneţia, în 
primul rând, se poate vor
bi de o competiţie a spi
ritului liber), cel care a- 
junge primul şi-a cuce
rit definitiv dreptul de 
a purta numele celui sa
cralizat.

Veneţia va cunoaşte o 
dezvoltare rar întâlnită 
în istorie. După anul 1000 
a început expansiunea co
lonială, gratie meritelor 
ORSEOLILOR, Dogele 
devenea atunci Ducele 
Dalmaţiei şi Croaţiei, do
bândind privilegii în O- 
rient, unde apăreau pri
mii colonişti. In interior, 
instituţiile politice se dez
voltă şi se perfecţionează 
în dorinţa eternă a unei 
mari puteri. In 1145 se 
constituie Consiliul în 
ţelepţilor din care vor 
deriva ulterior Consiliul 
Minorilor, Consiliul ce

lor 40, Senatul, Serata 
Consiliului Major şi Con
siliul celor 10. La începu
tul anului 1300 se înce
pea un sistem de guver- 
mare republican aristo
cratic, care ya dura pâ
nă la 1797, la sosirea lui 
Napoleon. Deci 1000 de 
ani de libertate şi civili
zaţie care au dat originea 
fenomenului atât de sin
gular al unui oraş-stat, 
capabil singur să menţină 
un vast teritoriu care 
ajungea până la Borga- 
me şi Crâma. Adriatica a 
devenit în întregime „Gol
ful Veneţiei", insulele if- 
gee fiind sub drapelul 
roşu aurit al Sfântului 
Marcu. De-a lungul se
colelor slavi şi turci îşi 
nimicesc armatele în spe
ranţa deşartă de a cuce
ri puternicele fortăreţe 
Sunt secole de putere şi

bogăţie care au făcut o- 
raşul un giuvaer ce 
strângea în el şarmul şi 
splendoarea marilor civi
lizaţii ale Orientului, Gre
ciei, Romei şi Bizanţului.

Bazilica San Marco 
şi Palatul Dogilor sunt cu 
siguranţă cele mai gran
dioase expresii ale aces
tei moşteniri impozante. 
O moştenire care con
centrează o mare putere 
materială, însutită sau 
înmiită de una spirituală. 
Toată viaţa ei, Serenis- 
sima a oferit putere ab
solută spiritului creator. 
E una din explicaţiile 
strălucirii ei în vremuri 
când în alte părţi ale lu
mii — şi nu departe de 
ea — spiritul trebuia să 
se refugieze în faţa bar
bariei inchizitoriale, a 
celei mistice ori a ignoran 
ţei. Cei mai mari artişti

ai vremii, arhitecţi, au
rari, bijutieri vor fasona 
cu mâinile lor mozaicuri, 
vor lucra în relief mar
mura, vor încastra pietre 
preţioase în panouri de 
aur, vor picta şi decora 
tablouri, statui, coloane, 
bucle şi volute gotice dar 
şi bizantine. Veneau aici 
de pretutindeni cu ex
perienţa altor civilizaţii, 
cu genialitatea proprie că
rora Veneţia le oferă ne
limitate şanse ale creaţiei 
eliberate de orice con
venţie rigidă.

Când, în plan cultural 
sec. al XlV-lea se apro
pie de-declin, Veneţia des
coperă un mare moment 
din care ea va face din 
nou o faţă incomparabi
lă : Renaşterea. Îşi vor 
dezvălui eternităţii ge
niul lor-: Vivarini Jean

şi Gentile Bellini, Cima J 
de Conegliano, Giorgio- i 
ne, în sec. al XV-lea, iar I 
mai târziu (sec. XVI) Ve- j  
ronesse, Sanmicheli, Ti- |  
ţian, Tintoreto, Canaletto x 
(sec. XVII). Secolul XVIII I 
va fi ultimul mare zbor ; 
veneţian prin Vivaldi în |  
muzica simfonică, Gol- » 
doni in teatru, Ricci, Piaz- J 
zeto, Longhi, Candeto şi 1 
Tiepolo in pictură. *

Centrul de maximă a- j 
tracţie pentru turişti es- ' 
te fără doar şi poate Pia- I 
ţa San Marco. Pentru a J 
ajunge acolo am luat un » 
vaporaş (cursa locală) ac- I 
cesibil ca preţ oricărui J 
vizitator. El are cursă re- |  
gulată şi traseu fix. Fi- x 
reşte, se poate închiria un I 
vas de lux (iaht de re- J 
gulă), privat, căruia îi i 
dirijezi traseul. După nici I 
50 m parcurşi, principalele j 
sunete care se mai aud | 
sunt clic-clacurile zeci- * 
lor sau sutelor de apara- | 
te fo to ; fiecare vrea să 
fotografieze sau să fii- 1 
meze oricare secvenţă par- |  
cursă. Nu mai văzusem * 
până aici să se termine j 
atât de repede un ' film, J 
care rapid se înlocuieşte i 
cu altul, dar setea de a I 
înregistra imaginea nu J 
se va termina decât cu |  
încheierea vizitei la Ve- *> 
neţia_ Vaporaşul străbate I 
Canalul Grando (Marele " 
Canal). Celelalte 177 ca- I 
nale mai mici (numite J 
aici Rii) se pot străbate x 
-numai cu gondolele. Ma- I 
rile dicţionare menţio- J 
nează Veneţia ca centru | 
turistic unic, în al doilea x 
rând ca port petrolier (!), I 
industrie metalurgică şi J 
chimică, ceea ce e mal t 
greu de bănuit pentru că I 
nici o dâră de fum nu { 
trădează prezenţa indus- |  
triei grele aici. (Va urma), x

Prof. OLIVIA NIŢESGU !
Deva j
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î REFLECŢIA ZILEI I
î  O „Oamenii superficiali cred în noroc, j 
| Oamenii tari cred în relaţia cauză-efect". j
î  RALPH WALDO EMERSON *

D e sp re  n o ro c
O „Norocul ? Singurul lucru adevărat într-o 

societate devenită casă de ,joc“.
Alfred Camus

O  „Norocul întotdeauna aduce după sine merite, 
dar meritele arareori aduc noroc".

Somerset. Maugham
O ..Norocul nu însoţeşte pe omul care nu ştie 

nimic din cele ce trebuie să ştie".
(învăţăturile regelui Amen-em-hat)

O „Un noroc prea mare e ca soarele secetei",
Nicolae lorga

O  „Cel mai mare noroc din viaţa ta sunt neno
rocirile de care ai scăpat".

Proverb arab 

Selecţie de ILIE LEAHU

De curând m-am înto'rs 
dintr-o călătorie specială în 
Franţa. Spun „specială“ 
pentru că nu mă pot lău
d a —v cum o face majo
ritatea turiştilor — că am 
văzut Parisul şi turnul 
Eiffel, in schimb am vă
zut ceea ce prea puţini 
turişti au ocazia să vadă.

In primul rând m-a fra 
1pat curăţenia şi confortul 
trenurilor, nu doar a tre
nurilor exprese, ci şi a 
trenului muncitoresc ce 
m-a dus într-un mic sat 
de munte. Halta la care 
am coborât nu avea de
cât o copertină sub care: 
se adăposteşte călătorul 
in vreme rea, în schimb 
era o curăţenie desăvâr
şită ----poate pentru că
erau coşuri de gunoi ?.., 
— şi rondouri cu flori 
multicolore înviorau mica 
haltă. : Dar florile şi cură
ţenia sunt o permanenţă

SEMNELE 
CIVILIZAŢIEI .

ce m-au surprins în mod 
plăcut. Drumurile de 
munte ce duc la satele cu 
doar 15—20 de case, din 
care 6—7 sunt locuite 
permanent, restul fiind 
folosite de proprietari 
doar în vacanţe, sunt as
faltate chiar dacă au doar 
4 m lărgime şi chiar dacă 
duc doar la 2—3 case de 
pe un deal. Francezii, dar 
nu numai francezii, ci şi 
vecinii lor de graniţă — 
germanii — iubesc mult 
florile. Sunt flori la geam 
şi la uşă' sunt flori în fa
ţa casei şi pe marginea 
străzilor, sunt flori chiar 
şi la geamurile grajduri
lor. Sunt flori peste tot. 
Mereu proaspete, îngriji
te cu dragoste, cascade 
multicolore şi curăţenie 
generală. Şă dea Dumne
zeu, dar mai ales să ne 
străduim ca aceste semne 
să se vadă cât mai cu
rând şi la noi.

INA DELEANU

•  Doi critici ies de la 
premiera unui film.

— Cum de ţi-a plăcut ? 
Eu am fluierat efit m-au 
ţinut puterile.

— Eu nu. Nu pot să 
fluier în timp ce casc.

•  — Aţi început dieta 
cu lapte ? — întreabă me
dicul pe o pacientă pli- 
nuţă.

— încă nu, domnule 
doctor, nu mi-aţi prescris 
câte picături să iau.

•  Un scoţian la medic. 
După ce îl consultă, me
dicul îi spune:

— Nu pot face nimic 
pentru -dumneavoastră. Ce 
aveţi, este ceva ereditar;..

— Atunci să vă achite 
bunicul meu nota de pla
tă...

ÎN MORMÂNTUL RABINULUI SUNĂ 
TELEFONUL

Liniştea gravă a cimiti* 
rului din Nazaret-IUit, su
burbia ebraică a celebrei 
localităţi din Galileea, a 
fost tulburată acum vreo 
două săptămâni de un ţâ- 
râit misterios venind din 
mo/mântul ex-rabinului şef 
al oraşului. Un ţârâit de 
telefon. Nu a fost 'vorba 
nici de vreun fenomen pa
ranormal, nici de vreo 
ultimă excentricitate -  a 
defunctului. Sunetul pro
venea de la un obişnuit 
telefon celular, a cărui 
prezenţă în mormânt se 
datora numai ■ .întâmplării 
(şi obiceiul existent şi 
la evrei ca şi la alte po
poare, ca participanţii la 
înmormântare să arunce 
bulgări de pământ peste

sicriul coborât în groapă, 
In cadrul ceremoniei fu
nerare). Puţin cam distrat, 
rabinul David Naehshon a 
aruncat în mormântul des
chis nu numai tradiţiona
lele fărâme de lut, ci şi 
propriul telefon portativ. 
Când şi-a dat seama ce a 
făcut, era prea târziu 
pentru a se .mai putea re
para eroarea: ar fi fost 
o blasfemie. Şi astfel, o 
vreme, de dincolo de moar
te, fostul rabin şef va 
putea fi contactat telefo
nic de rude, de prieteni, 
de credincioşi. Până Când 
se vor termina bateriile, 
desigur, sau până când 
postul telefonic va ,fi de
zafectat.

China — cele mai 

violente cutremure

Un sfert din numărul 
celor mai violente cu
tremure care au afec
tat planeta de la înce
putul secolului, s-au 
produs în China, uci
gând peste 550 000 de 
oameni, a informat co
tidianul „Chilia Daily". 
Dintre cele. trei seisme 
ce au depăşit magnitu
dinea de 8.5 grade pe 
scara Richter, două aia 
avut loc în China: unul 
în 1920 tn provincia 
Ningxia şi altul în 1950 
in Tibet, relatează Fran
ce Presse, potrivit sursei 
Citate.

Sonet O t U H

Când văd cum stai la coadă la brânzeturi — 
Frumoasă, elegantă şi distinsă —
Călcată pe picioare şi împinsă 
De nnlităţi, de „X“-uri şi de „Zet"-uri...
...îmi pari dezonorată şi învinsă.
Şi, de-aş avea eu nişte acareturi —
Aşa cum n-am nici la pantofi şireturi — ’ •
Ţi-aş da şi ţie-o oaie — fii convinsă !
Să fii-n oraş o mândră păstoriţă,
Cum mulţi amici ar tinde să te vadă — 
tn blugi seioşi şi iie cu altiţă...
Cu oaia însoţindu-te pe stradă 
La iarbă, şi la muls sau spre... jintiţă.
Dar, până una-alta, stăm la coadă... !

DUMITRU HURUBA

Argila şi proprietăţile ei
Argila, pământ rezul

tat din roci sedimentare, 
alcătuită dintr-un ames
tec de silicaţi, cuarţ, 
mică ş.a., a fost apre
ciată din cele mai vechi 
timpuri ca un agent te
rapeutic deosebit. Aceas
ta are o remarcabilă pu
tere de absorbţie, cu ' e- 
fecte privind echilibra-

w s

rea radioactivă a corpu
lui şi reîncărcarea celu
lelor organismului cu 
energie vitală, amelio
rând sau vindecând mul
te boli.

Argila pisată, sub for
mă de pulbere de dife
rite culori (roşie,- verde, 
albă, galbenă sau gri), se 
foloseşte ca agent -tera
peutic fie în amestec cu 
apa ce se întrebuinţează 
pentru cura internă, fie 
sub formă de pansamen
te sau cataplasme, po
cale externă, Cura in
ternă cu durata de 3 
săptămâni -... va consta 
dintr-un pahar de apă 
în care s-a dizolvat o 
linguriţă de argilă care 
se va bea in fiecare di
mineaţă pe stomacul 
gol, cu o jumătate de 
oră Înainte de micul de
jun. în prima săptămâ
nă se va bea numai apa 
argiloasă, fără sediment, 
pentru a obişnui orga
nismul cu argila. In a 
doua şi a treia săptămâ
nă se va bea întregul 
conţinut al paharului, 
după ce în prealabil se
dimentul a fost ameste

cat cu apa. In vederea 
folosirii argilei ca pansa
ment sau cataplasmă, se 
va pregăti în prealabil 
o pastă omogenă, rezul
tată din dizolvarea ar
gilei pisate în apa strict 
necesară. Cataplasmele 
pregătite înainte de a- 
plicarea lor, în grosime 
de 2 cm, se pun pe o

1 ' i
pânză care serveşte ca 
suport şi se aplică pe 
locurile bolnave (abcese, 
răni, furuncule ş.a.) timp 1 : 
de 1—3 ore. Cataplas
mele pot folosi şi pen
tru revitalizarea unor 
organe interne (stomac, 
ficat, rinichi ş.a.).

Tratamentele cu ar
gilă pot vindeca o mul
ţime de boli : insuficieh- 
ţă hepatică ,şi biliară ; 
gastroduodenita şi ulce
rul ; colicele nefretice, 
litiazice produse de p ie -, 
trele renale; artrite, ne- I 
vroze, migrene, amigda- ■ 
lită şi bronşită ; arsuri 
lumbago şi sciatică ş.a. 
Aceste tratamente se vor 
face, însă, numai la re
comandarea medicului.

Cititorii ziarului tre
buie să fie • convinşi că 
argila a reprezentat, atât 
in trecut cât şi în pre
zent, un pământ viu şi 
miraculos, cu acţiune te
rapeutică complexă, deo
sebită, cu toate că pro
prietăţile ei nu pot fi 
pe deplin explicate.

Ing: IACOB TRAIAN 
Orăştie

Ştiaţi

Fără cuvinte. Desen de CONSTANTIN GAVRILA

•  Primele unităţi de 
pompieri militari din ţa
ra noastră s-au consti
tuit la Iaşi, în anul 1835 
şi la Bucureşti în anul 
1845.

•  Patronul spiritual al 
pompierilor este Sfântul 
Florian, militar roman, 
care a salvat de la un 
incendiu viaţa camarazi
lor .săi- şi care în anul 
297 după Hristos a fost 
condamnat la moarte 
pentru faptul că i-a aju
tat pe creştinii vremii 
luaţi prizonieri.

•  Grupul judeţean de 
pompieri Hunedoara-De- 
va s-a înfiinţat la 1 fe
bruarie 1968, iar subuni
tăţile din componenţă: 
Compania Deva la 5.08. 
1938, Compania Orăştie 
la 30.03.1947, Compania 
Hunedoara la 15.03.1952 
şi Compania Petroşani 
la 1.06.1953.

•  Cele mai vechi for-

c â ?  j
maţii civile de pompieri* 
din judeţul Hunedoara |  
sunt cele din Baia dej 
Criş şi Haţeg, care s-au* 
constituit în anul 1881. I

•  Formaţia civilă de!
pompieri a  oraşului H a-| 
ţeg este singura forma-*: 
ţie din România care a l ,  
obţinut, de 3 ori conse-* 
cutiv, în anii 1981, 19821 
şi 1983, „Drapelul de for J; 
maţie fruntaşă pe ţară".* 
De asemenea, F.GJP. a |  
oraşului Brad s-a clasat! 
pe locul I pe ţară în a -l 
nul 1974. *j

•  Pădurile judeţului!
nostru ocupă 47 la sută;; 
din suprafaţa totală, ia ri 
90 la sută din acestea! | 
sunt în regiunea de deal.; 
şi de munte. |

•  Un băţ de chibrit j !
aprins atinge o tempe-l 
ratură dă 700°C. *

•  Temperatura de ar-l 
dere mocnită a unei ţi- j  
gări este de circa 750°G.|
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ORIZONTAL : i) Facilitate de schimb | 
2) Lider gl unei entităţi de rasă neagră

— Grămadă ordonată la centru ; 3) N-are 
nici-un amestec — Scoasă la lumină j 4) 
Un fel de a sfinţi locul —Un nimic atrăgă
tor ; 5) Luni de împlinit ! — Compresă 
la un picior de lemn ; 6) Are un com
plex de deservire — Bun de împănat; 7) 
Transferarea juniorilor la un nou lot ,— 
Mijloceşte o legătură ; 8) Fratele adjec
tival al consecinţei — Oglinda perenă a 
sufletului nostru ; 9) Farmecul* 1 2 irezistibil 
al fetelor urâte — Intră în port pentru 
iernat; 10) întoarcere cu bine.

VERTICAL: 1) Declaraţie convingă
toare, generatoare de ilarităţi; 2) Văluri 
ridicate la căldură — Microcomplex orbi
t a l ; 3) Ring aerian de dans acrobatic — 
Picate la curs ; 4) Element fibros asimi
lat la nivelul ţesutului — Ghid autoritar 
pe mişcătoare drum uri; 5) Cale de legă
tură ! — ’. Element de senzaţie în sfera 
cotidianului i 6) Cadre pentru jurăminte 
de dragoste — Lansare într-o cursă ca
nină ; 7) N-are nimic de pierdut — Cel 
mai iubit dintre pământeni; 8) Pânză 
întinsă la fregata tinereţii — Prinsă cu

fnândrie în braţele curajului; 9) Factor 
hotărâtor al existenţei noastre —, Loc 
pentru... închinători; 10) Probe de selecţie 
la un prim control de calitate.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DIN NOU LA ŞCOALA" 

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

1) DIACONESCU ; 2) ROTARU — OAR ş 
3) ASZTALOS — S ; 4) GI — AR —
MICU ; 5) AFIL — TITA ; 6) N — LOG
— S — NG ; 7) NIGER —  ATR ; 8) PAN
— I1AŞDEU ; 9) LUGA — UA — GI ; 10) 
IS-ACESCU — A.

SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NR. 951/5.09.’93

1. Th2 ! 2. Db4 mat
1. ...Rfl 1. ...flC I
2. Thl mat 2. Gf3 (nat !
1. ...flD

■ -".W .V .V .'A

MAT ÎN 2 MUTĂRI
CONTROLUL POZIŢIEI:

Alb : Ra4, Tf2, Nb3, Nh4, Cal ;
Negru : Rel, p : d2.
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„PAINE VECHE ŞI ARSA"
„Sunt o veche corespondentă ţl 

abonată "a ziarului dv. Vreau să vâ 
sesizez că noi, brădenii, avem pro
bleme cu pâinea. De obicei o gă- 
atm veche, iar în ultima vreme a 
•părut un nou sortiment, „Strei", 
nud scumpă (300 leii, dar de slabă 

' calitate. De pildă, fn 13 septembrie 
«x., pâinea „Strei" era şi veche şi 
arsă. Vă poate confirma acest lu
a u  şi dna Nicoarâ, care era la fel 
cb nemulţumită de calitatea pâinii. 
Se spune că pâinea „Strei" are în 
compoziţie lapte praf şi ulei. Nu 
brad că' acestea se găsesc la o ana
liză. Oricum, acest sortiment, cât 
ţ i  „Ulpia". cu 337 lei, au preţuri 
ţâ re  ftU corespund nici pe departe 

* calităţii. Supărător este; că găsim 
de obicei pâine veche şi rar proas-

e tă, fiind nevoiţi să cumpărăm de 
privatizaţi. Oare cei ce fabrică 

(gâinca, tot veche şi arsă o cum
pără ? (Mariana Bâdin, Brad).

( (Mt. Laptele praf şi uleiul sunt 
greu sesizabile fnţr-o pâine veche 

; şl arsă, căci se găsesc într-o canti
tate mică în compoziţia unui sor- 
Ument. Este neplăcut că pâinea la 

\ asemenea preţuri nu corespunde 
f calitativ.
i Vă mulţumim pentru urările din 

finalul scrisorii

ÎNTREBĂRI
Bl Gheorghe Duma, din Crişcior,

T R I B U N
♦  t

statornic atât ca . cititor al ziaru
lui nostru cât şi in preocuparea de 
a ne scrie, ne pune îh ultima scri
soare mal multe întrebări. Prima 
se referă la acordarea titlurilor de 
proprietate, conform Legii 18. 
„Când, în ce condiţii şi ce criterii 
trebuie să Îndeplinească cei Intere
saţi ?“ ne întreabă dl Gh.D. Vom 
răspunde în Ordine inversă.

Criteriile sunt cele prevăzute de 
legea în cauză, adică pot primi pă
mânt în primul rând cei care au. 
avut sau au acest drept ea moş
tenitori, apoi alte categorii, dacă 
mal rămân suprafeţe nerepartizate, 
în  ce condiţii ? Dacă cei interesaţi 
au cerut ■ amantul în termenul Pre
văzut de lege. se procedează la pu
nerea în posesie şi deci acordare* 
titlului de proprietate după efec
tuarea măsurătorilor. Când ? Cel 
mal bine vă poate răspunde comi
sia care se ocupă de această pro
blemă în cadrul primăriei..

La a doua întrebare răspunsul 
este nu, Cât priveşte a treia, nu vă 
putem spune decât că activitatea 
depozitului care vă interesează, ca 
de altfel a oricărui agent' economic, 
este motivată de raţiuni economice 
în primul rând|. îh  funcţie de aces
te raţiuni, fiecare unitate îşi decide 
singură soarta

POŞTA RUBRICII
•  IOAN COROIESC, S&laşu de

Jos. Problema pe care o ridicaţi 
este specifică tuturor pensionarilor 
din sectorul agricol, «are au fost 
pensionaţi înainte de apariţia Legii 
nr. 80/1992. După primirea unei so
luţii (care este aşteptată), oficial 
de specialitate al judeţului va re
zolva problema dv, şi a altor pen
sionari aflaţi în aceeaşi situaţie. IX.)

•  GHEORGHE BUDERIU, bdul 
Republicii, nr. 16, ap. 4, Hunedoara.
Serviciu) pensii de stat Deva, că
ruia ne-am adresat pentru clarifi
carea problemelor ridicate de că
tre dv., nu a ' putut verifica susţi
nerile din scrisoare deoarece nu aţi 
indicat numărul dosarului de pensie 
şi acesta nu a putut fi Identificat. 
Oricum, sunteţi aşteptat la acest 
serviciu, fie personal, în flecare zi 
de luni sau do vineri, fie eu o ftbtiă 
scrisoare adresată instituţiei amin
tite, în care nu uitaţi să menţionaţi 
numărul dosarului de pensie. (IX.)

*  FLOREA ANA comuna Pui. 
Obţinerea noii pensii, conform pre
vederilor Legii nr. 80/1992, este con
diţionată, în primul rând, de dova
da calităţii de rtiembru al unei foste 
cooperative agricole de producţie. 
Este strict necesar deci să vă adre
saţi instituţiei care a preluat, pe 
plan local, arhiva fostei unităţi a- 
grieole la care ne-am referit şi să 
vă procuraţi dovada sus-amintită.

(IX.)

Instantanee din Cer
te). Brutăria geme de 
pâine, dar magazinul 
alimentar este gol. Nu 
există mijloc de trans
port t • Distanţa dintre 
brutărie şi magazin este 
de... 300 m.

Foto PA VEL LAZA

tn radiogoniomatrie 
CE NE REZERVA VIITORUL?

După incertitudini, ter- me şi de prestigiul celor- 
giversări şl imense greu- lalţi participanţi. Am fost 
tăţi materiale, iată că am învingători, declară ei. 
participat şi la Campio- Dacă am avea condiţiile 
natele Europene de Ra- lor materiale ne-am bate 1 
diogoniometrie din Cehia, de la egal la egal. Doar 
Opt sportivi de la Radio- sufletiştii de la A.S. Con- 
clubul Judeţean Hune- dor, S.C. Deeebal, RATP, \ 
doara au reprezentat Ro- I.M.P., S.C. Alimens SRL, : 

'  mânia. Am stat în cor- S.C. Bibliofor, S.C. ' As- 
ţUri, am mâncat din trais- tra, S.C. Comar SRL au 
tă, am călătorit 3 zile şi crezut în noi. şi nu i-am 
două nopţi cu autobuzul, dezamăgit. Le mulţumim 
Epuizare totală din start, pentru ajutorul acordat.
Nu am avut nici măcar Ce ne rezerva viitorul ? 
un echipament de repre- în luna septembrie 1994, 
zentare. Şi totuşi ne-am au loc Campionatele Mon- 
întors cu fruntea sus. Din diale din Suedia. Până ;
16 ţări participante, ne- atunci, în aprilie, anul >■
am clasat pe tocurile 6 viitor, concursul interna
şi 7 la echipe şi la mij- ţional „CUPA DECE- 
locul clasamentului Ia in- BAL" la Deva, concursu- 
dividual. Şi asta fără nici rile internaţionale din Re- 
un ajutor material din publica Moldova, Unga- 
partea Ministerului Spor- ria. Macedonia, la care 
tului, a Federaţiei Ro- vom încerca să pârtiei- ■ 
mâne de Radioamatorism păm. Apoi campionatul 
sau a Oficiului. Judeţean intern. Perspective? Corn 
de Sport. Nici măcar câ- form devizei: „Pentru re
leva zile de pregătire cen- zultate de nivel interna- 
tralizatăv ţional — condiţii de pre-

Dar '.inimoşii noştri gătire de nivel interna- 
sportivi, Felicia Pantili- ţional", noi sperăm ! Pen- 
mon, Firescu Florin şi A- tru copiii noştri care vor 
drian Marcu de la A.S. deveni specialiştii noştri 

CONDOR. Daniela Pane de în electronică şi teleco- 
la Lic. Ind. nr. 2 din municaţii, specialişti . şi 
Deva, Ionică Orăşean şi cadre în armată, vă ru- 
Marian Sas de la Lic. Ind.
nr. 2 Deva, Lucian Cris- Sportivii noştri sunt co
tea de la Lic. Ind. nr. 5 piii dumneavoastră şi ai 
Deva, precum şi antreno- ţării. Iar ţara, vă asigur, 
rul lor (in acelaşi timp va avea nevoie de ei. 
şi concurent), Marius Pan- GHEORGHE
tilimon, nU s-au lăsat in- PANTILIMON,
timidaţi de frig, de foa- antrenor emerit

„CARTEA DE VIZITĂ" DIN VITRINĂ
Sânt multe exemple de au înăuntru, nu se îngri- 

vitrine ale unor magazine jesc ca preţurile să fie 
particulare a căror carte afişate la vedere etc. Iată 
de vizită o constituie, aşa un exemplu: Ia magazinul 
eum este normal, prezen- de desfacere a pieselor de 
tarea unor produse repre- schimb auto din Hunedoa- 
zentative puse la indemâ- ra, dacă te-ai orienta după 
na cumpărătorilor de fir- prezentarea din vitrină, nu 
ma respectivă. La Deva, mai intri în magazin. In 
Petroşani, dar şi la Hune- zadăr încerci să citeşti pre- 

. doara, mai puţin in ora- ţurtte aşezate in dreptul 
şele miei, sunt câteva e- unor piese de schimb. Soa- 
xemple de asemenea vi- rele le-a decolorat, nu se 
trine ce s-ar putea prezen- mai vede aproape nimic, 
ta. Asia e bine. Rău este înăuntru sunt însă,-frumos 
că mai numeroase sunt u- aranjate în rafturi, e cu- 
nităţiie comerciale •— mici rat, servicii prompte. Nu 
sau mari — care nu dau ar fi frumos ca şi vitrina 
nici pe departe atenţie pre- să exprime adevărul din 
zentării mărfurilor ce le interior ? (S.C.)

|  Bucurie mare a fost în 
» familia muncitorului tipo- 
I graf Cristian Ibănescu, a- 
* funei când consiliul de 
I  administraţie al S.C. „Po- 
|  lidava" S.A. Deva i-a dat

* soţului tabelul nominal 
prin care se atesătt câ a-

J* parlamentul 44, din blo
cul 29, de pe strada Ro

ii manilor, redistribuit de 
I  primăria locală amintitei 

,* societăţi comerciale, i-a 
- I  . fost repartizat acestei fa- 
J  milii. Bucuria era cu atât

f mai îndreptăţită cu cât 
singurul acoperiş deasu- 

j  pra capului de care dis- 
1 punea, şi încă mai dispu- 
î  ne, este apartamentul de 
|  două camere al surorii 
* soţului ; două camere în 
I care-şi duc traiul diurn 
* şl nocturn 6 persoane. Cu

« Un curaj de adevăraţi ro- 
mâni, tinerii soţi Ibănes-

t cu au acceptat, chiar în 
această situaţie, şi ideea 

* Unui cobii, acum pe drum 
I  înspre lumina zilei, 
v Bucuria, însă, ca toate 
I  bucuriile mari, mult aş- 
|  teptate, nu avea să de-

( vînă realitate. Când au 
mers să-şi ocupe aparta-

( mentul repartizat, soţii 
Ibănescu au constatat cu 
stupoare că altcineva

D O U A  „BILETE DE TREN" PE ACELAŞI „LOC"
montase o închizătoare 
yală nouă pe uşă şi chiar 
se apucase de zugrăvit. 
Asta se întâmpla anul 
trecut, pe la sfârşitul iui 
octombrie. Două bilete pe 
acelaşi loc in tren dau 
casierii CFR-ului des. De 
ce nu s-ar da şi două 
repartiţii pe acelaşi apar
tament ? Numai că, în 
tren, conductorul are po
sibilitatea să-1 mulţumeas
că relativ repede şi pe 
cel de-al doilea sosit. Cu 
apartamentele este mai 
greu. „Conductorii trenu
lui de apartamente" sunt 
nevoiţi nu o dată să- a- 
peleze la justiţie. Cum 
s-au petrecut lucrurile cu 
apartamentul 44, din blo
cul 20, de pe Aleea Ro
manilor ?.

Redăm informaţiile pri
mite de la RAGCL, puse 
Ia dispoziţia noastră de 
dl ing. Corneliu Ionescu, 
directorul general ai re
giei. Sub nr. 11 350, din 
18 august 1992, la RAGCL 
Deva â fost înregistrat 
tabelul nominal înaintat 
de S.C. „Studio" SRL De
va, prin care apartamen
tul în cauză fusese re

partizat unei salariate a 
acestei societăţi,. pe nume 
Liliana Bretean. O sin
gură persoană intr-un a- 
partament de două ca
mere, în vreme ce alţii 
se înghesuie câte 7—8 pe 
acelaşi spaţiu locativ ! 
Cum a ajuns sâ-i fie re
partizat de către primărie 
un apartament proprietate 
de stat unei societăţi co

merciale cu capital pri
vat ? Vom vedea mai 
departe.

Prin adresa nr. 11980/ 
23 octombrie 1992, Primă
ria Deva, emite către 
RAGCL o adresă prin 
care apartamentul in dis
cuţie este redistribuit S.C. 
„Polidava S.A., aceasta 
repartizându-1, după cum 
am arătat, familiei -lui 
Cristian Ibănescu. Pierdu
seră noţiunea timpului cei 
care, în cadrul primăriei, 
au emis o nouă reparti
zare pe acelaşi aparta

ment, după ce dăduseră 
anterior una altei socie
tăţi ? Să nu credeţi. Cănd 
au observat că au redis
tribuit în octombrie un 
apartament care mai fu
sese repartizat în august 
şi deja ocupat, domnii de 
la primărie au sărit în 
sus.

Reluăm informaţia fur

cum că tabelul nominal 
înaintat dumnealor de că
tre S.C, „Studio" SRL 
purta ştampila primăriei 
şi semnăturile autorizate. 
Tocmai asta i-a şocat pe 
primarul şi pe viceprima- 
rul Devei: nu ştiau să fî 
semnat o asemenea hâr
tie. în consecinţă, s-a năs
cut „cauza" cu nr. 1708/ 
1993, înregistrată la Jude
cătoria Deva. Ceea ce se 
cerea in dosarul respectiv 
insă mai vizează şî un 
alt grosolan abuz făcut de 
cineva de la comparti

mentul de fond locativ şl 
de la oficiul pentru vân
zarea locuinţelor al 
RAGCL. Deşi In 23 oc
tombrie 1992, Primăria 
Deva comunică prin a- 
dresă cu semnături şî 
ştampile, de data asta 
autentice, că apartamen
tul respectiv a fost re
distribuit S.C. „ Polidava" 
ŞA, Deva în 14 decem
brie 1992, se încheie to
tuşi contract de vânzare- 
cumpărare a lui către 
domnişoara Liliana Bre- 
tan, aflată în postura de 
ocupant abuziv al spaţiu
lui respectiv, cu sfidarea 
grobiană a legii, a deci
ziilor organelor abilitate 
ale statului.

Cine domnilor de la 
RAGCL a făcut asta 7 
Din punctul dumneavoas
tră de vedere, dacă ar fi 
unui corect, în apărarea 
legii şi al ordinii, acela 
nu ar trebui să mai fie 
la această oră salariatul 
RAGCL Deva. Am văzut 
dosarul 1708/’93, scos O 
dată de pe rol şl repus

gi rol In urma insisten- 
tor noastre, la cererea 
RAGCL Deva. Cităm din

nizată de RAGCL Deva

PREA MULTE NEMULŢUMIRI LEGATE DE 
„MANIPULAREA" APARTAMENTELOR 

LA DEVA

acest document prin care |  
se cere anularea contrac- « 
tulul de închiriere şi apoi 1 
a celui de vânzare-cumpâ- J 
rare a apartamentului res- i 
pectiv către Liliana Bre- I  
tean : „Prin mijloace vi- î  
elene şi maşinaţiuni, pâ- ( 
râta a determinat unita- J 
tea noastră ââ Încheie I 
contractele". %

Domnitor naivi înşe- 1 
laţi I în acest dosar se J 
vede şi de călare că pre- |  
supusa ştampilă a Pri- 1 
măriei Deva. aplicată pe j 
tabelul nominal al S,G. |  
„Studio" SRL este o ştam- » 
pilă rotită în jurul axei I 
proprii, nemaidescifrându- * 
se din amprenta ei decât |  
„Deva" şi „Hunedoara". J 
Actul în sine este un fals |  
ordinar, domnilor. I

Nu dăm soluţii şi nici J 
sugestii instanţei, dar ce- |  
rem aplicarea corectă a ■» 
legii. în  acest dosar nu I 
este vorba doar de aspec- J 
te civile, ci mai degrabă |  
de grave încălcări ale '  
legii penale. Şi nu surit S 
Singurele în sarcina sec- ( 
.torului de fond locativ al J 
RAGCL Deva. O poate î l  
confirma parchetul de pe ! 
lângă Judecătoria Deva. |

IONCiOCLEI  ̂ î
1



S.C. „MUREŞUL** S A. ŞOIMUŞ

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

•  mecanic frigotehnist 

Informaţii — telefon 625886. (CEC)

S.C. „SIGMA** PROD IMPEX S R.L.

Vă reaminteşte că desface prin magazinul 
din str. Minerului, nr. 24, cu rabat comercial 
scăzut, mobilier executat pentru export de re
numitele fabrici de mobilă româneşti: „Hol- 
greta“, „Holcarla**, bibliotecă „Paris**, comode 
TV, bibliotecă „Danton". Totodată, S.C. „Sig- 
ma“ Prod Impex preia cu livrare, în termen de 
o săptămână, pentru diferite produse import 
China, la preturi foarte avantajoase, vodcă, su
pe, albume foto, jucării, extinctor auto, acumu
latori aut» Mostrele se găsesc la magazinul sus
menţionat. Informaţii la tel. 618676 sau 616569.

(921779)

COOPERATIVA „PROGRESUL** DEVA 
cu sediul In str.' Cuza Vodă, nr. 37

Angajează de urgenţă:

•  responsabil unitate Ia unitatea de croi
torie serie.

ţ Condiţii de încadrare;

j — calificare în meseria de croitor şi o ve- 
1 chime in meserie minimă de 5 ani.

\

Alte informaţii la telefonul nr. 613129.

■ 1
I
9- '

II
I
i

NON STOP!

2719 CHIŞCÂDAGA — DEVA 

1 T e l :  (040)—95—613140/613141/613142 
Telex: 72231 CASIA R; Fax: (040)—95—625929 

R O M Â N I A

I
Cu sediul in Chişcâdogo, str. Principala, nr. 1

VINDE LA SEDIU 
în program non-stop, de luni dimineaţa ora 7, până sâmbăta 1

dimineaţa ora 7 1

•  CIMENT $1 VAR . j

pentru construcţii industriale şi civile. . I
livrarea auto se face in soci de hârtie sau vrac.

S.C. QUASAR ELECTRO S.RL. DEVA

Bdul Decebal, bloc R, parter 

Tel. 095/611261.

Organizează concurs 
pentru ocuparea urmă
toarelor posturi:

•  balerini — balerine

•  actori actriţe
•  solişti vocali
Pentru balerini şi ba

lerine teatrul asigură 
cursuri de pregătire In
tensivă cu durata de 6 
luni, fără percepere dă 
taxe.

Concursul pentru 
parea posturilor fi SS* 
lecţia pentru cursul de 
pregătire vor avea loc bl 
zilele de 2 şi 3 octombrie 
1993, ora 10, Ia Casa de 
cultură dio Deva, 

înscrierile se fac M 
sediul teatrului din str. 
I Decembrie, m . 15, De
va, până la data de 90 
septembrie a.c.

Vinde en-gros şi en-detaille frigidere şi 
■  lăzi frigorifice ARCTIC Găeşti.
I •  Frigider 240 1

•  Frigider 180 1 
.  •  Lăzi 160 1
I •  Lăzi 120 1
I 246 000 le i!  

229 000 lei i 
288 000 lei I 
248 000 lei*

i  S.C. COMSER SRL HUNEDOARA
l cu sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49, 
/  vinde case de marcat Samsung cu TVA, model 
7 omologat.

ţ Service garanţie şi postgaranţie
Relaţii la telefoanele:

095/716551 
095/716915 
095/716744 

Fax: 095/716773

T V
LUNI, 27 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 14,00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Cursuri de limbi 
străine ; 15,45 O  samă de, cuvinte ; 16,00
Actualităţi; 16,05 Magazin TV pentru e- 
levi, profesori şi părin ţi; 16,35 Magazin 
agricol; 17,05 Magazii tn limba maghia
ră ; 1845 Tezaur folcloric; 19,00 ABC-ui 
privatizării; 1940 Desene animate ; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Sport; 20,40 Teatru TV.: 
„Meşterul Manole" de Lucian Blaga ; 22,30 
Studioul economic ; 23.15 Actualităţi; 23,30 
Repriza a treia.

PROGRAMUL II :  16,00 TVE Interua- 
cional; 16,30 Desene anim ate; 17,00 Ve
niţi cu noi pe programul do i! La cererea 
telespectatorilor, „Cine se mai ocupă de 
soţiile noastre ?“ ; 20,00 Actualităţi ; 20,35 
Video-clipuri; 21,00 TVM; 21,30 Lumea 
sportului ; 22,00 TV5 Europe ; 22,30 Reci
tal Dionissis Savopoulos ; 23,00 Secolul
nostru: 1918—1928.

MARŢI, 28 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ;  740 TVM ; 10.00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 7240 Lumină din 
lum ină; 13,30 Desene anim ate; 14.00 Ac
tualităţi ; 14,15 Ora de muzică ; 15,00 Ma
gazin TV pentru elevi, profesori şi pă
rinţi.; 1640 Actualităţi; 16,05 Convieţuiri- 
magazin; 1745 Magazinul pasiunilor ; 18,00 
Medicina pentru to ţi; 18,30 De la lume 

i adunate,„ ; 19,00 Intrarea ia  labirint; 19,30 
Desene animate; 28,00 Actualităţi; «>.35 
Rosturi, rostiri; 80,40 Sport; 20,45 Film 
serial: „Cealaltă faţă a paradisului"; 21,50 
Noile frontiere 1 22,35 Marla Tănase —

j Portret In mişcare ; 23,05 Actualităţi *, 23,20 
1 Ancheta TV. Ce-i de făcut?

PROGRAMUL II :  16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene animate ; 77,00 Tra
diţii ; 17,30 Video-clipuri; 17,55 Campio
natul european de volei feminin: Româ
nia — Rusia ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Tri
buna non-conformlştiior ; 21,00 TVM ; 21,30 
Studioul muzicii de cameră; 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Farmecul muzicii; 23,00 
Studioul de literatură; 24,00 TV Deva,

MIERCURI, 29 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12.00 Trei zile In 
Grecia; 13,30 Desene anim ate; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Om de muzică ; 15.00 Ma
gazin TV pentru elevi, profesori şi pă
rinţi ; 15,40 O samă de cuvinte; 16,00 Ac
tualităţi ; 16,05 Dosarele istoriei •  Armis
tiţiu sau capitulare? (îl); 16,35 Panora
mic muzical; 17,05 Documentar artistic •  
întoarcerea vulturului pleşuv; 17,30 Fes- 
tivalul-concurs— „Âlină-te, dor, alină" — 
Cicârlău. Maramureş, 1903; 18,00 Ancheta 
TV. Muzica şi libertatea ; 18,30 Desene a- 
nhmaie j 1940 Fotbal: Rapid Bucureşti ~  
Interna zlenaie Milano, m ed  «tur tn „Cu
pa UEFA" ; 20,45 Actualităţi; 21.15 Tete- 
cinemateca : „O femeie pentru padatR to- 
tâi" (SUA, 1935); 2340 Actualităţi; 23,15 
Simpozion. Revistă de R terih irf 'ş i

PROGRAMUL n : 1545 Volei 
România — Ucraina, fn Campionatul 
ropean; 17,30 Film serial : „Maguy"; 18,30 
Emisiune în limba maghiară« 26 4 Tea
tru TV : „încurcări urne" de A, de H erz;
21.00 TVM ; 21.30 Pe cărări de d o r . : 2240 
TV5 Europe ; 2240 întâlnire .CU «ipadope- 
r a ;  2340 Dialog cu edilii Capitalei; .23,30 
Magazin anto-moto.

JOI, 30 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM; 10.00 TVR 
Ia ş i; 11,00 TVR C luj; 1240 Film artistic: 
Temă cu variaţittni la Claude Chabrol: 
Cuplul conjugal. (2) Soţia infidelă; 13,40 
Desene animate; 1440 Actualităţi: 14,15 
Ora de muzică ;  15,00 Magazin TV pentru 
elevi, profesor! şi părin ţi; 15,45 Cursuri 
de ilmbt străine; 10,00 Actualităţi; 16,05 
Repere moldave ; 16,35 Repere transilva

ne ; 17,05 Magazin cinematografic; 18,05
Povestea vorbei; 18,35 Tele-discul muzi 
cii populare ; 1940 Itinerare spirituale ;
19,30 Desene anim ate; 20.00 Actualităţi;
20.35 Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 
Film serial: „Dallas"; 21,45 Memorialul 
durerii; 23,15 Actualităţi; 23,30 Confluen
te-

PROGRAMUL H : 16,00 TVE Interna- 
cional; 1640 Desene animate; 17,00 Tra
diţii ; 17,30 Club SF; 18,00 Festivaluri pe 
meridiane •  Euroviskm ’92 (I); 18,30
Film serial; „Oshin" (Japonia, 1983);
19.00 Emisiune în limba germană ; 2040
Actualităţi; 20,35 Video-clipuri; 2140
TVM; 2140 Divertisment internaţional;
22.00 TV5 Europe; 22,30 Bijuterii muzi
cale ; 23,00 Stadion; 2340 Concert Brucc 
Springsteea,

VINERI, 1 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM; 1040 TVR 
Iaşi; lf,W TVR C lu j; 12,00 Film serial: 
„Hoţomanii"; 1340 Descoperirea planetei;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică;
15,15 Magazin TV pentru elevi, profesori 
şi părinţi; 1640 Actualităţi; 1645. S.O.S. 
Natura t ; 1645 Arte vizuale ; 17,05 Magazin 
in limba germană; 18,05 Pro P atria ; 19,00 
Avanpremieră; 19,05 Cultura ia lume;
19.35 Desene animate; 2040 Actualităţi;
2045 Sport; 20,45 Film serial; „Pasărea 
spin" ; 2140 Viaţa parlamentară ; 2240
Top 3, 2, L- ; 2340 Actualităţi; 23.15 Film 
artistic : „Piscina ucigaşi** (S UA,' 1976); 
145 Jazz-fan.

PROGRAMUL I I : 16,00 TVE Interoa- 
cional; 1640 Desene animate; 17,00 Por
tativul preferinţelor muzicale; 1740 Lu
mea ideilor ; 1840 Convieţuiri-magazin ;
1040 Ziua internaţională a  muzicii. Des
chiderea stagiunii Orchestrei Naţionale Ra
dio; 2140 TVM; 21,30 Concertino ; 22,00 
TV5 Europe ; 22,30 Video-clipuri ; 23,00
Credo.

SAMBATA, 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  8,00 Bună dimineaţa... 
de la Ia ş i! ; 9,00 Actualităţi ; 9,10 Ba da! 
Ba n u !; 1040 Film serial pentru copii:

„Noile aventuri ale Iu* Black Beauty" ; 1049 
Şahul de la A Ia Z ; 10,40 Documentar 
ştiinţific ; 11,10 Pompierii vă informea
ză !; 11,20 Avanpremiera TV ; 11,30 'Tra
diţii ; 1240 Ora de muzică ; 1340 Alfa şi 
omega ; 1440 Tranzit TV — Ora 25 ; 1945 
Telecnciclopedia ; 20,00 Actualităţi; 2040 
Editorialul săptămânii de Paul Evoraej 
2045 Ora 25 — Tranzit T V : a  Fîhn se
rial : „Cascadorul" (2040) a  Varietăţi in
ternaţionale (21,30); 2340 Film serial:
„Midnight Caller" ; 0,10 Trei din zece pen
tru un show; 1,20 Sport. Finala Campiona
tului european de volei feminin; 2,00 TV 
Deva.

PROGRAMUL I I : 14,00 Mari artişti ai 
scenei româneşti; 17,30 Desene animate] 
17,55 Fotbal : Progresul — Steaua: 1940 
Video-clipuri ; 20,00 Actualităţi; 2140
TVM; 2140 jazz-magazln; 2240 TV5 Eu
rope ; 22,30 Video-clipuri: 23,00 Studioul 
muzicii contemporane ; 23,30 Varietăţi in
ternaţionale.

DUMINICA, 3 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :  640 TV Deva; 849 
Bună dimineaţa!; 900 Actualităţi; 9,10 
Abracadabra ! ; 10,00 Film serial pentru
cop»: „Noile aventuri ale lui Black Bean- 
ty " ; 10,30 Lumină din lum ină; 1140 Via* 
ţa satului; 12,55 Pe ia noi. duminica^ |  
1340 Reflecţii rutiere; 13,45 Poşta T V ;
14.00 Actualităţi; 14.10 Vidco-magazin •  
Schiţă de portret pentru lumea de mâine ; 
16,45 Germania, az i; 17,10 Film serial 
S F : „Star Trek — Generaţia următoare" |
78.00 Robingo; 1940 Film serial : ..Dal- 
las" ; 20,00 Actualităţi ; 2045 Film artistic: 
.Răsfăţaţi de zei' (Anglia, Australia, 1990) ; 
22,05 Duminica sportivă ; 22,30 Nopţi l» 
malul m ării; 2345 Actualităţi; 2340 Pe 
ultima sută de metri.

PROGRAMUL I I : 10,00 TV Deva ; 15,00 
Film serial: „Bonanza" ; 16.00 TVE Tntcr- 
nacional; 16 30 Desene animate ; 17,00 Se
rata muzicală TV ; 20,00 Actualităţi; 20.35 
Video-clipuri ; 21,00 TVM ; 2140 Holly
wood Rock în concert; 22.00 TV5 Euro
pe ; 22,30 PoO-club ; 23,00 Oraşe şi civili
zaţii ; 23,35 Refrene fără vârstă.
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•  Astăzi, când împlineşti 

frumoasa vârstă de 42 
ani, dragă Voieu Ioan, per- 
mite-ne să iţi dorim multă 
sănătate, fericire şi un 
călduros „La mulţi ani“ 
din partea prietenului tău, 
Roşu Florin şi soţia.

•  Toate florile din 
lume pentru Kovacs Fe- 
licia, cu ocazia aniver
sării zilei de naştere, 
şi cu acest prilej; îţi 
doresc multă sănăta
te, fericire şi un căl
duros „La mulţi ani“,. 
viitorul tău soţ, Relu.

•  Toate florile din. lume 
Şi un călduros „La mulţi 
ani“, pentru naşa noastră 
Nicoleta Ciurleâ, din Got- 
fcatea, la aniversarea zilei 
3e naştere îi urează finii 
■— familia Poşa şi vecinii 
—, familia Neamtu.

(921725)
•  Vând frigider. Telefon 

611040, după ora 20.
(921848)

•  Vând Dacia. 1310, sta
re bună, preţ 1 300 000. Tel. 
621777. ’ (921840)

•  Vând fân. Informaţii 
Deva, tel, 04.3880. (921842)

•  Cumpărăm porci în 
viu. Informaţii la tel. 
611443 sau 625985, zil
nic după ora 21.

(921838)

Vând autobuz TV 
7, cu motor de, Saviem, 
preţ convenabil. Tel. 
626692. (921803)

•  Vând tractor - U-650, 
cu remorcă. Tel. 614720.

(921836)
•  Vând garsonieră în Da

cia. Informaţii, bl. 27, se,' 
fe, ap. 31, Dacia. (921844)

«  Vând televizor color 
Orion, telecomandă, sigi
la t,'p re ţ negociabil. Tele
fon 641110. (921821)

•  Vând 30 oi, una vacă, 
două vitele. Tel. 661479,

(921825)
•  Vând Barkas avariat,

înmatriculat, BMW neînma
triculat, Oltcit 1989. Tel. 
661479. (921825)

•  Vând urgent aparta
ment cu două camere, con
fort: 1, Al. Romanilor, nr. 
6, bl. 14, sc. 3, parter, zil
nic-între orele 17 şi 20.

- - (921832)
•  Vând apartament 2

oamere, dulap, anexă vi
trină, studio, ladă, toaletă, 
preţ convenabil. Tel. 
620152, 628495. (921829)

•  Vindem maşină sifon,
Izotermă 5,7 tone, camion 
GAZ, nou, multicar, bara
că metalică. Relaţii 627558, 
Orele 8—15. (921815)

•  Vând Ar o 10, preţ foar
te convenabil. Relaţii tel. 
661611. (921749)

•  Vând apartament două 
camere, mobilat Deva 
624930, . 7—10 şi 19—20.

(921802)
•  Vând apartament 4 

camere, ultracentral. Tel. 
618577, după ora 17.

(921701)
•  Vând apartament trei

camere. Deva, Al. Armatei, 
b l 4. Informaţii telefon 
62$ 168. (921809)

•  Vând Moskvici 408, 
stare bună de funcţionare, 
cu multe piese de rezer
vă. Cozia, nr. 42. (921733)

•  Vând convenabil Te
lecolor, stare perfectă. Tel. 
620556. (921732)

•  Vând Volvo Turbo 
Diesel 760 combi, an de

fabricaţie 1986, interior pie
le, aer condiţionat, gea
muri automate, închidere 
centralizată.' Relaţii tel. 
612752, 612159, 622163.

(921847)
•  Vând Fiat Duna Die

sel combi, an de fabrica
ţie 1987, geamuri automa
te, închidere centralizată. 
Relaţii tel. 612752, 622163,
612159, (921847)

•  Vând casă şi loc con
strucţie, Hunedoara, str. 
Stejarilor, nr. 70, telefon 
714746. (921159)
« W W W S W W M V A

•  Vând rochie mi
reasă, mărimea 46, im
port Germania. Infor
maţii tel. 720436.

(921160)

•  Vând apartament 2 
camere, central Hunedoa
ra sau schimb cu aparta
ment în Craiova. Informa
ţii tel. 711736 sau 094/138088.

(921163)
•  Vând apartament 3

camere, Hunedoara, Cor- 
vin 15/55. Tel. 724252, du
pă ora T8. (921164)

•  Vând ladă frigorifică
import, nouă. Informaţii 
tel. 724493. (921165)

•  Vând Volkswagen Sci- 
rocco, avariat partea dreap
tă, motor O.K. Tel. 724818.

(921166)
•  Vând Audi 100, 1600

cmc, preţ 1500 mărci, în
matriculat. Tel. 711869.

" (921170)
•  Vând căţei Cocker

spaniei, galben-auriu. In
formaţii tel. 620241 şi 615106, 
orele 8—14. (921750)

•  Vând apartament două 
camere, str. Batiz, bl. G 1, 
ap. 113. Relaţii la tel. 
714892. Hunedoara. (921810)

•  Vând scurtă nutrie,
48—50 şi căciuli iepure. 
Simeria, tel. 660947, după 
ora 18. (921811)

•  Vând apartament două 
camere, cartier Dacia, bl. 
11, vând Dacia papuc şi 
berlină. Deva, str. Drago? 
Vodă, nr. Î8,_ tel. 625050.

(921812)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie 1976. Preţ conve
nabil. Tel. 616830.

(921327)
•  Vând casă, strada Ni-

colae Bălcescu 6. Informa
ţii în comuna Pecica, ju -’ 
deţul Arad, telefon 222, 
între 20—23. Brezan lulia- 
na. (921329)

«  Schimb apartament 2 
camere, proprietate perso
nală, cu garsonieră (exclus 
Dacia şi Micro 15). Tel. 
617997. (921807)

•  Schimb garsonieră con
fort I, Hunedoara, cu simi
lar Deva. Tel. 716422.

(921161)
•  Schimb apartament 3

camere, cu apartament 2 
camere, etaj î —2. Telefon 
625525. ■; (921817)

•  Pierdut carnet şomer,
pe numele Iovănel Ecate- 
rina, eliberat de Forţele 
de Muncă Hunedoara. Se 
declară nul. (921161)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Renel 
Mintia, pe numele Tufar 
Teodor. Se declară 'nulă.

(921833)
•  Pierdut două file CEG, 

cu seriile A.47 — 129725, 
A.47 — 129726, aparţinând 
S.C. Chelbu Snack Bar 
SNC Brad. Se declară nule.

(921827)
•  Excursie Ia Istanbul, 

în 30. 09. 1993, preţ 25 000 
lei .Informaţii tel. 718788.

(921162)
•  Filmări video de cali

tate, pentru diverse ocazii. 
Deva tel. 626265. (921703)

•  Angajez persoană a-

jutor menaj. Tel. 620556.
(921732)

•  Caut pentru închiriat
apartament, garsonieră. Tel. 
629102. (921830)

•  Ofer de închiriat gar
sonieră mobilată, ultracen
tral, plata în valută. Tel. 
622479. ' (921714)

A «'Căutăm garaj de în
chiriat. Tel. 615032.

: (921853)
•  Caut pentru închiriat

în Brad apartament sau 
garsonieră. Relaţii la tel. 
655142. (921738)

•  Caut de închiriat a- 
partament 3 camere, mo
bilat, telefon, poziţie cen
trală, plata în valută. Ter
men de închiriere minim 
6 luni. Informaţii telefon 
627257 (orele 20—24).

(921741)
DECESE

•  Familia îndoliată Co- 
jocaru Adina,-împreună cu 
copiii, mulţumeşte pe a- 
ceastă cale tuturor celor 
care au fost alături de noi 
la marea durere Pe care 
ne-a adus-o scumpul nos
tru soţ şi tată

COJOCARU AUREL, 
Tot pe această cale mulţu
mim întreprinderii E.M. 
Deva şi dlui director Stan
ca Nicolae, colegilor de la 
Fabrica de 30 tene, colegi
lor E.M. Deva şi tuturor 
rudelor, vecinilor şi cunoş
tinţelor care l-au condus 
pe ultimul drum pe dra
gul nostru AUREL.

Să-i fie ţărâna uşoară. 
Dumnezeu să-l odihnească, 
îl vom păstra mereu în 
inimile noastre. (921330)

•  Colegii de serviciu
de la Banca Naţiona
lă sunt. alături de
Crişan Voicijiţa Ia
greaua pierdere sufe
rită prin decesul ma
mei,
VWtONICA HOGMAN
Sa-l fie ţărâna uşoară.

(921839)

•  Anunţăm înceta
rea -din viaţă, pa vâr
sta de 63 de ani, a dra
gei noastre
VERONICA HOGMAN
înmormântarea va ti
vea loc în data de 26 
septembrie 1993, ora 
13, din strada Andrei 
Şaguna, nr. 13, Deva, 
la cimitirul din Sân- 
tandrei. Dumnezeu ,s-o 
odihnească! Familia.

(921834)

•  Suntem alături de 
Dura Dorin şi Ştefu 
Doina Ia greaua dure
re pricinuită de dece
sul mamei lor şi trans
mitem pe această ca
le sincere condoleanţe 
familiei îndurerate. 
Colegii de serviciu de 
la Primăria Zam.

(921850>

comemorări

•  Ginerele Tudor Io- 
nescu şi sora Eliza Io- 
neşcu, cu profundă du
rere anunţă împlinirea 
a şase luni de zile de 
la decesul mamei şi 
respectiv surorii, cea 
care a fost

MARJA CORCIU 
Ceremonia de paras

tas va avea loc la Ci
mitirul Ortodox din str. 
Eminşscu, în 26. 09. 
1993, la orele 11,30. 
Dormi în pace, scum
pă soră şi mamă.

(921835)

•  Reamintim celor 
care au cunoscut-o şi 
care au iubit-o că au 
trecut 6 săptămâni de 
la dureroasa ‘ despăr
ţire de draga noastră 
soţie, mamă, soacră 
şi bunică

SIDEA LIVIA (LILA)
Comemorarea — diţmi- 
nică, 26 septembrie 
1993, la Cimitirul din 
Bejan. (921323)

•  Ce frumoasă ne-a 
fost copilăria împreu
nă şi ce tristă e amin
tirea acum, când sa 
împlinesc şase săptă
mâni de când ne-ai pă
răsit pentru ' totdeau
na dragă, '

a v r a m ic a  co jjn ea
din Târnava, la numai 
19 ani. Vei rămâne veş
nic in inimile îndure
rate ale prietenilor. 
Marius, Stelică şi Do
rina. -  (921808)

•  Astăzi, 26 sep
tembrie, se împlinesc 
şase săptămâni de la
crimi şi suspin de când 
ne-a „părăsit _ pentru 
totdeauna, printr-q 
moarte fulgerătoare, cel 
care a fost scumpul 
nostru fiu
AVRAMICA VICTOR 

CORNEA
la numai 19 ani. Cu 
adâncă durere în ini
mile noastre, părinţii - 
Victor şi Ileana nu te 
vom uita niciodată. 
Fie-ţi ţărâna uşoară 1 

(921533)

•  Pios omagiu Ia 
împlinirea a 8 ani de 
la dispariţia dragului 
nostru soţ şi tată 
ing. MIHAI ŢIŢEI 
Amintire veşnică.

(921808)

•Se împlinesc şase 
luni de când ne-a pă
răsit iubita noastră 
fiică, soţie şi mamă

MARCELA GRECU
O purtăm mereu în 

gândurile noastre. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace î Familia An- 
tOnescu. (921837)

OFICIUL JUDEŢEAN DE CALCUL 

HUNEDOARA- DEVA

Anunţa începerea înscrierilor 
pentru o nouă serie a CURSULUI DE 
CONTABILITATE • INFORMATIZATĂ CU 
data de 20.09.1993

Durata ; 6 luni (10,1993 -04.1994)
Susţinerea cursurilor este 

asigurată de către lectori universitari, 
cu specializare şi atestare în noul plan 
deconturi.

Diplomele sînt acordate de C.P.I. 
Bucureşti „şi recunoscute de Ministerul 
Ştiinţei şi Invăţămîntului.

U.M. CUGIR

Organizează licitaţie publică în ultimă zi 
de joi, ora 12, din fiecare lună a anului curent, 
pentru vânzarea de mijloace fixe şi închirierea 
spaţiilor disponibile rămase de la licitaţia pre
cedentă.

La'licitaţia următoare, care va avea loc joi, 
30. 09. 1993, se licitează si motoscutere din do
tarea „SERVICELOR" din ţară a U.M. Cugir.

Informaţii suplimentare se poţ primi zil
nic, între orele 9—15, de la Serv. M.E-, telefon 
096/752420, int. 160 sau 096/753231. (773)

S.C. „DECEBÂL“ S A. DEVA 
(fosta Industria Cărnii)
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Vinde din stoc, la licitaţia, . părţi compo- \ 
nente rezultate din dezmembrări, astfel: |

9 saşiu autovidanjă — se află la abatorul ) 
■Haţeg.  ̂ .. V

•  cabină autovidanjă — se află la abatorul ţ
Haţeg )

9 rezervor autovidanjă — se află la aba- i 
torul Haţeg «

•  saşiu camion SR. 113 — se află la aba- j
torul Haţeg }

•  cabină trailer — se află la abatoarele)
Livezeni şi Haţeg I

•  saşiu trailer — se află la abatoarele Ha- f 
ţeg şi Livezeni

9  semiremorcă trailer animale — s® află 
la abatoarele Haţeg şi Livezeni.

Licitaţia va avea loc la data de 8 octom- ; 
brie 1993, ora 10. /

Informaţii suplimentare la telefoanele: J 
611760, 611761, interior 36, serviciul transpor-) 
turi sau la sediul societăţii, din Piaţa Unirii,) 
8, Deva. (772))
___________ -________________________  )! ■ . .

S.C. „B.A.D.P.S.“ S.A. DEVA [
cu sediul în Deva, $tr. E. Gojdu, nr. 79 )

Organizează licitaţie pentru locaţie de ges
tiune, în conf. cu H.G. 1228/90 şi H.G. 140/91, 
pentru următoarele obiective:

9 atelier tapiţerie

9 autocoloana Rusca Montană 
9 atelier reparaţii auto

9 autocoloana Deva

9 staţie alim. comb. IncintăI Licitaţia va avea Ioc în data de 25.-X.i993, 
ora 10, la sediul societăţii.

Documentaţia poate fi cumpărată la sediul 
unităţii, telefoane: 627115, 627109, 627112.

(0921780$
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