
tul" /debutul .Vinei noi ştă- 
giunl de actjhSâ|ţ; m m  
profii diverg '«jipablj®.# w  
lase urme în 'spiritualitatea 
locală.
, — Intr-adevăr.. Pentru a 
oferi certitudini culturale 
localnicilor- am gândit ca 
In: acostă perioadă, 'prin 
activitatea pe care o desfă- 

. ţurăm, să ne adresăm u- 
nor categorii -diverse ale 

- publicului. Universitatea 
populară rămâne, în acest 
sens, un domeniu de bază, 
urmărind asigurarea unei 
cantităţi însemnate de in
formaţie, dar şi deprinderi 
practice utile. Menţionez 

•că in cadrul universităţii’ 
s-au deschis cursuri de con
tabilitate (două grupe), ste
nodactilografie, croitorie, os-

999 rmani, d e , învăţa- 
* limbii engleze (înce- 

^âtbri'şi avahsaţi), dans de 
spc|etatepeptru «jpU (două- 
I  ■ djţ*s marţiale, gini- 1 

nâstică aferobicărMenţioneZ '

scrişi la aceste cursuri ? • 
- i Majoritatea sunt tineri, 

dar nu surit neglijate nici 
ce laite categorii

apreciaţi pen-
'Iftf S îţritâWâ artistică pe

zat spectacolul de varietăţi 
şi culturism în care au evo
luat pe lângă formaţiile cu
noscut  ̂şi tnembrl al clu
bului de culturism deschis 
în Hunedoara. Vom ieşi în

URME ÎN SPIRITUALITATEA LOCALĂ
ca, un amănunt care, . de 
fapt, nu e deloc amănunt 
că, în uit mii ani. am s. e- 
gătit peşte, 1000 dş ospătari- 
.barmani, piaţa Iţunedoarei 
fiind saturată la 'această o- 
ră .1} o. mai dese f»<- 
dem cursuri, de cofetari- 
bucătari, vânzători comer
ciali, depanare radio-TV, 
limba germană ş.a.

— Ce oameni sunt în

carc o desfăşuraţi. Ce adu
ce ea nou în ultima parte 
a anului ? - ,

— Mergând pe linia tra
diţiei statornicite, am re
luat stagiunea de spectaco
le. Sub genericul „Sider- 
variăte" au evoluat forma
ţiile de dans modern, so
lişti de muzică uşoară, dans 
de societate. La mijlocul 
lunii octombrie am organi-

judeţ cu spectacole fol
clorice şi de varietăţi, spri
jin In acest sens având din 
partea Sindicatului liber 
de la S.C-. „Siderurgica" 
S.A., care ne oferă mijlo
cul de transport. Formaţia 
de teatru va participa, în 
noiembrie, la un festival al 
genului la Cluj-Napoca. La 
fel, dansul de societate al 
copiilor se pregăteşte pen

tru concursul naţional de 
la Timişoara, Vreaif să mai 
spun „ă avem for»nap) ’>m~ 
tru v ate geni rile artistice

— Ce alte activităţi mai 
organizează clubul pentru 
populaţie ?

— Avem un „Club al 
pensiot ai Io tVi < dc 
sp '(>> gie', dc arte ta istic 
In ceea ce priveşte ultimul 
cerc, menţionez că membrii 
săi s-au reîntors din tabă
ra de creaţie de la Cinciş,

, eu lucrările realizate aici
• vom vernisa o expoziţie în
• prima 'decadă a lui noiem
brie a.c., în deschiderea 
simpozionului organizat de 
S.C, „Siderurgica" pe te
ma „Retehnologizarea . şi 
modernizarea fluxurilor de 
producţie din siderurgie".

M1NEL BODEA

I

VREMEA IN 
NOIEMBRIE

După calendarul de 
185 ară vremea în luna 
noiembrie va „curge" în 
felul următor: 1 nov. — 
nor, 2—4 nov. — vânt, 
5 nov. — zăpadă şi frig, 
6—14 nov. — ger şi
ceaţă, 15 nov. — ploaie, 
16—17 nov. — zăpadă, 
18—19 nov. frig. 20—21 
nov. — linişte, 22—23
nov. zăpadă, 24—30 nov. 
— moină.
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UN A  PE ZI
— Tinere, dacă vrei 

să te căsătoreşti cu fiica 
mea, trebuie să promiţi 
că vei isprăvi cu prosti
ile...

— Jur! Astă va fi ul
tima!...

Renault 
la Deva

O delegaţie a firmei Re
nault, compusă din dnii 
Jacky Jubien, manager ge
neral pentru Mâghreb, O-  ̂
ricntul Mijlociu şi Europa 
de răsărit în cadrul Direc
ţiei de Afaceri Internaţio
nale a firmei „Renault" şi 
Ilafid Chraibi, director al 
Biroului de reprezentare 
pentru România al aceleiaşi 
firme, a fost primită joi 
de prefectul judeţului Hu
nedoara, dl Gcorgel Răi- 
cân.

Urând bun venit oaspe
ţilor francezi, prefectul jtl- 
deţului a evocat tradiţio
nalele relaţii de prietenie 
româoo-franceze, afinităţile 
spirituale ec leagă cele două 
“popoare.
; ~D1 Jacky Jubien, mulţu
mind pentru primirea căl
duroasă, a precizat că mo- 
ţiyţil vizitei este şi «le or
din practic, firma „Renault" 
dorind să bxtindă birourile 
dc reprezentare in oraşele 
principale ale României, li
na dintre unităţile alese in 
acest scop fiind Dacia Ser
vite Deva.

Dorim să'oferim utiliza
torilor firmei Renault toate 
serviciile şi utilităţile pe 
care le aşteaptă din partea 
finitei noastre, atât prin 
utilaje specializate, prin 
stocuri de piese de schimb, 
cât şi prin formarea unor 
reparatori care să lucreze 
după tehnicile noastre spe
cifice. Pentru aceasta firma 
Renault va fi foarte pre
zentă la Deva, la maşini de 
calitate fiind nevoie şi de 
parteneri de calitate — a 
conchis oaspetele francez.

In catarul discuţiilor care 
au urmat. Oaspeţii fran
cezi au furnizat informaţia 
eă fuziunea Renault — 
Volvo va deveni operaţio
nală cu data de 1 ianuarie 
«*H. când noua firmă va 
purta denumirea probabilă 

Renault — Volvo Auto-

lîB E R Ii: ISTR ATE

P r i v a t i z a r e a  — 
înr r i t m  d e  t a n g o

Din cele 21 de societăţi 
comerciale mici ale căror 
acţiuni au fost vândute de 
către Fondul Proprietăţii 
Private 1 Banat Crişana în 
cadrul procedurii standard 
de privatizare, cele mai 
multe aparţin judeţului Bi
hor — 7. Deci, -o treime din 
cele 11 judeţe arondate sus- 
numitei instituţii. Urmea
ză în ordine judeţele : Cluj 
—3, Alba 3, Baia Mare, Hu
nedoara şi Arad cu câte 2, 
Bistriţa-Năsăud şi Zalău cu 
câte 1. Dintre judeţele mai 
mari fără nici o unitate pri
vatizată sunt Timiş şi Sa- 
tu-Mare. . > f

Raportate la profitul a- 
cestora — 4 sunt din co
merţ, câte 3 djn construc
ţii şi presă locală, 2 din 
construcţii montaj. Au mai 
fost . privatizafe' societăţi 
comerciale' din proiectare, 
panificaţie, gospodărie; co- 
munală, tehnică dentară 
etc.'  , ■ ■ . -
... Capitalul social al aces
tor unităţi se ridică la 
3 552 438 950 - lei, variind 
între 2 671000 lei minimum 
— Bihâri Naplo Oradea

(ziar local) şi 574 880 000 
maxjmum — Gemina Alba 
Xulia (comerţ). Preţul to
tal "de. vânzare al aces
tor unităţi se ridică la 
5 444 248 817 lei.

Cei 4202 acţionari ai res
pectivelor unităţi au depus 
11 839 certificate de proprie
tate. Cel mai mare număr 
de acţionari sunt la Apul- 
lum Cons Alba Iulia — 
572, care au utilizat 1221 
certificate de proprietate, 
la un capital social de 
277 230 000 lei. Cele mai 
multe certificate —1395 — 
au depus' însă cei 295 de ac
ţionari de la Gemina ' Alba 
Xulia. Şi ca să rămânem 
doar lâ cifre statistice, cel 
mai mic număr de perso
nal.'dintre' cele 21 unităţi 
-f- este la „Cuvântul liber" 
Deva — 26. .....

Dincolo de aceste cifre, 
rămâne însă aprecierea că 
acest complex proces al pri
vatizării ; se mişcă prea 
greoi, ceea ce dă apă' la 
ţnoară bişniţarilor de cer
tificate de proprietate.' ’

VALENTIN NEAGU

Cerşetorie sau... credinţă?
La fiecare pas, aglomerările urbane îţi oferă ima

gini uneori dezolante. Zeci de suflete, care se definesc 
prin cuvântul cerşetor, stau cu mâna întinsă în aş
teptarea unui bănuţ. Copii, tineri, adulţi sau deopo
trivă bătrâni — unii loviţi crunt de valurile vieţii, alţii 
actori într-un scenariu bine regizat —, caută, prin 
diverse mijloace, să smulgă mila trecătorului. Apoi, 
bruma de bani obţinută sau alteori sume rezonabile 
sunt canalizate spre diferite persoane care îi conduc 
din umbră şi ale căror interese nu sunt străine de cele 
ale cerşetorilor.

Imaginea de faţă nu este altceva decât un mic 
clişeu surprins, de curând, în Deva, în faţa bisericii 
din str. Libertăţii, unde, pe lângă tablourile sinistre, 
alţi cerşetori îşi ridică poalele-n brâu.

Dar, deocamdată, fără alte comentarii,
CORNEL POEXAR 

Foto: PAVEL LAZA
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•  Au trecut 302 zile 
din acest an: au mai 
rămas 63;

• Sf. Mc. Zenovie şi 
Zenovia : Sf. Ap. Cleopa-

•  1858. S-a născut, la 
Plăinigşti (Buzău), DUI- 
LIU ZAMFIRESCU (m. 
1922). Este cunoscut prin 
romane de observaţie so
cială şi caracterologică 
(„Ciclul Comăneştenilor" 
„Viaţa la ţară", .Tănase 
Scatiu", „In război", „în
dreptări". „Ana").

t •  1972. A murit. Ia 
Bucureşti, GEORGE DU- 
MITRESCU (n. 1901), po
et intimist, fecund, din 
perioada interbelică.

1 Duminică, 31 octombrie

, •  Au trecut 303 zile
din acest an; au mai 

1 rămas 62;
!

• 1828. A murit CON- 
1 STANTIN CARACAŞ (n.
1 1773), medic, tipograf şi 
\ editor român.

• 1881. S-a născut, la 
Fălticeni, EUGEN LO- 
VINESCU (m. 1943), cri
tic şi istoric literar, fbn- 
datorul revistei şi cena
clului „Sburătorul". 
(1919). I

Luni, 1 noiembrie i

•  Au trecut 304 zile1
din acest an; au mai 1 
rămas 61; (

•  1599. MIHAI VI-! 
TEAZUL intră în ALBA 
IULIA. Astfel a început 
să se realizeze planul 
domnitorului de a uni 
cele trei .provincii ro
mâneşti — Ţara Româ
nească, Moldova şi Tran
silvania — într-un sin
gur stat;

1861. A murit N. 
ISTRATI (n. 1818). Este 
autor al primei drame 
istorice româneşti ; ,Mi- 
hul. O trăsătură din res- 
belul lui Ştefan cel 
Mare cu Matei Corvin, 
regele Ungariei" (1850).

•  1875. S-a născut 
CONSTANTIN RĂDU- 
LESCU-CODIN (m. 1926), 
folclorist român;

• 1924. A murit OSZ-
KA.R MAILAND (n.
1858) la Geoagiu; foi
ri*. isî maghiar culegător 
de folclor românesc;

•  1946; S-a născut E- 
UGEN URICARU, scrii
tor şi publicist;

•  ' 1962. A fost - lan
de Rusia, pentru' ■ prima 
oară în lume, o rachejă 
cosmică în direcţia pla
netei Marte. ■ ' ,

Să. ţ 
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„ZILELE
FRANCOFONIEI"

Azi se încheie la. Deva 
„Zilele francofoniei", ma
nifestare organizată de A- 
sociaţia culturală franco- 
fonâ Fradev, la puţin timp 
de la primirea României 
ca membru cu drepturi 
depline în Comunitatea 
mondială a ţărilor franco- 
fone. Ieri, în sala de şe
dinţe a Primăriei fnuni- 
cipale, au avut loc întâl
niri cu oaspeţi francezi 
tain Strasbourg care au 
prezentat comunicări pri
vind educaţia copiilor, cu
rente şi creatori literari.

it de lâflMmâjtâ
Azi, ia Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi" din Deva 
va avea loc o activitate 
practică, iar la Liceul de 
Artă se vor prezenta co
municări pe teme de lite
ratură şi artă susţinute 
de oaspeţi din Quimper, 
Timişoara şi Deva. (M.B.)

SFINŢIREA UNEI PLACI 
COMEMORATIVE

Sâmbătă, 30 octombrie 
a.c., ora 9, la 'Liceul Teo

retic „Silviu Dragomir" 
din llia va avea loc sfin
ţirea unei plăci comemo
rative cuprinzând un citat 
din marele istoric, fost 
elev al acestei şcoli, insti
tuţie care din luna iunie 
a acestui an îi poartă cu 
mândrie numele. Condu
cerea liceului invită la a- 
ceastă manifestare pe toţi 
cei care se simt legaţi su
fleteşte de această institu
ţie. (M.B.)

INVITAŢII LA HANDBAL 
ŞI..,. FOTBAL

• Ilanbal feminin. Sâm
bătă, începând de la ora 

* 17, în Sala sporturilor din 
Deva, Remin Deva întâl
neşte pe Macofil Tg. Jiu, 
candidată la promovare în 
Divizia A. Spectatorii au 
prilejul să vadă la lucru 
şi pe cele patru jucătoare 
noii venite la Deva, echipa 
aflându-se într-un . real 
progres. (SU.)

•  Fotbal. Tot sâmbătă, 
dar la Hunedoara, la ora 
11, Corvinul se reîntâl
neşte cu spectatorii pro
prii, în meciul său cu 

- Phoenix Baia Mare, meci 
ce contează pentru etapa 
a XlI-a din Divizia A. 
Hunedorenii în revenird 
de formă promit un fru
mos spectacol sportiv.

In Divizia C, spectatorii, 
din Deva, Şimeria şi Brad 
pot să-şi vadă duminică, 
la lucru, echipele preferate 
care îşi dispută partidele 
lor din etapa a Xl-a, cu 
Haber Haţeg, Minerul 
Bărbăteni şi respectiv Met. 
Crişcior — Cerna Cristur. 
(S.C.)
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Ce trebuie să ştie beneficiarii 
serviciilor R.A.GCLâ Deva > 

tn legătură cu furnizarea apei 
calde şi reci, a energiei termice

i

şi a
gospodărie comunală

r

•  VENIND IN ÎNTÂMPINARE \  
d̂orinţelor unui număr mare de ce

tăţeni ai municipiului Deva, privind 
informarea corectă asupra activităţii 
R.A.G.C.L DEVA, in preajma sezo
nului de iarnă, vom încerca, prin 
intermediul cotidianului „CUVÂN
TUL LIBER", să prezentăm opiniei 
publice modul In care dorim să răs
pundem într-o măsura fot mai mare 
exigenţelor populaţiei ce beneficiază 
de serviciile noastre.

•  In legătură cu RELUAREA FURNI
ZĂRII AGENTULUI TERMIC pentru 
încălzire, ţinem să informăm locuitorii 
oraşului Deva, că suntem pregătiţi să 
reluăm imediat furnizarea căldurii, dat 
aşteptăm semnale din partea asociaţiilor 
de locatari şi în funcţie de starea vremii 
vom stabili, împreună cu Primăria Deva, 
momentul pornirii sistemului de încălzire. 
(Vom ţine cont şi de părerile exprimate 
de majoritatea asociaţiilor de locatari).

•  CETĂŢENII, LOCATARI ai blo
curilor, TREBUIE SA CUNOASCĂ 
faptul că indiferent dacă sunt sau nu 
proprietari ai apartamentelor în care lo
cuiesc, receptorii din locuinţe (obiecte 
sanitare, corpuri de încălzire, robineţi,

, sifoane de pardoseală şi racordurile a- 
ferente acestora)' le aparţin şi au obli
gaţia de a le întreţine şi repara orj de 
câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor. 
Coloanele de apă rece, apă caldă, ageut 
termic şi canalizare, precum instalaţiile 
din subsoluri, casa scării, uscătorii, spă
lătorii şi ascensorul, aparţin ca parte co
mună a blocului tuturor locatarilor şi se 
vor întreţine şi repara prin grija asociaţii
lor de locatari, care vor recupera sumele 
cheltuite de la proprietarii do aparta
mente Şi R.A.G.C.L. DEVA, pentru chi
riaşi, în cotă parte, proporţional cu su
prafaţa locativă a acestora.

•  LUCRĂRILE INTERIOARE se 
pot executa, atât de către R.A.G.C.L. 
DEVA, pe bază de comandă confirmată, 
cât şi de alte Unităţi prestatoare sau per
soane fizice autorizate, cu obligaţia de a 
nu face modificări în structura instala
ţiilor fără avizul R.A.Q.C.L. DEVA.

•  COMITETELE ASOCIAŢIILOR DE 
LOCATARI,, responsabilii de bloc şi de 
scară au obligaţia de a inventaria toate 
aceste defecţiuni din subsoluri, coloane 
şi chiar din apartamentele membrilor â- 
sociaţiei, pentru a se evita Pierderile de 
agent termic, apă caldă, apă rece, reme
dierea lor având o influenţă benefică a- 
supra consumurilor şi implicit a costuri
lor suportate de locatari. Să nu uităm 
eS datorită _. delăsării unora dintre lo
catari (uneori chiar vecini de-aţ noştri) 
care nu înţeleg să-şi întreţină corespun
zător instalaţiile interioare, precum şi â 
coloanelor sparte şi în special a stării 
precare a subsolurilor tehnice, „suferă o 
întreagă comunitate (scară, bloc, asocia
ţie) plătind pierderile produse prin a- 
ccasta. , ..

O in f o r m a m  p e  c o n c e t ă ţ e n ii
NOŞTRI, că in aceste zile am primit o 
adresă de la F.R.E. MINTIA,; prin care 
ne comunică faptul că ne-a calculat pe
nalităţi pentru neplata la timp a factu
rilor şi ne ameninţă cu sistarea agentu
lui termic în întreg oraşul.

•  FACEM UN ULTIM APEL Ia 
asociaţiile de locatari şi direct * la 
fiecare locatar din -municipiul De
va, precum şi Ia agenţii economici 
care beneficiază de serviciile noas
tre,’ să înţeleagă imperativul mo
mentului şi să achite in cel mai 
scurt timp debitele ce le au faţă de 
unitatea noastră, in caz contrar fi
ind obligaţi să sistăm şi noi furni

zarea acestor servicii (apă caldă şi 
încălzire).

0  REAMINTIM că s-a dispus de co
mun acord cu Primăria Deva şi orga
nele de inspecţie pentru calitatea con
strucţiilor să nu se mal; execute biindări 
de 'calorifere în apartamente, pentru a 
se evita dereglarea echilibrului termic 
interior al imobilelor, cu consecinţele ne
gative ce derivă din aceasta (condens, 
igrasie, pericol de îngheţ al instalaţiilor 
etc.).

•  PRIVIND CONTORIZAREA E- 
NERGIEI TERMICE ŞI A APEI CALDE 
,pe blocuri,' facem următoarele precizări: 
prin punerea In funcţiune a punctului ţ 
termic II bis. Un număr di: 928 aparta
mente din blocurile arondate la acest 
punct termic vor fi echipate cu astfel de 
aparate de măsură şi control, tn măsura 
în care se vor asigura de către Primăria 
Deva fondurile necesare acestei acţiuni,

* vom stabili un ; grafic eşalonat: pentru ' 
perioada următoare de montare a acestor 
aparate în întreg municipiul. Asociaţiile 
care doresc să-şi monteze aparate de 
măsură şi control în viitorul imediat, pe 
blocuri sau. acolo unde este posibil din 
punct de vedere constructiv pe scări şi 
dispun de fondurile necesare achiziţio
nării lor, o pot face pe bază de comandă 
ia R.A.G.C.L, DEVA, care va asigura 
montarea lor. imediată. Până la contori- 
zarea pe blocuri se vor face citiri pe 
puncte termice, hi baza aparaturii exis
tente, omologate şi atestate metrologic. 
Pentru a nu se crea suspiciuni In de- 
faleârea cheltuielilor „acolo unde la par
terul blocurilor sunt spaţii comerciale 
sau agenţi eronomici, consumul acestora 
se scade din consumul total, neafectând 
cheltuielile locatarilor blocurilor, majo
ritatea acestor agenţi având contorizare 
separată.

•  In spiritul celor arătate mai 
sus, apare imperios necesar ca PLA
TA SERVICIILOR să se facă în ter
men de 5 zile de la emiterea factu
rilor de către R.A.G-C.L. DEVA, în 
caz contrar aplicându-se penaliză
rile prevăzute in contractul de ser- ( 
vicii, lucru de altfel foarte dificil în * 
condiţiile în care fondul de rulment 
al asociaţiilor de locatari mi a fost 
constituit la nivelul actual al pre
ţurilor (oportunitatea şi nivelul su
melor se stabilesc exclusiv de către 
comitetele asociaţiilor de locatari)*

•  ATRAGEM ATENŢIA pe această
cale locatarilor şi în ce priveşte depozi
tarea gunoiului menajer, rugându-i să o 
facă numai în spaţiile şi platformele a- 
menajate In acest scop, evitând depozi
tările întâmplătoare, lângă containere, pe 
tona verde sau pe alte spaţii neamena- 
jate. - :

•  RUGAM CONDUCĂTORII AUTO să 
nu parcheze maşinile, în aşa fel încât să 
blocheze accesul maşinilor noastre la ri- 
dicarca containerelor, a gunoiului din ca
merele de gui i ale blocurilor turn.
. •  NE REAFIRMAM , DISPONIBILI
TATEA Ia eventualele sugestii; sesizări 
şi nelămuriri apărute pe baza articolului 
publicat astăzi. Pentru elucidarea lor vă 
rugăm a vă adresa, în scris, pe adresa 
R.A.G.C.L. DEVA, sir. Libertăţii, nr. 6. 
Răspunsurile' vi le vom da tot prin zia
rul „Cuvântul liber".
•  DORIM O CONLUCRARE ROD

NICĂ cu asociaţiile de locatari, cu 
toţi cetăţenii municipiului Deva. Vă 
aşteptăm cu propuneri pentru re
zolvarea problemelor actuale cu «are 
ne confruntăm. (1060407)

CONSILIUL DIRECTOR AL 
R.A.G.C.L. DEVA

D R A G O STE Ş l CRIMĂ (I)
S-au cunoscut tn 1896, 

pe la sfârşitul anului, la 
Hunedoara. Ş̂ au plăcut w  
la prima vedere. Et, mai 
ales, s-a îndrăgostit foarte 
tare, până peste urechi, 
cum se zice. Ea, se pare, nu 
s-a aprins chiar aşa de 
tare. In orice caz, se În
tâlneau tot mal des. La un 
moment dat, el nu şi-a 
mai putut stăpâni preapli
nul inimii şi a zis femeii:

— Mărie, vrei să te u- 
neşti cu mine, hi faţă lui 
Dumnezeu şi a oamenilor?

Femeia a stat, preţ de 
câteva clipe pe gânduri, a- 
poi a rostit, cu oarecare e- 
moţie în glas

— Vreau. Să se facă voia 
Ceiui de Sus !

Şi jatfi-i pe cei doi — 
Marfa U. şi Fetru Nichescu 
— fn faţa ofiţerului stării 
civile, unindu-şi destinele, 
interesele şi speranţele de 
viitor. Trebuie şpus aici că 
M.U. avea două fete —  
una' studentă, cealaltă mai 
mică — şi nu prea se des

curca cu banR. Din această 
pricină,, se pare, a acceptat 
iă se căsătorească cu .F.N., 
oare stătea mult mal Mie cu 

’ finanţele, având economii, 
şi nu puţine. La. îndemnul

•  Un om hi vârstă se 
îndrăgosteşte. lulea « Se 
unesc două destine, două 
interese şi două spe
ranţe •  Proaspăta mi
reasă pleacă urechea la 
şoapte otrăvite •  Divorţ 
secret •  Cele două des
tine se desparte

proaspetei sale soţii Petru 
N. a cumpărat o. casă într- 
un sat din Oltenia, cu o 
sumă oarecare şi, tot sfă
tuit de ţţânsa, a vândut-o 
după o vreme, pe bani mai 
nituiţi, evident, şi i-a, dat 
Măriei o sumă mare pentru 
organizarea nunţii fetii ce 
era studentă. Aşa zice el.

In orice caz, Încă din 
luna de miere, căsnicia a 
început să scârţâie şi se

pare că aici şi-a vftidt 
coada un anumit domn I.CL 
care-J şoptea femeii vorbe 
gr îndemnuri. Se vorbeşte 
că i-a găsit un alt a a  
ce avea şi mai mulţi biilte 
decât soţul ei. Iar femeia 
s-a lăsat ispitită de 
bele lui. Astea-s, de 
menea, zvonuri. Cert 
efi M.U. a Început să 
ble pe la Judecătorie, fără 
ca P.N. si ştie ceva di 
treaba asta, lucru care a» 
deveni cam greu de cre
zut. Şi iată efi, spre sur
prinderea lui, P.N. se tre
zeşte divorţat, In sentinţă 
fiind stabilit ca el să pă
răsească apartamentul unde 
convieţuia cu consoarta lui 
legală. Treaba cu „m-am 
trezit divorţat fără să Ştiu, 
fără să fiu chemat la pro
ces" — cum zice el — e 
destul de greu de înghiţit, 
dar n-o comentăm. Sigur 
este câ Maria U. şi Petru 
N. s-au despărţit.

TRAIAN BONDOR
•* «

CUMPĂRĂM ŞI OFTAM
La alimentară, in pre

ziua ultimei majorări de 
preţuri la theaelurl. „Cât 
dăduşi pe slănină?" 
,,1600", ii fâspund bunicu
ţei, de statura unui cops, 
care-mi pusese întreba
rea. „Săraca! Te auzii că 
oftaşi". Am privit-o cu
rioasă. Oftasem ? De vre
me ce m-a auzit, Înseam
nă câ da. Uar de ce ? Pu
ţin probabil că pentru pre-. 
ţul slăninei, rezonabil fn 
comparaţie cu altele (de 
1037 lei/kg). Poate pentru 
cutia de brânză topită de

1200 lei* poate pentru că 
încă o bancnotă de 5000 
lei îşiluase zborul din 
portmoneul meu.

în faţa mea, bunicuţa 
îşi ridică pacheţelul ca pe 
un trofeu. „Uite, şi eu am 
luat asta". „Asta" erau 
vreo 200 grame de polo
nez. .Aţi cumpărat cât 
mâncaţi o „dată" o aprob 
eu. „Hm! Atâta aifi pu
tut", spune însoţindu-şi 
replica de frecarea dege-' 
tului mare de cel arătă
tor. . Apoi, după o pauză, 
pe alt ton, ae revoltă dar

m\

I%I%
I

şi de neputinţă in acelaşi 
timp: „Dar noi, aştia bă
trâni, oare n-am lucrat pe 
pământul ăsta ?"

Ce să-i fi răspuns celei 
care cu un moment fnai 
înainte mă compătimise? 
Cine pe cine ar fi trebuit 
să compătimească ? Ce 
mai conta. A doua zi pre
ţurile creşteau iar, fără 
a ţine seama de sentimen
tele noastre şi, ce-i mal 
trist, de pungile noastre. 
Nouă nu ne mal rămâne 
decât să oftăm. (V, Ro
man).

INFORMAŢII • NOTE •  OPINII
„ÎNDRUMĂTOR PRIVIND 

MECANIZAREA 
LUCRĂRILOR AGRICOLE 
IN MICA GOSPODĂRIE"

Graţie gândurilor bune ale 
dlor dr. ing. Vasile Popescu 
şi ing. Victor Moroşanu, 
agricultorii particulari cu 
gospodărie mică beneficiază 
de o carte deosebit de u- 
tilă, care pune accentul pe 
particularităţile - lucrărilor 
mecanizate. Cei interesaţi 
găsesc în acest îndrumător 
noţiuni despre Conducerea 
tractorului şi circulaţia ru
tieră, cunoaşterea tractoa
relor şi maşinilor agricole 
folosite pentru lucrarea 
pământului .începând de la„ 
arături şi până la recoltat.

In acelaşi timp, sunt pre
zentate tehnologiile specifice 
fiecărui tip de lucrări — 
pregătirea solului, fertiliza
rea, semănatul, întreţinerea 
culturilor agricole, strânge- 
rea producţiei. Un capitol 
aparte este rezervat parti
cularităţii tehnologiilor me
canizate în legumicultura, 
pomicultură-şi viticultură.

Autorii insistă, de ase
menea, pe întreţinerea teh
nică şi reparaţiile la utila
jele agricole, precum şi pe 
elementele legate de pro
ductivitate şi consumurile 
de combustibil şi lubrifianţi, 
indicând totodată şi uzinele 
constructoare de maşini 
pentru agricultură.'

Atenţia cuvenită este a-: 
cordată şi prezentării , re
gulilor generale de protec
ţie a muricii şi de preve
nire a incendiilor pe tim
pul efectuării lucrărilor me
canizate în mica gospodărie.

Toate aceste considerente 
constituie cel mai bun ar
gument pentru ca o ase
menea carte să nu lipsească

din nici una din bibliote-. 
cile micilor gospodării a- 
gricole. (N.T.)

ABANDONAT

In Gurabarza — Crişcior, 
în urmă cu 4—5 ani au în
ceput lucrările de construc
ţie a unui bloc cu patru 
nivele, care însumează 46 
apartamente de locuit şi 
spaţii comerciale la parter. 
Lucrările sunt terminate, in 
mare parte, inclusiv aco
perişul, d^r de aproape doi 
ani, nici urmă de construc
tor, din lipsă de fonduri. 
Blocul fiind abandonat, 
multe dintre materiale au 
fost sustrase. Numărul a- 
partamentelor blocului ar 
rezolva o mare parte a ce
rerilor de locuinţe ale o®* 
menilor din această, zonă, 
dar cineva trebuie să gă
sească o soluţie pentru ter
minarea construcţiei. Poate 
acest semnal va fi recepţio
nat de cei de la R.A.G.C.L. 
Brad — proprietarul blo
cului, iar o eventuală lici
taţie a acestuia pe ştPar* 
tamente ar rezolva problema 
banilor. Precis s-ar găsi 
familii care ar dori să cum
pere Un apartament cu tot 
confortul într-o zonă ac
cesibilă vieţii de zi cu zi. 
(Al. Jarca)

RISCUL INTOXICAŢIILOR 
CU CIUPERCI

Este îndeobşte cunoscut 
că primăvara şi vara, prin 
produsele agroalimentare 
(legume, fructe, zarzavaturi) 
se permite o gamă largă de 
preparate gastronomice, 
printre care ciupercile şi 
bureţii sunt „foarte gus
tate" pentru varietatea şi 
calităţile lor. - .

Varietatea mare a ciu

percilor cu aspect fru
mos, atrăgător, coloritul viu 
induc în eroare, dar nu de 
puţine ori ele pot să fie 
necomestibile, producând in
toxicaţii grave în rândul 
populaţiei. Iată de ce aver
tizăm pe cititori, şi prin el 
populaţia, că recent în spi
talele din judeţul nostru 
a fost internat un număr 
mare de persoane cu into
xicaţii după consumul de 
ciuperci necomăstibile. Con

statăm cu îngrijorare că mor
biditatea prin aceste into
xicaţii este îngrijorătoare,
. Persoanele care pre-

, zintă semne de indi
gestie cauzate de ciuperci, 
chiar considerate de con- 

, sumatori ca fiind „bune", 
şi care prezintă dureri ab
dominale, vărsături, scaune 
diareice, crampe musculară, 
transpiraţii, stări de rău 
trebuie suspectate de in
toxicaţii cu ciuperci şi in
ternate de urgenţă Sntr-un 
serviciu de specialitate.

Menţionăm că primele 
semne ale intoxicaţiei * pot 
apare imediat sau după 
câteva ore de la ingestia 
de ciuperci.

Pentru a preveni aceste 
intoxicaţii se recomandă 
abţinerea de la prânzuri co
pioase cu orice fel de ciu
perci culese din păduri, de 
pe păşuni, pajişti sau cum
părate de la diverşi „cu
noscători", întrucât mâl! 
frecvent in astfel dă ca-i 
zuri „ospăţul" eu ciuperci. 
s-a terminat nefast pentru j 
mai mulţi membri ai unei; 
familii sau grupuri de fa-l 
milii.

Atenţie, deci, la viaţa 
- sănătatea dumneavoastră I

Dr. ADRIANA
MARCULESCU 

Inspector sanitar şef



Un mare prinţ-cărturar

CONTRAPUNCT

La aproape patru ani 
de la Revolu|ie, limba de 
lemn, limba oficială a co
munismului, se află In zo
die crepusculară. Ea mai 
poate « auzită doar tn 
rostirea unor vechi activi jti 
travestiţi tn noi demni
tari. Dar, ternă şi inexpre
sivă, săracă şi prolixă, eo 
a stârnit de la început 
reacţii tacite de respinge
re din partea intelectuali
tăţii autentice, pentru co, 
din primele ceasuri ale 
Revolufiei, noii lideri sâ se 
eiqprtme aproape ostenta
tiv Intr-o Hmbă proaspătă 
şi spontană, caracteriza
tă prtnfr-o puternică infu
zie de neologisme. în
deosebi. de origine france
ză Şt engleză. Nu e nimic 
de condamnat aici, dacă 
luăm seama că limba tre
buie sâ se înnoiască ne
contenit,' ţinând pasul cu 
vremea, şi că e norînâl 
ca exprimarea şă re
flecte personalitatea var-

de tinichea

să, acest mod de- expri
mare foarte personal a fost 
preluat prin fidelă şi stu
pidă imitaţie de toţi cei 
lipsiţi de imagtnajre, cu un

vocabular pauper, neobiş
nuiţi să cugete cu propriul 
cop şi, co atare, mori a- 
matori (şi „consumatori*} 
de idei de gata.

Aşa s-a ivit o nouă pa
coste, limba de tablă, su
nătoare foarte, făcând ma
re impresie la prostimea 
snobă, dar la fel de gău
noasă ca şi limba de lemn. 
Ea s-a răspândit şi conti
nuă să se răspândească 
primejdios prin mijloacele 
de informare şi în primul 
rând prin aportul celor ce, 
îndată după Revoluţie, s*au 
autoproclamot ziarişti, pro
liferând ca ciupercile du
pă ploaie, fără a avea o 
minimă pregătire, nu Ih 
domeniul gazetărie^ ci mă
car tn cei al limbii româ
neşti. Aşa se face că azi 
nimeni nu mai pleacă, nu 
mai vine, nu mal merge, 
nu se mol duce, toată lu
mea se deplmeaxâ; nimic 
nu mai începe, au mai 
purcede, toiul demarează ; 
nimic nu se mai îndepli
neşte, nu se desfăşoară, 
nu se realizează, toate 
se derutează; nimic nu 
mai pătrunde, totul pene
trează ; nimeni nu mai e-

xamineazâ, prospectează, 
evaluează, toţi anvizajea- 
zâ; nimeni nu mai face, 
toată turnea efectuează. 
Fac ravagii pleonasmele 
născute din insuficienta 
cunoaştere a' cuvintelor: 
«degeri Aderate, surpri
ză neaşteptată, religie mis
tică™ Şi, pentru că veni 
vorba de religie, am văzut 
şi auzit la televizor un 
june sfertodoct cu velei
tăţi de „evanghelist", care 
zicea câ menirea sa şi a 
cetor asemenea, lui este, 
Aid mai mult,' nici mai pu- 
fin decât „sâ explicăm oa
menilor despre Dumnezeu’' 
fi suficientă această ex
primare ca să-fi dat sea
ma cât sunt de apfi astfel, 
de indivizi „sâ explice 
despre. Dumnezeu*! Din 
incultura manifestată une
ori de-o dreptul agresiv se 
nasc astfel veritabile ab
surdităţi pe tgngâ. care. 
bietele pleonasme sunt 
dulci nimicuri. Unul, voind 
sâ spună că lorga trebuie 
tratat cu respect, zicea că 
li datorăm „condescenden
ţă". Altul căuta „a treia ■ 
alternativă". Unii dădeau 
veste in tară eă angajea

ză „vânzători volanţi", cei
ambulanţi, pârânau-ii-se, 
probabil, prea înceţi. Cu 
atât mai triste -  delicios de 
triste I -  toate acestea, cu 
cât sunt culese din emisiu
nile tv. Dar nici ziarele 
nu se tasâ mai prejos. ,Şi 
nu numai fiţuicile de scan
dat şi trivialitate, ci şi pu
blicaţiile sertodse. Anv .ră
mas perplex când, sub tit
lul Trame dr stupefiante, 
am citit Ih Adevărul', du
pă cuvenita punere tn te
mă, următoarele: JPe scurt, 
el a fost surprins in; mo
mentul In care oferea spre 
vânzare 2,5 kg mercur (.„)* 
Stupefiant aici nu e decât 
faptul că un ziarist au cu- -J 
noaşte semnificaţia cuvân
tului. stupefiant. Şl exem
plele .ar ; putea continua,- 
ele fiind, vai, prea la în
demâna tuturor. Zdrăngă
nind din tăblăria-i mizera
bilă, o nouă limbă, ames
tec de izmeneală snobă şi 
abisală incuRună, tinde 
treptat să ia tocul limbii 
de lemn. Cum s-ar zice. 
ne-am procopsitârâ ! ’' •

RADU CIOBANU

La 26 octombrie 1993, se 
Împlinesc 320 ani de la 
naşterea marelui prinţ-câr- 
turar Dimitrie Cantemir, a 
căruţ, operă s-a Înscris In 
circuitul marilor valori ale 
culturii universale. Dotat 
cu o inepuizabilă forţă de 
muncă spirituală şi cu o 
nestăvilită sete de cunoaş
tere, tânărul moldovean, 
student al „Marii Şcoli" 
de pe lângă Patriarhia din 
Constantinopoţ şi-a Însu
şit o. imensă şi variată cul
tură encicLopedieă, In ca- 
re-şi răsfrângeau - ecourile 
cele trei nuanţe ale uma
nismului : bizantin, orien
tal şi european. Prinţul 
erudit şl-a ilustrat imen 
sa-i cunoaştere şi capaci
tatea creatoare printr-o 
vastă şi valoroasă operă, 
graţie căreia a fost de
clarat membru <al Acade
miei dtn Berlin şi şi-a a- 
tras elogioase aprecieri 
din partea unea* persona
lităţi ca: Voltaire, Byron. 
Victor Hugo ş.a. După de
butul cu „Divanul sau 
gâlceava Înţeleptului pu 
lumea sau giudeţul sufle
tului cu trupul" — operă 
Închinată dezbaterii mo
ralei religioase — au ur
mat rând pe rând: „Me- 
tafizica", „Logica",- „Tra
tat de muzică turcească", 
romanul alegoric „Istoria 
ieroglifică", „Istoria creş
terii şi descreşterii curţii 
otomane", care s-a bucurat 
de mare audienţă în epo
că, fiind scrisă în latină-

apoi tradusă în engleză, 
franceză, germană, italia
nă şi română.

Continuându-şi opera. In
tre alte lucrări importan
te, cum este „Hronicul ve
chimii a Româno-Moldo- 
Vlahilor" (pledoarie a la
tinităţii şi unităţii româ
nilor din cele trei princi
pate». a scris o amplă, com
plexă şi documentată mo
nografie istorică a Moldo
vei — „Descrierea Moldo
vei". lucrare străbătută de 
marea dragoste a voievo
dului care a dorit atât de 
mult sâ-şi vadă ţara libe
ră şi s-a fază cunoscută 
lumii Întregi: de aceea, 
a şl scris-o In limba la
tină, limba de circulaţie 
iri cultura mondială diflr 
acea perioadă.

în încheiere. în spiritul 
afirmaţiilor criticului şl 
istoricului literar George 
Căllnescu, putem conchide 
că pimitrie Cantemir 9 
fost voievod luminat, am
biţios şi blazat, om de lu
me şi ascet de bibliotecă, 
solitar şl sociabil, iubitor 
de oameni şi mizantrop, 
academician berline*, se
nator rus, cronicar Înţe
lept, cunoscător al taine- 
lof sufletului uman — şK 
tot timpul lin mare pa
triot. erudit şi gânditor 
român, al cărui nume s-a 
înscris în galeria marilor 
valori ale omertirii.

Prot DUMITRU SUSAN

Casa bunului gospodar loan Guga, din Călnelu 
de Sus, a devenit de-a lu ngul aniloţ un inedit nm- 
zeu etnografic in miniatură.

Foto PAVEI. LAZA

b a n  B u ş t e a  s a u  b u cu ria  d e a  scrie
Pentru cei care îl cunosc 

pe loan Buştea în adevă
rata sa substanţă umană, 
apariţia primei lui cărţi 
de poezie „Cântul doruri
lor mele" este un eveni- 

’ meni firesc. Aplecându-se 
cu osârdie timp dc peste 
20 de ani asupra colii de 
hârtie, scrisul său este o 
matrice a satului - româ
nesc, o „puternică chema 
re" care-i vibrează în ’ su
flet, percepută ca un tă
râm de „tinereţe fără bă
trâneţe şi viaţă fără de 
moarte". loan Buştea a 
înţeles dintotdeauna că 
trăieşte Intr-un spaţiu mi
rific. satul românesc, şi 
că este legat Indestructi- 
bt prin ramificaţii puter
nice, precum gorunţC . de 
ceea oe numeşte inspirat 
„pământ vde mituri şi ba
lade*. Dar mai presus de 
toate, poetul este conştient 
de apartenenţa sa la aceas
tă ţară „pământ binecu
vântat de Dumnezeu", pe 
care semnificativ 11 intitu
lează „România — Miori
ţa*.

Structurată în patru 
capitole t „De dragoste de

ţară", „De dor şi drag", 
„De dor şi drâgoste.pentru 
pământ", „De dor şi dra
goste pentru cuvânt", vo
lumul său de poeme scoa
te în evidenţă, obsedant, 
cuvântul „DOR", în sin
tagme tulburătoare, cu un 
dramatism tăcut, dar ne
liniştit, proprii aşezării 
gânditoare a ţăranului ar
delean. La o citire atentă, 
iubitorul avizat de poezie, 
oamenii de specialitate vor 
depista o anume simpli
tate, chiar „stângăcii" -tn 
elaborarea poeziilor sale 
în sistem de referinţă faţă 
de literatura cultă. Este 
curajul Iui loan Buştea, a 
ieşirii din oralitate, a de- 
nominalizării creatorului, 
a unei treceri senine şl 
înţelepte în cadrul epo
sului popular. întreaga 
carte se constituie, prin 
trăsăturile amintite ca O 
continuare exemplară a u- 
nul folclor viguros şl, ta 
acelaşi timp, plin de pros
peţime. Se cuvine, deci, 
sâ-I dorim poetului noi 
zămisliri de frumuseţe ta 
creaţia sa viitoare.

Prof, MARCEL LAPTEŞ

V ic to r  Is a c ,
v Abecedarul

La Editura „Princeps" 
din Bucureşti a apărut 
cartea „Abecedarul po
litic", având subtitlul 
„Pentru judecată dreap
tă şi,, conduită demnă", 
semnată de dl Victor 
Isac. Dar să lăsăm au
torul sâ-şi exprime mo
tivaţia asupra apariţiei 
acestui volum. „Acest A- 
becedar politic mi-a fost 
sugerat şi mi s-a impus 
conştiinţei de idei. situa
ţii şi fapte pe care le-am 
trăit nemijlocit sau le-am 
asistat cu interes şi pa
siune In decursul a şase 
decenii de viaţă agitată 
şl zbuciumată. Impre
sionat profund şi reflec

tând stăruitor asupra ce 
lor trăite, îndrăznesc a 
crede că răspunsul cerin
ţelor menite emancipării 
politicului trebuie să ia 
în considerare şi să por
nească de la stări de 
fapt deficitare".

In viziunea autorului, 
aceste „stări de1 fapt de
ficitare" sunt: viaţa po
litică, care cuprinde mari 
contradicţii în opinii şi 
absurde manifestări In 
acţiuni; politica ce întru-' 
neşte un paradox proto
tipic şi specific; mili
tanţi entuziaşti, mai ales 
fanaticii ce debutează cu 
bună credinţă şi cu cele 
mai curate intenţii, ca sâ

sfârşească ca autori ale 
celor mai detestabile ac
ţiuni ; angajatul poliţie 
nu-şi dă seama că s-a 
angajat în cel mai înalt 
şi greu legământ de con
ştiinţă: totul pentru co 
m unitate; cu cât înain
tăm mai mult în istorie 
şi se intensifică procesul 
mondializării, al interde
pendenţei umane şi" sta
tale, devine tot mai evi 
dent câ „soarta fiecărui 
om, a fiecărei formaţiuni 
sociale şi a umanităţii 
întregi, depind de calita
tea conducătorilor poli
tici", de gradul lor de 
înţelepciune sau. din 
păcate, şi de gradul lor

de ticăloşie; in vocabu
larul politic se practică 
cu o condamnabilă uşu
rinţă denaturarea' terme
nilor şi, implicit, falsi
ficarea valorilor politice. 
(Exemple : se propagă ' 
democraţia, libertatea, 
cinstea şl, concomitent, 
se practică tirania, opre
siunea şi josnicia).
■ Concluzia : „Se impune 
o emancipare politică 
spre a realiza o gândire 
corectă şi o . conduită o- 
norabilă a tot ceea co 
ştiinţific şi etic se cu
vine a Înţelege sub ter
menii de politică şi po
litic".

MINEL BODEA

Adevăr şi legendă

în partea vestică a ju
deţului Hunedoara, pe ma
lul stâng al Mureşului, 
cam la 1 km apropiere de 
intrarea în satul Sălciva, 
pe o stâncă, se află aşa-zi- 
sul monument istoric 
„Piatra lui Filip". Pe a- 
ceastă stâncă mare şi 
dreaptă este ridicată o 
cruce de piatră de 2 m 
înălţime, în memoria lui 
Filip, monument ridicat 
de creştinii locului. In
scripţiile de pe cruce au 
fost roase de mulţimea a- 
nilor scurşi. Atât piatra 
cât şi crucea îşi au legen
dele lor care se păstrează 
până astăzi prin viu grai.

Pe timpul luptelor cu 
turcii, căpitanul "de .oaste 
Filip, după repetate vic
torii asupra lor, a fost ur
mărit şi a-a reuşit- să fia 
înconjurat în acest loc 
strânîtorat, în colţul pie
trei, unde s-a ascuns cu 
calul său. Vîzându-se fără

scăpare, înconjurat din 
toate părţile, a sărit cu 
calul său din vârful stân
cii direct -în apele învol
burate ale Mureşului, unde 
şi-a găsit moartea. Aceas
tă cruce s-a ridicat în me
moria acestui viteaz, căpi
tanul Filip.

Examinând̂  locul din 
jurul pietrei,, spre apus, 
se văd şi astăzi nişte grote 
subpământene, care scot 
în evidenţă frământările 
vieţii de atunci. Grotele, > 
datorită anilor, au fost 
inundate de apele ploilor, 
care au spălat pământul 
de pe eoasfâ, acoperind in 
acest mod *şi trecutul is
toric al locului. Totuşi, 
prin gura umi grote se 
poate intra până la 1—2 
m. Locuitorii spun că ar 
fi mai multe galerii cu? 
trecut necunoscut, făcute 
sub pământ, câ aici au fost 
puncte s-ryteg’ce militare 
din vremea a<eea, unde

şi natura a fost potrivnică 
duşmanului. Bătrânii îşi 
amintesc câ „Piatra lui 
Filip”, împreună cu cen
trul Zam de peste Mureş 
au fost scena unor lupte 
aprige, duse ta anul 1848, 
sub conducerea luptăto
rului Lucaci, din armata 
lui Avram Iancu.

O altă legendă a aces
tor grote, existente în ju
rul „Pietrei lui Filip*, se 
atribuie ca fiind posturi 
de pândă ale unor bande 
tâlhăreşti care au existat 
în aceste părţi, tâlhari la 
drumul mare. în timpurile 
vechi, astfel de bande au fost 
foarte răspândite în această 
regiune, prin apropiere tre
când şoseaua naţională 
Deva — Arad. Aceste ban
de de tâlhari aveau ca 
Şef pe Faţă Neagră, care 
avea domiciliul în Zam 
Sediul bandei Faţă Nea
gră era castelul fostului 
grof Arsenie Cernovies,

din a cărui locuinţă por
neşte o adevărată suită 
de galerii suplimentare, 
în acest sens, romancierul 
maghiar Jokay Mor, în ro
manul său „Sărmanii bo
gaţi*, dezvăluie aceas
tă taină, Cernovies de la 
Zam ocupând locul cen
tral, denumit fiind „Faţă 
Neagră*.

Despre „Piatra ' lui Fi
lip", istoricul maghiar 
Pesty Frigyes, în lucrarea 
sa „Krasso-Szoring Var- 
megye TSrtănete", poves
teşte că ea face parte din 

„proprietatea moşierului 
Csânad, o familie de ori
gine română, căreia, pen
tru tnarile el servicii adu
se coroanei maghiare, I 
s-au dat mai multe pro
prietăţi, printre care şl 
fosta comună Pojoga, ce 
cuprindea satele Pojoga 
şl Sălclvş.
VALENTIN BRETOTEAM



D in  lu m e a  la r g ă
Contingentul ONU în  Croaţia trebuia 

să aducă pacea — a adus S ID A !
Bomba a explodat când 

în revista militară- ame
ricană „Soldier of Fortu
ne", la întoarcerea dintr-o 
călătorie în fosta Iugosla
vie, un gazetar şi-a pu
blicat reportajul despre 
spitalul mobil de campa
nie „Mash“, pe care ame
ricanii l-au înstalat lângă 
baza căştilor albastre de 

.. la Zagreb. Marele cort, 
dotat cu toate instrumen
tele şi aparaturile necesare 
pentru intervenţii chirur
gicale de urgenţă, trebuia 
sS servească îngrijirii sol-

• daţilor răniţi în misiune, 
'—în realitate, din noiembrie

’92, când au fost dislocaţi 
pje aeroportul din Zagreb, 
'medicii săi ap fost puşi 
în situaţia de a trata* mâi 
ales soldaţi O.N.y. infec
taţi cu virusul SIDA.

Confirmarea acestei in 
formaţii a fost făcută pu- 

. > blică de însuşi medicul 
, şef al „Mash“, căi care

* a descoperit primele simp- 
. tome SIDA la căştile al-

fţ ' bastre din contingentul 
kenlan. Atunci a avut 
abia 'timpul necesar e* 

v ’.fectuării testelor, toate po
zitive, şi pacienţii âif mu
rit. Câţi ? E o întrebare

la care medicul s-a mul
ţumit cu un evaziv „câţi-' 
va“. Se ştie totuşi cu 
precizie că alţi patru mi
litari din forţele O.N:U. 
au fost internaţi într̂ o 
clinică din Zagreb cu 
acelaşi diagnostic : doi au 
decedat, ceilalţi doi ' au 
fost transferaţi, fără ca 
medicii croaţi să ştie un
de anume. Lucru pe care 
însă aii reuşit să-l sta
bilească în mod cert: in
festări cu virusul' ucigaş 
avuseseră loc cu multă 
vreme înaintea începerii 
misiunii lor în Croaţia. 
Ceea ce demonstrează lim
pede că O.N.U. trimite în 
lume forţe de .pace fără 
a le face necesarul con
trol de sănătate.

La Zagreb se dă ca si
gur fapţul că, în afara 
kervienilor, virusul SIDA 
este prezent şi la militarii 
nigerieni, ca şi la căi din 
batalionul-argentinian dis
locat în Nord.

Deocamdată serviciile da 
presă ale forţelor O.N.U. 
din Croaţia, conduse de 
Shannon Boyd, încearcă 
să impună discreţia în 
jurul acestui subiect de
licat, susţinând consec

vent că nu au nici' un. 
fel de informaţie in a- 
ceastă privinţă, fapt ce nu 
a liniştit deloc pe prosti
tuatele băştinaşe, care s-au 
grăbit să îşi facă testele 
specifice în- clinica pentru 
boli infecţioase din Za
greb. .Rezultatele au fost, 
pentru ele, liniştitoare, dar 
autorităţile sanitare loca
le continuă să fie alarma
te. Aceasta deoarece nu 
s-âu putut face nici un fel 
de controale asupra miilor 
de fete venite în Croaţia 
din toate ţările Europei 
răsăritene, în speranţa u- 
nor câştiguri uşoare, prin 
practicarea prostituţiei- pe 
lângă taberele ■ militarilor 
O.N.U. Aşa încât nu exa
gerăm spunând că, dacă 
misiunea de pace a acestor 
trape este departe de a 
fi un succes, contribuţia 
lor la răspândirea unui 
flagel teribil este în afară 
de orice îndoială, depăşind 
estimările cele mai sum
bre. ’ v-ţ ' “vi:-.

VJ.ADIM1R
ALEXANDBESCU 
(Pentru Agenţia ;

„STORY PRESS")

E o colosală scăpare din 
vedere birocratică, dar- 
dacă ea nu va fi îndrep
tată rapid nu va mai fi 
nlci-o posibilitate de re-' 
mediere.

Vechea bază,' NATO de 
la Arcilgnano, în ViccntinO 
(Italia) vă ajunge Ia lici
taţie şî, desigur, e greu 
de ştiut pe ce mâini va 
încăpea. Cu doar patru 
ani în urmă, la Arcug- 

- nano se aflau depozitate 
mâi piuite .focoase nuclea-

Baza 

la  li
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Doi tineri din ora Şui piernontez Udine, Denis Vă
ruiţi,. 20 Uni, şi Barbar <j Tomasini, 17 ani, au repetai, 
peste veacuri, drama făcută nemur'tfbar* de Boccbbcfe 
şi Shakespeare. Disperaţi că părinţii Barbarei ie opun 
dragostei lor, ei s-au decis să treacă împreună pragul. 
nefiinţei, faindu-şl venele şi aruncâridu-se apoi, îmbră
ţişaţi, în apele torentului Corntolizza, care străbate câm
pia de la San Giorgio di Nogaro.

„Nimeni nu ne iubeşte, nimeni nu ne înţelege. Spe
răm sâ fim împreună măcar Dincolo".

Sunt ultimele rânduri, identice, ce stau scrise în cele 
două jurnale intime descoperite de carabinieri într-o ca
setă metalică lăsată de tinerii sinucigaşi pe malul rău
lui. In casetă se mal aflau un disc cu cântecul „Sogno 
ribelle" -  „Vis răzvrătit* -  al formaţiei „Litfiba" şi două 
seringi, încă nefolosite. Prezenţa acestora din urmă ex
plică de ce Sergio Tomasini, tatăl Barbare); s-a opus cu 
înverşunare acestei legături :' Oenis era toxicoman.

re ale Alianţei Atlantice. 
Acum hangarele sunt prac
tic goale şi inutilizabile, 
dar asta nu constituia un 
motiv pentru - ca înaltul ■ 
comandament NATO sâ 
decidă renunţarea la ele. 
Iată de ce faptul că tere
nul care'se află In' ju
risdicţie militară a apărut 
„din greşeală" intr-un a- 
nunţ de licitaţie. publică, 
tipărit In câteva ziare 
locale, i-a surprins pe 
toţi. Strigările urmau să 
aibă loc pe 19 octombrie 
a.c. şi până Sn ajunul a- 
eesiei date avizul de anu
lare a licitaţiei nu fuse
se anunţat Încă.

SEXUL VIITORULUI COPIL 

E SCRIS IN SÂNGELE MAMEI
Un grup de medici ja- 

pftneii a pus la punct un 
sistem sigur şi fără con
traindicaţii care permite 
determinarea sexului fă
tului printr-o simplă â- 
naliză a sângelui ma
tern. Metoda permite, 
de asemenea, descoperi
rea eventualelor tare ge
netice ale copilului, pe 
baza examenului DNA.

Echipă profesorului Ha- 
ruo Takabayashi, de la 
clinica universitară din 
Kanazawa, aşa cum,, re
lata cotidianul „Yomiuri",

a reuşit, utilizând aceas
tă metodă, să stabilească 
sexul la cinci copii.

între a 8-a şi a 23-a 
săptămână, de viaţă a 
embrionului, în sângele 
ipamei poate fi identifi
cată prezenţa unor glo
bule roşii care dispar 
după naştere. Ele aparţin 
deci copilului şi aceasta 
este observaţia ce i-â 
condus -pe medicii japo
nezi La construirea teo
riei lor, -confirmată,- iată, 
de practică.

ULTRASCURTE FOTBALISTICE

i

GERMANIA; AMENINŢĂRI RASISTE 
Preşedintele Federaţiei germane de fotbal, Egi- 

dius Braun, a fost ameninţat cu moartea in zilele ce 
au urmat „Partidei împotriva xenofobiei", în care, 
după cum se ştie, o selecţionată a jucătorilor străini 

’ din Bundesliga a .întâlnit naţionala Germaniei. Braun 
a refuzat totuşi să i se asigure o escortă.
' OLANDA: VAN BASTEN, OPTIMIST

In aşteptarea ultimeler controale la gleznă, în 
clinica profesorului Martens, celebrul Van Bâsten se 
afată optimist şi nerăbdător să revină cât mai re
pede pe gazon; Fizioterapeutul Ted Troast, o auto
ritate cunoscută în domeniu, şi-a permis chiar un 
pronostic: „Marco vrea şi va putea reîncepe să joace 
după jumătatea lui noiembrie",

EPAUA : BUCĂTARUL VIALLI 
Pe 15 octombrie a.c., la prânz, clienţii superma- 

gazintilui „McDonnald’s" din piaţa Castello, Ţorino, 
au avut posibilitatea de â verifica talentele de bu-’ 
cătari şi abilitate de chelneri, ale unor celebrităţi 
ale'• fotbalului .din mare4C oraş piernontez. Vialli şi 
PerUzzi (de la Juvenfus), Annoni şi Galii (de la A.C. 
.Torîno) şi-au schimbat pentru câteva ceasuri echipa
mentul, dedicându-se, cu talent, preparării şi vâhză- 
ni unor pizza bine apreciate. încasările realizate au 
fost donate „Fundaţiei piemonteze pentru cercetări 
în domeniul cancerului". , .

ELVEŢIA: „OLYMPIQUE" IN ANCHETA 
Ministerul justiţiei şi poliţiei a făcut cunoscut, 

pe 14 octombrie ax., Ta Berna, câ a fost deschisă, 
la cererea Franţei, o anchetă (judiciară pentru a se 
verifica existenţa unor fonduri secrete ale clubului 
„Olympique" Marseille depuse în bănci din cinci 
cantoane ale Confederaţiei; Helvetice. Conform săp
tămânalului „L’Hebdo" din Lausanne, clubul fran
cez a vărsat încă din 1990 peste 300 000 dolari in 
contul unei societăţi panameze, manevrate dc un in
termediar grec, pentru obţinerea de „informaţii" pri
vind arbitru. ‘

FRANŢA: TRIPLA ÎNFRÂNGERE CU ISRAELUL 
' Prima înfrângere pe teren — acel 2—3,. cea mai 

-mare surpriză a ultimei etape din preliminariile 
pentru S.U.A. ’94. A doua — pe aleile din Parc des 

' Princes, când şi-au făcut apariţia câteva syte de su
porteri rasişti, purtând crucea celtică pe tricolor şi 
strigând lozinci antisemite. Şi,. în sfârşit, a treia — 
când, după meci, nu s-a permis echipei vizitatoare 
intrarea în clubul restaurant în care îşi rezervase, 
din timp, mese, ditjtr7un motiv întemeiat, dar ne
aşteptat :. înăutru se aflau jucătorii francezi, într-o 
dispoziţie apreciată drept... furibundă!

.. . QATAR: MILIOANELE LUI SADDAM
Turneul final de calificare ce reuneşte până la 

sfârşitul lunii octombrie ’în minuscula (dar bogata) 
ţară din Golf) Irakul, Ira nul, Japonia, Arabia Sau- 
ditâ şi cele două Corei, a început sub semnul unor 
măsuri de securitate ieşite din comun. Şi al unei mize 
politice biţie condimentate cu mirajul premiilor, în 
fruntea topului plasându-se, la distanţă. Irakul. în 
caz de calificare, fiecare jucător ar primi câte un 
automobil de lux şi un milion de dinari. Pentru cei 
nefamiliarizaţi cu această monedă notăm şi rata ei 
oficială de schimb : 1 dinar = 3 dolari I

1
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MADONNA OMAGIATA 
'  „CONCUBINA"

înaintea formidabilei sale apariţii 
de pe l(t octombrie a.C., la Modi- 
son Square Garden, Mdckmna a dat 
la New Yorfc o colosală recepţie 
pentru a sărbători „Adio, concubina 
mea", filmul chinezesc învingător în 
acest on Io Con nes, care a entu- 
ziasmat-o.

UNIVERSITATE ROCK 
LA LIVERPOQL

Se va deschide în 1995 şl va fi 
dedicată lui. John Lennon „Univer
sitatea rock-"-ului, proiectată de Pgul 
McCărtney. în clădirea fostei sale 
şcoli din Liverpobl. Celebrul Bea
tles",-astăzi în vârstă de 50 de ani, 
o- investit el însuşi pentru acest pro
iect aproape 1,5 milioane dolari, 
objinând şi un angajament din par
tea C.E.E. pentru alocarea altor 7fi 
milioane. Pe de altă parte, cunos
cuta firmă germană Grund ig s-a 
hotărât şă sprijin^ financiar iniţia
tiva lui; fycCartney cu O contnbuţie 
onorifică de.„ 10 milioane dolari.

LUMEA

**■>>*— .
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ceea ce acoperă integrai cheltuie
lile.

SERIE NEAGRĂ

PENTRU LORYDEL SANTO '

Cunoscută actriţă italiană Lory Del 
Santa, 33 ani, rezidentă în Florida, 
nu este deloc ocolită de nenorociri. 
După ce, în urmă cu doi ani, fiul 
său Connor, avut împreună cu Eric 
ClaptOn, murea căzând de la te- 
reastgo unui zgârie-nori din New 
York, zilele trecute a pierdut un al 
doilea copil. Dup& cum relatează 
cotidianul britanic „Today", care 
riu a comunicat de această dată 
numele tatălui -  Del Scmîo nefitnd 
căsătorită — fiul, botezat Loren, ar 
fi murit ja patru zile după o naş
tere prematură, datorită -un« > - •  
feejii sanguine";

LUCIO OALLA PREMIAT...;
CÂ DET

Importontă - recunoaştero . literară 
pentru, Ludo Doflo;, marele cantou- 
tore- din Bologno;- care a  atearit' 
premial Librex Gaggenheim „Euge
nio Montale" pontru poezie. Pre-_ 
miut este cu atât tttat preţlo^- co* 
cot se pare -că ţuriul I-a- atribuit în 
i|Mlh)initate.-;Tof Dolla- i-a

. fost acordată - placheta de aur 3993 
pentru secţiunea i„V^si tn musiea". 
Acelaşi premiu ia precedentele edi- 
Jîi -  aceasta e o stecţiune înstărită 
abia In 1991 fusese atribuit lui • 
Paold Confe (1991) şi Fremcesca 
Guccini (1992). Scdpul celui de-iot” 
doilea premiu este de a recunoaşte 
valoarea liferară -o textelor cântă
reţilor apreciaţi ca „hogoji in inven
tivitate şi cu calităţi poetice". In 
Azul lui Lucio Dalia, juriile ambe- 

"lor premii au recunoscut că „textele 
poeziilor-cântece compuse de el, 
trecând prin moment* e'xpi’ăsrve 
chiar foarte depărtate- unul de altul, 

jdeiponsfrează; o surprtrţ2 ătaare' iin- 
' pronie cu mutaţiile pe pare le tră
ieşte lumea". ' ' . ’
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O CANDIDATURA 
RENTABILA

Washington. Conform 
estimărilor ■ apărute tn 
presa americană, Ross 
Perot a dat o bună lo
vitură financiară prin 
participarea la campania 
electorală pentru postul 
de preşedinte al S.U.A. 
Iată şi explicaţia : enor
ma avere a lui "Perot 
consta mai ales în obli
gaţiuni, în special din 
cele scutite de taxe emi
se de municipalităţile a- 
mericane. îndreptându-şi 
mesajul politic! asupra 
necesităţii de a reduce 
deficitul federal, Perot 
l-a obligat pe Clinton sâ 
adopte măsuri care au 
sfârşit prin a contribui 
la o creştere a pieţei b- 
bligaţiunilor. Operaţiunea 
i-ar fi adus lui Perot un

profit net de 240 miiioa- 
ne .dolari I. ’

TRANSPLANTUL 
DE FAŢA —

O REALITATE

Londra. Un chirurg 
britanic este gata să exe-

nul dintre pacienţii mei, 
desfigurat în urma unor 
arsuri, nu accepta să iasă 
din casă decât-• cu ' faţă 
acoperită de o mască". 
De altfel, chiar acest pa
cient Va fi primul supus 
unei operaţii de trans
plant, donatorul aştep-

STORY PRESS—
cute în premieră mon-. 
dială un transplant de 
faţă. După 'zece ani de 
cercetări, James Prame 
şl-a'pus la punct tehnica 
de lucru, lipsindu-i deo
camdată doar donatorul. 
„Ideea mi-a venit când 
mi-am dat seama că u-

tat trebuind să fie o per
soană de aceeaşi vârstă 
şi sex, moartă de prefe
rinţă de infarct. Este pre
văzută, în perioada post
operatorie, o readaptare 
a persoanei operate cu 
noul său chip,. cu ajuto
rul unui psihiatru.

UN CONTRACT 
RECORD.

Frankfurt pe Main. Cel
mai bine plătit scriitor 
din lume, Tom Ciancy, 
a semnat un contract 
prin care cedează ' unui 
editor american dreptul 
de a-i tipăţi ' următoa
rele safe patru căiţi, in 
schimbul unei sume de 
ţiriiît minte: 47 milioa
ne dolari I Cele patru 
volume, fiecare a cel pu
ţin 500 pâgini, vor fi 
două thriller-uri cu Ja.ck 
Ryan (eroul devenit le
gendar prin celelalte ro
mane ale iui Ciancy) şi 
alte două studii de isto
rie ş) informaţie milita
ră. Amin im dintre titlu
rile celebre ale scriito
rului best-seller-urile de 
spionaj „Uraganul roşu", 
„Cardinalul Kremlinu
lui", „Patriot", 1
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REFLECŢIA ZILEI
m

I
O „Fereşte-te de beţia puterii, de beţia! 

banului, de beţia ştiinţei, de beţia rangului, de |  
beţia tinereţii, căci toate nu sunt decât vântul ■ 
unei nebunii care fură minţile, duce cu sine I 
demnitatea, îndepărtează inima, ochiul, ure- I 
cjiea şi limba de la cele trebuitoare", - 1

Ibn Al-Muqaffa I
I

I din înţelepciunea arab A
•  „Este pierdut acel om- care nu ştie cât poate".»

I AU I
» •  „Orice lucrii bun are limite-peste care, dată J
I trece, devine defect". 1 I
* Al-Mubarrad J
I - •  „Trăieşte mulţumit cu ceea' ce ai şi vei fi ea j
* un rege".  ̂ J
I - •*„Dacă munca este trudă, să stai degeaba este i
* viciu". J
|  •  „Victoria ' asupra celui, slab este înfrângere", »
* •  „Duşmănia celor proşti este o nenorocire fără J
I seamăn".
î Proverbe ~ I:

Selecţie de ILH5 LEAHU |

Desen de CONSTANTIN GAVRÎLA

1

0 1
Ge citeşte** .tatăl •• 

tâuxcu atâta atăbţfe-T > •
— -Manualele mele pen-„. 

tru la. anul. Nu vrea să 
încep- clasa nepregătit..,

o. <-r- MamJco, l-a»  aur 
zit pe tăticu -când vorbea 
cu^tanti Mimi fHamtţaflat*' 
tie ee pare" tânăr... '  t  

-Be ce ?' ! : .
— Fiindcă mata îi mă- * 1 2 

nâăei-,jumătate din. viaţă...
* jDhetorUi: După cum 

arată, ochiul • dumitale, 
constat, câ ai reumatism 
artiedla», febră intermi
tentă şi un început de 
congestie pulmonară...

Pacientul: încearcă ce
lălalt ochi, doctore, ăsta 
la care te uiţi e de sticlă...

•  _  Tu, cum merge 
dragostea ta cu Cornel?

—r Ne-am, despărţit.
—-BiSarbne, dar cum s-a 

întâmplat ? '
— Când a aflat că eu 

cheltui două sute de mii 
pec a»- pentru - toalete, i-a 
cerut- mâna croitoresei 
mele...-

•• — DomnuledoStor, 
imaginaţi-văt eâ. soţia mea • 
se^eensideră, nici mai 
mult, nici mai puţin dp- 
căt antenă de televizor.

— Ce palidă este! ex
clamă doctorul.

.— Exact pentru asta am 
venit, spune soţul alar

mat. Imaginea, la televi
zor* e tare decolorată...

•  — Mămico, toate -po
veştile încep cu „a fost 
odată™" ?

Nu. Unele încep cu 
-̂ Astăzi am avut ore su
plimentare", altele cu Şe
dinţa a ţinut incredibil de 
mult"...

Culese şi prelucrate 
de IUE LEAHU

C â te v a  s e c r e t e  c u lin a r e
•  Orezul sau pastele 

făinoase liu se vor lipi 
în timpul fierberii dacă 
te apa.-, de fiert puneţi 
puţin ulei.

•  Merele pregătite pen
tru prăjitură stropi ţi-le 
cu' puţină zeamă de

' lămâie. Vor rămâne al
be, apetisante.

•  Când fierbeţi ouă, 
puneţi în apă o lingu
riţă de sare.
'  Piureul de cartofi Va 
fi alb- şi-pufos dacă îl 
yeţi bate cu lapte dulce, 
fierbinte,' şi o lingură 
de unt netopit. ~

•  Pentru urr rasol con
sistent, puneţi carnea în 
vasul cu apă clocotită. 
Dacă doriţi o supă con
sistentă, aşezaţi-o pe foc 
în vasul cu apă rece.

.♦ Albuşurile v se bat 
mai repede şi spuma va 
fi mai consistentă dacă 
te castron picuraţi o 
linguriţă de zearhă de 
lămâie sau adăugaţi un 
strop de sare. .

•  înainte dc a aşeza pe 
grătar bucăţi de ficat, 
ţineţi-le o oră tn lapte 
nefiert.

Jurnal francez (I)

- •—• —• —• —•

• Mi-am cumpărat din 
timp biletul de tren, mi-e

puţin teamă, de acest drum, 
spre o lume străină Nu ani 
pornit niciodată până 
acum singură pe un drum 
atât de lung. E teămă "dar 
şi curiozitate şi e cura
jul călătorului ce se a- 
mestecă în sufletul meu.

• Ce stranie senzaţie: 
din şcoala generală : mi-

am dorit să merg in Fran
ţa să văd Parisul şt cas

telele de pe Loira, iată mă 
pregătesc de plecare, că
lătoria mea nu va fi tu
ristică, ştiu că nu voi ve_ 
dep mare lucru din Fran
ţa dar mai Ştiu că voi 
trăi o experienţă aparte 
şi uneori trăirile sunt 
mai importante decât 
imaginile, t . (■

£  
dt (

• Să spun că am avut 
noroc sau că a foit mâna 
lui Dumnezeu ? Am ur
cat în ulfimul tren ce 
iese din ţară tocmai In 
ziua în care s-a declan
şat greva mecanicilor de 
locomotivă. Dacă biletul 
meu ar fi fost pentru 
ziua de mâine, aş fi ra
tat {călătoria.
' •  Vameşii noştri con
trolează bagajele. Va
meşul ce m~a controlat 
se miră:

— Doar cu o singură 
geantă plecaţi ÎH'Franţa ?

• In gara Curtici călă
torii ce se- întorc in ţa
ră au începui ■ să facă 
zarvă. E dreptul lor, au 
plătit biletul şi fiecare 
vrea să ajungă cât mai 
repede acasă. Mecanicii 
rămân totuşi in grevă. 
E dreptul lor ? !...

• Din goana trenului 
admir pusta ungurească,
casele albe, acoperişurile 
curate şi mă gândesc la 
ţigla de pe casa noastră 
ce e deja neagră de pra
ful ce cade peste noi.

•  Budapesta Pst — H 
.seară.: Cum păstrează ei
curăţenia ? Nu văd hâr

tii pe jos, peroanele suht 
curate, şi cât de bine ilu
minat e totul... Răspun
sul vine imediat: de fie
care dată după ce se a- 
nunţă trenurile, călătorii 
sunt rugaţi să păstreze 
curăţenia, să folosească 
coşurile de gunoi puse la 
dispoziţie.

• Munchen — schimb 
trenul. îmi place această 
gară. Ordine şi ĉurăţe
nie nemţească.

•  „Maurice lianei" "---
acest tren mă va duce 
până la Nancy. E mult 
măi confortabil, să nu 
mai vorbesc despră cu
răţenie. Mi-e ruşine pen
tru trenurile care bir' 
culă la noi. Prin difuzau 
re ni se urează bun sosit 
la bordul trenului, -se a- 
nunţă ora de plecare, 
ora de sosire şi staţia 
următoare, apoi ni se , 
urează drum bun. Anun- 1 
pirite se fac în germană, \ 
franceză - ş i: engleză■ Am 1  

intrat in Europa. J
•  TrCnul trece pe lân-) 
gă sate şi oraşe. Casele 
sunt albe cu specificele 
obloane -de lemn. Peste 
top .fiori, parcă ar fi O 
veişnibă sărbătoare a fio- i; 
rOor. Nu mă satur 

. vindu-le. Sunt pre. 
florile roşii. La ferestre, 
iii faţa; easei, la stradă,■ 
în rondouri.  ̂ . (

» Prima impresie ţptrj 
zibilă ce ţi-o dă Vestul t*

. — curăţenia, apoi vari
etatea chipurilor umane. 
Europeni, asiatici, negri, 1 
arabi, amestecăndu-se, 
vorbind politicos fără 

priviri suspicioase.
» Trenul alunecă pe 

şine, paharul de suc stă 
neclintit pe- măsuţă, parcă 
e incredibil comparativ 
cu trenurile de la noi î» 
care nu poţi duce paharul 
.la gură fără a risca s&~i 
verşi conţinutul pe haine,

, IHA DEtEANU

,\-

B u n ic a  ş i n e p o ţ i i
în Expresul de. Arad 
lăzi, colete, amalgam 
Şi-n compartiment,

buniea
Şi nepoţii stau la geam.

Hohotind copiii zburdă 
Şi fac zgomot infern»!, * 
iar ţm m
Priveşte la eeavT pate

Dintr-un coş le d& Înmiea 
Câte-un măr frumos

fi copt
Şapte ani are Lwcica,
Iară Nicu are opt.

Desen dc VALENTIN HÂRB AN

Tresărind aşa, deodată. 
Baba zice, mai apoi:
— Uite barza, uite barza 
-Care v-a adus pe voi.

Nicuşor şi cu Lucica 
Fără să mai zică păs, V 

? Sc uită inspre bunica 
Şi se prăpădesc de râs.

Nicu, cât-pe ee să cadă 
Zice răsfirănda-şi păroi: i
— S-o lăsăm sâ -creadă

dragă,
Ori lă-i spunem

adevărul? - 
ION PRIBEAGU

A D I A C E N T E
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ORIZONTAL: .1) Angajat intr-o în
treprindere cu decizie ; 2) Lasă urme pe 
teren, — Vânător de""greşeli la condu-

cere ; 3) .E-o poveste mai lungă —• Emi
siuni de valoare pentru străinătate; 4) 
E de-a dreptul expus <— Sistem propriu 
de calcul; 5) Cina «ea de taina I — Lă-' 
sat la vatră; 6) Constatată fără nici-un 
dubiu —- Şed mai altfel i ; 7> Ca vai de 
lume — începe să se reverse la soare 
apune; .8) Post de recepţie în contact 
ambiental Intrat într-un circuit în
chis 5 9) Combinaţie chimică strălucit 
demonstrată la .tablă — Parterul unul 
pavilion; lfi). Activitate de importanţă 
vitală. ; -

VERTICAL: 1) Tip obişnuit de sluj
bă; 2) Consecinţele unor proaste inter
pretări — Ecouri venite din lumea poe
ziei; 3) Prototipul tradiţional al figuri
lor de ceară — Succesiune garantată 
printr-un gaj ; 4) Stop-cadru pe linie de 
circulaţie — Substituire de persoană ţ 
5) Arbitrul unei finale de dublu-mixt — 
Luni de împlinit! ; 6) Sper să fie date 
pe scurt! — Specie indigenă de platan ; 
7) Punea preţ pe cinstea altora — Spe
cialitate de cod; 8) înscris la dreptul

roman •— Situat înaintea marilor maeş
tri ; 9) Trecere prin faţă — Au o pon
dere redusă ; 10) Gen de manifestare Vi
brantă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI «IPOSTAZE1*, 

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

î) Ştrangulat ; 2) arat — ata-
LE; 3) TATAR — ATAŞ ; 4) ICOŞAR 
AUT { 5) S — IATAC — NA ; 6),FE — 
TARAG — M; 7) AŢA — TIMONE ; 8) 
COCA — TAMAN ; 9) ULUCI — RIST ; 
10) TEMEINICIE.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DIN SAMBATA TRECUTA : 

-1. Dh6 !
1. , . . Rf3. ■
2. 0—0 mat.

(rocada mică !)

' MAT IN JBDUA MUTĂRI

r w

Controlul poziţiei /
Alb : Rii2. Thl, Tf6, Cf3, p : g2. j 
Negru : Rg4.



SĂPTĂMÂNA 1 — 7  NOIEMBRIE
BERBECUL

Duminică, 31 octombrie: „O zi fără 
emoţu, o zi lenevoasă. E bine să ieşiţi 

f la o plimbare; Săptămână viitoare: Spo- 
f rirea Încrederii în propriile forţe va ri- 
7 Sica ritmul activităţii dv. Iniţiativele vor 
V fi Încununate de succes. Sentimentul că 
' vă făuriţi singur destinul vă va mo- 
/ hiu«». f  iţi cald şi afectuos cu partene- 
. rul(a) dv. Sunteţi gata să aplicaţi zicala 
' „scitul scuză mijloacele", dar nu tre- 
i buie să distrugeţi tot ce întâlniţi în cale.
'< Dacă aveţi o întâlnire de afaceri,; limi- 
taţi gustarea şi băuturile. Nu aveţi pro- 

‘ bleme deosebite, trăiţi înconjurat de 
, dragoste.

TAURUL
' Mâine: Terminaţi repede lucrările
i sfârşitului de săptămână, fiindcă se între- 
i vede o distracţie prelungită. Săptămâna 

viitoare; O întâlnire cu cineva pe care 
f nu l-aţi văzut de mult. Reflecţii asupra 

muncii şi sănătăţii dv, t r j i |  tagetâfi 
de natură financiară. Dispoziţia roman
tică va da strălucire întâlnirii cu o per
soană de excepţie. Joi — dragoste La 
prima vedere; seara, daţi ascultare sfa-

■ tului bun ai unui prieten. La sfârşitul 
perioadei puteţi resimţi distanţa dintre 
activitatea de lâ serviciu şi liniştea că
minului. In cpzul că-i vorba de un mic

• risc financiar, nu acţionaţi în pripă.

GEMENII
■ Mâine: Vă face mai bine o companie 

- activa, decât retragerea între pereţii 
7 camerei. încercaţi să stjâţi în aer Liber.

Săptămâna viitoare: Dacă sunteţi în con- 
f cediu, veţi prefera să vă odihniţi. Vă 
: veţi îmbogăţi cunoştinţele-în domeniul 
financiar. Veţi ajunge la convingerea că 

f angajamentul şi munca serioasă nu pot 
i fi înlocuite cu nimic, Nu pierdeţi timpul, 

daca aţi avut ceva de făcut. încercaţi să 
l aflaţi răspunsuri la probleme personale 

tn legătură cu serviciul şi cu dificultăţi 
, financiare. Ţineţi-vă aproape de persoa
nele care se bucură de autoritate şi veţi 
avea de câştigat.

RACUL
Mâine: Ziua începe posomorât; fiţi, 

circumspect in planificarea serii. O con-, 
vorbire vă va fi de folos. Săptămâna 
viHoarc: Primiţi o informaţie surprinză- 

' toare. Dupâ-amiaza de marţi va fi domi
nată de influenţe pozitive. Ştiri bune de 
la cineva de care vă leagă interese co
mune. Feriţi-vă de controverse cu per
soana pe care o iubiţi; temperamentul 
dv. ar puţea provoca o înrăutăţire a si
tuaţiei. Veţi avea noroc în privinţa ca- 

. rierei financiare sau a prestigiului per-,
■ sonaL Evitaţi suprasolicitarea. Treburile 

familiale vă pot aduce multă bucyrie. 
E posibil să întâlniţi o persoană influen
tă. ' Aptitudinile dv. creatoare pot fi ne
mărginite.

LEUL
Mâine: O ceartă pe tema banilor ;

. Încercaţi să dezamorsaţi tensiunea şi să 
rezolvaţi conflictul. Săptămâna viitoare:

• Vi se recomandă mai multă diplomaţie, 
mai mare toleranţă. Odihniţi-vă şi nu 
uitaţi exerciţiile de gimnastică. Se anun
ţă alergătură în jurul unor chestiuni

: profesionale sau pregătiri de călătorie. 
Veţi avea impresia câ timpul nu vă a- 
junge, dar nu veţi protesta. Joi — o zi 
grea, multă muncă, vă veţi concentra 
ăsupra sporirii- veniturilor. Ştirile şi zvo
nurile ce ajung la dv. pot fi exagerate; 
verificaţi-le credibilitatea. Sfârşitul săp
tămânii îl veţi petrece cu partenerul sau 
cu un prieten apropiat.

FECIOARA
Mâine: Un week-end foarte plăcut. 

Ambianţă calmă.' Săptămâna viitoare : 
Totală lipsă de înţelegere cu o persoană 
apropiată. Marţi vă veţi concentra asu
pra vieţii de familie; nu vă aşteaptă 
nici tţn fel de distracţii speciale. Uriţiea- 
ză o zi in care moralul dv. suferă. Aveţi 
probleme în comunicarea cu oamenii ; 
fiţi prudent căci nârvii dv. sunţ la capă
tul rezistenţei. Perspective bune -în afa
ceri, în chestiunile legate de carieră. 
Sâmbătă, o zi favorabilă negocierilor fi
nanciare, investiţiilor trainice.

-BALANŢA
Mâine: Zi minunată pentru a petrece 

Orele libere în afara casei. Totul, vă va 
încânta. Excursia plănuită va fi intere
santă. Săptămâna viitoare: Contactele 
cu prietenii vor fi îngreunate de griji fi
nanciare. Păreri divergente în felul de 
a dispune de fondurile comune cu par
tenerii de afaceri. Nu vă aşteptaţi ca 
partenerul să vă accepte punctul de ve
dere, fără împotrivire. Fiţi diplomat! 
Renunţaţi, miercuri, la nevoia de inde
pendenţă şi concentraţi-vă asupra _ aspi
raţiilor dv. Vă veţi bucura de p întâlnire 
cu cineva care vă admiră. Complicaţii. 
Încurcături, neprevăzute. Sâmbătă — o 
invitaţie tentantă ; acceptaţi-o î

SCORPIONUL
Mâine: Zi obositoare, plină de neîn

ţelegeri furtunoase. Săptămâna viitoare: 
Evitaţi discuţiile la serviciu şi disputele 
pa teme de sănătate. Concepţii diferite 
asupra unor probleme fundamentale vă 
vor '<.î.-<ce ia o ceartă violenţă. E bine. să 
vă înconjuraţi cu prieteni şi colabora
tori. Vor dispare peT parcurs tensiunile 
in relaţiile cu familia. Joi — un val de 
inspiraţie creatoare şi chiar un eveniment 
romantic. Repudiaţi zvonurile şi: bârfele ;

• manifestaţi diplomaţie tn discuţia ctt o,, 
persoană apropiată. Energia' dv. poate jfi 
în stadiul epuizării parţiale; pe parcurs, 
starea dv. se va ameliora.

SĂGETĂTORUL
Mâine: O zi importantă pentru dv 

Aveţi o mare putere de sugestie. Săptă
mâna viitoare: Un început plicticos şi 
anost, apoi o ştire vă va ridica moralul. 
Plăceri mondene, un musafir neaşteptat 
întâlniri in cercurile profesionale, noi 
posibilităţi legate de munca dv. E bine 
să ţineţi în taină încă o vreme un plan 
financiar, spre a nu-i anula succesul. 
Feriţi-vă să faceţi observaţii unei per
soane care se; află oricum într-o proastă 
dispoziţie. Un cuvânt deplasat ar putea 
declanşa un Scandal cumplit. Nu yă lă
saţi scos din sărite.

CAPRICORNUL
Mâine: Sunteţi într-o formă excelen

tă. Iar farmecul dv. personal înrobeşte. 
Vă gândiţi la o. ieşire pentru week-mnd. 
Săptămâna viitoare: Popularitatea şi 
problemelê  de dragoste vă vor aduce 
necazuri. Marţi- vă veţi consacra- ziua 
ocupaţiilor profesionale. Atenţie, bârfele 
pe la colţuri se pot dovedi riscante. 
Prietenii şi' banii nu constituie o îmbi . 
nare tocmai armonioasă. Eforturile în fa
voarea carierei şi muncii profesionale, 
von fi joi bine. primite; după-amiâză, o 
întâlnire prietenească. Vineri sunteţi în- 
tr-0 dispoziţie potrivită pentru a vă în
cerca norocul; cu cât veţi pleca mai re
pede, cu atât mai bine.

VĂRSĂTORUL
Mâine: Rezolvarea unei dispute cu o 

cunoştinţă sau un prieten vă stă la în
demână. Săptămâna yiitoare: Veţi re
zolva o problemă legată de casă sau de 
bani. Deosebiri evidente de păreri între 
dv. şi un membru al familiei pe teme 
casnice. Pot apărea mici piedici In reali
zarea dorinţe intime; e nevoie dg, 
răbdare. Planari de călătorie, cu rezul
tate pozitive. «Evitaţi izbucnirile necon
trolate. * Vineri, oşupaţi-vă mâi întâi de 
treburile casei ; pe parcurs, vă. aşteaptă 
o întâlnire reuşită cu cineva care vă a- 
jută să'- depăşiţi unele complicaţii legaţe, 
de un proiect. - Sâmbătă veţi fi persoana 

'«potrivită la locur poteîVit pentrti ca mo
ralul dv... să fie pozitiv.

PEŞTII
Mâine: Disputa matinală cu partene

rul nu vă va strica dispoziţia. Veţi fi 
calm, nu uitaţi însă câ bunele relaţii în _ 
casă au preţul lor. Săptămâna viitoare: 
Muncă dv. Va fi apreciată do superiori. 
Probabil va urma avansarea şi creşterea 
.salariului. Marţi, o zi productivă. Evi
taţi disputa cu asociatul sau partenerul 
dv. O întâlnire particulară vă va oferi 
destindere. Nu uitaţi să fiţi precaut, să 
nu vă tenteze „un ban uşor Câştigat". 
Vineri — atmosferă destinsă în familie, 
seara o veţi petrece într-un cerc simpa
tic. Renunţaţi sâmbătă la cumpărături, 
pentru a nu cheltui fără rost; nu invi
taţi pe nimeni la cafenea şi feriţi-vă de 
jocurile de noroc.

Din partea Distribuţieiile Gaze Natira ff Brg;u Mure;
ÎN  ATENJIA CONSUMATORILOR 

DE OAZE NATURALE
întreţţperea. exploata

rea il repararea instala
ţiilor de utilizară a gaze
lor naturale revine bene. 
ficiorilor. ■'

Pentru preînţîmpma. 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosiri) incorecte a In
stalaţiilor de gaze natu
rale. se vor respecta eu 
stricteţe următoarele re
guli :

i  InaîNte /de

' APRINDBtEA

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor tn care 
funcţionează aparatele de 
utilizare: In centralele 
termice şt tn 'încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă :

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate • 
iă coş; tn caz că se con
stată lipsa Uralului, nu 
se va aprinde focâl declt 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re- ’ 
elal eto.): .. *

e) Se ya controla dacâ 
robinetele apăratului de 
utilizare sînt Închise; da
că robinetele ■ sînt deschi- ■; 
se. se vor lua măsuri de 
ventilare a Încăperilor 
respective şi a celor Înve
cinate aprinderea focu
lui făcîndu-se numai du
pă aerisirea comâletă: r ;,

d) Se va'.asigura acce
sul aerului de ardere tn 
focarul aparatului de u. 
tlllzare (prin deschiderea 
usltelor cehusaruliil ta 
.sobe prin desfiderea 
fantelor de acces la aer 
în focar prin pornirea 
ventilatorului etc.l:

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare:

f) Se va asigurâ  ven
tilarea focarelor

; 2. LA APRINDEREA

, FOUUfcUl ■

^  IN TIMPUL

FUNCŢIONARII:

a) După aerisirea ■fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la anrinderea 
focului. Aprinderea ar
zătorului sau a instalaţie?

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă- aprinderea dl rec*, 
tă eu chibrituri, htrtie 
ete.:
■ b) Se apropie aprinză- 
toT&l de arzător după ca- 
re se deschide lent ro
binetul de manevră oină 
la aprinderea flăcării: 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă. 
rii:

•) Respectarea instruc
ţiunilor , elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare:

d) Supravegherea per
manentă tn timpifl func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizate;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordat? cu furtun te va
face prin tnchiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării tn- 
chizîndiuse . şi robinetul, 
de manevră :

f) tn instituţii (şcoli'
cămine, hoteluri), focul
se aprinde şi . sea stinsa 
numai de către persona
lul, instruit $i însărcinat 
eu aceasta. prin srlia

- unitâtU beneficiare.

3. INDICAŢII 

.SPECIALE: •

a) La utilizarea 
lor este interzis:

gaze-

— - sâ se aprindă focul 
(focă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraj:

— să se lase focul a- 
prlns nesupravegheat:

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coş:

— sâ se utilizeze apa
rate de consum neracor
date ta cos pentru încăl
zirea încăperilor:

■ r A, .. y . |  ■
— să se fâefff modificări

la instalaţia de eaze fără 
aprobare legală: ~

— să se obtureze - sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere:

b) Dacă se simte miro

sul caracteristic al gazu
lui să se ia de urgenţâ 
următoarele măsuri:

— stingerea tuturor fo
curilor î

— deschiderea aşilor 
şl a ferestrelor s

— să nu se aprindă 
chibrituri $1 sâ na se 
manevreze întrerupătoa
re electrice:

— sâ na se doarmă 
noaptea tn încăperi.

. Reamintim abonaţilor 
casnici şl asociaţiilor de 
locatari câ plata eonsu. 
mulul de gaz se efectuea
ză tn termen de S zile de 
la data primirii înştiinţă
rilor de platâ sau depu
nerii In cont la C.E.C

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări. iar la 30 de zilei 
se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelSr 
de măsură se sancţionea
ză cu amendă de la 
5 000 la 10000 de lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sînt obligaţi să 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timaţia vizatâ la zi si or. 
din de serviciu, accesul 
pentru control $1 verifi
care' sau revizie a insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opun 
la efectuarea controlu
lui. 11 se va sista furni
zarea gazelor ptnâ la e- 
fectuarea controlului $1 
după achitarea tarifului 
de deschidere

Apelăm, de asemenea, 
la Întreaga populaţie, 
pentru a ne sprijini tn 
depistarea oricăror ema- ( 
naţii de gaze pe conduc
tele stradale sau prin 
spaţiile verzi.,

Pentru orice emanaţii de 
gaze, eau alte cauze care 
âr putea diminua gradul 
de siguranţă tn exploa
tare al conductelor şl
instalaţiilor de gaze. se
va telefona de urgenţâ 
echipelor de intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849: Călan 
— 730492: Simeria — 
661343 : OrâştiA — 64246S î 
Paroşeni — ■Vulcan y 
570032: Haţeg — 777190.

STIMAŢI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că
tre cei care nu cunosc fi nu respecta 
instrucţiunile pentru utilizarea lor. 
creeazâ pericolul producerii de ex
plozii

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuinfa dv., indiferent 
iacă gazele acumulate- provin din 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilizare, vă recomandam 
următoarele <

— nu aprinde}! focul sau lumina 
electrica în încăperi fără o buna 
aerisire prealabila;

— asiguraţi aerisirea permanen
ta în încăperile în care exista apara
te de utilizare cu flacarâ deschisa ;

— asiguraţi ventilarea subsolului 
prin orrficii de ventilare pe contu
rul exterior al clădirii fi Intre încă
perile din subsol i

—- nu obturaţi orificiile de aeri
sire ale pivniţelor şi ale subsolurilor 
tehnice; ,

— respectaţi instrucţiunile de u-
tiiizare a gazelor naturale existente 
la consumatori şi publicate periodic 
tn presa locală, de către Distribuţia 
de Gaze Naturale. (CEC)



POLUARE, POLUARE

Locuitorii Devei, vârst
nici. tineri, copii, sunt tot 
mai îngrijoraţi de poluarea 
Urbei lor. Termocentrala 
Mintia, Chişcădaga, chiar 
combinatele de la Hunedoa
ra Şi Călan aduc in plămâ
nii oamenilor noxe tot mai 
greu de suportat Noxe ca
re duc la îmbolnăviri. De 
ce domnii din conducerile 
acestor unităţi nu au gri
jă şi de sănătatea noastră ? 
Şi a lor. Fonduri pentru e- 
lectrofiltre sunt Unde se 
folosesc ?

CÂINI VAGABONZI

Cu lesa la grumaz, câinii 
se plimbă frumos. Unii au 
4I botniţe. Dar grupuri de 
câini te aşteaptă la cotitu
ră, după lăsarea serii. Ei 
sunt prietenii omului, dar 
şi atacă.

FUM, MAŞINI, 

ZDRANGANEALA

Se zvoneşte că autoturis
mele, auto... ce nu sunt pu
se la punct, vor fi suspen
date din circulaţie. Dar 
cele mâi multe scot un fum 
şi un zgomot mai rău ca 
la răzbel. Cine fluieră : tra
geţi pe dreapta ? 
i w "  '

CASCADOEIE ? i

In ziar s-a mai scris. S-a 
dat şi la televiziune. Dar 
pe zonele verzi, pe trotua
re parchează tot felul de 
automobile. Când vii de Ja 
lucru abia te poţi strecu

ra printre ele. Adevărată 
cascadorie. Dar corect ar fi 
ca fiecare să parcheze Ia 
locurile bine stabilite.

Misiune religioasa ?!

Era ora 19,30. Ploua mă
runt. In faţa Hotelului „De
va" ne-am ferit un pic de 
ploaie. O doamnă „bine" 
mi-a înmânat un pliant al
bastru, frumos tipărit, pe 
care scrie: „Cum se poate 
ajunge în Cer“. A plecat 
In fugă cu un „Mercedes", 
zâmbindu-mi ştrengăreşte. 
Am stat şi m-am gândit: 
oare cum se ajunge în cer ?

Sing. POSTOLICA BERA,

Gh; I. NEGREA

• • • • • • • • • • • • • •

•  TOMBOLA. De necre
zut ce agiemeraţie a fost 
w ultima tombolă organi
zată la sediul din Deva al
Filialei de Cruce Roşie a 
judeţului. Intr-a oHL şi 
jumătate s-au vândut 200 
de bilete, rămânând per
soane care n-au mai ajuns 
să participa la tombolă.

La bucuria câştigătorilor 
la tombolă, cât şi a filialei 
de Cruce Roşie, care şi-a 
realizat venituri pentru a- 
mortizarea costurilor la 
noua clădire, au contribuit 
mai multe firme donatoare, 
Merită amintite firmele 
Naghi şi Zsok, S.C. Cristina 
Pălării, atelierul de lumi 
de mână al Şcolii Generale 
Nr, 3, Farmacia „Humani- 
tas“, toate din Deva. De 
asemenea ,0  parte din o- 
biecte au provenit de ta 
Crucea Roşie7 germană sau 
au fost donate de persoane

particulare din Deva. Tu
turor prietenilor săi Crama 
Roşie le este' recunoscă
toare.

•  CONTINUA ACŢIUNEA 
DE AJUTORARE a celor 
uiai săraci — asistaţii de 
la cantina de ajutor social 
din Deva, alte familii aliate 
In evidenţele Crucii Roşii. 
Continuă, graţie înţelegerii 
agenţilor economici: „Po
lari*" (care a donat ulei); 
S.C. Acoma S.R.L. (paste 
făinoase, stixuri, conserve 
de peşte, bomboane) şi S.C. 
Melkârt Bibicu (sucuri); Do
naţiilor acestor firme de- 
vene, în pachetele celor cu 
probleme .materiale deose- 
bite, se adaugă prez din 
stocul de rezervă al Crucii 
Roşii Dacă şi alţi agenţi 
economici se Vor dovedi 
generoşi, acţiunea va con
tinua. (V. ROMAN)

--or**»-*» <

In târg la Bălţa. Foto : PA VEL LAZA

D o r i ţ i  s ă  v ă  s c h i m b a ţ i  

d e c o r u l  i n t e r i o a r e l o r ?

Adresa ţi-vă cu încredere 
S.N.C. „ŞERB" DEVA
La parterul complexului „Romarta", situat pc bdul 

„Dacia" din Deva (lângă piaţă), funcţionează din de
cembrie 1992

o MAGAZINUL S.N.C, „Şerb"
(patron dna Angela Şerb).
In perioada de referinţă, magazinul societăţii şi-a 

câştigat un bun renume datorită abundenţei şi gamei 
diversificate de mărfuri pe care le aprovizionează de 
la diverşi furnizori din ţară, comercializându-lc prin 
magazinul propriu. 1

O fn cadrul societăţii funcţionează un raion re
prezentativ al - ;';-

INDUSTRIEI LINII TIMIŞOARA,
care este aprovizionat eu următoarele ̂ articole : O 

ţesături de lână, o tergalurl, •  stofe de mobilă, O pă
turi, • huse pentru maşini (pentru Dacia 1310,1300, cât şi 
pentru Skoda).

O Sunt oferite, dc asemenea :
• MĂTĂSURI IMPRIMATE şi de plapumă aduse 

de Ia „SINATEX" S.A. BUCUREŞTI
• MĂTĂSURI NATURALE pentru rochii
o DANTELE DE IMPORT, de cea mai bună ca

litate, la preţuri convenabile
O PERDELE „DE PAŞCANI" de o fineţe şi fru-l 

museţe remarcabile ,
O DRAPERII, MOCHETE BELGIENE (ce vor fi 

desfăcute în aceste zilq şi en-gros) ; 1
•  COVOARE PLUŞATE de Alba luiia şi de Cis-

nădie. i : ;J
Opt-nouă ore din zi (program zilnic 9—18, săm- ( 

băta 9—13) dnele Rodica Boian şi Verghelia Igreţ, fie
care cu o experienţă In meseria de comerciant de peste 
două decenii, măsoară şi taie ţesăturile, dau cu răb
dare detaliile şi informaţiile solicitate, reţin cu atenţie 
ce se caută.

IMPORTANT!

• Societatea s-a dotat cu o MAŞINA DE FESTO- 
NAT COVOARE, cei interesaţi putând u-se adresa pen
tru acest serviciu atât pe ioc, cu metrajele cumpărate 
din magazinul societăţii, cât şi cu cele cumpărate de 
la alte magazine. Preţul festonării este de numai 240 
lei/m liniar.'
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LUNI, 1 NOIEMBRIE

Programul 1: 13,00 Calendar ; 13,30 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi;
15.00 TVR Cluj-Napoca; 16,15 Civilizaţia 
montană; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiu
nea in limba maghiară; 1840 Portativul 
preferinţelor muzicale; 19,00 Clio; 19,30 
Avanpremiera; 1935 Desene animate; 20,00 
Actualităţi; 20,45 De luni până luni; 2145 
Teatru liric; 2235 Voci din America (I); 
23,20 Actualităţi; 23,40 Repriza a treia.

Programul II; 14,00 Actualităţi; 14.10 
Secolul nostru; 15,00 Repere etno-folclorice;
16.00 TVE Internaţional; 16,30 Film serial: 

: Oshin (11); 1730 Veniţi cu noi pe progra
mă doi!; 20,00 Video-satelit; 21,00 TVM

1 •  Mesager; 2140 Limbi străine (• engleza 
| americană); 22,00 TV5 Europe; 2230 Film 
j serial: Navarro.

; MARŢI, 2 NOIEMBRIE
t. ^ .
| Programul 1: 7,00 TVM •  Teiematinal; 
[ 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar; 1040 De- 
[ sene animate; 11,00 Limbi străine (• fran- 
| eeza); 1140 Vidco-lexicon; 12,00 Lumină 
! din lumină (reluare); 13,00 1001 audiţii; 
•14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 

TVR Cluj-Napoca; 16,20 Povestea vorbei;
16,45 Actualităţi; 17.00 Convieţuirl-maga- 
zin; 18,00 Pariaţi pe campion; 1840 Tclc- 
discul muzicii populare; 19,00 Cultura în 
lume; 19,30 Desene animate; 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Ce-l de tăcut?; 21,15 Teieci- 
ncmateea ; Fata fără zestre. (Mosfilm, 
1984); 23,45 Actualităţi; 24,00 Insomniile 
românului.

Programul II: 13,0Ck CFI; 14,00 Actuali- 
i lăţi; 14,10 Fauna Americii; 15,05 Selec-

ţiuni din Festivalul Internaţional de Jazz 
Bucureşti *93; 16,00 TVE Intcmacional; 
1640 Desene animate; 1740 Film serial: 
Tecx (2>; 18,00 Magazin economic; 20,00 
Video-satelit; 21,00 TVM # Mesager; 2140 
Limbi străine (a franceză); 22,00 TV5 E- 
urope; 22,30 Credo.

MIERCURI, 3 NOIEMBRIE

Programul 1: 7,00 TVM •  Telematinal;
10.00 Actualităţi; 10,05 Calendar; 10,30 De
sene animate; 11,00 Limbi străine (a en
gleza); 1140 Bariera numerelor (4); 12,00 
Palete; 12,45 Panama (documentar); 13,00 
1001 audiţii; 13,25 Fotbal: Universitatea 
Craiova — Paris St. Germain în C.C.; 1540 
TVR Cluj-Napoca; 16,00 TVR Iaşi; 17,00 
Amfiteatru; 17,50 Medicina pentru toţi; 
18,15 Tezaur; 1840 Avanpremiera; 1845 
Fotbal: Steaua — A.S. Monaco In C.C.E.;
20.45 Actualităţi; 21,15 film serial: Soţul 
ambasadoare! (5); 22,15 Interpreţi îndră
giţi; 22,30 Noi frontiere; 23,15 Actualităţi; 
23,35 Confluenţe; 040 Poesis, ^

Programul H: 13,00 CFT; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 O după-amiază în compania mu
zicii; 15,00 Reluarea emisiunii „întâlnirea 
de ia miezul nopţii** din -29. 09; 16,00 TVE 
Intemacional; 16,30 Desene animate; 17,00 
Interferenţe; 1840 Emisiune in limba ma
ghiară; 20,00 Video-satelit; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Limbi străine (• engleza);
22.00 Teatru TV: Invitaţie Ia castel de

■ Jean Anouilh. i .

JOI, 4 NOIEMBRIE

Programul I: 7,00 ŢVM •  Telematinal;
10.00 Actualităţi; 10,30 Desene animate;
11.00 Limbi străine (• germana); (#40 
Călătorii; 12,00 Film serial: Hoţomanii 
(15); 13,00 1001 audiţii; 1440 Actualităţi; 
1440 TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca;
16.00 Reportaj economic; 1640 Cronografii;
16.45 Actualităţi; 17,00 Repere transilvane;
17,30 Repere moldave; 1840 Faţă in faţă; 
1940 Gong!; 19,30 De ene animate; 20 00 
Actualităţi; 20,45 Studioul economie; 21,15

Film serial: Dallas (281); 22,15 Alfa şi O- 
mega; 23,15 Actualităţi; 2345 Muzica la 
castel. . -

Programul II: 13,00 CFI; 11,00 Actuali- 
fiţi; 14,10 Omul şi natura; 15,05 Tezaur; 
16.Q0 TVE Intemacional; 16,30 Desene a- 
nimate; 1740 Ceaiul de la ora 5; 19,00 E- 
misiune în limba germană; 20,00 Video- 
satelit; 20,30 Campionatul mondial de gim
nastică; 21,00 TVM •  Mesager; 2140 Limbi 
străine; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Film ar-' 
tistic.

VINERI, 5 NOIEMBRIE

. Programul I: 7,00 TVM •  Telematinal;
10.00 Actualităţi; 10,30 Desene animate;
11.00 limbi străine (• engleza americană);
11,30 Curcubeu; 1240 Peisaje; 13,00 1001 
audiţii; 1440 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 
1540 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Formula 3; 
1640 Filmul, document de falelor; 16,15 
Actualităţi; 17,00 Emisiune în limba ger
mană; 18,00 Pro Patria; 1940, Film serial: 
Edward şi Mrs. Simpson (1); 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Viaţa parlamentară; 21,15 Film 
artistic: Sâmbătă seara fn oraş (SUA, 
1974); 23,00 Reflecţii rutiere; 23,15 Actua
lităţi; 23,35 Simpozion; 0,30 întâlnirea de 
fa miezul nopţii; .140 Jazz,, ^

Programul 2: 13,00 CFI; 14,00 Actualităţi;
14,10 Perspective americane; 15,05 Prome
nada — sărbătoarea fanfarelor; 1640 TVE 
Intemacional; 1640 Desene animate; 17,00 
Magazin sportiv; 19,00 Concertul Orches
trei de cameră a Radiodifuziunii; 21,00 
TVM •  Mesager; 2140 Dc lingua latina; 
2140 Poesis; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Cam
pionatul mondial de gimnastică; 2349 
Generaţia mea. #

SÂMBĂTĂ, 6 NOIEMBRIE

Programul I: 8,00 Bună dimineaţa.» de 
la Iaşi!; 9.10 Ba da! Ba nu!; 10,00 Film 
artistic. în serial pentru copii; Comedie 
fantastică (1); 1040 Gimnastica minţii; 
1140 Vârstele peliculei; 1140 Baschet mas
culin; Steaua — Dinamo; 12,30 I0M audi
ţii; 13,30 Curat-murdar; 14,00 Actualităţi;

14.10 Ora 25 — Tranzit TVr Top muzical 
(I) o Documentar: Secolul „Nobel" (I) •  
Film serial: Cascadorul (22) # Rapsozi ai 
instrumentelor populare — Caragiale 
contemporanul nostru •  Top muzical (II) 
•  Film serial: Povestiri cu final neaştep
tat (25) •  Sport; 19,15 , Teleenciclcpedia;
20.00 Actualităţi; 20,40 Editorialul săptă
mânii; 20,55 Film serial: Dallas (282:; 21,50 
Săptămâna sportivă;. 22,10 Tops m Bine; 
23,80 Film serial: Midnight Cailor (37);
23.55 Actualităţi; 0,15 Romanţe iu recita).

Programul II: 13 00 Video-satelit; 1440 
Actualităţi; 14,10 Fauna Americi.; 15,05 
Astă seară ne distrăm în fanvlie; 16,00 
TVE Intemacional; 1640 Desene a timate;
17.00 Studioul de literatură; 18 00 Tradiţii;
1840 Bursa invenţiilor; 19,0(f Convieţuiri- 
magazin; 19,30 (2140) Campionatul mondial 
de gimnastică ritmică; 21,30 Divertisment 
internaţional; 22,00 TV51 Europe; 22,30 Tur
nul de fildeş; 23,00 Oraşe şi civilizaţii;
23,30 Pro memoria. 1

DUMINICA, 7 NOIEMBRIE

Programul I : 8.09 Bună dimineaţa; 9,10 
Ping-pong; 10,00 Film artistic ia serial 
pentru copii:;Comedie fantastică (2,; 1040 
Lumină din lumină; 11,45 Handbal mascu
lin: Steaua— S.K.P. Bratislava; 12,15 Viaţa 
satului; 1349 Pompierii vă informează!; 
1340 Muzică populară; 14,00 Actualităţi;
14.10 Poşta TV; l'440 Atlas; 14,50 Recitai 
— Tot o Cutug 10; 1745 Film serial SF; 
Star Treck • (8); 18,25 Spectacolul lumii;
18.55 Robingo; 1940 Campionatul mondial 
de gimnastică ritmică; 20,00 Actualităţi;
20.45 Film artistic; Nu mai plânge, scumpa 
mea! (Angiia-Franţa, 1991); 2240 Duminica 
sportivă; 22,50 Maeştrii t- atrului românesc; 
23,50 Actualităţi; 0,10 Pc ultima sută de 
metri.

Programul II: 13,00 Video-satelit; 1440 
Actualităţi; 14,10 Fauna Americii; 15,00 
Crizantema de Aur; 16,30 Desene animate;
17.00 Serate TV; 2040 Video-sateiit; 21,00 
TVM •  Mesager; 21,30 Video-satelit; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Hollywood — Rock in 
concert; 23,00 La puterea a doua.



FELICITĂRI
•  Familia prof. ANA şi 

L Ovidiu Vlad urează cu o- 
' eazia căsătoriei fiicei tor 
_ Dana, inginer cercetător, cu
Oan Vatngelu. casă de pia
tră şi copii frumoşi. •

I (1060604)

ANIVERSARI
. •  La mulţi ani Anca 

; Răcoiul Fie fa drumul vieţii 
? să-ţi fie presărat numai de 

‘ i bucurii şi împliniri. Cu 
J toată dragostea ce ţi-o Pur" 
’ fftm,. părinţii'şi Lucian.

• Din. toată inima urez 
părinţilor „La mulţi ani!“ 
cu prilejul aniversării si
multane. Fiul Adi, din 
BâfcCa Mică.

s • Toate florile din lume 
pentru scumpul nostru Ci- 
prian Mifiai cu ocazia îm
plinirii vârstei de 1 an din 
partea părinţilor, bunicilor, 

■ Străbunicilor şi unchilor 
care îi doresc un călduros 
„La mulţi ani !“.

(1060645)

VÂNZ ARI- 
V CUMPĂRĂRI

«• Vând 250 1 ţuică prună. 
Deva, teii 614182.

•  Vând apartament 3 
camere Gojdu sau schimb 
cu apartament ^ camere 
sau garsoniera. Tel. 617137.

(1060605)

• Vând apartament 
î 2 camere, nou, nelocuit,
 ̂ bloc acoperit cu ţiglă, 

jj. 2 balcoane, boxă şi 
pod, amenajări, zonă N 
liniştită. Tel. 625493, 
614809. (1060608)

j •  Vând urgent apartament 
j t  camere, bucătărie mare,
: parchetat, zona Păltiniş, 
preţ 3 500 000. Tel. 712495.

v (1060616)
• Cumpăr bloc motor Skoda 

100 S. Tel. 622654, orele 
12—22. (1060613)

• Vindem , aproximativ
1000 kg porumb de floricele. 
Tel. 617546. - /  (1060623)

•  Vând cazan de ţuică 
■ — 50 litri. Tel. 613162.

(1060631)
•  Vând canapea extensr-

bilă cu arcuri. Deva. tel. 
623201. (1060821)

• Vând paturi cu relata, 
nopgfeca, tdpteiîă. Tei. 6|S1 f4.

•  Vând sau dezmembrez 
; Skoda 100Q SSB. Crtşcior,
str. Zaranautuij 164.

. V :, .  (1060569)
» •  Vâbd apartament 3 
camere. Bucureşti. sau 
schimb cu Deva. Tel. 624753.

' '  (1060368)
•  Vând casă, curte, gră

dină în suprafaţă de\ 788 
mp, Deva, str. Horea 17, 
30 000 DM. Informaţii tel, 
625945 şi 623765. (1060634)

•  Vând caşă în Hune
doara cu grădină 1900 mp, 
intrare din două străzi. Tel. 
7785540, Bucureşti.

; /  (1060625)
•  Vând masă cu 4 sca

une. Deva, tel. 624122.;"
. . . / { / {  (1060640)

•  Vând apartament 2 
camere. Relaţii tel. 628942.

,<1060626)
•  Vând casă cu grădină

şi livadă în Bucureşcii Bra
dului sau schimb cu apar
tament. Informaţii .tel. 
617050, 624431. (1060627)

•  Furgoneta Fiat Dpcalo
2500 cmc Diesel, înmatricu
lată, stâne bună, preţ ne
gociabil, cca 9000 DM- Re
laţii 0956/14867. (1060628)

•  Vând dulap 2 uşi. De
va, tel. 615863. ; (1060630)

•_ Vând 80 oi turcane. Ba- 
tiz, nr. 67. (1060633)

•  Vând motOcositoare 
„Carpatina", preţ negocia
bil. Informaţii (după o- 
rele 18), tel. 615279, Deva.

(1060258)
, •  Vând Trabant combi

1982 — 600 DM. Tel. 623548, 
după ora 17. ' (1060637)

•  Vând videoplayer ja
ponez, nou, sigilat. Tel. 
618675.' .(1060635)

•  Vând autocamion IFA 
L 60 eu remorcă şi auto
basculantă RABA 16 t. In
formaţii Qrăştie, teL. 642279.

(1060639)
•  Vând -aptenă satelit, 

completă, cu montare. Tel. 
721279, sau 716438. (922258)
. •  Vând apartament 3 
camere, Zona gătii, Hune
doara, tel. 718602. (922274)

•  Vând butelie aragaz,
tel. 714123. (922261)

•  Vând saxofon" Guban,
Boşorod 33, tel. 290, după 
ora 16. (922275)

•  Vând apartament -3 
camere, confort unu, 'Mi
cro 5, tel. 721617. (922276)

I

HUKEDOARA- 

DEVA •- f/vpŞf.'/ S ,-Pv
Anunţă persoanele care călătoresc în 

străinătate câ pot contracta la Filiala A.C.R;
Deva, In condiţii avantajoase '

ASIGURAREA
DE ASISTENTĂ MEDICALĂ

valabilă numai în străinătate.
Pentru orice relaţii suplimentare vă pu

teţi adresa direct la sediul nostru din Deva, 
str. ©. Coşbuc 21, precum şi la telefonul 
612822. (621102)

« vând apartament e 3 
camere, decomandate.- zonă 
centrală, tel- 714922.

(922277)
•  Vând apartament /  2

camere, în Hunedoara. Re
laţii la tel. 721509, orele 
12—22. . (922279)
, •  S.C. Sigma Prpd tm- 
pex S.R.L. vă oferă prin 
magazinul din Deva, strada 
Minerului, nr. 24,, mobilier 
de înaltă ţinută produs de 
renumitele fabrici de mo
bilă Gherla, IMAR Arad

şi alte unităţi similare. Stan
dul nostru expoziţional o- 

- feră produse similare ' cu 
ale renumitei firme IKEA 
şi Stânding Franţa, la pre
ţuri şi adaosuri comerciale 
ce sfidează orice concu
renţă din ţară I

Veniţi, vizitaţi şi cum- 
i pârâţi ! Menţionăm că li
vrăm şi maşini de. spălat 
Automatic şi AB 11. .

• (1060407)

. OFERTE ©E
SERVICII - -

•  R.A.T.P. Hunedoara 
angajează urgent un paznic, 
un fochist pentru sezonul 
de iarnă şi taxatoare, de 
preferinţă absolvente liceu, 
promoţia 1993. Tel. 712834.

(922278)

SCHIMBURI 
IlE LCTCUINŢE

• Schimb apartament 2 cu
3 camere, exclus Micro 15. 
Tel. 612614. (1060629)

•  Schimb apartament 2 
camere ultracentral cu casă 
Şi grădină Deva, eventual

{ diferenţă. Tel. 611856.
- , (1060607)

ÎNCHIRIERI
1W .V.W /V.VW W 1M1V

•  închiriez' aparta
ment ultracentral In 
Deva. Tel. 615627, după 
masă. 7  iivmsm

■vjvw avw w w w w v^
•  închiriez spaţiu co

mercial şi depozit «1 gros 
în Simeriâ. Vând cetârne şi 
poartă metalică dublă. Re
laţii la tel. 618837, orele 
19—22. (1060638)

PIERDERI
• Pierdut legitimaţie ser

viciu, eliberată de I.E. De
va, pe numele Pădurean 
Atanasiu Adrian. O declar 
nulă. (1060632)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Clemnic 
Sorin, eliberată de Side

rurgica Hunedoara. jO de
clar nulă. (922270)
«• Pierdut chitanţă- elibe

rată de/ŞXJ. v Mirenii". în 
datâ  de iidie* pe temele 
Dobrotă Nelu. Se declar  ̂
nulă. (1060409)

COMEMORĂRI
• f. S-au împlinit 6 -r săp

tămâni de când iubitul nos
tru soţ şi unchi

IULRJS DOBREAN
s-a stins din viaţă, Nu-1 
vom. uita niciodată. (1060590)

•  Lacrimi şi flori pe 
mormântul celui care .. a 
fost un bun şi minunat soţ, 
tată şi cuscru , '

MIRON MUNTEAN 
la patru ani de la dispari
ţie. Nu-1 vom uita -nicio
dată. Dumnezeu să-l odih
nească.. Familia. (1060600)

- •  Soţul loan, fiicele Ma
riana, iuliana. ginerii, fra-

: ţii, sora, cumnaţii şi ne
poţii anunţă că‘ se împlinesc 
6 luni de.eând ne-a părăsit 

vpentru ' totdeaun a cea- care
• 'a fast

V. RLENA ALBA ;
Comemorarea are loc la

• Cimitirul Bejan, Deva. Dum
nezeu s-o odihnească.

' - ; '*■ (1060686)
•  Salariatele secţiei am

balare din cadrul Abatoru
lui de păsări Şoimuş a-

: nunţii cu adâncă durere că 
a trecut un an de când 

.le-a părăsit pentru totdea
una scumpa lor şefă de sec
ţie, om-deosebft şi apropiat 
de colectivul pe,care l-a 
condus. Fie-ţi dragă 

dr. Marja fdtescu
ţărâha uşoară. Bumnezfeu 
să te odihnească. Dacă su
fletul meu Doamne/Prea de
vreme, tu l-ai vrut/Mângâie 
tu Doamne Sfinte/Pe cei 
care m-au pierdut (1060571)

/ . •  Lacrimi fierbinţi la 
împlinirea a- 2 ani de când 
ne-a părăsit

SOS ATILA
Cu durere marpa şi- Mona.

- (1060634)'
•  La 30- octombrie 1993, 

sg împlineşte un an de 
oând ,am pierdut-o pe cea

■ mai bună soţie şi mamă 
ţ»r. FOTESCU MARJA 
Veşnică .amintire din par

tea dr. Foteseu Nicolae şi 
fiului Radu. (1060408)

DECESE
•  Cu adâncă durere a- 

nunţăm dispariţia dlui
SZAVA IOZSEF //.■,

din Hunedoara.
înmormântarea de la do

miciliu. Fiul Âtfila, nora 
Maria. "

Dumnezeu să-l ierte !
(1060647)

Z 'Z / /  / I  M F O R T A'N .T '

% RESTANTE S.C. „MIMMI“ — S.NC.' ' ",

In vederea restituirii sumelor depuse la 
S.C „MIMMI“ — S.N.C. Galaţi —. punctul de 
lucru Deva, pentru persoanele care nu s-au 
prezentat laf termenele Comunicate anterior, plă
ţile vor fi efectuate la Stadionul „CETATE4* 
Deva, începând cu oră 9,-după următorul pro
gram': ' /  ■

•  depunerile din 8—19 iulie — în 4. XI. 
1993;

•  depunerile din 20—30 iulie — în 5. XI.
1993. . . .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
ANUNŢĂ '

Inchiriem urgent apartament • sau casă* 
2—4 camere, pentru o perioadă de 1 1/2 an, 
chirie negociabilă în Iei sau valută.

. Relaţii la Primăria municipiului Deva, tele
fon: 613435, între orele 7,30—15,30. (838)

•r-TS-Ore—T- ■f •*'!*$+*'’?***
SC. CETATE S.A. DEVA

/  . * s, f Angajează - * | 3  ' ’
•  inginer sau seondttiist, absolvent pro

moţia 1998,* cunoscător al liitibH ţerttlaiie.
* 'Relaţii îi telefon 614225, InTericw 23. '

■ f. ■ ' r (1960466)

S.C. COMSER S.R.L.
cu sediul în Hunedoara, bdul Ţfaîan, nr. 49 
. •  Vinde case de marcat SAMSUNG cu 

TVA. model omologat.
Relaţii la tel. 095/7169L5, 716551, 716741.1 

fax 716773. ' (833)j

S.C. MAGIKA — IMPEX S.R.L. BRAŞOV 

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL

SISTEMULUI OE tNtRAJUTORARE ţ

•  sâmbătă, 30 octombrie — chitanţele 
nr. 2153-^2302.

•  luni. 1 noiembrie — chitanţele nr. 
2303-2477.

•  marţi, 2 noiembrie — chitanţele nr, .
2478—2646. v

Precizăm câ cifctfitul nostru de întrajuto- y  

rară asigură câştiguri de 8 ori suma depusă ţ 
Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata după \  

3 luni. '
Plăţile se efectuează la Hanul „Bu- 1 

cura” din Haţeg. *

DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI )
PETROŞANI \

P R O I E C T A N Ţ I! '
Primăria municipiului Petroşani doreşte s« * 

comande pe bază dc contract ferm. următoarele - 
proiecte /  /»
- #  Plan urbanistic de detaliu pentru zona
cuprinsă între str. 9 Mai şi drumul de tranzit 
In vederea-concesionării terenurilor pentru lo
cuinţe şi dotări; / .  r . - ... /  A ’

•  Plan urbanistic zonal pentru amenajarea 
zonei de agrement „Parângul Mic“ — staţie de 
urcare şi staţie terminus, în vederea dotării;

•  Piuă urbanistic dc detaliu pentru zona 
cartierului Aeroport şi Piaţa „Dacla“ în vedefea J 
concesionării terenurilor pentru spaţii corner- y 
cialc, prestări servicii, birouri, firme, dotări. ţ

Ofertele dv, pot fi depuse la Primăria mu- ţ 
nicipiului Petroşani, până la data de 1 decembrie ţ 
1993, şi. vor cuprinde : -  ̂ /  I

a. termenele de finalizare ale proiectelor i
(zile); ■, |  - (

b. valoarea de contractare (lei); /  J
. c.'gradul de competenţă al proiectanţilor şi 5
specialitatea. (837))

S.C „COMVIOR" S.A. ORĂŞT1E !
Organizează licitaţie'în data de 3 noiembrie 1 

1993, ora 10, pentru vânzarea următoarelor mîj- |
loace fixe

#  autocamion 
21 HD 1780.

SĂVIEM 8135, buc .1, nr. j 
(1060474)

CONSILIUL LOCAL DEVA 
Invită pe toţi locuitorii care deţin teretiuri 

agricole sau silvice pe raza municipiului Deva, 
să se prezinte de urgenţă la sediul Consiliului 
In vederea completării'registrului agricol.

Invitaţia se referă la toate persoanele care 
au redobândit terenuri pe raza municipiului, 
inclusiv cei care le lucrează în forme asociative.

Potrivit legii, omisiunea declarării averu 
constituie contravenţie şl şe Sancţionează cu a* 
mendă de la 5 000—10 000 Iei. Pentru evitarea 
aplicării amenzii, vă rugăm a da curs Invitaţiei 
până cel mai târziu 15 noiembrie a.c. (836)!
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