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Romanitatea într-o expoziţie filatetică
I SAMBATĂ, 1 j 

OCTOMBRIE !
I . I
' •  AU trecut 273 . zile ;
|  din an, au mat rămas 92. |
J •  Sâmbăta Acoperă-* 
} montului Maicii Oatn-1

I nului; Sfântul Apostol * 
Anania; t :

1 •  1684. \ murit dra- *
J maturgul francez Picrre I 
• Cornellle (o. lfi'16>.
* •  1 oct. 1855 — 5 nov. |
|  1860. Apare la Iaşi „Stea-'» 
! ua Dunării", jumatl po-1
| litic, literar şi comercial, ' 

găini coanu.
sul» redacţia lui M. Ko.

1
I

•  1892. A murit Geor- I

t gc Sion (n. 1822), scrii !
lor din generaţia de I a |

I.IS48. |
|  •  1899. A nnn-it seri- 4

I'  itorul Anton Brieolbaso " 
In. 1865). ' |

: 1
I DUMINICA. 2 J 

OCTOMBWfE 1
I,  •  Au trecu* 271 zilei
|  din au. au mai răm as |  
* 91.
|  •  Duminica a XHI-at
* după Rusalii; Sfântul -

1 Mucenic Ciprioţi; Sfânta ] 
Muceniţă Justiţia. *

|  •  Pil de ani de la |
I naşterea lui Ciprian i»o-, 
J rumbescu. I
I •  1869. S-a născu! ,
' Mohandas Knramchand I 
I Gandhi (m. 1948), mili- J 
•lanţ de seamă al mişcării ■
'  indiene de eliberare; I 
I •  1911. S-a născut seri- j 
‘ iiorul Miron Radu Pâ* I 
|  rpschivescu (m. 1971). i 
J •  1941. A murit B. 1 
|  Fuiidoianu (n. 1898), poet [
* şi eseist român. I
j- Ţ;*-
* LUNI, 3 OCTOMBRIE |

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de ziua Liceului 
cu hramul împăratului Tra- 
ian, din Deva, timp de mai 
multe zile aici "s-a aflat 
deschisă o expoziţie filate
lică omagială intitulată 
„Ziua împăratului Traian’1. 
Expoziţia a fost organizată 
de Asociaţia Filateliştilar 
din judeţul Hunedoara şi 

.«a doreşte a fi permanenti
zată. după cum no-a măr
turisit dl Nicolae Ilişiu, 
profesor la acest liceu, fi- 
latelist pasionat, membru 
în comitetul de organizare.

Expoziţia cuprinde colec
ţii de timbre, ilustrate, Ma
xime, cărţi poştale, plicuri 
pe care sunt aplicate ştam- 
pile, redând obiectul ilus
trat etc., grupate în trei 
secţiunii La secţiunea Fi
latelie tematică, expune dl. 
Dumitru Constantin din Bu- 
fcurc.şti. Timbrele redau 
vestigii rămase din timpul 
ocupaţiei romane in ’terito 
riile ocupate O altă sec-' 
ţiune este cea de Maxifilie. 
reunind trei expozanţi: Mi- 
hai Cimpoi, din potoşani, 
cu „Arhitectură şi artă ro

mană — medievală pe te
ritoriul Spaniei". Pe ilus
trate maxime sunt redate 
castele din Spania. Ca să 
înţelegem mai bine valoa
rea unor astfel de expo
nate o suficient, credem, să 
alegem un exemplu: tea
trul roman din Medina

LA LICEUL TEORETIC 
„TRAIAN" DIN DEVA

este cuprins atât înţr-o ve
dere cât şi pe un timbru, 
în plus purtând ştampila 
localităţii Medina. Intre 
exponatele „Lumii romane" 
putem aminti- ,.Apeductul 
din Segovia", uiţa , dintre 
cele mai mari construcţii 
ale antichităţii romane — 
lung da' 820 m, înalt de 31 
in. cuprinzând 109 ’ bolţi, 
aşezateşpe- două rânduri, 
funcţionând de peste 1800. 
ani. Elevul Vasiie Coraeiiu 
ilişiu; cjin clasa a XX-a, • 
de la Liceul Traian, pre
zintă „Prin simboluri he

raldice de la daco-romani 
la contemporani".

Secţiunea a treia cuprinde 
întreguri poştale. Exponate 
extrem de interesante pre
zintă Alexandru Ariton din 
Hunedoara sub genericul 
„Columna lui Traian — ac
tul de naştere al poporului 
român"; Dumitru C. Con
stantin,.. fiul octogenarului 
Dumitru Constantin • — 
„Arheologie romană"; Vic
tor Pavălache (Piteşti) ;— 
„Columna lui- Traian" şi 
„Suntem aici dintotdeauna".

Valoarea expoziţiei este 
indiscutabilă, aceasta fiind 
subordonată ideii de roma
nitate şi vieţii împăratului 
Traian. Faptul eă s-a 
deschis in incinta unui li
ceu este un lticru benefic 
pentru elevi şj profesori, 
valoarea sa* educativă fiind 
evidentă, pentru că şi în â- 
cest mod se poate învăţa 
1: torie, se pot sensibiliza 
suflete şi conştiinţe, apropo 
de mândria romanităţii 
noastre şi a prezenţei de 
peste 2000 de ani în Europa.

MINEL BODEA
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Î M  l l W E X A m .

Au trecut 275 zile |
j din an, au mai rămas 90. 1 
J • Ziua unităţii Ger- j 
j mane. Sărbătoarea Na- *
I ţională a Germaniei. , |  ,
|  •  1829. S-a născut poe- } -
I tul Goorgc Creţcanu (ni. | 
j 1887J. I
I •  1814. S-a născut Mi- j 
î liail Iurcvici Lcrmontov •
|  (m. 1841), poet rus.
' •  3 octombrie 1838 — I
| 25 sept. 1839. Apare la ’
* Craiova revista săptă- j 
|  mânală .JVfozaicul", sub I
* redacţia lui Constantin J 
I Lecca, primul periodic |
J din Oltenia .
I •  1839. S-a născu! Teo-1 
J dor Burada (m. 1923), *

I folclorist, descoperitorul I 
şi întâiul culegător ai * 

î bocetului popular# |
I •  1915. S-a creat la ; 
j Paris Federaţia Sindicală |
I Mondială. *
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Hauftwa, când 
îngălbeneşte frunza
L-am condus nu de mult la loc de odihnă veşnică 

pe unul dintre ai noştri, care suntem, numiţi cu o 
sintagmă — metaforă istorici ai zilei. A plecat discret, 
după ce toată viaţa a ars ca o torţă pentru zeul idee 
şi pentru forma ci de toate zilele — cuvântul tipărit 
La cimitir am mai dus o mână de ţărână.

Abia împlinise 64 de ani. La un remember am 
constatat că era al patrulea dintre noi care pleca. 
Trei dintre ei au plecat toamna, când frunza începe 
să îngălbenească, iar copacii încep să plângă cu la
crimi dc soarta topit.

Şi am mai constatat, dureroasă constatare, că nici 
unul dintre ei nu apucase cel dc al 65-lea an al vieţii. 
El, ultimul, era cel mai „bătrân". Dumnezeu să le o- 
dihnească sufletele acolo printre stele, unde i-am spus 
ultimului plecat că ne vom întâlni. Şi pentru că am 
amânat să scriu aceste rânduri pentru ei, picur aici 
pe „ogorul", pe care şi ci au trudit toată viaţa, două 
lacrimi de rimă şi ritm:

Se-apropie-ncet vremea când Acel 
Ce ne-a dat viaţa va rosti — ntrebarea: - 
„Ţi-am dat talantul, ce-ai făcut cu el?
L-au înghiţit nisipurile, marea? ■

Tc-am liăruzit să-nperechezi cuvinte 
Sau să înnobilezi culoarea din penel 
Ta-am înzestrat cu suflet, trup şi minte 
Ţi-am dat talantul, ce-ai făcut cu el?"

ION CIOCLE1

Fioarea-soarelui 
şi uleiul nostru

Uleiul de fioarea-soarelui 
a devenit unul din pro
dusele care ridică tot mai 
multe probleme, atât dato
rită preţului la care se cum
pără, cât şi ea urmare a 
golurilor ce se ivesc peri
odic în aprovizionare. A- 
cum, după negocierile cen
trale, se ştie bine că s a 
stabilit ca producătorul a- 
gricol, adică cel care cui- 
tivă aceasta -plantă, să pri
mească 350 lei/kg, iar li
vrarea do Ia fabrică se face 
la 1G00 lei/litrul. Prin.fel şi 
fel de TVA şj adaosuri, nu 
este nici Un secret pentru 
nimeni că produsul amintit 
ajunge cu 2200—-2700 lei/ 
litrul sau chiar mai mult 
la consumator. Bineînţeles 
uleiul indigen, pentru că 
cel de import se vinde, in 
raport de calitate, rafinare 
şi circuit, cu 3200—3000 lei/ 
litrul.

Pentru a mai ieşi cum
va de sub presiunea acestor 
preţuri, se faqe toţ , mai 
vizibilă şi concurenţa, în 
sensul că au început să 
apară mai multe prese me
canice pentru extracţia u- 
leiului dc fioarea-soarelui, 
aspect semnalat inclusiv în 
judeţul nostru Problema 
esenţială ce se’ pune este 
însă Cea a cultivării florii 
soarelui şj a obţinerii ma
teriei prime pentru pre
lucrat. In acest sens, încep 
să se facă simţite unele 
mişcări încurajatoare, tonul 
dându-1 Agromec Călări, fi
nita te care posedă şi presă 
şi cultivă an de an, în înţele
gere cu proprietarii de pă
mânt din zonă, suprafeţe a- 
preciabile de fioarea-soare

lui. Exemplul este bun.şi pen

tru alţi posesori de pă
mânt, cultura florii-soare* 
lui găsind condiţii favora
bile de producţie şi în unele 
zone din judeţul nostru.

Venind în întâmpinarea 
unei asemenea Cerinţe, dl. 
ing. Nicolae Gribincea, re
prezentant al firmei Pio- • 
neef, reecrihăudă băzâridu» 
se pe o serie de reuşite Ia 
centrele de încercare a 'so
iurilor, introducerea şi ex
tinderea 4n cultură a  hibrî- ■ 

' duioj Cbrii, care a  fost & 
mologat în acest aq1. Cât£Vă-" 
din caracteristicile isaseSP** 
susţin prethovarea în " ' euJfc 
tură privesc faptul eă'%* • 
cest hibrid este destul cjf* ' 
timpuriu, coacerea având 
loc în prima juiriătate': ă  
lunii august, jar randamen
tul este destul de bua, 
producţia medie la ha  de^ 
păşind 3200 kg. In compa
raţie cu hibridul românise: 
Turbo, recolta este cu circa 
30 la sută mai mare. în 
acelaşi timp, hibridul Co
rii este mai rezistent Ia 
condiţiile de sece® şj la 
mapă.

Un alt element esenţial 
care-1 detaşează de hibridul 
românesc este şi conţinutul 
în ulei, acesta fiind de 
circa 47 la sută la hibridul 
Corii, faţă de 32—36 Ia 
sută la hibridul autohton.

Având în vedere că, în 
funcţie de solicitări, în a- 
cest ah sămânţa se aduce 
din Franţa, costul total 
pentru 4—4,5 kg cât se u- 
tilizează la un ha, fiind de 
circa 25 000 lei, cultivatorii 
îşi pot exprima opţiunile 
adresându-se firmei- „Alf- 
sim“ din Simeria Veche.

NICOLAE TIRCOB

> © PENTRU ELEVI. La soU- 
S  citarea Primăriei din Baia de Criş 
? şi a conducerii şcolii din loc.ali- 
{ tata, R.A.T.P. Deva, secţia din 
\  Brad, a deschis traseul Brad — 
J  Baia dc Criş — Rişculiţa. Zilnic 
d sunt aduşi la şcoala din Baia dc 
5 Criş 46 de elevi. Şi duşi la ca- 
S sele lor, bineînţeles, Toată lauda 
j» conducerii R. A.T.P. Deva. (Gh.I.N.)

> O NECAZ CU FURTURILE. 
I  Deşi-i mai „sperie“ din când in 
Z când poliţia, hoţii a duc serioase

'■ .v v .w w .W A W A ’.v r .v r .- .v

prejudicii producţiei de legume, 
cultivate in jurul oraşelor Deva 
şi Simeria. Unii, în special. ţi
ganii din Hunedoara, vin bine 
organizaţi, cu saci şi instrumente, 

. intimidându-i pa paznici şi pc 
salariaţi, care-şi văd dijmuită re
colta. fără a putea să stăvilească 
cu forţe proprii aceste furturi fă
cute la lumina zilei. (N.T.f

,Q CEL MÂI '■'* HARNIC. De 
peste 32 dc ani dl. Remus Ţie 
este poştaş la Oficiul poştal din 
Brănişca. Cu Iasca pe umăr, me
reu plină, bate drumurile satelor. 
O grijă mare o poartă abonaţilor 
la presă. La „Cuvântul liber" arc 
03 dc abonaţi. (Gh. I.N.)

© SE ÎNMÂNEAZĂ TITLU
RILE DE PROPRIETATE. Dl A- 
urel Sfîflogea, viceprimarut co
munei Zam, ne-a spus că, până 
în prezent, s-au înmânat paste 
200 titluri de proprietate asupra 
pământului, iar până la finele 
acestui an acţiunea 'se va încheia. 
Un aport de seamă la aplicarea 
Legii fondului funciar au topo- 
metriştii ii. maj. Gheorghe Pa- 
vel şi ing. Adrian tkenţiu. (Tr.B.)

© PARCAREA. în faţa Primă
riei din Brănişca au început lu
crările de amenajare a unei par
cări. Cei care veneau la primărie 
parcau în faţa instituţiei, de nu 
mai era loc pe unde să treacă 
oamenii. Odată cu amenajarea

parcării, se vor schimba lucru
rile înspre bine — rie spuned dl. 
Viorcl Jurca, viccprimar (Gh. 
I.N.)

0  DEREY-UL etapei a 7-a din 
D.N. — STEAUA — DINAMO — 
se va disputa duminică, de la 
ora 19,30 şi vă fi transmis la te
leviziune. Al doilea joc din a- 
ceastă divizie (GLORIA BIS
TRIŢA — FARUL) se dispută 
tot duminică,.dar de la ora 10,00. 
(S.C.)
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Concurs de creaţie 
publicistică 

„Tânăru! reporter"
I

i

I

l

l

I

Din dorinţa de a stimula interesul tinerilor pen
tru reflectarea în paginile ziarului a evenimentelor 
importante sau -avund o semnificaţie deosebită, ziarul 
„Cuvântul liber" organizează CONCURSUL DE CREA
ŢIE PUBLICISTICA „TÂNĂRUL REPORTER"

Concursul este destinat „tinerilor" în vârstă de 
până la 30 de ani, pe care îi invităm să trimită pe 
adresa ziarului articole pe orice temă, la liberă ale
gere, redactate în manieră proprie. Materialele trimise 
pentru concurs — care se va desfăşura în perioada 1 
octombrie — 31 decembrie 1994 — vor fi expediate 
prin poştă, purtând pe plic menţiunea „Pentru con
cursul „Tânărul reporter".

Materialele care vor dovedi calităţi vor fi publi
cate. După încheierea concursului, un juriu desemnat 
de Consiliul de Administraţie al S.C. „Cuvântul liber" 
S.A, va atribui următoarele premii:

I

I

•  PREMIUL I — 100 000 Iei
•  Premiul II — 75 000 lei

•  PREMIUL III —  50 600 lei -
•  2 MENŢIUNI — 15 000 lei (fiecare)

Câştigătorii concursului (având studii liceale sau 
superioare) vor putea participa la selecţia în vederea 
unui eventual Concurs pentru angajare ca reporteri la 
ziarul nostru.

Şl FACTORILOR POŞTALI
Abonamentul la ziare şi reviste este instru

mentul cel mai sigur si mai eficient al fieca 
rui om care vrea să fie permanent bine in

format.Jar noi dorim şă-i informăm cât măi re
pede şi cât mai exact pe tot mai mulţi dintre 
cetăţenii, judeţului nostru-

| | ;  Ca urmare, în perioada lunilor octombrie 
^decembrie Î9§4, redacţia ziarului „Cuvântul 

Deva, împreună cu Direcţia de 
loara — Deva, organizează un nou

1CURS AL DIRIGINŢILOR DE ©FICII 
P Q ^ fA L E  Ş I AL FACTORILOR POŞTALI

din toate localităţile judeţului nostru.

? Singurul şi principalul criteriu va fi:

£ #  numărul de abonamente contractate în
fiecare lună, în funcţie de numărul de locui
tori din fiecare sector şi de dispersia lor An 
teritoriu.

în urma clasamentului final, întocmit se
parat pentru diriginţi şi factori şi separat pen
tru zonele urbană şi rurală, vor fi acordate 
următoarele premii:

Locul I: 56000 D E  LEI*, Locul II: 40 000 
D E LEI; L ocul «Of: 30 000 D E LEI

Noi le dorim succes tuturor colaboratorilor 
şi prietenilor din cadrul Direcţiei de Poştă 
Hunedoara — Deva î

\

I

I

I

M W M A M M A U K M W ,

S I T U A Ţ I A

LOCURILOR DE MUNCĂ

T VACANTE.

LA DATA DE 27. 09. 1994

Meserie Nr. locuri

Administrator i
Agent asigurări 30

-Agent comercial 1
Asistent medical 4
Barman 12
Bctonist 13
Bobinator 1 .
Brutar 10
Bucătar 4
Coafeză 2
Consilier juridic 1
Contabil şef 2
Contabil st medii . 5
Croitor 135
Dansator 20
Drumar 10
Dulgher 16
Economist 23 :
Electrician 5
Electrician. auto 1
El ectroexca vatorist 1
Electronist 1
Farmacist : 2
Fochist 1
Frezor. 4
Frigotehnist 1
Inginer chimist 3
Inginer construcţii 4
Inginer electromec. 3
Inginer geodezie 1
Inginer mecanic 3
Inginer metalurg x- 1
Instalator 2
Jurist . . .... 2
Lăcătuş 17
Lucrător gestionar 1
Macaragiu. 4
Măcelar ':Fâh
Maistru constructor 2
Maistru electgopiec. i

• Maistru tâmplar \  1
Mecanic auto 2
Mecanic întreţinere 1
Medic • 5 *
Miner salvator prof. . 10
Mozaicar 7
Muncitor silvic ’- 2
Ospătar 9
Paznic 1
Pictor, decorator 1
Reprezentant filială, 13
Revizor contabil 1
Şef cantină 1
Şef dc structură 1 *
Şef filială 1 2
Specialist marketing 6
Strungar 5
Sudor 10
Tăbăcar 1 ,
Tâmplar 27
Ţesătoarş ; 4 -
Tinichigiu auto 3
Turhător-formator
Vânzător 31
Zidar pietrar 10
Zidar rosartencuitor 11
Zidar şamotor 4

TOTAL 528
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Concurs •  •eu premii
-In perioada octombrie — decembrie 

1994, ziarul „Cuvântul liber" Deva or
ganizează un sou concurs de fotografii 
cu premii;

Poate participa, orice fotograf din 
judeţul Hunedoara, cu fotografii alb- 
negru, for.Mat până ia 18/24.

Fotografiile pot reprezenta: instan
tanee, peisaje, portrete, imagini din 
sport, turism, comerţ, investiţii, din 
viaţa de fiecare zi a populaţiei jude
ţului.

Important: fotografia să aibă con
trast, claritate, să redea gât mai bine 
subiectul surprins pe peliculă.

Numărul minim de fotografii tri
mise: cinei pe lună, (în total, deci, 15). 
Numărul maxim — nelimitaţi

Cele mai bune. fotografii vor fi 
publicate periodic în coloanele ziaru
lui nostru şi vor fi plătite conform ta
rifelor în vigoare. -

Pentru cele mai bune fotografii se 
vor acorda următoarele premiiî

PREMIUL I: 60 000 de Iei;
PREMIUL yÂL II-LEA: 50 000 dc lei;
PREMIUL AL III-LEA: 40 000 de tei.
Vor «nai fi acordate trei menţiuni a 

câte 20 000 de Iei.
La prima corespondenţă trimisă, 

rugăm participanţii la concurs să ne 
trimită un talon cuprinzând câteva 
date personale (numele şl adresa, vâr
sta, profesia, nr. telefon etc.).

SĂPTĂMÂNA
T V

v -

tcie Mondtrde de Gimnastică Ritmică; 24,09 
Actualităţi; 0,20 MTV; 0,50 Cinematograful 
de noapte •  Ochiul nopţii (SUA). (Film 
nerecomandat minorilor).

TVR 2

LUNI, 3 OCTOMBRIE
TVR 1

13,00 Interferenţe; i4,O0Act«alităţi; 11,10 
TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj Napoca; 15,30 
Film serial documentar BBC •  Medicina, 
anului 2000 (I); 16,00 Actualităţi; 16,10 O- 
raşe germane. Documentar; 16.25 Ne-am 
interesat pentru dv.; 17,00 Emisiune în 
limba maghiară; 18,30 Desene animate •  
Candy, Candy; 19,00 De luni până luni;
19,30 Film serial n California visează 
(S Ţ 'A ,  1992). Episodul 26; 20,00 Actuali
tăţi •  Buletin meteo •  Sport; 20,40- Pu
blicitate; 20,45 Seară de balet; 22,00 Ţrans- 
focator; 22,30 Documentar TV; 23,30 Ac
tualităţi; 23,50 Arte vizuale; 0,20 Repriza 
a treia.

7,00 TVR Cluj-Napoea; 8,00 Matinal — 
Jazz; 9,00 Ora de muzică; 10,00 Telejurnal 
Woridnet; 10,30 Eternul circ; 11,30 Desene 
animate; 12,00 Simpozion (r); 12,45 Video- 
clipuri; 13,00 Ecranul (r); 14,00 Actuali
tăţi;- 14,10 Varietăţi internaţionale; 15,00 
Arena; ‘ 16,00 Desene- animate, •  Candy, 
Candy; 16,30 Film serial •  Succesoarea. 
(Brazilia); 17,00 Bursa invenţiilor; 18,00 
Campionatele Mondiale de Gimnastică Rit
mică; 19,00 Concert simfonic; 21,00 TVM 
— Mesager; 21,30 Campionatele Mondiale 
de Gimnastică Ritmică; 22,00 TV5 Europe;
22,30 Muzica e viaţa mea!; 23,00 Teatru 
tv •  Gaiţele de Alexandru Kiriţescu; 0,15 
Video-clipuri.

SÂMBĂTA, 8 OCTOMBRIE

TVR 1

MARTI, 4 OCTOMBRIE
, , TVR 1
7,00 TVM — Telematinal; 10,00 Actua

lităţi; 10,05 Calendar; 10,20 Desene ani
mate •  Eroi îndrăgiţi de copii; 10250 
Limbi străine; 11,50 Tendinţe medicale;
12.20 Film serial •  Mala Mujer (r); 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actua
lităţi; 16,10 Fii tu însuţi!; 17290 Convie

ţu ir i; 18,00 Toiul despre muzică; 18,30 De
sene animate •  Candy, Candy; 19,00 Clio;
19,30 Film serial California visează 
(SUÂ, 1992). Episodul 27; 20,00 Actuali
tăţi •  -Buletin meteo •  Sport; 20,40 Pu
blicitate; 20,45 Telecinemateca •  O să 
vină tâlharul (SUA, 1973); 22,50 Reflector;
23.20 Rimini -94 •  România în mari ma
nifestări internaţionale; 23,50 Actualităţi; 
0,05 Gong!; 0,35 Ansambluri româneşti.

MIERCURI, 5 OCTOMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineaţa... de iâ Iaşi; 8,00 
Bună dimineaţa... de la Cluj-Napoca!; 92)0 
Calendar •  Memento o Azi vă propu
nem...; 9,10 Feriţi-vă de măgăruş!; 10,00 
Film serial pentru copii •  Eu şi McGee 
(SUA). Episodul 1; 10,30 Pas cu pas. E- 
misiunc de ştiinţă şi cultură generală;
11,30 Vârstele peliculei; 12,30 Povestea 
vorbei; 13,00 1001 Audiţii'; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Ora 25 — tranzit tv a  Desene 
animate: Aventuri în epoca de piatră şi 
Şcoala drăeuşorilor •  Seriale documentare: 
„Enigmele războiului" şi „Arta dirijatu
lui" •  Teatru scurt •  Seriale artistice: 
Serviciul secret şi Beverly HHlş, 90210 •  
Mapamond •  Reportaje, documentare, 
muzică; 19,15 Tcleenciclopedia; 20,00 Ac
tualităţi •  Buletin meteo; 20,35 Publici
tate; 20,49 Film serial •  Mâncuso de la 
FBI (SUA). Episodpl 12; 21,40 Fotbal: 
Franţa — România iii preliminariile Cam
pionatului European. - Transmisiune directă 
de Ia St. Etienne; 23,30 Actualităţi; 23,50 
Film serial •  Hunter (SUA, 1984), Episo
dul IU; 0,45 Varietăţi internaţionale.

7,00 TVM •— Telematinal; 10,00 Actua
lităţi; 102)5 Calendar; 10220 Desene ani
mate •  Eroi îndrăgiţi pe copii; 10,50 Vi- 
deolexicpn; 11,50 Istoria lumii afacerilor; 
12,15- Film serial •  Mala Mujer (r); 13,05 
1001 undiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actua
lităţi; 16,10 Magazin sportiv; 17,00 Inter
ferenţe rock; *I7,f5 Alfa şi Omega; 18,tm- 
Tele-discul muzicii populare; 18,30 Desen, 
animate o Candy, Candy; 19,00 Timpul 
Europei. Magazin de politică internaţio
nală; 19,30 Film. serial •  "California . vi- li
sează (SUA, 199a». EpisodMl 28; 20,00 Ac- 
tualităţi •  Buletin meteo » Sport; 20, to 
Publicitate; 20,45 Film serial •  Dr. Quinn 
(SUA, 1992). Episodul 49; 21,45 Noi fron
tiere. Emisiune de ştiinţă; 22,25 153.014 
km; 22,45 Interpreţi ai cântecului popular;
23,00 Confluenţe; 23,30 Actualităţi; 23,50 
Întâlnirea de la miezul nopţii; 0,30 Jazz- 
fan.

TVR 2

8,00 întâlnirea de' sâmbătă; 13,00 Est 
meridian magazin; 10,00 Desene animuţe 
•Candy, Candy; 16,30 Film serial •  Suc
cesoarea. (Brazilia); 17,00 Campionatele 
Mondiale do Gimnastică Ritmică; 18,00 
Tradiţii; 18,30 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi 
pe campion!; 20,00 Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale; 21,00 TVM — Mesager:
21,30 Memento cultural; 22,00 Sport-stu- 
diou; .23,50 Jazz-magazin; 0,15 Refrenele 
iubirii* melodii de neuitat.

DUMINICA, 9 OCTOMBRIE
- -TVR 1

JOI, 6 OCTOMBRIE
1

7,00 TVM — Telematinal; 10,00 Actuali
tăţi; 10,05. Calendar; 10,20 Desene animate 
•  Eroi îndrăgiţi dc copii; 10,50 Limbi stră
ine; 11,50 Domenii şi perspective; 12,15 
Ţllm serial •  Mala Mujer (r); 13,05 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 
15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 
10,10 Divertisment internaţional; 17,00 La 
orizont — economia de Piaţă; 18,00 Cro- 
nografii; 18,25 Desene animate •  Candy, 
Candy; 18,50 Tragerea excepţională Ex
pres şi obişnuită Loto; 19,00 Medicina pen
tru toţi; 19,30 Film- serial •  California 
visează (SUA, 1992). Episodul 29; 20,00 Ac
tualităţi •  Buletin meteo •  Sport; 20,40 
Publicitate; 20,45 FUm serial; 21,45 Stu
dioul economic; 22,25 Sfinx; 22355 Simpo
zion; 23,40 Actualităţi; 24,00 Film serial •  
Forsyte Saga (Anglia), Episodul 13. : ţ

8,00 Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar •  
Memento •  Invitaţie de duminică; 9,10 
Arlechin» •  în premieră, prima parte a 
filmului pentru copil „Tarzan al doilea";
10,00 Film serial pentru copii •  Fantastica 
familie Mellop (Australia, 1992). Episodul 
4; 10,30 Lumină din lumină; 11,30 Din al
bumul celor mai fnşmoase melodii popu
lare; 11,45 Cupa Campionilor Europeni la 
handlţal masculin: .Steaua Bucureşti — 
Iskra Kiclce (Polonia) — repriza a n-a. 
Transmisiune directă de Ia Bucureşti; 12,15 
Viaţa satului; 13,30 Atlas; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Poşta tv; 14,20 Video-magazin;
17,20 Serial SF •  Star Trek — generaţia 
următoare. Producţie SUA. Episodul 15; 
18,15 Campionatele Mondiale de Gimnasti
că Ritmică; 18,45 A dona Românie; 19,15 
Robingo; 19,55 Publicitate; ^0,00 Actuali
tăţi; 20,35 Publicitate; 20,40 Fiim artistic •  
Aripile gloriei (Olanda, 1990); 22,20 Tra
gerea Loto special 6/49 şi Cftneurs Prono
sport; 22,30 Arhitectură şi geografie sacră;
23,30 Actualităţi; 23,45 Maeştri: basul 
Constantin Gabor; 0,45 Studioul şlagăre
lor; 1,05 Pe ultima sută de metri.

VINERL 7 OCTOMBRIE

TVR 1
7,00 TVM — Telematinal; 10,00 Actuali

tăţi; 10,05 Calendar; 10,20 Desene animate 
•  Eroi îndrăgiţi de copii; 10,50 Curcubeu; 
11,50 MTV •  Greatest Hits; 12,15 Film 
serial •  Mala Mujer (r); 13,05 1001 audiţii; 
14 )̂0 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 14,55 
TVR Cluj-Napoca; 15,45 Muzică ş| daB- 
suri; 16,15 Actualităţi; 16,25 Agenda con
sumatorului; 16,45 Lege şi fărădelege; 17,00 
Emisiune In limba germană; 18,00 Pro pa
tria; 19,00 Film serial •  Casa Eliott; 20,00 
Actualităţi •  Buletin meteo •  Sport; 20,30 
Puhiieitate; 20,35 Tezaur folclor ie; 21,03 
Film artistic •  Caroline? (SUA, 1989); 
22,40 Viaţă parlamentară; 23,00 COmpiona-

TVR .2

8,00 5 x 2. Magazin duminical; 13,00 
Film serial (r) •  Dr. Quinn (SUA, 1992); 
14,00 Actualităţi; 14,10 Film artistic % De
sene pe asfalt (România, 1989); 15,00 ‘Scri
mă •  Concurs internaţional de sabie pen
tru Cupa Mondială. Transmisiune directă 
de Ia Braşov; 16,00 Desene animate T» 
Candy, Candy; 16,30 Film serial •  Suc
cesoarea. (Brazilia); 17,00 Serata tv; 19,30 
Oraşe şi civilizaţii; 26,00 Actualităţi; 20,30 
Divertisment muzical; 21,00 TVM — Me
sager; 21,30 Sport; 22,00 Poesis •  Ion Ho
rea;1 22,15 La puterea a doua; 23,00 Film 
serial # Santa Barbara (SUA). Episodul 
21; 23,45 Duelul vedetelor (IV).



2,

Aşadar, când unul din- 
tre părinţi îşi revendică 
roluri privilegiate, când 
tatăl vine acasă duhnind, 
înjurând şi lovind, fami
lia va intra în derivă şi 
nu va produce decât re
buturi umane de care în- 
tr-adevăr va trebui să se 
ocupe apoi şcoala, por
nind de la zero. Dar e- 
fortul şcolii va fi infinit 
mai dificil jar rezultatele 
îndoielnice. .•Femeia — 
scrie profesorul american 
James Q. Wîîson —< nu 
trebuie limitată la rolul 
dc gospodină sau supusă 
autorităţii masculine®. 
Este insă Un principiu 
care presupune solidarita
tea ea esenţial liant âl u- 
nei familii „intacte şi sta
bile®. O solidaritate per
cepută tn dubiu sen*: pe 
orizontală, Intre membrii 
contemporani ai familiei, 
care au conştientizat acest 
sentiment şi acţionează Ca 
o echipă a cărei unică 
aspiraţie e să-şj dove
dească kt primul râud si
eşi rostul şi eficienţa fn 
angrenajul social, — şi o 
solidaritate pp iţerticşală,

'  cu cei ce nu mai sunt. 
CU tnatoţaşii, araeretizată 
prin orgoliul superior al 
uneiascendenţe .cuaoscu-. 

, te, .capabil să asigure sen- • 
'• timentul continuităţii ţi

CONTRAPUNCT

certitudinea unui sens al 
existenţei. întemeierea u* 
nei familii înţeleasă ca 
instituţie fundamentală a 
societăţii reprezintă Un act 
de răspundere de care cei 
mai mulţi oameni sunt 
conştienţi, altfel instituţia 
aceasta s-ar fi stins de 
mult. Ea rezistă însă în 
chida tuturor agenţilor 
care o erodează şl rezistă 
tocmai datorită răspunde
rii în a căţel componenţă 
intră şi acest dublu sen
timent de solidaritate. Se 
poate constata insă azi că 
solidaritatea eu înaintaşii, 
acel frumos orgoliu al 
ascendenţei, este pe cale 
de dispariţie îndeosebi la 
tinerele noastre generaţii. 
Amintiţi-vă, bunăoară, «te 
o scenă semnificativă, ca
pabilă să te pună pe gân
duri, din «w rertr BWt*. 
cam, printre altele, este 
şi Un film (uleţ) al eticii 
de familie: ca să  se distre
ze dar să se şi înfioreze, 
âcţje frumoase fete în 
floare încearcă o şedinţă 
de- şpi»tism-.$i, pentru 
a convoca un spirit, una 
dintre ele e i t ^ t ş ^  {s|,î

apeleze la un mort al fa
miliei ei. La care ea răs
punde cu desăvârşită 
candoare: „Nu-mi amin
tesc de nici Un mort“. Un 
asemenea răspuns nu e 
posibil azi numai în A* 
merica, ţară tânără, unde 
oamenii, când le dă mâ
na, cumpără ruine pentru 
a-şi potenţa sentimentul 
că au un trecut. El poate 
fl « g |  rostit eu non
şalanţă şi de gura copii
lor noştri Şi tocmai de 
aceea e  capabil să te In- 
fioare. Dar cine e de vi
nă? Nimeni altcineva de
cât noi, cei vârstnici a- 
cum, care nu i-atn crescut 
în coltul trecutului, fie 
din inconştienţă, fie din 
dorinţa de a nu le îm
povăra „dosarul" într-o 
epocă sinistră, când -*  a- 
vea « a  trecut însemna de 
cele mal multe «ti a-ţl 
aţusfâ e culpă. Aşa s-au 
ivit, treptat, pe nesim
ţite, lipsa de afecţiune şi 
dezinteresul pentru, trecu
tul cel mare al neamului 
şi-pentru- trecutul cel in 
tim al clanuluj şi tot aşa 

- | ^ f  Alrfjiit {îir mintea ti

nerilor impresia aberantă 
că ei au apărut printr-un 
soi de generaţie sponta
nee fără sâ datoreze ni
mănui nimic.

Răspunderea în înteme
ierea familiei şi solidari
tatea celor ce au înteme
iat-o sunt cei doi piloni 
de bază care asigură in
tegritatea şi stabilitatea a- 
cestei venerabile instituţii. 

- Grav erodaţi de presiunea 
economicului şi a subcuL 

’ turti, ei trebuiesc resta
uraţi şi reînvestiţi cu im
portanţa cuvenită. Pro
ces de durată pe care 
nu4 pot duce la îndepli
nire decât tot familiile 
integre, ajutate de şcoală, 
d© biserică, de cultura 
adevărată» de instituţii 
specializate £a asistenţa 
de acest tip» Să redevenim 
solidari intre noi, solidari 
în jurul unei credinţe, so
lidari cu trecutul pro
priu şi cu istoria cea mare 
a neamului n-ar trebui 
sâ fie 0 utopie. Abia când 
ţăranii vor fi bogaţi şi 
familiile puternice prin 
solidaritate şi răspundere, 
vom putea spune că am 
păşit pe o altă treaptă de 
Civilizaţie, deasupra, ma
rasmului în care ne-au 

-.înfundat deceniile de co
munism.

RADU CIOBANU

I

J ă iz i i  xeqxete
Cu zâmbetul pe buze.
Fals
Şi-o lucrimă ascunsă
de somnul greu al pleoapelor lăsate
Am ascultat

s Luând hulpav din mine 
Vlagă
Şi nevinovăţie 
Ăluia wâsettt 
Cc-nvaţâ să Cheme 
Ploaia de stele.».
Timpul mi-a dizolvat visele 
Nevinovate 
Tremurătoare 
Ca fioarea-de-colţ 
In furtunile muntelui 
Şi mi-a lăsat zâmbetul,
Pomana perfidiei
A somnului greu din lacrima nevărsată 
Atunci mi-am dat scama 
Că nu mai sunt copil...

MON A JUŞCA, 
studentă

Sfecla
N-are prietene, căci toate 
S-au grăbit ca s-o evite 
Dttpă ee-a-nghiţit azi-vară 
Tot gunoiul de la vite,

De-stţ rămas lihn ii de foame 
Cei din jur, cu mie, cu mare, 
iar porumbul tot de-atuncea 
E bolnav de gălbioare.

S-a-ngrăşat, dc-abia respiră 
Sub tiranica-i povară,
Şoldurile - rotunjite 
l-au ieşit din glic-afară.

Frunzele Îngălbenite 
Pot să cadă-u orice clipă. 
Gânduri pline de nelinişti 
Se destramă, sc-nfiripă—

VLADIMIR POP MAKCANU

««

I'<%■
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S em icen ten a r  Llviu R ebreanu j

Arta —cea mai minunată taină“ i
£ Ş-a vorbit mult despre 

forţa epică şi imensa ca
pacitate de înnoire prin 
care scriitorul Liviu Re- 

•breânu a deschis rioj pâr- 
tii in cadrui romanului 
românesc modem. Stau 

> dovadă în şecst sens ope
rele sale — „Adam şi 
Eva“ (1925), „Ciuleandra" 
(1922), „Răscoala" (1932) 

{„Jar" (1934), „Gorila" 
(193!!), „Amândoi" <1949). 
S-au impus ea romane tie 
referinţă — „Ion" (1920), 
„Pădurea sgănzurăţflor*' 
(1922), „Răscoala" (1932). 
caro îl situează, pe dnept 
cuvânt, pe Rebreanu ca 
pe cei mai mare prozator 
român al tuturor timpuri
lor. O astfel de creaţie 
nu putea fi elaborată cu 
uşurinţă, aşa cum a scris, 
spre exemplu, Sadoveanu, 

Pentru Llviu Rebreanu, 
scrisul a fost un chin, 
dar din chinui său s-au 
născut capodopere caro

•  Eminent, —ă, adj., 
excelent, excepţional, cu 
mari calităţi (fr. ăminent, 
it. eminente, lat. cmines —

/ dominant):
t. Mircea este un băiat 

■ .e iiine iliy .:;^
•  Iminent, —ă, adj., pe 

punctul de a se produce; 
apropiat; inevitabil (fr. 
imminent, i t  imminente, 
la t  imminens):

i. Situaţia creată era 
iminentă pentru noi.

Alternanţa vocalelor i- 
niţiale E eu I  ta  cele două 
cuvinte redate mai sus 
creează două cuvinte eu 
sensuri total diferite.

•  Solidar, —8. adj.. 1, 
caro priveşte, care leagă,

antrenează personaje de 
mare forţă, mulţimi dez
lănţuite ca in ca zul 
„Răscoalei". Analiza' ţă 
ranului sau; a „chestiunii 
ţărăneşti" s-a făcut cu 
migală, atingând profun
zimi nebăwuite, dislocăm 
du-se situaţii şi oameni 
reprezentativi: „Caietele" 

datând din perioada 1997— " 
1921 dezvăluie modul în 
care s-a desfăşurat leiituî 
proces de formare a scri
itorului, lupta zilnică, a- 
proape disperată, pentru 
stăpânirea limbii literare, 
pentru dobândirea unei 
concepţii general-filosofice 
şi estetice, voinţa tenace 
a autodeşăvârşiril. Mediul 
investigat ae Rebreapu 
este mai ates cel al satu
lui românesc. Aceşt^ este 
oglindit în creaţii de 
rezistenţă — nuvele şi 
romane („Ion“, „Răscoa
la" ete.). în nuvelele 
„Proştii", .Jţic Ştrul, de-

Din tainele 

limbii
care angajează mai multe 
persoane, fiecare fiind 
responsabilă de întreaga o-, 
bligaţie care revine tutu
ror. 2. legat temeinic de 
cineva printr-o unitate de 
concepţii, de sentimente $î 
de interese; strâns unit. 3. 
(despre . ‘ piese de măşlni) 
care este strâns legat do 
altceva; care ia parte în 
aceeaşi > măsură cu altă 
piesă Ia o acţiune (fr. 
soîidălre, cf lat. solidus — 
întreg): 1. Giţâlin va ţi

zertor" este adus în I 
prim plan procesul de a-J 
lienare umană. Preocupat! 
de asemenea drame o- * 
meneşti fundamentate, I 
scriitorul a promovat îna-, 
intea lui Camil Petrescu* 
o -artă anticalofilă: „Pen- J 
tru mine artâ, zic artă j 
şi mă gândesc la litera-1 
tură — înseamnă creaţie » 
de oameni şi de viaţă. 1 
Astfel, arte, întocmai ca * 
şî creaţia divină, devine |  

. cea ipai^ minunată taină, J 
Creând oameni vii, cu |

Să ne reamintim de Costcşti ’94; Foto PAVEL LAZA

nităţii. Nu frumosul, o 
născocire sufletească, in- > 
tereseazâ în. artă, ci pul-1 
sul vieţii. Gând ai reuşit ţ 
să închizi în cuvinte câ- ( 
teva clipe de viaţă ade-» 
vărată, ai realizat o operă I 
mai preţioasă decât toate * 
frazeie frumoase din Iu- j

-®# — * —#-#§

l . l  i 11 ** iS M ifM iJ iE R A R A

me". (Cred).
B. CĂTĂLIN

I

solidar în acţiunile sale în
treprinse împreună cu prie
tenii săi pentru realizarea 
obiectivului major propus.

•  Solitar, —ă, adj., sin
gur, singuratic, izolat; pus
tiu neumblat; care trăieşte 
retras; retras, iubitor de sin- 
gurătate//s.n, diamant mare 
care se montează de obicei 
la un inel (cf. fr. solltalre, 
it. sotitario, lat. solitarius): 
1. Dantiî Sihastru ducea o 
viaţă solitară.

Alternanţa mediană a 
consoanelor D cu T. exact 
pe acelaşi loc. în cele două 
cuvinte, creează două cu
vinte eu sensuri total di
ferite.

VAtfNTIN WETOTEAN

loan S. Mureşan 
„DEFILEUL. Destin dramatic"

Profesorul loan S. Mu
reşan, de la Universitatea 
timişoreană, a fost elev 
sergent in Detaşamentul 

păuliş, prim-vicepreşedinte 
al Secţiunii Păuliş din 
cadrul A.N.V.R. — pe 
lângă munca neobosită 
depusă în vederea orga
nizării şi desfăşurării co
memorării semicentenaru
lui luptelor pentru apă
rarea Defileului Mureşu
lui în septembrie 1944 — 
a venit în întâmpinarea 
acestei aniversări cu lu
crarea jubiliară intitulată 
„Defileul. Destin drama- 
tic11, tipărită la  Editura 
Helicon din Timişoara.

Riguros segmentată In 
cele trei capitole: I 
„O generaţie pe măsura 
vremurilor", u  —■ ^Defi
leul Mureşului. Epopeea 
Păulişului" şi III — „Spre 
ieşirea din defileul timpu
lui. Acte — fapte — ur
mări", lucrarea Iu] loan

S. Mureşan se înscrie as- 
cedent, pe linia literaturii 
Păulişului, marcând un 
semnificativ moment de 
referinţă, de care va tre
bui să ţină seama orice 
nouă cercetare închinată 
evenimentelor istorice lăr 
gate de luptele pentru 
apărarea Defileului Mii* 
reşuluj de invazia hor- 
tysto-hitleristă de actlm 
50 de ani

Dacă partea întâi ilus
trează paleta variată şi 
bogată cu care operează 
autorul în creionarea por
tretelor, crochiul sau tuşa 
cu care ilustrează esenţa 
individuală vâltorile „De
fileului" istoric din sep
tembrie 1944 — In partea 
a doua se oferă cititorului 
toate elementele esenţiale 
ale organigramei şi ale 
mişcărilor tactice ale De
taşamentului Păuliş, ilus
trând, prin limbajul spe
cific al statisticii, poten

ţialul cantitativ şi calita
tiv al acestui detaşament 
de luptă. Această 
lucrării, nreli*iiă -<|nria 
eforturi excepţionale de 
cercetare a  documentelor, 
dosarelor şi actelor", fin  
arhive, biblioteci, reviste, 
lucrări etc., dovedeşte din 
partea autorului o voinţă 
de excepţie, o  perseve
renţă exemplară şl o a- 
cribie de-a dreptul feene- 
dictinâ. Partea a treia a- 
runcă un uşor fascicol de 
lumină asupra câtorva 
clipe din actualitatea în 
care-şi trăiesc nostalgia 
timifiantă cei ieşiţi din 
„Defileu", spre a înainta 
— cti conştunţa datoriei 
împlinite — spre lumea 
umbrelor In care-i aş
teaptă colegii a căror e- 
xistenţă s-a frânt acum 50 
de ani în eternitatea din
tre,pământul şi cerul Pă. 
•ulişului.

Prof. DUMITRU SUSAN
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Liturghii satanice 
Ia porţile oraşului

Revoluţie la Teatrul 
,BoIşoi'

PANTALONII ACCEPTAŢI LA SERVICIU !

91*

Rezistase tuturor cata
clismelor. Străbătuse ne
atins lunga „noapte* sta- 
linistă, lăsase în urmă 
„dezgheţul" lui Hruşciov 
şj „mlaştina" brejneviană. 
Digerase perestroika lui 
Gorbaciov şi până şi pră
buşirea comunismului nu-1 
atinsese. Etern şi imuabil. 
„Teatrul Bolşoi" supra- 
vieţuise lui însuşi, credin
cios unei formule atât de 
anacroniste încât deveni
se legendă: aceeaşi des
chidere de stagiune de o 

'  jumătate de secol, acelaşi 
repertoriu, aceiaşi inter
preţi angajaţi pe viaţă de 
instituţia mamă, aceleaşi 
decoruri, aceeaşi scenogra
f i  Actori tineri? Nici- 
odfrtă l Aşteptând „elibera- 

: rea* unui loc (prin pen
sionară sau, de cele mai 
medie i i  decesul titularu
lui, „debutanţii" ajun
geau să intre la „Bolşoi"
lâ ' vârste apreciabile.

în  sfârşit, ■ zilele trecute, 
la patru ani de la furtu
na liberalistă ce a mătu
rai culoarele Kremlinului, 
vântul schimbării a atins 

f şi culoarele vechiului tea
tru, considerat de- * mulţi 
drept ultimul simbol al 
comunismului . în Rusia. 

; Un decret prezidenţial 
î semnat de Boris Elţih 

wSbimbă- ordinea la „Bol- 
I ş<n“, âlinnhdu-r practicii 

mărilor teatre din lum e:

noi reguli, noi criterii de 
profesionalitate pentru nu
miri în funcţii, contracte 
pe termen, introducerea 
competiţiei în locul ges
tiunii bazate pe paterna- 
lism şi nepotism, care a 
domnit până acum.

Victima.cea mai ilustră 
a acestui cutremur mana
gerial va fi directorul ar
tistic Juri Grigorovici, ul
timul brejnevian încă în 
funcţie, micul dictator ca
re de 30 de ani, cităm 
cuvintele legendarei Maya 
Pliseţkaya, „exereita un 
monopol absolut" asupra 

. baletului moscovit. Pentru 
cea mai mare balerină a 
tuturor timpurilor „venise 
timpul" ca celebrul teatru, 
în care domneşte încă 
„puterea sovietică", să ca
pete un statut in care a r 
tiştii sâ fie puşi în situa
ţia de a dori să lucreze 

■ cât pot mai bine.
De altfel, Maya (acum 

67 ani) este unul dintre 
posibilii viitori titulari ai 
direcţiei artistice la „Bol
şoi", deşi candidatul cel 
mai autorizat rămâne Ros- 
tropovici, marele violdn-. 
celist, care a trăit în exil 
în timpul dictaturii comu
niste şi. care, reîntors în 
Rusia chiar în timpul zi- 
lelor tulburi ale faimosu
lui „puci din august", â 
fost şi este unul dintre cei 
mai puternici susţinători 
ai preşedintelui Elţîn.

In California nimeni 
nu va putea interzice fe
meilor să poarte panta
loni la locul lor de mun
că. Guvernatorul Pete 
Wilson, hotărât să facă 
puţină curte electoratu
lui feminin în ajunul a- 
propiatelor- alegeri, In 
care va avea ca adver
sar chiar o femeie, pe. 
reprezentanta Partidului

D e m o c r a t ,  Kathleen 
Brown, a aprobat o lege 
prin care interzice pa
tronilor şi şefilor de in
stituţii să impună reguli 
de îmbrăcăminte pentru 
personalul feminin, iar 
frizerilor să perceapă 
preţuri mai mari pentru 
tunsorile -doamnelor de
cât cele perceputei., dom
nilor. --

S T O R Y  FLASH
IN CUŞCA LEILOR
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Voia probabil să fie 
un,emul al sfântului Da
niel, unul dintre primii 
Creştini care a înfruntat 
leii cu o Biblie în mâini. 
Pentru aceasta, in lipsa 
unei arene adecvate, un 
londonez de vreo 25—30 
de ani s-a mulţumit cu 
o cuşcă populată cu a- 
semenea fiare, la grădi. 
na zoologică. Leii nu au 
stat mult pe gânduri şi 
au  răspuns invitaţiei, la 
ospăţ, bărbatul fiind in
ternat la, spital în con
diţii disperate. El reuşise

să se caţere peste grila
jul înalt de 6 metri şi 
să intre în cuşca leilor 
asiatici. Dar Cartea Sfân
tă, pe care o ţinea in 
mâini, nu s-a dovedit 
suficientă pentru a-1 pro
teja. Trei dintre cele 
cinci feline aflate înă
untru l-au atacat ime
diat, muşcându-1 şi sfâ- 
şiindu-1 cu ghearele. In
tervenţia oportună a paz
nicilor l-au salvat de la 
o moarte iminentă, pen
tru scoaterea sa din cuş
că fiind folosit un... eli
copter.

„Ergot ondata incar". 
Apoi, o scurtă pauză şi 
alte cuvinte ininteligibile, 
cuvinte care invocă de
monul. .. : . , „

Aşa începe ritualul unei 
iniţieri satanice desfăşura
te pentru prima oară pe 
14 septembrie, între rui
nele unor foste cuptoare 
de cărămidă la Castellazzo 
Bollate, o suburbie a ma
relui oraş Milano din Ita
lia. Pentru celebrarea ri
tualului şi pentru a-şi fa
ce puţină publicitate, s-a 
deplasat în persoană şeful 
imperiului „Copiilor Sata
nei", tenebroasă asociaţie 
ce-şi are sediul la Bolog- 
na şi sucursale la Roma 
şi San Marino. Fost gar
dian public, 31 ani, Mar
co Bimitri este cunoscut 
în cadrul sectei drept Bes
tia 666. In tunelul fostului 
cuptor, el a venit însoţit de 
trei prozeliţi, între care şi 
foarte tânărul săli adjunct, 
Pier Giorgio Bonora. Misi
unea era de a „boteza" o 
tânără de vreo 25 ani, îm
brăcată intr-o lungă ro
chie de culoare roşie, £n 
vreme ce „preoţii nopţii* 
sunt îmbrăcaţi în tunici 
negre, cu desene aurii; 
Toţi poartă glugi. Asisten

ţii au spade. Singurul ca
re îşi descoperă faţa este 
marele sacerdot. Pe pă
mânt, uriaşe lumânări ro
şii emană un miros de tă 
mâie.

Femeia, după ce a fost 
condusă în procesiune că
tre altar, rămâne complet 
goală, păstrându-şi aco
perit doar chipul. Micul 
cortegiu- se opreşte şi cei 
doi bărbaţi, în negru, schi
ţează în aer cu spadele 
desene cabalistice. „Vino", 
spune cu o voce profundă 
Bestia. Femeia urcă pe 
un mic altar de ciment şi 
se aşază în genunchi. îm 
prejur e o linişte totală. 
Marele preot întinde o 
mână spre altar şi după 
ce şi-a crestat un deget 
cu o spadă minusculă, tra 
sează de 3 ori cifra 6 pe 
fruntea femeii, desenân- 
du-i o stea pe pântec, j

Şi astfel, femeia a in
trat, cu drepturi depline, 
în regatul Satanei, După 
care, toţi dispar în întu
neric.

O scenă incredibilă aşa
dar, dar jucată cu toată 
seriozitatea. Şl asta nu în 
îndepărtatul Ey Mediu, ci 
in anul de graţie 1994, in 
Europa ! ’
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Calendarul fatal
(le Senatului Brazifiei, -Humberto Lu- 

destitliît, la şţfâşşitul săptămânii'trecute, 
f';>a funcţie, fiihdu-i interzisă orice activi- 

Vreme 4 * 3  ani. El a fost judecat de 
|»uprem Electoral, fiind declarat vinovat 
ilicită, in scopuri personale, a banilor pu- 

a fost* dată eu 5 voturi contra 1. Ju- 
corisiderat că Lueena a deturnat fon- 

pentru a tipări, în campania elec. 
000 de calendare cu numele şi fotogra-

I
I

4

Janine Brooker este 
una dintre «ele ffiai bune 
agente CIA, capabilă, în 
anii ’70, să îndeplinească 
o misiune considerată, i pe 
atunci aproape imposibi
lă, aceea de a pătrunde 
|n  partidul comunist fi- 
lipinez. O Mata Hari ca- 

- re, un deceniu mai târ
ziu, in VCnezuela, reu
şea să recruteze un agent 
'sovietic „extraordinar*, 
difeă cum spun vetera
nii CIA. Pentru alţii 
dintre conducătorii de 
azi ai misterioasei orga
nizaţii de spionaj, Jahine 
(azi la 54 ani), n-âr fi 
fost decât o beţivană şi 
6 nimfomană; care işi 
seducea colegii plimbân- 
du-se prin casă „cu fus
te pltra-scurfe, maiouri 
transparente^şi totdeau-

’• mmt ammt mm ţ mm > mm t mmm * i

Superspioană 
sau nimfomană ?

na fără chiloţi".
Aşadar, superspioană 

sau o seducătoare alcoo
lică ?

Decizia • va aparţine ţi
nui judecător. Căci cea 
care urnia să devină pri
ma femeie şefă a unui 
serviciu in cadrul lui 
Central Intelligence A- 
gency s-a adresat unui 
tribunaL după ce aceas
tă funcţie nu i-a mai 
fost încredinţată, deoa
rece eră.., femeie. - -•. *• ;

Amănunt semnifica
tiv, Janine Brooker- este 
prima,- persoană „care a 
observat şi / â semnalat

nereguli în comporta
mentul lui Aldrich A- 
mes, spionul american,
care din 1985 a  făcut joc 
dublu în favoarea URSS.

Declinul Janiriei a ' în
ceput cu trei ani in ur
mă când, după o strălu
cită activitate In Jamai
ca, a fost numită şefă ă 
serviciului din Praga, 
ceea ce reprezintă o bine
meritată -promovare. Dâr 
oferta de transfer a fort 
arhivată după Câteva 
luni, fără nici un fel de 
explicaţii. In loc să-şi 
plece capul şi să accep
te situaţia, Brooker s-a

hotărât tsă jirezinte un 
raport intern,' „6 sinuci
dere.-profesională"; »după 
părerea colegilor -tăi. Şi 
confirmarea acestei aser
ţiuni a venit repede. O 
aşă-zâşă anchetă â  ăcu- 
zatfo -că e -d  beţivană şi. 
o nimfomdnă, propunând 
dezafectarea «i, deşi toţi 
foştii Săi colaboratori ' 6 
consideră o agentă ex
cepţională, foarte de
parte de imaginea; uriel 
„pantere a sexului" pe 
care i-a confecţionat-o 
agenda.

In ultimul moment, ac
tualul director ăl “CIA, 
James Woolsăy, a încer
cat să dezamorseze si
tuaţia, Oferind concesii, 
dar - Janine a perseverat, 
aşteptând ca justiţia să-şi 
spună cuvântul.

Bled o minunată aşezare turistică 
dini nord-vestul fostei Iugoslavii (aşeza
tă In jurul unui lac alpin ce are în mij
locul său o insulă minusculă, pe care

Război contra războiului

„MÂINILE" — o operă de artă reali
zată prin sudură din schije, obuze şi 
şrapnele. Soarta omenirii se află în 
mâinile omului, pare a spune autorul.

se înalţă, semeaţă, o biserică) — un 
om liniştit şi paşnic, a cărui operă ori
ginală m-a impresionat, şi mă mai im
presionează şi acum. Tone Svetina, 
scriitor şi sculptor, părea că se con
fundă cu liniştea monumentală a ora
şului cuibărit între munţi, dăruit de 
Dumnezeu cu atâtea frumuseţi. Vila 
mică, dar elegantă în care locuia, în
soţit de doi câini dalmaţieni prietenoşi 
cu vizitatorii, avea în spate un atelier 
în care... cu stupoare am văzut arme, 

/  obuze, căşti militare, schije, şrapnele, 
toate distruse, aşa cum au fost găsite 
după război, pe locurile unde s-au pur_ 
tat lupte. „Este materia primă pentru 
arta mea“ — ne-a explicaţ Tone Sve
tina.

Discuţia la o cafea ne-a adus date 
lămuritoare. Născut aici, la Bled, în 
1925, Tone Svetina, care începuse stu
dii politice şi economice, a avut o via
ţă marcată de război, care şi-a pus pu
ternic amprenta pe viaţă sa de adoles
cent. Intrat atât de tânăr în mişcarea 
de partizani, a avut parte de toate oro
rile războiului, fiind rănit de două ori. 
A scris şi câteva cărţi inspirate din ex
perienţa şa de „om care a văzut moar
tea". Apoi a simţit nevoia să se expri
me şi altfel. A adunat un adevărat ar-

Cu ani în urmă, am cunoscut la

senal de resturi de arme de război şi, 
prin tehnica sudurii, a realizat adevă
rate opere de* artă, cu mesaj antirăz-' 
boinic, 'demonstrând absurditatea şi 
inutilitatea confruntărilor' militare, care 
înjosesc fiinţa umană şi răstoarnă va
lorile. „Prin război, omul se dezumani
zează pe sine. Am vrut să demonstrez 
acest lucru prin simboluri realizate cil 
materiale concrete de război. Aşa am 
declarat război războiului, prin arta 
mea" — ne spunea Tone Svetina, con- 
vingându-rie că, dincolo de aparenţa 
de om liniştit şl paşnic, este de fapt uri 
combatant, cu mijloacele artei, Împo
triva ororilor războiului.

Lucrările şale, cu totul originale, au 
luat numeroase premii. A creat şi lu
crări monumentale care au fost înăl
ţate în oraşe din fosta Iugoslavie, dar 
şi în alte ţări. Unul dintre monumente 
a fost ridicat în oraşul Rîchmorid 
(S.UA.). .

Amintindu-mi acum de operele lui 
Tone Svetina, nu pot să-mi reprim ne
dum erirea: cum este posibil ca intr-o 
parte a fostei Iugoslavii, care a cunos
cut marile jertfe ale războiului fascist 
şi ale luptelor de partizani, care a avut 
o conştiinţă artistică de talia Iul Tone 
Svetina, să reizbucnească războiul fra
tricid din Bosnia-Herţegovina ? Oare

nu se vor găsi forţe care să declare 
război războiului, definitiv şi pretutin
deni ? ; ■ W*;'"r '

. TIBERTU 1STRATE -

Arme dezafectate, schije, obuze fi 
şrapnele — o inedită materie primă pen
tru apere de artă cu mesaj antirăzboinic.
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O „Cartea ? Cea mai mare dintre toate I
minunile create de om“. M. GORKI

C a r t e a  î n  d e f i n i ţ i i  j
O „cea mai bună provizie pentru călătoria ome

nească". MONTAIGNE
O „prieten ce nu înşeală niciodată".

' - - J. BAKREAUX
© „Utere moarte, dar vrăjite pe care le învii 

cu viaţa ta". N. IORGA
© „vrăjitoare ce a transformat lumea. In ea se 

află istoria neamului omenesc, ea este memoria 
gândirii umane". N.A. MOROZOV

O „o oglindă; dacă în ea priveşte o maimuţă, 
nu poate să apară un upostol".

G. CHR. LICHTElNBERG 
O „topor care să, sfarme marele îngheţ din noi".

FR. KAFKA
O „monumentul . cel mai durabil, deşi e din 

hârtie". ^  v i PROVERB FRANCEZ
l Selecţie de 1UE LEAHU

r

Mnrphy S.A.
© LEGILE COMITETULUI

1. Nu veni niciodată la timp; vei fi etichetat ca 
începător.

2. Mu spune nimic până când întâlnirea hu trece 
de jumătate; vei fi etichetat ca înţelept.

3. Fii cpt' se poate de vag; previne - iritafea 
celorlalţi

4. Când ai dubii, sugerează formarea unui sub
comitet.

5. FSP primul care propune ridicarea şedinţei; 
propunerea te vă face popular, căci' asta aş
teaptă toată lumea.

Selecţie de IU E  LEAHU > .

Din filozofia lui Cleobul
Cleobul a fost un fi

lozof grec trăitor din a- 
nul 600 înainte de Hris- 
tos. ; V

Dintre cugetările lui 
cele mai vestite, sunt ur
mătoarele: „Incultura stă
pâneşte pe cei mai mulţi 
dintre muritori, ca şi 
vorbăria, dar timpul pri
elnic pentru lecuire va 
sosi. Să ai gânduri fru
moase. Şă-rUrfi fără rost 
neplăcut".

Zicea că trebuie să rie 
mărităm fiicele ■ când sunt 
fete Ia vârstă şi femei 
la minte, prin aceasta 
voia să spună ' bă şi tot 
tefe trebuie sâ 'Pe date 
la învăţătură.

Zicea apoi că prie
tenului trebuie sirî faci 
bine pentru ca să fie şi 
mai prieten, iar din duş
man să-ţi faci un prie
ten, căci trebuie să ne 
păzim de critica ce vine 
de la prieteni şi de unel
tirile duşmanilor.
, Când cineva pleacă de 
acasă.' mai întâi el să 
cerceteze ce are de gând 

- . să facă; şi la întoarcere, 
Şă se întrebe -sijngur ce 
a făcut. .

Dădea sfatul ca „omul 
să-şi exercite trupul; să-i 
fie mai’ drag ascultatul 
decât vorbitul; sâ prefere 
învăţătura’, nu neştiinţa; 
să aibă cuvânt de bun 
augur; să fie prieten al 
virtuţii, duşman al vi
ciului; să se ferească^ de 
nedreptate; să tea cetă
ţii sfaturile cele ni ai bu
ne; să-şi înfrângă plăce
rile; să nu facă nimic 
prin vîflleriţ'â; să-şi creas
că bine copiii; să pună 
capăt duşmăniei; să nu-şi 
dezmierde nevasta- şi’ nici; 
să nu se certe cu ea în 
faţa străinilor, căci una 
înseamnă prostie, iar cea
laltă nebunie; să se că
sătorească cu o fată de 
o teapă cu eL,căci dacă iei 
o fată dintr-o ’ familie mai 
bună — zice el — rude
le iţi vor ajunge stăpân. 
Nu râde de cei luaţi în 
râs, căci vei ajunge’ urât 
de aceştia. Nu fi trufaş 
când îţi merge bine şi 
nu te  umili la strâmtoa
re. în viaţă să -înduri cu 
bărbăţie schimbările sor
ţii". .. .

Selectată de v 
. AVRAM PETRIC

Greierul cântă a toam
na. furnica cea harnică 

■ şi-a adunat' deja provizii 
pentru iarnă.

; Ţăranul e pe~ câmp, 
stă in capătul holdei de 
porumb şi inima i se 
umple de bucurie. E pă
mântul străbunilor ce au

lucrat cu fruntea asuda
tă şi au apărat această 
palmă de pământ, chiar 
cu viaţa lor, e pământul 
părinţilor- trişti până la 
moarte, când li s-a luat 
pământul, iar copiii, a- 
cum şi ei bunici, stau în 
faţa acestui pământ sim
ţind că iar întineresc.

Vorbind între ■ vecini 
ne'-am întrebat de ce nu 
plecăm şi noi, cum o fac 
alţi tineri, spre oraş ?...

R a d c C i m

Doar ne-ar ■place şi nouă 
confortul blocului şi as
faltul oraşelor, am mai 
scăpa de veşnica şi obo
sitoarea navetă şi de no
roiul satului... Am ajuns 
insă la concluzia că în 
venele noastre curge sân
ge gros, ţărănesc, că sun
tem încă legaţi de acea 
palmă de pământ ce ne-au 
lăsat-o străbunii, că pen
tru noi mai înseamnă 
ceva, acolo adânc în su
flet, casa părintească şi 
satul natal Mai avem ' 
încă acea bucurie taini
că a ţăranului aflat pe 
câmp. Iar toamna, la cu
lesul recoltei, ne simţim 
încă rădăcinile adânc în
fipte în pământul copi
lăriei.

IN A DELEANU

M PETRIC l  |
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O  Soţia citeşte, un vo
lum cu poezii de dra
goste. Deodată uimită. îi 
spune soţului:

— Dragă, Ştii că un
anume' Petrarca ţi-a pla
giat o poezie pe care 
mi-ai dedicat-o acum ze
ce an i.? ! . ; T

0  — Amice, .este în
trebat un scoţian, cum 
arată micuţii tăi gemeni ?

— Oooo, sunt grozavi!
— N-ai o fotografie ? 
ă- Ba da, uite-o aici.
— Dar nu văd decât 

unul.! De ce nu i-ai po
zai pe *amândoi ?

— Nu e nevoie ! Sea
mănă ca două făcături 
de apă !...

Culese şi prelucrate 
de ILIE LEAHII

0  — Ai reparat vreo
dată un aspirator ? — îşi 
întreabă femeia amantul.

— Nu, şi nici nu cred 
că aş fi în stare s-o fac!

— Va trebui să faci 
asta-acum pentru că, uite, 
tocmai s-a întors din de
plasare soţul meu şi a 
intrat în bloc...

©  — Vn ghid însoţeş
te un grup de turişti la 
un castel străvechi. In 
subsolul acestuia le ara
tă câteva schelete:'

— Cum de-ău ajuns
aici? — întreabă un tu
rist. ' :

— N-au vrut să aibă 
ghid !

«vwewwwwwwsvwvwvwtfvwvvvwvwvvvvwwvwvvv

autumnala

1 t 31

2

3

4 i■
6

7

8 3i

l o c u ţ iu n i l a t in e
' ©  Veni, ' vidi, -viei I 
(Am venit, am văzut, 
'umt ,InV*as!) «= conţi-

, nUtul scrisorii prin care 
Cezar vestea Senatului ro
man victoria dobândită la 
Zela, asupra lui Phama-’ 
ces, regele Pontului (la 2 
august, 47 î.e.n ). Expresie 
a unei fulgerătoare şi, tot
odată, decisive izbânzi.

©  Vox populi, vox Dei 
(Glasul poporului c glasul 
lui Dumnezeu) =  adagiu 
care stabileşte'adevărul că 
autoritatea - ultimă revine 
marii majorităţi; ;V a .

©  Sic (Aşa, astfel, în
tocmai) =  cuvânt ce se 
pune între paranteze,- în 
text sau la sfârşitul unui 
citat, ca să se arate că 
respectă cu strictă ' fideli-' 
tate originalul, cu greşea
la sau ciudăţenia lui.

©  Fost-scriptum (P.S.). 
(După ce a fost scrisă) =  
adaos la o scrisoare, după 
semnătură. ’ ■■ ‘

©  Post festum. (După 
sărbătoare) '*= prea . târziu.

ORIZONTAL: 1) ..Com
pozitor român (Constantin, 
1888—1923), autorul liedu
lui „în Luxemburg e toam
nă"; 2) „... de, toamnă", 
poezie de Radu Boureanu
— Captează cu uşurinţă 
razele de lumină; 3) Din 
creaţia acestui liric român 
(Traian) menţionăm poe
zia „Autumnală" — Poet 
maghiar (1877—1919), care 
ne-a lăsat versurile inti
tulate „Freamătul toamnei"
— Reprezentante de sea
mă ale turismului brita
nic; 4) Mărul discordiei 
consemnat în esenţă — Ca
pete umbrite de vârfuri 
de framee — A prefaţa 
din toamnă viitoarele re
colte ; 5) „Toamna...", poe
zie din creaţia Elenei Fa- 
rago — Stihuitoare con
temporană (Mariana), au
toarea poeziei „6 octom
brie"; 6) Ansamblu de su
flători cu aluzii paupere
— Autorul poeziei „Toam
na" (Aurel) — Mobilizator

„MEDICAMENT" 
ÎMPOTRIVA 

. ÎMBĂTRÂNIRII

Oxigenarea creierului, 
plămânilor, a întregului 
organism este „medicamen
tul" «el mai bun împotri
va îmbătrânirii. Se reali
zează prin gimnastică în 
aer liber, Nu costă bani- 
Iar acest medicament tre
buie luat continuu, înce
pând din copilărie.

SILUETA

Nu efortul intensiv slă
beşte. în  schimb, efdrtul de 
mică intensitate, hu pre
lungit, ci repetat — zil
nic dacă., se poate — e sa
lutar. Mersul pe jos, bi
cicleta, Înotul. Mai ales 
înotul, pentru că In apă 
se pierd de patru ori mai- 
multe calorii decât îii a e r ! 
iar un efort fizic .de mică 
intensitate întăreşte muş
chiul, , oxigenează organis-' 
mul. tn  asociere cu un 
meniu echilibrat se obţi
ne şi o siluetă ideală. (N.Z.)

ÎHdenin tipic ardelenesc;
7) Actriţă româncă (Anda), 
protagonista filmului „Sep
tembrie" -G Idele lui mar
tie, ad-hoc. interpretate!;
8) Imaginea podului imor
talizat fără nimic! — „... 
târziu şi .... toamnă", vo
lum de nuvele al lui Horia 
Panaitescu — Panglicari 
dezirabili într-o accepţiune 
familiară; 9) „Toamna în 
... ,meu“, melodie din crea
ţia lui Boroş Zoltan (neart.) 
— Liric al zilelor noastre 
(Cristea Sandu), autorul 
poeziei „Autumnală"; 10) 
Folosit la stors după cu
lesul viei — Autoarea poe
ziei „De toamnă" (Lucia 
Olaru).

VERTICAL: 1) Poet ro- 
• mân care. ne-a lăsat un 
„Cântec de toamnă" (Vir- 
gil); 2) Clasic al liricii noas
tre (1821—1890), autorul 
poeziei „Sfârşit de toam
nă"; 3) Căptuşeală căldu
roasă la hainele de blană 
•a* Criteriu subiectiv de

Plantele fixatoare de azot...
Acestea sunt o mare tre plantele neleguminoa- |  I 

speranţă pentru viitor, se ar reduce sensibil n e -J  
Manipulările genetice pot cesitatea fabricării şi a d - l j  
determină un progres ministrării îngrăşămintelor5 , 
uriaş pentru agricultură chimice cu azot. • •  •'
(datorită schimbării radi- Omenirea s-ar elibera?; 
cale a  actualei tehnolo- măcar parţial de povara ] 
gii aplicate in cultura uriaşelor cheltuieli nece-j 
plantelor), prin transferul sitâte de fabricarea şl j 
genelor NIF („Nitrogen manipularea îngrăşămin- 
fixation", definind in en- telor cu azot şi s-ar pO- 
gleză fixarea’ azotului at- tea economisi cantităţi | 
mosferic, N2) în plante- însemnate de gaz metan; j 
le neleguminoase: porumb,- Totodată; s - a r eliminai 
grâu, orz, sfeclă, cartai, una din principalele ca-S 
floarea-soarelui, tomate uze ale poluării aerului; [ 
ş'.a. Motivul: fixarea a- solului, apei şl produse*- J 
zotului atmosferic de că- ldr agricole; (N.Z.V ' j

f̂MPTE fiÂNPgŞn VA

J s s B B m r-- - NEVINOVATA.

Desen de CONSTANTIN GA VBIEA

apreciere a belşugului 
Toamnă însemnată pe ră
bojul vremii; 4) Formulă 
condensată pentru agoni
seli individuale — Răs
puns stereotip la uh ches
tionar medical — Uri tal
ger de pământ cules în 
plină toamnă; 5) Royal 
Naval Air Service (Siglă)
— Reflexul frecvenţelor de
ficitare din toâmnă-n toam
nă; 6) Compozitor român 
(1847—1925), autorul unor 
„Cântece de toamnă" — 
Trase din teacă toamna 
la cules; 7) Orăşel pe ma
lul drept al fluviului Niger
— „Toamna de cunos
cut tablou al pictorului 
rus Isaak Levitah — Nas
ture de peruzea cusut pe 
o manta verde; 8) Distincţie 
simbolică a tâmplelor în 
toamna vieţii -— Crâmpei 
de fertilitate ce toamna-Şi 
aduce obolul — Scriitor 
român (Alexandru, 1875— 
1954). autorul poeziei „Pe
isaj de toamnă"; 9) Sem

natarul versurilor clina* 
entei melodii „Am strâns 
tftemnă după toamnă".’ pd 
muzica lui. H. Mâhneai» 
(Harry) — Infatuat clişe® 
verbal pentru cuprins nes 
cuprinsul; 10) Foetă con
temporană (Maria), autoa
rea . versurilor intitulato 
„Dimineaţă de octombrie 

DICŢIONAR: , RNAS, 
SAY " '

VASILE MOLODETJJ '

DEZLEGAREA ! 
CAREULUI * 1

„CARAMBOLAJE" \
' APĂRUT IN ZIARUBi N 

NOSTRU DE i ' 
SAMBATA TRECUTA:

1. PER1SGOAPE; 2).LUNei' 
— ŢARC; 3) OR — 
TRAI — •OII; 4) MITE — 
SCĂRI; 5) B — ARŞI — 
CAV; 6) ANI — ÎNOT — 
A; 7) GONAŞ — REA*} 
8) II — IT^N — RA; 9) 
NĂUC -  PAHAR; 19) 
ANTIPATICE. - ^
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CUVÂNTUL l i b e r

Securitatea oamenilor din subteran este urmărită cu atenţie de la staţia te

Minei Ţebea, îndemânarea şi priceperea bucătarilor nu

E.M. ŢEBEA — CÂ
•  Din 762 de salariaţi, 90 la sută sunt oameni ai locului.
•  Investiţii şi perspective în extracţia cărbunelui de Ţebea.
•  Problemele sociale — mereu în atenţia administraţiei şi 

sindicatului.

A C T IV IT A T E  SERIOASĂ,

PE M Ă S U R A  PREOCUPĂRILOR

Dialog cu dl. ing. VIRGIL CHIS, director E M. Ţebea

— Dle director, a trecut o peri
oadă însemnată din acest an, cum 
apreciaţi rezultatele economice ale 
E.M. Ţebea?

■— Pe primele 8 luni ale anului 
t©94, E.M. Ţebea a realizat o  pro
ducţie brută de 69 868 tone, depă
şind producţia programată. Având 
în vedere că şi în luna septembrie, 
pf^duoţia realizată până în prezent 
este cu 400 torţe mai mare decât cea 
{fin program, există toate premisele 
CSt până la sfârşitul anului activita- 
fe* noastră să se încadreze în pa
rametrii tehnico-eeonomîci prelimi
naţi.

frintip  .lele capacităţi de produc- 
mmt asigurai» de sectorul fl î  In 

stratului I B l VI unde mi-

U ■

tg£ii conduşi fie brigadiera! ’¥lore! 
$36oe de la abatajul camera 1622 a 
1̂ cei conduşi brigadierul loan 

t e ă c a  de la abatajul camera 1622 b 
m  realizează zi de zi producţia la 
tandamentele stabilite, uneori a- 
eestea fiind chiar depăşite, deşi con- 
ffQntarea cu SOfSdlţfire grele dato
rate în special presiunii exercitate 
asupra lucrărilor miniere este dură.

La pregătirea capacităţi, de 
jp 3 # d c f  fi se'«v£^St*ţiaiaPimnerH

speciîdiiţşrf» ̂ ^S ||^ |^ţ.n iere.; în,, ste
ril. '••• " ,

j ţ  Faptul că există preocupare Ia 
niveluljiondacerii E.M. Ţebea  ̂ pri
vind ţdifearea- noilor capacităţi:v cje 
pî:tscIutţ%o dovedeşţb şi reaţ^reâ  
a 836 bi de^pregătire faţă de numai 
635 m planifioaţii peprim eje8 lum 
ale anului. , •. ; ' ■ ••• •/ ~;A , "

— Ce T^ t̂i propus în, sfera g ă 
rilor de investiţii? ?

ş— în ceda ’ce priveşte lucrările de 
înirestiţii şi de cercetare geologică 
— şi anume cele care asigură dez- 
voitarea pe viitor a noilor capacităţi 
de producţie, se fgc efortiiri. dgcţşe-, 
Rn~ special pentru deschiderea:i ’ fcîte

blocului IV, strat I, unde se preco
nizează punerea în funcţiune a pri
melor capacităţi de producţie la în
ceputul anului viitor, în partea esti
că a blocului IV şi în trimestrul IV 
1995, în partea vestică a blocului I V. 
Avem în atenţie de asemenea să
parea puţului de extracţie nr. 2 de 
la Ţebea Vest, care în viitor poate 

. asigura deschiderea a cca. 1 500 000 
tone rezerve de cărbune-

Deşi în ultima perioadă apele de 
i< filtrat e mu creat serioase proble
me avansării lucrării, în prezent 
este finalizat un jomp în care se 
petrele executarea unei microstaţii 
de pompe pentru evacuarea mai u- 
şoară a apelor.

Cu toaţe dificultăţile întâlnite, în 
săparăa puţului de extracţie nr. 2, 
Ţebea Vest, brigada condusă de mi
nerul Vasile Patrichi . a ştiut să le 
depăşească întotdeauna.

Tot pentru a crea noi- capacităţi 
de producţie şi pentru a asigura noi 

cai de aprr izionare cu materiale sân 
~de evacuare a cărbunelui extras, au 
fost demarate lucrările la planul în
clinat Gb—1530 care pe lângă fap
tul că va deschide blocul Va va 
crea si legătura cu planul înclinat 

^1—2030.
’T§?|^işrinte de intrarea în funcţiune a 
rj^îîrjelor capacităţi de producţie â" 
Tltehte puţului nr. 1 din blocul IV, 
mai sunt de rezolvat probleme 
privind finalizarea săpării circui
tului puţului, precum şi a rampei 
dinspre partea nordică unde se e- 
videnţiază prin calitate şî reali
zări foarte bune minerii conduşi de 
brigadierul Sabin Toma. .

De asemenea, se evidenţiază bri
găzile conduse de Adrian Dorofte,

• loan Matiaş şi Bella Csaky.
Şi la lucrările de investiţii avan

sările realizate de 873 m sunt peste 
cele preliminate de 869 m, astfel ea 
până lâ sfârşitul anului activitatea 
deinvestţţiijsă.se încadreze, la nive-. 
Iul indicatorilor planificaţi.

!

La Cantina
minţită.

dez-

GRIJA OAMENI
Problemele cu care se confrunta .or

ganizaţiile sindicale din ramura minieră 
nu sunt dintre cele mai simple, rezol
varea acestora presupune de nenumărate 
ori, dlăco de efort şi multă voinţă. 
Sindicatul minerilor de la Ţebea s-a 
preocupat permanent de salariaţii mi
nei. astfel la o privire, fie ea şi sumară, 
ceeâ ce s-a rezolvat pentru oameni nu 
este deloc nesemnificativ. Câteva dintre 
aceşte preocupări le-am consemnat eu 
ajutorul cilul Nicolae Micjăuş, lider de 
sindicat,la,jyS#.,Ţebea: „în primul rând. 
ne-a preeiiat domnia sa, grija noastră 

‘ f a ţă ' de' oameni 'este permanentă. întru
cât menirea sindicatului este de a spri
jini salariaţii in problemele de muncă 
$i viaţă, de a  le asigura condiţii optime 
Plecând de la aceste răspunderi pe care 
le avem, doresc să evidenţiez câteva 
dintre lucrurile ce ne-au stat în atenţie: 
am amenajat cantina şi ani urmărit con
tinuu îmbunătăţirea mesei, care se dă 
la mineri, s-a dotat dispensarul medical 
din cadrul umriW cu mobilier Şi apa
rate medicale, angajându-sc pentru a- 
sistenţă medicală personal de speciali
tate. Pentru a asigura condiţii optime 
am efectuat reparaţii capitale la vesti
are, sala’de apel, amenajându-se o gar- 
derobă pentru hainele icurile ale mine
rilor. De asemenea, s-a. amenajat o gos
podărie anexă de unde se sacrifică ani
male (porci) cu ocazia: unpr zile deose
bite (Ziua Minerului, Anul Jîou etc.).

întrucât In unele perioade, au fost pro
bleme cu buteliile de aragaz, ltmar mer

gem la Craiova de unde luăm butelii 
încărcate, Ioc de unde am achiziţionat

Kntrp salariaţii, noştri.. 390 de butelii. 
A g ă  fculuHb ain p^baurat, cu plata 

. î» rate frigidere, congelatoare maşini 
tte spălat. V--

— Evenimentele — bune rele —»
sunt mereu în atenţia sfaeRca-ttilui. Cu 
ce Veniţi în şprijîmil salariaţilor în a- 
ceste momente?

— Desigur, la o familie mare, ca 
cea a noastră de la E.M. Ţebea, sunt 
şi bune şi rele. Sindicatul a  acordat, cu 
ocazia unor evenimente triste, accidente 
şi decese, ajutoare băneşti angajaţilor şi 
membrilor familiilor acestora. De Ziua 
copilului au fost dale cadouri în valoare 
de 20 000 de lei pentru fiecare copil, iar 
Ziua Minerului s-a sărbătorit ta Vaţa 
de  Jos, ocazie cu cane s-a organizat ■ o 
masă festivă, precedată de acţiuni cui»

■ turale '..şi sportive^iâ c ^ f t^ u  ̂ articipat 
un număr m ă r f i i  -j, ;

Pe măsura pbSftelităţiîfer ‘ nffiranciare, 
s-au sponsorizat grădiniţe şi sepii din. 
oraşul Brad, alături de echipele' Aurul 
Brad şi cea de automobilişti, care con
curează sub sigla Ligii sindicatelor mi
niere.

Poate n-ar fi lipsit de interes, alături 
de multe alte lucruri pe care le-am în»

, treprins în folosul salariaţilor noştri, să 
mâl amintim şi .sprijinul financiar şi 
material pe care-1 acordă, în fiecare an,, 
E.M.;; Ţebea sărbătoririi marelui Erou 
Naţional Avram Jancu,

ISTORIE Şl TRADIŢIE

tegrrzumetrieă.

Unitate economică cu scîiîificatii deo- 
sşfcţto ■ io dezvoltarea zonei, 1 K  Ţebea 

rămâne dincolo dc locul unde ţurul negru al 
adâncurilor este scos la sii|»rafaţă, un 
tărâm Iu care, la fiecare pas, întâlnim 
istoric. O istorie a extracţiei, cărbunelui,’ 
deopotrivă cu cea â ncatnuliil românesc.
.. Astfel, .primele cercetări geologica in 
bazinul Brad — Baia dc Criş au fost 
făcute de Haucr şi Stache caro dau in -/ 
formaţii în lucrarea lor „Geologica Tran
silvania®" din anul 1860, iar întâile lu
crări au început doar în Jurul anului 
1900 pe flancul SV al sinclinalului între 
Brad şi Baia de Criş. Lucrările execu
tate in acea vreme au fost galerii dc 
coastă .pornite pe aflorimcntele stratelor, 
galerii cu lungimi de 100—200 m. Ase
menea lucrări au fost executate pe Va
lea Călămăreşţilor, Valea Mesteacănului, 
din care apoi s-a făcut deschiderea şi 
exploatarea zăcământului.

O galerie dc coastă a fost executată 
la Baia dc Criş din care a fost exploatat 
parţial stratul II din această zonă.

Cele mai importante lucrări au fost 
executate însă pe Valea Mică — Ţebea 
*— o galerie de coastă din care ulterior au 
(fost săpate planuri înclinate şi puţuri 
de extracţie, precum şl la Marta, Mm- 
buţ şi Băltoaca.

Din anul 1880 şi până în anul 1951, 
în regiunea Brad — Baia de Criş au fost 
executate circa 83 foraje cu scopul de
terminării stratelor de cărbune, a para
metrilor calitativi şi cantitativi şi. o se
rie de lucrări miniere pentru deschide

rea şl exploatarea stratelor I şi II. La 
timpul respectiv, explorarea nu s-a făi 
cui metodic şi eficient pentru că nu s-d 
urmărit străbaterea întregii formaţiuni 
Productive, recupera Jele necorespunză-

’ toare şi amplasarea lucrărilor nu s-a fă
cut după o reţea bine stabilită

începând cu anul 1984 au fost reluate 
lucrările de explorare în zonă, într-o 
reţeadispiixâ; direcţional şl transversal, 
faţă de poziţia zăcământului şi care au 
traversat întregul complex productiv, 
oprindu-se ta 10 m In complexul roşu. 
După gradul de complicaţie tşctonica 
zăcământului do cărbune brun din ba
zinul Brad — Baia de Criş se încadrează 
în grupa IL tipul 3.

In anii 1954—1955 au fost executate 
lucrări dc explorare prin 21 foraje in 
zona Mesteacăn — Brad, cu 3665 ml, 
pentru determinarea de rezerve €1, pen
tru ca în perioada 1955—1956 să se exe
cute în zonă 21 sondaje, însumând 0419 
ml.

Ulterior, între anii 1957—1958, Isac 
Dtragoş ş| L Drăghici au executat mai 

multe lucrări de prospecţiuni ale zăcămân. 
tulul de cărbune, întocmind cu această 
Ocazie o hartă la scara 1 : 10000 a re
giunii pe un plan în sistem Lambert, 
pantografiat. .

Mina Ţebea exploatează tn perioada 
1954—1968 straiele I şi IL Deschiderea 
zăcământului s-a făcut prin planuri în
clinate şi an puţ de extracţie, producţia 
minei fiind in 1968 de 150 000 f.
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[economici şi populaţia deservită de S.C- „a>î- 
! derurgica** S.A., prin CT 2, pentru revizii co-

R. A. M. G. C. L. HUNEDOARA
a n u n ţ a

Sistarea furnizării apei calde menajere în! 
[perioada 3—8 octombrie 1994, pentru agenţii<

!î ii
imune.; y y . ;;■■■' (CEC)

Informăm agenţii economici şi populaţia 
[municipiului Hunedoara că începând cu data 

Jdc 3. 10. 1994 încep probele de termoficare în^ 
[•instalaţii interioare. Rugăm să se ia măsurileJ 
[[corespunzătoare pentru a preîntâmpina even-[j' 
ţtualele deranjamente. (CEC) ■
v « / . v a v .v ^ . v >v .v .v .,.v .v w ^ v .v .v .v .-.v .v /

NOII!
S.C. SCORPION S.R.I 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

S.C. Q U A S A R  E LE C TR O  S R L.
DEVA B d .D eceb a i bl R p a r te r  ■ ’ -

Tel/Fax 611261 614983

VA O FER Ă  CU PLATA IN RATE :
* TV c o lo r  M e g a v Is lo n .S a m su n g .G o ld s ta r

* In s ta la ţii c o m p le te  de  sa te li t

* F rig id e re  sl c o n g e la to a re  Arctic 
‘ V itrine frig o rifice

* V ld eo p la y e r.V id e o rec o rd er
* M aşini a u to m a te  de  sp a la t
■ Toata g am a  de  p ro d u s e  e le c tro c a s m c e  R o w e n ta .

De a s e m e n e a  ,va o fe ră  EN (3ROS 
• c a s e te  a u d io  sl v id eo  R acks

DEVASÂT
SÂMBĂTĂ, t. 10. 1994

9.00 Emisiunea din seaca 
precedentă (reluare); 16,15 
Videotext publicitar; 18,0Q 
Tele 7 abc. Filrn serial: 
,,Casa din preerie"; 18,50 
Clip viva; 19,00 Chestiunea 
zilei. Emisiune de Mihai 
Tatulici; 19,50 Marele pre- 
miu Vox-Tele 7; 20,50 Film 
serial: Vegăs; 21,40 Primul 
pas. Emisiune de Livia Pnp; 
22,40 Film artistic: Drumul 
spre casă (SUA, 1990); 1,00 
Videotext publicitar.

DUMINICA, 2. io: 1994

10.00 Emisiunea din seara 
precedentă (reluare); 17.00 
Videotext publicitar.*

TELE 7 abc.
18.00 Film serial; Casa

din preerie; 18,50 Clip vîya; 
19,00 Chestiunea zilei. E- 
misiune de Mihai Tatulici; 
19,50 Viva Tele mu-:
zică; 20,50 Fftm serial: 
Croazieră de lux; 21,40 Re
porter Tele 7; Taifunul Pe* 
tromin (partea a Il-a); 22;10 
La est de vest. Emisiune 
de Radu Budcanu; 22,40 
Mitică. Fanisiune de Viorel 
Gaiţă; 2230 Film artistic: 
Aventură în junglă. Cu: 
Clarii Gabie; Ava Gardner; 
Graee Kelly. Regia: John 
Ford; 0.45 Videotext ptt- 
blicifar.

LUNI, 3. 10. 1994 
9,00 Emisiunea din seara 

precedentă (reluare); 15,45 
Videotext publicitar; 18,00 
Deschiderea emisiunii; 18,05 
Desene animate: X-MEN; 
18,25 Avanpremiera filmelor 
la Devasaî; 18,30 Noutăţi 
muzicale; 18,45 Documentar 
în serial: Visul american — 
Kennedy (partea I); 19,10
Tele 7 abc: Film serial: 
Casa din preerie; 19,55 Clip 
viva; 20,00 Chestiunea zilei 
Emisiune de Mihâi Tatu- 
lici; 20,50 Clip viva; 21,60 
Film artistic:Luptătorul de
şertului; 22,30 Uaff — show 
— „SIDA — frisonul mon
dial". Emisiune de Anca 
Fusariu şi Radu Nîcolau; 
23,30 Film serial: Vegas; 
0,20 Videotext publicitar.

RADIO DEVA
SÂMBĂTĂ, t. 10 1994
8.00 BBC; 8,30 Cafeluta 

de dimineaţă; 9,00 Dorurile 
noastre; 10,00 Fun — Gabi; 
13,00' Adolescenţa; 15,00 Zfc 
ua ă Vl-a ar. 18.00 BBC;
19.00 Ziua a Vl-a (II); 21,00 
BBC; 22,00 Radio discoteca 
pe 89.» MHz-, 3,00 V.O.A.

DUMINICA, 2. 10. 1994
8.00 BBC; 8,30 Dedicaţii 

muzicale; 9,00 Amfiteatru; 
10,00. Ritmuri duminicale;;
11.00 V.O.A. Europe; 14,00 
BBC; 14,39 V.O.A. Europe;
15.00 Week-end radio; 2J.30 
Eove songs; 4,-60 V.O.A. E- 
U rape. Cf

S.C. AGROMEC S.A.
SIMERIA

ORGANIZEAZĂ

CONCURS

pentru ocuparea pos

tului de

M A N  A G E R

în condiţiile prevă
zute de Legea 66/ 
1993. Ofertele se de
pun la sediul societă
ţii din oraşul Simeria, 
str. Traian, nr, 104, 
în termen de 30 zile; 
de Ia ultimul anunţ.'.

Importator clirocf 
Consacrat furnizor de 

rpateriale de construcţii 
şi industriale din sud-estul 
Europei vâ oferă drn stoc

i tablă dublu decapată 
pentru ambutisare
calitate A 3K-03, STAS-4965 60 
GOST 1050 şi 16523/88 

i tablă zfneată, o=o,5 mm
matenal de bază A 3K-03

i plăci azbociment
dimensiuni 1750x1150x6 
cu 6-0 onduleun

PRODUSE OE PROVIENENŢĂ C.Ş I. 
CALITATE CONFIRMATA DE .. •) 

LABORATOARELE ^  
SPECIALIZATE DINROMANIA

(90822)
C3Nî*CT<m-HF ACUM LA IM S *  

6800 feţi, str. Talaraşi, ot.il 
tax-lei. (W-3M7.3ti.23,17.27,88

VINDE m  € 8 0 Sj
•  pulpe pui SUA
•  ulei floarea soarelui — import
•  băuturi alcoolice
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) si indigene
Telefon 717439. (90676)

SUCURSALA MINIERA NEFEROASE DEVA

Anunţă organizarea unui CONCURS pen
tru ocuparea postului de CONTABIL ŞEF- la 
Exploatarea Minieră Brusturi, cu sediul în lo
calitatea Hălmagiu, judeţul Arad- 

CONDIŢII:
— studii superioare de specialitate;
— vechime minimă 5 ani.
INFORMAŢII: la sediul S.M.N. Deva, str.

Horea, nr. 201, tel. 626001, 612730 — Interior 
104. (90835)

DEVAy£d.4 eceteM
^ B k ; 2 2  -

în colaborare cu 
cele mai prestigioase 
frme internaţionale 
din domeniul foto, vs 

putem îndeplini 
«cile dorinîei

* Developări fhe color toate tipurile, 
'fotografii color- imosmi diferite 
'Fotografii tip POUBM .Jfe

ftiiifin m ntiAniftf ‘

u

Ca sediul In D tt^ ’ştr. Sîntuhalm, nr. 31 A 
(intersecţia Hunedoara), angajează:

•  2 tâmplari
•  personal pentru manipulat şi montat i 

bilă la domiciliu
Condiţii:
— vârştB Intre 20—30 de ani
— absolvenţi de liceu cu serviciul militar

satisfăcut ■ .
— fără cazier judiciar .
— domiciliul stabil tn Deva 
Relaţii fa telefoanele: 626338 sau 62629S.

(cmd)

.
r
L-

A

S , C  M A G  -  
t y /  R O M

HOTEL „DIANA- 
GEOAGIU - BAI i

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă 
„ŢIP-ŢUP"

Argumente s
— mai ieftin
— mai sănătos
— mal reconfortant
— Li standardele Internaţionale.
Tel 054/648280; 054/648282.

I

t I

! Iii
COMPLEXUL „EUROVENUS" !

*

i

I tă

l I

1 !Lii!
I

Situat in DEVA — SÎNTUHALM (intersec
ţia Hunedoara).

Vă oferă prin
ŞUPERMARCflET nl METRO MOBILA 

cei mai mare magazin de mobilă din ţară:
) Un bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune. 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului Ia domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic între orele 8—20 ; y 7 ; >
sâmbătă 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare Ia telefoanele: 054/ 
628338, 626294: 621386.

) 1 S.C. AGROMEC S.A. CARNEŞTI
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de 
M A N A G E R

k conform Legii 66/1993. Ofertele se depun: 
j la sediul societăţii din localitatea Cârneştl, Ş o - f  
| şeaua Naţională, nr-, 257, în termen de 30 zile{ 

de la ultimul anunţ. (90818)*

ii
j

S C. AGROMEC S. A. GEOAGIU 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de 
M A N A  G E R

I

i*

conform Legii 66/1993. Ofertele se depun $ 
la sediul societăţii din localitatea Geoagiu, str. |  
Calea Romanilor, nr. 28, telefon nr. 168, In ter -f  
men de 30 zile de la ultimul anunţ- 100819) f

S.C. AGROMEC S.A. HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ CONCURS j* 

pentru ocuparea postului de 
M A N A G E R

conform Legii 66/1993. Ofertele se depun j 
la sediul societăţii din municipiul Hunedoara, 
str. Stuf it, nr. 4, în termen de 30 zile de la ul-l 
timul anunţ. (90820) i

S.C. AGROMEC SA . ILIA 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru- ocuparea postului de
M A N A G E R

conform Legii 66/1993. Ofertele se 
la sediul societăţii din comuna Ilia, str, 
tăţii, nr. 141, în termen de 30 iile  
mul anunţ.

• FRIGIDERE, A RAGAZEÎ TELEVIZOARE, -ţ

• MAŞINI DE SPALAT CU INCAL2ITOP 91 AUTOMATE

«ORgfijg, FAIANTAJ ORţgxîţ«;0AN.XARe OOtACRILAT,.

S t  POT .ACHIZIŢIONA DfN ŞT6C SAU LA COMANOA CU

PLÂTA CASH SAU IN RATE ___
LACELE MAI AVANTAJOASf PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMI0 
AÎs;c:"UNIVERSAL” tMP0RT.EXPORTSRL DEVA -j

situ at  in c a r îie r  d a c ia ,, s t r ; dacia
LA PARTERUL BCOCULUr FHlO'lTURN^

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITA TEPOT F! LIVRATE LA.J 
DOMICILIUL CUENTULUL f

INFORMAT!) LA TELEFON : 62.73.28. -

B-duL ST

£HI i C
v, . =gaş̂ !==Egr*7ţ:y'- ;«». iTiljroi.. ; ‘ f

UNIVgftSAL j
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CUVÂNTUL LIBER

FELICITARE
•  La a 20-a aniversare, 

clragă Corina Chelariu, din 
Dăbâca, soţul, părinţii, fra
tele şi Mirela îţi urează 
Jb& mulţi ani!" şi „Casă

: de piatră*1. (1235)
•  Cele mai frumoase flori 

clin lume pentru Constan-
i ţin Bumbac — Costel, la 
! aniversarea zilei de naştere.
I IBa mulţi ani, multă sănă

tate, un viitor luminos, fe
ricire şi gânduri bune. Cu 
stimă şi respect. Prietena.

(91137)

CONVOCARE
•  Organizaţia de tineret

Forum 22 T, Hunedoara, 
convoacă adunare generală 
ân data de 15 10. 1994, ora 
40, la sediul din strada C. 
Brâncuşi, nr. 2. ordinea de 
zi: Raport de activitate, a- 
legeri, diverse. (1260)

VANZAUI —
CUMPĂRĂRI

•  Vând spaţiu de pro
ducţie (comercial), magazie, 
anexe gospodăreşti, apro. 
bare gaz metan, proiect 
pentru construcţie de casă, 
imateriale pentru construc
ţia. casei, spaţiu de . 250 
mp, (intravilan, în Deva.

• tona Biserica Ceangăi. Re-, 
laţii:tel. 627878, (91115)

•  Vund Ol tei t Club 1992, 
Peştişu Mic, nr. 66. (91164)

•  Vând convenabil casă, 
gaze, apji, grădină mare, 
pomi.'Deva, Horea, 61.

' (91163)
•  ’Vââd apartament trei 

camere Deva — Gojdu, In-
■ formaţii Timişoara 056/ 

125715 — seara. (91162)
•  .Vând mobilă: sufrage

rie, preţ corivenabil. Tel. 
625517. (91158)

•  Vând Renault 18, stare 
p^c tă .;:T e l. 615737. (91154)

•  r Vând . casă, ocupabilă
imediat, ■ str. Al. Parcului, 
«r. 16. Deva . (9)153)

•  V'âffd 'oasă în corn. Hă* 
rău. * Informaţii tel. 614955,

(91151)
«  jVând doi cai, sat Hâr- 

ţăgahi, nr. 436, corn. Băiţa, 
fam. Tripon. (91150)
, «  Vând easă, etaj, garaj,. 
grădină. Deva, tel. 622301,, 
orele 12—18.

•  Vând urgent aparta
ment două camere, etaj I, 
îlouă balcoane închise eu 
îmbunătăţiri, preţ 12 800 000, 
negociabil. Tel. 616023.

(91146)
•  Vând urgent aparta

ment două camere. Tel. 
623870 sau 628698. (91149)

•  Vând apartament 4 
camere parter, Deva, Do
robanţi, bl. 29, sc. A, ap. 1.

. . (91147)
•  Vând societate comer

cială şj maşină transport, 
cedez spaţiu. Informaţii De- 
jra, str. Eminescu, bl 31 A, 
sc A, ap. 14, orele
13—18. (91145)

•  Vând garsonieră ultra
central, parter (spaţiu co
mercial), lângă Comtim. 
(Tel. 619558, 626853. (91143)

•  Vând apartament con
fort redus, etaj 4, Dacia 
şi conducte pentru irigat

'uin aluminiu “0  100. Tel. 
624401. ,(91141)

«  Vând 2000 mp teren 
Intravilan cu pomi fructi
feri, viţă de vie, materiale 
de construcţii. Tel. 611856. 
i •- (91142)

•  Vând autocamion Gaz 
i -5 tone, fabricat 1993 In- 
: formaţii tel. 627732, (91020)

•  Vând autocamion Raba 
| f0 tone şi remorcă de 7,5

tone. Timişoara, 056/125667.
(91018)

•  Vând ieftin mobilă,
biblioţecâ. sufragerie, bu
cătărie, masă TV, pat cu 
ladă, dulăpior bucătărie. 
Tel. 613244. (91017)

«  Vând colţar „Dulcine
ea". Str. Zamfirescu, bloc 
D 2/33. Deva, 622938. (3687)

•  Vând apartament pa
tru camere, două băi, par
chet, faianţă, tejefon. cen-

.. trai. Tel. ' 056/149679 şi 
056/125667. : (91017)

•  Vând apartament 4
camere, haină marmotă 
nouă, nr. 48—52. Orăştie, 
tel. 641951. (901015)

•  Vând casă, anexe, li
vadă, sat Soreca, Beriu 
Informaţii tel. 641404.

(91024)
•  Vând dovleci furajeri,

tel. 615602. (91109)
•  Vând apartament trei 

camere decomandate, par
ter, Eminescu — Magnolia 
614649, după ora 16. (90980)

•  Vând apartament două 
camere, zona gării, parter, 
privatizare. Tel. 671533.

(91166.)
«  Vând apartament trei 

camere, etaj 1, deasupra 
Magazinului * Tineretului, 
preţ .i 19 milioane. Tel. 
617393, după ora 16. (91105)

•  Vând autocamion IFA— 
L 60. 8 tone, remorcă ' 5 
tone, TIR 22 tone - — 73 
mp. Tel. 052/22738.4. (91106)

•  Vând maşină îngheţată,
instalaţie bere Iă butoi (con
gelator, capacitate 400 1).
Tel. 618440 (91104)

•  Vând , casă Spini, eu 
livadă, gaz şi apartament 
trei camere Deva, , deco
mandate, etaj 1, zona gării., 
Informaţii Spini, 92. (91110)
• •  .Yâţ»d Fiat Pândă 34„ 
fabricaţie 1986, înmatriculat, 
3000 mărci negociabil 058/ 
827218, Albă. (91117)

ş  Vând apartament două
camere, ultracentral, deco
mandate, modificări. Tel. 
620523. (91168)
; .« Vând rochie de .mi
reasă nouă model spaniol, 
preţ negociabil. Tel. 615705.

. (91127)
•  Vând apartament 3

camere, etaj 2, în spatele 
Hotelului" Deva, multiple 
îmbunătăţiri, boxă. Tel. 
618077. • (91120)

Vând apartament două 
camere în Simeria, tel 
661530. • ( 9 1 1 3 1 )

•  Vând urgent aparta
ment* 3 camere, preţ nego
ciabil. Informaţii tel. 620715.

' (91172)
•  Vând videorecorder 

Sharp, televizor color
. Blaupunkt, . telecomandă, 
căşti motocicletă. Tel.
650234. (91187/188)

•  Vând apartament trei
camere central, etaj 1 sau 
schimb cu garsonieră, plus 
diferenţă. Informaţii tel. 
612980. (91189)

«  Vând teren legumicol. 
Informaţii tel. 627959, 
615209- . (91173)

•  Filiala de Reţele E-
lectrice Deva vinde la lici
taţie publică mijloace fixe 
din dotare. Lista este afi
şată la sediul din Deva, 
str. G. Enescu 39 şi de a- 
semenea la sediile secţiilor 
şi centrelor filiale din Pe
troşani, Haţeg, Hunedoara, 
Orăştie şi Brad. Licitaţia 
va avea loc în data de 12 
octombrie 1994, la sediul 
din Deva, la ora 10. în 
scrierea pentru' licitaţie, 
precum şi depunerea anti
cipaţiei se fao " până la 
data de 12 octombrie 1994, 
ora 9. Relaţii suplimentare 
la tel. 613685. (91193)

•  Vând apartament 2 
camere, parter, eventual în 
2 rate. Tel. 628698. (91185)

•  Societatea Gârant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea —•! 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, tere
nurilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

(90564)
u. «. • • *•—■* —•

«  Vând casă, gaze, garaj, 
grădină, Hunedoara, tel. 
054/711334. (0154)

•  Vând convenabil apar
tament 3 camere, ultracen
tral, modificări mari, tele
fon, cablu şi maşină VW 
Polo, neînmptriculat,- func
ţionabilă (preţ 400 000). Tel. 
717205. \  (0197)

•  Vând garsonieră, con
fort I, Cluj (Gheorghieni) 
şi cumpăr! .‘mărci. Tel. 
717282, 714135, după ora 
20. (1262)

•  S.C. Costa Rica 
S.R.L. Hunedoara, bdul 
Libertăţii, nr. l l  bis, 
(magazin Alfa), vinde 
en gros ulei import 
Grecia, la preţul de 
2550 lei. Tel. 715336, 
după ora 15. - (0200)

•  Vând televizoare co
lor şi alb-negru, pre
ţuri foarte convenabile. 
Tel. 717094. (1263)

iw w w w iw w w wiw y»

Tel. 619213. orele 17—21.
• (91114)

•  Schimb apartament 2
camere central cu autodubă 
Diesel. Informaţii 617846, 
611664. ' (91174)

•  Schimb apartament 2 
camere cu două garsoniere, 
său garsonieră plus diferen
ţă, Brad. Informaţi) 618876.

(91197)
•  Schimb apartament 3

camere, confort I, cu gar
sonieră, tel. 720851 (1267)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Agenţia imobiliară e- 
laborează proiecte con
strucţii lucrări mecanice şj 
asigură execuţia proiectelor 
elaborate. Deva, tel. 623201.

v (91130)
•  Meditez sau pregătesc

lecţii cu elevi din clasele 
I—IV. Tel. 614077. (91157)

«  Asociaţia de Locatari 
nr. 121. Deva angajează ad
ministrator şi personal pen
tru curăţenie. Tel 623207, 
orele 15—22. (91133)

•  împrumuturi în lei la
Casa de Amanet, Simeria; 
zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721. (91136)
- m Căutăm pensionară pen

tru un posţ de vânzătoare. 
Tel. 625735, orele 8—19.

(91035)

D E C E S E ............  i 1
•  Cu nemărginită

•  Cu adâncă durere, durere, soţia Elena,
fiii Şi nurorile anunţă fiica Lia, fiul Luţu.
încetarea din viată a anunţă decesul drago-
celui' care a fos* lui lor
* LEONT1N PAVEL

VISLOVSCIII BADINSCm
înmormântarea va a- înmormântarea are loc
vea Ide duminică, 2 astăzi, 1 octombrie, ora
octombrie, ora 14, la' 14, de la Capela Orto-
Cimitirul din str. Că- doxă din str. Eminescu,
lugăreni Deva, de la Deva. Dumnezeu să-l
Casa Mortuară. odihnească în pace!

(91194) (91190)

S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTIE 

Str. Codrului, nr. 24.

Vinde prin licitaţie următoarele:

•  autocamionctă TV 14 C, an fabricaţie
1987;

1986;
autoturism Dacia HUO, an fabricaţie

•  Vând convenabil apar
tament 3 camere, ţel. 
716438, după ora 16. (1484)

•  Vând computer şi te
levizor Color, tel. 717982, 
după ora 18. (1235)
, •  Vând Opel Ascona, ne
înmatriculat, sau piese 
schimb. Tel. 715953. (1267)

•  Vând garsonieră con
fort I, informaţii pe bdul 
Dacia, 6, bloc B 3, ap. 30, 
zilnic între orele 16—20.

(1268)
•  Vând apartament 3 

camere. Hunedoara, : bdul 
Dacia, nr. 1, ap. 21. (1269)

•  Vând urgânt aparta
ment două camere, Nădăştia 
de Sus, tel. 714250. (1253)

•  Vând garsonieră Ha-* 
nedoara, Cerbului, ' bloe 
B 1, ap. 60. tel. 723438

(1259)
•  Vând urgent garso

nieră confort I, convenabil, 
Hunedoara, Munteniei. In
formaţii tel. 714395. (1261)
. •  Vând urgent aparta
ment 2 camere, patru mi? 
lioane, - Hunedoara, bdul 
Dacia, bloc V 1, ap. 61.
‘ , (0194)

: ÎNCHIRIERI
- •  Ofer spre închiriere a- 
. parlament două. camere ul- 
’ţ tracentral. Deva, Decebal, 

bl. 22, sc. O, ap. 54, tel. 
611619. (91156)

•  Caut pentru închiriere
garsonieră parter sau etaj 
I, Deva, exclus Micro. Tel. 
661296. (91159)

•  Caut garsonieră pentru
închiriat pe termen lung. 
Tel. 618258. (91126)

•  Caut, apartament două
camere nemobilat, central, 
pentru închiriere pe termen 
lung Informaţii tel. 625586, 
orele 8—16. ' (91189)

SCHIMBURI 
‘ DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) aparta- 
. ment două camere, cu . trei
camere. Tel. 616036 1

•  Schimb apartament' 4 
camere Câmpia Turzii, cu 
apartament 3—4 camere 
Deva. Tel. 614379, Deva.

(91118)
•  Schimb garsonieră con

fort I Gojdu cu apartament 
2—3 camere, zonă centrală.

•  Firma Neos Phoe-’ 
nix organizează con
curs de preselecţie 
pentru dans modern cu 
contract în Grecia, în 
data de 3 octombrie: 
1994, ora 12. Vârsta 18 
ani. Relaţii în sala da 
balet a Casei de Cul
tură Deva. (90842)

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Turcia, duminică, 
2 octombrie, 50 000 lei; Po
lonia, 9 octombrie, 40 000 
lei. Tel. 612166 şi 714352.

(90828)

DIVERSE '

•  S.C. Şerban Impex
S.N.G. Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţuri
lor cu 120 la Sjptă, începând 
cu data de 1 octombrie 
1994. ' (91160)

•  Societatea” comercială 
„Start CATV“ S.R.L. Hune*,' 
doara anunţă intenţia de 
majoră re a tarifelor, înce
pând cu 1 ' noiembrie 1994.

(1256)
•  Societaţea comercială

„Transilvania Trust CÂTV** 
S.R.L. Hunedoara anunţă 
intenţia de majorare a; ta
rifelor. (1257)

•  Muzică pentru suflet,
muzica nunţi, te t 711953; âs " 
rele 18—21. (1370):,

COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită durere 
amintim celor care au cu
noscut-o că azi se împli
nesc 6 săptămâni de la in
credibila dispariţie, într-un 
tragic accident, a bunel 
noastre soţie şj mamă

ANISIA MOLDOVAN
Comemorarea, duminică,

2 octombrie, la Zlaşti, O 
vom purta mereu în ini
mile noastre îndurerate. *

(0193)
•  S-au scurs şase săp

tămâni dc durere, lacrimi 
şi dor de când moartea ne
miloasă l-a smuls dintre 
noi, într-un tragic accident, 
la numai 34 ani, pe dragul 
nostru

IONEL MEDREA
Mama Valeria, sora Do
rina, cumnatul 'Dorin, ne
potul Alexandru. (91165)

•  alte mijloace fixe a căror listă sc va 
putea consulta la sediul societăţii — tel 641250; 
641670/256-

Licitaţia va avea loc după 15 zile de la a • 
pariţia anunţului şi in continuare în fiecare 
miercuri, până la lichidare.

FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA — 
MINTIA

Strada Şantierului. Jir. 1. r

? Vinde prin licitaţie AUTOCISTERNA SR ţ 
132, in ziua de 6. 10. 1994. Pentru înscriere şi ţ 
depunerea garanţiei de participare la licitaţie,  ̂
solicitanţii se vor adresa la tel. 054/611150, in: 
terior 227, |

ţ

S.C- „CORATRANS** S.A. DEVA \

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor . 
pentru serviciile prestate publicului călător si ; 
celorlalţi beneficiari, începând cu data dc 1 no- ţ 
iembrie 1994.

' - -■ - *
ţ

M ETROPOL S.A . DEVA
Face cunoscut onoratei clientele că, înce

pând cu data de 21.09.1994, se pot din nou con
tracta

„Asigurări dc asistenţă medicală şi pen
tru relaţia GermaniaH în lei sau in valută.

Asigurările sc pot încheia :
•  La sediul din DEVA, str. M. Eminescu. 

bl. C/2, sc. D, et. I, ap. 45, tel. 627995
•  La Oficiul dc turism „SARMIS" S.A. 

Deva, tel. 613173
•  Oficiul de turism „CORATRANS1* S.A. 

Deva, tel. 616312
•  Permanenţa „METROPOL" Deva, tel. 

623207, 627682, la orice oră din zi sau 
noaptea (urgenţe).

S.C. ARDELEAN S.R-L. DEVA

O hârtie igienică — 156+TVA

•  detergenţi — 975+TVA

Deva, str. Horea, 172, tei. 618879 (90840)
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