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+ NEW DELIII. — Pu
ternicul cutremur de pă
mânt care s-a produs joi 
dimineaţa în vestul Indiei, 
afectând o largă zonă din 
statul Maharashtra, a avut 
ca urmare moartea a 6 200 
de persoane ţi rănirea al
tor circa 10 000 — relevă 
iin bilanţ publicat de a- 
genţia Press Trust of In
dia <pti>;

Seismul, a cărui magni
tudine a atins 6.4 grade pe 
scara Richter, fiind cel 
mai violent din ultimii 60 
de ani, a fost devastator în 
oraşele Killari şi Umarga, 
unde se constată distruge
rea a aproape 80 la sută 
din locuinţe, precum şi în 
câteva zeci de sate, toate 
âflându-se în imediata a- 
proniere a epicentrului.

+  MOSCOVA. — Pre
şedintele Boris Elţîn a ac
ceptat joi să înceapă ne
gocieri pentru ridicarea 
blocadei din jurul „casei 
albe", a anunţat un purtă
tor de cuvânt prezidenţial, 
citat de agenţia Keuter. La 
propunerea patriarhului 
Alexei ăl Il-le'a, el a ac
ceptat să înceapă convor
biri cu reprezentanţi ai de
putaţilor din parlamentul 
demis. Preşedintele ar Ur
ma să fie reprezentat la a- 
eeste convorbiri de şeful 
administraţiei sale. Scrghci 
Filatov şi de prim-vice- 
prim-ministrul Oleg Sosko- 
vet.

DUPĂ ADMITEREA ROMÂNIEI IN CONSILIUL EUROPEI

Graţie postului „Radio 
România — Actualităţi**, 
marţi, 27 septembrie 1993, 
am asistat la o demonstra
ţie de parlamentarism e- 
uropean prin intermediul 
transmisiunii în direct de 
la lucrările Parlamentului 
Europei de la Strasbourg. 
Am fost cu toţii martori 
la ceea ce constituie a- 
senţa onorabilităţii insti
tuţiei parlamentare euro-

Dar cel mai important 
pentru noi a fost în ul
timă instanţă votul fa
vorabil al Parlamentului 
Europei dat cererii Ro
mâniei de a fi primită ca 
membru cu drepturi de
pline în Consiliul Europei.I

| pene. Prima impresie care Majoritatea covârşitoare cu 
! s-a conturat a fost aceea care a fost exprimat a-

I a deosebitei discipline 
parlamentarilor, disciplină 
manifestată prin respecta
rea regulilor procedurale, 
ale timpului stabilit pentru 
intervenţii şi mai ales
prin tonul moderat al 
discursurilor, chiar dacă 
acestea aveau, uneori,. 
conţinut polemic

care a fost exprimat a- 
cest vot, a arătat simpa
tiile de care se bucură 
poporul nostru şi ar fî 
mare păcat ca aceste sim
patii să nu fie folosite de 
guvernanţi în scopul în
tăririi relaţiilor României 
cu toate ţările Europei.

Am mai văzut cu acest 
prilej cam care sunt cei

care nu ne au la suflet. 
Am impresia că s-a consti
tuit o adevărată „axă“ 
Viena — Haga via Buda
pesta care nu vrea să în
ţeleagă necesitatea Euro
pei unite în care ţara 
noastră să aibă locul pe 
care îl merită. Mă îndo
iesc că au acţionat în 
elaborarea poziţiei acelor 
parlamentari scrupule de 
ordin principial sau pro-' 
cedural, atâta timp cât 
aceste scrupule au fost 
uitate cu ocazia primirii 
ţărilor baltice sau a Slo
vaciei, ţări primite a- 
proape în pas alergător. 
Din fericire pentru inte

resul general, a rfrevalat 
aşa cum s-a văzut modul 
pragmatic de abordare a 
cererii româneşti.

Sunt convins că Româ
nia va face, prin repre
zentanţii săi în Parlamen
tul European, o bună 
prestaţie şi că spiritul a- 
cestei respectate instituţii 
va fi la el acasă • şi în 
grupul parlamentar ro
mân. De altfel, dl. Adrian 
Severin, prin alocuţiunea 
rostită, a confirmat aceste 
speranţe.

Cert este un lucru : 
După mai bine de doi 
ani de speranţe mereu 
amânate, începând cu 
ziua de 27 septembrie 
1993, ora 13,58, şi de la 
Bucureşti se aude Vocea 
Europei.
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I #  Sfântul Mucenic! 
Dionisic. Areopagitul, E-1

I lefterie şi Rustic; ■
#  1838. Apare la Cra-1

I iova primul periodic din „ 
Oltenia, revista săptămâ- I

I nală „Mozaicul", sub!
conducerea lui Constan- I 

|  tin Lecca; "

+ PARIS. — Aloxandr 
Ruţkoi, proclamat preşe
dinte de către parlamentul 
dizolvat al Rusiei, a aver
tizat intr-un interviu acor
dat revistei Paris -Maţeh. 
că sprijinul acordat de 
către Occident lui Boris 
Elţîn va accelera dezinte
grarea Rusiei.

Exprimând u-şi regretul 
faţă de decizia preşedinţi
lor Clinton şi Mitterrand de 
a-i sprijini pe Elţîn, Ruţkoi 
a afirmat că haosul rus 
va afecta întreaga Euro
pă. „Va urma efectul de 
bumerang : vor fi atinse 
şi Franţa şi Germania. A- 
cesta e cel mai îngrozitor 
lucru: reacţia în lanţ", a 
spus el.
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’ I. S-a născut, la 1

I laşi, TEODOR BURADA j 
(m. 1923), folclorist, tea- |

I trolog şi muzicolog. A ■ 
publicat studii despre |

I teatrul din Moldova, ■ 
despre scrierile muzicale |

I ale lui Dimitrie Can-1  
temir şi despre folclorul |  

Balcani, |( românilor din 
Asia Şi

l  DE A INVESTI
Europa |

•  1859. S-a născut ta J

•  O nouă fabrică de conserve în construc
ţie la Deva #  Peste 45 milioane lei investiţii pe 
8 luni din acest an #  Investiţia se realizează în 
regii: şi cu forţe proprii •  Se va dubla produc
ţia. de conserve, din care o bună . parte va fi 
destinată exportului-

Dialogul purtat cu dl ing. 
Marcel Manole, directorul 
S.C. „Decebal" S.A. Deva, 
ne-a permis constatarea că, 
într-adevăr, aşa cum, re
marca interlocutorul „a
te angaja în condiţiile ac
tuale să realizezi o investi
ţie de proporţii este un

act de mare răspundere şi 
curaj". învingând temerile 
şi asumându-şi un oarecare 
risc, conducerea societăţii 
amintite a hotărât derna-

NICOLAE TÎRCOIl

(Continuare in pag. a 2-a)

pg«HIP cu PREŢURILE 
FACI GREVA

fO tm  NICI IMUSE/VIAl
* oBsem...

. îUs « -V

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

UNA PE ZI
— Am onoarea să 

cer > mâna fiicei dv.
— Regret .tinere, că 

starea piciorului meu 
drept nu-mi ' permite 
să-ţi dau momentan 
răspunsul...

UCIGAŞUL Şl COPIII

şi-a
I

i I

Mică

■  Centrală.
•  1859. _  ____,

I Târgu Frumos THEO-1 
DOR NECULUŢA (m l 

1 1904), creatorul unei li-1 
■ rici sociale cu inflexiuni I 
I agitatorice — „Spre ţăr- I■  mii? rîronfc.l îi** |mul dreptăţii".
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Miercurea trecută s-a în
tors ultima filă din volu
minosul- dosar al crimina
lului Enăşescu Mihai Cos- 
min, cel care a ucis-o cu 
sânge îngheţat pe Adriana 
Mihăilă din Deva, fetiţa 
de 9 ani, după ce şi-a bă
tut joc de ea în chip săl
batic şi apoi i-a acoperit 
cadavrul cu crengi şi pie
tre, In apropierea căii fe
rate. Ziarul „Cuvântul li
ber" â publicat un serial 
intitulat „Ucigaşul şi co
piii" în care a descris pe 
larg odioasa sa faptă, mer
sul cercetărilor şi desfăşu
rarea procesului la Tribu
nalul judeţean Hunedoara 
— Deva.

In şedinţa amintită, com

pletul de judecată, care a 
avut-o ca preşedinte pe dna 
Rodica Ghilea, preşedinta 
secţiei penale, a anunţat 
încheierea cercetărilor ju
decătoreşti şi trecerea la 
dezbaterile în fond. Repor
terul aflât în sala paşilor 
pierduţi a asistat la în
treaga desfăşurare a dez
baterilor şi a notat tot 
ceea ce s-a întâmplat, ca 
şi pledoariile acuzării, re
prezentantului părţii civile 
şi ale apărării. In toată 
această vreme l-am privit 
atent pe individul tânăr, 
tuns perie, bărbierit proas-

TRÂIAN BONDOR 

(Continuare în pag. a 2-a)

#  Au trecut 276 
zile din acest an;

I mai rămas 89; ■
•  1848. A apărut lai

I Cernăuţi, cu text bi-J 
lingv (român şi ger-|

I man) revista „Bucovina", ■  
editată de fraţii Gheor-I

I ghe şi Alecu Hurmu-Î 
zachi. Printre colabo-1

I ratori: V. Alecsandri.! 
D. Bolintineanu, Gr. A-1

I lexandrescu, Aron Pum-!
nul- I

Im #  1873. S-a născut, |  
la Broscăuţi (jud. Boto-1 
şani), DIMITRIE POM- |  

PEIU (m. 1954), mate-1
II matician cu contribuţii la I 

teoria funcţiilor şi a cal- *

I culului funcţional. A l 
definit funcţii care îi* 
poartă numele. Este a-1 

I uterul unei teoreme din * 
|  geometria elementară. |
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MECIURI CU MIZA LA FOTBAL

Sâmbătă, la Brad, începând de la ora 11, iubito
rii fotbalului din localitate şi suporterii hunedoreni 
ce sosesc aici cu autobuzele au prilejul să asiste la 
o partidă foarte interesantă de Divizia A, între COR- 
VINUL şl TRACTORUL Braşov (locul 4 în clasament, 
la un punct de lider). Dacă hunedorenii obţin victo
ria (şi noi credem în ea), vor avea posibilitatea să 
scape de lanterna roşie. Şi JIUL Petroşani joacă pe 
teren propriu, cu F.G. DROBETA Tr. Severin,

In Divizia G, se desprind meciurile de la Deva 
(Mureşul — Armata Aurul Brad), care poate fi numit 
capul de afiş al etapei, dar şl spectatorii din Simeria, 
Ghelari, Haţeg şi Brad — unde îşi dispută partidele 
Metalul Grlşcior — vor atrage mulţi spectatori în 
tribune. Dintre echipele aflate în luptă pentru pri
mele locuri — Minerul Ghelari şi Mureşul Deva au

avantajul că se întâlnesc cu adversarii acasă, în timp 
ce Minerul Certej şi A.S.A. Aurul Brad îşi dispută 
meciurile în deplasare. Şi dacă Aurul are mai puţine 
şanse de victorie la Deva, Minerul Certej, dacă joacă 
la valoarea sa, poate învinge pe Cerna Cristur chiar 
şi pe terenul rie la Hunedoara. (S.C.)

DUMINICA, LA ORÂŞTIE, SE DESCHIDE 
CLUBUL COPnLOR

Duminică, 3 octombrie a.c., ora 10, la Liceul „A- 
urel Vlaicu" din Orăştie va avea loc deschiderea fes
tivă a activităţilor cercurilor Clubului copiilor. In a- 
cest an, Clubul copiilor de aici va funcţiona cu ur
mătoarele activităţi: pian, fanfară, coregrafie, teatru, 
teatru de păpuşi, U.N.I.C.E.F., informatică, construcţii- 
depanări Radio-Tv, mecanică auto, karting, activităţi 
coordonate cu multă competenţă profesională de cadre 
didactice calificate. Cursurile sunt gratuite, spre bucu
ria copiilor şi părinţilor. (M.B.)
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raica (începând din luna 
mai a anului trecut — n.n.) 
construcţiei unei noi fabrici 
de conserve la Deva, am
plasată pe str. Zarand, 
lângă S.C. Devii S.A. Prin 
realizarea acestui obiectiv 
se va asigura dublarea ca
pacităţii de fabricare a con
servelor, ajungându-se, după 
punerea în funcţiune, la o 
producţie zilnică de 10 
tone, totodată îmbunătăţin- 
du-se calitatea produselor, 
respectiv a pateurilor, căr
nii în suc propriu, gulaşu
lui şi celorlalte sortimente. 
Construcţia s-a pornit ca 
9 necesitate stringentă, de
oarece vechea fabrică (de 
peste 50 de ani — n.n.) 
este amplasată In centrul 
oraşului şi nu mai cores
punde exigenţelor actuale.

— Angajarea lucrării I» 
regie proprie n-a fost o 
ambiţie de-a etala şi o 
ealitate a societăţii noastre 
de constructor, ci a fost 
dictată din raţiuni finan
ciare — ne relata dl Ma-. 
aole. Consider că astfel am 
redus mult costul investi
ţiei. în acest scop s-a for
mat un nucleu de 18 con
structori, veniţi de la fir
me consacrate şi cu tradi
ţie fn meserie, conduşi de 
cunoscutul maistru Cotoi, 
care de peste trei decenii 
lucrează in acest domeniu

Poarte important de pre
cizat Oste făptui că lovest’ 
ţia se derulează utilizând 
resursele financiare pro
prii, fără a se apela la 
credite, care ştim de ce 
dobânzi sunt purtătoare 
Din aproape 80 milioane 
lei materializaţi până ; a- 
cum ţn construcţii montaj, 
lucrări în valoare de peste 
45 milioane lei, s-au exe
cutat îri acest an .<• ndiile 
fizice permiţând aprecierea 
că la începutul semestrului 
ÎI din 1994 obiectivul va fi 
finalizat şi dat în exploa
tare.

Referitor la dotarea cu 
Utilaje, am reţinut că, pen
tru a fi agreaţi şi compe

titivi pe pieţele occiden
tale se fac demersuri în 
vederea achiziţionării unei 
tehnologii de vârf din im
port. In acest scop, pe 
baza studiului de fezabili
tate întocmit de un insti
tut de specialitate şi de 
profil, se va alege cea mai 
convenabilă ofertă occiden
tală din cele trei existente, 
utilizând un credit extern. 
Pentru a întruni cerinţele 
impuse la exportul de 
conserve, lucrările de fini
sare vor fi efectuate cu fir
me specializate.

Constructorii angajaţi, 
care sunt salarizaţi la ni
velul firmelor specializate, 
nu vor fi disponibilizaţi 
după terminarea obiectivu
lui, ci vor fi menţinuţi la 
lucrările de reparaţii, în
tre ne t<r igienizare c - 
vor fi făcute la abatoarele 
şi construcţiile societăţii.

Motivaţia trecerii, la con
strucţia noii fabrici, pe 
lângă nevoia de a spori 
producţia de conserve şl 
de a o îmbunătăţi calita
tiv, o constituie şi faptul 
că această actiyitate este 
cea mai rentabilă, produ
sele fiind căutate şi având 
desfacere în toată ţara, 
ele situându-se la preţurile 
cele mai avantajoase com
parativ cu cele practicate 
de alţi producători de pro
fil. Ca dovadă, conservele 
sunt cerute cu Insistenţă 
în judeţele Galaţi, Bacâu, 
Suceava, Teleorman, Dolj, ! 
Gorj, Alba ş.a. Merită sub- * 
liniat că fabrica de con
serve din Deva a fost şi 
rămâne o şcoala de for
mare a meseriaşilor în a- 
cest domeniu. In acelaşi 
timp, .se scontează pe vă~ 
lorificarea la export a u- 
nei însemnaţi c ntitftţ 4c 
conserve, solicitări existând 
îndeosebi pentru gulaşul 
de porc şi de vită.

Dând crezare spuselor 
dlui director, sperăm că 
nu peste multă .vreme vom 
putea şi noi consuma con
serve la care numai cei 
din occident aveau acces 
până acum.

Intre categoriile de per
soane defavorizate în faţa 
costurilor vieţii, pensiona
rii îşi au locul lor bine 
cunoscut şi recunoscut. Es
te adevărat că şi pensiilor 
H se mai adaugă din . când 
în când câte o sumă de 
bani, ca şi altor venituri. 
Dar nu-i mai puţin ade
vărat că sporurile în cau
ză nu sunt suficiente pen
tru a garanta tuturor pen
sionarilor un trai decent.

Cine-i mai ajută atunci 
pe pensionari ? Un princi
piu sănătos spune „ajută-te 
singur". Acesta funcţionea
ză eu succes şi în căzui 
pensionarilor. Casa de aju
tor reciproc a pensionarilor 
Deva — pe scurt C.A.R.P. 
— se gândeşte la interese
le membrilor săi Şi în li
mita fondurilor disponibi
le îi ajută. Aşa se explică 
numărul în continuă creş
tere al membrilor C.A.R.P. 
Deva, ajuns la 4627 la 

sfârşitul lui 1989, la 7066 
după 8 luni din acest an.

Despre modalităţile de 
a-i ajuta pe pensionari, de
spre rezultatele concrete a- 

le C.A.R.P. am primit re
laţii de la dnii Ioan Da- 
mean, preşedinte, şi A-

DESCHIDEREA STAGIUNII 
»  SPEC rÂCOIJB

Clubul „Siderurgistul“ din 
Hunedoara şi-a deschis pro
pria stagiune de spectacole 
im data de 1 octombrie a.c. 
Spectacolul de deschidere a 
stagiunii de toamnă a cu
prins evoluţii ale unor cu
noscute şi mult apreciate 
formaţii şi interpreţi, cum 
sunt: dans de societate — 
copii, dans modern „Re
flex", rapp dance „Styl 
break dance „Tarkus", dans 
de societate „Sider", pre- 
cun şi soliştii de muzică 

' uşoară Mariuş Petresc, Rei- 
nold Weber, Adriana Trif. 
Realizatorii spectacolului 
surft: coregrafia Dana Mu- 
reşan, conducerea . muzica
lă Cristian Coman, sunet- 
lumini Vasile Florea, Li- 
viu Gângă, regia artistică 
Dana Mureşan şi Cristian 
Coman. (M.B.)

C U M  AJUTA Pi K B M U I  ?
vram Zaharie, vicepreşedin
te. Primul lucru pe care 
l-am reţinut este că s-au 
diversificat preocupările 
C.A.R.P. Intre acestea se 
numără împrumuturile a- 
cordate cu o dobândă de 
numai 4 la. sută în limita 
fondului social constituit 
(adică fondul format din 
cotizaţia C.A.R. plus ajuto
rul de deces la care omul 
ar avea dreptul în mo
mentul solicitării împru
mutului). Dacă suma ceru
tă depăşeşte acest fond 
dobânda este de 8 la sută 
şi se pot acorda împru
muturi până la 100 000 lei. 
Condiţiile sunt într-adevâr 
foarte avantajoase. De a- 
ceea au apelat la această 
formă de ajutorare 2474 de 
membri anul trecut şi 2491 
numai în 8 luni din acest 
an, sumele acordate ci- 
frându-se la mai multe 
z i ie -•ni’ ane 

Există destui pensionari 
cu o situaţie materială pre
cară. 38 dintre aceştia au 
primit anul trecut ajutoa

re în haine — provenite 
din ajutoare externe sau 
articole realizate de mem
bre ale casei — şi bani, în 
valoare de peste 100 000 lei. 
Şi în acest an 29 de per
soane au fost sprijinite ma
terial. Alte ajutoare sunt 
cele ocazionate de decesul 
membrilor, nume în acest 
an pentru 200 de cazuri 
plătindu-se peste un mi
lion de lei, în funcţie de 
vechimea fiecăruia şi de 
suma pe care a optat să o 
cotizeze lunar, sumă va
riind de la 12 la 200 lei.

Toate aceste ajutoare şi 
altele sunt posibile pentru 
că se înregistrează bene
ficii, care se adaugă la 
fondurile fiecărui membru, 
în localităţile în care mem
brii C.A.R.P. Deva deţin pon
dere — Deva, Simeria şi 
Ilia — s-au realizat centre 
de vânzare a articolelor 
funerare fn care pentru 
ei sierllle, alte articole ne
cesare la înmormântare se 
comercializează la preţul de 
cosi, fără alte adaosuri, cu

excepţia transportului şi 
plăţii vânzătorului.

Este cunoscut deja pen
tru activitatea sa clubul, 
unde pensionarii au con
diţii de spaţiu, mobilier şi 
jocuri de şah, rummy ori 
table contra unei sume mo
dice. în acelaşi spaţiu, în 
lipsa altuia pe care pen
sionarii îl cer zadarnic de 
multă vreme, s-a amena
jat şi un punct farmaceu
tic pentru membrii CARP 
de unde primesc gratuit, 
pe bază de reţete, medi
camente venite din Franţa 
ca ajutoare. Şi tot de la 
sediu, ' pensionarii îşi pot 
cumpăra lenjerie de pat 
sau pijamale, cusute de 
membre ale casei, la un 
preţ mult sub cel practi
cat de comercianţi.

Sunt înlesniri binevenite 
pentru pensionari, ale că
ror venituri fac tot mai 
greu faţă nevoilor zilnice. 
Şi sunt posibile pentru că 
se dovedeşte viabilă CARP 
Deva prin încercarea per
manentă de diversificare a 
activităţii dar, în acelaşi 
timp, prin continuarea u- 
nor preocupări intrate de
ja în tradiţie.

VIORICA ROMAN

In Cupşt „Minerul” Ia fotbal
MINERUL POIANA RUSCĂI — CONCORDIA 

PLOIEŞTI FILIPEŞTII DE PĂDURE 2—1
O dovadă elocventă a 

marii pasiuni pentru fotbal
în localităţile Munţilor Po
iana Ruscăi — Ghelari, şi 
Teliuc — este participarea 
de mulţi ani a formaţiilor 
de aici în Campionatul di
vizionar C (şi judeţean de 
fotbal) dar şi a prezenţei 
la unele competiţii de mare 
interes în rândurile specta
torilor. Aşa cum ne relata 
dl. Dorin Gostian, vicepre
şedinte al Ligii Solidarita
tea ’92 a Sindicatelor din 
Regia Autonomă a Cupru
lui Deva, în Cupa „Mine
rul" la fotbal (amatori) or
ganizată de Federaţia Sin
dicatelor Miniere din Ro
mânia, a participat sub de
numirea Minerul ' Poiana

Ruscăi şi o selecţionată 
de fotbalişti amatori de la 
minele din Ghelari şi Te
liuc. Recent, la turneul de 
calificare, această echipă 
a disputat o partidă cu 
Concordia Ploieşti — Fi- 
lipeştii de Pădure. După un 
joc alert, mult apreciat de 
spectatorii prezenţi, minerii 
din Ghelari — Teliuc şi-au 
adjudecat victoria cu sco
rul de 2—1, prin golurile 
marcate de Dorin Betea şi 
Cătâlişan.

Fotbaliştii amatori din 
Munţii Poiana Ruscăi s-au 
calificat astfel pentru tur
neul final pe ţară ce va 
avea loc între 3—5 noiem
brie a.e. la Vatra Dornei.

S. CERBU

DOAR STEAUA ŞI UNlV.

CRAIOVA AU RĂMAS 

ÎN CURSA...

în meciurile din retur în ■ 
Cupele europene, echipele 
noastre au obţinut urmă- - 
toarele rezultate :

— Croaţia Zagreb — 
Steaua 2—3;

— Branik Maribor — ■ 
Gloria Bistriţa 2—0:

— Cagliari — Dinamo ; 
2— 0;

*— Rapid — Inter Milar» , 
0— 2;

— Havnar Boltfelog — | 
Univ Craiova 0—3.

Deci, STEAUA s-a caii- ' 
ficat în turul al doilea în 
Cupa Campionilor Euro
peni. iar UNIVERSITATEA 
Craiova, în Cupa Cupelor.

CHIŞINAU. Statuia lui Ştefan cel mare şi sfânt din 'centrul oraşului.
Foto: PA VEL LAZA

şi-a

Vede că X se-mbracă 
fără gust sau vine la 
birou în rochie de seară,, 
eă Y şi-a pierdut slujba 
fiindcă se-ncurease cu u- 
na, că Z şi-a părăsit so
ţul fără motiv scoţându-1 
din casă, că o mai veche 
cunoştinţă a tot umblat 
prin Capitală pe la ho
teluri, cu câte unul, pâ
nă a căpătat o slujbă, ştie 
totul despre toţi. Un co
leg e bârfitor şi intrigant, 
celălalt zgârcit şi aface-

INSECTAR ŞTIE Şl VEDE TOT
rist, unul habar n-are de 
meserie ; una-i prea co
chetă, alta neglijentă, ce
lălalt e comod, altul vi
sător, unul n-are har, ce
lălalt e prost-crescut. în 
fine i-a terminat pe toţi 
şi a trecut -la vecini—

... Că bruneta de ală
turi a făcut atâtea depla
sări prin Turcia că nu 
mai are loc de ştampilă

în paşaport şi nici 1n 
portofel pentru valută, eă 
fiica celei de jos s-a mă
ritat a treia oară cu un 
clujean, tată a doi copii, 
că holteiul de vizavi fa
ce chefuri nocturne, că 
bunicuţa de jos sforăie de 
scoală toată scara, că 
logodnicul nepoatei a „bă
gat" la „Caritas" câteva 
milioane. în fine, că bă-

(Urmare din pag- 1)

păt, cu o mustaţă scurtă, 
blondie, ce stătea în pi
cioare în boxa acuzaţilor, 
cu mâinile prinse în că
tuşe solide şi straşnic pă
zit de gardieni cu pistoale 
ia centură. Odiosul cri
minal stătea cu ochii în 
pământ, străin de ceea ce 
se vorbea, de parcă nu el 
era cel ce a frânt un su
flet pur ca rouă dimineţii, 
ce a smuls din rădăcini o 
floare ce abia- îşi înălţase 
faţa spre lumină. '

Notăm din cuvântul a- 
cuzării rostit de dna pro
curor Florica Vişan: „Fapta

trânei domnişoare din a- 
leea paralelă i-a căzut pă
rţii şi poartă perucă, că 
madam Zizl îşi plimbă 
zilnic căţelul şi-i dă lap
te cu: biberonul, că a vă
zut chiar el pe tinerica M. 
sărutându-se în plină stra
dă cu unul cam vârstnic. 
Şi câte nu ştie şi vede... 
observatorul!

Doar paiul din propriul 
ochi nu-1 vede. Doamne, 
şi cât e de vizibil'!

VALI ARD*LEANU

celui ce se află în boxă 
întrece orice imaginaţie 
morbidă. Crima o consi
der una dintre cele mai 
grave infracţiuni prevăzută 
In Codul penal, căci ni
meni nu gire- dreptul.,să., ia 
viaţa semenului, deoarece 
nu el i-a dat-o. Fapta in
culpatului este cu atât mal 
odioasă cu cât el a . supri
mat viaţa unei copile, su
flet nevinovat".

Dna avocat Emilia Ţi- 
bensehi, în apărarea părţii 
civile, a spus: „Nu sg poate 
descrie în cuvinte durerea 
părinţilor Adrianei care 
au pierdut una din geme
nele cărora le-au dat viaţă, 
din cauza unui individ ce 
nu merită a fi numit om".

Avocatul apărării, dl Ro
mul Igna, a spus în ple
doaria sa: „Fapte lui 15- 
năşescu Mihai Cosmin este, 
aşa cum s-a spus, foarte 
gravă şi merită asprimea 
legii. Ar fi câteva cir
cumstanţe atenuante în a- 
părarea şa — starea de e- 
brietate, anumite tulburări 
psihice, regretul faptei să
vârşite — de care rugăm 
instanţa să ţină seama şi 
sft aplice cea mai potrivită 
pedeapsă".

După dezbaterile în fond,
preşedintele completului de

judecată i-a dat inculpatu
lui ultimul cuvânt. Indivi
dul din boxă a rostit cu 
voce abia auzită doar câ
teva cuvinte: „Nu am ni
mic de spus". Această a- 
tjţudine nu ştim cum s-o 
Caracterizăm. Să fie regret 
pentru odioasa crimă ce a 
săvârsit-o ? Nu este de 
crezut. Să fie mustrările de 
conştiinţă pentru că a su
grumat cu bestialitate O 
viaţă la început de drum? 
Nici aste. Vorbele lui ex
primau mai degrabă un fel 
de lehamite la ceea ce 
asista, un fel de dispreţ 
asupra omenirii şi a regu
lilor ei pe care el le-a în
călcat cu cruzime. Instanţa 
s-a retras pentru delibe
rare. Punând în seama Iul 
Erîăşescu Mihai Cosmin 
un număr de patru in
fracţiuni —• tâlhărie, viol, 
lipsirea de libertate şi o- 
mor deosebit de grav — 
l-a pedepsit pe vinovat cu 
.detenţie Pe viaţă, cu drept 
de apel şi de recurs. O 
pedeapsă aspră, dar care 
i cuvine celui ce i-a 
înfiorat pe oamenii din De
va şi din împrejurimi eu 
sinistra sa faptă, ce i-a zgu
duit puternic pe toţi cei ce 
ău Aflat despre Oa. O pe-î 
deapsă meritată . insă i
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G O N T R A P O R 0 T SUB STELE
„Nici UI1 om, din câţi am cunoscut; oricât 

de neînsemnat ar fi fost, oricât do sărac, oricât 
do lunii, fie că era cizmar, sau dulgher, sau 
acar la calea ferată, nu s-ar putea plânge că 
ar fi simţit între mine ţi el vreo distanţă, ori
cât de mică, ţi că n-am stat de vorbă ca doi 
oameni la fel de simpli, împărţind între noi 
pâinea ţi apa, sau pâinea şi vinul, daci era 
ţi via.

Dar impostorii, oricine ar fi fost să fie, ori
cât de sus puţi, orice rol ar fi avut, mai ales 
îu cultură, eh da, au simţit distanţa de aetre- 
cut» distanţa de prăpastie fără fund, dintre 
falsa lor importanţă ţi gheaţa din privirilemele".

GEO BOGZA

Aici, sub stele, s-a simţit el acasă, în elementul 
Iul. Numai aici, cu urechea ciulită, putea asculta 
cum „Iţi întoarce Dumnezeu ceasul". Respiraţia sa 
profundă numai de aici putea să adulmece apropie
rea furtunii. Numai aici, sub stole, se putea împlini 
comuniunea dintre sufletul său măreţ ţi măreţia cos
mică. Aici, pe ultimul promontoriu, Jn faţa nemăr
ginirii mării, şi-a înălţat turnul de veghe, numindu- 
se pe sine Paznic de Far:

JEu am ţinut socoteala oricărei corăbii 
teţită în larg pe mările lumii.
Paznic de far cu Sprânceana mereu încruntată. 
Eu am ţinut socoteala tuturor corăbiilor lumii. 
Pe ce vă miraţi că pe faţa- mea sunt urme do

sare?*
A plecat acum Paznicul, doar Farul va arde me

reu, solitar. Dar socoteala corăbiilor lumii cine o mai 
ţine ?

A plecat deci ţi Geo Bogza. E marea mâhnire pe 
care a adus-o cu sine această toamnă. A avut o viaţă 
lungă, bogată şi tumultuoasă, nelipsită de scurte ră
tăciri, dar statornicită in ultimele decenii la o exem
plară şl maiestuoasă rectitudine morală. în anii dic
taturii, tabletele lui săptămânale, care apăreau cu rit
micitatea bătăilor de inimă, cum spunea chiar el, 
ne-au menţinut moralul, Încrederea, puterea de a su
pravieţui, Iţi salvase demnitatea, îi dăduse o dimen
siune impunătoare, reuşea să ne-o transmită şi nouă 
această demnitate, aşa cum farul le trimite corăbje- 
rilor lumina- Mai era apoi acel singular poem care 
e Cartea Oltului, mai erau „Ţările...", extraordina
rele reportaje. Şi mai ales propensiunea cosmică a 
talentului său, grandoarea retoricii sale hiperboli- 
zante care — prin ce miracol ? — nu eşua niciodată 
în grandilocvenţă...

Erau? De ce la trecut? Ţoate acestea există, vor 
continua să existe şi de acum înainte. A plecat doar 
Paznicul, Farul continuă să-şi transmită pulsaţiile lui 
luminoase peste întinderile literaturii române, către 
generaţiile viitoare, singuratic şi inconfundabft.

A plecat şi Geo Bogsia, acum, In preajma echi
nocţiului de toamnă, ca şi cum el însuşi s-ar fi ho
tărât să se pornească în întâmpinarea Marelui Orion. 
Nici nu se putea altfel, când toată viaţa l-a fascinat 
grandoarea conjuncţiilor galactice. Am primit vestea 
plecării sale — cum să spun ? »— cu o tristeţe lumi
noasă, cu o tristeţe senină. Pentru că plecarea aeeas- 
ta nu înseamnă o dispariţie, nu înseamnă nici mă
car o despărţire. Geo Bogza doar „s-a mutat de la 
noi“ undeva printre luminile acelei superbe conste
laţii autumnale căreia i-a închinat unul dintre cele 
mai frumoase poeme din literaturile lumii :

„Rege al constelaţiilor din septentrion.
Mereu lunecând peste lumi îngheţate,
Aşa străbate noaptea Marele Orion,
Corabie legănată în Eternitate".

RADU CIOBANU
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Actul de creaţie - între 
extaz ş i  finalitate

Actul de creaţie este acea activitate artistică ge
nerată de o stare complexă de trăiri şi sentimente 
caracteristică unor indivizi dotaţi cu o sensibilitate 
care îi individualizează într-un mod aparte. Exclu
zând simulacrul creativ, problema oricărui act de 
creaţie veritabil este modul in care îi este conferită 

: finalitatea.
Pentru că, mă refer la poezie, vorbesc aici despre 

âcei creatori care, în extazul caracteristic stării de 
poezie, omit necesitatea formei indispensabilă perce
perii operei de către cititor. Justificările oferite ni se 
par cu totul neîntemeiate şi îmi sugerează chiar o 
oarecare superficialitate sau o insuficientă cunoaşte
re a acestui domeniu de creaţie. O poezie rămâne o 
operă de artă în sine, comparabilă cu o pictură, o 
sculptură sau o lucrare de ceramică la care, dacă s-âr 
interveni, s-ar modifica mesajul pe care artistul în
cearcă să-l transmită şl, totodată, personalitatea Iu- 
crării in contextul întregii opere.

Prin analogie, poezia trebuie să fie produsul fi
nit ai creatorului său. Astfel, cred că este necesar ca 
poetul însuşi să imprime poeziei sale prin aşezarea te 
pagină şî prin punctuaţie — ritmul şi modalitatea cea 
mai facilă, necesare perceperii de către cititor, cât mai 
fidel cu putinţă, â trăirii care a generat-o. pentru câ 
starea de poezie nu este numai trăire exprimată prin 
cuvânt, ea este şi tonalitate şi întrerupere, interoga
ţie şt mirare, meditaţie şi concluzie ; poezia nu este 
numai citită ci şt ascultată în lectura altei persoane 
care, te lipsa unei forme corespunzătoare, poate să-i 
modifice nuanţele în modul cel mai grav. Ctee ar 
putea să identifice stările creatorului în fiecare caa- 
stracţie poetică în timp ce pregăteşte pentru tipar 
două iau trei volume de versuri?

M-am referit aici la acei artişti care îşi vor poe
ziile adunate într-un volum, moment în care inter
vine problema receptării operei lor de către fiecare 
cititor te parte, fiindcă oricum ea este înţeleasă pu
ţin diferit de la Uti individ la altul, în funcţie de 
personalitatea şl gradul de cultură al fiecăruia.

Am făcut aceste precizări şi închei prin a sugera 
încă o dată cu riscul de a mă repeta o comparaţie 
între o pictură şi o poezie şi inevitabil între chestiu
nile lor'de detaliu, sperând că am spus ceva legat de 
înţelegerea necesităţii finalităţii nu numai în fond ci 
şi în formă. ADRIANA BISCAKEAN studentă

în programul comemoră
rii a 80 de ani de la Adu
narea Generală a Astrei 
ţinută în 1913 la Orăştie 
şi de la trecerea în eterni
tate a lui Aurel Vlaicu, 
la Spitalul din Orăştie a 
fost lansat volumul „Pro
blematica sănătăţii în Ţi
nutul Orâştiei — azi şi in 
viitor" cuprinzând comu
nicări prezentate în cadrul 
unei sesiuni festive de co
municări ştiinţifice pe te
me medicale. Cartea tipă
rită la ,;pc GRAFT" S.R.L. 
Deva se prezintă în exce
lente condiţii grafice, edi

tori format din dl dr. Ioan 
Ivaşcu, as. Alina Noja, 
Carmen Noja, stat. Maria 
Albu. Şi tot dr. Ioan I- 
vaşcu, directorul Spitalu
lui orăşenesc Orăştie, pre
zintă lucrarea „Persoana 
medicului între mit şi rea
litate". Dr. Petru Dindeal 
abordează mai multe as
pecte ale fenomenului me
dical.* între care: „Depis
tarea factorilor de risc tn 
bolile cardio-vasculare la 
populaţia rurală*, „Alcoo
lismul şi tabagismul", „Fo
losirea corectă a medica
mentelor şi combaterea u-

NOTE DE LECTURA Un volum de interes

tori fiind Despărţământul 
Orăştie al Astrei (Secţiu
nea medicală) şi Spitalul 
Orăşenesc Orăştie. Trebu
ie să recunoaştem că în
treprinderea instituţiilor a- 
mintite este meritorie, pu
ţine dintre suratele, mâl 
ales ale Spitalului orâş» 
tian, având posibilitatea să • 
se mândrească cu 'aşa ce
va. ' •■■■;. ; ■’

Reţin atenţia prin boga
ta documentare pe care o 
etalează, înaltul profesio
nalism al autorilor, comu
nicările în ansamblul lor.
O lucrare complexă este 
„Problematica sănătăţii în 
Ţinutul Orăştiei în perspec
tivă psiho-socială" alcătui
tă de un grup de cercetă-

nor accidente cauzate do 
abuzul te consumul a- 
cestora". Da rândul său. 
dr. Eugen Turdean abor
dează : „Actualităţi ta tra
tamentul litiazei renale", 
„Profilaxia ulcerului gas- 
tro-duodenalf, „Chist hi- 
datic rupt ta vena cavă in
ferioară" şl, alături de dr. 
Silviu Nistorescu, dr. Mi- 
hai Bafciuc, dr. Petru Din- 
deal, mai semnează lucra
rea „Dischineziile biliare 
— există Tele ?*! Sunt co
municări rezultând dintr-o 
serioasă cercetare şi expe
rienţă ce prezintă interes 
pentru slujitorii lui Hypo- 
crat şi publicul larg. ^

MlNEIi BODEA

TRISTEŢE DE TOAMNA
Rămâi poezie cu mine 
Aripa ta e firavă 
Rămâi să plângem alături 
Frunza ce cade bolnavă

tn cercuri triste pe zare 
Trec păsări negre ţipând 
Rămâi lângă mine să plângem 
Pustiul ce cade-n cuvânt

Se afundă durerea in lume 
Şi tot mai bolnav este veacul 
Rămâi cu mine 
Deasupra
Moartea îşi flutură steagul.

NXCOLAE CBEPCIA

CASA PĂRINTEASCA
cuib născător de cântec şi de vise 
departe Intr-un sat neistovit 
cu geamurile pururea deschise 
înspre lumina altui răsărit

Un punct de sprijin pentru fericire 
ttnde-amintirUe se-ntorc pe jos 
gură de-tai prin care să respire 
pământul ca un fagure mănos

statornic mal ce străjuie-o apă 
o rădieină ce brineşto-un zbor 
fântână unde tainic se adapă 
Un dor ce naşte-n linişte alt dor.„ ,

IOAN VASIU

„FLUIERUL
IANCULUI"
ÎN BELGIA

Apreciatul ansamblu 
folcloric „Fluierul Ian- 
cului" al Căminului Cul
tural Baia de Criş a ple
cat ta cursul acestei săp
tămâni Intr-un turneu în 
Belgia, unde va prezente 

mai multe spectacole- Sun

tem siguri că neasemui
tele ţarine moţeşti in
terpretate de soliştii vo
cali şi instrumentişti, de 
taraf şi formaţia de dan
suri vor fi primite eu 
căldură de publicul bel
gian. Şi alături de ţari
ne vor fj apreciate şl 
celelalte cântece şi dan
suri populare hunedore- 
ne, româneşti în general.

„DOINA CRIŞULUI" 

S-A ÎNTORS 

DIN FRANŢA

S-a întors de curând 
din Franţa cunoscutul an
samblu de cântece şl 
dansuri „Doina Crtşuîul"

al Casei de Cultură Brad. 
A fost uh turneu lung 
şi obositor, de aproape 
o lună de zile. Satisfac
ţia interpreţilor este in
să mare pentru că s-au 
dovedit mesageri meri
tuoşi ai. folclorului ro
mânesc atât de apreciat 
pe toate scenele europene.

Mass-media pare să fi 
înlocuit exploziv, năucitor, 
„sărbătoarea continuă a 
muncii şi creaţiei" de mai 
anw Mai ales a muncii I 
Nici rm-i de mirare, având 

în vedere rentabilitatea..Oa
re câte publicaţii au „de
marat" Imediat după ce-o 
fi iest in Decembrie 7 Ci
frele au oscilat între 2000 
şi 25001 In irealitate, nici

(poate) prea. multă presă, 
cititorul nostru s-a decis 
doar la două-trei ziare 
nume, iar hârtia pe caro 
o consumau monstruos cte 
mult miile de publicaţii 
se vâ întoarce, cred, sprfe 
folosinţă la edituri: sau la 
alte destinaţii, mai.., iste- 
nice.

Întrebarea pe care mi-* 
pun, cu oarecare atnărăclu-

0

un sondaj nu ar putea serie 
precis câte mai trăiesc, câ
te âu eşuat, câte aU re
născut din propria cenu 
şă._ Atâta libertate a pre
sei era normal să înfunde 
coşurile de fum ale de
mocraţiei şi atâţia „zia
rişti" iviţi din spumele tul
buri decembriste, cine să-i 
numere şi să-i pieptene ?

Cert este că, treptat, din 
liota acestor publicaţii, doar 
câteya s-au impus. Unele 
au înghiţit droaia de mici 
gazete gen „de perete", 
transferate ad-hoc in stra
dă... Adevărul este că re
zistă doar acelea care în
trunesc toate calităţile ce
rute de piaţă. Acesta va 
fi criteriul rezistenţei, res
tul e orice, dar nu presă 
liberă. Suprasaturat de

ne, este pentru judeţul 
nostru : unde sunt mâca» 
cele vreo ctaci-şase .publi
caţii care ar putea totuşi 
să apară te judeţ, inclu
siv Cele ale unor partide ?

Intr-o democraţie reală, 
uh dialog prin presă ar fi 
benefic pentru toţi. Dar, 
la scriitorii trăitori ' aici 
cine se va fi gândit, pen
tru a relua, fie şi Ta patru 
ani de la revolta din 1989, 
tradiţia culturală a publi
cisticii ' "hunedorene ? Poa
te redactorii „Cuvântului 
liber'1 vor avea disponibi
lităţi să facă din pagina 
culturală „Cosânzeana" S o 
revistă, fie şi trimestrială ? 
Aş fi printre cei care ar 
colabora gratuit, deşi câş
tig sub media pe economie.

EUGEN EVU
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GĂRZILE ELVEŢIENE ALE VATICANULUI 
COBOARĂ PE TERENUL ... DE FOTBAL

UN ATENTAT EŞUAT

Asasinarea lui Stalin In 1944
In 1944, serviciile secre

te germane pregătiseră un 
plan pentru eliminarea li
derului sovietic, dar tenta-' 
tiva a eşuat, deoarece cel 
care ar fi trebuit să aten
teze la viaţa dictatorului 
georgian, un fost ofiţer al 
Armatei Roşii, căzut în 
mâna nemţilor, a fost ares
tat înaint-' de a ajunge la 
Moscova. întâmplarea a 
fost reconstituită în coti
dianul „Trud", din 16 sep
tembrie, în baza docu
mentelor furnizate de mi
nisterul rus pentru Sigu
ranţa Statului. Protago
niştii sunt rusul de origi
ne ucraineană Piotr Ta- 
vrin şi soţia acestuia, Li- 
dia Tavrin. La acea dată, 
în vârstă de 35 ani, co
mandant al unei baterii de 
artilerie, fusese făcut pri
zonier de nemţi în  ̂mai 
1942. Un an mai târziu, 
după cum rezultă din pro
cesul verbal al interogato
riului său publicat de 
,,Trud“, a acceptat să lu
creze pentru serviciile . se
crete naziste. După ce a 
urmat un program special 
de antren irnent, Tavrin a 
fost trecut, cu un avion, 
dincolo de 'inia frontului, 
împreună cu soţia, care 
avea misiunea să asigure

legătura radio cu centrul 
german. -

Conform planurilor, Ta
vrin ar fi trebuit să se 
stabilească la Moscova, u- 
tilizând documente false 
de ofiţer sovietic de con
traspionaj. Din interogator 
riu rezultă că fuseseră pre
văzute două variante pen
tru uciderea lui Stalin. 
Conform primului plan, 
Tavrin trebuia să-l lichi
deze pe Stalin-în timpul 
unei recepţii, trăgând asu
pra lui cu gloanţe otrăvi
te. A doua ipoteză preve
dea un atentat împotriva 
automobilului blindat al 
dictatorului, utilizând un 
lansator de grenade spe
cial, dotat cu proiectile 
perforante şi incendiare. 
După trecerea liniei fron
tului, Tavrin şi soţia nu 
au mers prea mult. Opriţi 
din întâmplare de o pa
trulă militară pentru un 
control de rutină al docu
mentelor, au fost intero
gaţi de oamenii KGB-ului 
epocii şi şi-au mărturisit 
misiunea. Au acceptat să 
colaboreze cu serviciile se
crete sovietice, dar acest 
lucru nu le-a mai salvat 
viaţa. în februarie 1952, 
cităm ziarul „Trud“, 
fost judecaţi în secret 
condamnaţi la moarte

SwA DESCOPERIT UN FILM REGIZAT DE... 
SALVADOR DALI!

Pelicula, inedită, este un scurt metraj, cu 
durata de 20 minute. Se afla în Torre Galatea, 
în muzeul „Dali“ din Figueras, în Catakmia.

Un scurt metraj, regi
zat şi interpretat de pic
torul Salvador Dali, a 
fost găsit întâmplător, în 
urmă cu câteva zile, în 
Turnul Galatea, din mu
zeul consacrat, marelui 
artist, la Figueras, în Ca- 
talonia natală.

Filmul, a cărui exis
tenţă era până acum ig
norată fusese realizat în 
1960, la Cadaques, în co
laborare cu fotograful 
Philippe Halsam. In cele 
20 de minute ale scurt- 
metrajului, provocatorul 
pictor suprarealist, mort 
în 1989, la vârsta de 85 
ani, îşi bate joc de olan
dezul Piet Mondrian, ar
tist abstracţionist şi pro
povăduitor al neoplasti- 
elsmului. Faţă de Mon
drian, Salvador Dali a

nutrit, fără să încerce să 
o ascundă, ba chiar, afi- 
şându-se cu ostentaţie, 
„cea mai profundă anti
patie”.. ' •

Secvenţele filmului 
sunt acompaniate de câ
teva piese muzicale a- 
parţinând compozitorului 
catalan Leonard Balada, 
care trăia de mai multă 
vreme la New York. 
„Premiera" operei ' lui 
Dali, despre care nu au 
fost relevate până acum 
alte detalii, va avea loc 
în localitatea La Coruna, 
pe 7 octombrie a.c. Este, 
pe cât se pare, una din 
„surprizele" pregătite par
ticipanţilor la Congre
sul istoricilor de cinema
tograf, ce va avea loc în 
frumosul oraş spaniol.

Sâmbătă, 18 septembrie 
a.c., iată o zi (de fapt o 
seară) memorabilă pentru 
renumiţii halebardieri el
veţieni care, de. sute de 
ani, asigură cu eficienţă şi 
eleganţă paza Vaticanului. 
Cu acordul papei, pe Sta
dionul din oraşul toscan 
Montevarchi, redutabilii 
soldaţi, abandonându-şi 
lăncifle şi platoşele, au co
borât pentru a înfrunta, în 
partide de fotbal, două re
prezentative locale: pe cea 
a preoţilor şi pe cea a for
ţelor de ordine — carabi- 
nieri, poliţişti, vîgili ur
bani. Insolita competiţie a 
atras câteva mii de spec
tatori, obiectivul de a strân
ge fonduri pentru ajutora
rea locuitorilor unui sat 
din Burkina Faso, fiind cu 
mult depăşit. Lovitura de 
începere a fost dată de cel 
mai bătrân prelat din Tos
cana, don Elio Peri, 84 ani. 
Agenţiile de presă au o- 
mis să transmită rezulta
tele înregistrate pe teren, 
dar casierii au confirmat 
că preţul celor cca. 5 500 
bilete vândute sunt _ sufi
ciente pentru terminarea

CONCERTE GRATUITE PENTRU ŞOMERI
Cunoscuta formaţie muzicală „U 2", aflată în. An

glia, în cadrul -turneului său „Zooropa ’93“, a avut o 
originală idee de distribuire a biletelor de intrare pen
tru cel de al patrulea spectacol londonez, desfăşurat pe

rdionul Wembley, la 20 august. Toţi cei care au fost 
măsură să probeze că sunt şomeri au. avut intrarea 
gratuită. Aceasta, în condiţiile în care la cele trei con

certe precedente pe Wembley Arena, afluenţa de pu
blic fusese excepţională, ceea ce l-a făcut pe Tim Par- 
sons, promotorul turneului, să le considere „un adevă
rat triumf de care membrii grupului sunt deosebit de 
satisfăcuţi". Miracolul din ape. Sec ţiune din „Canal Grande”, artera vitală a Veneţiei.

spitalului din atât de să
racul sat Kanagou, unde 
lucrează un grup de călu
găriţe misionare din Fran
ţa şi să fie cumpărată pen
tru săteni o maşină de te
ren. ' ;

Consiliul comunal din 
Montevfcrchi nu e la pri
ma experienţă de acest 
gen: cu patru ani în ur
mă, tot cu un meci de 
fotbal, între prelaţi şi ga
leţii primăriei, s-au strâns 
fondurile necesare pentru 
construirea Unei şcoli în- 
ţr-o altă tară africană.
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ANTOLOGIE 
LESBIANĂ 

PUBLICATĂ 
LA LONDRA

„Viking", una dintre 
cele mai prestigioase edi
turi din capitala Marii 
Britanii, a publicat la sfâr
şitul lunii august o anto
logie de povestiri a căror 
unică, permanentă temă, 
este dragostea dintre fe
mei şi... femei. „Unele din
tre povestirile moderne pot 
fi şocante pentru im anu
mit public. Sunt experi
mentale, explicite", a aver
tizat un purtător-de cuvânt 
al editurii. Volumul cu
prinde 32 de povestiri scri
se între 1897 şi 1992, cea 
mai mare parte aparţinând 
unor scriitoare contempo
rane şi reunite sub titlul 
„The Penguin Book of Les
bian Short Stories". Din
tre autori nu lipsesc nume 
de marcă ale literaturii u- 
niversale, precum Virgi- 
nia Woolf şi Gertrude 
Stein.

Pentru luna octombrie, 
aceeaşi editură a anunţat 
publicarea undi antologii 
similare de povestiri... gay. 
Unde se vede eă „VI- 
king“-ul nu vrea să fie a- 
cuzat de părtinire în ma-

Şi totuşi, pentru a răs
punde la întrebarea : cum 
a ajuns Veneţia să fie 
ceea ce este? nu e sufi
cient să accepţi ideea u- 
nei şanse istorice unice. 
Din surse istorice locale 
aflăm că încă din seco
lul al Xl-lea — datorită 
poziţiei sală geografice, 
ffuşeşte să devină inde
pendentă de Bizanţ, ju
când rolul de interme
diar între Occident, O- 
rient şi. lumea musulma
nă. Flotele străbăteau 
Mediterana, importând in 
Occident mătăsuri şi mi
rodenii din Orient, expor
tând spre Orient sclavi 
din Balcani, minereuri 
şi ţesături de lână din 
Europă, La Veneţia se 
vămuia totul şi, deja, in 
1082, oraşul obţine im
portante privilegii co- 4 
merciale la Constantino- 
pol, iar participarea sa la 
primele cruciade îi asi
gură concesiunea de car
tiere în diverse oraşe din 
Siria şi Palestina, Mono
polul asupra căilor ma
ritime va fi în mâna ve- 
neţienilor aproape 40Q 
de ani, până eând Vasco 
de Gama descoperă ru- 
teie maritime ale- Indii- 
lor (începutul secolului 
al XVI-lea). Secolul al 
XVl-lea avea să fie încă 
înfloritor prin industria 
sticlăriei (Murano), mătă- 
surilor. şi dantelăriei (Bu- 
rano şi Torcello).

Aşadar, „Canalozzo" 
(cum numesc localnicii 
Marele Canal) oferă o 
imensă vedere care divi
zează oraşul în două părţi.

VENEŢIA, REGINA ADRIATICII
El este plasat de natură 
să fie artera principală a 
Veneţiei, are o lungime 
de aproape 4 km, o lă
ţime intre 30 şi 60 m, iar 
adâncimea între 5 şi 6 in; 
este traversat de un are 
aerian (pod) intr-un sin
gur loc, pentru a uni 
Rialto, gara şi Academia.

Podul Rialto (a fost ter
minat in 1591, in locul 
unui pod de lemn) se 
deschide la centru pen
tru a face loc ambarca
ţiunilor de mai mare to
naj. Sub arcadele lui sunt 
zeci de prăvălioare lu
xoase, cu obiecte din sti
clă de Murano sau dan
tele de Burano — alte 
lucruri care exprimă bo
găţia unei antice civili
zaţii.

La 1630, o teribilă, e- 
pidemie de ciumă sece
ră vieţile a 47 000 de ve- 
neţieni, punând în peri
col însăşi existenţa aces
tei aşezări. în disperare, 
cetăţenii şi Senatul vo
tează construirea unui 
templu dedicat Fecioarei 
Măria — singura care-i 
mai putea salva (şi as
tăzi, orice veneţian este 
convins că Ea a înlătu
rat flagelul), aşa că Se
natul veneţian a confir
mat proiectul unei bise
rici celebrului arhitect 
Baldassare Longhena. 
Aşa a apărut pe malul 
drept al Marelui Canal

un minunat exemplu al 
arhit icturil baroce nu
mit Biserica Sănătăţii. 
Sfioşi şi credincioşi, fn 
fiecare an, veneţienii 
reînnoiesc mulţumirea -a- 
dresată Fecioarei printr-o 
procesiune pe un pod de 
bărci care umple cana
lul, de la Piaţa Sân Mar
co până la Biserica Să
nătăţii.

Centrul istoric San 
Marco cuprinde impre
sionante vestigii: Vechea 
Librărie, cele două co
loane cu leul Sfântului 
Marcu (simbolul Vene
ţiei) şi Sfântul Teodor, 
unde trădătorii şi răufă
cătorii erau suprimaţi, 
Piaţeta, cu Mică _ Piaţă, 
Palatul Ducal — reşedin
ţa dogilor, Bazilica San 
Marco şi Turnul Soarelui 
(numit şi tumul San 
Marco). v

Se spune că Napoleon, 
când a traversat Piaţa 
San Marco, a exclamat: 
„Este salonul cel mai 
frumos ai Europei". în 
această piaţă este şi ce
lebrul Turn al Orologiu
lui, operă a sec. al XV- 
lea, cu cele trei părţi 
distincte ale sale. Prima, 
cea a orologiului, mar
chează oră, constelaţiile 
şi lunile anului; a doua 
conţine Fecioara cu Prun
cul, realizată de Alexan
dru Leopardi, a treia, de
corată cu stele de aur pe

un fond de cer albastru, 
conţine leul, animalul ca
re l-a inspirat pe Evan
ghelistul Marco — Stă
pânul Veneţiei. Pe aco
periş, doi muri din bronz 
bat clopotele . timpului i 
ei reprezintă doi sclavi e- 
tiopieni semănând celor 
pe care familiile nobile 
îi cumpărau în pieţele 
Orientului — dovadă a 
fastului casei Iot.

Bazilica San -Marco este 
simbolul eternităţii şi, 
fără nici o exagerare, I 
se spune Palatul Vene
ţiei sau Biserica de Aur. 
Originea sa suscită încă 
discuţii. Limpede e fap
tul că la 829, nişte Ncre- 
dincioşi cedează o grădi
nă de legume pentru 
înălţarea unui templu de
dicat Sfântului Marcu. 
De-a lungul secolelor a- 
cestui templu i se adau
gă ornamente în marmu
ră, sculpturi şi mozaicuri, 
încât e aproape imposi
bil să se spună cine a 
fost autorul. Cât priveşte 
stilul său, e un fericit 
compromis între cel bi
zantin, roman, gotic şl 
renascentist, care s-au 
întâlnit aici pentru a 
crea unul din edificiile 
singulare din lume. Ho
lul este decorat cu splen
dide mozaicuri din sec. 
al XlII-lea şi reprezintă 
diverse istorii biblice 
despre creaţia lumii, iar

interiorul justifică atri
butul de „Bazilica de 
aur", Aici se pot admira 
celebra „Niedpeja", an
tica icoană bizantină ca
re reprezintă Fecioara şi 
Pruncul, fiind conserva
tă în bazilică din vremea 
celei de-a IV-a cruciade; 
Tabla de Aur — naveta 
fn aur şi email care păs
trează corpul Evanghe
listului, situata pe masa 
altarului, excepţională o- 
peră, cu peste 40 de sce
ne ale Vieţii lui Isus, ale 
Fecioarei Maria şi - ale 
Sfântului Marcu, deco
rată cu mii de perle, 
smaralde, safire, ametis- 
te, rubine, topaze, ca- 
mee. Pe fondul străluci
tor de aur patru mii me
tri pătraţi de mozaicuri 
creează un climat ma
gic. Ceea ce fascinează 
în egală măsură la Ve
neţia, bulversând regu
lile arhitecturii tradiţio
nale, este Palatul Dogi
lor. Cu golul în jos şi 
plinul în sus, acest .im
pozant palat a fost edifi
cat prima dată în 814 j 
distrus de două incendii, 
a fost reconstruit în 1340, 
multe generaţii de artişti 
au pus mâna aici contri
buind la grandoarea şi 
frumuseţea sa. Sălile 
„Consiliului celor zece", 
„Marelui Consiliu" şi ale 
Senatului, sunt decorate 
de maeştrii şcolii vene-

ţiene : Bassano, Veronese, 
Tintoreto, Carpaccio, Ti- 
ţian, pis.anello. „Consiliul 
celor zece” a fost una 
din puterile cele mai re
dutabile în apărarea Re
publicii de comploturi, 
spionajul intern şi extern 
folosindu-se de informa
tori oficiali răspândiţi pe 
tot teritoriul. Pe la •-1355 
Dogele Marin Foliero 
visa să transforme .Re
publica într-o domina
ţie personală. Complotul 
a fost descoperit de „Cel 
zece", iar Dogele decapi
tat, aşa că în galeria 
portretelor dogilor din 
Sala „Marelui Consiliu", 
în locul - chipului său 
scrie, pe un fond negru: 
„Aici este locul lui Ma
rin Faliero, decapitat ’ 
pentru crimă".

Oraşul canalelor, po
durilor, bisericilor, arte
lor, palatelor are în a- 
propiere insule celebre: 
Murano (sticlărie), Tor
cello şi Burano (dantelă
rie), acestea, pentru a 
completa într-un mod 
propriu un tablou im
presionant care, fireşte, 
cere o mare măiestrie 
pentru a fi exprimat in 
cuvinte. >

Veneţia mai are un se
cret încă nedescifrat 
ea te face să ai un suflet 
OTâi bogat, să vezi Intr-o 
zi ceea ce nu ţi-e dat în
tr-o viaţă, dar în acelaşi 
timp îţi ia o parte dia 
suflet, care rămâne pen
tru totdeauna acolo...

Prof. OLIVIA NIŢESGU, 
Deva
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încă nici un contact cu 

sonda spaţială Marş Obser- 
ver, pierdută de NASA cu 
câteva zile înainte de a fi 
intrat în zona orbitală a 
„planetei roşii". Cercetăto
rii sperau ca brusca tăcere 
să fie datorată unei cauze 
tehnice minore (o orientare 
greşită a antenelor radio), 
dar optimismul lor nu s-a 
justificat. v

Marş Observer ar fi tre
buit să deschidă drumul 
prin imagini şi date,-pen
tru prima expediţie uma
nă pe Marte, prevăzută 
pentru primii ani ai seco-

dintâi că a sabotat cu bu
nă ştiinţă nava spaţială 
pentru a nu descoperi pre
zenţa vestigiilor „marţie- 
nilor". Mitomani ? Poate, 
dar cu un pedigree ştiin
ţific demn de respect, în
tre contestatari numărân- 
du-Se personalităţi de mar
că ale astrofizicii, de la 
astronomi de la Yale la 
membri ai comisiei spaţia
le -prezidenţiale.

„Nu aş fi uimit dacă a- 
varia lui Observer s-ar 
datora sabotajului din par
tea unui grup de conducă
tori ai N.A.S.A., care în-

Ascunde NASA 

misterele lui Marte ?!

lului următor. Şi eventual 
chiar până atunci, să dez
văluie unele secrete ale 
planetei vecine, precum 
enigma straniei conforma
ţii stâncoase botezată „fa
ţa lui Marte", fotografiată 
de sonda Vîking în 1976. 
Căci dacă pentru N.A.S.A. 
ar fi vorba de o simplă 
glumă a naturii, nu puţini 
sunt savanţii care o con
sideră un monument con
struit de o trecută civiliza
ţie extraterestră. Şi pentru 
că nu departe de „faţa lui 
Marte" fotografiile au rele
vat prezenţa câtorva pira
mide, ale unor fortăreţe şi 
ale unei citadele, dispuse 
în pentagon.

Defecţiunea sondei a pro
vocat o ciudată polemică 
între N.A.S.A. şi cercetăto
rii grupului „Marş Mis- 
sion", care o acuza pe cea

cearcă să ţină secrete do
vezile — explică Richard 
Hoagland, liderul grupu
lui „Marş Mission". Am 
cerut preşedintelui Clinton 
să deschidă o anchetă asu
pra cercetărilor N.A.S.A. 
asupra civilizaţiilor extra
terestre" .

Şi, chiar dacă pare ab
surd, s-ar putea ca şi re
centul scandal • Michael 
Jackson, declanşat tocmai 
în momentul în care inte
resul mediilor americane 
pentru Marş Observer a- 
tinsese cote îngrijorătoare, 
să fie tocmai o încercare 
diversionistă, de distrage
re a atenţiei de la un su
biect care s-ar părea, pe 
bună dreptate, să trebu
iască să fie ţinut departe 
de cunoştinţa opiniei pu
blice.

Romanţă de sezon
cu praz

> '// 
i Iubita mea, cad frunze pe alei,
’ Şi-n faţa magazinului GOSTAT 
\ E coadă ceauşistă Ia ulei,
| Deşi-i cu preţul liberalizat!

1 ...Intrăm In magazin ca in muzeu - 
i Şi admirăm produse cu extaz,
? Apoi ne milogim Ia vânzătorul-zeu ,
1 De-un măr, de două legături de praz...

| Şi-umblăm spre casă — cuplu indolent —,
Şl toată lumea ne cam face Ioc—

| — Că nu plătirăm fondul de rulment 
i Şi taxa de-ntreţinere la bloc ? !

DUMITRU HURUBÂ

Egoismul iubirii
_________________ _____I

DESPRE RÂS Şl UMOR | |
REFLECŢIA ZILEI

O „Cu cât e mai inteligent, cu atât un umo
rist are mai puţină nevoie să deformeze reali
tatea ca să o facă mai semnificativă".

ANDRE GIDE
c u g e t ă r i

a „Umorul este agerimea spiritului".
DOSTOIEVSKI

a „Puţini s-au născut cu harul hazului: cei mai 
mulţi ajung să fie cu haz prin imitaţie, copişti fără 
căldură ai vioiciunii şi veseliei."

VAUVENARGUES
• „Prostul râde de trei ori : o dată când râd cei

lalţi. o dată când înţelege gluma şi încă o dată când 
îşi dă seama că răsese fără să Înţeleagă".

. Proverb bengalez
a „Nici un om care a râs, măcar o dată, din toată 

inima, nu poate fi iremediabil rău.“
CHARLYLE

a „Mă grăbesc să râd, ca să nu fiu silit să plâng."
LICHTENBERG

U M O R
— De ce plângi ?
— Tata şi-a dat cu ciocanul peste deget.
— Şi pentru asta tteb uie să plângi fu ?
— ATu, eu plâng pentru că am râs...

Grupaj Selectat de: 
ILIELEAHU

—„Afai bine să fi murit 
decât să ştiu că e in bra
ţele altcuiva !“

1
i

iteama de a nu pierde o 
dragoste ce o confund cu m 
proprietatea personală... I

De câte ori această ge- astfel se naşte egoismul ■  
iubirii. Doar ştim că fără Rlozie, acest egoism ăl iu 

birii nu a produs despăr
ţiri şi nenorociri nu doar 
între îndrăgostiţi dar mai

I I

dragoste nu suntem ni- 1  

mic, însă uităm că ade-1 
vărata dragoste,, este in-Ş 
delung răbdătoare, este R 
plină de bunătate: dra-'a 
gostea nu ' pizmuieşte ; I 
dragostea nu se laudă, R 
nu se umflă de mândrie, I  
nu se poartă necuviincios, R 
nu caută folosul său, nu! 
se mânie, nu se gândeşte Rales în familii. El în mili

arde de exemplore: blond la raM> nM se oucura ae ■  
sau brunet, puternic sau nelegiuire, ci se bucură R

( I 
I

inteligent, pragmatic sau de adevăr, acoperă totul,* 
poet, în toţi regăsim crede totul, nădăjduieşte W 
Bărbatul creat pentru a totul, suferă totul. Dra- K 
iubi femeia şi a forma cu gostea nu va pieri nici- M ■ 
ea întregul. E doar o a- odată." ■ “
măgire că fructul oprit, Dar fdţi ?tim să căutăm 
partenerul altcuiva, e această dragoste şi mai

* «  pot iubi

I !

mai mult, că-mi poate 
oferi mai mult decât 
ceea ce eu am întâlnit 
în omul de lângă mine. 
Invidia că celălalt ar pu
tea găsi mai multă dra
goste la o altă persoană,

credincioşi iubirii jurate 
acelei jumătăţi ce am 
ales şi ne-am legat prin 
taina căsniciei pentru ca 
prin dragoste să formăm 
Întregul ? I I

INA DELEANU W

A necdotă
Un om se apropie de un poliţist şi îl întreabă 

dacă nu a întâlnit un nebun fugit de Ia ospiciu.
— Care-i sunt semnalmentele?
— E scund, măsoară un metru cincizeci, e foarte 

slab şi cântăreşte o sută douăzeci de kilograme.
— Cum să cântărească atâta dacă e slab ? — se 

miră poliţistul.
— Păi, nu v-am spus că e nebun ?

'& J

a Directorul grădinii zoo
logice, aflat în concediu, 
primeşte de Ia locţiitorul 
său. o telegramă:

„Urangutanul a murit! 
Facem comandă pentru al

tul sau vă aşteptăm 
dumneavoastră ?“.

pe

/  r I S S  StSJlSA NIM K K  j

• c .  - '7*s£7‘ C * h .

/ •

Desen de C-TlN GAVRILA

•  Un proprietar de casă 
caută să-I convingă pe ua 
bărbat ce venise să-i cum
pere casa : ;

— Ştiţi, ca orice casă ard 
avantaje şi dezavantaje.

— Care sunt acestea ?

— Păi, să încep cu avan
tajele: la nord se află <f 
fabrică de brânzeturi, iag 
Ia vest, nu prea departe* 
un atelier de vopsitorie. :$

' . ' I
— Bine, dar care sunt a- 

vantajele ?

— Unul jnare : veţi ««1
mereu, după miros, dO 
unde bate vântul... 1

•  — Mi-a dispărut ne
vasta, domnule poliţist!

— Ne străduim s-o gă
sim. Puteţi să ne faceţi fuţ 
scris o descriere a neves
tei ?

— O fac, dar nu cumva 
să ajungă descrierea U  
mâna e i ţ ţ

■ •• . - , - . t>;
Culese şl prelucrate dă 

IL1E LEAHU J*

i n t u i ţ i i
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ORIZONTAL,: 1) Făcută din loc In 
loc; 2) Manifestare vibrantă primită cu 
răceală; 3) E pe cale de despărţire; 4) A 
face să semene — Asociat de bază la 
combinatul chimic; 5) împlinite la vârsta 
copilăriei — Marcaj de trecere — Scoase 
din cutie! ; 6) Nu-i chip să placă — Piesă 
executată în stil pop; 7) în mare... pri
mejdie ; 8) Calcă mereu pe bătături — 
Mod de a interveni la urgenţă; 9) Timp 
de coacere — A executa o acţiune cap
tivantă ; 10) Se bucură de moştenirea a- 
proapelui.

VERTICAL: 1) Remarcate prin anu
mite reflexe; 2) Autor necontestat de 
plagiate ; 3) Raţiune de... stat; 4) Cunos
cuţi la nevoie — Sol declarat ca inde
zirabil ; 5) Trase adesea pe... două ţevi 
— Pătrunde în esenţă — Cap de serie... 
eu cântec; 6) Simptom de respingere
(pl.) — Ansamblu vocal la petrecere; 7) 
Cântec din repertoriul lui Woody; 8) De
plasare pe un teren cu marcaje — Difu
zat în reluare 5 9) Prevăzut pentru lu

crul In ture — Persoane fără identitate; 
10) Desfiinţare absolut definitivă.

VASULE MOL'ODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI „POTRIVELI" 

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTÂ :

1) STRĂMUTARE; 2) TREMURĂTOR ; 
3) RAMIFICATĂ; 4) ADUCE — ACID j 
5) LUNI — AN — TI; 6) UCE — ILIC — 
O ; 7) CARACATIŢA; 8) IŢAR — IUŢIT; 
9) TORID — RĂPI; 10) EREDOPATIE.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SAMBATA TRECUTA

MAT IN 2 MUTĂRI 
CONTROLUL POZIŢIEI

Alb: Rel, De7, Tal, Ca5, Cd2. 
Nggru : Rd4, p : a2.

Nc4
dl D 

dl 0

2. Tfl mat 
2. Tc2 mat 
2. Ce2 mat.1 i



TOAMNA *93
BERBECUL 

21 martie — 20 aprilie

I

Societatea comercială eu capital majoritar de stat , .Transiivania“, |  
societate pe acţiuni, «re ea obiect de activitate principal alimentaţia pU-1 
bllcă, moştenind din festa întreprindere comercială de stat pentru aii-S 
mentaţie publică Deva tatn capital so cial de peste o jumătate de miliard |  
de Iei. - I

Activitatea o desfăşoară în prin cipal la concurenţă cu alte societăţi * 
csnrddc in municipiul reşedinţă de judeţ dar şl în localităţile Sime-| 
rta, Băcia, Tâmpa .şi Cristur.

Această scurtă „Fişă 
biografică11 fiind întocmi
tă, să vedeta ctun a păşit 
S.C, „Transilvania" S.A. 
Beva pe promiţătorul 
drum al privatizării ? Ne 
însoţeşte pe „itinerar" 
domnul MARIN BAL.ES- 
CU, directorul societă
ţi**

— Domnule director, vă 
rugăm să faceţi prezen
tările.

— Societatea comercia
lă „Transilvania" face a- 
limentaţie publică printr- 
Un număr de 66 de uni
tăţi de desfacere cu a- 
mânUntul, mai dispunând 
dă Un depozit de măr
furi şi unul de materia
le. 51 dintre unităţile de 
desfacere funcţionează în 
locaţie de gestiune iar 
celelalte în administraţie 
proprie.

— Socotiţi locaţia de 
gestiune o formulă defi
nitivă de privatizare ?
: — Nn. Am practicat-o 
pe aceasta pe scară lar
gă încă de la promovarea 
â  în plan legislativ, so

cotind-o doar un început 
pe dramul privatizării.

— Privatizare prin vân
zare da active s-a făcnt ?

— Nu. deoarece şi noi, 
ca toate societăţile co
merciale mici şi mijlocii, 
am optat pentru metoda 
de privatizare MEBO, a- 
dică prin cumpărarea de 
către salariaţi.

— Ce statut vor avea 
în acest caz locatorii de 
gestiune ?

— După lege ei nu mai 
sunt salariaţi, dar va tre
bui să-i considerăm ca 
atare în virtutea vechiu
lui lor statut, deoarece 
pe de o parte ceilalţi sa
lariaţi care se asociază 
pentru cumpărare nu vor 
putea suporta efortul fi
nanciar iniţial pentru a- 
ehitarea cu numerar a 
cotei de 30 la sută din 
capitalul social. Pe de al
tă parte ar fi imoral ca 
acestor oameni să li se 
anuleze şansa de a par
ticipa la cumpărarea pa
trimoniului.

— Domnule director, cu

aceste fise despre priva
tizare, ce servicii face so
cietatea comercială lo
catorilor săi în contul lo
caţiei de gestiune ?

— Le-a pus la dispozi
ţie patrimoniul pe cure ea 
ii administrează, le face 
aprovizionarea cu ceea 
ce ei doresc. Le pune ia 
dispoziţie capacităţile sa
le de depozitare. Se ocu
pă de promovarea inves
tiţiilor şi creditarea pen
tru dezvoltare, moderniza
re şi dotare ; ţine eviden
ţa contabilă curentă şi 
de bilanţ.

—• Aţi afirmat că so
cietatea comercială face 
aprovizionare -pentru lo
catori. Unde e locul pen
tru iniţiativa lor, pentru 
opţiunea în alegere ?

— Societatea nu-i obli
gă să se aprovizioneze 
prin ea. Locatorii sunt li
beri să încheie contracte, 
convenţii, grafice de a- 
provizionare CU furnizorii

e care-i consideră mai 
favorabili Intereselor lor 
economice.

orice împrejurare, aveţi tact şi sunteţi 
capabil să insuflaţi şi altora linişte şi 
calm. Aveţi spirit deschis noului, nu vă 
temeţi de schimbări. Idei frumoase, ori
ginale, veţi excela în domenii inaccesi
bile altora.

Vă bucuraţi de o sănătate bună, doar .. Această perioadă este pentru dv. un 
stressul vă poate doborî. Preferaţi lea- ,Ump al bucunei Vieţii împlinite. Aton- 
curile băbeşti şi nu o dată recurgeţi la
ehicitori spre a vă afla viitorul 56313 acumulată- ŞtH* să luaţi din clipa

’ l“ “ 5 « ^ t a c i e S ay vnrt«re«« g . W a » " * »  »viaţa mondenă şi nu pierdeţi prilejul vă ajută sâ treceţi peste momen-
de a fi în centrul atenţiei Familia vâ “  ' 
înconjoară cu atenţie; profesia vâ oferă crnoprnwTii
satisfacţii, fără ca dumneavoastră să u . r l  „ ,
depuneţi eforturi pentru aceasta. 23 octombrie—* 21 noiembrie

Preferaţi timpul instabil, fiind dv. în- 
TAURUL suşi imprevizihil. Grijuliu cu propria

21 anrilie_21 mai înfăţişare, vă place să fiţi oricând la
Sunteţi atent cu banii dv şi cheltuiţi

foarte greu. Vă place luxul, dar nu vă l& ăSea nTvl creefzâ nrob eme S t  
înduraţi sâ risipiţi pentru a vi-1 satisface. ^  gam ^  scoatetibSi si din
Norocos, riscaţi pentru că vă plac jo- ®fv ̂ nt6ţ*ăgata să scoatoţl bani 51 ain
5Jujjî6’ la timp’ Acum nimic nu vă poate abate de laşi asta vă aduce prejudicii. scopul propus. Veţi găsi însă timp şi

m l vă^^iitf «imn v^so'rfaf^sfatm-1’ P60*0* cei dragi, pe care ti veţi copleşi I  S Y3 când vi se dau sfaturi. cu Sg întrevăd sărbători de fa-
f  1 In toamna aceasta va aşteaptă destule milie. Este bine să nu vă tenteze câş- 
I î “ S  Uswl» a w w  m  faceţi tovarăşii

I 
I

l

toată inteligenţa, altfel vă aşteaptă fa
limentul.:

GEMENII 
22 mal — 21 iunie

VA INVITA SA LE FIŢI 
OASPEŢI

•  „LIDO*î

•  SNACK BAR „CETATE" ;
•  „SH*V ANA";
•  BAR „ORIENT"; J
•  „PERLA CETĂŢII" ;
•  „UNION" ;

Nume de „case marf", nume de 
prestigiu tn reţeaua unităţilor do 
alimentaţie publică devene. Cei ce 
le administrează cu autoritate, 
competenţă şi eleganţă profesio
nală, vă lansează invitaţia perma
nentă de a le fi oaspeţi garantân- 
du-vă clipele de bună dispoziţie.

SERVICII PENTRU ACASA

Eliberarea timpului gospodinei 
de grijile bucătăriei poate fi rea
lizată pe multe căi dar cel puţin 
una este la îndemâna oricăruia din
tre noi: a apela Ia serviciile la
boratoarelor de cofetărie şi patise
rie ale oricărei unităţi a S.C. 
„Transilvania" S.A. Deva, cu co
menzi de asemenea produse de î- 
naltă calitate, în orice ocazie.

cu persoane insuficient cunoscute.
SĂGETĂTORUL 

22 noiembrie — 21 decembrie
Temperament dinamic, ambiţios. Nu 

Aveţi mare înclinaţie spre melancolie, Vă plac ploile şi frigul. Destul de avar. 
trecutul reprezentând pentru dv. un re- nu puneţi la inimă orice cerere de aju- 
fugiu. Preferaţi ploaia şi vremea închi- tor. Aveţi o sănătate bună, dar vă pla
să, soarele creându-vă nelinişte. Iubiţi Ce să fiţi compătimiţi. Planurile dv. nu 
florile şi parfumurile discrete. Primiţi dau greş niciodată, pentru că sunteţi oc. 
cu resemnare loviturile sorţii, nu lup- donat şi calculat. Calitatea vremii vă 
taţi pentru propriile drepturi. influenţează, deranjându-vă timpul u-

Toamna este anotimpul dv. preferat, rât. Aveţi o vitalitate de invidiat, sun- 
Veţi dispune de resurse materiale spre a teţi longevivi şi cu mintea limpede ca 
vă satisface dorinţele. Profesional — o la 20 de ani. y ;
îmbunătăţire a condiţiilor de lucru. In toamna aceasta sănătatea vă va 
Creativitatea dv este în punctul cel, mai crea câteva probleme. Totuşi, veţi ajun- 
ridicat. De aceea puteţi să faceţi desco- ge acolo unde aţi dorit. Pe plan erotic, 
periri interesante. Pe plan material — o stagnare, 
afaceri solide şi rentabile. '

war,Tir . capricornul
o<> . • L , ,  . 22 decembrie — 19 Ianuarie

iunie Zc. iulie Sunteţi dominat de orgoliu şi , de se-
Interiorizat, iubiţi toamna care va a- ţea a conduce. Calculat şi raţional, 

duce succese mai ales din punct de ve- îndrăzneţ şi gata de sacrificiu, nu ţi- 
dere material. ^Obţineţi, bani cu uşurm- neţî cont de nimic când e vorba de con
tă, adesea pacălindu-i pe alţii, dar ra- fortul dv. afectiv. Iubiţi riscul mai pre- 
reori vă bucuraţi de bogăţie. Cheltuiţi sus (je orice. Circulaţia sanguină vă cre- 
fără noimă orice bănuţ. Vâ place ele- eaza probleme.
ganţa vestimentară şi doriţi să arătaţi in această toamnă, vă pregătiţi pen- 
cât mai bine. _ tru anotimpul rece. Nu aveţi scrupule

Aveţi multă răbdare, de aceea veţi fi jn a£acerile personale. Vă pregătiţi pen- 
râsplătit în aşteptan. Daca în această tru 0 călătorie îndepărtată. Nu vă fa- 
perioadâ afacerile vă vor merge bine, ceţj timp de cei dragi. O moştenire ne- 
pe plan sentimental pu. Deveniţi tira- aşteptată vă poate îmbunătăţi starea 
nfc, posesiv, gelos, riscând despărţiri du- maţerjală, dar va fi precedată de un 
reroâse. Profesional, daţi dovada de a- proces care vă va costa bani şi con-

sum psihic.

VĂRSĂTORUL 
20 ianuarie — 18 februarie

Meditativ, iubiţi toamna, ploile. Vâ 
place inactivitatea, lăsându-va uneori a-

Până în însorita Americă latină 
vor duce mexicanii amintirea cli
pelor plăcute petrecute Ia „Lido* 
— elegantul „vas amiral" al reţe
lei de restaurante ale S.C. „Tran
silvania" S.A.

Foto PA VEL LAZA

bllltate.
LEUL

23 iulie — 22 august
y Puternic şi autoritar, vă faceţi cu 
cinste- datoria, folosind forţa exemplu-
i S S S 2 â , W S a i ? t f î W S S  facri!, .a v?  fc ^ p u r li

Aa „ n i ; z g o m o t u l  vieţii mondene. Sunteţi sin-
Fermecaţi de frumuseţea toamnei, vă ceri. Vă plac căl^oriile; mai ales în

lăsaţi copleşiţi de melancolie. SuAteţi compmua persoaner Iubite. înclinat spre
tentat sâ neglijaţi latura profesională,. Ştunţele exacte, aveţi o mare sete de
în folosul celei materiale. Vi se reco- cunoaştere.  ̂ jJ
mandă mai- multă implicare în proce- *** .a6est,5<;z01?
sul anateli.- Pe plan sentimental, vâ va?l ^entrb- stabifitşten_ economica. A- 
faceţ! destule probleme dar numai din
pricina dv.

FECIOARA
23 august — 22 septembrie

Ţelurile vă sunt bine fundamentate, 
în tinereţe daţj doyadă de lipsă de a- 
dâncime în sentimente, alergând după

veţi găfi sprijin material. Pe plan pro
fesional, o oarecare stagnare.

y PEŞTII
19 februarie — 20 martie.

Vă place să munciţi, dar iubiţi mai 
mult munca intelectuală, deşi nu Vă

mai mulţi iepuri fără A prinde niei u- Pregătiţi destul pentru ea. De obicei, vâ
nul. Când sărăcia vă pândeşte, ştiţi să 
ieşiţi cu cinste din situaţie. Ştiţi să evi
taţi conflictele, dar când e vorba de 
sentiment sunteţi pătimaş, tiranic.

place să treceţi drept ceea ce nu sun
teţi şi suferiţi dacă alţii ştiu astă, A- 
preciaţi prietenia, sunteţi sincer şi de
votat. Vă plac călătoriile lungi. Vă bu-

In acest sezon, vă puteţi spori zestrea cUreţf de mult credit, cu toate acestea 
materială. Apoi veţi găsi timp şi pentru puAeV auc.e,.°. via;a dublâ
latura sentimentală a vieţii. Profesional, 
totul vă merge din plin.

BALANŢA ,
23 septembrie — 22 octombrie
Vă păstraţi armonia interioară In hotărârii.

Nehotărâţi în acţiuni, afacerile nu vor 
înainta şi nici nu vor stagna. Pe plan 
profesional, vor alterna eşecurile eu 
reuşitele. încercarea de a cuceri un loc 
mai înalt este sortită eşecului. Veţi 
pierde afaceri bănoase din cauza ne-



SÂMBĂTĂ, 2 OCTOMBRIE 

RTL
7,00 Desene animate; 12,15 Ţestoasele 

Ninja; 13,15 O casă plină; 16,45 A-Team;
17,45 21 Jump Street; 18,45 The Heights;
20.15 Beverly Hills; 23,00 Ore de groază;
1.00 îngeri perverşi; 2,05 Almanahul amo
rului; 2,35 Comando Ninja.

PRO 7
7.00 Desene animate; 11,40 7 minute în 

ceruri; 13,15 MASII; 13,40 Air Force; 14,35 
Kung FU; 16,50 O vară sălbatică; 18,30 Max 
Monroe; 19,25 Cei trei; 19,55 O casă zgo
motoasă; 20,25 Roseanne; 21,15 Crocodile 
Dundee II; 23,35 Barul din San Francisco; 
1,10 Special SqUad; 2,20 Răzbunarea fara
onilor.

EUROSPORT
11,30 Fotbal american; 12,00̂ Judo; 13,00 

Box; 14,30 Fotbal; 16,00 Tenis; 19,00 Volei;
21.00 Golf; 23,00 Box; 1,00 Judo.

SAT 1
7,45 Desene animate; 9,45 Superboy; 14,15 

Două inimi în luna mai; 16.05 Alarmă la 
castel; 18,20 Concurs; 19,00 Fotbal; 20,30 
Concurs; 23,00 Mann O — Mann; 0,00 Po- 

.ker pe dezbrăcate.

MTV
9.00 Madonna; 12,00 Noutăţi cinematogra

fice; 12,30 Top 10; 14,30 Cele mai noi vi- 
deoclipuri; 15,00 Moda; 18,00 Muzică de 
dans; 20,00 Top 20; 22,00 Invitaţi; 22,30 
Midnight Oii; 23,00 Soul şi reggae.

ITALIA 1
10.15 Prietenul meu Ricky; 11,15 Familia 
Hogan; 12,30 A — Team; 15,30 Desene a- 
nimate; 15,15 Riptide; 16,15 Film; 18 05 
Top 20; 19,00 T.J. Hooker; 20,00 Baywatch;
21,30 Film; 1,40 Ştiri şi reluări.

CANALE 5
9,35 îngerii lui Charlie; 10,35 Film; 15,00 

Film; 17,00 Desene animate; 19,02 Con
curs; 20,00 Robinsonii; 21,30 Show; 0,00 
Film.

TNT
7.00 Desene animate; 8,30 Olimpiada lui 

Scooby; 10,00 Dese-ie animate; 18,00 Aven
turile lui Jonny Quest; 18V0 Fred şi Bar- 
ney; 19,00 Bugs şl Daffy; 20,30 Familia 
Adams; 21,00 împreună cu băieţii; 23,00

Dragoste pe Riviera; 0,50 Când un băiat 
- se întâlneşte cu o Fată; 2,45 Caută-ţi o 
puştoaică; 4,25 Brown, ai o fată minunată!

DUMINICA, 3 OCTOMBRIE 

RTL
11,00 Femeia ipinune; 12,00 Muzica e 

totul; 13,40 Reuşeşte sau nu?; 15,15 Gala 
UNESCO; 16,10 Triunghiul groazei; 17,50 
Pe femeie o chema... Harry; 20,10 Doar 
dragostea contează; 21,15 Un copil dificil;
23,30 Catastrofa Zeppelinului; 23,55 Eden 
(serial erotic).

PRO 7
10,05 Invazia marţienilor; 11,55 Seriale; 

13,25 MA'SH; 13,55 Max Monroe; 14,50 Lu
mea animalelor; 15,45 Piraţii petrolului;
17,45 Călătorie pe Rio; 19,30 Matlock; 21,00

ITALIA 1
10,40 Hazard; 11,45 Gladiatori americani;
15.00 Ppliţistul cu patru picioare; 15,30 
Sport; 18,00 Chiara şi ceilalţi; 19,00 T.J. 
Hooker; 20,00 Plătiţi să lupte; 21,00 Benny 
Hill Show; 23,30 Pressing; 2,10 Film ar
tistic.

CANALE 5
10,30 Film artistic; 13,00 Noile aventuri 
ale lui Skippy; 13,30 Superclasament; 14,50 
Film artistic; 17,00 Misiunea de dragoste;
18.00 Amuzament în familie; 20,00 Robin
sonii; 21,30 Film artistic; 23,50 La Veneţia 
— reportaje; 1,25 Misiune imposibilă.

TNT
9,00 Aventuri în spaţiu; 10,00 Povestiri _ 

cu purceluşi; 11,00 Din benzile desenate 
Turner, 1300, Jonny Quest special (8 ore 
de aventuri în jurul lumii); 21,00 Filni ; Ih

Ştiri; 21.15 Freshman; 23,25 Aprindere 
instantanee; 1,20 Killerul; 2,25 Boul cel 
alb.

; SAT 1
10,15 Două inimi în luna mai; 12,10 

Fascinaţia muntelui; 12,40 Urmându-i pe 
atotputernici; 13,15 Treci prin Galaxie şi 
prima la stânga; 13,45 Black — fulgerul 
negru; 14,15 Omul-dracului; 13,35 Culoarea 
mov; 18,20 Salvamarul (serial); 19.05 Roata 
norocului; 20,15 Ranissimo (fotbal, Buu- 
desliga 10); 21,15 La desert — cadavre; 
23,05 Dialog la înălţime.

EUROSPORT
10.00 Atletism; 12,00 Judo; 13,00 Box;

14,00 Automobilism; 16,00 Ciclism; 17,30 
Judo; 19,15’ Tenis de câmp; 20.30 Golf;
22,30 Automobilism (Raliul faraonilor); 23,( 
Automobilism (Indy car); 1,00 Judo.

MTV
9.00 Wcckend cu Madonna; 12,00 Noutăţi

cinematografice; 12,30 Pip Dann; 14,30 Vi* 
deoclipuri XPO; 15,00 Sport; 15,30 întâm
plări adevărate; 16,00 Weekend cu Ma
donna; 20,00 Top 20; 22,00 Două ore cu
VJ.P. King; 0,00 Beavis I Butt — Head.

adâncul fiinţei mele; 23,30 Film ; Până nu 
ridică anem-%

LUNI, 4 OCTOMBRIE 
R IT

7.00 Magazin matinal; 13,00 Ştirile a- 
miezii; 13,30 Springfield Story; 14,20 Ca
lifornia Clan; 13,10 Vremea dorinţei; 16,00 
Ilona Christen: „Tată la 80!“; 17,00 Hans 
Meiser Show; 18,00 Cin« e şeful aici ? 18,30 
O familie drăguţă; 19,00 Chemarea inimii; 
20,10 Exploziv — magazin; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele; 2145 Colegi şi colegi 
(show); 22,15 Spitalul municipal; 23,15 Sca
unul e fierbinte; 0,00 Magazinul cultural;

ROST (show); 1,00 Berlin Brak.

PRO 7
9,55 Călătorie pe Rio; 11,45 Reluări; 14,05 

Freshman; 15,55 Adderjy „Afaceri cu 
bombe"; 16,55 Mr. Belvedere;’ 11,25 Vi
sez la Jeannie; 17,55 Desene animate; 19,25 
Cei trei; „Compania"; 19,55 O casă zgo
motoasă; 20,25 Roseanne; 21,00 Ştiri; 21,15 
Oxford Blues; 23,20 Vântul; 1,45 Raven; 
2,43 BosUl din San Francisco.

EUROSPORT
10.00 Golf; 12,00 Judo; 13,00 Ciclism;

14,00 Mag, sporturilor cu motor; 15,00 A

utomobilism; 15,30 Tenis j 18,00 Eurofon Di
vertisment sportiv, aventură: Fun boari!;
18.30 Automobilism; 19,30 Automobilism 
Curse Indy; 21,00 Judo CM/Hamilton;
22.30 Automobilism. Raliul faraonilor. E- 
tapa a 2-a; 23,00 Box. Meciuri internaţio
nale; 0,00 Fotbal. Cele mai frumoase go
luri ale săptămânii; 1,00 Golf.

SAT 1
10.15 Seriale; 13,15 Umbrele pasiunii;.

14.15 Trapper John, M.D.; 1540 Vecinii; 
15,40 Bonanza; 16,40 Nava spaţială Entre- 
prise; 17,45 Să riscăm; 18,20 Totul sau ni
mic; 20,30 Roata norocului; 21,15 Un ba- 
varfa la Rugen; 22,15 Adevărate miracole;
23.15 La obiect, cancelarule; 0,45 Kanal 4.

MTV •
8.00 Mic dejun muzical; 11,00 VJ. Ma

ri jne; 14,00 Mari hituri; 15,00 VJ. Simone;
17.00 Beavis & Butt-Head; 17,30 Coca Cola 
Report; 17,45 Noutăţi cinematografice; 18,30 
V J. Eric; 19,00 Topul Marii Britanii; 2130 
Rockumentar: grupul Depeche Mode; 21,30 
Grupul New Qrder; 22,00 Muzică non-stop; 
2330 Mari Hituri (r); 0,00 Coca Cola Bei 
port; 0,15 Noutăţi cinematografice.

ITALIA 1
10.15 Prietenul meu Ricky; 10,45 Familia 

Hogan; 11,45 Starsky şi Ilutch; 12,30 A — 
Team; 13,30 Studiou deschis; 13,50 Desene 
animate; 15,15 Ritpide; 16,15 Film; 18.05 
Prietenul meu Ultranaan; 18,30 Mitic; 1833 
Studio sport; 19,00 TJ. Hooker; 20,00 Bay
watch (S); 21,00 Campionissimo (show);
1.30 Studiou deschis.

CANALE 5
9,35 Charlie’s Angels; 10,30 Show-ut Mi 

M. Costanzo; 13,00 Da sau nu (show); 14.25 
Forumul verii; 15,30 Casa Vfanelte; 16,00 
Agenţia matrimonială; 16,30 Te iubesc, 4  
vorbim — dezbatere în studiou; 17,00 Bim 
Bum Bam; 19,02 OK! Preţui este coreei;
20.00 Roata norocului; 21,35 Film; 2330 
Bunicul fericit (show); 0,00 Shew-Ul iui 
M, Costanzo.

TNT
10.00 D. a.; 12,30 Povestiri pţ. pitici; 13,00 

Capodopere ale animaţiei; 1430 Isprăvile 
Penelopei; 16,00 Superaventuri; 17J0 Cap- 
tain Planet: 18,00 Aventurile Iui Jonny 
QHidi 1930 Fred şi Barney; 20,00 Bugs 
şi Daffy; 21,00 Armele diavolului; ZtJS 
Eroi singuratici; 030 Jaful călare; 249 
Fraţii mai mici.

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 
de calitate superioară, la preţuri rezonabile ? A- 
dresati-vă eu încredere la cunoscuta firmă 

S.C, CRĂCIUN & COMP S.N.C.
COMPLEX ,BACHUS“

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA 
care vă pune la dispoziţie un bogat sorti

ment de produse printre care :
•  Mochete din import (Belgia) en-gros Ia

cel mai ieftin preţ din ţară — 3000 Iei mp plus 
TVA. '

•  Cauciucuri 155/13 ■— preţ cu amănuntul 
23920 Iei.

•  Făină albă (import) Ungaria — 385 lei 
kg; $  paste făinoase (import) — 926 lei kg; •  
gris (import) — 581 lei/kg; •  crenvursti „O- 
ianda!‘ la cutie — 8nn Iei; •  PEPSI COLA la 
cutie de 330 gr —• 220 lei. La toate aceste pro
duse alimentare se adaugă TVA.

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI 
AUTOCETATE DEVA 

Str. Ulpia, nr. 15 (bloc ACOMIN). 
Recrutează şoferi cat. B. cu o vechime de 

cel puţin 5 ani, în vederea şcolarizării pentru 
autorizare ca maistru-instructor, pentru oraşele 
Deva, Brad şi Orăştie. Relaţii la telefonul 615334 
sau la sediul şcolii, între orele 8—14. (791)

* S-C. DACIA SERVICE FILIALA DEVA 
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.

261.
Angajează anallst-programator cu studii' 

superioare.
Informaţii fa sediul unităţii, compartiment 

P.I.S. sau Ia telefoanele: 618840, 625840, (780)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA
Informează locuitorii municipiului Hune

doara că pentru iarna 1993—1994 nu se execută 
blindări în sistemul de termofieare perftru lo
cuinţe individuale.

Aceste blindări se pot executa pe scări, 
blocuri sau cartiere.

Pentru blindarea apei calde menajere, lo
catarii se vor adresa asociaţiilor de locatari, ur
mând să plătească anticipat la casieria regiei 
contravaloarea lucrării executate. (781)

S.E.T.T.P.P.L. ORĂŞTIE
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

la produsele din lemn. *
Ca urmare a creşterii costurilor de trans

port, a rentei silvice, a materialelor şi pieselor 
de schimb.

BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A.

Punerea în vânzare a unei noi emisiuni de 
certificate de depozit cu valoare nominală de 
25 000, 50 000, 100 000, 300 000 şl 500090 lei, 
cu durata depozitului de 6 luni sau un an, a- 
cordând dobânzi avantajoase:

•  60 la sută pe an pentru depozitele cu 
durata de 6 luni;

•  65 la sută pe an pentru depozitele de un 
an.

Deschiderea de conturi personale:
•  la vedere cu limita minimă de 50 000 lei 

şi dobândă 20 la sută pe an;
•  la termen cu limita minimă de 150 000 

şi dobândă de 45 la sută pe an pentru termen 
de 3 luni şi 50 la sută pe an pentru termen de 
un an.

Asigurăm confidenţialitatea, siguranţa şi 
operativitatea operaţiunilor pe care Ie efectuăm 
la sediile noastre din Deva, Hunedoara, Petro
şani, Brad, Simeria şi Lupeni. (774)

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ, INSTRUIRE 
ŞI INGINERIE SOFTWARE 

„Con SOFT — COMPUTER*4 SIBIU 
Organizează în anul şcolar 1993—1994 In 

municipiul Deva.
•  ŞCOALA POSTLICEALA CU PROFIL DE
Informatică (durata de şcolarizare 10 luni). 
Informaţii la telefon Deva 613678. (836)

STIMAŢI CUMPĂRĂTORII 
De o calitate excepţională şi la preţuri re

zonabile
PRODUSELE FIRMEI BODY 
(vopsele pentru maşini, vopsele pentru pe

reţi exteriori şi interiori, chituri, diluanţi, ceară 
sintetică).

Vă stau la dispoziţie la magazinul Super 
Market din Deva.

Pentru comenzi en-gros, adresaţi-vă la tel. 
611583 (S.C. Alfa Exim). Vă aşteptăm! (921791)

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
Bdul Decebal, bl. R, parter 
Vă oferă:
•  Televizoare Megavision — 375 000 lei
•  Televizoare Sharp — 360 000 Iei
•  Televizoare Goldstar — 390000 Iei
•  Instalaţii de satelit complete 300 000 — 

600 000 Iei
•  Calculatoare de birou cu bandă — 71095 

le!
•  Fax-uri Panasonic, Sharp, Samsung
•  Executăm reclame luminoase. (921752)

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
Bdul Decebal, bloc R, parter 

Ţel. 095/617261.
Vinde en-gros Şi en-detaille frigidere si 

lăzi frigorifice ARCTIC Găesti;
•  Frigider 240 i -  246 000 tel

. •  Frigider 180 I 229000 lei
•  Lăzi 160 1 288 000 lei
•  Uzi 1201 24Ă0OO lei



ANI V ERS-MU
•  Toate bucuriile din lu

me, împreună eu dragostea 
noastră pentru Luminiţa 
Mârza din Ohaba cu pri
lejul aniversării zilei de 
naştere. La mulţi ani. Ma
ma Minodora şi nepoatele 
Iuliana şi Cosmina.

(921739)
• La mulţi ani lui Du

mitru Huzum, de ziua lui. 
Familia. (921993)

VĂNZARI-
CUMPARAR1

•  Vând presă cărămidă 
nouă. 10000 bucăţi/zl, ga
ranţie un an. Relaţii la teL 
647097, între orele 7—18.

(921891)

• Cumpăr teren cu ieşi
re la D.E. 68. Tel. 611261, 
611868. (921921)

•  Vând lalele olandeze
extratimpuril. bune pentru 
fortat la ghiveci şi în câmp. 
Tel', 641153. (921977)

•  Vând VW Passat, ca
roserie avariată. înmatri
culat. Simeria, str; 1 De
cembrie, bl. 104/14, orele 
44—17. (921959)

• Vând urgent maşină
îngheţată Germania. Infor
maţii Simeria, tel. 661595 
sau' 661082. (921968)

• Vând apartament 4 
camere, cărămidă, parter, 
str. Zamfirescu. Tel. 627430.

(921962)

• Vând camion SRD 5,5
t, bascul, preţ 3,5 milioane. 
Tel. 642123. (921997)

•  Vând apartament 3 
camere sau schimb cu două 
camere. Tel. 625622. (921950)

• Vând apartament două
camere, et 3, zona Progre
sului sau schimb cu Arad. 
Tei. 616036. (921947)

• Vând (schimb) aparta
ment două camere cu gar
sonieră .plus diferenţă. De
va, tel. 616260. (921943)

•  Cumpăr apartament
âouă camere, plata în va
lută. Tel. 624069. (921966)

•  Vând case în Deva şi
Brad, Ford Fiesta, instala
ţie satelit. Tel. 624431, 
617050. (921983)

•  Vând apartament trei*
camere, gaze, parchet, că
rămidă. Orăştie, Pricazulul, 
bl. 42, sc. A, ap. 17, tel. 
647146 (18—20). <921984)

• Vând casă Romos, vi
trină frigorifică, dulap fri
gorific, perfectă stare. In
formaţii tel. 647196, 647475.

(921980)

• Vând Jawa 350 cu a-
foş, preţ avantajos. Deva, 
tel, 623994, (921945)

. •  Vând remorcă agricolă, 
convenabil. Orăştie, str. 
Cloşca, nr. 16 A. (921978)

•  Vând urgent BMW TD.
Tel. 614423. (921976)

•  Societatea Arco S.R.L.
vinde articole îmbrăcăminte 
la preţuri reduse, în Deva, 
bdul Decebal, bl. 5 (dea
supra magazinului Super- 
market). (921928)

•  Vând 40 ari teren ara
bil în Orăştie. Informaţii 
Deva. tel. 620062. (921972)

•  Vând (schimb) cu gar
sonieră noartament două 
camere confort h zona 
Bankcoop Deva, tel. 626067

(921989)

•  '/and mobilă masivă 
lemn nuc. canapea exten
sibilă si cărucior pentru, 
invalid.'Tel. 613634. (92190-0)

•  Vând Audi 80 CC ne
înmatriculat, stare excep
ţională. Tel. 622148. (921991)

•  Vând frigider. Infor
maţii tel. 619351. (921992)

•  Vând Ford Fiesta în
matriculat ,preţ convenabil. 
Geoagiu Băi, tel. 648140 de 
la ora 10. (921996)

•  Vând ovăz, cantitate
mare, paie ovăz. Relaţii 
tel. 092/116233. (921154)

•  Vând Audi 100, stare
excepţională. Hunedoara,
tel. 720957. (921188)

•  Vând chioşc metalic,
2 x 3 m, amenajat comer
cial, avantajos. Hunedoara, 
tel. 729488. (921197)

•  Vând ţuică de prună. 
Hunedoara, ţel. 721351.

(932002)

•  Vând apartament 3 
camere, mobilat, etaj II. 
Hunedoara, tel. 720677.

(922008)

•  Vând convenabil tele
vizor color, relaţii tel. 
720336, după ora 20.

(922009)

•  Vând tractor U 650, 
preţ negociabil, informaţii 
Hunedoara, Boş, 112.

(922010)

•  Vând apartament în
Orăştie. Informaţii Sibiu, 
tel. 0924/21406. (922011)

•  Vând ladă frigorifică, 
nouă. import, tel. "724493.

(922013)

ÎNCHIRIERI

•  Oferim de închiriat 
pe timp limitat una ca
meră cu acces la baie şi bu
cătărie. Informaţii la tel. 
641618 Orăştie. (921922)

• închiriez la Timişoara
garsonieră, confort I, mo
bilată, gaz metan. Prefer 
studenţi. Informaţii Hune
doara, tel. 715705, între o- 
rele 8—21. (922004)

•  Vând cazan încălzire,
combustibil solid. Deva, 
tel. 616402. (921338)

SCHIMBURI 
OE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere, proprietate, cen
tral, Deva, cu apartament 
trei camere, zonă centrală, 
Timişoara. Informaţii Deva, 
tel. 612268.

OFERTE DE 
SERVICII

• Mulţi Sistem S.R.L. 
Deva angajează absolvenţi 
promoţia 1993 — speciali
tatea calculatoare sau In
formatică. Relaţii la tel. 
616571, sâmbătă şi luni.

•  EUROFRIENDS 90
organizează excursie de 5 
zile în Turcia, în 6 octom
brie 1993. Preţ 25 000. Re
laţii tel. 718788. (921200)

• Caut urgent femeie 
pentru îngrijirea copilului 
la domiciliul meu. Tel. 
628011. (921941)

«> SC Comtour L5- 
we SRL angajează vân
zător gestionar maga
zin piese auto, vânză
tori magazin produse 
nealimentare. Informa
ţii tel. 621113 sau în 
Sântuhalm, nr. 1.

(921965)

MATRIMONIALE

• Agenţie matrimo
nială din Italia caută 
doamne şi domnişoare 
între 18—40 ani pentru 
cunoştinţă sau căsăto
rie cu domni din Ita
lia. Informaţii după o- 
ra 17 la tel. 619493.

(921979)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc şase 

luni de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna bunul 
nostru soţ şi tătic 

IOAN TÎRŞ
Ne este dor de zâmbetul 

tui şi ochii lui frumoşi. 
Golul lăsat de el ne apasă 
greu şi nu-1 vom uita 
niciodată. Soţia Lenuţa şi 
copiii Dani, Claudiu, Aurel.

(921985)

• Se împlineşte un 
an de la trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost soţ, fiu şi tată 
minunat
ing. SZEGEDI M1HAIL
Dumnezeu să te odih
nească. în pace şi li
nişte, iar noi nu te vom 
uita. Familia.

•  Din nefericire nici 
lacrimile nici durerea 
din. silîletul meu nu 
au puterea de a-1 a- 
duce din veşnicie pe 
dragul meu soţ

ANGHEL ALIC
Se împlinesc în data 
de 6 octombrie 1993 
şase luni .de tând m-a 
părăsit lăsând în urmă 

, amintiri dragi, imagi
nea unui om care a 
Ştiut să îmbătrânească 
frumos şi pe care l-am 
dorit mereu alături. ' 
Comemorarea va avea 
loc în ziua de 3 octom
brie 1993, la Biserica 
din Buituri — Hune
doara. Soţia Ileana.

(921865)

•  Cu adâncă durere 
în suflet amintim celor 
care l-au cunoscut că 
în 3 octombrie se îm
plinesc şase luni' • de 
când moartea nemi
loasă l-a răpit dintre 
noi pe

ANGHEL ALIC 
din Hunedoara. Cât al 
trăit te-am Iubit, cât 
vom trăi te vom plânge 
şi vom priveghea me
reu mormântul tău. 
Fiul Sorin şi nora A- 
dina. (921865)

, •  Cu aceeaşi durere 
In suflet închin fru
moasele amintiri de o 
viaţă, adânc regretate 
într-o dureroasă co
memorare, de preţuire 
a sufletului nobil şi 
bun, al celuj care mi-a 
fost tată

ANGHEL ALIC
şi Dumnezeu mi l-a 
luat fără să-l pot ve
dea în ultima lui clipă 
de viaţă, printr-o 
moarte fulgerătoare. A- 
duc la şase luni de la 
deces şi despărţire pios 
omagiu, recunoştinţa 
mea profundă, pentru 
ceea ce a ştiut şi re
uşit să facă în familie 
şi celor dragi lui, iu
bitul meu tată. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace, iar mormân
tul lui mereu este u- 
dat cu lacrimile fiicei 
şale iubite, ing. Rodica 
Gozob, împreună cu 
nepoata lui Raluca ş: 
ginerele Victor.

(921865)

S.C MEMORII SERVICE S.R.L.
bdul Libertăţii, nr. 2, Hunedoara, 

tel./fpx 095-716501
•  Livrează toată gama de copiatoare Ca

non.
•  Preia în service copiatoarele Canon de

ja existente la utilizatori pe raza judeţelor Hu
nedoara şi Alba

•  Asigură piese de schimb şi consumabile
Canon. (921789)

STAŢIUNEA DE CERCETARE 
1 ■ ŞI PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU
/ Livrează, ia preţuri negociabile, următoarele 
) produse:

DECESE

•  mere de toamnă
•  struguri pentru vin
•  cartofi de consum
•  cartofi furajeri
•  ceapă uscată
•  prune pentru ţuică
Livrarea se face loco, prin producători. 
Relaţii la telefon :
— Ferma Nr. 1 Geoagiu — 648235/114 ;
— Ferma Nr. 4 Tileş-Geoagiu — 244 ;
— Ferma Nr. 2 Legumicolă şi Nr. 3 Pepi 

nieră Orăştie — 647409 ;
— Centrul staţiunii — 648235/112.

• Colegii din cadrul 
Sucursalei miniere Po
iana Ruscăi Teliuc sunt 
alături de dl. ing. Ben- 
covici Ioan la marea 
durere pricinuită de de
cesul mamei sale. Sin
cere condoleanţe.

(922012)

• Familia mulţumeşte 
tuturor celor care au 
fost alături de ea şi 
au ajutat-o în momen
tele grele pricinuite de 
decesul celui care a 
fost

ALBIT GROI’EAN 
(BUŢY)

(921933)

S.C. „DEVACOMB" S.A. MINTIA 
} (F.N.C.) ’ 1
t Cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 28 \
\ Organizează, în data de 6.10.1993, ora 10,  ̂
\ licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor ^

1 bu< , 
1 but. | 
1 buc i 
1 buc. \

mijloace fixe :
•  multicar
•  cabină multicar
•  remorcă tractor
•  microcalculator T.P.D. 

precum şi a altor mijloace fixe.
ţ Lista completă a mijloacelor fixe oferite ţ 
ţ spre vânzare se ailâ expusă la sediul unităţii  ̂
( Taxa de participare la licitaţie este de 2000 i 

lei.
/ Garanţia de participare este de 10 Ia sută ’ 
) din preţul de pornire a licitaţiei. )
J înscrierile se fac zilnic Ia sediul societăţii, \ 
1 până la data de 5. 10. 1993, ora 12. \
\ Informaţii suplimentare se obţin la sediu! L 
| societăţii sau Ia tel. 616625 si 625880. (CEC) i 
i i
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N O N  S T O P !

2719 CHIŞCADAGA — DEVA 
Tel.: (040)—95—613140/613141/613142 

Telex: 72231 CASIA R; Fax: (040>—95—625929 
R O M Â N I A  *

Cu sediul în Chişcâdaga, str. Principala, nr. 1 

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

dimineaţa ora 7 
•  CIMENT Şl VAR

pentru construcţii industriale şi civile.
Livrarea auto se face în saci de hârtie sau vrac. (749)
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