
Intrarea în biserică
Cete cincf Orbitori în

chinate, în decursul anu
lui, Maicii Domnului sunt 
tot atâtea perle pe care 
ortodoxismul le preţuieş
te şi le cinsteşte. Maria 
eră fiica lui Ioachim şi 
si Anei din neamul lui 
David, ce trăiau în ora
şul Nazaret din Galileea. 
Doi oameni drepţi şi te
mători de Dumnezeu, ce 
duceau 6 viaţă cinstită. 
Neavând copii, rugăciu
nea lor a fos"t ascultată

de Dumnezeu. Aşa s-a 
născut Sfânta Fecioară 
Maria, rod al rugăciunii, 
nădejdii şi credinţei lor.

La împlinirea a trei 
ani de la naşterea copi
lei Maria, părinţii au 
luat-o şi au dus-0 Ia 
biserica cea mare din 
Ierusalim, unde au încre
dinţat-o arhiereului Za- 
haria. Aici a petrecut 
Fecioara Maria până Ia 
vârsta de 14 ani, înde- 
letnicindu-se cu lucru) 
mâinilor şi cititul Sfin

telor Scripturi, ha 14 
ani trebuia să fie în
credinţată cuiva, care 
să-l poarte de grijă, în
trucât părinţii 'săi mu
riseră. Se spune că ar
hiereii au ţinut sfat şi, 
luminaţi de Dumnezeu, 
au încredinţat-o unui 
bărbat fără femeie din 
neamul Iui David. Aşa a 
ajuns dreptul şi bătrâ
nul Iosif, a cărui soţie 
murise şi cu care a avut 
cinci copii, s-o întreţi
nă pe Maria.

Praznicul Intrării Mai
cii Domnului în Biserică 
ilustrează rostul şi în
semnătatea bisericii, lo
cul prezenţei lui Dum
nezeu în viaţa noastră 
creştinească.

Intrarea în Biserică a 
Maicii, Domnului o prăz- 
nuim în fiecare an, la 
data de 21 noiembrie, 
fiind una dintre sărbă
torile de profundă recu
legere, - de comuniune cu 
noi înşine şi cu Dum
nezeu.
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Ne bucură de câte ori 
oamenii — cititori ai zia
rului nostru'— vin către: 
noi cu încrederea că • 
vom aruncă lumina ade
vărului asupra probleme
lor cu care ei se con
fruntă. Fiecare om ăre - 
însă' adevărul lui şi doar 
pe acela l-ar dori con
firmat prin confruntare cu 
alte*' opinii sau puncte de 
vedere. Adevărul, . cel 
de ’neconibătut,' este .însă 
doar unul singlir, şi nu o 
dată, la cercetarea amă
nunţită a faptelor, . el îl 
pune în imposibilitate de 
replică pe -cei individual.

Câtă patimă omeneas
că şi câte pătimiri a pu
tut să scoată la : supra
faţă noul — şi în acelaşi 
timp străvechiul — drept 
de proprietate asupra' pă
mântului, era greu .: de 
bănuit în firmă cu cinci 
ani. Tot o problemă ' cu 
pământul şi cu profitul pe 
care trebuie să-l aducă 
dreptul de proprietate a- 
supra lui ne-a prezentat 
nu de mult şi dl Oliviu 
Steţiu, din satul Tâmpa, 
al comunei Băcia. Iată

Şl PĂTIMIRE
în"pgzuraat adevărul dom
niei'sale: -
‘Liv dezmembrarea G.A.P. 

.cţiiî .isat'-.‘.şi' punerea în a- 
pîicare a Legii fondului 
funciârj " o parte dih pa- 
menii-, satului Tâmpa şi-au 
luat în stăpânire si valo
rificare pe cont propriu

prezentând * -statui săd- 
defuncte asociaţii inter-- 
cooperatiste:'

Acestea , din urmă au 
devenit S.G. Simior , S. A. 
Simcria, cu obiect de ac
tivitate creşterea şi fn- 
grăşarea berbecuţilor şi 
respectiv S.G. „Sansere**

ANCHETA SĂPTÂMÂNM

Sâmbătă. 19 noiembrie

•  Au trecut. 322 de zile 
din an r ău mai rămas
43;

• Sf. Prooroc Avdie ; Sf. 
Mc. Varlaam;

•  75 de ani de la moar
tea lui ALEXANDRU 
VLAHUŢA (n. 1858), 
scriitor şi , publicist 
român;

• 82 de ani de la naşte
rea savantului ame
rican de origine ro
mâni» GEORGE PA- 
LADE;

• 1837. S-a născut, la 
OenSHŞ, ARON DENSl- 
SIANU (m. 1900), poet 
şi critic literar.

pământurile. Altă parte, 
<le care se situau , mulţi 
dintre cei ce aveau pă
mânturile cu care intra
seră în colectiv, cuprin
se în' forme -de asociere 
şi . producţie diferite de 
fostul C.A.P., şi-au con
stituit o asociaţie în 
fruntea căreia i-au..pus pe 
aceia dintre ei în care a- 
veau mai multă încrede
re. Comitetul acesta era 
mandatat să reprezinte in
teresele proprietarilor de 
.pământuri în raporturile 
cu foştii proprietari, _re-

, Duminică,
20 noiembrie ' !

•  Cuv. Grigorie Deca- ) 
politul; Sf, Mc. Dasie ;

•  1907. S-a născut Ml 
HAI BENIUC, scriitor;'

• 1912. S-a născut LE-. 
TlŢIA PAPU, scrii
toare;

• 1921. S-a născut DINU
PILLAT (m. 1975),
scriitor.

Luni, 21 noiembrie
• Intrarea în biserică a 

Maicii Domnului (Dez
legarea la peşte);

•  300 de ani de la naş
terea marelui gânditor 
şi scriitor iluminist 
francez VOLTAIRE 
(m. 1778);

• 1784. împăratul Iosif 
al M-Iea ordonă ini* 
buşirea răscoalei de 
către armată;

• 1871. S-a născut ILA- 
RIE CHENDI (m. 1913), 
critic literar român

- de' orientare semănă- 
toristâ.

Sântandrei S.A., care se 
ocupă cu cultivarea le
gumelor de seră sau de
câmp şi a cerealelor.

Dl Oliviu Steţiu şi fiul 
dumisale, Jan Steţiţi, au 
proprietăţi -parcelate în 
diferite suprafeţe şi, lâ o 

.societate şi la cealaltă, - 
S.G. „Sansere" — zice 

dl Oliviu Steţiu — nu a 
respectat contractul în
cheiat cu noi. Am în a- 
sociaţie 8,84 ha de teren. 
Conform contractului în
cheiat cu această societa- 

'Irebuia să primesc 
sf

echivalentul a minimum 
1000 kg de grâu la ha şi 
hu am primit acest mi
nimum. ,. ,

întrucât fiul dlui Oli
viu'Steţiu. — Jan Steţiu 
— are animale de muncă, 
ar dori ca ambii să iasă 
din asociaţie şi să-şi lu
creze pământul pe cont 
propriu, dar se tot ter
giversează punerea în' po
sesie pe bază de titlti d» 
proprietate.

Dl Oliviu Steţiu îi mai 
acuză pe concetăţenii dur 
misâîe Ioari Ocolişan, Ioan 
Ghirilă, Marcu Milehti, 
Traian Petruţeşctf şi Mi- 
ron Biscărean că au dat 
la o parte comitetul aso
ciaţiei care era agreat de 
săteni şi s-au instalat dum
nealor în fruntea asocia
ţiei, deşi nu au pământ 
pe hotarul satului.

Nepătrunse sunt cără
rile talc, Doamne! Dar 
şi mai de nepătruns este

ION CIOCLKI •

fte; (Continuare în pag. a 2-a)

Zilele acestea ne-a 
parvenit o veste triştă. 
Cunoscuţii raportori ai 
Consiliului Europei, K8- 
nig şi Janssen, cei care 
inspectau cu scrupulozi- 
tate şi absolut nepărti
nitor România, au rămas 
fără slujbă. Oameni răi 
din Comitetul de Miniştri 
al Consiliului Europei, 
fără nici o milă faţă 
de bieţii raportori, fără 
să se gândească la tre
cutul, prezentul şi vii
torul lor, au hotărât că 
nu mai este cazul ca u- 
nele state să controleze 
ce fac alte state membre 
egale în Consiliul Eu
ropei, Şi cum nu mai 
este nevoie de monitori
zare, nu mai este nevoie

Konig sau un Janssen Ie 
întocmeau după că s« 
deplasau In ţara incri
minată şi-şi aplecau ure
chea la nemulţumirile 
unui Frunda, care între 
noi fie vorba, nu va fi 
niciodată mulţumit, ori
câte drepturi i-ar fi a- 
cordate. Ca apoi, oficia
lităţi din ţara „infrac
toare" să fie chemate 
să dea socoteală în par
lamentul de la Ştras- 
boiirg de ce i-au cerut 
lui Frunda şi îndatoriri, 
de ce nu-1 lasă să deni
greze ţara, de ce i se 
cere loialitate, de ce, de 
ce . . . î -.i o >; i o i  

De-acum încolo, potri
vit deciziei amintite, 
secretarul general al
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nici de raportori, 
se face că domnii

Aşa C.E. va transmite Corni-1 
K6- teţului de Miniştri toate» 

I . nig şi Janssen, cei care informaţiile culese în ca- j 
* la primul semnal al drul contractelor şi co- f 

vreunui Frunda de pe • operării cu statele mem- J 
la noi, săreau pe bâri- ' bre, iar _ .Comitetul, de |  
cade şi dă-i şi 'luptă Miniştri va încuraja sta-» 
până cădeau pe brânci şi tele membre prin dia-1 
rotunjeau un- raport pe log şi'.cooperare”'să ia* 
placul reclamagiului, au toate măsurile pentru a l  
devenit peste noapte '«»• Conformai ni sfntiitnl ' 
inUtili. Nu se ştie ce 
vor face de-acum înco
lo, dar şomeri nu ră
mân ei. Oricum, puţi
nă milă putea să le

I
se conformă cu statutul1 
consiliului. Se precizea-j 
ză. ' de asemenea, că In I 
ca/.ul când şe. impune o * 
acţiune specifică, Co-1 
mttetul de Miniştri va *

8 pagini •  100 lei

..acorde Comitetul de Mi- lua pajtru măsuri : să J
niştri ăl Consiliului Eu
ropei...

Lăsând gluma la o 
parte, trebuie să coş-; 
semnăm cu deplină sa
tisfacţie: decizia Comite

însărcineze-. secretarul 
general cu .0 misiune 'de J 
contact şi. informare sau J 
de conciliere: să for-1  
muleze un aviz sau o |

___  _T__  __  .. recomandare ; să trans- *
tului de Miniştri al Con- mită- «Hcomttnicarc Adtt-I 
siliului Europei de a nării parlamentare; să! 
desfiinţa discriminarea , ia toate deciziile confor-» 
existentă până acum în- me cU puterile sale sta- J 
tre statele membre ale tutare. |.
acestui organism euro- Să recunoaştem că o I 
pean, care erau împăr- astfel de hotărâre se im- ]!
ţite în ţări care monitor punea, ,............  f
rizeâză şi ţări monitori- In ce-1 priveşte pă> 
zate, adică între ţări Frunda, care anunţa cu» 
care' controlează ^TţârF—mUltă satisfacţie* câş tir-;*, 
care sunt controlate, defer mează să^ fim vizitaţi, |  
pentru simplul motiv că cât dc curând de ra-* 
sunt primite mai recent portoţâi - Os E.: şi pe cei j  
în C.E. Angajamentul doi rapprtQrî KSnig şi* 
pe care şi-l luau statele Janssen, le spunem eu J 
nou primite în Consiliul regret: Adio şi-.un prazi
Europei nu conta prea 
mult. contau doar ra
poartele pe care un

verde !

GU. PA VEL

BIOGRAFIA FEMEII : până la 30 de 
cronologie, după 30 de ani — mito-
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-. CULTURĂ DEVA
1:
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Sâmbătă; ora 18, Tea- , 
truî de Revistă Deva pre
zintă spectacolul cu „Ser
vus revista", atât de bi
ne primit de public la 
premieră.

Duminică, tot la Deva, 
de la ora 10, se reiţpesc 
pasionaţii cercului de fi
latelie şi numismatică 
spre a schimba impresii 
şi... timbre. Iar de la ora 
12 se deschide salonul de 
biliard. (M.B.)

MERGEM LA FOTBAL ?

Pentru amatorii de fot
bal avem câteva veşti bu-

Corvinul şi C.F;R: Cluj. 
Vega DC va din Divizia B 
va juca duminică, tot în 
fâţa propriilor suporteri, 
pe stadionulr „Cetate", în 
compania formaţiei Con
structorul „U“ Craiova şi 
avem speranţa că devenii 
vor confirma că sunt în- 
tr-o formă bună. în Divi
zia C, spectatorii din O- 
răştie (Favior), Haţeg, Că- 
lan, Aninoasa, Livezeni, 
Petrila pot să-şi vadă la 
lucru favoriţii. (SC)

JN CAZ DE URGENŢĂ...

... ştiţi ̂ cum să proce
daţi ? E foarte important 
să nu vă pierdeţi cumpă
tul, să formaţi numărul

lui pentru care se cere 
asisţenţă medicală (sal
varea), precizând cu toată 
claritatea adresa pentru 
â nu se pierde timp în 
căutarea bolnavului. E 
bine dacă cineva din fa
milie este disponibil să 
coboare în. faţa blocului 
(a locuinţei) şi a-1 conduce 
cât mai urgent la bolnav 
sau accidentat — pe me
dic. (SC) -

„SALO ANULE 
BIBLIOFOR"

In ultima zi a „Saloa
nelor Bibliofor", la Libră
ria „Ion Creangă" din Pe
troşani are loc sâmbătă 
lansarea unor curţi şi lu
crări pentru şcolari, pre
zentate de dl Constantin 
Deheleanu, directorul fi-

diturii Concordia Nova, 
iar la Librăria nr. 33 — 
a casetei audio scoasă dc 
firma Poker. La casa Căr
ţii din DCva se desfăşoară, 
Tombola Bibliofor, ce va 
oferi premii în cărţi, ju
cării, casete audio. (M.B.).

PENTRU 
AUTOMOBILIST l

Automobiliştii ce se a- 
fiă în trecere prin Deva, 
Hunedoara sau Petroşani 
şi li se întâmplă un "necaz 
cu maşina sau cei care 
doresc să-şi remedieze a- 
numite defecţiuni la' a- 
utoturisme înainte de a 
porni la drum o pot face . 
apelând la serviciile ate
lierelor de reparaţii ale 
A.C.R., ce sunt deschise | 
şi sâmbăta şi duminica 
între orele 9 —18. (SC) -

ne. Sâmbăta, începând de de telefon al salvării • 
la ora 11, hunedorenii pot G11313 sau 961 —anunţând 
viziona o partidă ce se clar despre ce este carac-
anunţă atractivă între teristic în starea bolnavu-
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Atentat la securitatea i
...SAU isprava . unui 

căpitan ia ceas de seară. 
Deva. 14 noiembrie 1994. 
Orele 29,30. Un oraş a* 
pcoape liniştit. Pe strada 
1 Decembrie, un autotu
rism Renault 20 LS, cu 
numărul de înmatricula
re 2117 SQ 28, şerpuieş
te dezordonat, Ajuns in 
dreptul magazinului „Fla
mingo", autoturismul ia 
o traiectorie curioasă, a- 
poi se izbeşte de gratii
le laterale ale acestuia. 
Geamul cedează. Siste
mul de alarmă ţipă dis
perat. „Concertul** de
clanşat de dispozitivul 
antiefracţie adună tre
cătorii din zonă.

Furios de nereuşită, 
conducătorul Renault- 
ultli struneşte caii pu
tere, izbindu-se din nou 
de gratiile magazinului. 
Lipsită de succes» ten
tativă omului de Ja vo
lan este dublată de un 
Viraj dreapta pe in
trândul din imediata 
vecinătate, ca apoi fina
lul cursei să fie consem
nat in spatele Poştei, 
mai precis în tamponul 
unui autoturism Dacia 
1300. -

Alertaţi de cele în
tâmplate, dar mai ales 
de sistemul de alarmă al 
magazinului, o mare de 
oameni se adună fn 
preajma „cascadorului".

Discuţiile oscilează de la I 
grup la grup. Intr-un ’ 
sfârşit ,omul este scos | 
de la volan. Echilibrul J 
său suferă cumplit- Abia j 
se ţine în două picioa- I 
re. Un damf de alcool j 
îţi taie respiraţia. Că- | 
teva voci strigă : „La •> 
poliţie cu ell Să piâ-1 
teascăr „Ce-să plătească, * 
ripostează o altă voce. I 
E poliţist**. E căpitanul J 
Petru Mlhuţîu, de la » 
Hunedoara t i!

... Nu ne-am propus j 
să comentăm cazul, pen- |  
tru că o asemenea si- j 
tuaţie te lasă fără cu-{ 
vinte, ţinând seamă de * 
personajul acţiunii. Ci I 
doar de a reda câteva; 
dintre „aprecierile*1 a- t 
sistenţei: „Ce s-ar fi * 
întâmplat dacă era o oră > 
de joacă a copiilor ?** I 
„Legea este lege, dar nu J 
şi pentru cei care tre- I 
bule s-o aplice ?" „Ce » 
conţinut de alcool are in I 
sânge de nu se mai poa- j 
te ţine pe picioare ?“ *. 
„Uite pe cine plătim să I 
apere statul de drept ?**. * 

Dar, cum pentru in- I 
stltuţîa Poliţiei şi pen- ;  
tru cea mai mare parte |  
a lucrătorilor săi avem J 
tot respect#, ne oprim > 
aici cu relatarea neplâ-1 
cutei isprăvi a ofiţer## J 
Petru Mihuţîu.

CORNEL POENAR j

SÂMBĂTĂ,
19. XL 1994

9,09 Emisiune în re
luare ; li, 10 Videotext;
18.00 TELE 7 abc * 
Raff — show ; 19,00 Film 
Serial •  Casa din prerie;
19.50 Clip VIVA; 20,00
La est de vest; 21,00
Ţara nimănui ;2l,05 Clip 
VIVA ; 2M0 „Ani avut
14 întâlniri cu Nicolae 
Ceauşescu" •  Interviu cu 
Titus Popovici; 21,40
Clip VIVA; 21,55 Film 
serial •  Croazieră di 
lux; 22,45 Clip VIVA;
22.50 In ndesMd lucruri
lor ; 23,20 Fttin artistic, 
„Mai «va C#-n basme" 
(SUA, m i h  iM  Video
text.

DUMINICA,
20. XI. 1994

10.00 Emisiune în re
luare ; 17,05 Videotext;
18.00 TELE 7 abc •  Do
cumentar ; 18,30 Lîber să 
alegi; 19,30 Clip VIVA;
19.35 Film serial •  Casa
din prerie; 20£5 CUp
ViVA; 20.3# Documentar 
o Radiografie britanică;
21.00 Fflm serial •  V«-
80*4 2tăO „roiwunismul 
— perspectivă critică";
22.35 Clip VIVA ; 22,40
staruri pemm totaeatma;
23.00 Fitan artistic. Punct 
Urnită (SUA, 1989); 0,3# 
VJdeotext.

LUNI, 21. XL 1994
9.00 Emisiurie ia ii* 

luare; 15,30 Videotext;
18.00 Deschiderea emi
siunii ; 18,05 Desene

animate: Peter Pan,-10,30« 
Avanpremiera filmelor;! 
Publicitate; 1637 Muri-J 
că; 4M7 Dlocumen 
în serial; 19,15 TELE7! 
abc ; •  Documentar; J
„Jocul cifrelor"; 19,45* 
Clip VIVA ; 19,55 Inter»! 
zis bărbaţilor; 20,55 Clip] 
VIVA; 21,00 Ţara noas-• 
tră; 21,05 VIVA TELI' 
7; 22,05 Film serial «* 
Croazieră de lux ; 22,55 •
Staruri în concert; 23,20 î 
DEVASAT — Film ar-J 
tîstic ; 1,00 Videotext.

SAMBAtA,
19. XI. 1994

0,00 V.O.A. Europe; 
0,00 BBC; IfiO Cafelu- 
ţa de dimineaţă; -8,00 
BBC; 8.39 Muzică popu
lară; 9,00 Cafeluţa As 
dimineaţă; 10,00 Fui 
GaW ; 12A9 Adolescen
ţa; 14.00 BBC; 14J0
Muzică; 15,09 Ziua a Vl-a;
18.00 BBC; 19,0# Ziu#
« VKa (U); 21 A» BBC ; 
21,30 Muzică; 22,00 Dis- 
«O; 23,00 Ediţia
dală •  Campb .....
Mondiale de Gimnastică.

DUMINICA. ...
20. XI. 1994

0,00 V.O.A. Europe; 
0.00 BBC; 7̂ 90 Dedica
ţii muzicale; ,8.00 BBC; 
8,3# Mutici populâflţ:
9.00 ' Amfiteatru; WM
Ritmuri duminicale; 11,00 
TOP VOA Europe; l4po< 
BBC; 14,30 WeeJt-end
radio; 18,00 BBC; 
M'eek-end radio;
BBC; 2130 Lowe
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(Urmare di» pag. 1)

hăţiş# pe «are M  a m i 
in ţară Legea fondului
funciar şi mo-
dul cum « fost «4 Înţe
leasă şi aplicată. De Un
de trebuia să fie o lege 
a reformei în ăgrîc#tură 
şi îh proprietatea asupra 
pământului, unii au în
ţeles s-o transforme in- 
tr-o lege a feteau rării 
capitalului funciar» ad- 
ittergfil. Bă fnâl Voalat 

s-au emis chiar pretenţii 
a refacerea marilor mo
şii, asa cm* arătau îna* 
nte de război, uitentitos* 
ă peste starea de fapt 
le ajunci s-au aşternut 
•ealităţile de necontestat 
şi de nelnlăturat a a- 
uroapte 50 de ani de so- 
ieţato totalitară. Dar si 
•evenim la treburile noas
tre. •,

La primăria din Băeia, 
mpţeunâ eu dl CoiWtăh* 
in Florea, primari re* 
onstituim totalul proprie- 
âţilor dlar OUyîu şj Jan 
iteţiu, aşa cum aii fost 
de atestate de comisia 
omunală pentru * aplica* 
•ea Legii fondului fu n .  
iar : ? ha şi 83 de ari, 

.y-«r O parte din acest pâ* 
nănt se află la St C. 
Sansere" 9,A., alta la 
;.C, „Simior" SUV., iar 
Ita o lucrează dumnealor 
a producători individuali 
— spune dl primar. Este 
devărat, unii dintre ce

tăţenii satului ar vrea să 
iasă din asociaţie. Nu a- 
veţn nimic împotrivă. Dar 
pentru asta ar Urma şă-1 
punem in posesie pe par
celele pe care sunt pro
prietari, iar topograful 
repartizat comunei noastre 
de o.CQ.T, a fost ţnutat 
la .Vâlcele. Dl Oliviu Sie-
ţiu este m m *  dificil.
Dumnealui reclamă şi pro
prietăţi la care nu are 
dreptul. Are pe la noi o

PĂMÂNT $1 PĂTIMIRE
reclamaţic de Ia O soră a 
dumisale căreia deşi avea 
şi dânsa drept de pro
prietate în comuna m da 
nu i-a dat hi mic din pro
dusele sau din banii pe 
care i-a primit pentru 
pământ# din asociaţie.

în respect# faţă . de 
adevăr, trebuie să arătăm 

în legătură cu această 
eavâ dintre ftaţi, dl 

fi. rfe spunea că sera 
dumisale dW ia Hunedoa
ra a decedat de inimă 
rea, eă na i $-a făcut drep
tate to teg&turâ cu drep
turile sale de la Mda.

Nu este adevărat, mai 
spune dl .primari că cei 
care reprezintă asociaţia 
Mi comitet ou au pământ 
în comună, în asociaţie. 
Toţi au, dor dl SteţiU le 
Contestă drept# de .pro
prietate.

Am întrebat-o pe dna 
inginer Dană SoecioV* 
schi —- şefa Fermei Băeia 
a s.C. „Sansere" . Sântan- 
dreî, feritsâ fii* ţar» drtli 
Oliviu şi Jan Steţiu au 
pământ;

— Spuneţl-ne, vâ ru
găm, cât pământ au cei 
doi Ia dv. în asociaţie şi 
dacă aţi rămas în restan
ţă faţă de dumnealor cu 
drepturile ce li se cuve
neau ? ' .;

— Potrivit măsurătorilor 
făcute de topometru, pe 
parcelele pe care se de
clară proprietar, dl Oli
viu Steţiu are in asocia
ţie 18 ari de teren, f i#  
dumisale are mai tn#t 
pământ în asociaţie şi nu 
am avut cu dumnealui 
nici un fel de discuţie, 
nici Î« privinţa supfufe- 
ţelort nici în etşp'- A drep
turilor pe care le-a pri
mit de la noi în 499? ţi 
1994. Cu dl Oliviu Ste
ţiu însă avem I-am dat. 
drepturi pe atâta pământ

cu .cât a ziş că intră în 
asociaţie, dar când s-au 
făcut măsurătorile 
rezultat că i-am dat 
duse pe 43 de ari fii 
Pentru acestea trebuia să 
ne plătească munca şl 
sămânţa, dar «Hui ml ac
ceptă să plătească. Dacă 
vrea să iasă din asocia
ţie poate s-0 facă ime
diat ee vine topometrul şl 
comisia să-l pernă in po
sesiei Dacă dumnealor 
cred că muncind pămân
tul individual vor pro
duce thai mult decât pro
ducem noi...

Aceeaşi întrebare i-am 
adresat-o şi Ai# ing, 
Romulus Tot, directorul 
&C. „Simior" S.A< Si- 
meria. ■ , - -

„La noi in societate — 
spune dl director — dl 
Oliviu Steţiu este în
scris CU 1,16 ha, iâf R# 
d-1# cu 3,05 ha- întrucât' 
au optat să le plătim bani 
în loc de recoltă, au pri
mit 229 6B0 lei, respectiv 
603 900 lei. DL Q. fi. are 
pretenţia că Întrucât firma 
noastră face export cu 
berbocuţii îngrăşaţi de 
noi, să*i plătim dreptu
rile In valute. Noi pe 
pământurile asociaţilor 
cultivăm furaje şi cu fu
raje nu facem export. O 
mică parte din pământ# 
pe care a declarat că-l 
are ia noi în societate, dl 
Steţiu îl munceşte pe cont 
propriu şi-J recoltează doar 
pentru dans#, dar n-am 
mal zis nimic. Dacă (fe
reşte iasă din asocia
ţie, poate să o facă ori
când.

Acestea ar fi, în liniiSft t fn S T A
trivit diferitelor surse 
de informaţii — declara
ţie proprie, extrase de 
carte funciară, documen-

IN MECIUL RETOR A I CADEŢILOR

H unedoara -  Gorj 3-1

te eliberate de Comisia 
pentru Legea IS, contrac- 

! te încheiate eu s.C. „San-
sero“ Sântandrel, m #«-
râtori efectuate Pe teren 
de topometru, — total# 

’ proprietăţilor celor doi 
nu este idClodate acteăţfi, 
el „jCacă** de la 5 fia şl 
ceva până |« aproape »  
hai Dl 0 , fi. Insă are 
treabă doar CU S.C. „Sări
seră". Şi âfe pentru că 
în 1993 â teirflCiat con
tract cu dumnealor, în
scriind la suprafaţă adu
să In asociaţie aproape 0 
ha de teren, împreună cU

asta- suprafaţă .. ..... 
la S.C. „Simior" Simcria. 
Alţi bani* altă distracţie 

Ave român# o vorbă 
de duh î ,iGWe rin deschi
de ochii deschide punga". 
Cel ce au încheiat şi âu 
semnat fit 1993 ccsntrite- 
te oU cei doi Steţiu, 
fără a face fie şi pe ba
za declaraţilor dumnea
lor 0 minimă evaluare a 
parcelelor declarate ca in
trate îi» asociaţie, ar tre
bui să tragă scurta. Căci 
dl Oliviu Steţiu ştie să-l 
joace ; „Aţi avut contract 
că de pe 8,64 hâ dă pă
mânt (vorbind doar de 
contract# încheiat pe 
numele f i# #  — n.n.) ne 
veţi da cel puţin 100# kg 
grâu echivalent la • hec
tar, Ne-aţi dat? Nul" 
Şi nu i-au dat, pentru că 
suprafeţele sunţ altele, 
mai mici. Dar in faţa jus
tiţiei, „actele vorbeşte 1". 
Cât despre ieşirea celor 
doi din orice formă de 
ssce&îţ nu iatelegsm dv'
ce consiliul local Băcia â 
tot tet^iversat-o. în de
finitiv flecare eSte liber 
sâ facă da proprietatea 
sa cum socoteşte că-i va 
%. Btel avantajos, efid
mintea de pe urmă tot 
vine ea odată.

Meci# rfetur . dintre se
lecţionatele cadeţflor din 
tadeţele Hunedoara şi 
Gorj, iu a avut loc fi» 
cădrUl calificărilor pe 
ţară şi depistarea tine
relor talente, a început 
cU Ş ore attirriera {fi. 
Gazdele nu s-au prev#at 
de prevederile regulamen
tului : şi au aşteptat cu 
^ d a re  pe oaspeţi, care 
dăduseră un telefon că 
filtârzic. „Pentru tineri 
e foarte important să 
joace, să se confrunte 
cu cât mai mujB adver
sari, decât sa câştige 
prin neprezentare la 
timp" — ne dedafa an
trenor# gazdelor, prof. 
Mircea PătraşcU.

Selecţionata judeţul# 
Hunedoara a Irtceput 
foarte bine joc#, deşi 
teren# fii al Corvinu- 
Idi) a fost deşt# de greu 

ceva probleme
L w & m

a picat deşt# de repei 
'■A#-'......fidPâ: jAteya in
cursiuni ale înaintării 
hunedorene la poarta Oas
peţilor, în minut# 4, un 
«părătt» al ...............*

Gorj## comite henţ fit 
careu şi lovitura de la 
11 m este executată im- 
parnbil de Mateica; 
1—6. Dominarea tine
rilor hunedorenl conti
nuă. Văleanu, GWura — 
ce s-au remarcat prin 
câteva curse spectaculoa
se si două pase de gol 
— Miithţ Florea Şi Ma- 
teica pa» la încercare de 
mult# ori apărarea OBS- ţ 
peţilor. In min. 2flţ o i 
excelentă pasă a fiii 
Ghiura II pune în cwsă ţ 
pe Erdel, care intră în 
careu şi cu un . şut su
perb învinge din nou pe 
portar. 2—0. Nu trec 
decât 8 minute şi gazde- 
lfi majorează scorul la 
24.0, prin. Muth.

După pauză, oaspeţii 
Opun o rezistenţă • mai 
mare şi în timp ce la 
gazde se efectuează nu 
mai puţin de 5 schim-
hări, c*deţi» din '«*•
Jiu reuşesc doar înscrie
rea g##ui de onoare la . 
o lovitură de la II lin* 
âcorda» de ari#f« w 
mtn. 09. 1-

sabin CEBBP

•  DIVIZIA NAŢIONALA •

miercuri,
Gloria Bistriţa 

V. — F.G-

REZULTATELE etapei a Xll-a,
16 noiembrie: F.G. Naţional —
3—1; Rapid — „U“ Cluj-N. 2—0; V.TA 
Maramureş 1—0; Inter Sibiu — Steaua 1—0; Elec- 
troputere — F.C. Argeş 6—0 ; fo r tu l St Ud. —■ Ceafi- 
lâ#  P.N. 1—2; F.C. Far# — F.C. Braşov 2—2; 
Petrolul — Dinamo 1—6; Oţel# % Univ. Craiova 
2— 0.

CLASAMENTUL
1. p.0. Naţional 12 8 1 3 2i—1#
i. Rapid 12 8 1 3 3#«-t#
3. Steaua 12 6 4 2 2t— 8
4. Inter Sibiu *2 7 2 4
5. Ceahlăul F. N- »2 « 3 3 2»—»î
6. F.C. Argeş 12 # 2 4  14—26
7. Petrolul Ploieşti 22 I U  *#-17
8. Univ. Craiova '  12 6 3 4 17—13
9. Dina## t l  3 2 5 21—27

10. Gloria Bistriţa f* 3 23  2#—21
i t . ' Oţeiol Galaţi «2 4 3 5 *8—2*
12. P.C. Farnl «2 4 3  « 15—29
13. Cluj-N. 12 4 2 4  *2—18
14. U.T. Ara# El 3 2 7 *0—20
t$. Electroputere I# 3 S 8 10—15 '
16. F.C, Maramureş 12 2 4 6 11—16
fi. F*C. Braşov 82 2 4 6 1—19
18. Sport# Stâd. «  2 3 7 8—16

S
22
82t*
'£ \
n
t t
15
15
*4

s
«MIETAPA VIITOARE (sâmbătă, 19 nov.): eforia 

Bistriţa — Ceâhlă#; F.C. Argef — F.G. Maţfitef 
nai; F.C. Maramureş — Electroputere; „U“ Cluj- ) 
Napoca — Inter; Stelate — « .T A ; ■ PwtMfetf —) 
Sport# stud. ; Dinamo — Oţet# Galaţi ; Univ. ‘ 
Craiova — F.G. Farul ; F.C, Braşov — Rapid, ţ

?;-■ e DlVlSSlA A2 •  jiul PetrOşa# — MKSettîîs) 
B. M. 4—0 ; Unirea Dej — ICIM Braşov 1—0; F.G. ţ 
Ielif  Craiova — C.F.R. Timişoara -fMfi Frtt. t*-i  
mişoara — Tractor# Bv. i—•; Meferom Braşov — / 
Corvinui HuniBdoara ®—0; C.F.H Cluj — Oax Me
tan Mediaş 6—3; daria  Reşiţa — Unirea A. I.
1— # ; F.C. Atletic Oradea — AS.A. Tg. Mureş
2— 1 ; Armătura Zalău -  CAM. Reşiţa 0—I.

clasamentul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poli. Timişoara 
Tractor# Braşov 
Gloria Reşiţa 
F. C. Corvin# 
Metrom Braşov 
AJLA. Tg. Mureş 
Gat Metan M. 
Jiul Petroşani 
IELIF Craiova 
CJT-R. Timişoara 
F.C.A. Oradea 
ICIM Braşov 
Unirea Alba Iuiia 
C.S.M. Reşiţa 
Unirea Dej 
C.FJt, Cluj-N. 
Phoenix B.M. 
Armătura Zalău 
jTTAPA VfiTOARE 

i i #  Petroşani;

14 11 2 1
14 8 3  3

8 1 5
7 3 4

14
14
14
14
14
14
14
14

34—10 
21— 9 
18—17
33—15

7 » 6 17—12
8 4 4 17—47

354 
27 
25 
24 
22 
82 
21g» 
20 
19 
19 
18 
17 
16 
12 
12 
6

(sâmbătă, 19 nov.): Unirea 
; Gaz Metan — OI. Reşiţa V

6 3 5
7 0 7 
# 2 6  
5 5 4

14 6 17 
14 6 1 7 

5 3 6
4 5 5
5 1»
3 3 8 
3 I I  
1 3 10.

14
14
14
14
14
14

19— 11 
#4—84 
82—15 
16—17
20— «8 
12—11 
10—14
9—1»

5-26

l i
Metrom Bv.; TO.

Phoenix — Armătura;
«WM

Tractor# Bră-
ţa — C A. Oradea; A.S.A. Tg. H. — 
ICIM — Poli
şov — I&Lif  Craiova.

Poli. Timişoara ;

-SJi. «#şi-
o*î;
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In dialectul romagnoi 
(din Romagna, care va să 

, Jt alia) amarcerd Sn- 
..." \n& Js.u aduc aminte* 
i e Jt ric î F II .1* îşi r '•> 
iuta av *4, în 137» unul 
îtatrc iilraeîf -a— i-en 

sporit celebritatea. Re
cent, la Timişoara, distin
sul om de cultură şi ex
perimentatul editor Ion 
Nîcoîae Anghel a înfiin
ţat « editură care. poartă:

: acelaşi nume. Sună b.ne 
şi, spre deosebire de alte 
edituri cu nume sonore 
dar cu roade minore, 
noua întreprindere a de
butat în forţă şi cu so
lide garanţii de seriozi
tate- Primele cărţi Ore 
ne-aa parvenit ou rigla 
Amarcord-ului, puse in 
vânzare la. librar iii „Ga
rant", inaugurează seră 
sau colecţii concepute e- 
vident cu funcţiile struc
turilor de rezistenţă pen
tru noua editură. . Pruna 
colecţie, intitulată „Sym- 
pozion", se deschide cu o 
importantă lucrare a lui 

, Nikelai Berdioev, Împără
ţia spiritului şi împărăţia 
cezarului. Filozof rus, 
unul dintre marii gândi 
tori ai ortodoxiei, Berdi- 
aev (IH74—1948) a fost 

’ profesor la Facultatea de 
filologie din r Moscova r 
până in 1920, când silit

tUM IKAPliNCT

AMARCORD
de bolşevici, a apucat ca
lea exilului, stabilindu-se 
l-i Pan.- Aici i--a desă- 
vârşit opera, o amplă şi 
ineitantă meditaţie asupra 
existentei individuale < ©n- 
sîderată dht perspectiva 
credinţei creştine. Lucra
rea de faţă, tradusă şi 
c^arnitatâ de dl- Ilie 
Gyuresik, este structu
rată în |urul ideii, veri- 
ficabilâ de altfel de - fie
care dintre noi, că 
istoria - lumii pot acţiona 
forţe iraţionale, poate 
acţiona ş  libertate tene
broasă, generând necesi
tate şi violenţă, dar li
bertatea Iluminată, forţa 
(Bviuă. acţionează şi ea, 
la rândul ei“.

O altă colecţie iniţiată 
de Editura Amarcord, 
inspirat intitulată .Scara 
nterioarâ* e sie Jedtca 

literatura autoreferenţiale, 
literaturii document: bio
grafii, jurnale, memorii, 
corespondenţă, gen care 
se bucură azi de. o ina- 
xirnă audienţă.Prim ul 
\ -l m l jt ii cţie it. 
tează Oglinda mării (a. 
nifttiri »- MSpredi) ar

tea lui Joseph Con rad, 
apărută io 1906. Conrad, 
prozator englez de origina 
polonă (1857—1924), pe 
numele originar Ju 
t\1  Peodor Kenrad ?!«■•«*- 
rriewsfcy, marinar - în
născut, a fost un roman- 
tie întârziat a cărui o* 
peri» ae particular«eaă 
prin urmărirea unor ti
pologii ce se . manifestă 
în condiţiile speciale - de 
d scipUnă ş> îndeplinire a 
istoriei pe care te ţineai 
pune spaţiul marin. O- 
gWnda mării va satisface 
fără Îndoială >, ele 
peramente fascinau te 
misţeral depărtărilor şi 
’c culoarea exotismuh . 
Le va găsi aici la un ni
vel al autenticităţii şi. al 
calităţii artistice pe care 
literatura comercială, „de 
consum", niciodată nu-1 
pot atinge.

A#; teta; dinadins la 
urmă excelentul volum 
al Iui Virgil Nemoianu, 
Arhipelag interior. Din
ii o <c: he şi rămur > - a 
familie dc rttetei ţăali
bănăţehî, cu un pronunţat' 
spirit’ ST solidarităţii de 
clan, Virgil Nemoianu

şî-a petrecut copilăria la 
Borloveni, pe Valea Al- 
măjului, şi la Caran
sebeş, tinereţea la Bucu
reşti şi maturitatea în 
exil, ca profesor la mari 
universităţi americane. A- 
mintirile sale, subintitu
late cu perfectă justffi- 
care „eseuri u <. ui d
listice", cuprind într-o 
veritabilă frescă de epocă 
anii 1940—1975, dec» co
pilăria şi tinereţea. In
tr-un spendit capitol, ul
timul, Metamorfoze. Un 
epilog provizoriu, este 
anticipată printr-o pri
vire panoramică virtuala 
carte care sperăm că va 
urma, cuprinzând matu
ritatea» anii cei mai pro
ductivi, dintre 1975 şi 
1989; petrecuţi în S.U.A. 
Arhipelag interior va ră
mâne cu siguranţă una 
dintre capodoperele me
morialistice ale literaturii 
noastre actuale.

Primele apariţii ale E- 
diturii Amarcord confir
mă impresia că în ulti
mul timp, literatura de 
substanţă se impune în
cet dar sigur în detrimen
tul literaturii „de con
sum". Viitoarele ei apa- 
riţii simt de aşte >lnt cu 
>*. interesul

RADU CIOBANU

fa

DIN TAINELE LIMBII
« Ascultare, s.f., acţiunea de a aseulta şi rezultatul 

ei; A fi (sau a sta etc.) sub ascultarea cuiva =  a fi în 
1 * » . b aut tatea u -> < ar1 •*. t «iva " gudu 

. inţă de supunere deplină faţă de biserică făcută de rao- 
n ueeniciţ făta k b a 1 *.» n.trâ în monahism;

1. Radu dă ascultare sfaturilor părinteşti.
•  Auscultare, s.f., examinare a organelor interne 

făcută prin ascultare cu urechea sau cu stetoscopul (fr. 
auscultation, lat. auscultatio, — onis):

1. Medicul foloseşte stetoscopul pentru auscultare.
Intercalarea sunetului şi literei U între sunetele şi 

literele A şi S din prima silabă a cuvântului ascultare 
Hă naştere celui de-al doilea cuvânt pereche-cu primul, 
auscultare, care este sinonim cu primul, doar cu unele 
mici diferenţe dc sens în anumite contexte.

•  Pinoiă, s.f., axul piesei de strung In care se fi
xează unul- dintre capetele piesei de prelucrat sau 0 u- 
neallă de prelucrare a piesei (germ. Finale):

1. Strungul are o pinoiă perfectă pentru prelu
crarea pieselor: ■ ' ' A."" '

•  Finulă, s.f., lamă metalică prevăzută cu o fantă 
şi care, montată In capetele un ut dispozitiv de forma 
unei rigle,- serveşte la detentanare», «prin vizare,.* di
recţiei aliniamentelor; pană mică, aripioară, aripă; fie
care dintre frunzuliţele care constituie o frunză c<>nv- 
pnsă de ferigă (fr. pinnule, lat piremla):
V,‘,V«,CJ’>VJVZZZrJYZZZZZiVIYi-Ci‘iYiVCi'WVSV.,iV.V

Un om intr-o earte

1 i < nul i- , rupt a pinoiă J it t t unzs o. feri ? 
Alternanţa O cu V in silaba a doua a cuvintelor 

ri-al* ş> pinul® mo ază seusur dif r e, după ciur t 
n “ir din «emptek ci te

VALENTIN BRETOTEAN
WftftftftUAftfiAAWVftAAftftVWyifiiiwmnirvii» » »~«WWWW»-

Scriitorul Badu Ciobanu, o prezenţă de presti
giu în cadrai „Salonului hunedorean a) cârtii".

Foto: FAVEL LAZA

Cunoscutul şi neobositul 
cărturar hunedorean Vie-' 
tor tsac, care ne-a oferit 
numeroase prezenţe edito
riale; toi- Ultimii ani; să- 
vârşeşte astăzi un act de 
justificată, pertinentă şi 
necesară dreptate spiritu
ală, 'editând sinteza selec
tiv ăa  celor mai valoroase 
secvenţe âte- operei unui 
mare luptător pentru uni
tate naţională şi asanare 
mot xlă, de j >. meleagurile 
Hunedoarei; este vorba 
despfe prcrfesorul, publi- 
cistui şi poetul Victor Un
gur dZlăşieanul, ale. cărui 
st r€ ipirltuale . v» 

crfertte cititorilor In lu
crarea „Naţionalism lu
minat, reformă teologică, 
©omori poetice", editaţi 
sub egida Cenaclului „Gân

direa Românească"
1994. ' - -  ■■■

Aplecat' cu răbdare, pie
tate şi competenţă asupra 
întregii game de scrieri 
rămase de la Victor Un
gur Zlăşteanul (1884—1970), 
Victor Isae a desprins cele 
mai semnificative aspecte 
ale acestora, ilustrat® prin 
cele trei capitole cardinale: 
„Naţionalismul luminat" — 
verificabilă lecţie de poli
tică In problema naţională; 
„Reforma teologică" — de
mers indiană privitor ta 
raporturile dintre religie, 
îndeosebi între catolicism şi 
ortodoxism ?! „Comori poe- 
tice*‘ — excelentă selecţie 
din creaţia poetică a ta
lentatului stihultor din 
Zlaşti, In Versurile* căruia 
străbat ecouri din marea 
poezie a lui Alecsandri,

Emincscu, Ct^buc, Goga, 
St. Q- Iosif ŞA-

Din „o ipitoleî* introduc 
tive" aflăm că Victor Un
gur Zlăşteanul face parte 
din stirpea neconformistă, 
efervescentă, visătoare dar 
şi realistă, mereu însetată 
de cunoeiştere şi afirmare, 
trăsături ce l-au însoţit în 
toate etapele vieţii petre
cute la: Zlaşti, Hunedoara, 
Orăştie, Alba Iulia, Sibiu, 
Cluj, Oradea, Budapesta, 
Vulcan, Moldova Nouă, 
Lugoj, Tulcea — cum măr
turiseşte In memorabilul 
catren: _Dar ţi eu sunt tot 
pe dueălStflr-acasă nu m- 
apueă,/ CSI mi-e frrea că- 
lătoare^Şi pustiul prea mă 
doare".

Pretutindeni a purtat

_ cu sine neliniştea spiritu
lui desăvârşit al. iubirii de 
oameni, devotamentul ab
solut pentru unitatea şi li
bertatea naţională, precum 
şi pasiunea pentru cântul 
binecuvântat al cuvântului 
— pe care le-a onorat cu 
trudă scrisului pus sub sem
nul locului drag şi neui
tat In care a răsărit — 
Zlaşti (Zlăşteanul).

Prin nobila osârdie de
pusă în realizarea acestei 
ample şi ilustrative lucrării, 
domnul Victor Isae —- zlăs- 
tean şi domnia sa —• a 
prezentat un om într-o 
carte, un om care a sf taţii 
locul obârşiei sale prin 
tot ceea ce spiritul său a 
lăsat posterităţii.

Prof. DUMITRU SUSAN

• . • *  . » . •

„SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRŢII*'

Radu Ciobanu, „Mic dicţionar
i te  c u l t u r ă  r e l i g i o a s ă "

Apărut la Editura „He- 
t , V din T>r*n jura „M 
cui dicţionar de cultură 
religioasă" împlineşte un 
gol în cultura noastră ge
nerală, un gol nu numai 
pentru lumea şcolii, ci şi 
pentru cea a maturilor, în
trucât zeci de ani maturii 
de azi au fost îndemnaţi 
să nu meargă şi să nu crea
dă în biserică, au fost să
răciţi de posibilitatea a- 
eţtmulării unor cunoştinţe 
religioase care să le îm- 
pMnească personalitatea- 
L nmintesf In U-Jfp ce. 

studiam filologia Ia Gluj, 
etan ni se „strecurau" in 
cursuri noţiuni despre Ve
chiul si Noul Testament, 
despre fantasticul ' poem 
„Cântarea Cântărilor", ma
nuscrisele de la Marea 
Moartă iară a >ir;- posi 
bilitatea să le citim. Cum 
atn rcwşit să leeturăm a- 
poî Biblia, găsită undeva 
într-«n pod neumblat al 
casei părinteşti, e o altă 
problemă. „Fără această 
dimensiune (cultura reli
gioasă — n.n.ţ, mărturi
seşte autorul lucrării, fas
cinantă şi vastă, cultura 
generală a oricărui om e . 
neîmplinită şi însuşi ac- 
esul inspri sensurile n 

funde sau subtile ale u- 
nei impresionante părţi din 
literatura, arta şi filozofia 
lumii, plină de, referiri şt 
aluzii la universul religiei, 
rămâne dificil j parţia
dacă nu de-a dreptul im
posibil,".

'îi i di .i 4* i » 
tm ţ •* i M̂Xisă", dcăluit de 
scriitorul Radu Cfebami, 
ne aduce in atenţie şi ne 

.-nur ri ni.a * 
proprii şi comune, ritua
luri şa slujbe săvârşite în 
biserică, noţiuni cum ar 
fi cele despre adevăr, ier
tate, credinţă, libertate, 
creştinism, fericire, curaj..., 
confesiuni creştine, mo
mente din viaţa omului, 
funcţii în ierarhia creş
tină. Ne este redată pe 

' scurt viaţa unor sfinţi, 
sensul Unor sărbători reli
gioase de peşte an. Cu
noştinţele noastre se îm- 

> bogăţesc cu precizări de- 
spre cetatea eternă a Ieru
salimului Galileea . în îi 
nai sunt redate inscripţii

şi rostiri Două dintre a- 
cestea rera să le aduvei: 
in atenţia cititorilor. Pri
ma: „Dacă dragoste nu a, 
nimic nu e“ cu care scrii
torul Marin Preda îşi în
cheie romanul „Cel mai 
iubit dintre pământeni- şi 
pe care mulţi dintre se
menii noştri o citează a- 
deseori. Iată şi explicaţia 
scriitorului Radu Ciobanul 
„Parafrază după cuvintele 
apostolului Pavel din în
tâia sa Epistolă către Co- 
rinteni". Iată şi fragmentul 
de scrisoare citat de scrii
tor; „Şi de aş avea darul 
prooroeiei şi tainele toate 
le-aş cunoaşte şi orice şti
inţă, şi de aş avea atâta 
credinţă încât să mut şi 
munţii, iar dragoste . nu 
am, nimic nu sunt Şi de 
aş împărţi toată avuţia 
mea' şi . de aş da trupul: 
meu' ca să ' fie ars, iar dra- : 
gâşte nu ară, nimic nu-mi 
* fese t ’ (î .%>>-,» r ţ. 
presie: „Lăsaţi copiii să 
’ «ri 1-. f  ine , întâlnită in 
o u ie î* «t i * I n  na 

nuale sau scrisă-pe pereţi 
de propagatorii-: comunis
mului şi atribuită lui Li- 
nin. Expresia redă în fond 
cuvintele adresate. de 
Iisuş. ucenicilor. Săi care 
îi_ certau pe copii pentru 
că se apropiau prea mult 
de El în timp ce propovă
duia. Expresie a dragostei 
de copii şi a 'încrederii ta 
puritatea, nevinovăţia şi 
viitorul lor. Iată citatul 
după Lttca: „Şi aduceau 
la El şi pruncii, ca să se 
atingă de Eh Iar ucenieli,- 
văzând, il certau. Iar Ilsus 
i-a chemat la sine, zicând: 
,A(ăsaţi copiii să ivtafb , la;i 
mine şi nu-i opriţi, - -căci 
. Împărăţia lu i ,' Dumnezeu 
este a unora ea aşeştiat*. a 

Dincolo de explicaţiile 
care se oferă unor cuvinte, 
exţiresii, sunt citatele pe 
care scriitorul Radu Cio
ban u le oferă !n comple
tare din diverse persona
lităţi ale lumii, rod al li
nei culturi extraordinare 
pe care lufortt " posedă 
Chiar numai aceste eîtate 
şi expresii celebre dacă 
ar fi şi lucrarea trebuie 
studiată cu atenţie. Avem 
atâta nevoie de ea!

MINEI, BODEA

Lansări de c ă r ţ i
In cadrul „Salonului 

hunedorean al cărţii" 
ieri, Ia Deva, dna Doina 
Uricariu, directorul Edi
turii Du-Style a prezen
tat, la Casa Cărţii, volu
me apărute în cadrul e- 
diturii în cursul acestui 
an. Au fost lansate în 
cantinuar volumt le „Con
damnaţi fără lege" de 
Dumitru Dem Ionaşcu; 
„Carte de colorat" de 
loan Axente Bozeşan. A 
prezentat scriitorul Va
ier iu Bârgău, directorul 
Editurii „Călăuza". Tot 
aici au fost prezentate

cărţi şi lucrări pentru 
şcolari de către s>-
tin Dehelean, diirectorul 
Editurii „Concordia No
va". La ora 17 au fesţ 
lansate volumele de ver
suri „Amarul mierii" cte 
Eugen Evu şi „Calul tro
ian" de Dumitru Spătaru.

Tot feri» Ia Librăria 
„Ion Creangă" din Pe
troşani au fost lansate 
volumele „Carte pentru 
învăţat alfabetul minu
nat" de Adrian Frăţii® şi 
romanul „Dans ta lan
ţuri" de Ham Bcrger. 
(M.B.)
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Profet sau şarlatan, 
sfânt sau vrăjitor, auto
rul cărţii privind viito
rul omenirii a intrigat 
paste 400 de cercetători 
şi despre profeţiile sale 
s-au scris mii de volu
me. Cel mai recent Nos- 
tradamus —- căci despre 
el c vorba — este reevo- 
cat într-o spectaculoasă 
coproducţie cinematogra
fică anglo—germană şi 
într-o carte, „Die Weiş- 
sagungen des Nostrada- 
mus“, ed. Goldmann, 374

care nu lipsesc nici din 
filmul regizat de Roger I 
Christiân, dedicat vieţii J 
lui Midiei de Notreda- I 
mc. In finalul acestuia, ! 
protagonistul — interpre- I 
tat de Tcheky Karyo — .  
vede defilând prin faţa. I 
ochilor Săi secvenţe din ■  
marile evenimente ale |  
secolului nostru, de la ■  
marşul armatei lui fîitler |  
la atentatul contra lui ■  
John Kennedy şi războ- |  
iul contra Jui Saddam |  
Hussein. I

D in  lu m ea  largă
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PE URMELE „COMORII" SFINXULUI

NOSTRADAMUS
„CITIT**

PE COMPUTER

pagini, ce reprezintă „re
citirea" textului tradi
ţional cu ajutorul unui 
program computerizat, 
pus la punct de cerce
tătorul Manfred Didme.

-Viitorul, - în versiunea 
ordinatorului, ne rezer
vă în următorii ani 
multe surprize,' de la vi
nele terifiante, precum 
izbucnirea în anul 2010- 
a celui de al treilea, răz
boi mondial' (va dura 
până în 2014), până la 
altele mai reconfortante 
(călătoria oamenilor în 
spaţiu şi confirmarea e- 
xistenţei extraterestri
lor).

Nu lipsesc „ştiri" încă 
mai apropiate: în 1995 

, va fi ales un nou Papă,
■ la Milano va avea loc 
un mare proces şi, chiar 
la începutul anului, pro
babil în februarie, „o 

nOuă putere sau un nou 
sistem de guvernare sau 
un nou dictator în apro
pierea: unui ţărm va fa
ce o mare demonstraţie 
care va conduce la o si
tuaţie periculoasă".

Aşadar lucruri de te
mut şi un ton tenebros,

De altfel, după tra-1 
diţie, versurile lui Nostra-1 
damus conţin descrierea 
detaliată, an cu an, a | 
tot ceea ce s-a întâmplat 
în frământata noastră I 
epocă. .

Născut la St. Remy, I 
în 1503, mort în 1566, j 
Michel de Notredame a 
fost, poate, mai mult, 
decât un prezicător, un 
vindecător excepţional Şj 
un foarte atent obser
vator al stelelor. De mie 
copil şi-a petrecut viaţa 
tratând bolnavii (ziua) 
şi urmărind mişcările 
corpurilor cereşti (noap
tea). A luptat şi îm
potriva ciumei, inventând 
Up elixir, pe bază de 
ambră albastră şi ulei 
de trandafir, apreciat ca 
fiind de-a dreptul mira
culos. Nemurirea şi-a 
dobândit-o însă prin pro
feţiile sale, publicate în 
almanahuri, apoi reuni
te într-o carte. Succe
sul s-a datorat faptului 
că cea dintâi prezice
re — cea a morţii lui 
Henric al II-lea, regele 
Franţei, descrisă de el 
cu lux de amănunte, s-a 
adeverit in totalitate.

„A fost "descoperită o 
trecere secretă în Sfinx", 
„Sfinxul’ îşi dezvăluie 
misterele", ' „Dezvăluită 
ultima enigmă a Sfinxu
lui". Aşa a fost anun
ţată zilele trecute desco
perirea — semnalată de 
supraintendentul comple
xului arheologic de la 
Gizeh, Zahi Hawass, a 
unui tunel săpat în 
corpul celebrului monu
ment.

Dar să vedem faptele. 
Câţiva muncitori, anga
jaţi în lucrările de 
restaurare şi întreţinere 
a monumentului, au i- 
dcntificat în flancul stâng, 
cam la jumătatea laturii, 
capătul unui coridor în
chis, cu o îngrămădire 
de pietre zidite. înain
te de a lua vreo hotă
râre, arheologul Ha

wass a-efectuat o minu
ţioasă cercetare a arhi
velor pentru a vedea da
că în istoria . cercetă
rii monumentului există 
vreo însemnare ‘ oareca
re privind existenţa u-

ră de piatră). Şi cerce
tările lui Hawass n-au 
fost fără rezultate. în 
arhive s-â descoperit o 
fotografie realizată în 
1926, în care se vede un 
săpător chiar lângă res-

A fost descoperit un 
care ar putea să conducă 
monumentului egiptean/ 
tici.

coridor, zidit în anii ’20, 
la dezvăluirea misterelor 

Dar experţii rămân seep-

• nuî asemenea tunel în 
interiorul .Leului" (Sfin
xul, după cum se ştie, 
reprezintă un leu cu cap 
de om, probabil inchL 
puindu-1 pe cel al fara
onului Kefren, cel care 
în urmă cu 4600 ani a 
dispus să se „modeleze" 
în formă de sfinx o co
lină de calcar folosită 
până atunci drept carie

pectiva intrare în gale
rie. Dovada că arheolo
gii de atunci au dat
peste coridor, dar au
hotărât să-l închidă, din 
motive încă necunoscute, 
fără a mai menţiona 
nicăieri descoperirea fă
cută. ■

Acum, Hawass, recu
noscut pentru scrupulo- 
zitatea sa şi pentru pru

denţa cu care lansează 
ipoţeze, se declară con
vins Că C' vorba de un 
tunel datând într-ade- 
văr din perioada fara
onică. Aşa încât, nu s-a 
grăbit să-l exploreze, 
înainte de a fi 'efectuat 
toate pregătirile tehnice 
necesare (care se vor în
cheia abia în februarie 
viitor). Şi până- atunci, 
fantezia poate fabula în 
voie. Oricurp, cercetă
torii speră, dacă nu să 
dea peste miticul/ tezaur 
pe care legenda îl aşa- 
ză în pântecele Sfinxu
lui, măcar peste soluţii
le unor mistere arheo-- 
logice, pe care monu
mentul le prezintă şi 
care, fără îndoială, n-ar 
îi deloc mai puţin pre
ţioase.

fcWi.VW/.YAmv«i « »-.v*v*vwv%

Wittenburg — Germania. Muzeul Reformei lui Luther.

CALCULATOARELE 
DE BUZUNAR

Copiii englezi nu mai 
ştiu nici micar tabla în
mulţirii. Şi vina este a 
mini-caiculatoareior, se 
spune într-un raport al 
inspectorilor şcolari din 
Marea Britanic, a căror 
folosire ar trebui interzi- „*■ 
să, cel' puţin in şcolile e- 
lementare. Calculatoarele 
împiedică pe copii să-şi 

. dezvolte propriile capaci
tăţi de a socoti, cu efecte 
catastrofale pentru : for
marea disponibilităţilor de 
învăţare a materiilor ştiin
ţifice. Nu Întâmplător, cele 
mai strălucitoare perfor
manţe la concursurile de 
matematică nu le obţin 
elevi din Marea Britanie, 
Unde 90 Ia sută dintre 
copii de 9 a iţi primesc un 
calculator chiar de la în
văţătorii lor, ci cei din 
Coreea, Taiwan, Rusia, 
România, ţări in care în
văţământul primar: se
desfăşoară încă după me
todele tradiţionale, fără 
suportul tehnologiilor de 
vârf.

Interviu şocant pe „Canale 5“ ! i Paradisul de la Beverly Hills
„Ylenia e vie, i-am 

spus lui Al Bano. M-a 
insidtat", declară postu
lui de televiziune italian 
Alexander Masakela, sa
xofonistul din New Or.

1 leans- " : /K/V ?:/::--
„Ylenia hotărâse că 

vrea să fie liberă şi a 
plecat la întâlnirea cu 
libertatea. Eu am fost 
ultimul care a văzut-o şi 
acest fapt a devenit „vi
na" mea. Singura mea 
„vină e, de fapt, că i-am 
oferit un loc unde să 
trăiască, să mănânce şi 
cu ce să se îmbrace fără 
să ştiu absolut,, deloc 
pine este. Acum sunt 
eu o victimă”.

„Misterul” Yleniei, ' 23 
ani, fiica lui Al Bano şi 
a Rominei Power, dispă
rută Ia începutul aces
tui an, la New Orleans, 
edhtinuă să reţină aten
ţia. Duminică, 9 octom
brie, pe postul ŢV ita
lian Canale 5, în cadrul 
emisiunii de prezentare 
a unui nou săptămânal,

„Rotocalco", a fost fă
cut să vorbească saxo- 
fonistul-mag Alexander 
Masakela, considerat un 
martor cheie al întregii 
afaceri, dar pe care Al 
Bano îl defineşte drept 
un „jalnic individ care 
blufează".

Noi dezvăluiri in 
cazul dispariţiei, in 
ianuarie 1994, a fiicei 
cântăreţilor italieni Al 
Bano şi Romina Po
wer.

Intre altele, instru
mentistul american a 
declarat reporterei Sil
via Kramar : „Am , în
tâlnit-o pentru prima 
oară pe Ylenia în par
cul din New Orleans, 
cântam, ea a trecut prin 
faţa mea şi a început să 
danseze. M-am gândit că 
era un spirit liber ca şi 
mine, căreia îi plăcea 
muzica... Nu mi se în

tâmpla in toate zilele să 
întâlnesc pe cineva cu 
bucuria de a se simţi 
.liber, de a asculta mu
zică, de a dansa pe stra
dă, fără să-i pese ce gân
desc ceilalţi... Ylenia 
mi-a cerut să cânt pen
tru ea, îi cunoşteam toa
te melodiile preferate. 
Când i-am întâlnit ta
tăl , i-am spus că fiica 
lui nu e moartă. El mi-a 
urlat în faţă: minţi, 
minţi, minţi. Fiica mea 
e moartă".

„Â doua zi, ce coinci
denţă, am fost arestat 
cu falsa acuzaţie de 
violenţă carnală. Au fă
cut din mine un crimi
nal, am devenit răs
punzător de tot haosul, 
dar nimeni nu s-a apro
piat nici pe departe de 
adevăr. Ylenia hotărâ
se că vrea să fie libe
ră şi â plecat la întâl
nirea cu libertatea. A- 
cum am devenit un mi
zerabil, pentru că am 
fost un om amabil".

invadat de şobolani
Cutremure, incendii, i- 

nundaţii. Şi acum o in
vazie de rozătoare. Ho- 
târât lucru, printre pal
mierii şi piscinele de la 
Beverly ' Hills, Holly
wood şi Bel Air s-a dus:, 
liniştea; de altădată. In 
cele mai exclusiviste 
„paradisuri" ale Ameri- 
cii, miliardarii trebuie să 
se confrunte acum cu a- 
celeaşi probleme ca şi 
muritorii de rând. Şo
bolanii nu fac caz de 
diferenţele • de clasă şi 
nici de cele între contu
rile bancare şi-şi fac loc 
cu aceeaşi încăpăţânare 
în vilele de lux ca şi în 
apartamentele cele mai 
mizere. Deşi, dacă re
flectăm puţin, în căma
ra unui star găsesc o 
mâncare neîndoielnic 
mai: bună decât în a- 
ceea a unui şomer.

Căliţi şi devoratori, 
şoarecii s-au înmulţit şi

au pătruns în cartierele 
rezidenţiale din Los An- 
geles, după cutremurul 
care, îri ianuarie trecut, 
a zguduit oraşul şi după 
ce ploile torenţiale din 
ultimele luni au generat 
nu doar inundaţii catas
trofale, ci şi o creştere : 
vertiginoasă a vegetaţiei 
care înconjoară vilele.

„Situaţia este acum 
foarte serioasă — recu
noaşte Allan Harwood, 
de la Departamentul pen
tru sănătate din Los An- 
geles. Cetăţenii au fost 
avertizaţi printr-o r cir
culară să se pregătească 
pentru o infestare cro- 
nică“.

Pericolul reprezentat 
de invazia şobolanilor a 
devenit evident în urmă 
cu cca o lună,- când un 
copil a fost atacat de 
rozătoare şi a murit după 
ce a fost muscat de 118

ori. Câteva zile mai 
târziu, o vecină a acto
rului şi regizorului Dan- 
ny De Vito a murit de 
tifos in vila sa de la 

jîljps Felix Hills, existând 
temeri că a fost con-, 
taminată tocmai prin 
intermediul şobolanilor.
• In aceste condiţii, fir

mele de deratizare fac 
afaceri „de aur", iar in
ventatorii se întrec în a 
căuta remedii cât mai 
eficiente. Ultima găsel
niţă aparţine lui Willi- 
am Wilson (fostul am
basador SUA la Vati
can !), care a. meşterit 
lin aparat ce emite ultra
sunete înnebunitoare pen
tru şobolani. Ceea; ce 
n-a rezolvat totuşi pro
blema: „invadatorii" i-au 
părăsit într-adevăi lo
cuinţa, dar s-au refugiat 
în... motorul Mercedesu- 
lui său!
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j! •- Moartea (alta decât

Aceasta nu e o scuză. 
Dacă poţi aranja ca fune
raliile să fie făcute după- 

, amiaza târziu, iţi , putem 
da drumul cu o oră mai 

. devreme, cu condiţia să-ţi 
fi lijdegiimt pîiţiţiâl  ̂ ’ -

■ •  Fiul tău pâre- ^ 
fi-un băiat-ambiţios. ■ -

— Şi încă cum I Vrea 
cu orice preţ să se îm
bogăţească. De aceea 
încă de acum mă pri
veşte ca pe 6 rudă să
racă! - ’ . . - - . • . . '

'— Exact aici, acum 50 
de ani; uh tânăr fer
mecător mea promis că 
va veni. a‘ doua zi să 
mă ia dc-acasă... .. i (SĂ MII MAI SPUI PfSPRE WIUVE 

}Â UMBbU ® l VflRBă î  EV SIMIT 
fllRMTOARE PE C U V Â N T.i—

Declic

REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII

© „Ura? licoare preţioasă, o otravă 
mai scumpă decât a vestiţilor Borgia, căci 
e făcută din sângele, din sănătatea, din 
somnul nostru şi din două treimi ale dra
gostei noastre! Trebuie deci să fim  mai 

■ zgârciţi cu ea!“
Ch. Baudelaire

» MURPHY S.A.

NOILE REGULI ALE MUNCII

URA ÎN DEFINIŢII
•  „probabil ua instinct primar ca şi iubirea sau 

'foamea**.
A. Schnitzler'

•  „semn al ignoranţei: urâm numai ce nu cu
noaştem".

R. Dianu
•  „frica cea mare, pentru că nu urăşti decât 

pe cel der care te temi".
I. Ducici

•  \,a Urî înseamnă a suferi".
Fr. de Saint-Lambert

•  „iama inimii".
V. Uugo

•  „venin care slăbeşte şi ueide mai întâi pe cel 
care urăşte*4,

S. Mehedinţi
■ •  ,4>rotungită: sinucidere".

Fr. Schiller
•  „grea povară, scufundă inima adânc în piept 

şi se aşază ca o piatră funerară pe orice bucurie*?.
J. YV. Goethe
Selecţie de^lLIE LEAHU
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•  Boala

Nu se vor accepta nici 
un fel de scuze. Nu vom 
mai accepta mărturia doc
torului ca o dovadă a bolii, 
deoarece considerăm că 
dacă ai putut să mergi la 
doctor, puteai să vii la 
serviciu.

•  Moartea (ta)

Aceasta vă fi acceptată 
ca o scuză, dar am prefera 
un anunţ cu trei săptă
mâni înainte, ' deoarece 
considerăm de datoria ta 
să-l instruieşti din timp 
pe cel care-ţi va lua locul.

Se întâmplă uneori să 
răsfoiesc o carte, al că- îţi va deveni bun prîe-'
rei autor îmi este cu- ţen J
noscut sau poate am citit Fără acel declic .al su- I  
o recenzie a cărţii res- (letului cartea rămâne î. 
pective şi să mă opresc ]a locul ei, o necunoscută, |  
la un anumit pasaj în- lGe se va da repede ui- '  
tŞpif la întâmplare. Sem: ..tării. Fiecare sqflet îşi I
nificaţia şi gustul acelui are propriul deeliiv ceea-*
pasaj citit în faţa stan- ce pentru mine este sein- l i  
dului de cărţi sau în li- nificativ si mă determină 
brarie este Similar cu a - 
privi pe gaura cheii în
tr-o încăpere ce are uşile 
încă închise. Este pre
cum un cuvânt dintr-o 
formulă magică care mai 
apoi te incită la desco
perirea ' ei în întregime, 
este .curiozitatea copiluiui 
de a afla povestea în

în cumpărarea cărţii, la |- 
o altă persoană- poate J 
rămâne nesemnificativ. |:

declic
numai a 
şi în I

•  Concediu medical 
tru o operaţie)

(pen-

Nu vom tolera acest o- 
bicei. Noi te-am angajat 
aşa cum eşti şi dacă scoţi 
ceva din tine, asta te va 
face să fii mai puţin de
cât ne-am înţeles la în
ceput cu tine.

Selecţie de 
ILIE LEAHU
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Dar acel mic
nu estd valabil
pentru- cărţi, ci
relaţii interumane, cel £
mâi- frumos fiind cel al |
iubirii la prima vedere. *

treabă când îi sduî doar Cum să explici dragostea!,
subiectul. Atunci în î
rile sufletului se prodigf fă * ' întJLera^ “
un declic datorat semffl- ‘X ”: ţ f Sa* • *__• ** daca nu pui la baza

n f„r '  micul declic al sufletu- tite m. iuga, pe furiş. , .
Este ca prima întâlnire
cu un necunoscut care INA DEIJBANU w

•  Costicâ se pregăteşte" 
să plece intr-o lungă &ŞS. 
lătorie. * -

— Ai să te gândeşti la
mine ? — se, interesează' 
soţia. ' ' .rţ-iÂ

— Bineînţeles. De alt
fel, aproape în fiecare i 
noapte am câte un -vis- 
urât... _

- •  — înainte de căsă
torie îmj ‘ spuneai că eu 
reprezint pentru: tine 
întreaga lume — îi re
proşează soţia soţului.

— Da, draga mea, răs
punde acesta, dar între 
timp cunoştinţele mele 
de geografie s-au lărgit 
considerabil...

•  Două bătrâne 
plimbă prin parc.

â l l l n l i i a
— Şi, a venit ? * ,
— încă nu 1...

•  Preotul îl povăţu ieste 
pe gangsterul venit să se 
spovedească: - ■ *' "

— Şi ţine minte: o casă 
de bani plină nu aduce 
fericireal

— Ştiu, ştiu. Trebuie 
să ai şi cheia, părinte...

câte-un iunyh i.,
Încep să cadă frunze, Coryntina, 
încep şi dimineţile cu brumă.»
Apare câte-un junghi de Ia reumă 
Şi câtc-un virus emigrat din China.

Au apărut gutuile pe piaţă 
Cu o mireasmă înnebunitoare.
Păcat - că nu mai pică-o indexare,
Să-ţi schimb In roz o clipă din vţaţă l

Ţi-aş cumpăra mulţimi de vegetale:
Şi trandafiri şi fructe şi legume 
Şi, fericit ca nimeni altu’n lume,
Aş credă în democraţii reale...

DUMITRU HURUBA

•  Jucătorul de cărţi e 
adus la spital. Pe masa | 
de operaţie ,i se pune ( 

‘masca pentru narcoză, iar ( 
medicul îi spune să nu
mere. Pacientul începe; ' 

— Unu, doi, trei, pa- ' 
tru, cinci, şase, şapte; opt,  ̂
nouă, zece, valet, damă, i 
popă... • 1

Culese şi prelucrate de 1 
ILIE LEAHU ţ

SCRIITORII 
\ DESPRE REBUSt

J. '.Definiţia mă in- 
) tereseăză din punct de 
1 vedere literar. Şi» toto- 
1 dată este şi distractiv 
1 să le faci, pentru' câ-ţi 

permit* nostime extra
vaganţe fanteziste, cu 
condiţia- ca ele şâ co
respundă cuvântului că- 

, utat“. ,
Ion Mmulesc»

\ •  „Cuvintele încra-
■ cişate sunt o pedagogie !:; 

a iniţierii ’ culturale 
printr-un joc".

Ionel Teodoreanu

•  „Jocul de ciţtdnte 
încrucişate, o adevărată,, 
gimnastică pe .trapezele |  

i inteligenţei, dezvoltă 
I comparaţiile şi cultivă 
î arta metaforelor". * î 
 ̂ . Neagu Rădtfescu

\ •  „Socotesc că jocu-
l rile de cuvinte Ineruci- 
J şate, atunci când, ca 
I material, se -.pretează,
1 constituie un important 

• /-exerciţiu de gimnastică 
1 suedeză pentru creier**.
\ Tudor Muşatescu

1 Selecţie de
1 N. ZAMFIR

Desen de CONSTANTIN GAVR1LA
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MOMELI

ORIZONTAL: 1) Au bătături lângă 
talpă — Casa inimilor sfărâmate; 2) Ram
pă de lansare pentru aeromodele vegetale

— Spinare de metal cu mişcări auto-, 
mate; 3) Servit cu un şpriţ... pe la nea
muri — Omul care la nevoie se cunoaşte; 
4) Cursă încheiată pe traseu — Metodă 
de predare mai puţin protocolară; 5)̂ Fac 
parte din lotul olimpic — Prieten de pa
har care te. serveşte la masă; 6) Mişcare 
spontană plină de nerv — Garnitură la 
vrăbioare fragede; 7) Cucurigu strident 
al cocoşilor de alarmă — .Mărţişor noro
cos din copilăria istoriei; 8) Se îmbracă 
uneori pe lumină — Corp ceresc ce pro
duce eclipse de soare; 9) Fac un slalom 
de-a dreptul special — Acoperiş sui-ge- 
neris cu geografie vagaboandă; lâ) Se 
bucură de trecere în mediul rural — Bun 
rămas la despărţirea de casă.

VERTICAL: 1) Lujerul prin care urcă 
seva doinei — Marchează ferm un sens 
interzis; 2) Vetus inovator în teoria nu
merelor — Lucrare de succesiune la in
ventariere; 3) Marcate adesea la ieşirea 
din poartă — Unităţi de cavalerie la şpa- 
ţirl; 4) Evaluată... în stil personali — 
Clasicul cavaler al tristei figuri; 5) Gen 
de staţionare pe litoral — Laitmotiv la 
o~simfonie pastorală; 6) Molecule între* 
văzute la amoniac! — Curent continuu

ce alimentează o reţea; 7) Caracterizare 
verbală de două parale — Pune condiţii 
în procesul verbal; 8) Şe dâ în vânt după 
o blană fină — Dau îndeobşte soluţii u- 
nanim acceptate; 9) Cu lampa iubirii a- 
prinsăl în suflet — Prepararea tortului 
în gospodărie; 10) Măreşte period ic-avan
sul iniţial întreprindere de transpor
turi-auto.

VAS1LE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „ACROŞAJE". 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA:

I) SENILITATE; 2) TRATĂ — ABIL; 3) 
ROTAŢII — GE; 4) ORAL — TACAM; 
5) PITICI — LIE; 6) I — ICI — SA — 
N; 7) ŢIE — OPERAT; 8) UM — ARA- 
MITA; 9) RUINATE — AR; 10) ANTI
PATICE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb: Rh4,  De  7, T f l
Negru: R h 2, T f 2. N h 1, p: f 3

Soluţia problemei de sâmbăta trecută.

1. c 8 D G e 5
2. D c C 6 mat

1. —-— G d 6
2. D a C 6 mat
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suferă ţi tace. N-are altă 
soluţie, câtă vreme «Io
ta rea cu tractoare ţt ma
şini agricole este In su
ferinţă. (N.T.)

ANDREI SOCACIU — e|ev, Deva: „Toamna bunicilor'
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„Câinele, prietenul meu"
— • — '  W W W W W W M IW M W W W )^^

Despre preocupările 
Clubului „Fideliuş“ Be- 
V» âni mai scris. O fa
cem din nou pentru că 
tn activitatea sa a afte- 
m t un moment deose- 
bit m . declanşarea pro- 
gwwului comun eu So- 
«Hiuţea Mondială pentru 
gMtecţia Animalelor din 

IWSPAX intitula! 
\  prietenul meu**. 

•Cărţi, 15 noiembrie, or
ganizatorii au roâUzaţ p 
«aferînţâ pentru pose
sorii de animale, mem
bri ai Clubului „FMe- 
Musf* mediei veterinari şi 
ziarişti- Delegaţi» WSPA
# patentat un bogat ma
terial documentar iluş- 
t n t  cu imagini video ţi 
biaparHive.

• Din informări, mate- 
teşii documentare şi dis
cuţii a-au desprins câte- 
m  idei demne de a fi re
ţinute •  la rugămintea 
teufeului devean, în unu# 
unul ordin al primarului 

'mwwiriptului, toţi pose
sorii de câini sunt obli
gaţi să-i prezinte pentru 
identificare (prin tatua* 
R ţ s  vor prjmi un mţ- 
dattdn cu un număr «Ip 
înregistrare a câinelui 
şi numărul de telefon al 
rifipănukn, necesar |n 
ea»Ul pierderii animalu
lui •  câinii - neidentifi- 
(M|t găsiţi liberi prin 
oraş, Vor fi eahteriăţi la 
refugiu, urmând să fie 
sterilizaţi (ca să nu se 
mal înmulţească) şi vac
a n ţ i  dacă sunt sănă
toşi sau ucişi (umanitar, 
prin- injectare, deci euthp- 
nasie) în cazul în carp 
sun! bolnavi sau agre

sivi •  stăpânii pot soli
cita sterilizarea , şi în 
căzui câinilor de rasă •  
programul- va avea o du
rată de 2—3 ani, timp 
în care se c ■ . ză că 
situaţia înmulţirii câi
nilor abandonaţi vă fi 
sub control i  la noi în 
ţară această acţiune re
prezint un pionierat şi 
Baerită făcută bine •  
la primăvară, în peri
oada de împerechere, se 
intenţionează organizarea 
unei săptămâni dedicată 

' prieteniei pentru anima
le •  WSPA pe lâiigă 
ferata sa experienţă în 
domeniu a pus la dispo
ziţie echipament, mate
rial veterinar şl două 
pliante privind îngriji
rea câinelui şl pisicii» ti
părite In limba română, 
urmând ca, In funcţie 
de evoluţia programului, 
să găsească şi tete posi
bilităţi « programul a 
demarat tn 16 noiem
brie, dimineţile lucrând 
un veterinar englez îm
preună eu specialişti de
veni în cadrul unui 
schimb de expărienţs, iar 
dupâ-amiezile prezen- 
tândll-se atribuţiile „poli
ţiştilor pentru animal®** 
din Anglia •  programul 
va continua cu sprijinul 
RAGCL şi al primăriei 
Deva •  ar fi necesară 
înfiinţarea unor > centre 
de dresaj pentru câini 
utilitari destinaţi persoa
nelor eu diverse tipuri ' 
de handicap.

Prin expunerile lor, 
membrii WŞpA SU ' vrut 
să convingă audienţa 
că preocuparea pentru

binele animalelor este 
în interesul oamenilor. 
Că merită cheltuiţi bani 
în prograrhe de ocroti 
re a animalelor şl de 
ţinere sub control a 
populaţiilor de. câini a- 
bandonaţi (eare . tetfte 
s-ar înmulţi • excesiv) 
dacă se are în vedere 
preţul plătit de om ptet- 
tru accidentele de cir
culaţie pe caro te pro
duc, muşcături, poluare 
(prin murdărie şi zgomo
tul pe eare-l fac), posibi
litatea transmiterii u - 
hor boli, S-au arătat 
multiplele avantaje ofe
rite de câinii dresaţi han
dicapaţilor saa suferin
zilor. S-au subliniat şi 
similitudinile existente 
între atitudinea copiilor 
faţă «te animate şi com
portamentul lor ca adulţi 
faţă de ceilalţi semeni 
De aceea s-a insistat pe 
necesitatea educării co
piilor în spiritul grijii 
şi respectului faţă de 
animale (care nu sunt 
nişte jucării de caro în 
clipa în care srau plicti
si* se debarasează), ştiut 
fiind că mentalitatea 
celor maturi este mai 
Ştm  sau imposibil de 
schimbat. Concluzia con
ferinţei a test că priete
nul omului, domesticit 
eU milioane de ani în 
urmă, merită atenţia 
noastră şi în nici un 
caz nu trebuie ucis 
(chiar în cazurile în care 
acest lucru se" impune) 
îdtr-un mod barbar.

VIORICA ROMAN

I

Midie necazuri s-au 
mai consumat ţi tn a- 
ceastă toamnă ctt semă
naţi»!. Aici şe încadrează 
şi o întâmplare recentă, 
de care nu este deloc 
străin dl. Nicolae Negrite, 
mecanizator la secţia din 
Dobra a Agromec-ului din 
lUa.

Un proprietar de pă
mânt» destul de în vârstă, 
l-a ruga* intr-o zi sări 
d i s c u i e  şi să-l 
însămânţez© o suprafaţă 
de aproape 2 ha. Dară 
dl. N.N. n-a. avut chef

Dacă nu vor muşchii toi
să-l servească pe client, 
l-n reproşat acesteia bă: 
că suprafaţa *e prea mică 
şi nu se deranjează nu
mai pentru atât, ba că 
nu-i porneşte tractorul 
numai dacă este împins 
de solicitant (!)■

După ca a făcut un 
scurt popas la bufet, 
mecanizatorul s-a întors 
la secţie, a pornit trac
torul la chete şl; dus a 
Sosi, tăsâodu-t pe citea* 
cu buzele Umflate şi cu 
ziua de lucru pierdută, 
deoarece pe te amiază a

V.W AV W W W VW toW»

venit ploaia. Dl- Tibî de* 
la secţia de mecanizare ■
n-are ftîcî eî soluţie, In-J 
drumându-i pe solicitanţi] 
să se „înţeleagă** cu trac
torişti', iar primar»!; 
zice că nu se poate băga,{ 
e i fiecare e ca treaba şl j 
autonomia Iui. Deci, în * 
conchide, dacă muşchii* 
cuiva nu vor, clientul*

soluţie, 
tarea
sini agricole este 
ferinţă.

LUNI, 21 NOIEMBRIE 

T V lt 1

(3,09 Interferenţe; 14,90 Actualităţi; 
H.M TVR laşi ; 14,50 TVR Cluj-N.; 15,25 
TVR timişoara ; 16,00 Actualităţi; 16,25
Turism şi agroturism; 17,0® Emisiune 
in Horite maghiară; 18,30 Desene anima
te ; IfMW De luni până luni; 19JS0 Se
tai; 20,00 Actualităţi •  Meteo •  Sport; 
10,45 Serial •  Curbe periculoase (SUA, 

1992, ep. 3);- 21,40 Transfocgtor ; 22,05
Ktetro TV : 23,50 Actualităţi s 23,4® Arte 
Vizuale; 0,05 Cultura în lume; 0,30 Re
priza â treia.

! TVR 2 •—

I4ă» Actualităţi ; 14,10 Politica între 
ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanu- 
lul; 15,10 Videoclipuri; 15,30 Atlas.

Desene animate 18,30 Serial a 
cesaarea ; 17,40 Serial « Mala Mujer; 

faţa Dvs. •  Tineretul şi politica; 
Actualităţi ; 21.00 TVM « Mesager;

21,30 Tribuna nonconformişţUor ; 22,00 TV 
; 9 Europe; 22,30 Serial * Santa Barbara

{op. 52); 23,45 Magazin satelit o Taigaua; 
0,30 ăazz-club.

MARŢI, 22 NOIEMBRIE 

T V Ii 1

TJW, TVM O Telematinal ; 10,00 Ac
tualităţi ; 10,50 Limbi străine ; 11,05 Re
petiţia de orchestră (film, Italia 1979);

; «2,20 ;Şuccesul la genul feminin ; 13,10
«001 audiţii ; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Napoca ; 15,45 Actualităţi ; 15,50 Fii tu
însuţi; 16,45 Convieţuiri ţ 18,00 Totul
despre muzică (cs); 18,30 Desene anima
te . 19,00 Clio ; 19,30 Serial; 20,00 Ari
tualităţi; 20,45 Desprinderea (film, SUA, 
«971);’ 22,25 Reflector; 22,55 Muzicorama;
23,15 Actualităţi ; 23,35 Gorut i

TVR 2

7.00 La prima ură; 9,00 Ora de mu
zică t *#,*• Trie jurnal Woridnet t 10,30 
Magazia satelit; U,30 Desene animate;
12,00 Teatru W  fr): 14,00 Aetu*lităţi: 
14,10 Tele-documentar; 15,00 limbi stră- 
ine (r); 16,00 Desene animate; 16,30
Serial •  Succesoarea; 17,00 Măseaua de 
minte; 17,40 Mala Mujer (serial); 18.30 
23 de milioane ; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale; 21,00 TVM •  Mesa
ger; 21,30 Intre da şi nu î 22,00 TV 5 
Europe; 22,30 Credo; 23,45 Magazin

-'sportiv, ■'

MIERCURI; 23 NOIEMBRIE 

T V R 1

7.00 TVM o Telem atinal10,00 Ac
tualităţi ; ' 10,20 .Desene animate; 10,50 
Videolexicon ; 12.2Q Serial (r); Mala Mu
jer ; 14,10 TVR IaŞi şi Cluj-N.; 16,10
Magazin sportiv; 17,00 Şlagăre cu or
chestra Teatrului „I’antazlo**; t7,15 Alfa 
şi Omega ; 18,00 Tele-dlscul muzicii popu
lare ; 18,30 Desene animate; 19,30 Se
rial ; 20,00 Actualităţi •  Meteo •  Sport; 
21,20 FOTBAL: Steaua Anderlecht 
Bruxelles; 23,30 Actualităţi? 23,43 Fot
bal; Benfica Lisabona — Hajduk Split 
(roz-); 0,30 întâlnirea de la miezul nopţii.

7.00 La prima oră; 9,00 Ora de mu
zică; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,3(1 
Documentar; 11,30 Desene animate ;
12^0 Gang (rR 13,00 Caleidoscop Worid
net; 14,10 Serialul serialelor; 14,35 Se
rial m Mama Jo; 16,00 Desene animate;
16,30 Serial •  Succesoarea ; 17,00 Mini-
eco; 17,40 Serial # Mala Mujer: 18,30
Emisiune in limba maghiară; 20,00 Ac
tualităţi ; 21,00 TVM # Mesager; 21,30
Pro memoria; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30
Serial •  Santa Barbara (53); 23,15 Cafe
neaua literară.

JOI, 24 NOIEMBRIE

T V R »

7.00 TVM e Telematinal; 10,00 Ac
tualităţii 10,05 Muzică uşoară românească; 
11,05 Serial (r); •  Mata Mujer ; 12,40
Desene animate ; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-

N.; 16,00 Actualităţi; 16,40 La orizont
economia de piaţă; 17,35 Mllehium ; 18,25 
Desene animate ; 19,00 Medicina pentru
teţi; 19,30 Serial s 20,00 Actualităţi;
20,45 Serial •  Om bogat, jom sărac (ep. 
4); 21,40 Studioul e-nnomic; 2220 Re
flecţii rutiere ; 12,35 Actualităţi; #5
Memorialul durerii (ep. 37); 8,20 Şeriat .* 
Forsyte Saga (ep. lfj.

- TVR 2

7,00 La prima oră ; 9,oo ora de mu
zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30 
America muzicală; 11,30 Desene anima
te ; 12,00 Videoclipuri; 13,30 Confluen
ţe (r); 14,10 Magazin social; 16,00 De
sene animate; 16,30 Serial m Succeşsoa- 
rea; 17,00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 E-
misiune in limba germană; 20,00 Actua
lităţi; 20,35 Ritmuri muzicale; 21,00 TV 
ş Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 
Film. Războiul, s-a sfârşit (l'ranţa — Sue
dia, 1966); 23,55 Telesport; 0,25 De dor, 
de dragoste, de joc...

VINERI, 25 NOIEMBRIE

TVR 1

7.00 TVM •  Telematinal; 10,05 Muzi
că uşoară românească; '10,20 . Desene a- 
nimate; 12,20 Serial (r) a Mpla Mujer;
14,10 TVR laşi; 15,00 Emisiune în limba 
germană; 16,00 Pro Paţria; 10,30 Pa- 
rada stolelor ginmasţieii - feminine româ
neşti •  Invitată NADIA COMANECI;
19,00 Sgrial; 20,00 Actualităţi •  Meteo •  
Sport; 20,45 Tezaur folcloric ; 21,25 lisus 
Ilristos superstar (film, SUA, 1973): 23,10 
Viaţa parlamentară; 23,40 Actualităţi : 
0,30 MTV » Euro Top 20 : 1,00 Cinema
tograful de noapte.

TVR 2

7.00 La prima oră : 9,00 Ora de mu
zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30 
Arta Franţei (CF1); 11,30 Desene anima
te ; 14,00 Varietăţi; 15,00 Arena; 16,00
Desene animate; 16,30 Serial § Succe
soarea; 17,00 Bursa Invenţiilor; 18,00 
Videoclipuri ; 18,10 Serial •  Maia Mu
jer; 19,00 Concertul Orchestrei Naţio
nale Radio; 21,00 TVM » Mesager : 81,30 
Oameni care au fest; 28,00 TV5 Eu
rope; 22,90 Muzica e viaţa mea ; 23,00 
Teatru TV; 0,05 Concert nocturn.

:,0 C, SAMBAt A, 26 NOIEMBRIE 

TVR 1

7.00 Bună dimineaţa de te Iaşi!; 9,00
Tip-top, mini—top; 10,00 Serial « Ep
şi McGee (ep. 8); 10,30 Pas cu pas ; 11,30 
Ecranul; 13,00 1001 audiţii; 14,00 AC.
tiialităţi; 14,10 Turnul Babei • Desene a-
nimate • Serviciile secrete (s); Beverly 

Ilills, 9021Q (s); 18,45 Mapamond; 19,15
Telcenciclopedia; 20,30 Actuaiităţi; 20,45 
Serial •  Mancusn de la FBI; 21,40 Să râ
dem cu Benny HUI; 22,30 Sport; 23,30 
Actualităţi; 0,40 Concert rock: Jethro
Tuli (I).

TVR 2 •
8.00 întâlnirea de sâmbătă • Program 

al Studioului TVR din Cluj-N.; 13.00 Est 
meridian a Magazin de sfârşit» de săp-

. tămână de la laşi: 16,00 Desene anima
te ; 16,30 Serial •  Succesoarea; 18.00 Tra
diţii; 18,30 Convieţuiri'; 20,00 Actuali
tăţi; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Pla
neta Cinema — 100; 22,00 Serial •  San
ia Barbara; 22,45 Interferenţe (r); 23,45 
Jazz—magazin. . ;V

DUMINICA, 27 NOIEMBRIE

TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,0® Abraca
dabra I; 10,00 Serial » Fastastica fam s 
Mellop; 10,30 Lumină din lumină"* 11,30 
Vişţa satului; 13,00 Melodii populare;
13,30 Atlas; 14.00 Fotbal e Rapid — Univ. 
Craiova; 16,00 Video—magazin; 17,50
Serial •  Star Trek (ep. 51); 19,15 Ro-
bingo (cs); 20,00 Actualităţi; 20,40 Film
•  Ghidul femeii măriţato (SUA, 1978);'
22.15 Tragerea Loto; 22,35 Duminica
sportivă: 23,05 Maeştri: 0,05 Actuali
tăţi ; 0,20 Noutăţi muzicale pe portativ.

TVR 2

8.00 5x2. Magazin duminical de ia
laşi ; 13,00 Dr. Quinn (serial); 14,00 Actua
lităţi ; 15,50 Videoclipuri: 16,00 Desene
animate; 16,30 Serial •  Succesoarea;
18,00 Fotbal •  Arsenal Londra — Shef- 
field Wednesday (direct); 21,00 TVM •  
TVM Mesager; 21,89 Oraşe şl civilizaţii;
28.15 La puterea â doua; 23,00 Serial •
Santa Barbara; 23,45 Rlcchi e Poveri în 
concert. . ____- - -
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HINOAţlA „ATENEUL ROMÂN" 
FILIALA DEVA

® m \

următoarele posturi didactice : j
•  ■ Lmtorî la discipUneîe : ■/• . |

~r" 1 A f i n  comerţ şi afaceri i
economice internaţionale;

— Management în turism ; I
— Pieţe de capital şi burse de valori;}
— Marketing şi tehnici promoţiona- . 

le în turism şi comerţ.
•  Asistenţi la disciplinele :

—  Asigurări şi reasigurări;
^.îâmba engleză; I
— Arhitectură şl amenajări în  turism  t

şi comerţ ; î
— ContabiUtate şi contreiul gestiu-l

niîor în turism şi comerţ; î
—- Tranzacţii economice iitternttţto*-}

— Economie poUtică. '
Condiţii de participare : }
Conform hogii 6/14 martie 1969. J 
R&d&i suplimentare la sediul insti- î

tuţiei din  strada 1 Decembrie, nr. 26, |
I fel. 611816; 619076. , (9269?}

I
I

COOPERATIVA DE INVALIZI \ 
J v ,^LSTRA“ DEVA
| Anunţă intenţia de majorare a preţu~\ 
| iilor şi tarifelor, începând cu data de ffll 
J decembrie 1994. (92702) j
l R.A.GX.L. LUPENI J
! du sediul în Lupani, str. Pfârbăieni, nr. 163, | 
|  ; Judeţul Hunedoara
I

î telefoane 054 — 560912; 054 — 560725,!I
560341

11994, ora 10. |
I Documentaţia licitaţiei se poate ob- * 
'ţine contra cost, de la sediul RAGCL* 
[ Lupeni, biroul tehnic, investiţii.

Condiţii de participare — garanţia de
Iv participare 
i

100 milioane iei.

I
FACULTATEA DE MANAGEMENT \ 

î . IN  ECONOMIA TURISMULUI- »
! ŞI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL î 
j D E V A  l
j SCOATE LA |

I
»
I

lI' fax : 054*
[ ORGANIZEAZĂ

'V - ■ • '-•’■■■■■■■■ ■ • •
1a
I
» deschisă; fără preselecţie, pentru ad- ! 
| judecarea executării lucrării : . I
: „alimentarea cu gaze natu-;
! RÂLE VALEA JIULUI"
( — reţele distribuţie gaze naturale, |
j presiune redusă, etapa I, oraşul Lupeni. * 

—* Entitatea achizitorului este RAGCL* 
| Lupeni; I
j , — Sursa de finanţare : bugetul local*
0 şi transfer de la bugetul republi-j

can; -'V
—- Organizatorul licitaţiei RAGCL* 

Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. I 
Bărbăteni, nr. 163 ; 1

1 — Termenul limită de depunere a*
ofertei — 14 decembrie 1994, ora j 

j 15, la sediul RAGCL Lupeni. j 
| Deschiderea licitaţiei publice la se- * 
[diul RAGCL Lupeni, în 15 decembrie j

I

DIRECTOR REGIONAL DE VINZARI
DEVA

Clientul nostru, o importantă companie multinaţională specializată în producerea şi comercializarea 
produselor lactate.-ocupă o poziţie de virf «  ierarhia mondială a branşei. Dezvoltarea sa accelerată Se 
datorează promovării permanente a etementeior de noutate si unei politici de markenting extrem dd 
susţinute. Decisă să-şi extindă activitatea în România, compania intenţionează să angajeze un DIRECTOR. 
REGIONAL DE VlNZARI pentru zona DEVA capabil să lucreze în condiţii de autonomie, orientat permanent 
asupra obiectivelor organizaţiei. Candidatul ideal trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Produse lactate

companie
multinaţională

experienţă în activiţatea de vînzare si capacitatea de a conşt 
reţea eficienta de distribuire pentru Cm număr mare de produ
aptitudini deosepite de comunicare, capacitate de a influenta, 
entuziasm, ambiţie, flexibilitate
disponibilitate de a călători frecvent :

pregătire universitară si o bună cunoaştere a limbilor engleză 
şi/sau germană

itrui o 
ise

Vi se Oferă o deosebită ocazie de a vă implica din primul moment în activitatea unei companii multinaţionale 
extrem de dinamice, oferind carierei Dv profesionale o mare şansă de dezvoltare.
trimiteţi urgent Curriculum Vitae detaliat, însoţit de o scrisoare de intenţie şi o fotografie recente, la.

IL
Stefano Fermani sau Garbfs Ohanesian

CONSU.TAMJV & STIUTECilES 
IN ftUMAX AE.VOl’SCK

Pentru un contact direct puteti suna la tel 
210 65 941210 65 92 său tef/fax 312 58 85

EH NICHOLSON ® 
INTERNATIONAL
, Rmaua —-

U.K. Italy France Belgium NetherfandS Spain (iermany Turkey Poland Czech ftepubtic Hungary Russia Australia^

JVVWWWUWWVWWUVWVVVWVVWWVWVVIVSWVVVVv

-  TELEVIZIUNEA DEVA
O ttcM îZ E Â Z A . luni, Z8 noiembrie 1994, ora. 19.

pentru ocuparea a  două posturi de 
’ ■ RBDACTOR

Actele necesare Înscrierii 1» concurs:
— copie legalizată a  diplomei de absolvire a  
. unei instituţii de fnvăţim ăttt superior sau

adeverinţă de student i
— curriculum vitae.
Actele vor fi depuse la sediul 3TV — Televl-

siunea Deva (Piaţa Victoriei, nr. 4 — Casa de Cul
tură), p tn ă  Joi, 24 noiembrie 1994.

S.C

BOTEL JD1ANA" 
GEOAG1U - BAI

Lansează an nea produs răcoritor pe piaţă 
„ŢIP-ŢUP**

A rgum ente:
— mai ieftin
— mai sănătos

rjftMlM#. AfuoAZt^TeLCvizoaae,

# MAŞINI 06 SPALAT CU ÎNCĂLZITOR 3I AUTOMATE,

t'WANTW; OPtCCTg,SANITARE DINACRJLA.T,

t e  POf ACHiatlONA DIN ŞT0C MO IA COMANDA CU 
PLATACASHSAU INRATff 
tACg««»AiaVAHWJdiMJI>ReTURI PRlVlNO 
OUOCTUL PERSONAL. OOAfl DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AC S.C;'•UNIVERSAL ' IMPORT-EXPORT SRL 0EVA t

SITUAT IN CARTIER OACIA, STR. OACIA %
LÂ PARTERUL SLOCULUr P*1C (TURN*,

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE PCTf t LIVRATE IA. 
DOMICILIUL CLIENTULUI. |

INFORMATA LA TELEFON: S2.73.28

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L,
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEUFAX 61Î2#1 614983 '

VA OFERĂ CU PLATA \H RATE
* Televizoare color

M egavision  G o ld star Samsung
* Maşini de spiat automajte
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse etectrocasnice

ROWENTA
NO UITAT! PLATA iNRATE  !!t

Pentru clienţii nostrti care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.000 leT 
fim» organizează
T0 IUI8 0 LA CRĂCIUN ’94
Cu următoarele premii:
1.Televizor color 
IMasina’de spalat automata 
3.Frigider de 2401 
4.20 de mixere elecirocusnice 

Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
2$ Decembrie 1994

S.C. SCORPION SJOJbi 

din BON EDO ARA 

Str, Constantin 

nr. 1

wm
01 p o rtoca le , lăm âi, m a n d a rin e , g ra p h e  f r u l t  

la  cele m ai m ici p r e ţu r i  d in  ţa ră

•  b an an e
•  ulei floarea soarelui — import
•  . z a h ă r. .

3TV — TELEVIZIUNEA DEVA

Angajează eu contract de prestare 
servicii ■

COLABORATORI

i cu domiciliul In oraşele Orăştiê  Călân, 
\ Haţeg, Hunedoara. ; ;
\ Informaţii la tel. 604240 şi 616543.



•  Astăzi, când îţi săr
bătoreşti ziua onomastică, 
părinţii şi bunicul iţi u- 
rează multă fericire, suc
ces în viaţă şi tradiţio
nalul „La mulţi ani“, dra
gă Ramona Daniş, din 
Bradl

•  Multă sănătate, feri
cire de ziua ta, mamă 
dragă, Stela Lupşa, din 
Mihăieşti, îţi urează Ma
fia şi Andrei, alături de 
un călduros „La mulţi 
ani 1“ (92841)

•  Toţi trandafirii, toa
tă fericirea, pentru tine 
Cheţa, suflet ales, din 
partea noastră, acum la 
aniversarea ta. „La mulţi 
şi fericiţi ani!" Tibi şi 
rudele tale. (93060)

•  Vând Dacia 1300, an
fabricaţie 1981, telefon 
622652. (0092301)

•  Vând casă, anexe,
grădină, în Brad, str. 
Horea, nr. 28. Tel. 655220 
sau Poiana Sibiului, tel. 
*81- ^ (93046)

•  Vând casă, grajd, bu
cătărie mare, 25 ari gră
dină, Almaşu Sec, nr. 108, 
central, 5 km Deva, sosea 
asfaltată. (93051)

•  Vând tractor- U 650 
RK. — 6 000 060, combină 
C12 KK, Deva, Horea, 54

' . (93045)
•  Vând apartament trei

camere, decomandate, po
sibilităţi privatizare. In
formaţii zilnic la str. Li
liacului, bl. 17, sc. E, ap. 1 
Deva sau tel. 624754. ’

 ̂ . . • (92887)
•  Vând bibliotecă „Ro-

d‘ca“. îmbunătăţită^şj 
maşină .tăiat Bosch. Tel 
613814. (93042)

•  casă, 4 carne-
mno^fVa* 1 Slavici,- tel. 
6Î89JÎ). , (93038)

•  vând dormitor Lu-
scvdplat, furnir nuc 

Telefon 616510, după 16. 
sambâta permanent.

- (93035)
-• Vane! apartament 3 

camere, decomandate, în 
zona Progresului, bl. Gri- 
Vlta 1. ap. 2, Deva

... , (93034)
•  Vând . urgent aparta

ment trei camere, central
,,n rate’ ^napea! cumr boi şi două, fotolii, 

lelefon 620095.
(93077)

•  Vând Fiat Ritmo Die-
roîn,-fCStc' 8 ani- Telefon 6 - 7 8 6 4 . ( 9 3 0 5 6 )

•  Vând urgent garso
niera, ultracentral. Tele
fon 627265 sau G17418.

„ . (930.3H)
•  Vând casa Boz. Tel 

6132,6, 614404.
.  ,,, . (93032)V and casa dopeii- 

dinţc (5000 mp), localita- 
lea Aurel Vlaicu, nr. 48 
tangă biserica germană' 
yuibila sambăta. Informa- 
^  057-2204G1 058-

(93030)
•  Vând chibiţă TV 12

eu motor D. 115 Fiat, mo
tor rezervă D 127 Braşov. 
..'ir111! Streisângiorgiu, nr. 
*•82,- vizibil zilnic după ora 
• a, peste drum de 'sta- 
dl0n- . , (93029)

•  yand televizor color 
>J faîa telecomandă!

-f elefon 626558.
(93027)

. * '  anci mobilă, stare 
buna, apartament două 
camere Deva, Micro 10 

, bl. 20, ap. 56.
•  Vând (schimb) apar

tament 4. camere, hol cen
tral, cu apartament două 
camere plUs diferenţă. Tel. 
617344. , (93025)

•  Vând covor 3 x  4, 100

Ia sută lână, nou, 380 000 
lei, uscător haine, 300 000 
lei. Telefon 616358.

(92940)
•  Vând apartament 2 

camere, ultracentral, eu 
boxă şi modificări diver
se. Deva, str. Libertăţii, 
bl. L 4, tel. 611856.

(92939)
•  Vând convenabil ARO 

243 benzină, stare bună, 
50 000 km. 614340.

(92950)
•  Vând frigider „Arc

tic" 140 1.. Tel. 629588.
(92932)

•  Vând magnetofon
Kasthan 1 cu boxe. Tel. 
625313. (92948)

•  Vând buşteni tei şi
tejghea tâmplărie (miheij. 
Telefon 616869, orele 19—• 
21- ■ (92929)

•  Vând casă cu grădi
nă, corn. Şibot, telefon 
641251, Orăştie.

. (92897)
0  Vând grădină cu" pomi 

fructiferi, Geoagiu-Băi, tel. 
714149. (93047)

•  Vând apartament 3 
camere, Gojdu (Experi
mental). Telefon 624567, 
624352, după ora 16.

(92926)
•  Cumpăr apartament

2 camere, ultracentral. Tel. 
612605. (93017)

•  Vând apartament 2 
* camere, mobilat, decoman

dat, etaj 1, boxă, zona 
Liliacului. Tel, 624512 
după ora 18.

(93018)
•  Vând fân, motocul- 

tivator cu cositoare, pom
pă electrică apă. închiriez 
garsonieră central. Tele
fon 619331.

(93048)
•  Vând Dacia 1300, sta

re bună, înmatriculată. 
Telefon 618228.

(93049)
•  Vând garsonieră, zo

na Mioriţa, şi apartament 
trer bamtre,'* — Gţjdir, • te t 
621079. (93050)

•  Vând apartament 3 
camere, deosebit. Telefon 
622893, orele 16—20.

(93063)
•  Vând mobilă, stare 

hună, apartament două 
camere, Deva, Micro 15, 
bl- 20, ap. 56.

(93026)
- •  Vând Volkswagen Golf 
D. 1, 1500 cmc, model 1979, 
înmatriculat, carte de 
identitate, pentru piese 
de schimb. Tel. 615734

• ; " V (93055/54).
•  Vând femeia Prisma, 

benzină, fabricat 1983, ne
înmatriculată, preţ 2 500 
DM. Tel. 625707.

(92072)
•  Vând instalaţie pro

ducţie sifon cu linie do
zare şi îmbuteliere bău
turi răcoritoare, absolut

. noj. Preţ convenabil. Re
laţii, Hunedoara, telefon 
718020, vizibilă str. Al 
Pădurii, nr. 7,

(93070) .
•  Cumpăr talon Dacia 

1310. Informaţii 619557 
după ora 16.

(92069)
•  Vând apartament 2

camere, confort I, Emi- 
nescu, preţ negociabil. Tel. 
622704. (9,3073)

•  Vând avantajos piese 
pentru orice tip de ma
şină străină. Tel. 613800.

(93075)

•  Societatea Garanţ 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea— 
cumpărarea' /aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit  ^  ^ (92167) ^  ̂

•  Vând urgent gar.Jff 
nieră, confort I, str. Emi- 
nescu, bl. 105, sc.' B, etaj 
1, ap. 11. Tel. 624809.

(93074)
Vând Skoda 105 S,

puţin avariată, fabricaţie 
1989, neînmatriculat, sau 
pentru piese schimb, preţ
convenabil, tel, 620158,
după ora 16.

., (93079)
•  Vând autobenă, 8,5

tone, si remorcă RM15, 
telefon 647487. (2951)

•  Vând 30 ari teren
construibil şi Opel Asco- 
na, înmatriculat. Telefon 
721108. (1732)

•  Vând casă. Hunedoa
ra* CU apă, gaz, depen
dinţe. Telefon 729153, sau 
721588.

(1730)
•  Vând pui Ciobănesc 

german (câine lup), părinţi 
deosebiţi. Tel. 716394.

(1729) , -
•  Vând combină muzi

cală, nouă, Saţelliţe, con
venabil, telefon 724271.

(1716)
•  Vând. două Audi 80, 

unul înmatriculat, stare 
bună. Tel. 722332, 713447.

(1707)
•  Vând sau schimb 

microbuz .Diesel, cu Dacia 
1300. Tel. 717120.

(1714)
•  Vând casă cu etaj, 

două intrări, confort pen
tru două familii, garaj, 
gaz, grădină, anexe. Chi- 
zid, tel. 717129, 718101.

(1736)
•  Vând . apartament 3 

camere, Micro 5, .televizor 
Sony Trinlton, '-diagonala 
72, video Sony, cameră 
Sony, blană lungă vizon, 
blană lungă vulge polară,._ 
garaj. Telefon' '724986.

(1739)
V •  Vând armă de vână
toare, tip Cugir, calibru 
5,5.; Telefon 621363.

■ (1740)..
0  Vând,garaj; cărămidă,; 

str. Bogdan Vodă* nr. 1451,, 
telefon 717420.

; (17«ţ
0  BURSA Maritimă şi

r - a*
nunţă producătdrii . in« 
durtriali şi agricoli,. agen
ţii «ccmomici că pot. co
mercializa produşfele Ic», 
se pot apiwiziona cO 
mărfuri* materii prime şi 
utilaje, pot -efe^ua j[>gera»

’ ţiujni portuare şi transport 
maritim (si reprezentare), 
prin Piaţa bursieră Con- 

. stanţa. Relaţii la Agen- 
ţia. 023 Universal Berge,

■ telefon 013/212702.
’ (1737)

•  Vând Renault 16, sta
re foarte bună. Informa
ţii 627734.

i (0090350)
' •  Vând apartament trei

camere, str. Mărăşti, bl. 
IA, ap. 16. Tel. 617798 (o- 

• rele 18—21)'
(0090347)

Vând -, dozator .su
curi, 5 capete, preţ 3000000 
lei, hidrofor italian, mo- 
bilă Bonanza. Deva — 
619530. v

yL- y  ;  (00903.46) •

•  Caut. garsonieră sau 
apartament două camere, 
pentru închiriat, pe ter
men lung. Telefon,ŞJ361Z/, 
între 19 şi 21.

, (93011)
•  Ofer pentru închiriat 

cameră pentru femeie. 
Telefon 713640.

(93039)
•  Ofer de închiriat a- 

partament ultracentral, ne
mobilat, tel. 628853.

(93023)
0  închiriez apartament 

central pentru sediu fir
mă (mobilat, telefon, ter
men lung). Vând Lancia 
Prisma Diesel, 1985 şi te- 

- ren construcţie casă în 
Deva, cu suprafaţa » de 
1000 mp (25 x 40). Telefon 
619467. (92942)

0  Caut de închiriat a- 
partament sau garsonieră 
mobilată, Deva, telefon 
613953. (93064)

•  Ofer pentru închi
riat • apartament i - două

camere, central. Hune
doara. telefon 712970.

(1738)

•  Familie tânără do
rim să întreţinem bătrâni 
neajutoraţi pentru lo
cuinţă. Suportăm orice 
cheltuială* Tel. 628947.

- (93065)
•  Familie serioasă cău

tăm persoană vârstnică 
pentru a-i oferi îngrijire 
decentă; contra cedare 
teren pentru construcţie 
casă în Deva sau împre
jurimi. Deva, tel. 622915.

(93043)
•  Cu I autorizaţia nr. 

8664/1994 a luat . fiinţă 
Asociaţia Familială „Mar- 
cosald" având ca - obiect 
de activitate" prestări ser- 
vicii eleetro-bobinaj. De-<: 
va,' str. Crişân , nr,- • 18, 
telefon 623432.

(93044)
•  Organizaţia Tineretul 

Liber şi Sindicatul Solida
ritatea ’92 organizează 
campionat de- minifotbal 
pe întreprinderi. înscrieri 
la sediul organizaţiei, str. 
Eminescu, nr. 2, etaj 1. y

- . (93068) ..
•  Cayt femeie * pentru, •

îngrijire copil. . Telefon 
629292; - (93052)

0  Schimb casă cu gră
dină, 780 mp, apă,' canal, 
Arad cu similar Deva, Tel. 
‘622181: ’’ ’ “(92934)
, , 0. Schimb , apartament 
două camere, etaj 4, Mi
nerului, cu etaj 1, parter, 
pîUs diferenţă, exclus Mi
cro 15, . şpu vând., .Tele
fon 620637. T '

(92947)
» Schimb apartament 4 

camere cu două aparta
mente a 2 camere. Tele
fon 615958. ■-

•  S.C; BIBLIOFOR 
SA. DEVA' orgamzea- 
zâ, in data de 5 de
cembrie 1994, CON
CURS pentru ocupa
rea postului de DI
RECTOR EXECUTIV. 
Condiţii ? studii su
perioare ' economice, 
sau tehnice,- minim 5 
ani vechime. Infor
maţii suplimentare re 
obţin la tel. 611597.

(93078)

COMEMORĂRI

ne-a părăsit pentru tot
deauna scumpul nostru fiu, 
frate, unchi şi nepot.

ZINEL MUREŞAN, 
din, Bretelin. Odihnească- 
se în pace!
„ ; - (93067)

•  Se împlinesc cinci 
ani de când a trecut 
în nefiinţă- - -

RAVECA BUCUR* 
cea care a fost o ad
mirabilă soţie, mamă 
şi bunică. Dumnezeu 
s-o odihnească în 
pace! (93036)

' •  Â trecut un- an' de 
când ne-â părăsit pen
tru totdeauna

GHEORGIIE ghiţau
Lacrimi şi flori . pe 

mormântul său. Soţia şi 
copiii. (93058)

DECE$E

•  Soţia Rozalia, cti 
nemărginită d.urere 
anunţă decesul so
ţului , ' - . .

NICOLAE BUNEA, 
după o grea -suferin
ţă. Corpul neînsufleţit 
se află la Capela- Rb- 
mano-Catolică din str, 
Eminescu, Deva* în
mormântarea Va ■ ă- 
vea loc azi; 19 no
iembrie, ora 13;
; , (93080).

•  Gu nemărginită 
durere, soţia- Zioi,- fiul- 
Gicâ, fiica Nely, nora 
Firuţa, ginerele Ioan, 
nepoţii Dan, Tinel, Vic
tor şi strănepoata Oa- 
na anunţă încetarea 
din viaţă a celui care 
a fpst un bun soţ, ta
tă, socru, bunic şi 
străbunic
LEONTIN blaj an ,

în vârstă de. 75 ani., 
înhumarea va avea 
loc duminică, 20 no
iembrie 1094, ora 13, 
in -Deva, de la Casa 
Mortuară. Cât am trăit 
te-am iubit/ Cât vom 
trăi te vom plânge. 
Dumnezeu să-I odih
nească- în pace! *

(93fm y

0  Cu" inimile îndoliate 
aducem un ultim oma
giu celui care timp 
de 27 de ani a fost 
-preşedintele de suflet 
al cooperatorilor meş
teşugari din judeţul 
Hunedoara,
LEONTIN BLAJAN,
Sincere condolean- 

. ţe . familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Co
lectivul • Asociaţiei Te- 
ritoriâle . â Coopera
ţiei Meşteşugăreşti 
Deva. ' (93053)

L* «• I
Sâmbătă, 19. XI.

9,00 VideoteXt 0  Anun
ţuri •  Mica publicita
te ; . 10,00 Observator ;
11,00 Eocus (r); 1130

.PULS- •  -Delegaţia Pri
măriei Deva la Arras

(Franţa); 12,30 Film ar
tistic. „Cutia umbrelor"; 
14*15 Woridnet. 

Duminică, 20. Xl.
10.00 Observator; 11,00

Film artistic. „Fără a- 
părare" (r); 12,30 lVorîd- 
net. ; - '

Luni, 21. XI.
15.00 1 Videatext •  -A- 

nunţuri •  Mică publici
tate; 17JW Observator;
18.00 Retrospectiva săp
tămânii ; 18,30 Rock li
tre ţ ; 19,00 Film artistic:

- „Ascunzişurile" ; 20,30
Woridnet.

0  Se împlinesc şase 
săptămâni de la cu
tremurătoare.-! dispa
riţie a micuţei

ALINA POŞOGAN,
la numai 10 anişori. 
Părinţii şi cei şapte 
fraţi o vor purta me
reu în inimile lor în
durerate.

•  La 20 noiembrie 
se împlineşte un an 
de Ia. trecerea în e- 
ternitate a celui care 
a fost un minunat om, 

PETRU BORHA 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească . în pace I 
Familia Borha.

(93011)

STĂM Pite
l l l I t l f l l S

,j* Astăzi .se împlinesc 
şase ' săptămâni i de când

S.C.F.D.P. PETROŞANI
cu sediul în strada Gării, nr. 2, Petroşani 

• A N U N Ţ  A
( - Conform aprobării R.C.F. Timişaum» eu nr. 66/obării K.t.f. rînnywyn cu nr. w/ 

03. XI. 1994, în ziua de 20. XI. 1994, latre orele 6,5» ) 
— 14,45, în vederea executării unor lucrări urgente la  ̂
calea ferată, se închide circulaţia feroviară pe tron- 1 

sonul de cale ferată Merişor — Baniţa. ?
Vor fi afectate următoarele trenuri de călători: )
— Trenul 2702 cu plecare din staţia CFR Simeria l 

ya circula până la staţia CFR Pui, de unde se întoar- *
'• c f  la Simeria ca tren 2025. J

* — Trenul 2702/2025 pe distanţa Pui — Petro- ţ
şani se anulează. ••.;- : t

— Trenul 2718 se limitează la staţia Petroşani, de ?
unde formează trenul 2717 pe distanţa Pui — Petro- 1 

şani. :'vy I
— Trenpl accelerat 264 şi 263 Arad — Timişoa- 1

ra — Petroşani se anulează pe distanţa Petroşani — 1 

Subcetate. ^
— Trenul 2025 rămâne în staţia Petroşani, de t 

unde formează trenul 2026 ce va circula regulat. /
— Garnitura trenului 2702, după formarea tre- )

nului 2025, rămâne în staţia Simeria. I '
— Trenul 2026 pe distanţa Simeria — Petroşâni'

se anulează. 1

— Trenul 2734 pe distanţa Petroşani — LuppnJ .
se anulează* ; i»

— Trenul 2703 pe distanţa Lupenl — Simeria 
se anulează.

— Trenurile 32401, 20301, 23911, 32487, 23893,
23821, 29004, 23802, 20122, 23812, e«302, 23913 se
anulează.

Trenul 27301 circulă cu dispoziţie B.O.


