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sambata,
16 OCTOMBRIE

■  Au trecut 288 d« *île 
din acest a n ; au mai ră
mas 77;

■  1976. Â murit, la Bu-„ 
cure şti, TRAIAN LALESCU 
(n. 1920), poet de descen
dentă - simbolistă;

■  1935. A murit, la Bu
cureşti, GIB MIHAEŞCU 
(n. 1891). Lucrări publica-

m  Jm *fw«nM *«ţnSt 
tVtW a* (1929). „lrafui 
An^gy d«r (1930), „Ru- 
N dM * (1933), .S te le  şi 
nopţile unui student îtrtâr- 
*Sw*(m4)r „DonfuTAIbă"

^ ■  TOI. Apâre, la BueO- 
refti, *dfe mifiatwa lui Al. 
Qayilla ţi N. D. Cocea,. 
revista de teatru ţi lite
ratură „RAMFA" fcu. între
ruperi, până în’ 1948).

DUMINICA,
17 OCTOMBRIE

■  Au trecut 289 4a *'l®

_  ră-

■  I t 4  S-a născut 
GHEOVGfffi TITWCA (m. 
1939L servant, orolesor, om

-de* ş^ n ţă i *  ~
t  1878. S-a născut, la 

fţtroţaiM, SERASTIAN 
STANCA (nt 1947), scrii
tor, unul jlinfre fondatorii 
revistei .Luceafărul" (1902- 
1903), apărută la Buda- 

. pesta.

LUNI, 18 OCTOMBRIE
■  Au trecut 290 de sile 

din acest a n ; au mai ră
mas 75;

■  Sf. Apostat f i  Evaă- 
jbelist Luca; fi. Siliţii "fi. 
Martin ■„< •:

l i  1868. 5-a născut, ’ la /  
Sovefc, SI M ION MEHE- 

. oet^gf,;
teoretiţtnn td «Maurii şi pe- 

i
H  1987. S-a născut, la 

Brăila, MIHAA SEBAS- 
TIAN (m. 1945). Publică

B* e cu accent» Brice 
cui de-a’ vacanţa", 

„Steaua fără nume"), co
medii satirice („Ultima 
oră"), romane psihologice 
ţ{ citadine („Oraşul cu 
salcâmi", „Accidentul") ş.a.
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REFORMA IN JUSTIŢIE
Interviu cu dl IUtlU KUTAŞ — 

doctor în ştiinţe juridicê  preşedintele 
Tribunalului judeţean

— Domnule preşedinte, 
pentru început vă rugăm să 
reliefaţi pentru cititorii 
noştri care sunt principa
lele’ elemente ale reformei 
în justi(ie şi în ce mod se 
exprimă ele în judeţul nos
tru.

—' înainte de a răspunde 
Ia întrebarea propriu-zisă, 
consider că este necesar să 
mă refer la ceea ce aţi 
numit „reforma justiţiei". 
Aceasta, cu atât mai mult, 
cu cât problema nu a prea 
fost abordată în ansamblul 
el de către mijloacele de 
informare. Desigur, ar fl 
pretenţios să-mi asum rolal 
de a face o expunere Pe 
această temă, dar, mt se

concepută: - reorganizarea 
procuraturii prin înfiinţarea 
Ministerului- Public Şi a si-. 
gurarea independenţei ma
gistraturii La acestea se 
-adaugă crearea unui grad 
de jurisdicţie suplimentar, 
concretizat prin reglemen
tarea căii de atac a apelu
lui şi reînfiinţarea Curţii 
de Apel, precum şi garan
tarea independenţei avoca
tului.

Desigur, prin specificul 
muncii suntem implicaţi In 
tot ceea ce am enunţat. 
Competenţa conducerii tri
bunalului, a preşedintelui 
dacă vreţi, se circumscrie 
însă aspectelor aflate In a- 
tribuţiile noastre directe.

IMPORTANT PENTRU CITITORI
Ziarul nostru publică programele de tele

viziune pentru săptămâna viitoare în feltd ur
mător :

!' ■  Miercuri si vineri -r T.V. SATELIT
■I Sâmbătă — SĂPTĂMÂNĂ LA TV (pro

gramele I şi II).
Reamintim că abonamentele la ziarul nos

tru |>entru luna noiembrie pot fi făcute până la 
28 octombrie a.c. Preţul abonamentului: 450 lei 
+ taxele poştale.

Creşterea costului abonamentului se dato
rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de 
editare.

Sperăm că cititorii vor înţelege această mă
sură şi vor fi în continuare alături de ziarul 
nostru.

pare evident că, deocam- După cum se ştie, în luna 
dată, opinia publică nu are iulie au fost legiferate mo-
o viziune de ansamblu a- 
supra reformei. Or, reali
zarea acesteia a fost, după 
cum se ştie, o condiţie a 
primirii României în Con
siliul Europei.

Reforma justiţiei este un 
proces complex, aflat în 
curs. Ea are doi „piloni" 
fără de care nu poate fi

dificări substanţiale ale co
durilor de procedură penală 
şi civilă. Punerea în prac
tică a acestora fără prea 
mari şocuri a presupus o 
acţiune administrativă ra-

ION CIOCLEI 

(Continuare ta pag. a 2-a)

— Bine-ai venit ma
mă soacră! Cât vei sta 
Ia noi?

— Cât o să-ţi facă ţie 
plăcere.

— Cum, aşa de pu
ţin ?!

• * a
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Comentarii

OENE-AMWMAI MIRT?
Anul 1993 se pare că/es- SUA a aprobat fără nici 

te favorabil României pe un vot contra Tratatul 
plan extern. Pentru că, Comercial româno-ameri- 
iată, „după lupte secula- can, inclusiv clauza. Clau- 

. re ' care au durat... trei ză care înseamnă, ţi- 
ani“ — cum ar spune ne- nând cont de volumul 
nea Iancu, visurile euro- -schimburilor comerciale, 
pene ale românilor încep taxe vamale reduse, măr- 
să prindă viaţă. Româ- furi neprphibite- (cu ex- 
riia a fost admisă în Con- cepţia unora strategice) 
siliul Europei ca membru şi alte facilitaţi care vor 
cu drepturi depline. Sa- duce, sperăm, la un co- 
tisfacţia că ţara noastră merţ mai intens între Ro- 
şi-a ocupat locul ce i se mânia şi SUA. 
cuvine în familia state- Cu alte cuvinte, iată 
lor europene este cu atât că la orizont a apărut şi 
mai mare, cu cât drumul se apropie rapid de noi 
spre acest loc. n-a fost clauza. Spunem că se a- 
presărat cu roze. Cu to- propie pentru că Tratatul 
ţii ne amintim cât de dras- Comercial şi clauza pen- 
tici au fost unii raportori tru a deveni operaţionale, 
ai Consiliujui Europei, de mai trebuie să treacă şi 
câte ori a fost amânată prin Sefiatul SUA. Şi, 
discutarea cererii de ade- avem convingerea că vor 
.rare a României în dife- trece, pentru că realizări- 
rite comitete şi în Paria- le României pe calea de
mentul de la Strasbourg, mocraţiei şi a economiei 
câte exigenţe ne-au fost de piaţă au început să se 
impuse la sugestia unora vadă şi de la Washington, 
sau altora, mai mult sau Avem aşadar Consiliu 
mai puţin vecini cu ‘ ţara European, avem (sau vom 
noastră, câte „inspecţii" avea curând) şi clauza, 
a trebuit să suporte Ro- Iar în zare mai apare şi 
mânia până a ajunge a- o posibilă aderare la Tra- 
colo unde a dorit. " Nu-i latul Atlanticului de Nord, 
mai puţin adevărat 'că, care să ne garanteze în 
mai ales în primii ani de noul context gebpolitic eu- 
dupâ evenimentele djn de- ropean securitatea, în ca- 
cembrie 1989, faţa demo- drul structurilor militare 
craţiei noastre incipiente ale acestui'organism, 
a fost deseori împrpşca- Ce ne-am dori "mai mult ? 
tă cu noroi de mineriade, Mai mult şi ' tnaj mult 
romaniade,- corupţiade, ca ne-am dori să fim noi in
şi de unii peregrini, au- şine. Adică români, oameni 
tohtoni în goană după a- serioşi, care nu aşteaptă fe- 
vere şi putere. Dar să în- ricirea de la alţii. Pentru 
copaiem la dosarul con- că aderarea la orgariisme- 
cilierii toate aceste pagini le europene, obţinerea 
negre şi să ne bucurăm clauzei americane nu ne 
că am redevenit euro- vor aduce fericirea şi 
peni după o istorie eu- prosperitatea pe tavă. A- 
ropeană de peste 2000 de ceste organisme ne vor a- 
ani. juta să păşim mai repede

Spuneam că 1993 este spre societatea de mâine, 
favorabil României. Este dar paşii concreţi noi tre- 
adevărat, pentru că încă buie să-i facem. Şi tre- 
un fapt vine să repare o buie să-i facem împli- 
nedreptate care părea că nindu-ne datoria, muncind 
ne va ţine multă vreme din răsputeri, pentru ca 
departe de America: re bucuria fericirii şi pros- 
dobândirea clauzei naţiu- perităţii să fie cât mai 
nîi celei mai favorizate în mare. 
schimburile comerciale au Ce spuneţi, ne suflecăm 
unchiul Sam. Zilele tre- mânecile? 
cute, Camera Reprezen
tanţilor a Congresului Gli. PAVEI.

+  MOSCOVA. -  Lu Mos
cova s-au încheiat convor
birile interguvemamentole 
dintre Rusia şi Republica 
Moldova, purtate la nivel 
de vicepremieri. A (ost dez
bătută problema (osiei da
torii unionale, precum şi di
ferit» aspecte ale progra
mului vizitei pe care preşe
dintele Mircea Snegur şl. 
premierul Andrei Sangheli 
o  vor efectua la Moscova. 
După cum a  precizat vice- 
premierul rus Aleksandr 
Sohin, nu a fost abordata 
chestiunea intrării - Republi
cii Moldova în zona rublei. 
Potrivit afirmaţiilor zale, au
torităţile do la Chişinâu nu 
Intenţionează, deocamdată, 
să adera !d această zona,

informează agenţia ITAR- 
TASS.

9  ATENA. -  La Ambasa
da României din Atena . a 
avut loc o întâlnire cu dias- 
pora română din Grecia, 
consacrată aniversării a 400 ■ 
de ani de la urcarea.pe 
tron a domnitorului Mihai 
Viteazul (octombrie 1593). . 
Despre personalitatea şi 
domnia acestui voievod ro
mân, care a realizat prima 
unire în .1599-1600, a vorbit 
ambasadorul României la A- 
tena, istoricul Nicolae Stoi- 
cescu. Expunerea sa a fost 
urmărită cu interes de cei 
peste 200 de membri ai 
diasporei române, prezenţi 
la manifestare.

+  MOSCOVA. -  Faptul 
că . Tiraspolu! a  participat 
direct la puciul comunisto- 
fascist dte 3-4 ocidffiofis, ds 
la Moscova, cu oameni şi

armament, a fost definitiv 
demonstrat, joi, 14 octom
brie, de televiziunea „Os- 
tankino". In . programul 
„Utro" (Dimineaţa), într-un 
reporta] despre „casa albă" 
-  fostul sediu al fostului 
parlament al Rusiei -  ca
mera de luat vederi a imor
talizat „sala de şedinţe*^ a 
pretinsului guvern, . înscău
nat de falsul preşedinte Ruţ- 
koi şi de fostul lider par
lamentar Hasbulatov. Una 
dintre direcţiile programa
tice ale falsului guvern din 
„Casa Albă" era scrisă cu 
litere de-o şchioapă -  „re
facerea Uniunii Sovietice şi. 
stabilirea capitalei la Tiras- 
pol". Drept „scuză" pentru 
ce a arătat camera de te
leviziune, amfitrionul ’ de la 
„casa alba" a  declarat că 
îaicfîîui sp sr frs  c:!er ve
niţi de la TiraspoL

„CÂNTECUL

ADÂNCULUI"

Sâmbătă şi duminică (16—17 octom
brie 1993), Casa de Cultură a Sindicatelor 
din Petroşani găzduieşte ediţia a 21-a 
a Festivalului-concurs de muzică uşoară 
„Cântecul adâncului*

CONFERINŢA DE PRESA

Filiala Hunedoara a Convenţiei Demo
cratice din România invită mass-media 
locală şi reprezentanţi ai celei centrale 
la o conferinţă de presă ce va avea loc 
duminică, 17 octombrie _a.c., ora 8, In 
saia mare a Consiliului judeţean. Se va 
discuta pe tema- seminariilor intitulate : 
„Comunicare, publicitate, relaţii p̂ublice"

Manifestarea este brgapizată de Liga şţ „Dezvoltarea şi extinderea: democraţiei"
Sindicatelor Miniere Libere Valea Jiului, 
Confederaţia Sindicatelor. Miniere din 
România, Primăria municipiului Petro
şani, Inspectoratul Judeţean pentru Cul
tură, Casa de Cultură a Sindicatelor Pe
troşani.

Programul de desfăşurare a tradiţiona
lului festival de muzică uşoară este ur
mătorul : sâmbătă, 16 octombrie, la orele 
17 şi 20 — concurs şi recital invitaţi ; 
duminică, ora 17 — concurs, ora 20 — 
Gala laureaţilor.

Intre invitaţi: Horaţiu Mălăele, Cătă
lin Crişan, Daniel lordăchioaie. Aurel 
Temişan, Carmen Trandafir, Daniela 
Gorfy, Grupul vocal-instrumental „Acus
tic**. Momente umoristice : Ioan Velica,

ce vor avea lac în Zilele de 17 şi 18 oct. 
şi respectiv 23 şi 24 oct. la Deva. (Tr.B.)

IMPORTANTE EVENIMENTE 

LA IlARŢAGANl

Duminică, 17 octombrie a.c., in satul 
Hărţăgani, comuna Băiţa, vor avea loc 
trei evenimente : împlinirea a 550 de ani 
de la atestarea documentară a satului, a 
200 de ani de la sfinţirea bisericii din 
localitate şi înmânârea titlurilor de pro
prietate asupra pădurii, conform Legii 
fondului funciar. In ziua respectivă, la 
biserică se va oficia un parastas de po
menire a eroilor satului şi- evocarea sfin-

George Negraru. Preşedintele juriului ţirii lăcaşului în 1793, Iar la căminul cul- 
este dl Titus Andrei. Prezintă cunoscutul tural va avea loc o adunare comemora- 
om al scenei, Octavian Ursujescu. (M.B.) tivă. (Tr.B.)
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P R IM A  R EC O LTA  D E  S T R U G U R I
Adevărul potrivit căruia 

„omul sfinţeşte locul'- este 
pus ca putere In evidenţa 
io cazul Fermei viticole din 
Şqmhuş, cart aparţine de 
S.C. „Horticola” Deva. 
Aici, prima recoltă de stru
guri ce se obţirte In aces» 
an răsplăteşte din plin stră
daniile

Bl ing. -Alexandru Cru- 
ceariU lucrează din 1988 la 
această ferma, de când e- 
rau conturate doar terase
le pe care urma să fie plan
tată viţa de vie si se efec
tuau lucrările de combatere 
a eroziunii solultii. Reali
zarea plantaţiei n-a fost 
o treabă deloc uşoară. Cu 
aidbiţie şi perseverenţă, s-a 
reuşit cald suprafaţă de 30 
de ha să- intre In acest ari 
pe rod. In această reuşită 
se regăseşte şi contribuţia 
conducerilor şi unor lu
crători de la O.C.O.T.A.. 
di» domeniul Îmbunătăţi
rilor financiare şi de la 
Banca Agricolă, precum şi 
ale experimentatului ing 
Nlcolae Cândea. acum pen
sionar. Fireşte, hotărâtor

este şi aportul tractoriştilor 
loan F'.oea, Viorel Boga şi 
Mircea VJad.

Vorbindu-ne despre re* 
zultate, hi eluda unor greu
tăţi genera» de insufteten* 
ta dotare tehnică, şeful 
fermei ne-a spus că. până 
acum. s-a» Valorificat pes
te 85 de tone de struguri 
culesul urmând să fie în
cheiat . in decada â trăia a 
acestei lupi- Pentru pro
prietarii de pământ dîfi 
perimetrul fermei, &ş& 
cum s-a convenit eu acţio
narii. acestora li s-au a- 
cordat drepturile stabilite, 
ei preferând ca plată să le 
fie acordată prin cantităţi 
de struguri jn echivalent. 
Privind calitatea, este de 
reţinut că eâ rivalizează ct 
cea a oricărei podgorii con
sacrate, fapt atestat şi dp 
către beneficiarii produc
ţiei de struguri. De altfel, 
analele zonei consepinea- 
zs ca vinurile din jidpŢ 
na ŞoinhtşUiui erau pre
ferate şi In vremea Impe
riului aUstro-urtgar. -

Nu exagerăm câtuşi de 
puţi», când spune#t că, ht
fe rm m e  cu v m  m  w-* 
Crăft cum -este şi recolta* 
tel, ăl ing. Cmeeanu «  
găseşte mai mult in fer
mă decât acasă. Ahfel 
nici na tete de conceput si 
Oxiste satisfacţie te munca 
de viticultor. Liniştea nu 
se întrevede tesă tec» pen
tru perioada următoare, 
deoarece există preocupări 
şi intenţii să se amplifice 
şi diversifice activitatea. In
tenţiile sunt lăudabile te 
privinţa continuării lucră
rilor pentru Încheierea plan-, 
taţiei, bineînţeles având te 
vedere limitele financiare 
posibil de suportat de, că
tre societate şi fermă, pre
cum şi organizarea vinifi- 
caţiei, ceea ce se va con
cretiza în rezultate eco
nomice finale mai bune. Da
dă intenţiile vor fi materia
lizate. câştigul va f| du
blu. adică atât pentru pro
ducător, cât şi pentru con
sumatori.

riCULAE TÎRCGB

Avancronica spo rtiva

'Tonifiantă şl dătătoare de 
mări speranţe pentru fotba
lul românesc Victoria triat), 
loriler noştri asupra Bel
giei iu 2*|-1 prin golănie 
înscrise de Răducioiu şi de 
Băl Bumitreseti. Succesul 
reprezentativei României 0
peftţtei te lupte pentru ca
lificare şi tetă are nevoie 
de Un singur punct te uP 
ţintei teted. eu Ţâre Gali
lor din 17 noiembrie, pen
tru a fi prezentă Ia C.M, 
din tete te S.U.A.

Sub buhele âUspicfl ale 
acestei însemnate victorii 
se vor desfăşura şi meciu
rile din etapa a X-a a Di
viziei Raţidnale. dintre care. 
Universitatea Cg&fejva — 
Steaua este aşteptat cu un 
mate interes la Craiova. 
Iniţial, partida trebuia Să 
se desfăşoare sâmbătă de 
la ora 13. pentru a fi iele 
vizată, dar stelişfai. moti
vând că nu au fost anun
ţaţi din timp, au declarat 
08 se vor prezenta la sta
dion pentru a începe par
tida la ora oficială, ora 15.

La Brad, Corvinul (Di
vizia Al primeşte vizita Ar
măturii Zalău şi nu ne gân
dim' decât la victoria hu 
nedorenilor care ar mai 
sălta puţin în clasament.

Schimbarea In ten* a Cor- 
vinului este evidentă şi 
suporterii aşteaptă un joc 
frumos, încheiat eu avantaj 
de putea gazdelor.,,

Ift Divizia C primele trei 
clasate au toate şansele 
să-$i păstreze locurile. Mi* 
fierul Ghelari joacă acasă

Cu colegii lor din Teliuc 
şl nu le poate scăpa victo
ria. Minerul Certei, deşi se 
deplasează la Slmeria, ar 
iuţea obţine ambele puncte 
puse in ioc iar Mureşul De- 
va, în partida sa cu Dacia
Orăştie mi «re nici m  tel 
de pnateetne, mai ales «8 - 
teren propriu nu va putea 
pWrdtt. ' SAOTN CE»»U

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL 
SERIA VălâA MUREŞULUI 

Rezultatele etapei din 10 Şctombrie 1993: Recolta Bă- 
d» — Mecâ litetorut Sîritatidrel Mureşul UrSI -*
Artcmisa Hărău 9—1; Favior II — Favior i Orişik» 4—i0| 
Minerul II Ghelari *- Gloria Bretea Romană 5—0; 
EjG.CL, Călan — Vietori* L »» (*«>

' CLASAMENTUL
1. Favior I Orăştie
2. Victoria Dbbnt ■
3. B.G.C.L. Călăii
4. Gloria Br. Română
5. Mecanizat. Sintaudrei 
& Recolta Raţ
7. Minerul Gheţari
8. Favior II Orăştie
9. Mureşul Urof 

ÎO. Ariejnte Iiârău 
11 Recolta Băcia

Etapa de duminică, 27 oct. 1893 şi brigăzile de arbi
trii Meca izatorul Sintandrei — Mureşul Uroi, arbitri: 
Dănilă, Cobzaru şi Pană (Hunedoara); Artemisa Hărău — 
Favior îl Orăştie: Cfitfor, Iacob şi Cosfea (Deva şi Sl- 
meria); Favior I Orăştie — Minerul II Ghelari: Hîrîei, 
Pepenar şi Cioclăuţ (Deva); Gloria Bretea Română — 
E.G.C.L. Călan: Costea, Modrea Şl Capră (SinMsrta); Vic
toria Dobra — Recolta Rapolt: Davld, Sueiu şi Precuphş 
(Deva). VASILE NEMEŞ, colaborator^

5 5 .9 a 51— 5 . »»
6 » ' 8 18—17 SO
5 4 0 t 29— 3 8
6 3 1 3 .*w*f*BW 7
5 3 9 i 29—12 «
5 3 0 2 14—10 6
5 3 0 2 13—15 6
6 -#■ i 3 22—43 5
5 • ii 0 4 10-47 2
5 1 0 4 3—46 2
6 0 0 6 4—17 0

N O T I F I C A R E
privind Intenţia de majorare a preţurilor şl tarifelor.

Agentul economie eare notifică» ' Beneficiariî
B#A#e.OL# DEVA Populaţie şi agenţi economici din

Forma de proprietate): de stat Deva, Dobra, lila şi Certej
Ferata juridică: regie autonomă
Sediul: Deva, str. Libertăţii, nr. C '

Nr. din Reg. Comerţului: J 20
R 102/91
Cod fisriii; 2 1J 749 -

Nr. Denumirea produSUltB a S Scri* serviciului

1. ATansport jţtmut racnajci* lei/mc. 1500 2014
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Anunţă «narat* clientelă ci a «osit un nou lot de mobilă. 
Vă aşteptăm să ne vizitaţi la rtfftgsrintJl nostru i  

CF.H. (fostul depozit de ape minerale).
VA WN SftOC i
•  holuri şi eolţare (pkişuri americane); -
•  bihliotec^ bucătării, dormitoare, mese. scaune.
Vă aşteptăm zilnic, între orei* 8—40, inclusiv sâmbăta.
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Zilele trecute s-a deptZ 
de către'Primăria Brad dA- 
ewmeutaţia tehnică pentru 
eliberarea autorizaţiei de 
construcţie a unei şcoli ge
nerale cu 24 săli de 
ale cărei lucrări 
să litceapă Iacă din tr 
mestrui fldeste»' Noul 
ficiu va Meri evudiţ 
respunzătoare procesului
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învăţământ pentru 1080 de 
«geţi, oare te prezent îşi 
desfăşoară cursurile în con
diţii improprii, ia Şcoala 

Nr. 2, di«l Strada 
Şcoala de faţă va 

rea cursu- 
cu un program nor

mai. de dhnHeaţă, eliml- 
orelc de

Din discuţiile pe Cărei 
avut cu <H Nicolae 
primarul oraşului
finalizarea ia . totali
tate a lucrărilor de «#ş- 
strucţie a şcoli» este pre
văzută pentru sfârşitul a- 
nului 1894, investi-,ia to
tală însumând aproximativ 
500 milioane de tei.

CORNEL POENAR

(Urmare din pag t>

pidă: adaptarea întregului 
circuit ăl dosarelor la noul 
sistem, reorganizarea evi
denţei, trimiterea cauzelor 
la instanţele Care ău deve
nit competent* şâ le so
luţioneze. Este un merit 
ăl întregului nostru personal 
că ahl reuşit să trecem cu 
bine peste această fază.

In prezent magistraţii, dar 
şi ceilalţi salariaţi sunt 
implicaţi intr-un efort deo
sebit de perfecţionare pro
fesională. Pentru cei neavi- 
zaţi aş vrea să precizez că 
nici un jurist aflat in ac
tivitate în judeţul Hune
doara nu a studiăt în facul
tate normele şi principiile 
pe care azi le aplicăm şi, 
evident, nu a avut contin
genţă cu acestea în prac
tică.

Vorbeam de independenţa 
avocatului cat parte com
ponentă a reformei. în ceea 
ce ne priveşte, noi suntem 
deschişi în a oferi toate 
garanţiile implicării de
pline a avocaţilor în pro
cesele penale şi civile. Spe
rii» că şi colegii noştri’a- 
flaţi de cealaltă parte a 
barei să participe cu pro
fesionalism la rezolvarea

nenumăratelor probleme ce 
s* ridică în procese.

Nu pot încheia răspunsul 
la pruna întrebare fără a 
sublinia faptul că, după 
părerea mea. elementul cen
tral al reformei justiţiei 
B reprezintă independenţa 
magistratului. Pentru un ne
avizat chestiunea pare sim
plă şi rezolvată : nici un 
organ şi nici o persoană 
n-ar putea să împiedice 
fără sancţiuni realizarea 
unuj proces corect şi pro
nunţarea unei hotărâri 
drepte. Realitatea este mult 
mai complexă şi „presiuni
le** (ca sâ folosesc un ter
men generic) sunt rareori 
directe. Dorinţa mea — pe 
care nu mă feresc să 0 
fac publică —• este de a-i 
convinge pe colegii mei că 
independenţa depinde în 
mod decisiv de felui te 
care îşi impun personalita
tea, de „statură5* lor pro
fesională şi socială.

— In judeţ, contextul 
reformei# s*a* creai noi in
stituţii juridice. Ce argu
mente au stat la baza op
ţiunii pentru localităţile fn

care ele >Şi vor desfăşura 
activitatea, ce arii dc popu
laţie vor cuprinde ? j .

*- Oraşele Brad, Orăştie, r 
şi Haţeg sunt, fără îndo
ială. cele mal potrivite pen
tru scopul propus. De-a 
lungul timpului, ele s-au 
constituit în eeritr- ale u- 
nor zone care S-au numit 
Ţara Zaranduluj sau Ţara 
Haţegului şi au atras popu
laţia datorită şcolilor, a 
comerţului care s-a dezvol
tai precum şi faptului că 
de mal multe secole aici 
îşi ăU sediile organismele 
administrativă teritoriale. 
Justiţia are deci In acCste 
locuri puternice . tradiţii, 
instanţele din cele trei lo
calităţi fiind chiar anteri- 
oate celor din Hunedoara 
$1 Petroşani*

Fiecare dintre cele trei 
judecătorii acoperă un te
ritoriu cu o populaţie între 
45 Şl 50 000 de locuitori.

— Are sistemul justiţiei 
din judeţul nostru cadrele 
necesare pentru îndeplinirea 
unul act de jhstiţie de ce» 
mai bună calitate ?

— Din punct de vedere

calitativ răspunsul nu poate 
fi decât, pozitiv. JUdâeătp- 
riloiucu. axperieQtă lţ s-âu 
adăugat in urma concursu
rilor organizate de Ministe
rul justiţiei jurişti bine 
pregătiţi şi. ceea ce aste 
Măi importam, animaţi de 
dorinţa de afirmare profe
sională. Problema cea mai 
dificilă o reprezintă selec
ţionarea în continuare a 
magistraţilor pentru postu
rile vacante. Resimţim din 
plin lipsă de specialişti in 
domenitil dreptului şi de 
ee să nu d spunenl dăichis, 
eortCUfenţâ unor profesii 
feai bănoase. .

— Ce este apelul, ce este
recursul pentru cetăţeanul 
**■• patrie ÎS proces. Unde se 
adresează efe şi te m  eon- 
diţii? r

— Apelul tete O bite de 
atac nou introdusa te legis
laţia noistră. El a?e ca
racter evolutiv, adică re
prezintă un mijloc prin 
care instanţa superioară re
examinează, sub toait as* 
pecteie, o cauză penală sau 
civilă. Cererea de apel se 
depun* la judecătoria sau

tribunalul a cărui sentinţă 
se atacă, după care dosa
rul este trimis instanţei 
competente. Recursul se 
introduce, de regulă, îm
potriva hotărârilor pronun
ţate in apel. In cazul . in 
care apelul s-a judecat de 
tribunal,. recursul se de
pune la registratura aces
tuia, iar . dosarul se înain
tează spre rezolvare Curţii 
de Apel, Precizez că re
cursul declarat în aceste 
condiţii fir* utt efect mult 
mal restrâns, el rezumftndu- 
$e la anumite motiv* li
mitativ prevăzute Ir* co
durile de procedură,

— Apreciaţi că înfiinţarea 
instituţiei notarului public 
Ca Şi o lege a profesiei de 
avocat Vor adtlce perfecţio
nări te desfăşurarea Şi in 
calitatea netului de justi
ţie?

i*. După părerea mea, cele 
doua legi simt necesare şi 
ădfipwea ier cât mai -ur- 
ggfRă &¥ Ii binevenita. Pen- 
8»  Mf rt^mpHMţl te ăcti- 
vitatea judiciară, perspec
tiva reînfiinţării instituţiei 
notarului public şi regle

mentarea nouă a exercitării 
profesiei de avocat htl sunt 
poată decât o problemă de 
privatizare. î» realitate, 
notarul public tfebuie ’ să 
asigure servicii specifice, 
complete, la un pivei im
posibil dO realizat în Con
diţiile actuale, de la redac
tarea, legalizarea şi păstra
rea unor acte, până la dez
bateri succesorale menţi
nând un eprttâct nemijlocit 
cu cei Interesaţi. Desigur,

. nu se poate anticipa care, 
va fi sistemul concret .de 
organizare a avocaturii. Ori
cum, 01 va garanta inde
pendenţa membrilor ba
re ului, ceea ce, după cum 
am menţionat, este o ce
rinţă ia fel de importantă 
ca şi independenta magistra
turii.

— Judeţul nostru 
rondat Curţii do April Alba 
litiia. Ce criterii “  * 
au stat Ia baza 
rondări ?

— îmţ cate greu sâ dau 
Un răspuns complet. de 
vrem* te arendarea I* «arc 
va referiţi a fost hotărâtă 
de fotul legislativ. Pifte- 
pun e»-Mt oVut fit vedere 
un criteriu geografie, ora
şul Alba tui ia Wîtîd Sttbat
intre Sibiu şi Deva. u 1



D. Ţepeoeag face par- 
te dintre primii dizidenţi 
autentici şi declaraţi ai 
ceauşismului, dacă nu 
cumva — n-am cercetat 
— este <*iar primul din
tre eL Dtzidenţa sa a În
ceput să se manifeste 

sfârşitul deceniului 
aţâţ In plan es

tetic, ca promotor al o- 
nimmului In literatura 
noastră, cât şi în cei po
litic, prin atitudinea de 

. refuz a oricărei forme de 
obedienţă faţă de regim. 
In anii 1979—1873 obţine 
aprobarea pentru un sejur 
parizian te timpul căruia 
dtzidenţa sa dobândeşte 
In ochii Oficialităţii ro
mâneşti circumstanţe a- 
gravante prin contactele 
pe care le are cu emi
graţia din est, ca şi prin 
declaraţiile „Scandaloase" 
pe care le face în presă 
şi la ijadio. Revine , to
tuşi fa ţară dar, ' cum 
pentru regim devenise un 
indezirabil, e nevoit' pes
te scurt timp să se • în
toarcă la Pafiş, în vreme . 
de ' aici i Se" retrăgea ’ ce- 

' '.fomână, -

CONTRAPUNCf

trerfi de interesant pee- 
tru că cuprinde perioada 
de sfârşit a liberalizării 
din anii -40, când mulţi 
am crezut te Oeauşesco, 
şi începutul, din 1971, « 
ceea ce s-a numit „mica 
revoluţie culturală'. Por
nit ea intenţia de m «» 
reţine idecdt idei, ţ*m~ 
setai, însemnări despre 
cărţi, despre spectacole pi, 
pveivtual, despre momiţi 
oameni”, jumaisl este cu
rând acaparat de aspec- 
- tele politice ' ale existen
ţei, răsueindu-se In perul 
dilemei autorului, care, de 
la un anumit punct, 
vine de-a dreptul 
ticâ • să rămână sau să 
se lntoareft In. ţar* 7 în 
cele din urmă, asumâa-. 
du-ş! riscurile, se înţbari 
ce. De altfel; inteleetuatti 
parizieni. Captivi îneă, *pe 
atunei, iluziilor „gaudhis-, 
te", II dezamăgesc. Măr
turiseşte *' că In mijlocul 
lor se. simte de fieeâre,da-% 
tă uri iitrus, ba clri r̂ o'

Mne să mă întorc, decât 
să rămân să mă dizolv 
Sa acest Qeeldmt tem- 
belîzat fi narcotizat t~) 
Dacă rămân aici, nu-ipi 
rămâne decât si consum 
şl să mă las consumat".

Deosebit de iateresân
te şi In acelaşi timp sa
vuroase sunt considera
ţiile asupra scriitorilor co
tatei, cu care O. Ţepe- 
©rsg s-a aflat totuşi In 
relaţii de civiBtate. CI-

de mxăte ®rl şi ipocrizia, 
căreia nici el nu 1 s-a pa
l i i  sustrage: Jpoerizla 
de care dm  dovadă in 
multe din relaţiile mele 

,de■ atd •— serie el — e o 
armă cu două tăişuri”. Ca
racterizările sale sunt i- 
nerent subiective, dar sin
cere, pregnante şi, In ori- 

z, lipsite de răutate,ce caz, lipsite 
' de acea \unoare' ' neagră ’ 
care îi animă de obicei pe 
artişti când sqriţi-'despre 
confraţi, Ele se constituie

Primul său sejur pari
zian este consemnat in 
jurnalul recent apărut 
.sub titlUl TJN ROMAN LA 
PARIS- (Ed. ■Dacia); - ex-

... ritrus, ba chiâf o' .într-o suită de 
pefsOna ncm grota; chiar: memorabile-eate fac de- 
dacă . tace din gură. Cât licTul leeturii. Unele sunt 
despre Occident, nu-Şl fa- lapidare, tranşante; fără 
ce nici p iluzie : „Cu toa- drept de apel: „M-am in. 
ie\acâsf£-pârjfoctth$; tă tm  tk  WSWesm ia o' 
loc surâzătoare, ţot e mat seară de poezie româ-

------. 5 ; f

*—*—*—*—*—*—*—

nească ia Sorbona. Me- 
fient, obraznic, evitând 
orice discuţie". Altădată, 
la schimb, ele sunt Întin
se pe mai multe episoade 
din care se conturează un 
portret complex, cura es
te, bunăoară, cel al regre
tatului Ovidiu Cotruş, 
despre care aflăm, printre 

' altele, că ,a formulai fu 
oeastă surprinzătoare pre- 
moniţie realizată Intru 
totul : „Zice {Cotruş) că 
aeolo va fi din ce în ce 
med rău, că Geauşescu nu 
numai că nu-şl va însoţi 
gesturile din politica ex
ternă de măsuri liberali, 
zatmre in interior, dar 
va deveni din ce In ce 
mai tiran, mai capricios, 
mai arbitrar. O dictatură 
personală în toată le- 
gedf,

încheind lectura aces
tui jurnal delectabil şi 
te multe privinţe revela
tor, nu-mi pot exprima 
stupoarea in faţa Încă j 
uneia dintre aberaţiile: 
stridente- ale - tranziţiei: 
la patru ani de la Revo- ; 
iuţie, deşi, după câte ştiu, 
s-a intervenit pâpă la ; 
preşedintele îliescu, scrii- - 
tarelui român' 0. Ţepe- ■> 
neag nu i, s-a restituit. în- . 
că cetăţenia română ţ i : ]

părintele 
Dumitru Stăm/oaie

- Marţi, 6. X. 1923, Părintele Dumitru Stănjloaie ne-a 
părăsit, ducându-se tn lumea celor drepţi, ia vârsta de 
aproape 90 de afti. I-am cunoscut opera, dar l-am cu
noscut şl faţă către faţă, cu Întreaga *a familie, la 19 
iulie 1972, la Episcopia de Alba lulia, unde se afla te 
trecere spre vechea Episcopie de Geoagte... Doamna preo* 
teâsă. predecedată, era o femeie deosebit de modestă. 
Membrii familiei vizitau pentru prima dată oraşul atâ
tor martiri români. Cu acea ocazie, am citat din memo
rie celor prezenţi cpneluzia Părintelui Dumitru Stânl- 
loaie cuprinsă In capodopera sa „Itsus Hristos sau restau
rarea omului”, care avea un conţinut de atepţienare pen
tru acest sfârşit de deceniu, veac şj mileniu: „Şi fără 
de-un răspuns creştin autentic, omenirea nu-şl mai poa
te găsi Un echilibru de convieţuire şl organizare socia
lă". In aeest context, tradiţia spune că, după refugiu 
OM», în Sibiu fiind, la un colţ de stradă, s-a Întâlnit 
cu Etician Blaga, piept în piept. împrejurarea fusese u# 
bun prilej pentru ea Etician Blaga să-i spună : Jtăi-p 
făeuşli“ Replica venise ca un fulger : „Ţi-âl făcut-o rin. 
guri1, în fond, despre ce era vorba ? Lucian Blaga, care 
pe parcursul primului război mondial făcuse Teologi* 
la Si&tt.' pentru a scăpa de urgia prîjnri conflagraţŞ 
mondiale, te scopul de a urzi © filozofie proprie, te 
operele sale cuvântul de Dumnezeu erau Înlocuit tft 
sinonime. Cu aRe cuvinte, uitase ce învăţase ■ la fcolo *
fie, biruind în schimb- cărţile de filozofie (ucigătoare 

e suflet), pe care le citise pe furiş din biblioteca taţă- 
luî său, Izidor Blaga, ppetă ortodox român din Eancrâm. 
Se vede treaba că, în momentul impactului stradal. Lu
cian Blaga citise deja capodopera Părintelui Stăoiloaie 
amintită mai sus, deşi din conţinutul ei nu rezultă să 
fi fost VOTba de o replică propriu-zisă Părintele Stănl- 
loaife fiind un teolog ortodox de talie mondială, mulţi 
dintre teologiinoştri l-au -avut la Inimă şi, ca indruxnător 
te propria iot teză de doctorat Intre aceştia se numă
ră şi eruditul teolog Antonie- Plămădeală, mitropolitul 
Ardealului, . ... ... •
.; . c% unul cprq m-afai ţinut sub lumina care l-a Iu* 
minat, se cuvi,ne să-I aprindem Părintelui puurritru jStă
hiloaie un pai de Tumâriâre, acum când nc-a părâşjt şi

de EL̂ DurnnezeU să-l ierte!. ori de, câte ori ne amintim

RADU CIOBANI! Av. CONSTANTIN PREDA
9 '— -r » — »
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Oraştia-ţinut de puternice 
tradiţii spirituale 

şi înălţare sufletească
„Cartea de faţă — „Orăştia în spiritualitatea româ

nească"* — culegere de texte, ediţie Îngrijită, prefaţată 
şl note de Aurelia şi Petru Baciu, o istorie a ţinutului 
Orăştiei în texte alese, s-a scris din nevoia Snmănunche- 
Tii intr-un buchet a tot ceea ce istoria şi cultura au dat 
«tai valoros despre aceste meleaguri de tradiţie, vatră 
■de spiritualitate românească". O iniţiativă extrem de ya- 
teroasâ a doi oameni ai catedrei de ia Orâştie care şi-au 
făcut eu prisosinţă datoria de suflet faţă de ţinutei In 
care atl văzut lumina zilei. Doi oameni valoroşi cară, a- 
lături -de cărţile pe care le-au scris, Vor intra în Phan- 
teonul spiritualităţii orăştiene, devenind nume de refe- 
rinţă.

Materialele -publicate, semnate de cunoscute perso
nalităţi ale culturii naţionale, au fost împărţite te cinci 
capitole, cespecţându-se, pe cât posibil „cron * ' 
cilor şi mai puţin apariţia cronologică * tex 
logate”. Cele cinci capitole sunt: 1. „Suntem afci 
totdeauna !“; 2, „Vatră de istorie şi cultură române 
3. „Pentru aceate cu mare osteneală secasem pre 
românească şi le dăruim voo, fraţilor românii”
— Predastevice); 4. „ „Ca gloria ce o revarsă - 
neamului românesc sâ fie veşnic" (Caragiale); 5. 
semnări te contemporaneitate".

Volumul şe citeşte cu interes prin bogata 
pe care *  oferă, rezultat al unei documentări de . 
zime a autorilor. £jă maiţionăm atei datele ce se 
despre i Epoca veche (Constantin Daicoviciu). Aţe; 
străveche de la Turda? (Octavian Floca), Munţii Orâş. 
tiei — nucleul statului dac (Hadrian Daicovicteţ,

Una. din «ele mai noi şi 
interesante lucrări închi
nate eesnentării romanului 
românesc interbelic inti
tulată „Spaţialitate şi tem- 
poralitate". aj^rutâ la Sr 
ditura .Dacopress" djn 
Ctej-Napoca te 1S93, apar
ţine tinerea şi cutezanţei 
cercetătoare clujene, Ali
na Pamfil. Absolventă a 
Liceului „Decebal* din 
Deva, apoi a Facultăţii de 
fiîologâr de la Universita
tea din Ciuj-Napoca. în 
cadrul căreia îşi desfăşoa
ră activitatea, autoarea s-a 
^ecrit cu perseverenţă şi 
pasiune funciară asupra -câ
torva dintre cei mal de 
seamă romancieri al pe
rioadei interbelice: Eiviu 
Rebreanu, Camil Petrescu, 
Hortensia Papadat-Beages-

1 ALINA PAMFIL,

şi temporanlate“
cu, Mateiu I. Caragiale, 
Mircea Eliade ş.a„ oferind 
cititorilor, avizaţi desigur, 
abordări incitante cu pri
vire la fenomenul spaţia- 
iităţii şi temporalităţii o- 
perei acestora.

In .cazul Iul Liviu Re- 
breanu, spre exemplu, por
nind de ia vocaţia orga
nicului drept „coordonată 
fundamentală a .existenţei 
creatorului şi creaţiei*, au
toarea disociază cu minu
ţie de artizan numeroase 
şi variate aspecte, nuanţe 
şi semnificaţii deosebit de

relevante ale * spaţialităţii 
şi temporalităţii te opera 
creatorului romanului ro
mânesc modern. Această 
metodologie, sistematică şi 
flexibilă, este utilizată, cu 
nuanţele de rigoare, în 
cazul majorităţii romancie
rilor, a căror operă con
stituie obiectul comentării 
din perspectiva celor două 
proiecţii — a spaţialităţii 
şi temporalităţii.

Ceea ce atrage atenţia 
Ia lectura cărţii şi consti
tuie un merit deosebit al 
autoarei este volumul i-

mens de.munfi® investită 
te consultşisga unei feiMta- 
grafii extinse pe o vastă 
arie a teoriei, criticii » 
istoriei literare româneşti $ 
universale. InM̂ dgpâ tse 
concluziile pertinente ale 
acestei bibliografii, cu 9 
bogată terminologie de spe
cialitate, precum şi cu © 
autentică Intuiţie a perce
perii fenomenului literar, 
cercetătoarea operează te 
eseurile' sale cu mobilita
tea ştiinţifică a comenta
torului iniţiat, cu dezinvol
tura dorinţei de afirmare 
pe tărâmul vast al literatu
rii, fapt ce ne Îndreptă
ţeşte să aşteptăm noi apa
riţii ed’ţoriate. tot nud U- 
tiie şl valoroase din pab- 
tea Almei Pamfil.

Prof. DUMITRU SUSAN

baiu» per Scorii® (ion Brad), Itinerar dacic (Ion Horaţiu 
Crişan), Excursie la Grădişte (Lucian Blaga), Forti&ca- 
ţii ţloan Giodariu). Sunt ccnsemnate, în continuare, mo
mente de seamă ale vieţii culturale locale: Studentul 
din Rom os (Ion îliescu). Contribuţie la istoria culturală 
românească din secolul al XVII-lea (Nieolae Drăgan), E- 
leasăntul local în opera, lui Ion Budai Deleanu (Petro 
Bacău), Portul românilor din Orăştie (Silvestru Moldo
va»), Legăturile culturale ale Orăştiei cu Astra Şi cu 
Societatea pentru Fond de Teatru Român (Aurelia Ba
ciul. Fără îndoială, „Palia" rămâne un monument de 
cultură şi limbă românească evidenţiat de cunoscuţi 
cercetători — Viorica Pamfil, loan Dodu Bălan, Nieolae 
Xorga, Mari o Roques, Octavian Schiau. V

Capitolele cărţii au fost completate cu imagini foto, 
foarte multe inedite, ce ilustrează ideea de bază a câr
tii. Credem că acest volum va găsi ecoul cuvenit în su
fletul cititorilor, „pentru a şti, după cum se confesează 
autorii, preţul trecutului şi prefaţa viitorului".

. .. J Cinciş, aşezare mi- 
lemră. âpare atestat do. 
cumentar tn secolul al 
XîV-iea fim ), ca făcând 

te districtul âra- 
Cu ocroti, lucră-

-MUZEU 
Şl FOLCLOR

rilor de extragere o stra
turilor £u fresce, la ve. 
chea Biserică Ortodoxă 
din Cinciş s-au făcut des 
eoperiri de interes istoric 
şi anume : un strat cu

fresce din veacul al XVI- 
lea în care predominau e- 
lementete florale; un alt 
strat în care apăreau sce. 
ne religioase, datând din 
secolul al XViUAea. în 
primul strat apare şi por
tretul hui lancu de Hune
doara. Aici s-qu păstrat 
bogate tradiţii care amin
tesc de familia C-orvineş- 
ttlor.

într-o încăpere a Cămi
nului Cultural din loca. 
lUate s-a deschis un mu
zeu de etnografie şi fol
clor, purtând genericul 

,,Valea Cernei“, ce mugeşte 
un impresionant număr 
ăe obiecte. Reţin atenţia 
cele specifice gospodăriei 
ţărăneşti: unelte agrico
le, ceramică utilitară, cos
tume şi elemente de port. 
Revăzând unele unelte 
din gospodăria ţărănească, 
ne-am adus aminte de ca
sa părintească în care 
am văzut cu ochii măriţi 
de uimire, rând pe rând, 
furca de tors cu roată, 
pieptenele'de fuior, fie
rul de călcat rudimentar,

coşniţa împletită din nu. 
iele şi lipită a i lut pen
tru albine, băââtul pen
tru scos untul, SUCflfo, 
şerparul bărbătesc, Opin
cile fi alte atâtea obiec
te. Sigur, costumul pădu- 
renesc rămâne,, de fiecare 
dată, m  element de mare 
interes prin cusăturile cu 
care este împodobit, prin 
motivele geometrice şi 
florale. în mugea se află 
o monografie mai veche 
a satului Cinciş, necesară 
pentru cunoaşterea apro
fundată a trecutului lo
calităţii. Muzeul, în . an
samblul său, este o între
prindere deosebită, alcă
tuită cu grijă şi profesio
nalism de către umil din 
fiii satului, dl loan VJad- 
Pentru cel care păşeşte 
pe această străvehe vatră 
de locuire românească, 
•merită să treacă pragul şi 
al acestui muzeu, ce vor
beşte despre tradiţii an
cestrale, etalând o bogată 
cultură materială.

MINEL BODEA

MINEL. BODEA _____ ________ _______ __ ■— -



Din lumea
SPIONI LA EXPORT

EX-U.R.S.S. exportă nu 
doar surplusul său de 
armament ş i . abundentul 
stoc de secrete adevăra
te sau presupuse ca atare 
ale istoriei socialismului, 
ei şi spioni mercenari ga
ta să-şi vândă serviciile 
oricărei ţări dispuse să-i 
plătească: pur şi simplu 
nişte .prostituate ale in
formaţiei. Faptul este re
velat de „Times" citând 
surse' ale contraspionaju
lui francez (DGSE — Di
recţia generală a securi
tăţii . exterioare), după 
care un funcţionar de 
rang inalt al fostului 
KGB străbate Belgia, 
Franţa, Germania, Marea 
Britanie şi Italia pentru 
a organiza în Europa oc

cidentală o reţea privată 
de spionaj.

Organizaţia e formată 
din • agenţi rămaşi fără 
ocupaţie, ce-şi oferă ser
viciile la tarife foarte ri
dicate. Conform „recla
mei" ei au capacitatea să 
violeze secretele bănci
lor electronice, contra 
plată, fără niei-o obli
gaţie de credinţă faţă de 
vreun stat. Pentru agen
ţii DGSE aceasta este 
latura cea mai alarman
tă a fenomenelor legate 
de prăbuşirea imperiului 
sovietie, mai periculoasă 
chiar decât emigrarea 
tehnicienilor şi cercetăto
rilor în domeniul rache
telor - nucleare, ruşi şi 
ucraineni, către Lumea 
a treia.

e in ... coadă de peşte!
Fermitatea de care Co

munitatea Europeană în
cepe să dea dovadă in 
lupta împotriva reciclă- 
rii banilor murdari pro
voacă perspective foarte 
nesigure pentru actualele 
paradisUri fiscale. Un lu
cru care a fost înţeles şi 
la Monte Carlo. Şi, cum 
criza turismului, tot . mai 
evidentă. îi face pe pose
sorii de lichidităţi să fie 
tot mai reticienţi în a in
vesti în hoteluri sau cazi
nouri, apar noi activităţi 
productive. Intre care cea 
mai neaşteptată este cea 
. codificată cu sigla P 2 M 
(nici o legătură cu cele
bra lojă masonică italia
nă !). Noua societate ţine 
de Piscicultura Marină din 
Monaco şi se ocupă cu

creşterea de branzini şl 
teleosteni, două specii de 
peşti foarte apropiaţi pen
tru carnea lor. Crescăto
ria cuprinde un sistem de 
bazine, plasate pe un car
gou de 159 metri lungime, 
care a fost botezat La- 
brax, după numele ştiin
ţific al branzinelor, şi este 
ancorat în Mediterana în 
largul portului.

Ultimele date indică o 
producţie de peste 800 to
ne de peşte pe an. Investi
ţia iniţială a fost de 5Ş 
milioane de franci. Timpul 
de ajungere la maturitate 
este de 22 luni pentru 
branzini şi ceva mai mult 
pentru teleosteni. Cum a- 
ceste specii se vând cu 150 
franci kilogramul, câşti
gul pare asigurat.

| ' Olimpiadă fără regină
I SîfDNEY. „Australia trebuia să 
I devină Regublică înainte de Olim- 
|  piaâa din apul 2000, în aşa' fel 
|  încât jocurile să fie inaugurate de 
» şeful statului australii» şt nu de 
1 regina Elisabeta". Fără multe o- 
; colişuri, aşa cum îi este stilul, 
|  primul ministru laburist Paul 
I Keatinş . a dat , astfel un ultima- 
I tum monărtdei bt*ilân » eon
ii forau constituţiei în vigoare ă m 
‘ neşte încă asupra fostei colonii. 
I „Ar fi cel puţiA straniu — a spus
* Keating la TVj-w ca oficiile de
|  gazdă să fie făcute de regina; Eli- 
J sa beta. Aşa cum a fost absurd 
|  — a adăugat el — joia trecută,
I când candidaturile au fost pre- 
î zentate la Monte Carlo şi oraşele 
|  Şydney şi Manchester au avut 
» steaguri asemănătoare. Pentru O- 
I limpiadă trebuie să fluture un
* nou steag australian, fără „Union 
|  Jack“-ul britanic intr-un colţ".

j Traversând Atlanticul
* cu o barcă de ...
| 160 centimetri

I LONDRA. Un record al mării: 
un american a traversat Atlan- 

J ticul, cu o mini-barcă, lungă 
|  doar de 160 cm. Protagonistul 
J este Hugo Vihlen. 61 ani, fost 
I nilot de linie. care. plecat din 
'  St. John din TeFranova (Canada). 
I a ajuns pe 27 septembrie a.c. la 
'  Falmouth, în Marea Britanie, după

104 zile de navlgdţie solitară. Pe 
ţărm, la sosire, îl aşteptau soţia 
şi nora. „K plăcut să pui din 
nou piciorul pe uscat.— a decla
rat Vihlen la coborârea de pe mi
cul său „Father’s Day", n-am să 
mai încerc, niciodată experienţa 
şi mă voi întoarce acasă cu un 
zbor la clasa' întâi". Vihlen a reu
şit să plece de pe ţărmul ameri
can ia 14 iunie trecut, după ce

STORy FLASH

. Paza de Coastă îi: blocase o ten
tativă anterioară de start spre a- 
ventură, Ia Cape Cod, în Mas-
sachusetts.

Muzică şi prezervative
PARIS. Trei mii de prezervative 

au fost distribuite^ gratuit la in
trarea pe stadionul Saplae -din 
Montauban ,în sud-vestql Fran
ţei, unde compozitorul Jean Mi
diei Jarre a susţinut pe 25 sep
tembrie a.c. un concert în care 
şi-a prezentat noile sale creaţii. 
Prezervativele, distribuite din 
iniţiativa Oficiului de informaţie- 
tineret din Montauban. au fost 
oferite spectatorilor într-o pun
guţă pe care era reprodus ma
nifestul concertului, cu inscrip
ţia : „Montauban luptă contra 
SIDA". La concert au luat par

te peste 40 000 persoane, atra- 1 
se de muzica experimentală a * 
lui Jean Michel Jarre şi care au - 1 
apreciat din nou excepţionalele • J 
valenţe spectaculare ale punerii |  
în scenă. I

* *
S.U.A. — Prima agenţie M) 

matrimonială fără w
relaţii sexuale

Este cea mai neobişnuită a- 
genţie matrimonială cunoscută ■ 
până acum. Căci promovează că
sătoriile intre persoane care-nu 
pot sau nu vor să aibă relaţii 
sexuale. Culmea este că. are un 
succes enorm. Din luna mai, 
când şi-a îneeput activitatea, a- 
proape în secret, a primit deja 
300 de cereri pentru „dragoste 
fără sex". Şi dintre acestea a 
satisfăcut deja 20, pentru mo- 

f. dica sumă. de 500 'dolari^.una. Cel 
care ;» avut a r,~ui Idee ş •» 
ţ-u'-.t in practică este un p oîe- 
wi ■,/*■>'v„ sitar, din Northbrook 
Illinois. Se numeşte ' Lloyd 

_ Oehkle, 52 ani, este căsătorit şi * 
are 4” copii. . . - •

Totul a. început de ia un se
minar — pe tema mutilaţilor de 
răkbqi. deveniţi impotenţi dato
rită rănilor. Neobişnuita agen
ţie pentru , inirnile singuratice se 
numeşte „Grupul Tempkin" şi 
r»u se adresează doar impoten
ţilor 'sau frigidelor, ci şi celOF 
bolnavi de inimă, de cancer şi 
aşa mai departe.

Devoratoarea de bărbaţi 
a murit de SIDA la 75 de ani

Sexul ca vitamină. E 
deviza celei care a fost ani 
de zile scandalul secret de 
la Buckingham Palace. Ve- 
rişoară (prin alianţă) 
cu re g in a  piamă, 
Anne Cumming â lăsat de 
timpuriu deoparte atmo
sfera rece a aristocraţiei, 
engleze de odinioară, pen
tru unisfersul plin de ome
neasca «„Febră" a amoru-. 
lui liber. -

După propria-i definiţie, 
o autentică „devoratoare 
de bărbaţi", . lady Anne 
şi-a căutat fericirea în bor
delurile din Marrakesh dar 
şi în alcovurile cele mal 
prestigioase, lăudându-se 
că „s-a culcat cu toţi băr
baţii din lume". Şi dacă 
cele două cărţi autobio
grafice privind perfor
manţele sale amoroase nu 
puteau să nu deranjeze 
familia regală, a fost în 
cele din urmă iertată şi 
acceptată, aşa cum se iar
tă şi se acceptă excentri
cităţile unei maniace bă- 1 
trâne.

O maniacă nu lipsită de 
talent literar şi de o anu
mită vigoare stilistică, de
monstrată mai ăieş prin * 
arta de a debita aforis
me, mai mult sau mai pu
ţin licenţioase. ’ '[

,»A face dragoste e cel 
mai bun .mod de a comu
nică", a . scris Anne „Cum- 

folc ind c
Presi > c i care h$rt a ti- 
;pogr^icăt:'',eSţfe mai ppţin 
obişnuită.

,DacS muimte d , irn —
; şilaF aducte miai mulţî bă- 
'i^ţi în pat, .âr fi mâi pu
ţină violenţă pe stradă". 
Sau: „Semăn poate cu o 
lady. dar dacă aş fi t, lady 
ş? în pat, n-ar biai exis
ta nic i < d t,r-< ţie, ! < 00 
o, ani rr Srtui isea r ă t,u 
mai i *f decât o r ij-î 
-ambiţie: să devină prima 
pensionară care să apară 
goală pe coperta unei re
viste Flyyboy". 1 a 
reuşit. Dar în urmă cu 
şase luni, cu doar şase luni 
înainte de a muri, ea, care 
renunţase complet la sex 
din clipa -în care se ştiuse 
bolnavă de SIDA, a apă
rut intr-un program al te
leviziunii engleze — „In

terviuri în. nud" — „în
veşmântată" doar intr-un 
colier de perle,

Orgia sa a durat de fapt 
35 de ani, în care a avut 
numai doi soţi. De la pri
mul, Henry' Lyon-Young, 
care era vărul actualei re
gine mamă şi pe care l-a 
cunoscut în 1935, i-au ră
mas două fiice ce locuiesc 

' acum în Italia, lângă Ro
ma. ' De la al doilea, scrii
torul Richard Masson (au
torul romanului de scandal 
„Lumea Iui Suize Wong"), 
a moştenit gustul pentru 
aventură. Era încă soţia 
lui când, deja la peste 40 
de ani, a întreprins prima 
sa explorare erotică în 
Turcia şi Orientul Mijlo
ciu. Nu s-a sustras nici 
unei experienţe: intr-un 
cort în deşert, pe crupa 
unui cal, cu prinţi arabi 
şi cu simpli soldaţi, cu 
bătrâni -ţi cu adolescenţi. 
Iar îndrăznelile sexuale 
nu au cunoscut limite. O 
vreme, pe când a lucrat 
ca -public relations pen
tru regizorii Zeffireli şi 
Fellini, nu rare au fost 
situaţiile • când, la aniver
sarea zilei de naştere sau, 
Ia alte ocazii, - prietenii 
i-au adus ca dar câte un 
tinerel simpatie.- Oricât ar 
păşea îndrăzneaţă ideea, 
nu e vorba de glumă.

Cele două cărţi pe^care 
le-a f scrissun t dedicate. 

• fiicelor sale, Vartessa şi 
Fiona.

Iii eeă -dişdâi, „Qbişnu- 
jnţa dragostei", a povestit 
tot ceea ce se putea po
vesti din aventuroasa sa 
existenţă, fără a cădea 
in _ v.ulgaritate : amoruri 
întâmplătoare. incursiuni 
in eazarme, serile in care 
ieşea- pe stradă îmbrăcată 
doar în pantaloni roşii şi 
o haină de vizon, pentru a 
seduce trecătorii.

, în cea de a doua, „Cău
tarea dragostei1, îşi descrie 
experienţele de bătrână 
necuminţită. „In viaţă — 
a scris cu candoarea-i din- 
totdeauna — îmi place va
rietatea, dar mă consider 
mai degrabă o asistenţă 
socială decât o femeie 
pierdută".

. La Florenţa am ajuns noaptea târ
ziu, descoperind un oraş binecuvântat 
parcă de Dumnezeu, luminat multico
lor, un oraş-parc cu o vechime de a- 
proape 2050 ani. Pe un fond accentuat 
de oboseala călătoriei, aveam senzaţia 
că trăim în ireal. Această citadelă a 
artelor, care este inima Renaşterii eu
ropene, oferă milioanelor de vizit ţ̂pri 
ai săi, la fiecare pas, dovezile unei e- 
poci de creaţie unice în lume; încă de 
la începutul sec. al XII-lea, Republica 
Florentină îşi începe viaţa ei glorioasă 
şi - contradictorie, proprie luptelor din
tre nobilii care deţineau puterea po
litică prin ereditate şi bogăţii, comer
cianţi ce deţineau puterea economică.

Faima familiilor Medicis şj Ricardi 
pluteşte şi azi în ,4’erul Florenţei, cele
britatea orasuliof ' datorând mult aces
tora. Un ofaş cu izbitoare contraste: 
partea veche, conservată până în deta
lii, este aidoma unei fresce din sec. al 
XV-lea, iar cea nouă este înzestrată cu 
fanteziste «construcţii de secol XX.

Domul -sau Catedrala „Santa Ma- 
ria &el Fiore" oferă ochilor un spec- 
tacdt extraordinar, ocupând locul III 
în lume printre bisericile cele* mai 
vaste (după „Sfântul Petru" din Roma 
şi „Sfântul Pavel" din Londra), prin 
suprafeţele sale savant marcate în mar
mură toscană: albă de Carara, verde 
de Prato şi roz de Maremme. Lângă 
ea, semeţ, elegant că un fidel protec- '

Drnmeţ prin Europa (III)

Florenţa —
cetatea artelor

*
tor, se înalţă turnul Giotto, riecorat de 
celebrul său autor cu statui şi panouri 
care, de pe terasa- sa, oferă o splendi
dă panoramă a oraşului. Florentinii — 
de la zâmbitorii poliţişti, la eleganţii 
funcţionari, 3e la exagerat de amabilii 
vânzători, la superelegantele prezenta
toare de modă — sunt credincioşi şi 
tradiţionalişti până-n măduva oaselor. 
Ei îşi iubesc oraşul ca pe cel mai pre
ţios bun şi ştiu exact încotro să în
drepte turistul pentru a admira un 
Botticelli, Michel-Ange, Leoriardo, Do- 
natello, Brunelleschi, Vasari, Zuccari, 
Bandinelli, Tiepolo, Canabetto, Guardi, 
Verrochio, Rembrandt, Caravagio, Tin- 
toreto, Veronese, Rubens, Van Dyck (fi
reşte, în original) sau palatele Pitti, 
Barghello, Strozzi, Rucellai, Palatul 
Vechi, Casa Darrte.

Este impresionant să aflăm cum, în 
sec. al XlV-lea, de pildă, veneţianul 
Andrea Pisano a realizat prima cele
bră poartă a Baptisterului, iar în sec. 
al XV-lea, au concurat la decorarea a- 
cestui monument de artă Donatello,

FLORENŢA. Monumente pentru eter
nitate: Catedrala „Santa Maria”, turnul 
„Giotto" şi Cupola. „Brunelleschi".

Brunelleschi, Ghilberti, cum în sec. al 
XII-lea a început .construcţia Catedra
lei — în întregime acoperită cu mar
mură — care a durat practic până în 
sec. ai XlX-lea în detaliile sale neo
gotice. Generaţii întregi de artişti ai 
Renaşterii şi Epocii Moderne au înce
put şi încheiat aici monumentale opere 
dş, artă : picturi, sculpturi şi însăşi con
strucţia cupolei în cercuri concentrice 
(Opera lui Brunelleschi) considerată la 
1420 o adevărată nebunie, acceptată a- 
poi ca să uimească până azi pentru 
inventivitatea sa. între sculpturi, o e- 
moţie aparte produce una din cele pa
tru diferite Pieta a lui Michel-Ange — 
opera de bătrâneţe, sculptată la 75 ani, 
şi pe care autorul intenţiona să o aşeze 
pe propriul său mormânt. Greu de ex
plicat de ce, cu o lovitură de ciocan, 
Michel-Ange a stricat-o... (piciorul stâng 
al lui Isus lipseşte..,). Aceste gânduri 
despre Florenţa nu se pot încheia fără 
a aminti de biserica „Santa Croce". Ea 
adăposteşte mormintele de marmură-, 
(ele însele opere de artă) ale lui Mi
chel-Ange, Machiaveli, Leonardo Bruni, 
Gioacchino Rossini, Ugo Foscolo, Ga- 
lileo Galilei. Dacă Florenţa s-ar ase
mui cu un foarte elegant salon, atunci 
.„Santa Croce" e ceea ce poate fi mai 
distins şi preţios aici.

Prof. OLIVIA NIŢESCU 
Dşva



REFLECŢIA ZILEI - J
♦  „Să nu crezi niciodată nimic din ce se j

1* spune despre tine, chiar dacă e de bine. Exis-, 
tă o singură persoană care te cunoaşte : tu în- I 

| suţi“. ;
Henry de Montherlant |

I
acest amestec,- după care 
se şterge cu un tampon 
de tifon muiat in infuzie 
de 'plante,

© Puţină drojdie de 
bere se amestecă cu -lap- 

'te cald Şi e lingurjţă de, 
miere. (Pentru tenul gras 
se adaugă 3—-3 picături de 
zearnă de lămâie),, ,

MOZAIC SPIRITUAL
+  „Filozofia nu pluteşte undeva în depărtări; 

ea este intim legată de orice activitate spirituală".
Titu - Maiorescu

+  „Ce este omul io natură ? (Jn neant faţă de 
infinit, un tot faţă de neant, o medie • între nimic şi 
tot".

Pascal
+  „Ceea ,ce şe vede nu-i decât o coajă. Ceea 

ce este mai important rămâne nevăzut". : <
Antoine de Saint-Exupcry .

+  „Somnul, e surâsul morţii".
Eminescu

+  „Un lucru măcar înveţi învăţând : ce sus e 
adevărul".

Nicoiac lorga 
Seiecţie de ILIE LEAIIU

C ABINET COSMETIC

Măşti pontru 
prospeţimea tenului
O Un gălbenuş de ou 

frecat cu- vitamina A (so
luţie), miere,- caimac.- ulei 
de măsline,* lăptişor de 
matcă. Se uhge tenul • cu

,-j •'■‘f, Ş •' i . .. ,..y ;....

DIN ÎNŢELEPCIUNEA 
CHINEZA

•  „Măgarul se laudă că 
tatăl lui a fost cal"“.

•  „Mai.,bi.ne sărac viu, 
decât împărat mort".

•  „Te-ai seulat târziu' — 
ai pierdut o zi".

•  „Gura copiilor adevăr 
grăieşte".

•  „Ceea ce stă sus poa
te fi uşor răsturnat, ceea ce 
e curat poate fi uşor mur
dărit".

•  „Suspiciunea c cel mal 
rău lucru din toate".

•  „Inţelepciune'a se as
cunde nu în bogăţie, ci în 
inimă".

•  „Fără să te sui pe 
un munte înalt n-ai-, să 
vezi văile".

•  „Cu am lucrător prost 
o duci rău un an de zile ; 
cu o nevastă arţăgoasă — 
toată viaţa*.

•  „Banii la bătrâneţe ca 
zăpada în iunie".

•  „Nici un leac nu e în 
stare să vindece prostia".

Selecţie de L. ILIE

EXERCIŢII PENTRU 
SLĂBIRE

îmbrăcaţi un costum de 
baie. Aşezaţi-vă eu spatele 
la perete, astfel încât d- 
moplaţîi să atingă uşor pe
retele. Depărtaţi picioarele 
pentru a avea sprijin. Bra
ţele lăsaţi-le întinse lejer 
pe lângă corp. Goncentra- 
ţi-vă şi Srţpereaţi să alu
necaţi, numărând, luând 
poziţia de parcă'v-aţi aşe

za pe un scaun. Sând linia 
spatelui formează un unghi 
drept cu femurul, rămâ
neţi aşa, numărând până 
la 30. Repetaţi de 5-6 ori 
şl creşteţi cu fiecare zl 
cifra când simulaţi aşeza
rea pe scaun. Masa mus
culară a spatelui, abdo
menului şî membrelor es
te încordată. Firesc, în 
primele zile aveţi ' febră 
musculară. Trece pe mă
sură ee exersaţi.

RAMARU, VERSIUNEA ITALIANA, -  
JUDECAT LA BOLZANO

A început, pe 27 septembrie a.c., în aula arhi
plină a Curţii cu juri din Belzano, procesul lui 
Marco Bergamo, 27 ani, acuzat de a fi un serial 

' killer. Tânărul inculpat, eu o impecabilă şi dis
tantă alură „british", după cum scriu confraţii ita
lieni, a recunoscut că a masacrat cu lovituri de 
cuţit „doar trei femei — Marcella C.,14 ani, elevă, 
în 1985, Renate R„ toxicomană, în ianuarie 1992 şi 
Marika Z., în august 19925 (Mai este acuzat de încă 
două omoruri — Renate T„ in 1992 şi Anna Marfa 
C., prostituată, în iunie 1985)“. Destinul acuzatului.. 
închisoare pe viaţă sau ospiciu, depinde de abilita
tea cu care avocatul său va reuşi să susţină singura 
„apărare* cu putinţă, aceea a iresponsabilităţii sale, 
psihice in momentul comiterii faptelor, 'Procesul a 
început prin reevocarea lUOmei crime, în, urma 037 
reia a fost capturat cu o extremă operativitate de 
către, poliţiştii din Bolzano, la doar şase ore de fa ‘ 
comiterea ei, după cc .vreme de opt ani reuşise sa 
ucifâ aproape fără să lase alte urme in afară ca
davrelor mutilate.

MILTON KEYNES l- d
Un oraş foarte tânăr, de numai 25 de 

ani, Milton Keynes (Anglia), are locui
tori pe măsură* Şanţ foarte: mulţi copii, 
sunt adulţi, dar aproape că nu există o 
generaţie a treia intre cei aproximativ 
750 de mii de locuitori..

Oraşul, situat la 70 km de Londra,

este Uit satelit al' capitalei engleze. Este' 
locul în care-se refugiază.din marile 
oraşe, cei care au probleme eu locuinţa. 
Industria este axată mai ales pe .tehno
logie de vârf, realizată, de firme străine 
de prestigiu. Oraşul dispune de un cen
tra comercial acoperit, cu luiMiauea de o 
milă, fiind al doilea ca mărime- din 
ţară. (V.R.) , ■■ .

PREMIERA m e d ic a l a  REUŞITA 1

Operatâ pe cord, In 
pântecele mamei I

Michela Tomatis din 
Moretta (Corsicaj, astăzi 
în vârstă de 2 ani şi ju- 
•mătate, este primul copil 
din lume care a supra
vieţuit unei intervenţii de 
valvoplastie aortică in
trauterină. Ea a fost ope
rată pe inimă cu două 
luni înainte de a se naş- 
te, de echipa profesorului 
Michael Tynan de ta 
„Guy’s HospitalM din Lon
dra. Operaţia, prima reu
şită după ce alte trei în
cercări anteribare se sol
daseră cu. eşecuri, a a- 
vut loc în ianuarie 1991, 
dar abia acum câteva zi
le au fost făcute publice. 
amănunte referitoare la 
tehnica folosită. Medicii 
au străpuns cu un ac le
gat de o sondă uterul ma
mei, apoi peretele. toracic 
al fătului, ajungând la 
ventricolul stâng. Prin 
sondă, cu ajutorul unei 
tije metalice extrem de 
fine, in corespondenţă cu 
palpa aortică, ce era a- 
proape complet închisă, a 
fost umflat un balonaş cu 
diametrul de 3,5 mm, ca
re a deschis: valva. Şi 
micuţp inimă şi-a reluat

funcţionarea „aproape"
normal. Povestea începu
se cu câteva săptămâni mai 
înainte, când mama, Mil- 
va Genre’ 32 ani, gravidă 
îti luna a şasea, şi-a fă* 
cut o ecografie de control 
la spitalul din Cuneese,. 
S-a descoperit anomalia, 
confirmată ulterior la tx- 
na din cele mai reputate 
clinici de cardiologie eu
ropene, spitalul din Ber
gamo. Medicii italieni, au 
prezentat soţilor Genre. 
situaţia, propunându-le st 
încerce singura soluţie dă 
salvare — o intervenţie î- 
mediată,-pe inima fătului, 
realizabilă doar de către 
echipa de medici de . ta 
spitalul londonez. Părinţii 
au fost de acord, operaţia 
a fost efectuată şi Miche
la a putut vedea astfel 
lumina zilei la 14 martie 
1991. După îneă două o- 
peraţH de corecţie efectua,' 
te cu o tehnică asemă
nătoare fde astă dată de 
medici italieni}, una: lu. 
două zile de la naştere, 
alta la două luni şi jumă
tate, ea este acum uni co
pil absolut normal. ;

—---------

•  •

Desen de C-TIN GAVRILX

IDILA CU TOAMNA ŞI CARITAS
Iubito, îi toampă-n municipiul Deva,
E vremea de conserve la borcan,
Că tocmai scrie un cotidian ’
Că ni se pregăteşte, iarăşi, ceva ! -

Tu spui că nu-i decât o simplă vorbă,.
Un zvon mai mult sau mai puţin perfid, 
Dar eu constat, iubito, că în blid 

. Mi-e tot mai mică porţia de ciorbă!
Şi mai constat un adevăr — in fine —,
Căruia simt nevoia să-i dau glas,
Că. dacă n-ai depus Ia CARITAS,
Iubito, cred că divorţez de tine!...

DUMITRU HURUBA

t.
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ORIZONTAL : 1) Intervine cu călin in
tr-o atmosferă agitată ; 2) Orbită cu tim
pul (dim.) — Prezintă noduri la degete ;

3) Tip de stat supradezvoltat — Element 
de bază la spalier; 4) Genul dificil ăl 
enigmelor — Devenită de nestăpânit; 5) 
Figurant cu faţă complet mascată! —. 
Deschiderea unui salon primită cu căl
dură ; 6) Cu puţini ani în urmă —' Apel 
adresat aproapelui; 7) Ferit sistematic de 
efectele aridităţii — Sarcină realizată I- 
nainte de termen ; 8) Remarcată la gâtul 
unor sticle — Indicatoare de circulaţie 
în cursă ; 9) Caracterizaţi ca rău inten
ţionaţi — Campion la dezlegări rapide ; 
10) Facultate de limbi romanice.

VERTICAL : 1) Tip de plângere într-o 
situaţie gravă ; 2) Bun de aruncat la coş 
— Iluzia statorniciei clădită pe nisip ; 3) 
N-au nici-o consideraţie — Trecut prin 
situaţii dificile ; 4) • Sistem de scos bătă
turi — Haiduci ai pădurilor făcuţi prizo
nieri ; 5) Disc de imprimat — Tip de pă
trundere ; 6) Titan din domeniul chi
miei — A face să semene ; 7) Lipsit de 
tact într-o ipdstază ... nemuzicală — Cursă 
în circuit închis ; 8) Serviciu efectuat a-

fară — Misiune de curier ... nediplomatic ;
9) ‘ Tributar mişcării de rotaţie a Pămân
tu lui— Ni se impune văzând cu ochii)
10) Câştig realizat din ... pierdere.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„E TOAMNA IAR" 

apărut în ziarul nostru dc 
sâmbăta trecută:

1) CONSTANTIN ; 2) ATATA — ENEA ; 
3) REU — SAD PS; 4) IS — ÎNCE
PUT ; 5) ACASA — LIRA ; 6) NUKADA
— PI ; 7) O — UO — DIE — A ; 8) PAR
— SY — ROL ; 9) ONESA — ŞERB ; 10) 
LI — STELARU.

Soluţia problemei din nr. trecut: 
1 Nf7
1 ------  Rh5 (Rh5)
2 T6f5 mat
j ---- h5
2~T : g6 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei
Alb : Rd2, Da2. Tcl5, Ng8 
Negru : Rb4,p : b6 şi b7

■= 1 • .3 ;



r r m m -se»*

-s ?

•  » •  * * * • # * • * • » • • » • * * * • » « * •  • »  * •'

L E G E
:/• ui-T-;r-

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
ADOPTA PREZENTA LEGE

• Art 3. — (1) Cuantumul alocaţiei 
stat pentru copii este Ae 3500 1*1 
şi se indexează in condiţiile legii.

■ f2ţ Tfiulâr al dreptului la alocaţie de 
stat puteru «*pU este copilul. ‘ *

Art. 4. — (t) Ateeaţj» de stat pentru 
cbpii se păleşte «suia dintre părinţi, pe 
• -.-wai acestora sau, în Caz de
nmuţeiagere, pe baza deciziei autorităţii 
tutelare, părintelui ţa care s-a stabilit, 
prin hotărâre judecătorească,̂  .dffittrtet- 
litil copilului ori căruia i s-a încredinţat 

-spre -creştere, şi educare - •*

(2) Alocaţia de stat pentru copil se 
plăteşte şi tutorelui, curatorului. persoa
nei căreia l-a fost dat In plasament ’■*-
miîial copdul sau încredinţat spre creş
tere şi educare, în condiţiile legii

<3> După împlinirea vârstei de 14 ani. 
pala alocaţiei, de stat Pentru copii se 
pOăte fac* direct titularului, cu încuviin
ţarea reprezentantului său legal.

Art ă, —  <11 Copiii in vârstă de peste 
7 ani. care nu urmează, potrivit regu
lamentelor şcolare, învăţământul gene- * 
ral obligatori, nu «teză de plata 
alocaţiei de stat pentru copii, cu excep
ţia celor ca te -a t»  s»p şcolărirăţi din me- 
tive de'sănătate dovedite Prin certificat 

. «sedlcai.

PS) Alocaţia de stat pertfeu copii nu 
se ţtih ş te  in lunile in care copia titu-' 
lârl ai dreptului se află « ai mult de ftS 
zile in instituţii de ocrotire ori asistenţă 
socială car» Ir  asigură întreţinerea com
pletă din partea

Ari, 5. — ti) Stabilirea dreptului la 
«d^aţie de stat pentru copii se face pe 

m cererii şi a actelor din care rezul
tă  îndeplinirea condiţiilor de acordare a 
acestui drept.

(2) Cererea se face în numele copilu
lui de către persoanele prevăzute la art. 
4. alin. (1) şi (2) din prezenta leg*.

<3J După împlinirea vârstei de 14 ani. 
Cttt»i*a se poate face Si de către copil, 
CR încuviinţarea reprezentantului său 
tegal.

f4j Plata alocaţiei de stat pentru co

pii se face începând 
celei în care s-a

Ari 4. — <11 ®sp*i în vărs» de până 
4* ani beneficiază de alocaţie acor*

Copiii care urmează una din f«r- 
. „  de învăţământ prevănaie de lege 
«mmfiwază de alocaţie de stat pentru 
copii până la împlinirea vârstei de W

, ţS) In cazul te care cererea este înre
gistrată ulterior lunii în care s-a născut 
copilul pluta alocaţie# de «lat pentru 
copil se pnate face şi puntru perioadei» 
anterioare. dar nu mai mult de 42 luni.

m  Flata alocaţiei de stat 
încetează Începând cu luna 
Celei ia care mu mai 
condiţiile «de

care ău contractat « tăvă
liigradul I sau Xl, până 

de 4S .ani, precum 
handicapaţi beneficiază de «fe
teai pentru copii până la «md- 

vârstei de 48 ani

mAri 7.
face ptata alocaţiei de Stat pentru copii 
sunt obligate să comunice împrejurările 
care att determinat încetarea condiţiifor 
de acordare. In termen de 15 zile de ia 
apariţiş acestora.

A ri 2. — Beneficiază tte aloc aţie de 
săat pentru copii şi copiii cetăţenilor 
străini şt a» persoanelor fără cetăţenie 
rezidenţi, în condiţiile legii. în România, 
dacă locuiesc ■ -împreună gu părinţii

de

ţ2) Sumele plătite necUvenit cu titlu 
de alocaţie de Stai pentru d M  se reri»- 
perează P» baza datai emise de per
soana Juridică care a efectuat plata alo
caţiei de stat Pentru copii sau prin an
gajamentul de lăată scris să persoanei 
care le-a încasat In mod McdvehH ‘

recuperează.(3) Decizia prin care se 
sumele încasate ««cuvenit 
ipelui obligat lap lata in termen de 45 

"Iile'de la emitere. ■

<4) Decizia, de recuperare şi «angaja
mentul de- plată constituie îittu execu
toriu de 14 data comtmicătM. respofctîv 
de la data semnării.

Art. 8. "ş- Alocaţia de stat pentru «o- 
pii nu este imşnzaW şi nU poate fi ur- 

.-mărită silit:decât in vederea recuperării 
sumelor plătite necuvenit jKă acest titlu.

Avt. 9. — Cowtestaţiae farwulute
potriva m ţddif de S 8 fa adoraţiei de tete pentru' 
fionează potrivit LegRcoateneiesalHî ad- 
mmistrativ

Art. ie. — m  M m a d e , 
fondurilor dsritteude plătS 
stat pentru copii şi a chtetateBtor 
nistraftive aferente, f m s u  fir 
ţile de stahifire $i plată « draptorilor 
alocaţie de sânt pentru copii se regle
mentează prin hotărâre a  Guvernului.

(2) Plat» adoraţiei «te stat pentru co
piii în vârstă de peste 7 ânl se face prin 
unităţile şcolare

(3) Alocaţia de stat pentru copii «e 
suportă de la bugetul de stat, iar pentru 
copiii handicapaţi din fondai de risc fi 
|e  accident constituit potrivit legii «r. 
S3/1992, privind protecţia specială a per
soanelor handâcajtaie, t

Art. 11. — fi) Prezenta tege intră In 
vigoare la data de 1 a Ionii temătoare 
cetei in care se publică in WowHorid <>- 
fkâai ai României.

0 ) ha data intrării In vigoare a pre
zentei legi ae abrogă a ri 4—17, a ri 28— 
30 şl anexa din Decretul nr. 410/1385 pri
vind alocaţi» de stat, şi mâemuăzaţia 
pentru copii, ajutoarele ce se acordă 
mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor 
de militari în termen, precum şi indem
nizaţia de naştere, cu modificările şi com
pletările ulterioare, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare.
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SAPTAWANA 18 •
BERBECUL tăriţi plusurile şj minusurile înainte d

. 17 octombrie: O surpri- a lua hotărârea de plecare în. week-eac 
ză plăcută: deranj produs de o vizită Sfârşitul de săptămână este o excelent 
neaşteptată. Săptămâna viitoare : situa- zi de a începe o nouă idilă, 
ţia impune încredere îa propriile forţe.
Succesul f i n a n c i a r  cere mul- SCORPIONUL
t i  voinţă, nu faceţi observaţii pri- Mâine : Griji financiare sau senti 
pite în legătură da munca dv. Puteţi mentale. Vă veţi- convinge însă că exis 
trăda secretul cuiva persoanei celei mai tâ soluţii de rezolvare. Săptămâna ri1 
puţin demne de acest lucru. în sfârşit, te m i Veţj separa starea dv de spfifi 
a sosit timpul să vă ocupaţi şi «ie pro- «te înfăţişarea exterioară. Fepţi-vă d 
blemele personale, nu numai de tmm- conflicte cu consoarta In probleme fi
că şi de bani. Veţj trăi un rar senti- nanciare. Distracţii în grup, seri pR
ment de fericire. cute, totuşi, nu uitaţi de promisiunii 

făcute unei persoane apropiate. Veţi In 
cepe mai multe lucruri deodată, fără m 
ţel concret; economisiţi-vâ energia pân

TAURUL
Mâine: Agendă de lucru încărcată, 

cele mal multe obligaţii fond de casă a doua zi. Vă veţi putea bucura de eoni 
şi familie. Săptămâna viitoare: Tre- pania unui prieten devotat. In cazul îi 
bide să acţltmiM cu întelepciuhe, evitaţi care vâ gândiţi la căsătorie, o călători 
riscul de u piane problemele pe muchie Îndepărtată vâ va scoate în cale un par 
de cuţit Influenţa schimbătoare â ste- tener atractiv. '
îeler este sursa unor elanuri şi căderi .
succesive. Serioasă diferenţă de păreri SĂGETĂTORUL
cu partenerul sau tovarăşul de viaţă. Mâine; Evitând viziunea prea tran 
în mijlocul perioadei suntep plin de ejafirfe a viitorului, direcţia şi evoluţi. 
energie, de forţă în promovarea ideilor vâ vor curaj. Săptămâna viitoare 
dv._ Atenţie, nu vă încăpăţânap să fa- yă veţi mţetege mai bine cu prieten»: 
cejî totul, cum credeţi dv. Evitaţi cu persoana .apropiată. Veţi fi îi
acţiunile nechibzuite, impulsive, dilemă : cum sâ Împăcaţi viaţa de fa

"«ten* iniile eu viaţa profesională. Tensiuni
GEMENII emoţionala datorată problemelor d.

Mâine: Avep grijă de sănătatea dv., serviciu, in schimb o problemă finan 
«u negli jaţi sevenimenttd . monden la piară se va .rezolva mai uşor. Perspec 
care sunteţi .aşteptat seara.. Sâptăpiânâ tţve bune pentru viitorul apropiat: că 
V^tttsre: Puţeţi deveni refă-Czetttant sil lătdrii, realizări şttmţifice, succese îl 
pfâfiîei putoltee, atenţie însă La expţi- justiţie. Aveţi încredere în jnUuţuu fiţ 
marea acestor idei. Veţi fi sprijinit ţn, opţimisţ. Uacâ aţi avut. o eontrovers, 
pîahurîle unei călătorii, .Numeroase e- cu un prieten, aceasta poate fi sfârşi 
■vwrimşgnfte fegarte de earierâ şi afaceri, tul reiaţiilctr dv;"' ~ ^ |J
de bani, de dragoste. Excursia planifi- ,%
cată pentru vveck-end se va cteitramare- i CAl’RICfMiN UL ■?
da j totoşi,.veţi pleca pentru o zi. dar Mâih|!. , eprit).r;. Htr senjimentăii 
nu ^  pierdeţi capul dm cauza gr^ei. ^  yg întrgQ ^ are tensn.n® Ni

„ ,  „j*. î or , acţicmtiţi în grabă. Săptămână viitoare
. . . .  _ Este bine sâ nu vă angajaţi inconvor-

- Măiiwî ,G.,-ffl. .facaită peidru oddină. {,jri pa teme profesionale, mai ale: 
Săftemâna viitoare: Convorbiri eonfi- ţjaeâ doriţi schimbări radicale. Per 
denţialc cu i»  firieten ; caerip-i .un sfat SpeCtiveie dv. protesionaie sunt favora 
bun în caz de nevoie. Anumite chel tu «..le, iar implicarea unei personalităţi 
iejâ **e»şti:ptate sau un oaspefe nepre- va Va asigura şi mari foloase materia 
Văzut va vor solicita o atenţie supli- |e coniruntările directe, moercaţj 

ê fr ef*- « -' *ă procedaţi cu diplomaţie. Ţineţi min-
sâ o te „paza bună trece- primejdia rea“

tranzac^e _ ftnahciăgâ, în cursuŢ careta indiferent dacă este voroa de pre pro
sreţi Aoi«dB înţelegere şl armonie.

- . LEUL
Mâine; O nouă achiziţie pentru casă 

vă poate binedispune. O ştire neaştep
tată vă Întăreşte dreinţa -.de a.- pom i la 
■drum. ta ptămăna  viitoare: A facerl.fi- 
«anedare vă -vor verifica răbdarea; sa 
tisfacţii, -teri romantice. G cMâtorie de

bleme amoroase, financiaro sau medi- 
•c?ale,

VĂRSĂTORUL
Mâine : Aveţi capul plin de idei di

versei va trebui sâ priviţi totul în mod 
realist. Nu este o zi potrivită pentru 
plimbări. Săptămână viitoare: Proble
mele financiare nu merg b*ne, In schimb

afeceri va fi defimtiv stabilită. Unele activitatea profesională, de creaţie ora 
imuH»e «Iritate; manifestaţi deci proiectele legate de copii se vor bucura 
prudenţă I» comportament Este reeo- A®, succes. Marţi —- puteţi avea o oca-

y.ip» iiflifa ..a tace*4 b m  A venitsS evitaţi situaţfile In care *te Phica rie „a face baiu, A « u t
aţi fi xteligat să vă prommţaţi In reia- 
ţiile profesionale sau sentimentale. în 
ziua care încheie săptămâna — iniţia
tivă. spirit novator.

FECIOARA
Mâine: Influenţa stelelor nu e be

nefică sănătăţii, finanţelor, vieţii .«te 
societate. Este necesari multă diploma
ţie. Săptămâna viitoare; Inspiraţie crea
toare, capacitate de a vâ înţelege cu 
eeiiâlţi • fncreoferea dv. te «Ine ia am-

trmpui să vă ordonaţi viaţa personală 
ţfeeă sunteţi liber, şi îndrăgostit, e po- 
stbd şâ stabiliţi data cununiei. Se pro
filează şansa unei avansări. Discuţii cu 
un colaborator apropiat care pot scoate 
ia - iveală noi mijloace şi concepţii prin 
care veţi putea îmbunătăţi întreprinde
rile dv. comune» Veţi rezolva o încur
cătura spontană cu mult tact şi răbdare.

Mâine :
PEŞTI

Atmosferă calmă ; veţi face
pioare; dacă deţineţi o funcţie impor- ordine te casă, veţi recupera treburile 
tantă sau vâ revine o misiune socială, restante. Săptămâna Viitoare; Verificaţi
persoana dv. câştigă în importanţă, informaţiile primite; un pericol vă a- 
Câştigaţi admiraţia multor oameni. La meninţâ. bunurile, închideţi bine uşa şi 
sfârşitul perioadei puneţi accent pe pro- feriţi-vă portofelul. Planificaţi-vă cu
tdemeie profesionale, veţi Si Invitat lâ 
o importantă întâlnire de societate.

BALANŢA
Mâine : O ocazie bună de a vă ma-

grijă timpul, nu vă permiteţi nid cele 
mai miei întârzieri pentru a nu inter
veni o nereuşită în relaţiile cu supe
riorul ' dv.- Dacă în discuţiile dv. cu şe
ful veţi căuta să vă impuneţi punctul

Această lege a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor In şedinţa co
mună din 16 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. \t) şi ale art. -76 
alin. (2 ) din Constituţia României.

Preşedintele Senatului, 
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

p. Preşedintele Camerei Deputaţilor, 
ION.RATIU .

Bucureşti, 22 septembrie 1993. 
Nr. 61.

* •

nifesta talentele şi ideile; veţi planifica de vedere, nu veţi avea şanse de avan-
o călătorie. Săptămâna viitoare; La în
ceput, tot ce faceţi vi se pare monoton.

sare. Sunteţi prea ambiţios. Nu uitaţi 
că nu puteţi fi peste tot şi nu faceţi pro-

Vă veţi exprima punctul de vedere — misiuni tuturor. Sfârşitul de săptămâ- 
în nişte probleme financiare — eu calm nă va fi marcat de numeroase atracţii 
şi competenţă. Va trebui să încetiniţi mondene. Nu vă lăsaţi pradă nervilor 
ritmul, pentru a verifica amănuntele, dacă partenerul va refuza să iasă cu 
Tendinţe spre visare ; trebuie să cân- dv. pe motiv că este obosit.

.AMliS .1
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* «ANCA ROMANA PENTRU - -
DEZVOLTARE

Fade flqnosegt e i are posfbffifatea de a 
acorda CREDITE tN VALUTA pentru export 
şi pentru investiţii societăţilor comerciale pri
vatizate, precum şl celor ce urmează a (i 
privatizate şi se află pe listele Fond aloi Pro
prietăţii de Stat publicate k t Monitorul Ofi
cia}- : '

Creditele se vor acorda pe termen de până 
la un a» pentru export şi de 2 la 4 ani pen
tru investiţii, cu -o dobândă in valută de 9 — 
12 la sută pe an.

Relaţii saplhnentare se pot obţine la se
diile Băncii din Deva. Hunedoara, Haţeg, Oraş- 
tle şi Petroşani, , to;1,1';';.

: COMPPIL S.A-
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA 

■ cu sediul in Deva, str. Griviţei, nr. 37 
Achiziţionează prin centrele şale de colec

tare din judeţ (Deva, Haţeg, Orăştie, Brad. Pe
troşani) următoarele categorii de piei crude 0- 
vine: ,

PIEI OVINE CU LÂNA, TOATE RASELE 
CATEGORIA C, calitatea I — 1600 lei; calita

tea H — 1160 lei; calitatea HI — 460 lei. 
CATEGORIA D. calitatea I — 2120 lei; cattu- 

tea H — 1620 lei; calitatea itt — 79» lei. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 096/

613117,095/614305. h : j  v

I«V
I*
«Ar -
I
%
I
t' % •
I

ac «sansere** sîntandrei s&a,
.. Str. Aeroport, nr. I

Vinde prin licitaţie publică in data de 1. 
XL 1992, or» 10. a

•  2 camere de refrigerare, cu e capacitate 
de 8 mc din dotare, ta sediul unităţii, şfir. Aero
port, nr. 1. %

înscrierile se fac la sediul unităţii până in 
dată de 29. X* 1993, ora 15, ^  -

Informaţii suplimentare la sediul unităţii 
sau la tdtefon 621052. (790-2)

SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII-MONTAJ 
DEVA 

Angajează
#  Muncitori nectgif icaţi pentru calificare 

prin cursori Ia locul de muncă în meseriile (dul
gheri, tâmplari, parchetari, zidari, faianţari, mo
zaicari. zugravi).
De preferinţă bărbaţi — vârsta 18—35 ani.

#  Dulgheri,'zidari, mozaicari.
#  Muncitori necalificaţi — bărbaţi. 

Informaţii Ia telefon 611454 — Deva, între
mele 10—-12 şi ÎS—20.

SG. ROMCAMION S.A. DEVA 
str. Depozitelor, nr. 17, tel. 613030, 613031 

ORGANIZEAZĂ
Concurs pentru ocuparea următoarelor

•  1 ECONOMIST — sp» financlar-contabil, 
studii superioare de specialitate, vârstă naax. 
35 ani, cunoscător al unei limbi Străine (ger
mană, engleză).

•  1 INGINER sau SUBINGINER, speciali
tate auto, vârstă maX. 35 ani.

- înscrierile se vor face Ia sediul S-C. ROM
CAMION S.A. DEVA, Serv. personal, până' ta 
data de 27. X-1993, iar concursul va avea fac 
In data de 28. X. 1993, ora 10;

V (922113)

exploatarea conductelor
MAGISTRALE DE GAZE NATURALE 

f. M E D I A Ş  .
REGIONALA ARAD — SECTOR DEVA

Ţine concurs ia data de 21 oct. 1993. pen
tru Ocuparea următoarekar posturi ţ

•  stafor efcctrie (aotorixat L&C.1.R.) şl 
*> }■:■ ^  milogi n \  ' :: \ r *

•  lansatorist — buldozerist.
Cererile vor f» depuse până la data de 21 

oct. 1993. mele 10, Ia sediu) SECTORULUI 
DEVA, din strada Aleea Progresului, nr. 4, 

la telefon '«15*47. .

Doriţi o aprovizionare promptă, eu produse 
dfe calitate superioară, la preţuri rezonabile 7 A- 
dresaţi-vă cu încredere Ia cunoscuta firmă

S C. CRĂCIUN * COMP S.N.C. ,
' ; COMPLEX; .BACHUS**

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA

care vă pune la dispoziţie un bogat sorti
ment de produse printre care :

T V
-7-

LUNf, I» OCTOMBRIE

PROGRAMUL I: 13,09 Calendar; 13.30 
1091 audiţii; HM  Actualităţi; 14.19 TVR 
Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Avan
premiera săptămânii; 16,15 CirH«avia mon
tană; 16,45 Actualitâţi; 1740 Emisiune in 
limba maghiară; 18,30 Festivalul de mu
zică uşoară „Anfelian Andreescn''; 1940 
O viaţă pentru o idee; 19.30 Desene ani
mate * Captăm Planet; 20,00 Actualităţi; 
20,40 Publicitate; 20,45 De luni până luni; 
21,15 Teatru TV. Casa ctt păpuşi de Hen- 
rik Ibsen; 2340 Actualităţi; 23,40 Repriza 
a treia.

PROGRAMUL 11: 14.00 Actualităţi; 14.10 
Secolul nostru. Episodul 6; 13,35 Repere 
ctnofolclotiee; 16,00 TVE Internacional; 
1640 Film serial. Qshin (Japonia. 1983). 
Episodul 9; 17,00 Veniţi eu «Ol pe ., »gra-- 
mul doi! Şansele României pentru viitor; 
203)0 Video-satelit; 21,00 TVM * Mesager; 
21.70 Limbi străine; 22,00 TVS Europe;
22,30 Film serial, Navarro o tn corzi 
(Franţa, 1901).

MARTI, 19 OCTOMBRIE

PROGRAMUL S : 7,00 TVM •  Triema- 
tinal; 10,09 Actualităţi; 1045 Calendar; 10.30 
Desene animate •  Tao-Tao; 11,00 Limbi 
străine; 11,30 Video-lexicon; 12,00 Credo; 
1340 IAR audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR iaşi; 16,90 TVR CluJ-N*poca; 1649 
Arie vizuale; 16.20 Povestşa vorbei; 16,45 
Actualităţi; 1740 Con vieţuiri-magazin; 18.00 
Pariaţi pe campion; 11,39 Avanpremieră 
Ia Sărbătoarea muzicii româneşti „Crizan
tema de Aur", ediţia a XXVI-a; 1940 Cul
tura bi lume; 19,30 Desene animate a Cap- 
tairj Planet; 2O,O0 ActuaUtăţi; 80,49 Publi
citate; 20,45 Ce4 de făcut ?; 21.15 Telecine- 
mateca. In viaţa noastră. (SUA. 1942); 23,0® 
Actualităţi; 2325 Dor de şla" r, şlagăr de 
dor; 24,00 Insomniile românului.

PROGRAMUL II ; 1340 S» direct; Canal 
France Internăctonal; 1440 Actualităţi; 
14^0 Un sccel de cântece; 1640 TVR b>- 
temacjonal; 16.39 Desene animate # Per- 
rine; 17,00 Magazin economic; 19.00 Itine
rar* spirituale; 1940 Refrenele iubirii;
20.00 Video-satelit; 2140 TVM •  Mesager;
21,30 Limbi străine; 2240 TVS Europe; 2240 
Credo.

MIERCURI, 20 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I ; 7.00 TVM * Tefemati- 
nal; 10.00 Actualităţi; 10.05 Calendar; 1640 
Desene animate •  Van-t'ao. 1100 Lanoi 
străine; 11,30 Bariera numerelor (3); 1249 
Splendoarea mogufilor; 1349 1001 audiţii; 
1449 ActUalită i; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Cluj-Napoca; 1600 Magazin sportiv; 16,45 
Actualităţi; 17,00 Amfiteatru; 17,50 Medi
cina pentru toţi; 18,15 Tezaur; 19,00 Stu
dioul economic; 19,30 Actualităţi; 2949 
Fotbal: Paris St. Germain — Universita
tea Craioya , în turul II al Cupei Cupelor. 
Transmisiune directă de la Paris; 21.45 
Fptbal: A.S. Mo ato — Steaua, în turul 
II al Cupei Campionilor Europeni. Trans
misiune directă de Ia Monte Carlo. tn pa
uza : Actualităţi; 23,30 Film serial, Soţul 
ambasadoare!. (Franţa, ,1990). Episodul 3.

PROGRAMUL II: 1340 tn direct: Că- 
nai France International; 14,10 JOckey-ul 
deşertului: 15,00 Reluarea emisiunii întâl
nirea de la miezul nopţii; 16,00 TVE In- 
ternaciofial; 16,30 Desene a-dmate •  Per- 
rlne; 17,00 Interferenţe; 18,30 Emisiune 
în limba maghiară; 2000 Baschet feminin: 
Fartec Braşov . — Constar Arad, derbiul 
campionatului naţional (repriza a doua). 
Transmisiune directă de Ia Braşov; 20.40 
Video-satelit; 21,09 TVM u Mesager; 21.30 
Limbi străine; 22,00 Teatru TV. Gâlceava 
zeilor de Radu Stanca,

JOI, 21 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM u Telema- 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar; 10,30 
Desene animate u Tao-Tao; 1140 Limbi 
Străine; 11.30 Călătorii; 12,00 Film serial u 
Hoţomanii. Episodul 13; 1340 1001 audiţii; 
1440 Actualităţi; 14,10 TVR iaşi; 15,00 TVR 
Cluţ-Napoea; 1600 Reportaj economic: 
16 20 Cro OgrSfH. Dimitrie Carstemsr; 16.45 
Actualităţi; 17,00 Repere transilvane; 17,30

Repere moldave; 1846 Faţă in faţă; 1940 
Gong; 1946 Desene animate •  Captata 
Planet; 2040 Actualităţi; 20,49 Pubttcitate; 
2045 Studioul economic; 21,15 Film seria). 
Dai tas. Episodul 277; 22,10 PubUritote; 
22,15 AS* şi Omega; 23,15 Actualităţi; 23.35 
Seartf de balet • ;

PROGRAMUL II: 134» In direct: Canal 
France International; 14,96 Actualităţi;
14.10 Agricultura statalul New York; 15,85 
Tezaur; 1640 TVE Internacional; 1649 Do- 
sene animate u. Per rine; 17,90 Ceaiul de 
la era 5; <649 Emisiune in limba germană; 
2840 Video-satelit; 2149 TVM * Mesager; 
2*40 Limbi străine; 22,00- TVS Europe; 
2245 Film artistic; Sntiteidere dublă. (Ja- 
jonia, 2999).

VINERI, 22 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM u Telcma- 
final; 19.00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
19.30 Desene animate u Tao-Tao; 1140 
Linţbt străine; 1140 Curcubeu; 12,00 Afa
cerea Wâtcrgafe; 13,00 1001 audiţii; 1446 
Actualităţi; Î4J» TVR Iaşi; i5,00 TVR 
Cluj-Napoca; 16,00 Formula 3; (6 30 Toam- 
iţA mare boţar... cu „focul viu“ între ano
timpuri; 16,45 Actualităţi; 17,09 Emisiart« 
în limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Film serial. Pasărea-Spin, Episodul 9; 
2040 Actualităţi; 20.40 Publicitate; 20,45 
Viaţp parlamentară; 21,15 Retlecţii rutiere; 
21,20 Film artistic. Echilibru fragil. (SUA, 
1973); 23,45 Actualităţi; 2400 Simpozion; 
0,55 întâlnirea de la miezul nopţii; 1,40 
Jazz fan.

PROGRAMUL II: 1340 In direct: Ca
rtai FranCe Ihternational; 14,00 Actualităţi;
14.10 Fauna Americii: Mistreţul; Uluito
rul tatu; 15,05 Divertisment internaţional;
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene '8- 
nimate u Perrine; 17,00 Ediţie specială;
19.00 Concertul Orchestrei de cameră a 
Radioteieviziunii; 2140 TVM u Mesager;
21.30 De lingua latina; 21,50 Poesis; 22,00 
TVS Europe; 2240 yideo-satelit; 23,30 Ge
neraţia mea.

SÂMBĂTĂ, 23 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 8,00 Bună dimineaţa... 
de la Iaşi; 9,00 Calendar; 9,10 Clubul Iul 
GuIHver; 10,00 Film serial pentru copii;
10 30 Gimnastica minţit; 11 30 D-e-mentor 
ştiinţific; 11,30 Vârstele peliculei; 12,30
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1001 audiţii; 134© fUrat-tuurdar; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Tranzit TV. t  Or» ţS •  
Film serial: Povestiri c» final neaşteptat 
(ep. 22), Film documentar: „Secolul n«s- 
trw“ (ultimul efrtsed); 1980—1990 •  FUM 
serial ; Povestiri cu final neaşteptat (M 
23); 17,30 Concertul de gală ai laureaţii»» 
Festivalului „Crizantema de Aur ’93“; 19,15 
Teleenciciopedia; 28,00 Actualităţi; 20,40 
Publicitate; 20,45 Editorialul săptămânii du 
Paul Evcrac; 2943 Film serial. Dailas; 
2140 Săptămâna sportivă; 22,10 Astă seară 
ne distrăm în familie;: 23.00 Film serial •  
Midnight Caller, Episodul 35; 2345 Actua
lităţi; 0,15 Horit ’93; 249 TV Deva.

DtN IMPORT (BELOIĂ) en- gros lo cel mei 
ieftin preţ (fin {oro — 3000 fei mp plus TVA*

•  MOBILIER pentru sufragerii —- Mbfie- 
teci, vitrine,: eolţare. Se pot comanda şi aite» 
piese pentru sufragerii.

*  BS3KE DIN ANGIAA de calitate extra, 
kt cutii de 4^  gr<

#  Eălnâ albă (import) Ungaria —- -3S& lei 
kg; #  paste făinoase (import) — 928 iul litgî* ® 
gris (import) — 581 le|/kg; #  PEPSI GOLA la 
cutie de 33ft gr — 220 lei. La toate aceste prfc- 
duse alimentare se adaugă TVA-
UMUUMnuummnus i ........................................... . i ........ .m »

S.C. INFOMIN S*A. BEVA
*-ii *■$/)■ ţ

fa data de 28 octombrie 
concurs pentru ocuparea a 

■  2 posturi de analiş 
‘ Condiţii de înscriere?

— abstdvenţi ai facultăţii de matematică- 
informatică sau cibernetică economică. \ 

Informaţii ia telefon 613815.

PROGRAMUL II: 13.90 
1440 .Actualităţi; 14,10 Vârcolacii nopţii, 
înregistrare ZDF » Călătorie prin Ame
rica. Statul Tenncssee u Memphis u Gra
ce) and *— în universul IUI Elvîs Pr'esleyj 
1545 Varietăţi; 16,00 TVE Intenractonal;
16.30 Desene animate; 17,00 Studioul de 
literatură; 18,15 Bursa invenţiilor; 1946 
Con vieţuiri-magazin; 20,00 V-ideo-şatellt |  
2040 Intre noi,. complexaţii; 214ft TVM •  
Mesager; 21,39 Divertisment internaţionali
22.00 TVS Europe; 22,38 Turnul de fildeş] 
2340 Oraşe şi civilizaţii; 23,30 Pro memo
ria; 24,00 închiderea programului.

DUMINICA, 24 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 6,00 TV Deva; 840 
Bună dimineaţa; ' 9,00 Calendar; 9,10 Ar
lechine; 10,00 Film serial pentru copii]
10.30 Lumină din lumină; 11,30 Via’a sa
tului; 13,00 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare; 1340 Pompierii 
vă informează; 13,30 Atlas; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Poşta T \; 18,30 Film serial S.F. 
•  Star Trek (6); 19,30 Spectacolul lumii]
20.00 Actualităţi; 20,40 Publicitate; 20,43 
Film artistic. Două identităţi. (Anglia, 
1983); 22,15 Duminica sportivă; 22,40 Maeş
trii teatrului românesc: Teofii Valeu;
23.30 Actualităţi; 23,40 Pe ultima sută da 
metri; 0,30 închiderea' programului.

PROGRAMUL II : 10,00 TV Deva; 1346 
Video-satelit; 14,00 Actualităţi; 14,10 Lu
mea circului francez; 15,00 Concert de mu
zică populară; 16,00 TVE Internacional*
16.30 Desene animate; 17,00 Serata TV] 
20 00 Video-satelit; 21,00 TVM • Mesager] 
21,"0 Concert Michael Jackson; 22,00 TVS 
Europe; 22,"0 Hollywood rock; 23,00 Ut 
puterea a doua.



VÂNZ ARI- 
cu mp ără ri

• Vând motor Dacia + 
cutie viteză. Tel. 616363.

•  S.C Rotaru-Company
S.C.S. Deva vinde prin. ma
gazinul său din Orăştie, 
ştr. Luncii, nr, 1 bis, ma
teriale dă construcţii, la
minate, cherestea. (922502)
• « Vând Barkas cu mo-
tor Dacia, nou, pe valută. 
Tel. 627789. (922496)

•  - Vând maşină de în
gheţată 30 1, două sorti
mente. Informaţii tel. 611443, 
625985. (922531)

•  Vând apartament trei 
camere parter la stradă. Li
liacului. Tel. 625525.

(922534)
• • Vând apartament două 
camere Orăştie sau la 
schimb cu Deva, 3 camere 
plus diferenţă. Informaţii 
suplimentare la tel. 641035, 
.pentru Cătăniciu Virgil, 
între orele 7,30—15. (922510)

•  Vând instalaţii satelit,
complete, . absolut noi. De- 
ya, tel. 626265. (922536)
' •  Cumpăr apartament 
clouă camere, exclus zona 
Bejan şi et. 4, ofer 2 000 000 
lei. Tel. 627082. (922537)

•  Vând apartament două
Camere. Tel. 712495, B. Şt. 
iDclavrancen. (922543)

•  Cumpăr apartament
clouă-trei camere, zonă cen
trală sau ultracentrală. Re
laţii tel. 626784. (922541.)

•  Vând urgent şi con
venabil Fiat 1315 Mirafiori. 
Informaţii tel. 095/71143̂  
sau 095/712628. . (922547)
- •  Cumpăr valută. Re
laţii. la tel. 616961. (922546) 
* •  Vând apartament trei. 
camere său schimb cu două 
camere. Tel. 625622.

(922478)
• .Vând pui Teckel sâr-

jeaos. trei. 622141. (922430)
•  S.C. 21 Impex S.R.L. 

Deva achiziţionează prin 
magazinul său din -Deva, 
str. Libertăţii, bl. 4, mărfuri 
In regim de consignaţie (co
mision 10—15 la sută).

(922462)
•  Vând dulap cu vitrină 

şi recamier. Tel. 622141.
(922430)

•  Vând 2,7 ha teren in
travilan oraşul Haţeg, lângă 
şcoala Nălaţi. Relaţii seara, 
tel. 0958/12151 sau 0958/ 
13427 (m.p.j

•  Vând camion IFA, de 
6 tone, în circulaţie, tractor 
JJ 650, remorcă-cisternă 
autovidanj, de 4 000 1, re
morcă basculantă! 'de 8,5 
tone, fabricaţie în 1992. Hu

nedoara. str. Pictor Grigo- 
rcscti t , tel. 713487. (922214)̂

•  Vând urgent garsonieră, 
confort 1, Hunedoara, str. 
Cerbului. 7 A/17. tel 717435.

: ; ,.r : - (922215)
•  Vând cameră video

Philips profesional. plus 
toate accesoriile. 2000 mărci. 
Tel. 713881. (922216)

•  Vând apartament, str.
Zamfiroscu Tel. 627677, 
sâmbătă — duminică, orele 
9—12. (922550)

• Vând apartament 4
camere, Hunedoara, tel. 
626840, 671530. * (922551).

•  Vând motor Dacia,
plus cutie de viteze. Deva, 
tel. 612513. (922515)

'•  Vând Dacia 1300 ne- 
înmatriculată, preţ conve
nabil. Tel. 720201. (9225i6)

• Vând garsonieră Că-
lan, str. Bradului, parter- 
Tel. 730589, între orele 10 
—15. (922518)

•  Vând maşină Suzuki 
şi maşină tâmplărie univer
sală. Informaţii la tel. 
665131, 6600QO, după ora 19.

(922493)
•  Vând autoturism Da

cia break. berlină, Aro cu 
motor de Braşov, fabricaţie 
1989 şi apartament 2 ca
mere, bucătărie, bale, etaj 
II. Deva, tel. 625050.

(922512)

PIERDERI

OFERTE DE 
SERVICII

.- •  Ofer cameră mobilată 
unei femei încadrate, ma
şină ele cusut şi spaţiu pen
tru atelier croitorie. Tel. 
616334. (922552)

•S.C. Agromicja (I.A.S. 
Mintia) angajează prin con
curs, în data de 22. X. 1993, 
primitor-distribuitor — cu 
studii medii sau profil, 
în conformitate cu legile în 
vigoare şi sudor. Informaţii 
la tel. 615999. (922424)

•  Caut urgent zidar-mo-
zaiear, şobar pentru tera
cotă. Vând caroserie Dacia 
break, în stare perfectă. 
Relaţii tel. 618916. (922542)

•  Meditez matematică, 
clasele V—VIII, la domici
liul meu; 500 lei ora. Htf-

illlllll

PROGRAMUL PLAŢILOR ÎN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  sâmbăta, 16 octombrie — chitanţele 
nr. 951-1025

•  luni, 18 octombrie -  chitanţele nr. 1026 
-  1100

•  marţi, l9*octombrie — chitanţele nr. 
1101—1175.

PJâţile se efectuează la Hanul „Bu
cura" din Haţeg.

In continuare, tot prin „Cuvântul liber", 
va fi publicat programul de plăţi. (CEC)

i i i

nedoara, str. Pictor Grigo- 
'ros'cu :7; .telfw713*B7. -(9222t*)'

•  Caut dulgheri pentru
repa rarei» acoperişului ca
sei. dtn materialul meu. 
Hunedoara  ̂ str Pictor Gri- 
gorescu, • 7. J922214)
i •  Angajez urgent măce
lar — earmanger. cu ve-’ 
chime. Tel. 717778, după 
ora 20. (922218)

• Angajez lăcătuş-sudor, 
vechime minimă 5 ani, sa
lariu atractiv. Tel, 611261.

(922520)

nefiinţă. Cu profundă' du- 
‘ferâ annrfţă foştii' colegi de* 
clasă şi dirigintele. (922544)

•  Angajăm barma- 
ne cu vechime minimă 
un an. Hunedoara, str. 
Buituri, nr. 55, tel. 
724341, (922533)

• Decontez AFA au- 
toturisme Ungaria. Tel. 
621543, seara, diminea- 

. ţa. (922452)

SCHIMBURI ‘ 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere, posibilităţi privati
zare, zona pieţei, cu 2 a- 
partamente a 2 camere sau 
unul cu 2 camere şi 2 gar
soniere. Tel. 618306. (922494)

COMEMORĂRI

•  Pierdut pisică birma-
neză. Al. Plopilor, Dacia, 
găsitorului recompensă. Tel. 
620821, 617193, (922535)

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu eliberată de Renel 
Mintia, cu numărul 1639, 
pe numele Bunea Melania. 
Se declară nulă. (922540)»

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Pintilei 
Mihai, eliberată de Side
rurgica S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. (922213)

•  Cu adâncă durere în 
suflet, amintim celor care 
au cunoscut pe iubitul meu 
frate

NICOLAE BOTA
din Fizeş, că a trecut un 
an de când moartea nemi- 

, loasă l-a răpit dintre ! noi. 
Cât ai trăit te-am iubit/ - 
cât vom trăi te vom plânge 
şî vom priveghea mormân
tul tău ! Sora Ileana.

(922532)
•  Se împlineşte un an 

de la trecerea în eternitate 
a celu; care a fost un soţ,
f'J Ş!

din satul Bejan 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace şi linişte iar noi 
nu te vom uita niciodată ! 
Familia. (922498)

•  Un gând pios, lacrimi 
şi flori pe mormântul celui 
care a fost colegul nostru

GRIOBER MARIAN 
la împlinirea a şâse săp
tămâni de la trecerea în

•  Tristă şi neuitată 
va rămâne ziua de 17 
octombrie, când se îm
plinesc 6 ani de la
crimi şi durere de 
când ne-a părăsit, pen
tru totdeauna, dragul 
nostru tată, soţ şi bu
nic '

IOAN MARIAN
Dumnezeu să-ţi o- 

dihnească sufletul bun 
şi blând. Parastasul 
astăzi, ora 10,30, la
cimitirul din str. E-
minescu, Deva. (922545)

•  Familia Lăieţ Vio. 
rel anunţă împlinirea â 
6 săptămâni de la dis
pariţia fulgerătoare din 
viaţă a prietenului 

URICAN VIRGIL 
Comemorarea — du

minică 17 octombrie, la 
Biserica Ortodoxă din 
Simeria.

Odihnească-se în 
pace! (921346)

DECESE

•  Soţia Aurica şi 
copiii Ionuţ şi Cofina, 
cu familia, anunţă cil 
sufletele sfâşiate de 
durere dispariţia ful
gerătoare a celui care 
a fost cel mai bun şi 
iubitor tată şi soţ, 

LEfcNTIN LUNG 
Tată dragă vel ră

mâne oglinda sufletu
lui nostru cât vom 
trăi. înhumarea dumi
nică, 17 octombrie, ora 
14, la Câinelu de Jos.

(922348)

I
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S.C. „CORVINTRANS" S.A- HUNEDOARA I

V

I

Anunţă intenţia de a majora tarifele la * 
transportul auto de marfă şi călători începând | 
cu 15 noiembrie 1993, ca urmare a creşterii pre- j 
ţurilor la materiile prime, materiale şi piesele | 
de schimb folosiie în procesul de transport

I
I

1
QUASAR ELECTRO S.R.L.

DEVA, bdul Decebal, bl. R, parter, 
tel. 611261, 314983 

VĂ OFERĂ:
•  TV color MEGAVISION, GOLDSTAR
•  CALCULATOARE de birou
•  INSTALAŢII DE SATELIT complete
Executăm firme luminoase. (922091)
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I

I
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S.C. „MARES-TUR" S.R.L. 
O R Ă Ş T I E  
str. Unirii, nr. 5

Organizează excursii la preţuri avantajoase 
astfel:

■  UNGARIA — preţ 12 000 lei, în zilele : j 
25. X. 1993, 8. XI. 1993, 22. XI. 1993. |

■  POLONIA—  preţ 25 000 lei, în zilele : i 
18. X. 1993, LXI. 1993, 15. XL 1993,! 
29. XI. 1993.

Relaţii, înscrieri la sediul firmei din Orăs- { 
tie si la tel.: 005/641446, , 095/647442, 095/|
621034. '

VA AŞTEPTĂM ! (922123) I

I

S.C. „SANSERE“ SlNTANDREI S.A.
Str. Aeroport, nr. 1

Organizează concurs în data de 20. X. 1993, 
ora 10, pentru ocuparea poetului de

ELECTRICIAN AUTORIZAT IN INSTA- j 
LAŢII DE JOASĂ ŞI MEDIE TENSIUNE 

cu cunoştinţe în automatizări specifice cen- i 
traîelo* termice. Vechime minim 5 ani.

Alte informaţii la telefon 621052. (790-1)

NOU LA APRO-TERA 
S.A. SIMERIA!

DISTRIBUITOR UNIC ÎN VESTUL ŢARII 
PENTRU FIRMA „ XJNHi —. DIN BELGIA.

' Pe lângă produsele tradiţionale.
' Vă oferă . -

♦  Un bogat sortiment de uleiuri şi lichid
de frână pentru toate tipurile de motoare- Ule
iurile sunt produse de Grupul UNIL din BEL
GIA, unul dintre cei mai mari producători de 
lubrifianţi din EUROPA. Calitatea şi performan
ţele sunt la nivelul celor mai renumite uleiuri, 
asigurând exploatarea pe un parcurs de 10 000 
km. Preţul de livrare practicat este mult $ub 
nivelul preţurilor de pe piaţă la uleiuri similare. 
‘ •  La cererea unităţilor industriale, se pot
asigura pe bază de contract orice ‘tipuri de ule
iuri motor, hidraulice, termice, pentru turbine, 
pentru transformatoare electrice, pentru prelu
crarea metalelor prin aşchiere şi sprayuri de 
toate tipurile.

•  In cazul solicitării unor uleiuri spe
ciale care nu se regăsesc în standarduri, pe bază 
de specificaţii ale consumatorului, se asigură 
producerea lor, cu condiţia unei comenzi de 
minim 20 to/livrare.

La livrările en gros se practică preţul de 
importator, fără adaos comercial.

S.C. „ALFAR“ S.A. ARAD 
Calea Zimandirfui, nr. 3, Arad 

Vinde en gros
Zahăr rafinat din sfeclă, import — Aus

tria.
Relaţii la telefoanele 966/34512, 35601, 

35701, interioare 122, 124, 144, 166, 172- Fax: 
0966-21583. (922097)

SOCIETATEA COMERCIALA 
- REVA S. A. SIMERIA '

Organizează concurs în data de 26 octom- j 
brie 1993, ora 10, pentru ocuparea postului 
de

■  ŞEF BIROU CONTABILITATE 
Informaţii privind condiţiile de participa

re se obţin ia telefonul 66 06 20.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE
COMUNALA SI LOCATTVĂ i

D E V A  j
• Informează locuitorii municipiului, abo-i

naţi la serv iciile sale de ţermoficare şl apă cal- , 
dă menajeră,"că ira*Satisface nici o cerere in-, 
dividuală de întrerupere„ a acestor prestară; 
prin blindarea radiatoarelor de calorifer sau a j 
conductelor de apă. ;

• Cereri individuale de această natură nu;
pot fi satisfăcute, deoarece creează dezechili
bru termic în apartamentele învecinate, fapt 
ce provoacă fenomene de condens, soldate cu 
igrasie în pereţii apartamentelor. i

' •  In cazul în care asociaţiile de locatari 
solicită efectuarea unor asemenea operaţiuni, 
ele se fac numai pe o scară sau pe un bloc 
întreg. ' •

Măsura de a nu satisface cererile mai 
sus menţionate are la bază hotărârea Consi
liului de administraţie al R.A.G.G.L., avizată 
de Primăria municipiului Deva. ̂  ^ (815)
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