
Anu! V •  Nr. 976 •  Sâmbătă 9, duminică 10 octombrie 1993 8, pagini •  30 iei

•  Viena. In cursul 
după-amiezii de -ieri, 8 
octombire a.c., la Viena 
s-au deschis lucrările la 
nivel înalt ale Consiliu
lui Europei. Este prima 
reuniune la acest nivel 
din istoria comunităţii 
europene. Pentru Româ
nia reuniunea are o sem
nificaţie deosebită. După 
ce cu o zi înainte âu fost 
semnate documentele de 
aderare a ţării noastre la 
Consiliul Europei, ieri, 
delegaţia română a fost 
prezentă la Viena ca 
membru cu drepturi de
pline al acestui înalt fo
rum paneuropean. Deci, 
un moment istoric ţi.pen

tru România, ţara noas
tră este reprezentată de 
preşedintele României*. 
Ion Iliescu şi de minis
trul afacerilor externe, 
Teodor Meleşcanu. Reuni
unea se încheie astăzi. 
(G.P.)

•  CIUDAD DEJUEXI- 
CO. Pentru prima dată, 
în Mexic au fost născuţi 
septuplii — transmit a- 
genţiile France Presse şi 
Itar-Tass. Maria • Luis 
Ortega. în vârstă de 26 
de ani, a născut prin 
cezariană, Ia un spital din 
capitala mexicană, patru 
fete şi trei băieţi, cân
tărind fiecare între 650 
şi 750 de grame.

Potrivit medicilor, sta
rea sănătăţii mamei şi a 
nou-născuţilor este sa
tisfăcătoare.

— Domnule Ioan Stoica, 
pentru început v-am ruga 
să faceţi câteva precizări 
despre persoana dvs. Cine 
sunteţi de fapt şi ce re
prezintă Jocul „Caritas** ?

— înainte de toate este 
bine să se ştie : CARITAS- 
ul nu este un joc, ci un cir
cuit de întrajutorare. Joc 
este, bunăoară, dacă ne 
ducem la loz în plic. Tra
gem un loz şi vedem : u- 
■nul câştigă, cinci nu. Ca- 
ritasul este im circuit de 
întrajutorare, în care toată 
lumea câştigă, chiar dacă 
cineva, ulterior, se retra
ge dini circuit.
■ Şi acum, întrebarea dum
neavoastră, care mi se pu
ne de un an şi cinci luni. 
Şi culmea, mi se pune nu
mai de ziarişti. -

Stoica Ioan mă numesc. 
M-am născut în comuna 
Soarş, în apropiere de Fă
găraş. Vreau să vâ spun 
că sunt un om al cifrelor, 
de meserie contabil. Exis
tenţa mea nu poate fi con
cepută fără ele. Am aproa
pe 54 de ani. Sunt căsăto-" 
rit, am doi băieţi, ambii 
studenţi la Universitatea 
Gheorghe Bariţiu din Bra. 
şov. Cel mare este student

la relaţii economice inter
naţionale iar cel mic la 
cibernetică. Locuiesc în 
Braşov, iar de când a în
ceput acest circuit; sunt ca 

. melcul, cu casa In spina-

Interviu cu dl IOAN 
STOICA, patronul fir
mei,

re. Două-trei zile la Bra
şov şi 2-3 luni la Cluj.

Sunt un om absolut nor
mal, nu sunt o legendă, nu 
sunt un mit, nu sunt o 
excepţie lăsată de Dumne
zeu pe pământ. Sunt ase
menea oamenilor din De
va; Hunedoara sau de ori
unde.

— De unde v-a venit i- 
deea,. ,,Carifas**-ului ?

—- Această idee mi-a ve
nit în urmă cu mulţi anii 
Eu m-am născut cu cre
zul in Dumnezeu, şi în oa
meni. Şi -Scriptura spune 
să-ţi ajuţi aproapele. A- 
cest lucru m-a determinat 
să gândesc acum, în aceas
tă perioadă grea, cum să 
ne ajutăm unii pe alţii.
;ş* La baza acestei idei 

"a existat un model sau a

N.R. Menţionăm că redacţia ziarului „Cuvântul li
ber*' Deva nu este angajată în nici un fel în jocul — 
„circuitul** — fenomenul „Caritas** Cluj, nu'i face pu
blicitate, nu are vreo răspundere sau implicare in e- 
xistenţa şi in dcstineie sale.

Ne informăm doar cititorii asupra realităţilor vio4' 
ţii, impUcit asupra elementelor de ultimă oră din „ce
lebra** familie „Caritas** Cluj.
V 'Fiecare cetăţean cu banii săi poate face tot ce 
doreşte.

Î N T Â L N I * ®

Ieri, colectivul S.C. Casa de presă şi editura „Cu
vântul liber** S.A. s-a întâlnit, la restaurantul „Udo**, 
cu personalităţi ale judeţului, colaboratori apropiaţi 
şi prieteni de breaslă la o discuţie de cooperare fi 
afaceri. (D.G.)

O Expoziţie. Pentru 
grupul de prietenie din 

- Franţa, care a întors vi
zita celor din Călan, s-a 
organizat lâ Casa de. cul
tura din oraşul nou o ex
poziţie cu articole reali
zate în atelierele meşte
şugăreşti ale cooperativei 
„Streiul**, cât şi cu bro
derii ale secţiei din Boşo- 
rod, aparţinând Coopera
tivei „Haţegana** din Ha
ţeg, S-au bucurat de . a- 

precieri numeroase articole 
vestimentare şi broderii 
pentru fantezia modelelor, 
dar şi pentru .preţul 
modest. (E.S.)

O diversificare.
Căutând no] resurse pen
tru venituri, salariaţii de

S i**-***------ ---------------

la „Agramec** Geoagiu 
realizează diverse presta
ţii cum sunt: reparaţii de 
autoturisme şl autocami
oane, confecţionarea de 
remorci, pluguri şi alte 
utilaje, folosind în acest 
scop şi materiale aduse 
de către beneficiari, (N.T).

© UN VIITOR PĂRU.
In frumosul centru al o-, 
raşului Simeria, din ini
ţiativa primăriei şi a 
unor oameni de suflet s-a 
început amenajarea undi 
viitor parc unde va fi 
amplasată şi o statuie a 
cărţii. Când totul va fi 
gata, simerienii vor avea 
cu ce se mândri. (S.G.)

fost o idee originală?
— A existat un model, 

insă a existat şi o idee a 
mea. Dar acestea puse una 
lângă alta, şi nu numai, 
m-au determinat să gân
desc şi să pun pe hârtie 
acest circuit.' Haideţi să vă 
spun cu exactitate despre 
ce este: vorba. Din 11 mai 
1987 şi până în 29 noiem
brie 1991 am muncit Ia a- 
cest circuit, care este să
nătos, fără fisură, nu este 
o cacîalma, nu este o es
crocherie, nu se spală bani 
murdari, cum scrie o parte a 
presei, nu sunt banii Iui 
Ceauşescu sau ai Comitetului 
Central, nu sunt banii 
KGB-ului sau ai Mafiei 
italiene ori americane. Eu 
am scos aici banii oameni
lor. OmuJ a venit la „Ga- 
Titas“ benevol. Iar banii 
i-a avut din salariu; din e_ 
conomii, bani care s-au 
multiplicat ulterior prin in
termediul acestui circuit. 
Cu banii câştigaţi de la

CORNEL POENAR

SFINŢIREA BISERICII ORTODOXE 
DIN CINCIŞ

Duminică, 10 octombrie a.c., locui
torii din Cinciş şi, alături de ei mul 
ţirnea de oaspeţi veniţi din pidurime şi 
din întreaga ţară, vor__ trăi un moment 
cu adânci semnificaţii in viaţa spiritua
lă ,tn crezul lor religios. In această zi 
va avea loc sfinţirea Bisericii Ortodoxe 
din localitate, lăcaş sfânt a cărui con- 

• strueţie a durat 28 de ani. începând cu 
ora 8 se vor oficia slujba de sfinţire a 
apei, iar de la ora 9, slujba propriu-ztsă 
de sfinţire a. bisericii, zidire monumentală 
înaltă de 27 m. După Sfânta Liturghie, cre
dincioşii din localitate vă invită la o 
pomană tradiţională, cu un colac şi un 
pahar de vin, iar după.masă, la un pro
gramartistic. (M.B.)

INTERVIU „CARITAS**
LA TV DEVA . /

Duminică dimineaţa, în cadrul emi
siunilor ŢV Deva (ora 6 — programul 1, 
ora 10 — programul II) va fi difuzat un 
interviu cu dl Ioan Stoica, patronul 
circuitului de întrajutorare „Caritas“
Cluj-Napoca.

ASISTENŢA RUTIERA

Staţiile de asistenţă rutieră din Deva, 
Petroşani şi Hunedoara ale AC Ii asigu
ră sâmbăta şi duminica, între orele 8— 
17, asistenţa tehnică rutieră pentru mem. 
brii A.C.R.

TÂRG
Duminică, 10 octombrie 

vite la Şoimuş.
târg de

DUMINICA, TOATE DRUMURILE 
DUC LA... CERTEJ

In etapa a VUl-a din Divizia C, ca
pul de afiş este întâlnirea dintre MI
NERUL CERTEJ şi MUREŞUL DEVA. 
Deci, drumurile susţinătorilor deveni 
şi ai celor din împrejurimile Certejului 
duc la stadionul din această frumoasă 
localitate minerească.

Spectatorii din Brad, Orăştie, Călan 
şi Hunedoara îşi pot urmări favoriţii 
pe propriile stadioane. Toate meciurile 
au loc duminică, începând de la orele 
ii. (S.C.) :V\:; ;■;
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MANAGERI:
DIRECTOR GENERAL 

T ra lan  OARGA

DIRECTOR GEN. ADJ. 
M lh ilfan  P.M1HĂLŢAN

DIRECTOR EXECUTIV 
Io a n  ALBU

:;.R__ T.I.M. -S.A. este o soci cute 
peaeţiunîcuoexpenenţâîn execuţia 
lucrărilor de pottrucţii - montaj dc 
peşte 45 ani, fiind continuatorul 
trustului T.I.M. Braşov.

T.I.M. - S.A. îşi desfăşoară 
activiatea în 6 (şase) judeţe din 
Transilvania, dispune de o forţă de 
muncă superior calificată, are o 
dotare tehnică corespunzătoare, 
laboratoare PRAMşi GAMA, ateliere 
de proiectare, ateliere pentru 
construcţii şi confecţii metalice, şscoli 
pentru calificare în toate meseriile.

T.I.M. - S.A. este autorizat 
ISCIR, IRE Şi în execuţia şi 
proiectarea instalaţiilor pen tru gaze 
naturale de presiune medie şi lucrări 
de instalaţii în mediu Ex.

T.I.M. * S.A. execută 
proiecte tehnice, documentaţie de 
execuţie (DDE-uri) pentru toate 
Categoriile de lucrări.

T.I.M.-S. A. execută 
lucrări la persoane fizice, societăţi 
cu capital de stal şi cu capital privat. 
** • preţurile de execuţie sînt 
scăzute; negociabile, sau stabilite

prin licitaţie publică.
Noi executăm lucrările la 

termenul dincontract şi lacaliutea 
cerută de normative.
T.I.M. - S.A EXECUTĂ NUMAI 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ; 
■Lucrări de construcţii 
fâsc şi vile particulare la cheie 
-Reţele termice pe esteade şi în 
'Canale ■ x
-Instalaţii dc încălzire centrală
- Instalţiide gaze naturale, reţele 
stradale, interioare,branşamente

• Şuţii ţi posturi de reglare gaze 
naturale

- Reţele dc alimentare cu apă 
(potabilă şi industrială)

- Staţii de tratare ape
- Staţii de epurare ape 
-Instalaţii sanitare
- Monuj cazane pentru abur, âpâ 
supraîncălzită şi apa caldă

-Instalaţii sub presiune
- Instalaţii de ridicat şi transport 

grinzi metalice în căi de rulare
» Instalaţii electrice pentru; 

acţionare consumatori de forjă, 
iluminat, comenzi de interblocaje

• Instalaţii de auiomauzare pentru; 
procese rapide, procese lente, 
automate programabile 
- Posturi şi şuţii de transformare 

fReţele electrjceaepeneşi subterane I 
pini la tensiupi de 20 K\V- inclusiv I 
-Instalaţii <fcven blare şi condiţionare ] 
a aerului

• Confecţii construcţii meulice
- Aparauje electrice tablouri electrice ] 
diferie

- Lucrări de lalrorator GAMA şi 
PRAM

- Lucrări de verificări metrologice 
(forţe, presiuni, debite, mărimi 
electrice şi magnetice, rezistenţe)

ACTIVITĂŢI DE SPECIALITATE:
• Asistenţă tehnică, expertize, Con

sulting, bilanţuri tehnice, 
energetice, prognoze, studii de 
fezabilitate

Lucrările se execută pe bază 
de comandă fermă sau contracte cu 
termen.
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M e s a ]  d e  p r i e t e n i e  
a d u s  d e v e m l o r  

d e  p o ş t a ş i  e n g a z i  -
Trei membri ai Poştei 

regale din Milton Keynes 
au făcut în aceste zile o 
vizită la Deva şi în alte 
localităţi din judeţ. Mi
siunea celor trei — Phi- 
llip Fielding, Andrew John 
LukeDunneşi George Ba
ker — a fost de astă dată a- 
semănătoare meseriei. Şi 
anume de a aduce un 
mesaj de prietenie, ma
terializat sub forma unui 
dar — simbol, un tablou 
cu plicuri filatelice pur
tând timbre speciale de 
colecţie, deci cu o valoare 
mare. Au ţinut să ofere 
acest dar primarului De
vei, dl. Ovidiu Hagea, an- 
gajându-se sâ transmită 
intenţia dumnealui de a 
avea relaţii de colaborare 
mai strânse cu oraşul en
glez, primăriei din Mil
ton Keynes.

Lucrătorii poştei regale 
vin la Deva, mai exact 
la Asociaţia Handicapaţi
lor Neurorhotori, de doi 
ani. Vizitele precedente au 
fost însoţite de ajutoare 
pentru handicapaţi. Acum 
instituţia la care lucrează 
nu le-a mai putut asigura 

£ maşinile necesare trans- 
|  portului, fiind mai multă

nevoie de ajutor în Bos 
nia. Totuşi ei n-au renun-' 
ţat să-şi viziteze prie
tenii şi, fiind în conce
diu, au făcut deplasarea 
pe cont propriu. Cunosc 
desigur şi englezii ade
vărul că ochii care nu se 
văd se uită. Şi, apropo de 
vedere, în timpul întâl
nirii de la primărie, cei 
trei englezi şi-au expri
mat regretul că produse 
româneşti de calitate — 
mobilă, articole din mar
mură. cristale — pe care 
ei le-au remarcat în vi
zitele anterioare, nu sunt 
cunoscute pe piaţa lor 
De altfel intenţionau să 
cumpere asemenea articole 
pe care să le valorifice 
acasă spre a-şi cumpăra 
un camion propriu cu 
care să poată transporta 
pe viitor ajutoare pentru 
asociaţia de handicapaţi 
din judeţul nostru. Pen
tru că ei speră ca prie
tenia între locuitori ai 
foarte tânărului oraş en
glez Milton Keynes, un 
satelit al Londrei, şi de
veni să dureze încă mulţi 
ani de-aeum înainte.

V. ROMAN

ŞTIRI DIN HAŢE6
PENTRU IARNA 

CARE VINE

Să nu se mai repete ceea 
te a fost în iarna trecută, 
când multe apartamente 
din blocurile Cartierului 
Aurel Vlaieu din Haţeg 
ju fost lipsite de încălzi
re, conducerea R.A.G.C.L. 
Haţeg a luat din vreme 
măsuri „pentru iarnă”. A- 
dică, locatarii să aibă în 
casele - lor căldură, apă 
caldă, apă rece. Nu s-au 
încheiat lucrările, dar ele 
sunt tac desfăşurare. Să 
sperăm eâ nu ne va prinde 
Crăciunul...

î DIMINUARE*
; RESTANTELOR

Eâ cele mai multe aso
ciaţii de locatari, progra
mele de lucru sunt res- 
oectate. Cetăţenii se pre- 
ziiftă cu regularitate, ÎŞfe 
achită cheltuielile. Dar... 
La? unele birouri ale aso
ciaţiilor de locatari, uşile 
iudţ mereu încuiate.- Au 
:reseut restanţele la mulţi

. v —v ■
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OMUL — da, cu Utere mari, 
despre care scriu aceste rânduri 
este un oropsit al soartei — Ovi- 
dluj'lorin Deac. Când avea cu 
câteva luni peste un an, a dat nă
pasta, nenorocirea, suferinţa pes
te trupul şi sufletul lui. Bolnă- 
vior, părinţii l-au dus la doctor. 
Un diagnostic, o injecţie rău fă. 
cută l-au lăsat cu picioarele pa
ralizate. De atunci umblă în cârje. 
Are inimă, suflet şi multă încre
dere în viaţă. Şi viaţa a ţinut şi 
ţine cu cei tari. Şi cu Ovidiu- 
Florin Deac.

...Ne povesteşte : Mutm născut 
in Clui, în Mărţişor 15. în anul 
1955. Tata era soldat, mama asis
tentă medicală. După o vreme, 
tata fiind din Brâznic, ne-am mu
tat la Deva, în anul 1957. Am 
făcut şcoala elementară la Lăpus. 
nic şi la Deva. Apoi Liceul „De- 
cebatm la Deva. Un an am fost 
student la Facultatea de Drept 
din Sibiu.

— Dar boala- nu v-a cruţat.
— Nu. După o intervenţie chi

rurgicală a uţţor mari specialişti 
am ajuns să umblu pe picioarele 
mele, independent. O vreme~.

Aţi învăţat şi meserie î

— Da. La Craiova. Blănărie şi 
croitorie. Nu m-am dat bătut ta 
faţa necazurilor vieţii, care ou 
fost groaznice pentru mine. Să 
umbli în cârje.„

— Dar ca o fire optimistă ce 
sunteţi, ce bucurii aţi mai trăit ?

— Când au venit pe lume co. 
piii mei Bogdan şi Alexandra. 
Aşa, fără picioare, cum mă vedeţi, 
cu cârjele sub braţe, am realizat 
lucruri frumoase în viaţă. Casă, 
maşină, copii frumoşi, cuminţi. 
Bogdănel este in clasa a 11-a, A- 
lexandra la grădiniţă. Cu mama 
lor mereu alături, soţia Aurica.

...Dialogul de sufleţ şi inimă cu 
acest OM nu s-ar putea sfârşi 
niciodată. Este o raritate in via
ţa noastră omenească. Nu are pi. 
doare. Umblă în cârje. Din anul 
1990 are cea mai frumoasă uni
tate de alimentaţie publică din 
Deva. pe Bulevardul M. Kogălni- 
ceanu. Aşa, cu necazurile pe care 
le are, se duce după marfă, orga
nizează buna aprovizionare, buna 
servire, ordinea în localul său.

Tăria de a învinge în viaţă 
este crezul acestui OM — Ovidtw- 
Florîn Deac. O pildă pe care mulţi 
dintre noi ar fi bine să o respec. 
tăm.

. GH. JU NEGREA

locatari pentru că admi
nistratorii sunt mereu lip
să_

Listele de plată ale Aso
ciaţiilor de locatari, 20 la 
număr, se cer afişate până 
cel târziu la 15 ale fiecărei 
luni Dar cei mai mulţi 
dintre administratori nu 
se conformează acestor ce
rinţe. Le aducem aminte...

PASIUNE PENTRU 
SEMENII NOŞTRI

De peste un sfert de 
veac. dna dr. Melania Her- 
bai, specialistă ta cardio
logie. este cunoscută, apre-, 
ciatâ. iubită în toată Ţăra . 
Haţegului şi mult mai de
parte. Motivele sunt sim
ple — şi-a făcut datoria 
cu pasiune, cu sufletul şi 
inima.

...Multe vieţi au fost 
prelungite, salvate, pentru 
că dna dr, Meiania, Ser
bai a fost mereu la dâto- > 
rie. Şi este. Mulţumim!

GII. I. NEGREA,
NICU SBUCHEA. 

colaborator ? v

Le întâlneşti peste tot, 
mai multe la un loc — 
căci umblă în cârduri, 
precum anumite păsări 
de la care şi-au luat şi 
porecla —- şi vorbesc ta-

şi nu se lasă până nu , 
obţin ce vor. După ce fac 
treaba asta, aruncă peste 
cei pe care i-au păcălit o 
privire sfidătoare şl se 
îndepărtează fâlfâindu-şi

Ţigăncile

re şi iute de parcă se fustele. De unde o astfel 
ceartă. Dar nu se sfădesc, de atitudine sau compor- 
ci aşa li-e vorba — re- tare ? Să vină de la cei 
pezită. Nu acest fapt îi ce păstoresc oamenii cu 
deranjează pe cei ce vin chipuri măslinii ~  Măria 
ta cOntact eu ele şi nici Sa regele Cioabă sau în
făptui că umblă cu rochii ălţimea Sa împăratul 
lungi şi creţe, puse una iulian ? Nu se ştie şl, 
peste alta, ci o anumită de fapt, idei nu. contea- 
comportare şi anume zâ. Par o întrebare se 
ceea de a se aşeza, peste ridică: de unde are mi- 
tot, ta faţă. La pâine, la ceastă minoritate destul 
legume şi fructe, la mie- de numeroasă ta România 
zeluri ş.a. nu stau nieto- — se zice câ-i mai mare' 
dată la rând, sau la coa- decât cea maghiară —• 
dă — cum ne-au obişnuit atâţia bani, îpţrucât ntţ 
tovarăşii să ne punem -*■ prea asuiiă ' pe uneltele 
ci se duc în faţă, la vân- muncii ? laţ# un mişte# 
zâtoare şi cer cu voce .ce ar putea fi’ dezlegaţi 
tare ce se dă acolo. Lu- dar, suntem siguri, nht 
mea le vede şi le apos- meni m| este interesat, 
trofează, dar ele nu ba- în e-i afla. : j
gă în seamă treaba asta TRAÎAN BONDOR

{Urmare din pac I)

,Cari tas” omul îşi poate 
mifp&ră un televizor 60- 
or,- un congelator, o mo- 
oilâ, o maşină sau îşi re- 
’.olyă.alte probleme nece
sar* pentru familia sa.
- -4 Sediul societăţii este 
la Srăşov., Cum se explică 
că Activitatea de bază se 
desfăşoară la Cluj?

—» Activitatea de bază 
este la Braşov. Acolo este 
sedhll firmei mele, pe ca
re am înfiinţat-o, la 14 
aprilie 1992. La Cluj, Dej, 
Gherla, Turda şi Făgăraş 
sunt agenţii. Că, la Cluj 
are o mai mare amploare, 
este altceva. Lucrul mă 
bucură. Pe lângă clujeni, 
pe care-i stimez foarte mult. 
au venit oameni şi din 
alte judeţe. Luna iunie, pe 
care o plătim acum, în
sumează 68 la sută clujeni 
dintre cei înscrişi — peste 
850 000 persoane fizice. Hu 
nedoara, pot să vă spun 
că ocupă un loc foarte fru
mos, un loc excelent. Dar 
aici, la „Carhaş" simt oa
meni de peste *r ■- câş
tigă. Plata lumi iulie o

f  I t C L L  —  M f r W L m t t t L

a d t»  (lmlLull
vom începe din zilele ur
mătoare. Ponderea mare 
deţinând-o tot Clujul, a- 
poi Mureşul.

— Din câte am înţeles, 
în ultimele luni, prezenţa 
hunedorenilor este destul 
de masivă la Cluj.

— Aşa este.
— V-aţi gândit să ve

niţi in sprijinul hunedore
nilor, mă gândesc Ia o a- 
genţie, la Petroşani, Deva 
sau altundeva? '.

— Deocamdată, nu. Anul 
acesta nu este' cu putinţă. 
Dar, după 1 ianuarie, sun
tem dispuşi să ne îndrep
tăm paşii şi spre alte lo
calităţi, Am în vedere Va
lea Jiului, Hunedoara. Ti
mişoara, Moldova, Olte
nia. acolo unde forţele şi 
timpul ne permit.
- Ziarul „Mesagerul 

transilvan" soseşte uneori 
f* îşH-r:' e mulţi oameni 
se regăsesc în liste in a-

ceeaşi zi când trebuie şă 
ridice banii sau chiar mai 
târziu. V-aţi gândit la vreo 
îmbunătăţire în acest sens ?

— In primul rând zia
rul nu este al firmei „Ca- 
ritas“. Este un ziar inde
pendent. Avem semnale că 
ziarul va apărea. în perioa
da următoare în timp util. 
La început au fost unele 
decalaje cu plăţile, dar pe 
care le vom reglementa.

— Sunt persoane care 
se plâng câ unii dintre oa. 
menii dumneavoastră se 
poartă urât cu deponenţii. 
Aş vrea să vă întreb dacă 
dumneavoastră aţi luat, 
personal, vreo măsură îm
potriva acestora.

-— In jurul „Caritas“-u- 
lui, pe lângă presă care 
muşcă de vreo 5—6 luni 
de zile, muşcă mâna Întin
să — România liberă. Azi. 
Tribuna ArdSalu’tH. .să nu 
mai vorbim de Evenimen-

S-A DESCHIS LA DEVA 1

Librăria anticariat
u

I  
I

„M U! U lii W lll.fc, |
Pe strada 1 Decembrie din Deva, lângă Teabrul I  

de Estradă, s-a deschis ieri o nouă librărie. Este •  
vorba despre librăria-anticariat „Garant" S.R.L. (di- I  
rector dna Mana Besoiu). Unitatea este orientată ta f 
difuzare de carte: apariţii ale Editurii „Humanitas", I  
beletristică, carte pentru elevi, albume de artă. Intr-o f 
ţinută grafică de excepţie, ale Editurii „Taschen”. I 

Se pare câ această zonă a municipiului este pre- } 
destinată cărţii Şi culturii, timp de ani de zile func-! 
ţionând, vizavi, librăria „M. Eminescu". î

In atenţia persoanelor care lucrează aici stă ser-] 
virea promptă a elevilor Liceului „Deeebal“ şi ai, 
celorlalte şcoli din apropiere. (E.S.)

tul zilei,* care muşcă fn- 
eontinuu dar, pe de altă 
parte, simt băgaţi in „Ca- 

. rita»“ până aici (adică & ■ 
nă-n gât) — îşi fac apariţia 
diverse persoane străine 
„Caritas*-ului, dare lac 
promisiuni, uneori punân- 
du-şi pe mână banderole 
pe care scrie PAZA. Gr, 
oamenii mei au semne dis
tincte — un ecuson pe ca
re scrie „Caritas", cu fo
tografie. Au fost însă câ
teva fete care au răspuns 
pe un ton nepoliticos unor 
oameni. Munca non-stop 
nu este uşoară şi aceasta 
nu ca să le scuz, dar acolo 
unde am aflat asemenea 
lucruri, le-am curmat ime
diat. Vă pot spune că Jn 
4—5 săptămâni au plecat 
18 fete din acest motiv. În
lătur tot ceea ce poate crea 
neacurateţe.

(Partea a doua a inter
viului va fi publicat in 
ziarul nostru de marţi).

IN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Lupta „oarbâ“ dună puncte?
După cinci etape ta rul Ghelari 3—2. Partida 

Campionatul judeţean, Recolta Rapolt — E.G.CJL 
seria Valea Jiului, pe Călan s-a încheiat cu scd- 

- primul loc se află Favior rul de 2—1 după tm meci 
OrăşţieT,, condusă de dl în care gazdele au căutat 
Popa şî se dovedeşte a prin diferite mijloace 
fi decisă s# revină în de-a dreptul huligpţiiee 
Campionatul Diviziei C să-şi adjudece victoria.
— faza judeţeană, reali- Conduşi la pauză CU 1—9,
zând 8 puncte din patru jucătorii formaţiei gazdă, 
meciuri şi uri golaveraj alţii din conducerea e- 
de excepţie : 41—1.! chipei sau din rândurile

In etapa trecută s-au unor „suporteri" au fo- 
taregistrat următoarele fesit forţa şi asupra bri- 
«ezuitate: Artemisa Hă- S&zii de arbitri — care 
rău — Recolta Băciaâu fost fugăriţi, na nu- 
1—0; Favior J Clrăştie. — ‘ mai pe teren, dar şf pe 
Mureşul Uroi 16—0 ; şosea (’), au fost bruta-
Gloria Bretea Română “ za^, V . Comisia
— ir nrf,»™ „ o , de disciplină a Asociaţiei— Favior II Orăftie 2—2-? judeţene de fotbaF va
Victoria Dobra — Mine- stabili măsurile cuvenite.

CLASAMENTUL'î r ; * i

E FAVHMi ORAŞTIE ; f 4 0 0 41 1 8
2. Recolta Rapolt 5 4 0 1 16 8 8
3. Victoria Dobra 5 4 0 1 10 11 8
4  Gloria Br. Română ,'-s- 3 1 I 16 11 9
5. Favior II Orăştie 5 2 1 2 16 13 5
6. E.G.C.L. Călan 4 2 0 2 21 5 4
7. Mecanizatorul St. 4 2 0 2 26 12 4

1. Min. II Ghelari 4 2 0 2 8 15, 4
9. Artemisa Hărău 4 1 0 3 40 2

M. Recolta Băcia 5 0 0 S 4 14 •
IE Mureşul Uroi 5 0 0 5 4 36 0

! Etapa următoare şi brigăzile de arbitri: Recolta 
Băcia — Mecanizatorul Sântandrei (Iacob, Chifor, 
Suciu) ; Mureşul Uroi — Artemisa Hărău (C. Popescu, 

\ Pană, B. Popescu); Favior II Orăştie — Favior 1 O- 
t răştie (Mândru, Dănilă, Clinei); Minerul Ghelari II — 
! Gloria Bretea Română (Capră, Banc. Costea); EGCL 
1 Călan — Victoria Dobra (Medrea, Sebeş, Ilincea). Re- 
1 col ta Rapolt stă. _ fi - '{ VASILE NEMEŞ,
* : colabMAtor



cosmzeaNa
Se vorbeşte şi se scrie 

mereu despre „criza' cui* 
beii*. Cred că e o alarmă 
falsă.. Trăim cu toţii un 
soi de psihoză, văzând 
peste tot crize, chiar şi 
acolo unde nu sunt. Cul
tura există şi con tinuă să 
«ie reproducă sub ochii 
noştri, căci adevăraţii 
creatori, fie că sunt ar
icii fie oameni de ?*I%p- 
ţă sau oameni ai şcolii, 
îşi văd de vocaţia lor, 
orice s-ar Întâmpla, pen
tru simplul motiv că alt
ceva nu ştiu să facă. Un 
argument posibil printre 
multe altele in sprijinul 
acestei afirmaţii este $1 

acela câ niciodată n-au 
existat pe piaţă nuri mul
te cărţi decât Uzi. Şi, in 
ciuda aparenţelor şi a o- 
piniei comune, nu ma
culatura predomină in 
această abundenţă. Qriza 
<Hl este a culturii, ci a . 
mijloacelor ei de propa
gare, ceea ce este cu to
tul altceva. Dar despre 
toate astea «tentă să diş- 
cutăm pe larg cu alt pri
lej. Deocamdată mă în
cumet să vă reţin aten
ţia cu o proaspăt apăru
tă şi. foarte interesantă 
carte pentru copii. Inte
resantă pentru copii, dar, 
in egală măsură, şl pen-

„Pictură
românească

CONTRAPUNCT

Un eleia tncheiat
tru educatori, ca uj* «til 
mijloc auxiliar de lucru. 
Apariţia ei constituie şt 
ca o dovadă că scriiterii 
işi urmează, orice s-«r 
Întâmpla, ţmeşpt $**#- 
torul este de date iceas- 
ta Vladimir Fap Mârea- 
nu, iar noua sa carte, •- 
părută rccent, in excelen- 
te condiţii grafice, la 
Editura Transpres din 
Sibiu, . se intitulează 
resmele câmpului.

Când in 1981, Vladimir 
Pop Mâreanu debuta cu 
volumul O poveste ca 
Primăvara, nu bănuiam 
că evoluţia sa viitoare 
va fi determinată de un' 
plan de perspectivă gân
dit in toate detaliile sa
le. Cu Livada apoi (1988) 
un inspirat breviar liric 
p niool, şi ca -Cântecul 
biruinţei (ISriSX o carte 
dedicată pădurii, inten
ţiile autorului âu deve
nit tot mai limpezi: ei 
îşi elabora cărţile cu 
ritm şi calm, pe temeiul 
unei viziuni unitare, in
tegratoare, urmărind nu 
atât divertismentul şi

detectarea estetică, d, Ir. 
primul rftnd, educaţia în 
spiritul respectului faţă 
da natură. O confirmă 
şl recenta apariţie, Mi- 
rwadi câmpnteî. cu ea- 
- w se tocftela. de fapt, 
întregul ciclu. Cartea se 
deschide cu amplul poem 
Oteapia, priviră panora- 
adcă dar şi toartei, pi
p i la nivelul mitologii» 
ter, asupra temei de ba
tă. Urmează tetei. pan* 
ritte, de asemenea i«*a- 
nteoaa mici breviar# U- 
rico-botanice, dedicate 
ptenteior de câmpie. Cea 
mai răsfăţată, cum a şi 
firesc, c grâul, născător 
ai afintei pâini, evocat 
la tetei petecii. Se suc
ced apoi celelalte cerea
la yl ridăcinoasele, iar 
fii oria din urmă prittci- 
paiete plante 'ah- florei 
spontane, astfel Incit, te 
final, câmpia rămâne în 
conştiinţa micului cititor 
ca un univers distinct, 
deosebit de livadă sau 
de pădure prin persona
litatea plantelor care-1 
populează. Îmbinând Uti-

X i i

‘....

contemporană
In incinta Bibliotecii ju

deţene Deva s-a organizat 
o -expoziţie cuprinzând 
carte de artă, purtând ge
nericul „Pictura româ

nească contemporană*'. Sunt 
incluse almanahuri re
dând reproduceri după lu
crări semnate de apreciaţi 
creatori: Grigorescu, Pă
durea, Ressu, Andreescu,
Rosenthal, Jalea, Pacea 
etc. Sunt prezentate, de 
asemenea, volume' de co
mentarii despre arta unor 
pictori şi sculptori care 
s-au afirmat te diverse pe
rioade.

t  •  ‘ • e * • * •  * •  * •  * •  * # * • * • * • * • * • * • * # * • * • * •

La Casa de Presă şi Editură 
„Anotimp" Oradea

Casa de Presă şi Editu
ră „Anotimp" Oradea, ob
ţinând drepturile asupra 
traducerii, a tipărit, de 
curând, volumul lut Ja- 
ques de Lounay, „Morţi 
misterioase ale istoriei con
temporane". Traducerea şl 
adaptarea aparţin tei Va
lentin Buzlea. Cartea se 
citeşte cu real interes de 
către un public larg, de 
toate vârstele, prin nota 
de mister pe care o dega
jă, prin datele inedite pe 
care ie oferă. După cum 
precizează Însuşi autorul 
volumului, intre anii 1809 
şi IMS, „1831 de persona
lităţi au prezidat destine, 
le a 149 state diferite". 
Dintre acestea, 75 şefi de 
state au pierit în urma

unor morţi violente — a- 
sasinate, acte de război, si
nucideri, accidente ele. 
Aproape jumătate, mai 
precis 38 s-au produs în 
America Latină atât de în
cărcată de mistere şi vio
lenţă.

Aceeaşi Casă*, de Presă 
şi Editură „Anotimp" O- 
radea a tipărit un volum 
de poezie în excelente eon. 
diţii grafice, cuprinzând 
poezii ale celui mai mare 
poet naţional, Mihai E- 
minescu, publicate în re
vista „Familia*1 între anii 
1886—1869 şi 1883—1884. 
Intre poeziile incluse: „Da* 
aş avea*, ..Călărire în zori*. 
„Din străinătate", „La Bu
covina", „Speranţa" „Mis
terele nopţii", ,,Ce-ţi do

resc eu ţie dulce Româ
nie*, „La Heliade", „La o 
artistă*, „Amorul undi mar
more*, „Junii corupţi", „A. 
micului R.X.", „S-a dus a- 
morul", „Când amin
tirile", „Ce e amo
rul*, „Pe lângă plo
pii fără soţ", „Şi dacă ra
muri bat în geam", r.Dln 
noaptea*. Intr-un capitol 
de ■ „Glose" sunt oferite 

date asupra apariţiilor crea
ţiilor mat sus-amintite, al-' 
te adnotări. Cele două cărţi 
vor putea fi procurate in 
curând din chioşcurile de 
vânzare a presei „Cuvân
tul liber" din Deva şi Hu
nedoara.

- MINEL BODEA

Iul cu plăcutul, într-o 
frumoasă şi fluentă lim
bă rom&nească, autorul 
reeurge Intr-adevăr la 
personificări, vădind — 
îndeosebi te cazul irea
lelor, atât de asemănă
toare Intre ele —- o sur* 
prinzfitoare capacitate de 
Individualizare prin te 
rii mijloace, dintre care
nu lipsesc, bineînţeleŝ
frecventele aluzii la bas.
n».
Având în vedere bogăţia 

lexicală cu care lucrează 
Vladimir Pop Mărcanu, 
vahiculând şi «nete cu
vinte încă necunoscute 
micilor cititori, n-ar fi 
stricat, poate, şi un mic 
glosar, util copiilor care 
citesc singuri. Altfel, 
Miresmele câmpului, ea 
şi întregul ciclu pe ca
re-1 încheie, are multi
ple valenţe educative, 
găslndu-şi utilitatea de 
la privarea limbii romă- 
ne {rină la cea a ştiin
ţelor naturii sau la pre
gătirea serbărilor şcola
re. Evoluţia în continua
re a tei Vladimir Pop 
Mărcanu e de urmărit cu 
tot interesul. Vom asista 
la inaugurarea unul nou 
ciclu 7

RADU CIOBANU

Un spectacol la 
Teatrul de Revistă 
Deva.

Foto PA VEL LAZA

ÎMI

OCTOMBRIE
Timpul arde în ore mrenlt 
Plouă copacii cu soaţe topit 
Palid, se consumă fn mine 
Un sentiment al veri? de vast şl risipit.

miuiiiiiiii

TOAMNA
Plânge arţarul cu dor de culoare. 
Dor chinuit de spaţiu şi lumină. 
Incandescente, brumele-n retină 
Dansează dansul verii care moare.

CLIPE ÎN OGU$DA 
Noi. oamenii, avem vârsta clipelor noastre 
Şi învăţăm sensul curgerii lor :
De la imprevizibil spre necunoscuta 
CUpa e măsura viselor noastre, ,
Are densitatea trăirilor şi gândurilor 
Ce ne-au invadat lumea interioară.
O viaţă întreagă semănăm clipe.
Culegând trecut şl Iluzie,
Trăind prezent şi amăgire
In aşteptarea viitorului, ca o clipă finală.

MONA JUŞCA
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PARADISUL
Paradisul • o casă 
Cu tavan de frunză deasă 
Unde pasul ţi se pierde 
Pe-un covor de iarbă verde.
Prin ferestrele de flori
Zboară oaspeţi cântători
Iară gazdele bogate
Pomi cu braţele-ncârcate
Te îmbie cu de toate. ^

VLADIMIR POP MARCANU

LA SIMERIA

fonduri importante pentru 
procurarea de carte

Am scris nu o dată 
despre activitatea serioa. 
să pe care o desfăşoară 
în domeniul muncii cu 
cartea Biblioteca orăşe
nească Simeria, dna bi
bliotecar Gheorghina Ar_ 
hip. Şi iată acum un alt 
fapt îmbucurător — spri
jinul financiar substanţial 
primit din partea Con
siliului local, a dlui pri
mar Petru Păun Jura, a 
viceprimarului dl Popa, 
pe . linia sporirii fondu
lui de carte al instituţiei. 
Astfel, în acest an, prin 
alocarea sumei de 300 325 
lei, patrimoniul bibliote
cii a crescut cu 445 vo
lume, spre bucuria citito
rilor simerieni. Acestui 
efort i s-a alăturat şi 
Biblioteca Judeţeană ca. 
re a repartizat aceleiaşi 
instituţii, bineînţeles în 
limita posibilităţilor sale, 
încă 42 volume in va
loare de 7366 lei. Drept 
urmare numărul citito
rilor a ajuns la 659, iar

al cărţilor citite la 12 308 
volume.

Dovezi evidente de gri
jă pentru o instituţie de 
cultură, pentru locuito
rii oraşului în special, 
manifestată de Consiliul 
local Şimeria, credem 
câ i se vor alătura şi 
alţi factori administrativi 
de pe întreg cuprinsul 
judeţului. In pofida unor 
greutăţi reale, cultura nu 
poate, nu trebuie lăsată 
să moară, căci altfel i- 
dentitatea noastră spiri
tuală s-ar estompa şi ea. 
Să nu uităm, oraşul Si- 
meria nu mai are un club 
mai mulţi ani. Manifes
tările culturale de tra
diţie se desfăşoară fn lo
caluri de alimentaţie pu. 
blică. De aceea, sprijinul 
acordat instituţiei de cul
tură din oraş este demn 
de toată lauda, Să spe
răm că Simeria va avea 
cât mai repede cu pu
tinţă şi un club !

MINEL BODEA

în  Ardei
■  Dacă aş putea,. acum,

I aş picta, Aş picta respira
ţia fierbinte a pământului

I ce se' ridică din valea în-

I călzitâ şi sărutul brazi
lor dat imensităţii al
bastre ce-mi inundă o-

I chii şi mirosul ierbii stri
vite sub călcâi. Lacrimi- 

I  le ce alunecă şi se pierd 
■  în durerea cerului, care

după ce a zâmbit, acum 
plânge. Aş picta palpita
rea nărilor ce adulmecă 
văzduhul umed şi ful
gerul de ochii încântaţi. 
Mâinile ce se Întind să 
cuprindă măreţia şi su
fletul ce se înalţă o da
tă cu ceaţa lăptoasă din
tre brazi, exuberanţa e- 
manată de fiecare por al

meu şi respiraţia agita- |  
tă, provocată de povâmi- I 
şui repede de sub tălpi, j  
Vântul din firul de iar- |  
bă, din pădurea bătrână I  
şi negura ce o zăresc |  
printre genele plecate. I 
Durerea în faţa măreţiei |  
şi susurul apei din iz-1 
voare ce-mi duce suspinul I  
la vale, mai- la vale... 1 
Vuietul cascadelor■ c e l  
parcă se prăbuşesc în 8 
mine şi-mi provoacă e-1 
moţii dureroase. I

MARIA ROTEA I
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STORY

•  Rennes (Franţa).
Mii de păsări migratoa
re provenind din Cana
da şi Groenlanda au 
pierit ca urmare a fur
tunilor ce s-au abătut 
în ultima vreme asupra 
coastelor atlantice şi 
mediteraneene franceze. 
Stoluri de rândunele 
din Marea Arctică, peş

. căruşî şi pasărea furtu-
■n ii au fost îndepărtate
1 de pe traseul obişnuit, 
datorită vânturilor pu
ternice şi au murit de 
epuizare.
. •  Washington, Un <J 

fost funcţionar al com-I; 
paniei de telefoane, Ro-Ji 
bert Parks, este poseso-i| 
rul, în casa sa din Nor-J. 
folk, nu departe de ca
pitala SUA, al unei co
lecţii cu totul ieşite din 
comun. Ea cuprinde 15 
aligatori, care depăşesc 
fiecare în lungime 1,5 \ 
m, şi peste 100 de şerpi 
din cele mai veninoase 
specii. * ' ‘

• Johannesburg. Pa
truzeci de marinari ruşi 
au fost daţi dispăruţi 
în apele" îngheţate ale 
Atlanticului de Sud, 
la 2 200 mile marine 
sud-vest de Capetown, j  
ca .urmare a naufragie-îj 
rii cargoului „Polessc“. î  
în ciuda numeroaselor 
nave şi avioane venite 
la locul sinistrului, din 
întregul echipaj n-au 
putut fi salvate decât 6 
persoane, care s-au îm
barcat pe o barcă pneu
matică lansată dintr-un 
elicopter. „Polessc", un 
cargou de 10 953 tone, 
transporta laminate.

•  Paris. îl fabrică în 
Croaţia, e comercializat 
de australieni şi e cum 
părat de americanii ca 
re îl şi beau, convinşi 
că degustă un „Beaujo- 
lais‘‘ veritabil. Deşi în
tre vinul produs pe 
coasta dalmată şi ce
lebra licoare franţuzeas
că nu-i altă legătură 
decât faptul că, în am
bele cazuri, strugurii 
s-au copt sub acelaşi 
soare. Această ştire a 
fost făcută publică de 
Michel Rougier, delega
tul general al „Union 
interprofessionel des j  
vins de Beaujolais", ca-ţ 
re a precizat că „falsu
rile" nu circulă nici în 
Franţa, nici în restul 
Europei. Exceptând, de
sigur, Croaţia !

I

I

I

C â n d  m in is t r u l  f u r ă  
c â m â ş u ţ e  d e  d a m ă
Agentului poliţiei militare însărcinat cu- supra

vegherea magazinului la baza militară de la Fort 
Myer, lângă Washington, nu-i venea să-şi creadă o- 
chilor. Distinsul domn, în civil, pe care tocmai îl 
arestase, surprinzându-1, în flagrant delict de furt, era 
departe de a fi un client oarecare. Era John Shannon, 
subsecretar de stat la Apărare, altfel spus, „minis
trul armatei", cea mai înaltă autoritate civilă din 
US Army. încadrat şi înregistrat de camerele ascun
se ce supravegheau zona „PX“, spaţiul militar, dom
nul „secretary of the Army" şterpelise şi ascunsese 
sub haină o bluză şi o cămăşuţă de damă de proas
tă calitate, valorând în total 40 de dolari.

Episodul, unul din numeroasele incidente neplă
cute ce au zdruncinat Pentagonul în ultimele luni, 
s-a petrecut pe 27 august a.c. Arestat imediat şi trans
portat la sediul poliţiei militare ce are în jurisdic
ţie zona, „ministrul" a fost acuzat de furt şi cauza 
a fost transferată magistraturii obişnuite. - Valoarea 
mărfii furate fiind mai mică de 65 dolari — graniţa 
valorică dintre contravenţie şi infracţiune — John 
Shannon nu riscă decât o amendă de câteva sute de 
dolari, altminteri pedeapsa pentru „shoplifting", fur
tul din magazine, putând ajunge până la un an în
chisoare şi o sută de mii- de dolari amendă. Dar ca
riera politică a lui Shannon, un afro-american de 59 
ani, fost militar şi erou al războiului din Vietnam, 
persoană de culoare ce ajunsese cel mai sus în struc
turile Ministerului Apărării, e terminată (el s-a au- 
tosuspendat imediat din funcţie!). Chiar dacă, a- 
proape sigur, este vorba de pură cleptomanie, sa
lariul său, de 115 000 dolari pe an, excluzând posi
bilitatea de a fi „pus mâna" de nevoie. ,

Şi mai este un amănunt, de natură să-i creeze 
ministrului serioase probleme conjugale: talia lenje
riei furate nu corespunde nici pe departe soţiei-sale, 
o femeie foarte robustă. Şi cum soţii Shannon n-au 
nici-o fiică, ci doar un băiat (căpitan în armata co
mandată de tăticu !)...

I
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ftwMftorii germani tre
buie si plătească taxe mal 
mari pentru „Kranken- 
kassen* („asigurări"), este 
opinia - ministrului iede
ră al sănătăţii. Horst See- 
bofer. Raţionamentul său 
este cât se poate de _ ce- 
reet: dne fumează Îşi şu
brezeşte organismul şi, 
deci, prezintă riscuri mai 
mari de îmbolnăvire. Ni
meni nu-i poate tnterzice 
această alegere, dar socie
tatea nu poate fi obligată 
$ă suporte ea consecinţele 
acestei alegeri! Aşadar, 
cine doreşte, fumând, să 
se expună îmbolnăvirilor 
este liber să o facă, dar 
pe propriul buzunar. O le
ge în acest sens va fi pro-

INGERMANIA, 
FUMĂTORII VOR FI 

„ARŞI" LA BUZUNAR

pusă spre aprobare Parla
mentului german până la 
sfârşitul acestui an. In ea 
se va prevedea o „contri
buţie aslgurativă speciali?* 
şi pentru sportivii eare se 
dedică unor activităţi fizi
ce periculoase, a adăugat 
ministru], fără a specifica 
însă care sunt acestea.̂  

Măsura este- apreciată 
de către fumătorii germani 
ca foarte dură, ei nefiind 
până acum supuşi unor 
presiuni speciale. Aşa în
cât a şi apărut ideea de 
a se organiza intr-un partid 
care să le apere şi să le 
reprezinte interesele. N-ar 
fi o premieră, şi automo- 
biliştii din ţara reputatelor 
Mercedes,şi Opel, decla- 
rându-şi intenţia de a se 
organiza politic pentru a 
încerca să blocheze anun
ţatele creşteri ale preţului 
benzinei (la 5 mărci litrul) 
hotărâte de guvernul fe
deral pentru a încuraja 
folosirea mijloacelor pu
blice de transport.

MANUEL NORIEGA L-A 
PE DUMNEZEU

> Fostul 'dictator panamez a devenit un fervent cre
dincios. Intr-un. interviu acordat reţelei ABC In ce* 
•lula sa din Miami, Noriega a revelat că un teleevan- 
ghelist din Texas l-a ajutat să-l găsească pe Dumne
zeu. „Dacă Dumnezeu e cu tine, nimeni nu-ţl poate 
fi împotrivă", a spus cel care, în 1989 a fost izgonit 
din Ciudad de Panama de puşcaşii marini ai lui 
George Bush. Condamnat la 40 de ani de închisoare 
pentru trafic de drog, Noriega a arătat cum Clift 
Brannon, un telepredicator, l-a contactat imediat 
după aducerea sa in Închisoare, confirmându-i fap
tul că Dumnezeu îl sprijină. Pe de altă parte, în a- 
eelaşi interviu, fostul dictator a negat orice legă
tură cu traficul de stupefiante, subliniind că înver
şunarea americanilor împotriva sa, s-a datorat fap
tului că a refuzat să dea curs cererii formulate în 
1985 de amiralul John Poindexter, consilierul pentru 
securitate'al preşedintelui Ronald Reagan, de a tri
mite trupe panameze în Nicaragua, ca preludiu al 
invaziei americane. „Faţa de ananas", cum este nu
mit Manuel Antonio Noriega în ziarele din Panama, 
a respins, do asemenea, acuzaţiile pe care i le-au 
adus actualii guvernanţi ai ţării sale că ar fi furat 
bani din tezaurul’ public. „Dacă doream bani, n-a
veam decât să semnez un cec. Eram atât de bogat 
încât nu aveam nevoie să fur*.

Oricum, astăzi Noriega e optimist şi aşteaptă cu 
seninătate momentul eliberării, după ispăşirea pe
depsei de patruzeci de arii. Ceea ce -e o bună dovadă 
că, intr-adevăr, contează pe sprijinul lui Dumne
zeu i

O AFACERE TÂIOASĂ
In dimineaţa de 23 iunie a.c. i-a tăiat penisul 

soţului, folosind un cuţit de bucătărie, pentru că o 
forţase, în timpul nopţii, să întreţină relaţii sexuale. 
După care, în drum spre poliţie, pentru a reclama 
violul, a aruncat pe fereastra automobilului corpul 
delict (ne referim la'acea parte anatomică devenită 
inutilizabilă şi nu la cuţitul care a rămas pe câm- 
Jnil... operaţional!).

După câteva ore de cercetări intense, agenţii au 
reuşit să recupereze „obiectul" şi să-l readucă pro
prietarului legitim, căruia i-a fost reaşezat la locul 
firesc, după o dificilă intervenţie de microchirurgie, 
care a durat nouă ore, dar, din fericire pentru vii
torul pacientului, s-a încheiat cu succes.

Acum, această întâmplare, intr-adevăr extraor
dinară, petrecută în statul american Virginia, se află 
pe rolul tribunalului.

Judecata este prevăzută pentru 15 octombrie, 
Lorena Bobbitt, 24 ani, este acuzată de mutilarea 
„voluntară" a soţului, John Wayne, Bobbitt. Care, la 
rându-i, va răspunde în acelaşi proces pentru vio
lenţă sexuală în dauna soţiei sale. Cel doi se află, 
cum e lesne de bănuit, şi în proces de divorţ.

O NOUA „ŢARA* IŞI SOLICITĂ INDEPENDENŢA 
ÎN EUROPA: SEBORGA

ISTANBUt. în sala de piatră a Moscheii Al
bastre, lângă fântâna cu apă'sfântă.

In nord-vestul Italiei, 
în ţinutul Riviera dei 
Fiori, la câţiva kilometri 
de graniţă, există o „ţară" 
care visează să-şi recapete 
independenţa. Străvechiul 
principat SEBORGA (370 
locuitori) vrea să-şi reca
pete strălucirea de odini
oară şl-şi revendică drep
turile în numele prestigi
oaselor sale origini. Şi fa
ce acest lucru cu voce ta
re, prin iniţiative specta
culoase, conduse de. „prin
cipele" său, Giorgio I. Un 
suveran unanim recunos
cut de supuşii săi şi care 
şi-a confirmat capacităţile 
de lider în cei 25 de ani 
de când îndeplineşte prin
ciarele prerogative. De alt
fel, în cea mai bună înţe
legere cu primarul satu
lui, Bruno Semeria. Pe 23 
august a.c., principele — 
pe numele său lumesc 
Giorgio Carbone — a fă
cut un pas înainte pe ca

lea recuperărilor istorice, 
împreună cu gărzile sale 
s-a deplasat la biserica 
San Michele, în localitatea 
vecină Ventimiglia, pen
tru a-i revendica proprie
tatea. „In 954 aparţinea 
principatului Seborga, vrem 
să redevină a noastră1*, a 
afirmat el. Episcopul, mon
seniorul Giacomo Barabi- 
no, i-a înmânat simbolic 
cheile bisericii şi steagul 
alb-albastru cu stema prin
cipatului a început să flu
ture pe turnul clopotniţei.

Pe 24 august a continuat 
„reconquista" teritoriilor 
pierdute, fiind recucerită 
tot o biserică, San Barto- 
lomeo, de la Perinaldo, 
Giorgio I exprimându-şi 
intenţia de a-şi reîntregi 
principatul la dimensiuni
le de odinioară. Este to
tuşi o expansiune „paşni
că", întreprinsă în numele 
originilor celei mai mici 
comune din Italia, dar ca-'

re are totuşi o istorie ne
întreruptă de peste o mie 
de ani. Şi care a fost când
va un principat care ajun
sese să-şi bată monedă 
proprie. Recent, un pres
tigios istoric a confirmat 
intr-un volum, temeinic 
documentat, destinul de 
glorie al cetăţii Seborga 
(Nino Calvini, „Miile anni 
di storia"), ceea ce _ l-a 
determinat pe principele 
Giorgio I să îndesească ac
ţiunile pentru recunoaşte
rea independenţei, anga
jând pentru aceasta şl un... 
avocat.

Modelul său este Repu
blica San Marino căci 
„Monaco e prea exagerat". 
Şi in aşteptarea zilei de 
sărbătoare s-a trecut la e- 
miterea de paşapoarte, 
deocamdată exclusiv turis
tice, şi la înregistrarea lo
cală a autoturismelor, Mer- 
cedesul principelui având 
numărul „0001“... Seborga.

Teba e astăzi în Bos
nia, sau în Armenia, sau 
în altă parte, oriunde ra
ţiunile opuse se luptă cu 
argumentele armelor şi 
unde, în vârtejul războ
iului civil, „mila a mu
rit". Creonte e un şef de 
bandă, sângeros şi irasci
bil, dominat de ideea de 
a-şi forma un stat, sau 
mai degrabă de a-şi ţine 
alături trupele. Dar e, 
în acelaşi timp, un tip 
simpatic, capa'bil să rupă 
tensiunea războiului ju
când fotbal cu oamenii 
săi, sau cântând cu ei, 
sau bând cu fiul stacane 
de ţuică dintr-o singură 
sorbitură. Iar Antigona 
e o puştoaică solitară, cu 
cârlionţ» negri mereu în

ITALIA. Teatrul Bulandra triumfă cu „Antigona*1
dezordine, totdeauna îm
brăcată în negru, într-o 
continuă stare de revol
tă împotriva autorităţii. 
Jur împrejur este po
porul Tebei — soldaţi în 
salopete mimetice,, femei 
uşoare, copile silite să 
treacă rapid de la păpuşi 
la centiroanele militare, 
bătrâni trişti, oameni ca
re fac dezgustaţi gim
nastică sub comanda u- 
nui căprar, trăind sub 
permanehtul coşmar al 
unui bombardament. To
tul realizat intr-un de
cor in care se disting ră

măşiţele unui camion dis
trus, câteva automobile 
carbonizate, o fântână 
ruinată ca şi casele- din 
jur şi mai mult praf, 
praf, praf. Aceasta e ma
niera în câre Tocilescu a 
„văzut** celebra tragedie 
grecească, manieră care,' 
susţinută printr-un joc 
actoricesc de excepţie, a 
impresionat profund pu
blicul şi critica italiană.

Pentru Ugo Volli, de 
pildă, causticul cronicar 
dramatic al cotidianului 
„La Repubblica" din Ro
ma, „această «Antigona

la Sarajevo», realizată de 
români, e aceea potrivită 
pentru vremurile noastre, 
mai potrivită desigur de
cât, alte interpretări to- 
gate sau protestatare sau 
monumentale care s-au 
văzut în ultimii ani". Şi 

■ din pertinenta analiză a 
domniei sale, publicată 
în „La Repubblica** din 
15 septembrie a.c., vom 
mai cita câteva referiri 
la jocul actorilor, mult 
apreciat pentru declama
ţia „directă şi de o vio
lenţă extremă". Deci: 
„îndeosebi Ion Caramitru,

vârful de lance al revo
luţiei române de acum 
patru ani, realizează un 
Creonte de. o mare. den
sitate, puţin histrion, pu
ţin fanfaron, cu pericu
loasa simpatie a adevăra
ţilor demagogi. Iar Crina 
Mureşan dă Antigonei 
sale o energie şi o furie 
cum rareori se pot vedea 
pe o scenă.'Ca şi între- 

■ gul popor al Tebej/Sara- 
jevo, care convinge prin 
umila sa viaţă cotidiană

în mijlocul luptei**.
Şi valoarea punerii în 

scenă a „Antigonei" în 
viziunea lui Tocilescu 
este unanim subliniată 
de cronicarii peninsulari, 
care nu ezită să fixeze 
deja spectacolul teatru
lui bucureştean printre 
marile evenimente artis
tice ale anului în Italia. 
Subliniind că regizorul 
român este poate primul 
care a reuşit să vadă e- 
xact sensul textului gre
cesc : un episod minor în 
mijlocul unei lupte, în 
care vor fi ucişi cu toţii, 
t a  întâmplare şi fără 
sens.

Agenţia de presă STORY PRESS
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REFLECŢIA ZILEI

■  „Se spune că a- 
tunci când le Iaci bi
ne» cei buni devin şi 
mai buni, iar cei răi 
şi mai răi".

Michelangelo

LUNA la
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LUMEA ÎNTR-UN [ 
GÂND

J ;■
•  „Păziţl-vS de omul \ 

care găseşte că totul e 1 

bine sau Tău şi feriţi-vă l  
şi mai bine de cei care 1 
e indiferent ‘ lă toate", ţ

J.K. Lavater ^
•  „Rănile unei mari * 

iubiri pot da naştere u- > 
rei celei mai grozave’V V

i A. Malraux ţ
•  i.Când ai puţine do- l

rinţe, ai şi puţine lip- i 
suri". J»

- Plutarh y
•  „Venerez durerea ca- i*

re se ascunde". i
T. Vianu î

• „Dacă limba nu te J
scuteşte să faci prostii. ) 
ea te împiedică măcar i 
să le spui". { '

T. Arghezi ’
•  „Iubeşte-ţi veeinul, 1

dar nu-ţi desfiinţa gar- l 
dul". i

B. Franklin > 
Selecţie de : y

ILIB LEAHU ţ
_l

Aviz amatorilor. Pen
tru a intra în posesia u- 
nei bucăţele, autentice, din 
astrul nopţii, nu va fi ne
voie să străbată cei 384 000 
km care i-ar permite să o 
culeagă de la sursă. Va fi 
suficient să fie prezenţi, 
pe 11 decembrie a.c., la 
New York, la licitaţia or
ganizată de marea casă de 
vânzări Sotheby’s. Gu pu
ţină şansă, şi ceva mai 
mulţi bani — preţurile de 
start sunt estimate in ju- 
rUl a 50 000 dolari — îşi 
vor putea procura una din
tre cele 200 de pietre ce
nuşii, aşa încât chestia cu 

' „oferitul lunii de pe cer” 
va putea deveni în sfârşit 
ceva mai mult decât o me
taforă.'

Organizatorul licitaţiei, 
David Hedden, admite că 
este o vânzare mai neo
bişnuită,» dar e convins de 
reuşita financiară a aface
rii. în afara pietrelor lu-

W'J

#  — Ce-i cu tine, Gos- 
tică ? De ce eşti atât de 
supărat ?

— Păi, nu ştii ? Mi-a fu
git nevasta cu şoferul 1

— într-adevâr, îngrozi
tori ■, C - ■ t

—ir—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

IUBITO, SA NE CUMPĂRAM O VACA...

J. Iubita mea cu ghiuluri şi cu geacă,
Aduse tocmai de la Istanbul —

, Ce-ai zice dacă-am vinde noi un ghiul 
Şi să ne cumpărăm o vacă?

Am pune, în sfârşit!, de-o mămăligă. 
Cu lapte, cu smântână şi cu caş..
Şi nu ne-ar mai păsa că la oraş 
E totul scump, iar. lumea strigă...

... Am scoate animalul la nutreţuri 
Prin urbea noastră de aristocraţi.
Şi ,ne-am îmbăţoşa, eliberaţi 
De grija creşterii de preţuri 1

DUMITRU HURUBA

nare, vor mai fi în vân
zare costumul utilizat de, 
primul om care a ieşit in 
spaţiu, o capsulă cu trei 
locuri a staţiei orbitale Sa- 
liut,. telegrama prin care 
Nikita Hruşciov l-a feli- 
eitat pe primul astronaut, 
Iuri Gagarin etc.

După cum se observă, 
toate piesele provin din 
fosta Uniune Sovietică, Nu
mai din surse private, în
să, cum ar fi de pildă, a- 

, mintirile selenare aparţi
nând moştenitorilor lui 
Serghei Korolev, creierul 
programului spaţial sovie
tic, mort în 1966.

Ce-va fi aşadar în decem
brie, rămâne de văzut, cert 
fiind că interesul pentru 
relicve spaţiale devine tot 
mai mare, în circuitul a- 
matorilor înscriindu-se des
tui . miliardari. nu numai 
americani, ci şi germani, 
japonezi, şi chiar... chi
nezi.

— Mie-mi spui ? Unde 
mai găsesc un şofer bun şi 
priceput ca ăsta?

•  Măgarul o întreabă pe 
privighetoare:

— Tot cântăreaţă, tot 
cântăreaţă?

— Asta e harul meu.
Dar tu, tot măgar, tot mă
gar ? .

•  — Tăticule, ce  ̂ în
seamnă a face din ţânţar, 
armăsar ?

— Intreab-o pe mama, 
Gigei. Ea, dintr-o bere, fa-

. ce zece I;; ;vv A ..

0  După o dezbatere fur
tunoasă în parlament, un 
deputat încearcă să-l şi
caneze pe cel care a ţinut 
un discurs fulminant.

— Asqultă, domnule, am 
auzit că de fapt dumnea
ta eşti de meserie medic 
veterinar...

— Da, îl întrerupe o- 
ratorul. Pe ce mă întrebi ? 
Eşti cumva bolnav ? * 1 * * * 5 * * *

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

I POLUAREA I

I Nu despre poluarea at-S 
mosferică vreau să vor-1

I besc, ea se toi tinde ca o» 
pâclă peste zona ora-1

Işului şi suntem obiş- ■  
nuiţi să o suportăm d e |

I ani şi ani. Nici despre ■  
poluarea apelor distru-1

I se de agenţii chimici ş i | 
multitudinea deversări-!

I lor industriale, încât rara 
mai vezi pe la sate un I

I fir de apă limpede ce I 
se scurge printre : cutii!

>/de conserve, cioburi d e | 
sticle şi alte resturi me- I

I najere — semne ale ci-J 
vilizaţiei umane. Vreau I

Isă vorbesc despre po-l 
luarea audio-vizuală cel 

|  a intrat cu forţă ' mai I 
■  ales după revoluţie. Prin-1 
I tre alte rele â luat am- I

I* ploare şi această po- ■  
luare ce murdăreşte nu I

|  Clepsidra I

I doar ochiul dar mai a- R 
Ies sufletul şi - gândi-1

I rea tuturor. La toate col-1 
ţurile străzilor, la chioş- I

I curile de ziare sunt gă-| 
site peste tot ziare şi I

I reviste Ce afişează os-| 
tentativ femei şi nu doar!

I femei, dezbrăcate, in po-1 
ziţii cât mai obscene. I

I Ziare pe care le poate I 
vedea orice copil ce a-1

I bia începe să înveţe al-■  
fabetul. Apoi, nu sunt |

I de ajuns ziarele, dar tot ■  
acum s-au răspândit te- |

I leviziunea prin satelit şi ■  
video-caseta. Zeci şi zeci |

I de filme indecente — ■  
ea să nu folosesc* cuvin- |

I te mai *tari — la care au • 
acces şi cei mai mici |

I şcolari. Cine să fie vi- |

I novat ? Doar părinţii ? |  
Desigur şi părinţii ce la- |  
să la îndemâna copilu- |  

I  iui casetele video şi pro- |  
■  gramele TV cu acest spe- I 
I  cific. Ce aş fi putut răs- |  
!  punde vecinei mele ce- I 
I mi spune îngrozită că |
5 băieţelul ei, în clasa a I 
I III-a, a chiulit de la I 
I şcoală împreună cu doi I 
I colegi şi au folosit apa-1

I râtul video pentru a J| 
urmări un film porno |

I împrumutat cine ştie ■  
de unde!! I

I Ar trebui ţraş un sem- ! 
nai de alarmă, această!

I poluare murdăreşte ceea ■  
ce e mai curat în socie-1

I tatea zilei de azi : su- 5 
fletul de copil. |

|  INA DELEANU 9

U ltim u l b o u r b o n - r e g e  

p e n t r u  o z i i a  N e a p o l e
„E’turnato’o rre !“ „S-a 

întors regele !“ Acest stri
găt s-a putut auzi' iii di
mineaţa de 18 septem
brie ac. pe străzile cen
trului istoric din Neapole. 
O importantă desfăşurare 
de oameni şi mijloace, 
cu agenţi de poliţie în 
uniformă de paradă în 
piaţeta din jurul biseri
cii Pio Monte della- Mi- 
sericordia, au dat culoare 
ceremoniei organizate de 
Ordinul cavaleresc „Con- 
stantiniano di San Gior- 
gio“, în onoarea descen
denţilor celor care au re 
prezentat cândva strălu
cirea frumosului oraş şi 
a întregii Italii meridio
nale. Au fost de faţă 
Ferdinando, ultimul Bour- 
bon, soţia sa Chintal, 
ducesă de Castro, fiul 
Carlo, duce de Cala bria. 
Le-au prezentat omagiile 
cuvenite rangului 300 de 
exponenţi ai eelor mai 
nobile familii ale Euro
pei, în frunte cu Marele 
Maestru al Ordinului su
veran de Malta, Fra An- 
drew Bertie şi cancelarul

său, Felice Catalano di 
Melilli. Câteva sute de 
aderenţi ai Mişcării neo- 
bourbonice l-au ovaţio
nat pe Ferdinando la Ie
şirea din biserică, flu
turând , steaguri cu ste
ma Regatului celor Două 
Sicii ii. i

Slujba religioasă a fost 
oficiată în napoletană, 
franceză şi germană, în 
onoarea oaspeţilor străini. 
De remarcat că dintre 
cei 1500 de Cavaleri ai 
Ordinului Constantinian 
— recunoscut oficial din 
1963 — fac parte impor
tante personalităţi ale 
vieţii publice italiene, 
altminteri republicani 
convinşi, precum fostul 
preşedinte al Republi
cii, Francesco Cossiga, co
mandantul general al ca
rabinierilor, Luigi Fede- 
rici şi procurorul general 
al Neapoîelui, Vincenzo 
Schiano di Colella. Unda 
se vede că după amărâta 
supă politică cea de toate 
zilele, puţin desert re
gesc fascinează întotdea
una. :;U /

Desen de C-TfN GAVRILA
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E TOAMNĂ IAR

ORIZONTAL : 1) Liric contemporan
(Marin), autorul poeziei „Toamnă laten
tă* ; 2) „E — ... toamnă", poezie de Emil 
Mânu — Romanul ... de debut al lui Ver- 
giliu ; 3) Poet român (Traian), semnatarul ‘ 
versurilor intitulate „Autumnală" —t Ma
ternitate cu creşă pentru tinere vlăstare 

. Gol memorabil înscris sec în prelun
giri 5 4) Factori de risc intr-o expunere

nelimitată! — ,,... de toamnă", poezie 
de Eusebiu Camilar; 5) „Octombrie...“, 
versuri ce poartă semnătura poetului Mi- 
hai Negulescu ■— Elitră sonoră pentru 
greieri trubaduri; 6) Prinţesă japoneză 
(sec. VII, î. de Cr.), de la care ne-a ră
mas poemul „Atinse de adierea tomnatecă" 
— Mărime situată în umbra unei raze ; 
7) Mod de prezentare pentru un singur 
cuc ! — Scurt acompaniament pentru pin- 
teri ; 8) Sceptrul lui Dyonisos, abandonat 
în plină toamnă — Porţile de intrare ale 
Sydney-ului! — Pâine distribuită judi
cios creatorilor de viaţă ; 9) Actriţă (Anda) 
protagonista filmului „Septembrie" în 
regia lui Timotei Ursu — Stihuitor al 
zilelor noastre, autorul poeziei „Amurg 
de toamnă" (Ioan): 10) Lei cheltuiţi din 
plin 1 — Liric român (1917—1971), sem
natarul poeziei. „Toamnă".

VERTICAL: 1) Regretat ■ poet român
(1908—1984), care ne-a lăsat versurile cu 
titlul „Toamna" ; 2) Compozitor român 
(Ion N.), semnatarul partiturii piesei vo
cale „Foi de toamnă" — Marcaje inexo
rabile pe răbojul toamnelor târzii ; 3) 
Imită aproximativ dangătul clopotelor — 
Oraş în Nigeria, centru agricol; 4) Apel 
energic pentru rechemarea tăcerii — Poet 
clujean (Emil) care ne-a lăsat un „Cân
tec de toamnă" — Adăpostul dintre paran

teze al identităţii ; 5) Oraş în judeţul Sa- 
tu Mare — „Toamna prin...", tablou de 
Adam Bălţatu ; 6) Armă albă într-un răz
boi liliputan — Cunoscut liric maghiar 
(1877—1919), autorul poeziei „Freamătul 
toamnei" ; 7) în contextul nostru tematic, 
acest pictor (Aurel) şe înscrie cu tabloul 
„Culesul merelor" — Culese pentru tipă
rirea ... vocabularului invers ! ; 8) Teren 
secătuit de foarte multă vreme!;-- Pe 
versurile acestui poet (Titi), Nicolae Kir- 
culescu a compus melodia „E toamnă 
iar"; 9) „Toamnă cu...“, volum pentru 
copii ce poartă semnătura lui Gheorghe 
Tomozei — Compozitor şi organist sco
ţian (n. 1909); 10) Liric român (NicOlae) 
căruia îi aparţine poezia „Toamnele şco
lii" — Autoarea poeziilor „De toamnă" jgi 
„Toamna".

DICŢIONAR': AKURE, ORR
VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „INTUIŢII",
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBĂTĂ TRECUTA :

1) STRĂMUTARE ; 2) TREMURĂTOR ; 
3) RAMIFICATĂ ; 4) ADUCE — ACID ; 
5) LUNI — AN — TI ; 6) UCE — ILIC 
— C ; 7) CARACATIŢĂ ; 8) IŢAR — IU
ŢIT ; 9) TORID — RĂPI ; 10) EREDO- 
PATIE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei
Alb : Re3, Tf4, Tf6 NeG 
Negrii: Re5, p ; s6 h6 _ * ;

Soluţia problemei din numărul ÎS 
sâmbăta trecută:

1 0~̂ 00 (rocada mare)!
1  --------a 1 Di
2 Cbl mat "
t -------- Rc3
2 Ke4 .mat ■■ ’ ‘



CONSIDERAŢII PRIVIND ALEGEREA 

PENTRU LOCALITĂŢILE JUDEŢ LUI
în  Istoria aşezărilor amane exis

tă momente când ele îşi exprimă 
dorinţa manifestării identităţii pro
prii. in Transilvania, un astfel de 
moment. a fost cel care a urmat 
Revoluţiei de la 1848, când satele 
«liberate de sub tutela nobiliară 
s-au manifestat ca entităţi terito
riale de sine stătătoare. Aceste pre
ocupări s-au concretizat prin ho
tărârea obştii de a alege anumiţi 
locuitori care să reprezinte satul 
ta faţa autorităţilor superioare şi 
@re împreună formau aşa-numi- 
tele „autiştii comunale1*. Noile 
«antistii comunale" erau organe o- 
ficiâle, emanaţie a voinţei obştii. 
OH totul altceva decât tradiţionale
le sfaturi ale bătrânilor, care au 
funcţionat şi mai înainte in satele 
noastre- O formă specială de ma
nifestare a identităţii satelor a fost 
fi aceea că, pentru prima dată, s-a 
atmţit nevoia afirmării şi prin ceva 
specific numai unei aşezări, ceva 
«ore să o caracterizeze, să indivi- 
duali7.eze întreaga comunitate. A- 
«eortâ dorinţă s-a concretizat prin 
alegerea unui semn specific rare a 
devenit simbolul satului respectiv.

După cum se ştie, prima reformă 
agrară în Transilvania a avut loc 
ta 1853, urmare a frământărilor din 
«48—1843. Interesant e faptul că 
-printre alte motivaţii ale necesită
ţii alegerii unor simboluri şi por
nind de la acestea, confecţionarea 
unor sigilii săteşti care să cuprin
dă simbolurile respective era şi 
aceea că actele de reformă agrară 
trebuiau întărite cu aceste sigilii, 
purtătoare ale simbolurilor comu
nităţii.

In «imitatele Hunedoara şi Za- 
rand, precum şi în alte comitate 
vecine, acţiunea pentru alegerea 
simbolurilor şi confecţionarea si
giliilor ea simbol începe din 1850, 
astfel că ta 1851 majoritatea loca
lităţilor erau in posesia unei ma
trice sigilare. Sunt atestate şi cazuri 
cind două sau mai multe locali
tăţi şi-au ales un singur simbol şi 
şi-au confecţionat un singur sigi
liu valabil pentru toate. Noutatea 
care a şocat autorităţile, după un 
anumit timp, a fost că simbolurile 
şi legenda (textul de pe sigiliu) 
scrisă în româneşte au fost de -fapt 
o manifestare a realităţilor din sa
tele hunedorene, astfel că după 7 
ani de folosire, la 1858, se începe

o adevărată campanie poliţienească 
pentru retragerea acestora. Dovadă 
că satele s-au legat de aceste si
gilii, de aceste simboluri, e faptul 
că în mai multe localităţi metri
cele sigilare respective au fost 
„pierdute", dar se autentificau în 
continuare acte eu ele. Au interve
nit chiar jandarmii pentru recu
perarea acestora.

In locul sigiliilor cu simbol, au
torităţile propuneau altele, fără in
dividualitate, fără simbol şi, care 
erau scrise în limba germană şi a- 
poi în maghiară. Dar satele din 
zona Brad, spre exemplu, au găsit 
formula de a-şi păstra simbolul şi 
legenda veci», confecţionând si
gilii conforme cu rigorile impuse 
de autorităţi. Dacă matricole sigi
lare din 1851 erau confecţionate 
prin incizie (săpate), ele fiind des
tinate sigilării In ceară, sigiliile de 
la 1158 impuse de autorităţi tre
buiau să folosească sistemul de si
gilare cu tuş. Aceasta presupunea 
ca matricea să fie lucrată la exei- 
zie (în relief! In zona Bradului se 
realizează acest lucru. Printr-o teh
nică deosebită, în metal şi în ex- 
cizie, se confecţionează matrice pe 
care este păstrat vechiul simbol 
de la 1851, e drept mai stilizat, 
precum şi legenda în limba româ
nă. Faptul este sesizat de autorităţi 
şi se fac presiuni pentru retrage
rea şi a acestor sigilii, dar fără 
succes. * ~

Urmărind pe documente perioa
da de folosire a diferitelor tipuri 
de sigilii, s-ar distinge, câteva pe
rioade. între 1851—1858 s-au folo
sit sigilii cu simbol lucrate prin 
incizie, destinate j sigilării în ceară. 
Pe documente sunt puţine ampren
tele sigilare aplicate in ceară. In 
schimb, surtt numeroase amprente
le sigilare ale acestor matrice apli
cate în fum. Am observa că teh
nica aplicării sigiliilor în fum nu 
este proprie în Transilvania, Aici 
se folosea sigilarea in ceară de 
diferite culori şl adesea în pap, 
peste care se aplica o foiţă de hâr
tie. Chiar dacă acceptăm ideea câ 
în cancelariile săteşti putea lipsi 
ceara de o culoare sau alta, papul, 
preparat din amestec de făină de 
grâu şi apă, ’le era la îndemână. 
Să fi fost şi tehnica sigilării ir. 
fum tot o influenţă românească, 
venită din sudul Garpaţilor, unde

SIMBOLURILOR

HUNEDOARA
tehnica respectivă era cunoscută 
mai de mult ?

După 1858, când oficial sunt re
trase sigiliile amintite mai sus, se 
introduc sigiliile în limba germană 
fără nici un simbol, destinate apli
cării în tuş. Acestea însă au avut 
o viaţă scurtă, cu excepţia celor 
din zona Brad, care au reuşit să 
îmbine necesitatea sigilării in tuş 
cu păstrarea simbolului şi a legen
dei în limba română. Fapt este că 
după 1860, şi mai ales după 1866— 
1867 apare un nou tip de sigiliu 
pentru sate, lipsit de simbol şi 
scrise în limba maghiară. Sigiliile 
din 1851 şi cele cu simbol din 1858 
mai apar şi după 1887, dar tot mai 
rar. Pe documentele păstrate la Ar
hivele Statutul din judeţul nostru, 
ultima atestare este din 1881.

Din punct de vedere istoric, nu
meroase documente âtestâ câ ime
diat după 1848, foştii luptători în 
cetele prefecţilor şi ale tribunilor, 
răspândiţi pe întregul teritoriu al 
Transilvaniei au impus autorităţi
lor respectarea entităţilor locale. 
Un semn al acestei realităţi a fost 
şi acceptarea oficială a însemnelor 
Specifice ale satelor hunedorene. 
Treptat, autoritatea centrală se în
tăreşte, încep tratativele între vâr
furile aristocraţiei austriece şi ale 
celei maghiare pentru reconciliere, 
încheiate cu pactul dualist din 1867. 
In acest context, etalarea pe ac
tele oficiale emise de „antistiile 
comunităţilor", a unor manifestări 
româneştir era în totală contradic
ţie cu mersul oficial al evenimen
telor şi drept • urmare sigiliile cu 
simboluri şi legende româneşti au 
fost retrase, chiar dacă ele mai a- 
par accidental şi după reforma ad
ministrativă d in 1878.

Am făcut această scurtă istorie 
a însemnelor, a simbolurilor, pe 
care satele şi le-au ales mai înain- . 
te, cu gândul de a veni în spriji
nul consiliilor locale actuale ca, 
atunci când vor alege însemnele 
pentru stema comunelor, să aibă 
în vedere acele elemente care de
finesc cel mai bine comuna şi pe 
care locuitorii să le înţeleagă, să 
le respecte, astfel încât acestea să 
le definească propria lor entitate.

V Prof. MIHAI CERGHEDEAN, 
Arhivele Statului, 
judeţul Hunedoara

. . 4 ; ţ

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produşe 
de calitate superioară, la preţuri rezonabile ? A- 
dresaţi-vă cu încredere la cunoscuta firmă

S.C. CRĂCIUN A COMP S.N.C. 
COMPLEX -,BACHUS“

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA

care vă pune Ia dispoziţie un bogat sorti- 
, ment de produse printre care:

' -

DM IMPORT (BELGIA) en* gros ta cel m« 
' ieftin preţ din ţară — 3000 lei mp plus TVA.

•  MOBILIER pentru sufragerii — biblio
teci, vitrine, colţare. Se pot comanda şl alte 
piese pentru sufragerii.

■jyM  BERE DIN ANGLIA de calitate extra, 
la cutii de 440 ţpe. : '

•  Făină albă (Import) Ungaria — 385 Iei 
kg; •  paste făinoase (import) — 926 lei kg; •  
gris (import) — 581 lei'kg; •  PEPSI COLA Ia 
cutie de 330 gr — 220 Iei. La toate aceste pro-

1 duse alimentare se adăugă TVA.

SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI 
DIN KOMANIA

FILIALA HUNEDOARA — PiVA

2700, DEVA, Bdul Mihai Kogălniceanu, bl. 14.
TeL : 095—615002 ' V-.-. :

OFER A URMĂTOARELE SER Vlfcll:

P E N T R U

SĂNĂTATE

BERBECUL
(21 martie — 20 aprilie)
Bolile : inflamaţia intes

tinelor, accidente la ochi 
şi răni marţiale la mâini 
şi la picioare. Copii puţini 
sau deloc, partener incon- 

. ştant. ;

TAURUL
- (21 aprilie — 21 mai)

Vă creaţi singur dificul
tăţi, bolile fiind determi
nate de anumite excese de 
aafeicare sau de muncă, 
părţile Slabe ale organis
mului: rinichii şi ficatul $ 
surit de temut calculii re
nali şl bolile mâduvei.

GEMENII
; (22 mai — 21 iunie)

Secrete de familie sau 
dificultăţi cu familia. în
cercările la care veţi fi su
pus sunt din cauza tatălui 
sau vin prin tată. Boli: a- 
fecţluni ale vezici, malarie, 
muşcături veninoase sau 
rabice: primejdii de la 
duşmani declaraţi, chiar 
Violenţe. Chinuri sufleteşti, 
tulburări, amărăciune din 
pricina femeilor.

RACUL
(22 iunie — 22 iulie)
Constelaţia semnului dv 

zodiacal dă sănătate. Dacă 
survine vreo boală, ea a- 
fectează plămânii sau piep

tul.' Intr-un accident sau 
rănire sunt expuse braţele, 
mâinile, coapsele sau ochii.

LEUL
(23 iulie — 22 august)
Temperament sangvin — 

nervos, sănătate bună şi 
viaţă lungă. Se pot de
clanşa însă dui-eri reuma- 

" tîsmale articulare, care 
vor afecta mai ales ge
nunchii. Sunt de temut 
pneumoniile şi bolile de 
piept, o afecţiune a splinei 
sau a vezicii, răni la mâini 
şi Ia picioare,

FECIOARA
(23 august — 22 sep
tembrie)
în  copilărie accidente 

corporale, boli grave. Păr
ţile slabe ale organismului 
sunt stomacul, ficatul şi 
picioarele.

BALANŢA
(23 septembrie — 22 oc

tombrie)
Puţini copii sau puţine 

satisfacţii de la ei. O anu
me ■ instabilitate în fa
milie sau o dublă familie. 
Boli de intestine sau de 
vezică, pericole de răni la 
mâini şi la picioare. Vechii 
astrologi spun că nativii 
acestui semn zodiacal vor 
fi ei înşişi cauza necazu
rilor sau chiar a morţii.

SCORPIONUL 
(23 octombrie — 21 no
iembrie)
Puţină’ fericire în prima 

parte a vieţii, prosperita
te în cea de-a doua. Boli: 
febre maligne, dureri vio
lente (fe ; câta migrene, 
nevralgii; puteţi fi dv în
suşi cauza bolii dv, prin 
exces de muncă sâu de 
altă natură. Chinuri su
fleteşti cauzate de pier
derea prematură a unei 
persoane dragi.

SĂGETĂTORUL 
(22 noiembrie —
21 decembrie)
Adesea, tensiunea ner

voasă este cauza irascibi- 
lităţii care durează puţin 
şi trece fără urmă. Vă 
tulburaţi uşor şl suferiţi 
anxietăţi bruşte, fără mo
tiv. Boli periodice, dar de 
scurtă durată: anginâ, mi
grene. Până la vârsta de 
30 de ani există primejdia 
de a cădea din locuri Înal
te. Intre dv. Şi copii exis
tă un dezacord şi s-ar pu
tea să vă despărţiţi de ei. ’

CAPRICORNUL 
(22 decembrie —- 
19 ianuarie)
Bolile inerente sunt: reu

matisme ale mâinilor şi' 
picioarelor, dificultăţi cu 
stomacul, contuzii prove

nind dintr-un şoc sau prin 
căderi, o anumită tendin
ţă spre ipohondrie. Căsă
toria — o problemă com
plexă. Sunt posibile mai 
multe căsătorii. In cursul 
călătoriilor pot surveni 
mari primejdii, boli sau 
răni periculoase.

VĂRSĂTORUL 
(20 ianuarie —
18 februarie)
Naşteri gamelare sau 

periculoase. De asemenea, 
primejdii pentru copii in 
primii ani. Predispoziţii 
accentuata la rănire. Afec- : 
ţiuni de stomac sau de 
piept, migrene violente 
sau nevralgii. Vă puteţi 
face rău dv înşivă prin 
acta violente sau depla
sări ruinătoare.

PEŞTII "
(19 februarie —
20 martie)
Constelaţia „Peştilor" 

dă câteodată două căsăto
rii sau căsătoria cu o vă
duvă ; întotdeauna al doi
lea membru al cuplului 
este pândit de câteva ghi
nioane. In familie sunt de 
aşteptat aecidente viefen- 
te. Bolile inerente: afec
ţiuni ale inimii şi ochilor, 
în  accidente, primejdia 
vine prin fier sau foc.

r ; : Prin gardienii particulari şi detectivii economici 
\ particulari, asigură paza şi supravegherea societăţilor 
l comerciale* regiilor ,autonome, instituţiilor, magazinelor, 
i protecţia persoanelor particulare, a domiciliitor, Inso- 
) ţirea unor transporturi de valoare deosebită, lichidi- 
l tăţi, valori artistice-

J «L a cerere, cu maximă discreţie, oferă informa- 
) ţii asupra bonităţii, seriozităţii şi competitivităţii par

tenerilor de afaceri din ţară şi străinătate.

# Societatea asigură, pe bază de contract, paza în 
comun a magazinelor particulare şl de stat din toate 
oraşele judeţului Hunedoara precum şi în judeţele H- 
mitrofe.

p Societatea facilitează intermedieri în vederea 
vânzării-cumpărării de locuinţe, autoturisme, terenuri.

e  La cerere se oferă asistenţă juridică clienţilor, 
care pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, 
cu întocmirea actelor necesare, în regim de urgenţă |a 
preţuri avantajoase, negociabile.

Societatea este unică, în profil, membră cu drep
turi depline a Asociaţiei Detectivilor din Europa 
(I.R.D.)

I.P.H. S.A. DEVA

Face cunoscut celor interesaţi că In luna 
octombrie 1993 începe construcţia ansamblului 
de locuinţe situat în Deva, pe str, Nicolae Băl- 
cescu (vechi). V' ^

Ansamblul este compus din blocurile A, B, 
C, D, E, F şi G formate din câte 6 apartamente 
cu 2, 3 şi 4 camere şi 2 apartamente cu câte 2 

:Cftt»efe Ia'mansardă. ,
La parterul blocurilor sunt ptevăzute ga

raje şi boxe (pivniţe).
Apartamentele vor fi date în folosinţă eşa

lonat, începând cu luna iunie 1994. r
fn prezent mai pot fi contractate aparta

mente în blocurile C şi D şi pot fi reţinute aparta
mente pentru etapa a lî-a (blocurile E, F şi G).

Contractarea se face prin depunerea unei 
garanţii de 5 Ia sută şi asigurarea Ia finele a- 
nului a avansului de 30 la sută din valoarea a- 
partamentulu! contractat

Informaţii se pot obţine la sediul I.P.H., 
Piaţa Victoriei, nr. 2 Deva sau la telefon nr. 
618402.
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SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANC POST 
S.A. DEVA

Anunţă cursurile care le practică Ia Casa 
de Schimb Valutar, la data de 6 octombrie 1993:

Curs cumpărare Comision

Dolar S.U.A. 1220 0
Lira sterlină 1330 0 %
Marca germană 730 0 %
Franc francez 185
Şiling austriac 87 0 %

Menţionăm că se cumpără şi alte feluri de 
valută, Cursurile modificându-se în funcţie de 
cursul stabilit de Banc Post Bucureşti.

Programul la ghişeu este intre orele 9—13. 
la sediul Banc Post Deva, bdttl Deeebal, bl. P-, 
et. 1*. VX:;/; I

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE 
„BANAT-CRIŞANA"

2900 Arad, Calea Victoriei, 33—35 
Telefon 096/634465 —• Telefax 096/190165 *

In baza Legii nr. 58/1991, art. 39 şi 40, pri
vind contractul de mandat in adunările gene
rale ale acţionarilor şi consiliile de administra
ţie ale societăţilor comerciale arondate, rugăm 
pe cei interesaţi, şi care consideră că întrunesc 
criteriile următoare:

•  studii superioare economice, juridice, teh-

•  experienţă în specialitate

•  abilităţi manageriale

•  cunoaşterea legislaţiei economice

• deplina capacitate de exerciţiu
să trimită, pe adresa FPP I „BANAT-CRIŞA- 
NA“, curriculum vitae, copie după diploma de 
studii şi eventuale opţiuni pentru reprezentare 
în societăţile comerciale arondate din judeţ, 
până in data de 17 octombrie 1993. (799)
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"COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 
ŞI UTILAJE AGRICOLE 

organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L din 
Sîntuhalm.

' Vă stă la dispoziţie în fiecare zi, oferindu-vă 
o gamă largă de unelte gospodăreşti, maşini şi 
utilaje agricole (pluguri, semănători, freze, ittn- 
tocultoare, prăsitoare, mori, motopompe, moto- 
cositoare etc.), precum şi 18 modele de remorci 
de diferite capacităţi:

#  REMORCI pentru autoturisme DACIA 1360, 
OLTCIT şi ARO. Se asigură montarea dispozi
tivului de cuplare la cumpărare.

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu 
şi fără prelată.

Informaţii la telefon: 095/626294 sau 
095/621386. (922076)

I

S.C. „MIRA EXPREST" S.R.L. DEVA
O r g a n i z e a z ă .
•  Cursuri de învăţare a limbilor străine (france-1

ză, italiană, spaniolă, portugheză, engleză, germană,; 
rusă, maghiară, polonă ţi slovacă) pentru începătorii 
şi avansaţi; '4",

•  Traduceri din aceleaşi limbi; |
•  Cursuri de iniţiere în şah, tenis de masă, dans!

de societate (sportiv) şi arte marţiale ; J
O Gimnastică de întreţinere (aerobică); |
•  Meditaţii pentru toate disciptinele de învăţă- »

mâni ; ■ ■ I
o Cursuri de cunoaştere si înţelegere a bibliei; ,

Cursuri de iniţiere în elemente de drept, ziarfs- i
\ » tică etc.
\ I

! ! 
ş i

Prestaţiile vor fi făcute de cadre didactice cu pre- I 
gătire corespunzătoare, Înscrierile se fac în periau- ' 
da 10—17 octombrie 1903. Informaţii suplimentare ta | 
telefonul societăţii, 627940, zilnic, intre orele 18—20. « 
Cursurile se vor desfăşura în spatia) Şcolii Generate I 

JBteVâ,  ̂ ; •
*------------------------ ------------------*-------------* |

SOCIETATEA COMERCIALA „ARMONIA” | 
S.A- BOTOŞANI *

Bdul Mihai Eminescu, nr. 2 A.

! !

Caută distribuitori — societăţi comerciale j 
sau persoane particulare — pentru desfacere pe | 

| bază de comision a j
•  ţesăturilor din bumbac şi tip bumbae pe J 

care le produce.
Relaţii la tel. 098/517045 si 098/531695. !

1
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ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
A TINERETULUI LIBER 

DEVA-HUNEDOARA 
' cu sediul in municipiul Deva,

str. M. Eminescu nr. 2, et. 1, tel. 095/616617, 
Organizează selecţie din judeţul Hunedoa

ra în vederea participării la concursul-spec- 
tacol

JV1ISS HUNEDOARA ’93“
Doritoarele se pot înscrie la adresa de mai 

sus, zilnic, între orele 10—14.
Premiile vor fi acordate după cum urmează:
— premiul I — 100 000 lei
— premiul II — 50 000 Iei
— premiul III — 25 000 lei,

precum şi alte premii. (797) $

MICRO MEGA COMPUTERS SRL 
Cu sediul în Hunedoara, Bdul

(COMPLEXUL DACIA), vinde en gros 
•  CARPAŢI •  BUCEGI •  DACIA 

GOV •  COLOANA
Informaţii la telefon 713525, zilnic între o- 

rcle 7—19, iar sâmbăta între orele 7—-15.
_ (922081) .

Angajează, prin concurs
•  ŞEF AGENŢIE TURISM
Conform Ordinului ministrului turismului nr.

8 iulie 1993, condiţiile de angajare sunt: -
L — Să fie posesor al unui atestat de limbă $trăl- 

nă de circulare internaţională (sau in curs de obţi
nere) ; : '‘S  v ;

2. — Să fie absolvent al ane» facultăţi cu profil de
turism: ,

a) să fie absolvent de învăţământ superior, dar să 
facă dovada unei activităţi de turism de minimum- 3 
ani şi să fie absolvent al unui curs de formare ma
nagerială ia Industria hotelieră şi turistică (cursa) 
poate fi urmat în maximum 2 ani);

b) să fie absolvent de cursuri postliceate în do
meniul turismului sau hotelier, cu activitate în turism 
de minimum 5 ani.

3. — Carier juridic. 1
Concursul va avea loc în 26.X.1993, la sediul so

cietăţii din Deva, str. Horea, nr. 12—14. Informaţii su
plimentare la compartimentul economic, telefon 95/ 
612160, 612161. C (922066)

V:
LUNI, 11 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 13,00 Calendar; 1340 
4601 audiţii i 14,00 Actualităţi; 14,10 TUR 
Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,15 Ma
gazin agricol; 16,45 Actualităţi ; 17 00 '
Emisiune în limba maghiară; 18,% Porta
tivul preferinţelor muzicale; 19,00 Clio ; 
19-30 Desene animate ; 20,00 Actualităţi; 
20,45 De Juni până luni; 21,15 Teatrul TV : 
„Te urăsc, i u b i t u l e d e  Viorel Savin ; 
22,35 Întâlnirea interreligioasă de ia Mi- 
tano, 1993 ; 23,15 Actualităţi; 23,35 Repri
za a treia.

PROGRAMUL II: 14,00 Actualităţi ; 14.10 
Sfeolul nostru: Marile Hurii (4); 15,05 Ar
hive folclorice ; 16,00 TVE Intemacional;
16,30 Film serial: „Oshin“ ; 17,00 Veniţi 
eu noi pe programul doi!: 20,00 Video- 
satelit; 21,00 TYM ; 21,30 Limbi străine ;
22.00 TV5 Europe; 22,% Film artistic: 
„Navarro-strip-show** (Franţa, 1990).

MARTI. 12 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 7.00 TVM; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Desene animate ; 11,90 Limbi 
străine; 11,30 Video-lexicoh; 12,00 Lumi
nă din lumină ; 13,00 1001 audiţii; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 1545 TVR 
Cluj-Napoca ; 16,00 Arte vizuale ; 16,20
Povestea vorbei ; 16,45 Actualităţi; 17.00 
Convieţuiri-magazin ; 18,00 Pariaţi pe 
eampion !; 18,30 Buenas dias, Spania !;
19.00 „Cnrat-murdar"; 19,30 Desene ani
mate ; 2940 Actualităţi; 20,45 Ce-i de fă
cut ?; 21,15 Telecinemateca : „Sabotaj" 
(Anglia, 1936)-; 22.50 De la Kumran la 
Ierffnm ; 23,15 Actunlitstl: 33,35 A ve
nit toamna...; 24,00 Insomniile românului.

PROGRAMUL II: 11,00 In direct: CFI;
14.00 Actualităţi; 14,10 Vânt şl maree ;
15,05 Jazz-magazin ; 16,00 TVE Internacio- 
nal; 16,30 Desene animate; 17,00 Maga
zin economic ; 19,00 Pro memoria ; 19,30
Tradiţii; 20,00 Vidco-satelit; 21,00 TVM ;
21.30 Limbi străine; 22,00 TV5 Europe;
22.30 Credo ; 23,00 TV Deva.

MIERCURI, 13 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM ; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Desene animate ; 11,00 Limbi 
străine ; f 1,30 Bariera numerelor ; 12,00
Splendoarea mogulilor (2); ~ 13,00 fţOl 
audiţii * 14 00 Actualităţi; 14,19 TVR Iafi;
15.00 TVR Cţui-Napoca; 16,00 Magazinul 
pasiunilor; 16,45 Actualităţi; 1655 Hand
bal masculin*: România -— Danemarca,îîn 
C.E.; 18.15 Tezaur: 1830 Fotbal: Româ
nia — Belgia, în C.M. î 20,45 Actualităţi: 
21,25 Film serial: . Soţul ambasadoare?*;
22.30 Noi frontiere; 23,15 Studioul econo
mic ; 23,45 Actualităţi; 24,00 Confluenţe ; 
0,50 Poesls.

PROGRAMUL n : 11.00 In direct: CFI.
13.00 Video-sntelit; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Wo-Mnet USIA ; 15 00 Rock... Rock ; 16,00 
TVF, Intemacional; 16.30 Desene animate ;
17.00 Ca>esdorscop ; 18.30 Emisiune în lim-
ba maghiară ; 20,00 Vidco-satelit; 21,00
TVM; 21,30 Limbi rirăbie; 22,00 TV5 
Europe; 22,30 Teatru TV: „Mincinosul" 
— de Carlo Goldoni.

JOI, 14 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I: 7,00 TVM; 10,00 Ca
lendar ; 10,30 Slu«ba de Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva ; 12,00 Film serial: „Hoţomanii* 
(12) ; 13,00 1001 audili; 14,00 Actualităţi; 
14,10 TVR Iaşi; 15.00 TVR Ciuj-Napoca ;
16.00 Ce-i de făcut ? ; 16,20 Cronograf» ; 
16,45 Actualităţi ; 17,00 Repere transilva
ne; 17,30 Repere moldave ; 18,00 Faţă'in 
faţă ; 19,00 Cultura în lume ; 19,30 Dese
ne animate; 20,00 Actualităţi; 20,45 Stu

dioul economic ; 21,15 FUm serial: „Dai* 
las"; 2240 Publicitate; 22,15 Alfa şi O- 
mega; 23,15 Actualităţi; 2345 Seară de 
balet.

PROGRAMUL II: 11.06 In direct: CFI ;
13.00 Vidco-satelit ; 1440 Actualităţi; 14,10
Reviera-magazjn ; 15,00 Tezaur ; 1640 TVR  
Intemacional; 1 6 3 0  Desene animate ; 17,00 
Ceaiul d e  Ia ora 5 ; 19,00 Emisiune iu lim
ba germană; 20,00 Video-satelit; 21,00
TVM ; 2140 Video-satelit; 22,00 TV5 Eu
rope ; 22,30 Film artistic: „Vinovat" (Ger
mania, 1988).

VINERI, 15 GCTOMBRIE; ,

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM ; 10,00 Ca
lendar; 10,30 Desene animate ; 11,00 Limbi 
străine; 1140 Curcubeu; 12,00 Nu tre
buie doar să visăm!; 13,00 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15.05
TVR Cluj-Napoca; 1640 Concurs ; 1640 
Tradiţii; 16,45 Actualităţi ; 17,00 Emisiune 
în limba germană ; 1840 Pro Patria ; 19,00 
Film serial: „Pasărea spin**; 20,00 Actua
lităţi ; 20,45 Viaţa parlamentară : 21,15 Film 
«O rie; „Vulcanul** (SUA, 1990); 23,10
Refiecţfi rutiere; 2345 Actualităţi; 23,45 
Simpozion; 040 întâlnirea de la miezul 
nopţii; 1,40 Jazz.

PROGRAMUL II: 11.00 In direct: CFI;
13.00 Video-satelit; 1440 Actualităţi; 14,10 
Magazin; 15,05 Divertisment; 16,00 TVE 
Intemacional; 16,30, Desene animate ; 17,00 
Studioul de literatură; 18,15 Bursa inven
ţiilor ; 19,00 Concertul Orchestrei Naţiona
le Radio ; 21,00 TVM; 21,30 Povestea vor
bei; 22,00 TV5 Europe ; 2240 Video-satelit:
23,30 Pe muchie de cuţit.

SÂMBAtA, 16 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 840 Bună dimineaţa... 
de la laşi!; 9 00 Calendar; 9.10 Şapte
note fermecate; 10,00 Film serial pentru 
copii„Noile aventuri ale lui Black Beau- 
ty“ ; 10,30 Gimnastica mintii ; ff.no Do- 
CUnV'n t̂' ştiH^fîc ’ ci*ÎC-
matografic ; 12,30 1001 audiţii; 13;30 Itine

rare spirituale ; 14,00 Actualităţi; 14J0 
Ora 25 — Tranzit TV : Ştiri o Top muzi
cal o Film, serial: „Povestiri eu final ne
aşteptat" o Mărie şi Mărioară-, o  Sport 

Film serial: „Cascadorul" o  Caraglale 
» Mapamond O Film documentar ; 
nostru" ; 19,15 Teleeiiciciopedia ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,45 Editorialul săptămânii;
2045 Film serial: „Dailas"; 214» Săptă
mâna sportivă; 22,10 De la egal la egal— 
amical ; 23,00 Film serial: „Midnight Cai
lor" ; 23,55 Actualităţi ; 0,05 Fotbal : „U‘*
Craiova — Steaua Bucureşti; 040 Nopţi 
ta malttt mării; 1,15 TV Deva,

PROGRAMUL II: 9,00 TVR Cluj-Napo- 
ca; 14,00 Actualităţi ; 14,19 Şansonetele
Parisului ; 15,00 Antologia umorului româ
nesc ; 16,00 TVE Intemacional - 16,30 De
sene animate; 1740 Studioul de literatu
ră ; 18,15 Bursa invenţiilor ; 1940 Convie- 
ţuiri-magazin ; 20 00 Vidco-satelit; 21,00
TVM ; 2140 Arena. Conettrs; 2240 TV5 
Europe; 22,30 Turnul de fildeş; 23,00 O- 
raşe şi civilizaţii ; 2340 Generaţia ne*.

DUMINICA, 17 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I: 640 TV Deva ; 040
Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar; 9,10 
Ping-pong ; 10,00 Film serial pentru copii S 
„Noile aventuri ale lui Black Bessty" ;
10.30 Lumină din lumină ; 11,30 Viaţă sa
tului ; 1340 Melodii populare ; 13,20 Re
flecţii rutiere ; 13,30 Atlas ; 14,00 Actuali
tăţi ; 14,10 Poşta TV ; 14,20 Video-maga- 
zin ; 18.00 Gong ! ; 18,25 Robingo : 19,00
Film serial S.F,: „Star Trek“ (SUA, 1937) ;
20,00 Actualităţi; 20.45 Film artistic:
„Dezaprobate în cor“ (Anglia, 1988); 22,25 
Duminica sportivă ; 22,45 Maeştri ai cân
tului ; 23,45 Actualităţi; 2345 Pe ultima 
sută de metri.

PROGRAMUL II: 10,00 TV Deva ; 14,00 
Actualităţi; 1410 Mirajul circului ; 15.00
Muzică populară ; 16,00 TVE Intemacional;
16.30 De-ene animate ; 17,00 Serata TV;
2040 Video-satelit; 21,00 TVM; ŞI.30 Con
cert : 22,00 TV5 Europe; 22 30 Hollywood 
Rock în coneert; 23,00 La puterea a doua.
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sâmbătă,
9 OCTOMBRIE

•  Au trecut 281 de zi
le din acest an ; au mai 
rămas 84 ;

•  1931. A murit poeta 
MATILDA CULGER-PONI
(n. 1851). A frecventat cer
cul literar al „Junimii*1.

DUMINICA.
10 OCTOMBRIE

•  Au trecut 282 de zile 
din acest an ; au mai ră
mas 83 :

*—»—*—*—■,

•  1813. S-a născut GIU- 
SEPPE VERDI (m. 1901), 
celebru compozitor ita
lian. Este unul dintre cei 
mai proeminenţi repre
zentanţi ai teatrului liric 
(„Nabucco**, „Emani", „Ri- 
goletto", „Trubadurul", 
„Traviata", „Bal mascat", 
„Forţa destinului", „Don 
Carlos", „Aida", „Othel- 
lo“, „Falstaff" ş.a.).

•  1896. Apare la Bucu
reşti, până la 27 aprilie 
1897, revista literară „Po
vestea vorbei". Dintre co
laboratori : G. Coşbuc, Şt. 
O. Iosif, I. Gorun, G. 
Mumu, A. Vlahuţă, P. 
Cemâ, Cincinat Paveles- 
cu ş.a.

•  1909., S-a născut la 
Odz (Mureş) HORVATH 
ISTVAN (m. 1977), scrii
tor român de naţionalita
te maghiară. A publicat 
volume de poezii, romane 
şi literatură pentru copii.

. LUNI,’
11 OCTOMBRIE

•  Au trecut 283 de zile 
din acest an ; au mai ră
mas 82 ;

•  Se deschide Târgul 
Internaţional Bucureşti ;

•  1875. S-a născut la 
Braşov ŞT. O. IOSIF, 
scriitor român. Publică 
versuri melodioase evo
când pejsajul şi trecutul.

patriarhal. („Patriarhale", 
„Poezii"), lirică elegiacă 
(„Cântece"). în colabora
re cu D. Anghel, scrie ver
suri satirico-umpristiee 
(„Calendarul lui A. Mi- 
rea“), proză memorialis
tică („Cireşul lui Lucul- 
lus"); lucrări dramatice 

(„Legenda funigeilor", „Co
meta") ; Traduceri.

•  1858. Apare la Bucu
reşti revista „Dâmboviţa", 
foaie politică şi literară,

■ sub conducerea lui D. Bo- 
lintineanu.

•  1898. Apare la Bu
cureşti, până la 25 mai 
1899, revista săptămânală 
„Floarea albastră". Di
rector : I.N. Constantines- 
cu-Stans.

? VANZABJ- 
1  CUMPĂRĂRI
■jr • •  Vând casă Brănişca, 
Zona gării. Informaţii, ore. 
Ie 10—21, tel. 916533.

(922391)
•  Vând garsonieră con

fort I, la Brad. Relaţii la 
tel. 613464. (922404)

•  Vând pompă injecţie 
rotativă, Saviem. Telefon 
618124, după ora 18.

(922399)
•  Vând casă, dependinţe,

grădină, Simeria, str. G. 
@oşbuc, nr. 25. (922398)

•  Vând apartament două 
camere. Deva, tel. 622674.

(922408)
•  Vând R. 14, stare ex

cepţională, 148 000 km, ne- 
înmatriculat, an fabricaţie 
1983, preţ avantajos. Tel. 
627927. (922361)

m Vând videoplayer Fu- 
nai, telecomandă, nou, a- 
yântajos. Deva tel. 615201.

(922397)
' •  Vând două televizoare 
Color Philips. Tel. 614897.

V V (922405)
•  Vând urgent Dacia 

tlOO, stare foarte bună. 
Deva, tel. 618216. (922395)
- •  Vând Renault 9, an 
de fabricaţie 1987. Telefon 
$18952. (922409)

•  Cumpăr urgent gar
sonieră, exclus Micro —, 
Dacia. Informaţii Deva, tel. 
«22254. (923383)

•  Vând garaj din prefa
bricate din beton, demon- 
tabU, fără teren, se mai 
poate folosi ca spaţiu co
mercial sau magazie de 
mărfuri, preţ negociabil. 
Informaţii la tel. 619169.

(922407)
•  Vând fân cantitate ma

re, preţ negociabil. Oco
lişul Mic, nr. 87. (922371)

•  Vând porci în viu. In. 
formaţii după ora 21, tel. 
611443, 625985 sau stadion 
Setate. Vând orgă electro
nică RFG. Tel. 625985.

(922362)
•  Vând autoturism Da

cia 1300, an de fabricaţie 
J976, bine întreţinut, preţ 
negociabil. Tel. 617752 (du
pă masa). (922369)

•  Vând urgent casă cu 
grădină,. 3 ha, teren ara
bil intravilan, Boz, nr. 171. 
Informaţii Deva, tel. 616196, 
zilnic, şirele 10—46.

(922410'
o Cumpăr casă cu grădi

nă-în Deva. Informaţii tel. 
096/825188 (922412)

•  Vând apartament 2 
camere, cu balcon închis, 
parter, zonă centrală, bun 
privatizare, telefon, gaz, 
parchet. Tel. 642427.

(922415)
•  Vând Aro 320 D (ca

mionetă), nou. Informaţii 
tel 715192, 714375. (922035)

•  Vând apartamente

două-trei camere, Micro 4. 
Relaţii tel. 728262. (922041)

•  Vând garsonieră, zo
na Ceangăi. Relaţii tel. 
721696. - (922042)

•  Cumpăr aparta
ment 2—3 camere, te
lefon 724271. (922044)

'oferte de *  
SERVTCn

•  RATP Hunedoara an
gajează absolvenţi ai Li
ceului Auto cu diplomă 
de bacalaureat, promoţia 
1993. Tel. 712040. (922039)

•  Căutăm sponsori pen
tru balul bobocilor al Li
ceului Matematică-Fizică, 
Hunedoara. Tel. 714305.

• (922040)
PIERDERI

•  Pierdut Chei auto, pia
ţă — poştă Hunedoara, gă
sitorului recompensă. In
formaţii 777202. (922403)

închirieri
•  Studentă, caut chirie 

garsonieră (apartament) mo
bilat, exclus'Micro 15. Tel. 
625029, între orele 17—20.

(922406)
•  Caut meditator limba

engleză, doi şcolari, la do
miciliu (A. Vlaicu, Livezi
lor). Tel. 617616. după ora 
16. r  (922396)

•  Meditaţii matematică 
cl. V—Vili, caut profesor 
engleză, pentru clasa a 
IlI-a şi â X-a. Tel. 625155.

(922393)
SCHIMBURI 

UE LOCUINŢE
•  Schimb 2 apartamente 

a două camere cu aparta
ment 3—4 camere. Deva 
tel. 623021, orele 18—22,

' (922357)
COMEMORĂRI

•  Au trecut 14 ani de 
când inimă inegalabilului 
nostru soţ, tată şi bunic

TRUFAŞ FETRU 
nu mai bate.

Dumnezeu să-i aibă ţn 
pază sufletul Iui bun şi 
nobil.

•  îndurerate gânduri, 
dor nestins însoţesc tre
cerea celor doi ani de la 
incredibila şi nedreapta 
plecare în eternitate, la 
nici 24 de ani, a neuitatu
lui şi iubitului meu soţ

care a lăsat în sufletul meu 
o durere adâncă. Dragostea 
mea să-ţi vegheze somnul 
de veci. Soţia ta, Agi.

, (922199)

•  Soţia Aurelia,-co
piii Ioan, Rodica, Luci, 
Miron şi nepoţii a- 
nunţă împlinirea a şa
se luni de la plecarea 
de lângă noi a celui 
care a fost

ION ŞITOIANU
fără a spune un cu
vânt, rămânându-ne du
rerea în suflet, o cru
ce şi un mormânt. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

(922384)

•  Cu adâncă dure
re în suflet amintim 
celor care au cunos
cut-o că In 11 octom
brie se împlinesc şase 
ftini de când moartea 
nemiloasă a răpit din
tre noi pe v 
RODICA FILIMON 
Cât al trăit te-am 

iubit/ Cât vom trăi te 
vom plânge şi vom 
priveghea mormântul 
tău. Sora, părinţii, fra
ţii şi cumnată.

Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Nu te vom uita 
niciodată. (922401)

•  Duminică, 10 octombrie 
1993, se împlineşte un an 
de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna

CRIŞAN MARIA 
Nu te vom uita niciodată. 
Ginerele Traian, fiica Ma- 
ria şi nepoţelul Mihăiţă.

(921341)

•  Din nefericire, nici 
lacrimile, nici dure
rea din sufletul meu 
nu au puterea de a a-;' 
duce: din veşnicie pe 
scumpa mea soţie 
RODICA FILIMON 
Se împlinesc în da

ta de 11 octombrie şa
se luni de când m-ai 
părăsit pentru tot
deauna. Ne este dor de 
zâmbetul tău şi ochii 
tăi frumoşi, golul lă
sat de tine mă apasă 
greu şi nu-I voi uita 
niciodată. Soţul Sabin, 
fiul Ciprian şi soacra 
Cornelia.

-DECESE
•  Colectivul de bijutieri 

.de lă Bijuteria \ „MIEN“ 
sunt alături de patronii lor, 
la moartea bunei lor ma
me, cea care a fost 
MOLDOVAN MARGARETA 

(tanti Manţi)
şi pe această cale transmi
tem sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. 

Dumnezeu să o odihneas-
. Că.

•  Mama, tata şi - fratele 
anunţă cu durere în su
flet că în data de 10 oc
tombrie 1993 se'împlineş
te uri. an de la moartea 
fulgerătoare a scumpului 
lor fiu şi frate

MATEI GVUSZ1
<mmmm .....
DANIEL MANOLACIIE

•  A încetat din via
ţă, după o lungă şi 
grea suferinţă,

ANA SABAU 
Dumnezeu s-o odih

nească în pace! Nu te 
vom uita niciodată. So
ţul Gheorghe. înmor
mântarea va avea loc 
astăzi, ora 13, la Ci
mitirul din Bejan.

(922414)

•  Fiul, fiica, ginerele, 
nora şi nepoţelele Geor
giana şi Bianca anunţă 
moartea scumpei- lor

ANA SABAU 
Nu te vom uita riicio 
data! (922414)

•  Cumnatele Ana, 
luliana şi Maria anun
ţă moartea dragei lor

ANA SABAU 
Dumnezeu să o odih
nească în pace !

(922414)

TRIBUNALUL HUNEDOARA — DEVA 
Scoate Ia concurs:

•  1 post inspector de specialitate (contabil 
şef) în probleme fiuanciar-contabtle.

■ Condiţii: studii superioare economice, ve
chimea minimă 6 ani în activitatea financiar- 
contabilă.

Relaţii suplimentare : tel. 611574, 618045.
: « (806)

R.A.G.C.L. BRAD
Licitează închirierea spaţiului pentru mă

celărie, de la parterul blocului 13, str. Dacilor, 
Brad, în suprafaţă de 36 mp.

Licitaţia se ţine în 25 octombrie 1993, ora 
12, la sediul R.A.G.C.L. Brad. Relaţii la tele
foane 651843 şi 651634. ' (805)

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI DEVA 
UNIVERSITATEA POPULARA 

A N U N Ţ A  • 
deschiderea următoarelor cursuri, începând 

cu data de 15. X. 1993:
•  RTV an I şi II
•  Foto color
•  Cosmetică 
• . Barmani-ospătari
•  Bucătari 

*' •  Chitară
•  Taragot, saxofon, clarinet
•  Limba germană .
•  Macaragii grupa I şi III
•  Dans societate 
înscrierile se fac la Casa de Cultură zilnic,

între orele 8—19. (804)

FILIALA CJ2.C.C.A.R. HUNEDOARA 
Organizează în municipiul Hunedoara 

cursuri de. perfecţionare a lucrătorilor din do
meniul financiar-contabil pentru însuşirea nou
lui sistem de contabilitate, începând cu data de 
20 octombrie 1993.

Se vor elibera adeverinţe recunoscute de 
Colegiul consultativ al contabilităţii, conform 
Ord. M.F. 247/1993.

Informaţii suplimentare la telefoanele 
723075, 625586, 614063 şi la Magazinul de pe 
bdul Dacia (lângă Auto-moto). (922092)

Regia autonoma municipala de
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVA 

HUNEDOARA 
A N U N Ţ A

Sistarea furnizării apei potabile, în data de 
12 octombrie 1993, în municipiul Hunedoara, 
între orele 0—24, In vederea executării unor im
portante lucrări de investiţii. (CEC)

CONSILIUL LOCAL SANTAMARIA-ORLEA 
Anunţă licitaţie publică în fiecare zi de vi

neri, ora 10, până la data de 31. XII. 1993, la 
bunurile preluate din patrimoniul - fostelor 
C.A.P.-uri, pentru vânzare şi închiriere.

, Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul consiliului local Sântămăria-Oriea sau 
la telefon 770630. (803)

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIŞOARA 
Secţia L5 Deva 
A N U N Ţ A

Închiderea liniei ferate km 451.+ 864 (bal
ta Geoagiu) pentru lucrări urgente de întreţi
nere.

Accesul înspre Geoagiu se poate face pe 
drumul asfaltat prin Orăştic.

S.C. „FAVIOR“ S.A. ORAŞTIE 
cu sediul în Orăştie, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, 

judeţul Hunedoara
Achiziţionează la sediul său piei crude vâ

nat diverse : caracul, vulpi, roşii şi polare, nurci, 
nutrii, dihor, bizami, iepuri etc.

Preţuri avantajoase, plata în numerar sau 
în compensaţie cu produse.

Informaţii suplimentare la telefoanele : 095/ 
647050, 095/641560, inţ. 393, 380 — serviciul 
comercial. (808)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER» S.A. DEVA J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva, 2700, str. 1 Decembrie,35, jud. Hunedoara.
Telefoane: 611275, 612157. 611269. 625904, fax 618061 Consiliul de administraţie: Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Vlrgfl 
Crişan, Tiberiu Istratc, N icolac Târcob — administratori întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora

• Tiparul executat la S.G, „POLIDAVA» S.A. DEVA- — ’


