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fceHt nostru românesc r*a mai poate fi strunit. Do- 
j îârul american tl umileşte în fiecare zi. Iată, în-aceste 
I  zile, cursul oficial âriunţă Î074 Isfi/i dolar. Cursul ofi- 
j cial. Pentru că la casele de scjftimb se plătesc 1700—
| 1800 d e ' lel pe' utttloiar. Ce tateamnă asta ? înseamnă 
* că infaţia sd adânceşte contit/iu. Căci, să mai spunem 
| o dată, ce este in principal inflaţia decât devalorizarea 
s monedei naţionale, scăderea permanentă a puterii sale 
| de cumpărare! Iar, în consecinţă, orice mărire a cursu- 
' lui dolarului duce automat la scăderea valorii leului şi
( la creşterea preţurilor. Opreşte-te, leule I 

* Uşor de spus, numai că singur nil se poate opri.
I Neayând suficiente materii prime de _bază In ţară — 

îndeosebi energie şi combustibil —, trebuie să im- 
j portăm. Şi nu sunt ieftine. Şi le plătim în valută. Deci 

■ | şl; rezerva de plăţi se tot reduce. Iar de exportat — pen- 
« tru a compensa cât de cât importurile — nu prea ex- 
I portăm. Destrămarea CAERTJ-ului şi intrarea în iu- 
* mea bună a Europei ne) obligă să muncim şi să pro- 
| ducem la parametrii competitivi ai ţărilor moderne.
J Deocamdată insă nu suntem pregătiţi tehnic şi
I moral, pentru că profesional nu suntertl mal prejos 

decât: alţii. Aceasta pe de o parte. Pe de alta, eficienţa
I* utilizării forţei de muncă ă scăzut, productivitatea de 

asemenea. Toată lumea vrea salarii mari, raportându-
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| le la preţuri, care urcă vertiginos, dar nu le corelează şi I 
i * cu productivitatea — aşa cum este logic şi economic-j 

| —, care scade continuu. Or, salariile nu pot veni de- |
; * cât din cantitatea şi calitatea muncii depuse, ale pro- ;
1 { duselor realizate şi desfacerii lor pe piaţa-internă şi |

. la export. Se cer c.u insistenţă, chiar de către sec- *
I toarele productive, bani de la guvern. Dar guvernul >
J nu este producător de bani. ^
( Multe unităţi economice iau credite considerabile £ 

de la bănci, le investesc în produse greu vandabile-său |
| nerentabile, care îngroaşă stocurile şi astfel datoriile '
■ către furnizori nu pot fi plătite, creditele către bănci |
J nu pot fi rambursate, întreţinând un blocaj economic »
I păgubitor pentru întreaga economie. Acest fapt a -de- |
% terminat de curând Banca Naţională să-şi majoreze , 
j dobânzile la credite la 250 la sută — măsură îndelung I 
I dezbătută pe toate feţele. Corolar al acestei stări de * 
j fapt creşte numărul şomerilor, întreprinderile cu pier-*
| deri îşi reduc efectivele. La 1 noiembrie a.c., numărul 1 
* şomerilor, la nivelul ţării; depăşea cifra de un milion. 2 
| Şi nu se întrevăd premise câ ea nu va creşte, după I 
3 cum specialiştii dau ca sigură creşterea ratei inflaţiei J 
|  în continuare. Opreşte-te, leule.!
* Imperativ major şi extrem de necesar, însă nerea- [
I lizabil atâta timp cât guvernul nu va aplica măsuri {
; radicale, chiar^acă sunt dureroase. Dintre acestea, cum *
( apreciază specialiştii în prognoză, nu trebuie să lip- I 

sească accelerarea procesului de privatizare şi încu- *
I'rajarea intrării eapiţalnluj străin în ţară, restructura--!

rea întreprinderilor nerenţabile, accentuarea produc- J 
J ţiei de export şi penetrarea mărfurilor româneşti pe ■
I pieţele străine, controlul mai atent al situaţiei finan- I 
v ciare, monetare şi valutare a ţării, J

Altfel, dacă vom aduce toate preţurile la nivelul |
3 mondial — şi probabil că treţrtfte s-o facem, din mo- '
I ment ce ne-am integrat Europei cu bani şi cu bagaje |

— Şi veni scumpi feontinuu energia' şi combustibilul — » «
I cu implicaţii asupra tuturor celorlalte „ produse şi ser- I 

v|cii —, va creşte necontenit costul întregii noastre ,
'  vieţi, iar salariile-şi pensiile ne vor ajunge în tot mai |
I “ ici măsură pentru coşul zilnic pe care ni l-au inven- ' 
j tat guvernanţii. Căci, ia sâ vedem ce putem să mai {
|  punem în el când un ou.se apropie sau trece de suta*
♦ d(! lei, litrul de lapte oscilează între 300—400 de lei, J 
I kilogramul de brânză telemea a ajuns la 2500 de lei |
J şi nici un fel âe pâine nu o mai iei sub 200 de lei,'
* ca să nu mai vorbim despre zahăr, ulei sau came. 1 
I Opreşte-te, leule* ' ;
J DUMITRU GHEONEA J
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■  comemorare re
ligioasa. La împlinirea 
â 19 ani de la Sfinţirea Ca
tedralei din Ghelari, - pre
cum şi a serbării hramului 
Mănăstirii Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril, la bise
rica din localitate, părin
tele pâroh Vasile Vlad, a- 
sistat pr. Vaier Boca (Vin- 
ţu de Jos) şi pr. Gheorghe 
Rablou (Uioara de Jos) 
au oficiat o Sf, ^iturgie.

Răspunsurile au fost date 
de corala Catedralei diri
jată de losif Mersici şl 
măicuţele mănăstirii. (O.l.)

■  FESTIVALUL RAŢIO
NAL DE FOLCLOR PEN
TRU COPII. La Satu Mare 
a avut loc etapa de zonă 
a Festivalului naţional de 
folclor pentru copii şi e- 
levi. Clubul Copiilor din 
Deva â fost prezent cu an
samblul folcloric „Rusca", 
condus de prof. Dumitru 
Lăsconi Din judeţ au mai 
evoluat căluşerii din Orăş- 
tioara de Sus pregătiţi de 
prof. îoan, Pantiloiu, iar la

Baia Mare formaţia de 
dan» modem a clubului 
devean condusă de prof. 
.Adriana Cosma. (M.B.)

■  INTR-UN SPAŢIU 
MODERNIZAT., Magazinul 
alimentar nr. 4 din str. 
Gh. Doja din Simeria s-a 
mutat într-un spaţiu reno
vat şi igienizat din Piaţa 
Unirii, în locul fostului 
magazin pentru copii (E.S.)

■  PRECIZARE. întrucât 
în repetate rânduri am fost 
interpelat în legătură eu 
presupusa activitate publi
cistică a fiului meu, mă 
simt nevoit să fac preciza

rea ca cel care semnca:
In „Jurnal de Hunedoar. 
sub nunţile Sorin Istrate 
nu este fiul meu, fiind 
vorba doar de 0 coincidenţă' 
de nume (T.I.)

■  „CABANIERUL1'. A 
fost arestat un „cabanier" 
nocturn din Vulcan. Este 
vorba de Dumitru Raviţă, 
care într-o noapte a pătruns 
prin efracţie In interiorul 
unei cabane de pe raza 
oraşului Urîcani. A plecat 
de aici cu bunuri în va
loare de mai bine de 300 000 
de lei. N-a ajuns departe. 
(V.N.)

/
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* Dragi prieteni, {
i  Unul dintre primii j 
|  născuţi ai Revoluţiei din I 
^Decembrie 1980 în ju-* 
f deţul nostru a fost zia- *
* nil „CUVÂNTUL LI-.

.rţ-Cred- cî, dacă mă însor, o mulţime 
do fete vor suferi.
> —* Păi, cu Câte vrei să te însori?!

BER“. Zi de zi şi lună] 
l  de lună, acesta a eres- j 
f cut precum pruncii din 
I poveşti. , j
f Suntem bucuroşi , să I
înotăm, la al o miilea t
♦  număr, creşterea vigu- ţ
i  roasă a tânărului vlăs- * 
1 tar publicistic. 1

Urăm colectivului rc-J
♦  dacţional împliniri pc I 
gloate planurile, sănătate*
♦  şi putere'de a aniversa*
i multe mii de acum îna-« 
linte. i
1 Dumnezeu să vă bine-j
♦  cuvânteze şi să vă ocro- I.
♦ tcască.
♦  ' OVIDIU JURCA ţ
i vicepreşedinte * 
1 P.D. (F.S.N.) Deva i
I — ------------- ---------- I
f DIALOG DESCHIS I
ţ Vineri, colectivul re-*
♦  dacţiei ziarului '„OuVân-t 
Itul liber" Deva s-a în- * 
|tâlnit, la S.C. „Agrotur*

1
S.R.L. (fosta Bază nauti-j 
că Şoimuş), eutipografi.j 
difuzor! de presă, cola* | 
t boratorl, cititori, într-un* 

futil dialog despre sţră-ţ 
|  daniile comune in vede-1 
Jrea perfecţionării aeti-j 
r vităţii fiecăruia, creşte-T 
* rea rolului presei, _ al * 

forţei sale în consolida-* 
rea democraţiei şi sta-ţ 
tutui de drept in Ro-i 
mânia. Dialogul rimânej 
desehis, CO.G.) - I

. DIRIGINJLDE OFICII
N Şl FACTORI POŞTALI

LAREDACŢtE
Poştaşul! Cât de familiară ne este per

soana, prezenţa ei, .mesajul ei. Cât de aş
teptat este să rie aducă în casă ziarul 
proaspăt mirosind, a cerneală, să ne a- 
ducă veşti despre cei dragi, aflaţi departe 
de noi. Cu lolba-,i plină, atârnată pe u- 
măr, pe jos sau cu bicicleta, factorul poş- 
tai este omul care circulă mult.

Să fii cunoscut de toţi locuitorii unui 
cartier urban, a unei străzi, a unui sat, 
este o mândrie, iar dialogul scurt, dar 
foarte concret cu abonatul, ori cu pen- 

'sîpnarul ce aşteaptă o anume dată a 
lunii, cu primitorul unei telegrame, face 
parte din personalitatea lucrătorului poş
tal.

Au fost, miercuri, oaspeţi de onoare ai 
redacţiei noastre câţiva dintre oamenii 
poştei din judeţ. Diriginţi de oficii şi 
factori poştali din mediul urban şi ru
ral, cei care s-au situat pe primele trei 
locuri la concursul cu premii organizat 
de ziarul „Cuvântul liber" pentru inter
valul iulie — septembrie a.e. S-au aflat 
faţă în faţă ziarişti cu diriginţi de oficii poş- 
. tale — dnii Maria Cordoş, Ioan Suciu, 
Florin Gostian,' şi cu factori poştali — 
dnii Rodica Ştef,. Olga li&u, Fica Cuge- 
rean. Dumitru Iovănesc, Ioân Nistor, Ican 
Ştef, Dorina Tisu, Mariana Şuiagă, Re- 
mus . Ţic. Sunt doar o parte dintre cei 
myIţi care se află cu sufletul alături de 
noi, ducând mesajul ziarului în casele 
oamenilor; A fost o întâlnire prietenească, 
ce a prilejuit un dialog deschis despre 
activitatea de difuzare a presei, despre

(Continuare în pag, a 2-a)

MEREU PRIETENI, LA GREU 
Şl LA BINE

La orice moment aniversar se fac bi
lanţuri, se rememorează începuturile. A- 
junşi la ziarul 1000 ne-am amintit de i- 
mensul sentiment de eliberare cu care am 
scris primele numere ale „Cuvântului li
ber". Dar n-am uitat niei starea de con
fuzie şi nelinişte din zilele acelui ‘sfârşit, 
de decembrie. Şi mai ales ' lacrimile, când1 > 
de bucurie, când de- încordare,, din iterile 
în care lucram sub comut la j în- tipogra
fie, bombardaţi de zvonuri âlarmiste, în
fricoşătoare şi false totodată.

Au fost momente tensionate şi emoţio
nante pe care lg-âm impărţiţ frăţeşte cu 
cei'fără de care ideile şi gândurile npastre 
n-ar ajunge la bititori: TIPOGRAFII. Au 
fost alături de noi atunci la greu, ca nişte 
adevăraţi prieteni. V-

Ca mesajele noastre să ia forma cuvân
tului tipărit noi ne întâlnim zilnic cu ti
pografii. E nevoie de o permanentă cola
borare in tipărirea ziarului cu-toţi cei care 
trudesc să-l realizeze: linotipiştl, pagina
tori, zincografi, stgreotipari ori maşinişti 
de la rotativă. De ce* ,i-am inviţat totuşi 
îrv redacţie? Pentru că numărul 1000 al 
ziarului este pentru noi un eveniment 
plăcut, un prilej de bucurie pe care am 
dorit să-l trăim împreună cu ei, prietenii 
noştri. Şi nu Ir» ultimul rând pentru că 
am dorit să vi-i prezentăm şi dv., fidelilor 
noştri citltoriv Dar să facem prezentările: 
Erzsebet Kaţo, Dorin Iepure, (zincografi), 
Nicolae Pena, lolanda Iepure, Nicolae 
Hâdă, Remtis Trif (linotipişti), Ioân Popa, 
Doina Roşu, Virgil Bucur, Toni Szemâioc 
(paginatori), Nicolae Mihâeş, Romulus Sas - 
(stereotipari), Gheorghe Bocii, Valentin

(Continuare in pag. a 2-a)
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ALEGERI DE ‘ 
PRIMARI LA VEŢEL 

şi BRANIŞCA

Duminică, 14 noiem
brie:’ a.c., în comunele 
Brănişca şr Veţel vor a- 
vea loc alegeri pentru 
desemnarea noilor pri
mari. Aşa cum a anun
ţat şi ziarul nostru, pen
tru, funcţia respectivă în 
Veţel candidează şapte 
cetăţeni, iar în .Brănişca 

_ 6. Alegătorii -sunt invi- 
- taţi să se prezinte la

centrele de votare a-
Vând asupra lor buleti
nul de identitate. (Tr3.)

■ ' •* :•

Discuţie Ia redacţie cu poştaşii premiaţi. Cu tipografii, la aceeaşi masă, într-o discuţie amicală.
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î „Cuvântul liber, cu
vânt înaripat. Iasă nu
măr de număr în ini
ma cititorului său de
votat o'vorbă de su
flet, o vorbă de duh, 
o reflecţie, un sfat. 

Cuvântul liber 
O! ce cuvânt minunat 
Urăm numărului

: • o mie 
La mulţi ani cu

bucurie/- 
(VX Tatu —'pensionar. 

Deva)

LA COTA 1000

»♦» *̂UH**̂*-IW**W*|Ş—*

Profesionalism, eoni-1 
petenţă, demnitate, A-* 
cestca sunt cuvintele ce* 
definesc cotidianul in-« 
dependent ..CUVAN-i 
TUL UBFR" -*10113 îi] 
doresc, la nr.)
1000, dăi.iw: . . pe ace-* 
leâşi coordonate. |

I
t

L LI IZ A LANDT 
Deva

CARMEN RADULESCU- 
OPREA LA DEVA-

Şl F A C T O R I P O Ş T A L I 

LA  R E D A C Ţ IE

(Urmare din pat- 1)

ecoul articolelor publicate în gândirea 
cititorilor. A fost o punte de înţelegere 
între cei care scriu şi cei care duc cu
vântul scris acasă la om, aproape de i- 
nima lui.

Redactorul şef al ziarului a felicitat cu 
căldură oaspeţii şi, prin ei, pe toţi di- 
riginţii şi factorii poştali din judeţ. (E-S.)

M E R E U  P R IE T E N I, LA G R E U  

Şl LA B IN E

(Urmare din pag. t)

Popa, Emeric Biro, Cristian Ibăneseu "ţma- 
şinişti), Nicolae Matei (maistru). „

Tuturor celor care lucrează sau au lu
crat pentru ziarul nostru la spunem un 
sincer MULŢUMESC, le dorim sănătate, 
ani mulţi şi să sărbătorim împreună cât 
mai multe ediţii cu numere „rotunde" ale 
„Cuvântului liber". (V.R.)

Prnţa forţei de muncă
LA DATA DE 9/11/1993

Meseria Nr. locuri Meseria Nr. locuri

Bobinatori 4 Jurişti -4 -
Bucătari 5 Lăcătuşi 4
Contabili . 2 Lucrători gestionar . 9
Contabil şef 1 M. necalificaţi 11
Croitori 126 ’'Măcelar'v"̂ 1
Dansatori 20 Mecanici auto 4
Dulgheri 24 Ospătari 14
Ecohomişti" 3 Paznici 3
Electricieni 4 o Şleluitor-lac t  !
Faianţari 8 . Strungari 6
Fochişti 3 Strungari lemn 2
Forjor 1 .Sudor 1
Frezor 1 Tâmplari 46
Infirmieri 4 Tehnician 1
log. electromecanic 1 Translator 1
Ing. energetici 2 Tricoteuri 10
Ing. electronişti 1 Vânzători 2
Ing. mecanic ' 1 Vânzător presă 30
Ing. prel lemn. 1 Zidari 23
Ing. sistem 2 Zugravi 1 6
Ing. agronomi 3 N.R. Date comunicate
îngrijitoare 2 de Direcţia Muncii şi Pro-
Insp. spec/elcctronist 5 lecţiei Sociale Hunedoara
Instalatori 4 — Deva.

Topul preturilor
Miercuri, 10 noiembrie,. în Piaţa Devei. Preţurile, 

la câre. gosp le îşi pnteau procura unele, produse 
de la particuiuri, erau:
' o Brânză telemea de oi: 2500 lei/kg; brânză de 

v-vei — 500 lei/calupul; smântână: 500 lei borcanul de 
iod gr.; lapte : 300 lei/1; carne de batal: 1000—1200 lei/ 
kg* sâmburi de nucă: 2000 lei/kg; miere : 1600 lci/kg; 
făină albă: 350 lei/kg; mere:. 180 lei/kg; pere: 200— 
250—300 lei/kg ; usturoi: 2000 lei/kg ; fasole boabe: 550 
lei/kg; ouă: 110—120 lei/buc.; morcovi: 250 lci/kg. — 
100 lei. grămad"'.; pătrunzi. 25 lei bucheţelul, ţelină 
(mică): 25 lei firul; varză: 20—30 lei/kg; cartofi: 140— 
160 lei/kg; ceapă verde: 50 lei/legătura; flori: 200 lei 
crizantema. 150 lei garoafa; mături: 1000 lei/buc.

Preţurile la majoritatea produselor (excepţiile «fi
ind nesemnificative) — unice. Concordanta intre pro
ducători — deplină. Deci nu ne rămâne decât să ne 
luăm sacoşa, să punem în ea o pungă doldora de banc
note şi să plecăm în piaţă. S-ar putea să şi cumpărăm 
eeva. (V.R.) * /-'t.

DIN DOSARELE POLITIEI
DUPĂ TREI ANI

f- Cu siguranţă că Andrei 
Sevastian din Hunedoara 

- nu se mai gândea la cei 
doi porci pe care îi furase 
din gospodăria Susanei 
Ureche. Nu de altceva, dar 
trecuseră trei ani de când 
ii păpase. Recent însă po
liţia i-a întocmit dosar 
penal pentru această faptă.

pentru aşa ceva. Rezulta
tul ? I s-au confiscat măr
furi în valoare de 550 000 
de lei.

INGINERUL, 
CĂRUŢĂ ŞI RALIUL

CONFISCARE

, Pentru a vinde aparatu
ră electronică, Ecaterina 
Mihai a venit la Deva toc
mai de la Timişoara. Nu 
ar fi fost prima nici ulti
ma, desigur. Numai că 
dna nu are autorizaţie

Radu Susan -este inginer 
la „Renel“ Deva. Fiind> sub 
influenţa alcoolului, proba
bil nu s-a gândit prea mult 
când, într-o seară, s-a ur
cat la volanul autoturis
mului, Face el ce face şi 
intră în coliziune cu o că
ruţă, după eare fuge de la 
locui faptei. Este urmărit 

‘ de poliţie, dar refuză să 
oprească. A fost* prins la 
domiciliu. A încercat o po
veste mai mult decât bi
zară. Nu i-a ţinut figura.

Iî FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA! 
| Str. Revoluţiei, nr. 5» j
* Sc»ate la licitaţie următoarele: *
| •  lucrări zugrăveli; ' / |

•  închirieri spaţii pentru lucrări multipli-* 
I care.- • • -> ."C" "r'.:v
, Oferiele vor fi depuse la secretariatul fa- j 
} cultăţii până Ia data de 10 decembrie 1993. |
1 Documentaţia licitaţiei precum şi alte in> | 
! formaţii se pot obţine de la sediul facultăţii. *
I ______________ _________ _______ <££91
j S.C. „CONDOR" S.A. j
* Organizează licitaţie publică deschisă fără J 
j preselecţie pentru „contractarea asistenţei teb-1
* niee de specialitate pentra privatizare*4, în data * 
J de 25 noiembrie 1993, orele. 10, la sediul sâuj 
» din Deva, str. Avram Iancu, bloc H. 3.
| Oferta se devine în plic, până la data de | 
î 19 noiembrie-1993. j
I Documentaţia pentru licitaţie se procură de I 
j la S.C. „CONDOR" S.A. Deva, contra sumei dej
* 1500 lei. . '
j Informaţii suplimentare la tel.: 611783, j 
! 617155. !

Orice contract are clauze pentru ambele părţi!
Asociaţia de locatari nr.. 

33 din cartierul Micro 3 
al Hunedoarei a primit, la 
începutul acestui an de la 
Regia Autonomă' Municiţ 
pală de Gospodărie Comu
nală şi Locativă contrac
tul nr. 3310/1. 01. 1993.

Un ' contract, ştie oricine, 
este un act prin care’două 
părţi se obligă la ceva. In-, 
cazul de faţă. RAMGCL 
Hunedoara se obliga să 
presteze pentru asociaţie ser
vicii de gospodărie comunală 
şi locativă, iar asociaţia să 
plătească la timp aceste ser
vicii. Care este atunci ne
mulţumirea dlui Ion A- 
postol, preşedintele asoci
aţiei respective, în legătură 
cu acest contract ?

,Noi, ne relata dânsul 
în cursul unei vizite la 
redacţie, am avut, obiecţii 
la acest contract, obiecţii

pe care le-am comunicat 
in timp util celeilalte părţi. 
Nu erau nişte obiecţii de 
form ă." ci de fond. 
Conţinutul pe care ni l-a 
propus prestatorul de ser
vicii cuprindea obligaţii 
concrete numai pentru rioi, 
locatarii. Ori aşa ceva nu 
este de acceptat. Obiecţiile 
noastre la contract se re
fereau la neihcluderea în
tre clauzele lui a unor o- 
bligaţii concrete privind 
cantitatea şi calitatea ser
viciului prestat, modul de 
constatare a acestora şi de 
calcul al costurilor, - 

Recuperarea cqsiurilor 
serviciilor prestate şi-o fa
ce fiecare furnizor pe chel
tuiala sa. Numai unităţile 
prestatoare de servicii de 
gospodărie comunală şi, lo
cativă îşi recuperează aceste 
costuri pe cheltuiala aso-
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* Sâmbătă, 13 noiembrie I
I \
» •  Au trecut 316 zile |
I din an ; au mai rămas *
* 49. I 
I •  Sf. Ioan Gură de» 
J Aur, patriarhul Constan- I
I tinopolului.

' ■ •  1868. A murit GIO- I 
! ACCHINO ROSSINI. (n. I
|  1792), compozitor italian,
I* creatorul operelor „Tan- I 

cred“, „Italianca din J 
* Alger", „Bărbierul din | 
I Sevilla", „Cenuşăreasa"; * 
î •  1909. S-a născut E- I 
|  UGEN IONESCU, scriitor ! 
J francez de origine ro- |
I mână. A publicat ver- J 

suri („Elegii pentru fit- i 
* inţe mici"), piese de 1 
I teatru: „Cântăreaţa chea- J 
» lă", .Scaunele", „Riiio- | 
|  cerii", „Foamea şi se- » 
. tea", memorialistică. s 
I •  1914. A murit DI- . 
1 MITRIE ANGHEL . (n. |
|  1872), scriitor simbolist I

român. Poet al florilor.
J şi al peisajelor. („In gră-| 
I dină", „Fantezii"). »

| Duminică, 14 noiembrie,
* * Sf. Apostol Filip ş i |
I Grigorie Paiama (Lăsata » 
J secului pentru postul I 
I Crăciunului).

1710. DIMITRIEj

t I

V
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|  CANTEMIR este numit * 
» domnitor al Moldovei. J 

« 1865. S-a născut! 
CONSTANTIN STERE j

* (m. 1936), jurist, om po- |
| litic şi scriitor român, » 
1 •  1871. S-a născut- I- I
| LAR1E CHENDI (m. ! 
| 1913), critic literar ro- \
* mân de orientare se- |
1 mănătoristă. *
! •  1874. S-a născut J
I C.S. SANDU-ALDEA (m. I
f  f lP r n n n m  s i R r r i i t m *  *! 1927), agronom şi scriitor 
|  român. I

•  1913. Moare, la Si-

ciaţiilor de locatari. F.R.E., 
Regia de gaze, cea de te
lefoane au in acest scop 
salariaţi proprii. * Numai 
RAGCL nu-şi face pe chel
tuială proprie acest serviciu 
Asociaţiile de locatari plă
tesc cu indemnizaţie admi
nistratori. care in Ioc să 
administreze asociaţia, fac 
servicii RAGCL :. preiau 
facturi, calculează costurile 
comune pe fiecare aparta
ment. încasează şi depun 
banii"

Mărturisim că rigoarea 
raţionamentului dlui Apos
tol ne-a pus pe gânduri 
pentru că are dreptate. In
trigă însă indisponibilita
tea la dialog de care au 
dat dovadă în acest caz 

' atât RAMCGL Hunedoara 
.cât şi primăria locală, care 
au fost solicitate de asoci
aţie. . 8 I. CIOC LEI

J biu, NERVA HODOŞ (n. | 
I 20 nov. 1869 la Baia , 
* de Criş), bibliotecar şi j 
|  bibliograf român. '

|  - Luni, 15 noiembrie '
* •  1845. S-a născut VA- | 
I SILE CONTA (m. 1882), J
* filozof român. ,

•  1868. S-a născut E- I
; MIL RACOVIŢA (m. 

1947), biolog român. A |
* participat la expediţia '

\
\
( antarctică a navei „Bel- | 

gica" (1897—1899). In '
î 1920 a înfiinţat la Cluj I 
( primul institut de spe- ]
* plogie din lume. i
I ' •  1876. S-a născut ta I
* Paris ANNA ELISA- J 
I BETH BRANCOVEÂNU I 
J (devenită contesă de J
|  Noailleşt,(m. 1933), scrii

toare; franceză de origine 1 
j.română. A publicat poe- | 
1 zU simboliste. ,ţ

Inconştienţă sau trădare economică?
Creşterea haotică a pre

ţurilor într-o „ţară ă ni
mănui" nu mai surprinde 
nici pfe cele mai veştede 
minţi. Dincolo de cele mai 
halucinante vise, realităţile 
din cotidian îmbracă for

me dramatice, în care multe 
planuri de redresare eco
nomică rămân simple hâr
tii. „Vasele comunicante", 
cum erau numite cândva, 
transporturile trăiesc mo
mente exasperante, decli
nul acestora fiind lesne 
de observat.

Strategia de prăbuşire a 
a transporturilor, bazată pe 
scenariile de'creştere a pre
ţurilor, dublată şi de bariere
le unor hotărâri aberante, îşi 
ating pas cu pas finaliza
rea. Am asistat, aşadar, ia

ultima bombă petrolieră, 
cât»ăj pest^ noapte preţurile 
la motorină au crescut de 
la 190 lei litru la 240 de 
lei — la staţiile PECO de 
stat, ori între 265—340 de 
lei/lîtru, la cele private. 
Deşi există repartiţii pen
tru motorină, în cele mai 
fericite situaţii, se asigură 1 
doar aproximativ 50 Ta sută 
din necesar, restul— Dum
nezeu cu mila, fiecare dând 
din colţ in colţ. "

Situaţia rămâne alar
mantă, iar problema pro
curării motorinei este cu 
adevărat un act de eroism, 

'modificarea tarifelor atât 
la transport călători sau 
marfă se poate face numai 
după 30 de zile de la no
tificare — o adevărată năs

cocire economică —, mă
sură care duce la epuiza
rea brumei de beneficiu a- 
cumulat al societăţilor de 
faţă. Numai in aceşt sens, 
un exemplu: pierderile la 
„Corvintrans" Hunedoa
ra, datorită ultimelor zvâc
niri petroliere, se ridică 
Ia peste 9 milioane de lei. 
Momentul creat, desigur, 
ridică câteva întrebări:

# Dacă tot se tinde spre 
economie bazată pe cerere 
şi ofertă, de ce nu se res
pectă principiile fundamen
tale ale unei economii con- 
curenţiale, anumite reguli 
ale jocului fiind impuse in 
mod deliberat? •  Dacă se 
urmăreşte privatizarea tn- 
tr-o perspectivă imediată a 
acestui segment deosebit

de important, de ce se ar< 
în vedere falimentarea vă 
dită într-o  ̂ primă etapă 
apoj băgarea pe gât a unoi 
epave (mijloace de trans
port) salariaţilor de aici* 
•  Care este răspundkret 
împuterniciţilor care repre 
zintă interesele statului îr 
legătură cu fenomenul di 
demolare sistematică i 

transportului şi punerea p< 
butuci a acestuia, în spe 
cial a celui în comun? < 
Or, şi nu în ultimă instanţă 
fenomenul din transportul 
reprezintă un act de tră 
dare la sfere Înalte, sav 
de ce nu, un joc abil, di 
aservire economică unor in 
terese străine ?

CORNEL POKNAK
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Eminescu inedit? I
■*
I

Primul inginer silvie român din 
dinaintea Marii Uniri, ioan Zeicu (1889—1975),

Transilvania, 
—19

in serviciul Mitropoliei greco-catolice din Blaj, iar
a fosj

După revoluţie, Biblio- 
teca municipală Hune
doara a traversat o pe
rioadă ce La îngreunat 
activitatea, generată de 
spaţiul (etaiul l al unui 
bloc) în care este ampla
sată. lată despre ce este 
vorba. Trei ani, la eta- 
ful al doilea al clădirii, 
<iecl chiar deasupra bi
bliotecii, s-a organizat 
zi de zi discotecă (în spa
ţiul ocupat de Aripa td- 
tără a PNL împreună cu 
organizaţia de tineret a 
UJ3-M.R. *’ funcţiona, de 

viasemenea. un bary vecinii 
fiind 'şocaţi de ceea ce 
se intămvtaf. Sticla uşi
lor de ta intrare era spar
tă intrând cine dorea, 
pereţii Scorojiţi şi scrişi 
cu tot felul de inscripţii 
care de care mai obscene 
La parter a fost şi este 
şt ,acum un bar subinchL 
riat in spaţiiil organiza
ţiei locale a P.N.L. Ini
ţial, se deschisese un 
club. Tot aici sunt-acor
date, spaţii pentru orga
nizaţia locală a Partidu
lui „România, Mare", a- 
şociatiiie veteranilor de 
război, ale celor care nu 
aud, Crucea Roşie, Par~ - 
tidul Socialist al Muncii 
etc. Blocul, în : ansam
blul său, devenise a pa
coste pentru Primărie in

Biblioteca municipală reintri 
intr-o

ceea ce priveşte întreţL 
nerea, din cauza halului 
de murdărie şi degra
dare. ’

In urma implicării per
sonale g drlui primar Re- 
mus Mariş, din iunie a.c. 
Situaţia s-a mai liniştit, 
ne spunea d-na Marcela 
Herban, directorul Biblio
tecii municipale. A fost 
adusă o echipă de zugravi 
şi vopsitori care au în
ceput să astupe „rănile“ 
lăsate de cei puşi pe dis
trugere. Persistă, totuşi, 
câteva nedumeriri: cum 
Sanepidul a acordat au
torizaţie de funcţionare 
pentru două baruri in 
condiţiile în care WC.uri- 
le erau pereţii clădirii 
etc? Şi oaltă întrebare ■' 
cum a fost posibil ca la 
etajul ai doilea al blocu
lui să se deschidă o. sală 
de forţă „Forum 22" unde 
halterele au fost urcate 
cu scripetele Şi introduse 
prin ferestre ?! Şi tot la 
etajul al doilea a ajuns 
un strung ! _ Mare e gră
dinalui Dumnezeu! - 

Biblioteca trebuie să 
rămână o oază de iiniş-

te unde oamenii vin dor
nici şă dobândească in
formaţie, să se înnobile
ze de frumos. Cu efor* 
turi şi dăruire, această at
mosferă este creată, acum, 
prin strădania celor şase 
bibliotecare : Zenovia 
Demetgr, Livia Gârbovea- 
ntt. Ana Segatto, Mariana 
Macovei, Florentina To
nta şi, bineînţeles, direc
torul instituţiei, Marce
la Herban. Este cunoscut 
că puterea de cumpăra
re a banilor este mai 
mică acum, deşi sumele 
alocate de Primărie sim t 
de două ori nud mari 
pentru procurarea de 
carte. Şi cu toate acestea, 
fondul bibliotecii a cres
cut an de an, dar in or
dine descrescătoare: în 
1988 , s-au achiziţionat 
2589 volume, în 1992 —  
2146 volume, iar în acest 
an, până la această dată, 
doar 1000 volume! După 
evacuarea filialei biblio-’ 
tecii de ta Casa de CuL 
tură, cu ajutorul dlui 
primar Remus Mariş s-a 
găsit uri alt spaţiu în 
Micro 4, unde se simţea

nevoia de carte, dovadă- 
stând şi cei 2000 de citi
tori înregistraţi deja, deşi 
aici nu există decât un 
fond de 11000 volume. 
(Pe total bibliotecă se în
registrează ,5000 cititori). 
Prin strădania celor două 
tinere bibliotecare de aici 
— Zenovia Demeter, Li
via Gărboveanu — bi
blioteca a pus la dispozi
ţia copiilor ce se pregă
teau ■ pentru examenul 
de treaptă comentarii li
terare, a or ganizat ore 
de gramatică. Nu ştiu 
dacă în judeţ s~a mai 
întreprins aşa ceva! La 
rândul său, dna Ana Se
gatto a scris- un text de 
teatru viu pus in scenă 
de copiii de la&rădinL 
ţa nT: 2 a S.C. „Siderur
gica".

In ciuda greutăţilor de 
tot felul, pHri acţiuni bine 
gândite şi organizate cu 
grijă, Biblioteca muni
cipală Hunedoara dobân
deşte prestigiu. Miile de 
oameni care i~au trecut 
şi îi vor trece pragul sunt 
o dovadă in acest sens. 
Şi aceasta într-o perioadă 
grea, de tranziţie, în* ca
re cultura, instituţiile de 
cultură traversează o cri
ză acută! î

MINEI, BODEA

viaţa şi-a încheiat-o la Hunedoara, lăsând în ' urmă | 
l un album al familiei. Elena Zeicu,' medic şi unicul * 
J moştenitor al familiei, m-a informat de existenţa | 
acestei poezii, pe care n-a întâlnlt-o în volumele- 
Luceafărului. Din investigaţiile mele se pare că. I 
într-adevăr, poezia semnată de Mihai Eminescu con- J 
stitule un inedit. Ea a fost consemnată în album în | 
deceniul doi al secolului» când circula în şcoli, sub I 
formă de manuscris, şi era*recitată la diverse şeză- J 
tori şi serbări patriotice. Fiindcă poezia nu poate fi |  
preluată, din album, documentar de intimităţi ale J 
familiei, a fost transcrisă de dşoâra Elena Zeicu în |  
forma prezentată redacţiei, exprimându-şi mulţumiri % 
pentru bunăvoinţa şi pentru interesul manifestat de I 
a face cunoscută această poezie inedită, profund J 
patriotică. (VICTOR ISAC) i

VA ARME I
de M. Eminescu I

ADEVAR ŞI LEGENDA

La „Piatra lui Filip" (II)
in anul 1256, membrii fa

miliei Csânad purced la 
împărţirea proprietăţii de 
la Piatra lui Filip şi satele 
din jur, printre care şi 
Pojoşa. In anul 1360, fa
milia Telegdy, o rudă a 
familiei Csânad, reîncepe 
o împărţire a acestor 
împrejurimi, aflate pe de
fileul Mureşului. Judele 
Bela Istvan declară că pro
prietăţile situate lângă 
Mureş, de partea Ardealu
lui, cu numele Benic, Cfba- 
cla, Piatra lui Filip, ia ca
re se mai adaugă încă 5 
comune, se atribuie lui 
Telegdy Toma. Documentul 
scoate în evidenţă că atât 
malul stâng, cât şi cel drept 
ale Mureşului aparţin comi
tatului Ardealului. Mai 
scoate în evidenţă că în 
anul 1455, nepotul lui Te
legdy, anume Nicolae, de
clară capelanului ardelean 
că a vândut Piatra lui

Filip şi cu proprietăţile din 
jurul e i: Sălciva, Slatina, 
Pojoga, Recea şi alte 3 
proprietăţi, din judeţul A- 
rad, lui Dlonisie Ioan 
(Denes), cu preţul de 250 
fiorini de aur. Din cele 
relatate reiese că actualele 
sate Pojoga şi Sălciva sunt 
atestate documentar încă 
din anul 1455. De aseme
nea, reiese că satul Sălci
va este Situat pe vatra 
satului Piatra lui Filip, 
care a dispărut, iar Pojoga 
pe vatra satelor Spini, Pe- 
reu şi Fundate, ale căror 
denumiri există şi astăzi 
în împrejuriniile ăcâştei 
localităţi.

Un alt istoric maghiar, 
încă din ahul 1592, arată 
că satele Pojoga şi Sălciva, 
împreună cu satul Brănişca 
şi alte sate erau proprieta
tea lui Zolamezg Ladislau, 
care urzind un complot 
împotriva lui Sigismund

Bathory,- în anul 1590, a- 
ceste proprietăţi au fost 
confiscate şi date familiei 
Geszt Francisc, care neâ- 
vând urmaşi, au rămas fa
miliei Izsika.

In anul 1622, 22 septem
brie, istoricul maghiar Pes- 
ty Frigyes pomeneşte că 
Gabriel Bethlen dăruieşte 
lui Kendesing Farkaş şi 
urmaşilor săi printre altele 
şi 3 proprietăţi - iobăgeşti 
părăsite, împreună cu sa- 
twe Pojoga şi Sălciva. *"

Un a lt, istoric maghiar, 
Fenyes Elek, arată în lu
crarea sa următoarele;: 
„Sălciva şi Pojoga, sate 
valahe, lângă Mureş, situ
ate In colţul nord-estic al 
judeţului, primul locuit de 
5 catolici, 572 creştini de 
lege veche, cu biserică ma
ternă şi al doilea locuit 
de 10 catolici şi 765 creş
tini de lege veche, cu bi
serică maternă, iar domeniu 
iobâgesc“.
VALENTIN BRETOTEAN

UN SEMN DE ÎNTREBARE
Nemilostiv, Un semn de întrebare
se furişează-n restul meu de viaţă. -
acolo.undc ultima paiaţă
îşi dă pe chip ca ultima culoare.
O să mă schimb şl eu — îmi zic — la faţă 
ca-ntr-o uitată zi de sărbătoare -.-r-
când veghea doarme între lut şi soare 
şi vremea-nşeală ca o precupeaţă— ,
—Mai toarnă-n gândul meu. pe partea stângă.
Un strop de flacără cu pâlp domol 
să pot visa că purtiri voi sta lângă 
ecoul tău ce fncă-ml dă ocol.
Străfulgerat de-un zâmbet oarecare 
te-aştept cu tot ce-i viu din tot ce moare.

NECULAI CIHRiCA
ie?

Auzi! departe strigă slabii 
Şi asupriţii către noi,
E glasul blândei Basarabii 
Ajunsă.n ziua de apoi.
E sora noastră cea mezină. 
Gemând sub cnutul de calmuc, 
Legată-n lanţuri e a ei fnână,
De ştreang târând-o ei o duc. 
Murit-a poate, numai doarme 
Şi-aşteaptă moartea de la căni 

: arme, la arme
La arme fraţi Români ! .

II
Perit-au oare toţi vultanii 
Şi şoimi: munţilor Carpaţi ?
Voi fii ai vechii Transilvanii, 
Sunteţi cu totul dărâmaţi 
Şi suferiţi în înjosire 
De la Braşov pânda Abrud 
Ca să vă ţie in robie ' •« 
Fino'Tătarut orb şi crud ?
Şi nimeni lanţul n-o să-l sfarme ? 
N-aveţi dar inimi, n-aveţi mâni ? 

La arme, la arme 
Ln arme fraţi Români !

III
Iar tu iiibită Bucovină,
Diamant diri stema lui Ştefan, 
Ajuns-ai roabă şi cadână 
Pe mâni murdare de tiran. 
Ruşinea ta nu are seamăn. 
Pământul sfânt e pângărit,
Mtşel şi idiot şi f  ameţi,
Ce-ar mai sta la suferit 
De-acuma trămbiţi de alarme ! 
Nălţaţi stindardul sfânt în mâni; 

La arme. la arme 
La arme fraţi Români !

IV
Pierduţi sunteţi pe Criş şi Mureş, 
E moarte, e leşin, e somn ?
Au Dragoş nu-i din Maramureş ? 
Au n-a fost la Moldova Domn ? 
N~a frânt ai duşmanilor nouri ? 
N-a frânt pe Leşi şi pe Tătari ? 
Au Dragoş vânător de bouri 
N'O să vâneze şi pe-avari ?
Ruşine pentru cel ce doarme, 
Sculaţi ca să nu muriţi mâni. , 

La arme, la arme 
La arme fraţi Români !

' '■ LV V 'Din lauri nemuritoare ramuri
/O ţară pune-n- frunte azi s
Şi-n tricolorul mândrii flamuri 
Să-ufăşuri pieptul tău viteaz 
Şi smulge spada ta dtn teacă 
Şi-ţi cheamă toţi copiii tăi,

~$i la războiu cu dânşii pleacă,
Cu'fii de şoim şi fii de smei, 
ln valuri crunte să se farme, 
Calmuci,‘'Tătari, duşmani stăpâni. 

La arme, la arme 
La arme Jraţi Români!
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T R A D IŢ II C A R E  S U S Ţ IN

De anul trecut, Cămi
nul Cultural din Balşa 
funcţionează într-un alt 
local. Pentru aceasta au 
fost necesare importante 
lucrări de amenajare rea
lizate cu sprijinul Con
siliului local. Acum, sala 
de spectacole, rezultată 
din trei încăperi, este 
primitoare şi spaţioasă. 
Ceea ce-i lipseşte este 
cortina şi scaunele. Pen
tru procurarea lor, spriji
nul Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură este 
absolut necesar. Instituţia 
mal are şi alte spaţii — 
cabine pentru artişti, ma
gazii, inclusiv o bucătă
rie, localnicii gândirtdu-se 
ca aici să se organizeze

şi nunţile satului. Până 
acum, au avut loc deja 
două nunţi care au adus' 
ceva venituri căminului 
cultural. . Primăria este 
cea care sprijină eăjnîntil 
cultural în procurarea 
lemnelor de foc, acum 
când anotimpul friguros 
şi-a intrat în drepturi. 
Şi nu este prima dată ! 
Lăudabil acest sprijin, 
faptul în sine fiind în 
măsură să stea în atenţia 
şi a altor consilii locale 
din judeţ,

— Dincolo de probleme 
gospodăreşti, dnă Rodica 
Crişan, director al Cămi
nului Cultural Balşa, cum 
îşi justifică instituţia me
nirea ?

—  în conceperea şi or
ganizarea activităţii cul
turale ţinem seama în pri
mul rând de sărbătorile 
religioase, de specificul 
aşezărilor noastre, în ge
nerai sate de munte. 
Atunci, localnicii sunt mai 
mult pe la casele lor, pen
tru ei organizându-se ba
luri, discoteci, acţiuni cu 
cartea. Şi nu numai la 
căminul cultural de cen
tru, ci şi la cele zece in
stituţii similare de pe ra
za comunei. Acum, că se 
apropie sărbătoarea Cră
ciunului, îşi vor relua ac
tivitatea formaţiile de că- 
Iuşeri din Voia, Mada, 
Ardeu, Poiana, care, an 

de an, au participat la

Festivalul „Căluşerul tran- : 
silyăneaft", Vpr fi- relie
fate' Obiceiuri locale (Uo- 
zii; Steaua, Craii etc) ce 
vor pune în lumină un 
repertoriu extraordinar 
de colinde locale de o 
mare bogăţie ideatică şi 
expresivitate. Satele co
munei conservă şi alte 
obiceiuri şi datini care, 
cu timpul, vor fi valori- . 
ficate scenic pentru a fl 
mai bine cunoscute în 
judeţ şi chiar în afara lui.

G r i j a  p e n t r u  
păstrarea şi' valorificarea 
tradiţiilor populare locale 
manifestată de conducerea 
Căminului Cultural Balşa 
este meritorie. Pentru • a- 
ceşt lucru nu trebuie pre
cupeţit nimic, pentru că 
singurul lucru, care ne 
mai susţine în momentul 
de faţă este viaţa spiri
tuală. -

MINEL BODEA ;

DIN TAINELE
LIMBII

Un cuvânt folosit aproa
pe în exclusivitate greşit 
este repercusiune, substan
tiv feminin, având înţele
sul de „urmare", „conse- 
cinţă“ (cf. fr. repercussion, 
lat. repercussio). Nu de pu
ţine ori U pronunţăm şi-l 
scriem - greşit, „repercursi- 
une‘‘, deci cu un al doilea 
r în structura sa, mai pre
cis în silaba a treia, unde, 
de fapt, nu trebuie să exis
te. Corect este: „Acest lu
cru a avut repercusiuni a- 
suprâ sa“ şi nu: „Acest 
lucru ă. avut repercursiuni 
asupra sa“.
- Cuvântul lucrativ-ă, ad
jectiv utilizat cu înţelesul 
de „care aduce câştig;

rentabil" (cf. fr. lucratif. lat 
lucrativus). Astfel, îl fo
losim greşit ln exemplul 
următor : „Moş Teacă era 
un om lucrativ", bineîn
ţeles cu sensul de „harnic" 
sau „rentabil" (ultimul 
sens nu se foloseşte pentru 
persoane). Corect este s 
„Societatea noastră comer
cială este lucrativă". In 
acest exemplu, adjectivul 
„lucrativă" este folosit în 
sensHl lui cel mai potrivit 
şi anume acela de „renta
bilă". Exemplele date sunt 
concludente şi lista lor ar 
putea continua.

VALENTIN BRETOTEAN
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Superman la New York
poate să zboare". Paul a 
căzut, scriu ziarele, ţie la . 
înălţimea de 21 . metri, 
din casa sa din Manhat-

Oedea că poate să 
zboare precum Superman, 
aşa că s-a aruncat, pe 
fereastra deschisă, de la 
etajul' şase. Şi aventura 
s-a încheiat cu bine* ca 
şi în filmele super-ero- 
ului. ; «:;•«

Secvenţa e relatată pe 
larg pe 25 octombrie, în 
cotidianele „New York 
Post" şi „Daily News", 
două publicaţii din ce 
în ce mai bogate în in
formaţii curioase, ' la li
mita incredibilului.

Superman-juhior se nu- " tan, fără ca impactul cu 
meste Paul Rosen şi, du- trotuarul de beton să-i 
pă cuvintele mamei, „e producă vreo neplăcere, 
un copil puternic şi cura- Lucru pe care il confir- 
jos, care era convins că, mă şi cei câţiva martori

UN COPIL DE CINCI 
ANI ATERIZEAZĂ FA- 
RA PROBLEME PE 
CIMENT, DUPĂ UN 
ZBOR. IN CĂDERE 
LIBERA, DE 21 ME
TRI !

oculari, care nu au e- 
zitât să-l dea o interpre
tare miraculoasă. „A fost 
ca şi cum un înger Par 
fi prins în zbor şi l-ar fi 
aşezat uşor pe pământ", 
a comentat o infirmieră 
care a urmărit întreaga 
întâmplare;

In ceea ce priveşte 
versiunea poliţiei, ea di-: 
feră doar în legătură cu 
motivul căderii de cea 
din „New York _ Post" : 
copilul încercând să prin
dă o jucărie care îi că
zuse pe fereastră, a scă
pat în gol... fiindcă lip
seau gratiile de protecţie 
pentru prevenirea. unor 
asemenea accidente. .
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Cele douăzeci de acua
rele de Hitler, ce apar
ţinuseră italianului Rodol- 
fo Siviero, un celebru 
vânător de curiozităţi ar
tistice, au fost vândute. 
Cu- u«v an în urmă fuse
seră prezentate la Trieste, 
în . cadrul unei licitaţii. 
Chestiunea a stârnit po
lemici aprinse şi nu s-a 
găsit atunci nici un ama
tori Dar, după o lungă 
aşteptare, Imelde Siviero. 
sora lui Rodolfo, le-a ce
dat Unui colecţionar din 
nordul Italiei, al cărui 
nuime. nu a fost făcut cu
noscut. Statul italian nu 
şi-a exercitat dreptul de 
a le prelua, apreciind că

valoarea artistică a celor 
douăzeci de aciiarele-ve- 
deri, pe care Fuhrerul

Acuarelele 

lui Hitler
» m ntm « »  •  m * * » > ♦ «

le-a desenat la începu
tul secolului, nu merită 
efortul, -

Preţui vânzării a fost 
păstrat sub tăcere, el

fiind însă de minimum 
350 milioane lire (cca 200 
mii dolari). „Este adevă
rat că am vândut acele 
acuarele, aşa cum am 
anunţat, a declarat 
Imelde Siviero, în ziua 
î n-ca re s-au Împlinit zece 
ani de la moartea frate
lui meu". •

In ceea ce priveşte 
tranzacţia propriu-zisă, 
trebuie spus că ea com
portă totuşi două condiţii 
impuse de autorităţile 
italiene: cele 20 de a- 
cuarele nu vor putea fi 
revândute altfel decât în 
bloc Îşi nu vor putea fi 
scoase niciodată în afara 
Italiei.

CINEMA

i

SE ÎNTORC 
MAIMUŢELE .

Oliver Stone se pre
găteşte să reia unul din 
subiectele de referinţă 
ale filmului „scienice 
fiction", „Planeta mai
muţelor'*. Scenariul a- i 
parţine australianului 
Terry Hayes şi nu va 
mai porni de la cele
brul roman al lui Pierre 
Boulle. Va fi deci nu 
o prelucrare ci o „rein- 
ventare" a clasicului 
produs de Fox în 1968 
cu Charlton Ileston.

„NICI VORBA 
DE CANCER"

Puţin slăbit, dar cu 
obişnuitul aplomb, Sean 
Connery a apărut în 
sbow-ul lui David Lat- 
terman la televiziunea 
americană CBS pentru 
a-şi asigura o dată pen
tru totdeauna publicuj 
privind starea sănătăţii 
sale. Etern tânărul 
„007", cel consacrat ca 
model pentru agenţii 
secreţi ai ecranului, a 
dezminţit categoric zvo
nurile privind presupu
sul cancer , la gât de 
care ar .suferi. Actorul 
scoţian s-a prezentat 
răsunător. „Abia am 
sosit din Europa şl vo
cea mea e cu două to-‘ 
nuri peste normai.... Şi ( 
totuşi mă declaraseră / 
mort. Acum e vorba de » 
un cancer la. gât, lucru l 
cu totul fals. altminteri j

ARGENTINA: GUVERNATOR RĂPIT, 
FOTOGRAFIAT IN POZlflI ABERANTE

„Intr-adevăr, a trebuit 
să accept să fiu fotografiat 
în aberante poziţii sexuale, 
dar nu am fost agresat", 
a .declarat Adolfo Rodri- 
guez Saa, guvernatorul 
provinciei argentiniene San 

Auis, care a fost răpit şi 
sechestrat, câteva ore, joi, 
21 octombrie a.c. Guver
natorul a admis că răpi
torii 1-â» obligat să se 
dezbrace complet şi să a- 
dopte diferitele atitudini 
indicate de „regizori" care 
l-au fotografiat şi filmat

continuu, pentru a-1 putea 
şantaja apoi cu trei mili
oane de dolari. Ziarele 
argentiniene, care au di- 
fuzat ştirea, au notat, fără 
alte comentarii, că răpirea 
guvernatorului s-a petrecut 
câteva ore după ce fratele 
său," senatorul Alberto Saa, 
votase împotriva proiectu
lui de reformă constitu
ţională propus de preşe
dintele Menem, care ar fi 
putut astfel să candideze 
din nou la funcţia supre
mă în 1995.

PARFUMUL SEXULUI 
Cine n-a visat măcar o dată in viaţă să emane 

an fluid magic în măsură să provoace persoanei în
drăgite o instantanee şi nepotolită atracţie ? Ei bine, 
chestiunea a fost rezolvată de .către chimiştii brita
nici : produsul se găseşte îmbuteliat in flacoane ele
gante şi se află deja în vânzare în drogherii.

Inventatorul elixirului, dr. Dott, o autoritate în 
domeniul tehnologiei olfactive, docent universitar la 
Warwickt> afirmă că a reuşit să sintetizeze in labora
tor feromonul, o substanţă care stimulează apetitul 
sexual. Probele făcute pe vieri s-au dovedit con
cludente, a continuat reputatul cercetător.

Comercializarea noului produs se face în sticluţe 
de. 15 ml, la preţul modic de 45 dolari. Aviz amato
rilor: comenzile se fac prin corespondenţă !

nu aş vorbi aşa.

:: LAVANDA ;
IfcfETROPOLlTANiA,*'

Municipalitatea „Oraşu
lui Lumină" a . găsit solu
ţia pentru a rezolva pro
blema tot mai presantă 
a mirosurilor neplăcute din 
metroul parizian. începând 
de lâ 1 ianuarie 1994 cele 
aproximativ 4 milioane de 
călători care folosesc zil
nic acest mijloc rapid şi 
ieftin' de transport urban 
vor avea plăcuta surpriză- 
să- constate că tunelurile, 
scările, platformele miros 
a lavandă, mentă sau eu- 
calipt. Cele trei esenţe au 
fost alese după ce autori
tăţile regionale din -trans
porturi au efectuat, o serie, 
de testări, ajungând iâ ’ 
concluzia că parfumurile 
neutralizează cel mai bine 
damful dizgraţios rezultat 
din amestecul mirosurilor 
de solvenţi, fum de ţigări 
şi sudoare, devenit aproa
pe insuportabil. ■ 

v
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V*„Dumneavoastră purtaţi chiloţi de vizon
'Reputat pentru gafele sale, prinţul Philippe, soţul 

reginei Elisabeta, a făcut-o din nou lată în timpul 
unei' recepţii de binefacere organizate la Toronto în 
favoarea „Wwf“ („Fondul pentru natură"), al cărui 
preşedinte onorific este.

_ Philippe a depăşit măsura când i-a fost prezen
tată Serena French, o frumoasă tânără cu părul ne
gru, ziaristă de modă. „Deci dumneavoastră sunteţi 
aici pentru a vâna lumea care poartă haine de 
vizon T*, a întrebat prinţul. „Nici o şansă, a răspuns 
ziarista, nimeni nu ar purta o blană de vizon la o 
recepţie pentru Wwf", La care Philippe a ţinut să 
aibă ultimul cuvânt cu o frază care a făcut deja 
înconjorul lumii : „Nu se ştie niciodată ce poartă 
femeile pe sub haină. De' pildă, dumneata, drăguţo; 
nu porţi cumva chiloţi de vizon T\ -

FOTBAL INTERNAŢIONAL
MULŢUMIRI

OFICIALE
Coreea de Sud a trans

mis, pe cale diplomatică, 
mulţumirile sale adresate 
echipei Irakului care, prin 
acel 2—2 obţinut în ulti
mul minut al întâlnirii cu 

ţ Japonia, a mutat biletele 
de avion pentru SUA ’94 
din. buzunarul fotbaliştilor 
niponi în acela al jucători
lor din „Ţara dimineţilor 
liniştite". Pe de altă - par
te, cele două (deocamdată) 
Corei şi-au anunţat inten
ţia de a prezenta o candi
datură comună pentru or- ' 
ganizarea turneului final al 
Mondialelor din 2 002.

RUGĂCIUNE
neascultaTA

Dintre echipele prezente 
la turneul de. calificare 
asiatic, cele mai „speciale" 
măsuri pentru asigurarea 
reuşitei le-a luat- condu
cerea federaţiei iraniene 
care a deplasat la Doha şi 
un „mullah", aşadar u n , 
personaj care ar putea fi 
definit ca un amestec de 
preot şi corftisar politic. 
Misiunea acestuia, după

declaraţiile vicepreşedinte
lui sectorului Sport şi Edu
caţie fizică de la Teheran, 
ar fi f« t să întreţină mo
ralul echipei, mediind per
manent relaţiile acesteia cu 
Allah, Se pare că profe
sionalismul „preotului", al 
cărui nume nu a fost făcut 
public, nu s-a ridicat la 
înălţimea sarcinii primite, 
Iranul ratând în cele din 

-urmă calificarea.
i TRASUL DE TIMP 

NtT SE FLUIERA
. Comitetul naţional al ar

bitrilor din Italia (AIA), 
guvernul’ in fapt al celor 
31000 de cavaleri în ne
gru din peninsulă, şi-a a- 
vertizat printr-o circulară 
„supuşii" să nu mai în
cerce interpretări personale 
ale regulamentului, ci să-l 
aplice în stricta lui literă. 
Intre altele, clasicul tras de 
timp, prea bine cunoscut 
ca metodă de conservare a 
rezultatului folosită la toate 
nivelurile valorice şi în 
toată lumea, nu se sanc
ţionează decât dacă inter
vine în momentul în - care 
jocul este- oprit.

OBLEGOREK — Felo
nia. Muzeul marelui 
scriitor polonez. Hcn- 

ryk Sienkiewicz. Joc macabru la televiziunea olandeză
POLIŢIŞTI ţN GREVA j

Sindicatul autonom al po
liţiştilor italieni (SAP) a or
ganizat vineri, 29 octombrie 
a.c., o zi de grevă „ca 
mărturie a luptei pe, care 
poliţiştii au întreprins-o 
pentru apărarea drepturi
lor referitoare la reorgani
zarea profesională,’ la con-, 
tractul de muncă şi la 
modul de ieşire la pensie". 
In ziua de grevă poliţiştii 
au purtat o banderolă al
bă, în semn de protest.

A fost de fapt o repetiţie 
generală pentru greva na

ţională de la 15 noiembrie 
la care vor lua parte re
prezentanţii poliţiei muni
cipale „în susţinerea lup
tei poliţiei italiene pentru 
profesionalitâte şi demni
tate şi împotriva nesigu
ranţei guvernative". Sindi
catul poliţiei municipale 
(SULPM) se declară îm
potriva angajărilor de pro
bă şi „anacronicei plasări 
în contractul colectiv de 
muncă al poliţiştilor,' al 
funcţionarilor obişnuiţi ai 
administraţiei locale".

Stupoăre şi groază pentru telespectatorii olandezi 
care au urmărit cu vreo zece zile în urmă un insolit 
şi macabru „quiz" : un nou joc t.v. în care publicului, 
prezent în studio, i s-a cerut să decidă care dintre 
doi pacienţi, atinşi de maladii grave, âr trebui salvat, 
tratamentul fiind prea costisitor pentru a avea fon
duri suficiente pentru amândoi.

Bolnavii prezenţi în emisiune au fost reali. A- 
legerea însă va aparţine medicilor şi nu „votului" 
public. Dar e vorba, in orice caz, de un joc şocant, 
chiar dacă scopul lui, aşa cum a lămurit sponsorul 
numărul unu, ministerul olandez al sănătăţii, este 
acela de a denunţa penuria fondurilor destinate să
nătăţii. . *

Programul, suscitând polemici serioase, şi-a atins, 
se pare obiectivul, sensibilizând populaţia cu privire

la costurile ridicate ale terapiilor moderne. Protes
tele au vizat cruzimea şi neomenia aleasă că modali
tate de atingere a acestui obiectiv, cu atât mai mult 
cu cât bolnavii — amândoi cu tumori maligne — 
erau prezenţi ei înşişi in studio, „observatori" la 
votul care ar fi urmat să le decidă v&ţa sau moartea.

Controversatul „quiz", intitulat chiar „O proble
mă de viaţă şi de moarte", va continua de altfel, fiind 
prevăzute în total şase episoade.

Experienţa nu este singulară. Ceva similar a fost 
organizat în urmă cu un an de televiziunea britanică 
şi „scandalul" nu s-a stins cu totul în presa de din
colo de Canalul Mânecii.

AGENŢIA STORY PRESS
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I o  „Poartă-ţe in aşa fel în timpul zilei, în-|

i eât să_jJo{i dormi liniştit noaptea". j'
MAHABHARATA |

-

MOZAIC SPIRITUAL1
-|y 7 „Este o dorinţă. stranie aceea dea a căuta pu- |
( terea şi de a pierde libertatea". 7- ,
j fiaco* l
|  •  „întotdeauna mi-e frică de un prost: nu se J
* şti"e niciodată dacă nu-i şi un ticălos", I
I W. Hazliii I
J •  „Nu bătrâneţea omoară, ci lenea". J

t - Proverb românesc |
•"„Un defect se observă mai uşor decât o ca- * 

litate", |
.. £ Kusumadeva J

Selecţie de ILIE LEAHU |

CRIMINALISTICA

I

Caz rar în istoria crimi
nalistica mondiale, Dumi
tru Ceacanica, angajat di
rect în poliţie — după ce 
a participat, în perioada 
1941—1944, în zona Odes- 
sa, la cel de-al doilea 
război mondial — va par
curge treptat şi într-un 
ritm alert treptele de la 
simplu angajat într-un co
misariat, la cel de şef al 
serviciului de combatere 
a crimei din cadrul In
spectoratului General al 
Poliţiei.

Labirintul vieţii care 
l-a' purtat prin cele mai 
sângeroase medii — crima
— l-au validat drept un 
unicat, modul lui de ac
ţiune făcând greu de des
părţit amintirea de pre- 
zent.
? Parametrii de pregătire 
profesională pot fi suge
raţi de faptul că în august 
1968 a prezentat în Gru
pul consultativ O.N.U. stu
diul „Criminalitatea în 
mediul juvenil şi profila
xia*, precum şi de faptul 
că în perioada 1970—1974 
a fost invitat în repetate 
rânduri de rectorul Uni
versităţii Bucureşti să-şi 
prezinte opiniile în legătu
ră cu diverse teze de doc
torat.
- Caracteristic^ profesio
nală fundamentală a lui 
Ceacanica a constituit-o 
flerul, care i-a permis a- 
bordarea cu succese a celor 
peste-1200 cazuri în care 
a fost implicat. Activita
tea profesională i-a format 
un puternic cod deontolo
gic în care principiile de 
bază au fost dăruirea to
tală faţa de profesie şi 
cinstea. Loial* crezului său, 
şi-a - sacrificat viaţa de fa
milie, cele mai multe zile 
„scurgându-i-se“ în diver
se camere de hotejuri, mo
teluri, case de oaspeţi 
unde „îl cerea" evenimen
tul. Ca o supremă "scuză, 
cartea adunată sub titlul 
„Memoriile unui crimina

list" — Ceacanica i-a de
dicat-o soţiei, care — spe
ra el — „a înţeles eă nu 
numai crimele, sunt imper
fecte, ci şi soţii".

A murit ca un om să
rac, dar care de-a lungul 
vieţii şi-â învins ■ teama 
(fizică, psihică) şi ispita, 
fiind torturat doar de pre
ocuparea de-a elimina 
riscul erorii. :7  .

Soluţionarea unor ca
zuri de mare dificultate şi 
şoc sociologic din care 
amintesc doar „Acţiunea 
Someşul", adică identi
ficarea autorului a trei 
Crime şi cinci tentative de 
crime comise asupra unor 
femei domiciliate în ofraşul 
Cluj îh perioada 1970— 
1972, ne scot la iveală un 
poliţist de excepţie, res
ponsabil, matur şi “ care a 

* înţeles că în aceste acti
vităţi sunt necesare cunoş
tinţele unor medici legişti, 
psihiatri, ale unor psihologi, 
pun în evidenţă calităţile 
lui de a obţine cooperarea 
şi implicarea.

Atâtea calităţi l-au lăsat 
descoperit în ţfaţa invidiei 
unor '„colegi" ignoranţi, 
care i-au „înlesnit" un 
purgatoriu compus din trei 
luni de arestare preventi
vă şi nouă luni în care a 
fost lăsat fără nici un sa
lariu, până când s-a în
ţeles că Ceacanica nu nu
mai că nu avea nici o vină 
ci, dimpotrivă, pe baza 
muncii lui, toţ felul .de 
„tovarăşi" au fost deco
raţi sau avansaţi.

Acest Goliat al Poliţiei 
Româneau poate fi, cuprins, 
într-un articol. Eugen Teo- 
doruTcarg i-a prefaţat car
tea, avea să remarce că 
Poliţia Română i-a cinstit 
şi în anul 1992 memoria, 
atribuindu-i gradul de ge
neral post-mortem, „epo
leţi târziu aşezaţi pe ume
rii unui uriaş".

Colonel
GR. CONSTANTINESCt)

■ romanţa naiva
Iubita mea, eu cred că eşti naivă,
Sau victima vreunei indexări ' 7
Pe care o consideri decisivă 
In actualele împrejurări...

Că, altfel,'cum a-i crede, Coryntină,
Că viaţa noastră e un sens frumos.
Când noi n-avem mâncare pentru-o cină 
Şi, în curând, ne vom culca pe jos ?...

Cum să visezi la fastuoase baluri —
Ca în poveştile de Fraţii Grimm,
Când ultimele noastre idealuri 
Le-am spulberat pe marfă la COMTIM ?

DUMITRU HURU6A
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#  — Alo Sdfvarea ?
— Da ce doriţi 7
— Veniţi imediat! So

ţul meu are 507te'grade...
— în ^ cazul ! acesta,

. doamnă, : chemaţi pom
pierii... -»

#  Două doamne se lă" 
-udau cu membrii fami
liei.

— Copilul • meu, para
doxal,- are părul creţ şi 
ochii negri — zice una.

— Şi bărbatul meu
la fel — se laudă cea- 
laltă. V'iîVt;

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

% Popescu cu soţia se 
întorc de la o petrecere 
dată de familia lonescu.

Pe drum doamna Po
pescu comentează :

— Nu-s bogâţi cum se 
aude. Ai văzut.... cântau 
doi la un pian-!...

% — Ce aţi făcut azi 
la şcoală ?
- — Am preparat mate
riale explozive 1

— Şi dîâine ce pro
gram aveţi la şcoală ?

— ... Care,şcoală 7 I

# — Ai mâncat toată 
ciocolata *şi Ia surioara 
ta nu te gândeşti!

— Ba da ! Tocmai îmi 
ziceam: „De n-ar veni 
până o termin !‘‘
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JURNAL FRANCEZ (3)
•  Sunt condusă în ca- călătorie în care nu voi

mera mea, îmi spăl obo- vedea decât un sătuc din 
seala şi praful drumului Franţa va însemna mai 
apoi vizităm Casa. Inte- mult pentru sufletul meu
rioarele sunt deosebit de decât orice altă vacanţă
simple,aş putea spune turistică. Mă voi întoarce 
chiar sărăcăcioase, dar de 'la izvoare, voi încerca să 
o curăţenie exemplară, fcţ regăsesc religia în care 
cameră' doar strictul ne- am fost botezată şl pe 
cesar : un pat, o măsuţă oare am dat-o uitării; ba 
cu spaun, dulapul şi un chiar .mai mult era să 
colţ aranjat pentru ru- devin un posibil ateu. Eu 
găciune. Gazda îmi spune o Maria-Magdalena a zi
că obloanele se închid- telor noastre, un alt Saul
peste noapte, „aşa e obi- o£ a găsit credinţa cea
celui ţn Franţa". dreaptă»

•  Cât de'simplu am-*- •  Disperarea, gustul de-
juns şi câte griji îmi fă- şertăciwaii,. pierderea ori-, 
ceam. Mă gândesc la cărei speranţe pot duce' 
badea Cârţan care a făcut ofi spre sinucidere pri ; 
drumul pe jos până la spre Dumnezeu.. Acolo . 
Roma, la apostolii lui unde optimismul, moare, 
Istis ce #nu şi-au luat cu Ş® naşte speranţa în 
ei provizii plecând în Iu- Dumnezeu ca o ultihiă 
me... Nu aveau tren şi sa'vare de la dezastrul 
nu aveau la capătul dru- hă gustul deşertăciu- 
mului o gazdă amabilă nn când omul se află la 
şi un duş fierbinte. ' limita disperării. Dumne-

•  I-a cină gazda mea 7®u nu ne părăseşte nici-
binecuvântează bucatele şi ; doar noi putem să-i
.face semnul crucii > îmi părăsim pe El. Dumnezeu 
amintesc aceleaşi . gesturi iubeşte. încet am 
ale bunicii mele. A trettit rChhzat că nu trebuie 
multă vreme de când nU Şa-mi "caut salvarea în- 
mi-am făcut semnul cru- ţ*"0 sfsefâ religioasă sau 
cii înainte de masă, pen- ’n alte tentaţii perieuloa- 
tru asta a trebuit să vin se ale timpului nostnj, ei 
până în Franţa, să-mi a- trebuie să mă întorc la 
minteşc că am o religie, religia străbunilor mei. 
şă nu-mi fie ruşihe să Nu în schimbare 'trebuife 
fac semnul crucii, să mul- să-mi caut salvarea, ci în 
ţtimese pentru ,bucatei-,c® trăinicie şi aceasta poate 
sunt pe masă. s.ă mi-o dea religia bu-

•  Stil francez : supa se hicilor, veche de 2 000 de
mănâncă la cină. ani-, Şi iată că această

•  înainte de culcare ne credinţă este la fel îii 
spunem rugăciunea îm- casa bunicilor ' mei -din

Ardeal, cât şi aiei pc a- 
ceastă colină din Franţa.

' ' INA DELEANU -

preună. Am primit o 
carte de rugăciuni. .

•  în liniştea nopţii mă 
gândesc că poate această 
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•  După înmormânta
re, prietena văduvei se 
-străduie să-i aline dhre- 
rea :

— Sărăcuţa de tine. 
Acum ai rămas singură. 
Cel pe care îl aşteptai în 

fiecare seară nu se vă mai 
întoarce.

—‘O, nu e prima oară, 
dar acum cel puţin ştiu 
uride-şi petrece noaptea...

0  într-Un restaurant-
— Ceai sau cafea 7 în

treabă ospătarul,.
— Un ceai, te rog.
— Şi mie unul: Şi ai 

grijă să fie' paharul cu
rat. '■ •

Chelnărul revine cu ta
va pe care se află paha

rele cu ceai şi rosteşte 
ceremonios : ■ ’
: — Două pahare cu ceai. 
Cine â cerut un pahar 
curat ? !

0 — Care-i necazul ? 
îl întreabă medicul pe pa
cient. •'

— îmi tremură mâini
le, mă lasă picioarele, 
văd dublu. Dar cel mai 
mult mă necăjeşte tre
muratul mâinilor.

— Bei cam mult, îl 
mustră medicul.

— Cu tremuratul ăsta, 
zice pacientul, mai mult 
dau pe alături ...

Culese şi prelucrate de 
ILIE" LEAHU
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ORIZONTAL: 1) înregistrate ca acci
dente rutiere ; 2) Ia totul în serios; 3) 
Protagonistele unor circulare; 4) Prinsă 
de pescari cu carmacele — Banderole 
sui-generis la livrarea cojoacelor — Te

îndeamnă Ta serviciu 5) Purtată deseori 
la brâu în- mediul agrest — Mugurel de 
cântec oltenesc ; 6) Recomandată în mo
mente grele — Asigură protecţia rezervo
rului ; 7) Strâng din floare-n floare — Pus 
pe drumuri de... dormit; 8) Indicaţie re
gizorală în realizarea unui rol — Stare 
aridă ce precede începerea turnării; 9) 
Dezmierdare părintească (var.) — Specia
list îh evoluţii la inele 10) în loc de veci.

VERTICAL; 1) Lipsite de griji în 
crunta singurătate ; 2) înregistrat la tre
cerea în rezervă ; 3) Luată în seamă de 
la facerea lumii ; 4) Esenţă nisipoasă ! — 
Instantaneu... ad-hoc — Felie de ţelină; 
5) Eroine ale unor poveşti cu cowboys — 
Lăsat la vatră ; 6) Generatoare de avarii 
— Timp irosit in fiecare zi ; 7) Comune 
în Olanda — Realizatorul avansărilor in
corecte ; 8) Membri ai unor formaţii in
digene de tropotaşi — Angajată de pro
bă ; 9) Răsucite pe fus — Rămas fără 
cunoştinţă ; 10) Expresie lexicală pentru 
definirea nefiinţei.

.. — . VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„SUPOZIŢII" -

APARUT IN ZIARUL NOSTRU
de sAmbAta Trecuta :

1) ZDRĂNGĂNIT ; 2) GROS — ALENE ; 
3) RECIF — ISON ; 4) UŞA — LOPĂTA ; 
5) NE — POCIT — C; 6) T — TARAT 
— CI ; 7) UMERAli — SOT ; 8) RARE — 
ABILA ; 9) OPERA — OTET ; 10) SENI
NĂTATE.

ŞAH O MAT IN 2 MUT ARI
Controlul poziţiei:
alb; Re5, Df8, p: b6, d5 şi f5 - 
negru : Rd7, pe7.
Soluţia problemei careului din ziarul 

de sâmbăta trecută :
1. Dg3 : 77'
•1. ...flD
2. Td2 mat
1. -fîC 7 ,7  7 7 .7. 7

2, Tel mat 
1. ...e3 
2: Dg4 mat
1. ,.R : dl
2. Dg4 mat.

http://WWW.W


Hotă-are privind masurile p întru aplicarea 
dispoziţiilor legii nr. 61/1993 referitoare la 
gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata 

alocaţiei de stat pentru copii
Art 1(1) De la data intrării în vigoare 

â Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, fondurile destinate plă
ţii alocaţiei de stat pentru copii care se 
suportă, potrivit legii, de la bugetul de 
stat, se stabilesc ţi se prevăd In buge
tele de venituri şt cheltuieli ale ministe
relor şi altor organe ale administraţiei 

• publice centrale de specialitate cu sarcini 
tn acest domeniu şi se gestionează dis
tinct astfel:

a) creditele bugetare destinate plăţii 
alocaţiei de stat pentru copiii tn vârstă 
de până la 7 ani, inclusiv pentru cei 
care Împlinesc această vârstă în cursul 
anului şcolar, până la data de 31 august 
in fiecare an, şi nu sunt şcolarizaţi, pre
cum şi pentru cei care au absolvit învă
ţământul general obligatoriu Înainte de 
Împlinirea vârstei de 16 ani şi 'nu mai 
urmează altă formă de învăţământ, se 
gestionează de Ministerul Muncii Şi Pro
tecţiei Sociale;

b) . creditele bugetare pentru (data a- 
locaţiei de stat pentru copiii rare ur
mează învăţământul general .obligatoriu,

; pentru cei care sunt înscrişi |â t unităţile 
şcolare şi intrerup temporar şcolarizarea 
din motive de sănătate* dovedite cu cer
tificat medical, precum Şi pentru copiii 
în vârstă de până la 18 ani, cate urmea
ză una din formele de învăţământ pre
văzută de lege, se gestionează de Minis
terul învăţământului. '

■ Drepturile prevăzute de Legea nr. 
61/1993 se achită de unităţile de Învăţă
mânt titularilor sau reprezentanţilor le
gali ai acestora, după prezentarea acte
lor doveditoare privind stabilirea aloca
ţiei de stat pentru copii şi confirmarea 
Încetării plăţii de către altă instituţie.

c) creditele bugetare pentru plata a- 
i locaţiei de stat pentru copiii care ur
mează o formă de învăţământ din siţb- 
ordinea altor organe ale administraţiei 
de stat, inclusiv militare, se gestionează, 
după caz, de către ministerele şi alte 
organe centrale de stat care au în sub- 
ordine aceste şcoli.

(2) Alocaţia de stat pentru copiii 
handicapaţi, precum şl pentru . copiii 
care, până la Împlinirea vârstei de 16 
ani au contractat o invaliditate înca
drată în gr. I sau II, se plăteşte de către 
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi, 
adin fondul de risc şi de accident consti
tuit potrivit Legii nr. 53/1992, privind 
protecţia specială a persoanelor handi
capate, în cuantum majorat cu 100 la 
sută.

Art 2(1) Cererile pentru stabilirea a- 
locaţiei de stat pentru copii şi actele din . 
care rezultă îndeplinirea condiţiilor le
gale de acordare a acestui drept se de
pun după cum urmează:

a) la consiliile locale comunale, oră
şeneşti» municipale sau ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, unde au domi
ciliul sau reşedinţa, după caz, reprezen
tanţii legali pentru copiii prevăzuţi la 
art. 1, alin. (1), lit. a ;

■ >b) ltf unităţile şcolare Unde sunt în
scrişi copiii prevăzuţi la art. I* alin (1),. 
lit., b şi c ;

c) la inspectoratele teritoriale de stat 
pentru handicapaţi» pentru copiii prevă
zuţi ia art. 1, alin. (2). '

-• (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1),

care primesc documentele pentru stabi
lirea dreptului la alocaţia de . stat pentru 
copii, au obligaţia să aplice ştampila 
proprie pe versoul originalului certifica
tului -de naştere.

(3) In cazurile prevăzute la alin.. (2), 
stabilirea şi plata în continuare a drep
turilor de alocaţie se aprobă pe bara 
dovezii încetării plăţii dp către Institu
ţia care a efectuat anterior plata.

(4) Consiliile locale, ' comunale, oră
şeneşti, municipale şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti depun, lunar, ce
rerile înregistrate la direcţiile judeţene 
de muncă şi protecţie socială, respectiv 
la Direcţia Generală de Muncă şi Pro
tecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) se 
aprobă, după caz, de către directorul -Di
recţiei Judeţene de Muncă şi Protecţie 
Socială, directorul sau comandantul uni
tăţii şcolare sau inspectorul-şef al Inspec
toratului Teritorial de Stat pentru Han
dicapaţi ; după aprobare, documentele 
care atestă dreptul la încasarea alocaţiei 
de stat pentru copii se transmit titulari
lor prin organele prevăzute la alin. (1).

Art. 3(1) In vederea efectuării plăţi
lor, ordonatorii principali de credite pot 
încheia convenţii cu instituţii financiar- 
bancare, prin care să stabilească instru
mentele de plată şi modalităţile de de
contare,

(2) Plata alocaţiei de stat pentru co
piii prevăzuţi la art 1, alin. (1), lit. b 
se face de către unităţile de învăţământ 
unde aceştia sunt înscrişi prin conturi 
personale deschise la BANC . POST S.A., 
în baza convenţiei stabilite intre Minis
terul învăţământului şi societatea comer
cială respectivă.

(3) Plata alocaţiei' de stat pentru co
piii handicapaţi se face prin oficiile poş
tale. ■!-- • ' .

Art, 4(1) In vederea " efectuării opera
ţiilor privind stabilirea drepturilor la 
alocaţia de stat penţru copai şi plata a- 
cestora, numărul de posturi pentru Mi
nisterul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
unităţile subordonate se suplimentează cu 
172 posturi. Repartizarea posturilor pen
tru fiecare direcţie judeţeană de muncă 
şi protecţie socială se face prin Ordin al 
ministrului muncii şl protecţie! sociale.

(2) Se suplimentează eu 2 posturi nu
mărul de personal al Ministerului învă
ţământului şi cu 41 .posturi numărul de 
personal prevăzut pentm inspectoratele 
şcolare judeţene.

Ari. 5. Se autorizează Ministerul Fi
nanţelor să ţedistiiibttie fondurile nece
sare pentru -plata, alocaţiei de stat pen
tru copii în anul 1Ş93, corespunzător pre
vederilor art.- 1.

Ari. 6. Se recomandă consiliilor ju
deţene şi Consiliului local al Munici
piului Bucureşti să sprijine direcţiile de 
muncă şi protecţie socială, pentru asigu
rarea spaţiilor necesare arhivării docu
mentelor şi desfăşurării activităţii pen 
tru stabilirea şi. punerea în plată a. alo
caţiei de stat pentru copii.

Art. 7. Ministerele şl celelalte orgâne 
-centrale de stat cu atribuţii'In'stabili
rea şi plata alocaţiei de stat pentru co
pii, cu avizul Ministerului Finanţelor, 
pot emite norme metodologice privind a- 
plicarea prezentei hotărâri.

Sâptâmâna 15 — 21 noiembrie 1993

B E R B E C
Veţi avea nevoie de îmbărbătare, da 

un confident. Mici necazuri cu fondurile 
dv. personale. E bine să nu daţi în vi
leag planurile societăţii şi ale asocia
tului dv. Veşti proaste vor duce la amâ
narea călătoriei. Nelinişte, dorinţă de 
senzaţii tari. Apoi, pe prim-’ plan — pro
blemele familiale, legate de un dar, o lo
cuinţă. Hotărârea luată sâmbătă nu va fi 
bine primită de cei din jur.

T A U R
Veţi începe săptămâna plin de cele 

mai bune intenţii; nu vă asumaţi obli
gaţii suplimentare. înflorirea unei idile 
ascunse. Veţi avea sentimentul că pu
teţi face totul; poftă de lucru. Concert- 
traţl-vă asupra neînţelegerilor sentimen
tal?. Veţi scăpa de unele greutăţi finan
ciare datorită perseverenţei înnăscute. 
Efectele totalei angajări vor fi mări. Du
minică — zi încărcată, dar şi clipe de 
răgaz. - . - .

G E M E N  l
Atmosferă jovială, perspectivele fi

nanciare vor fi formidabile. Ştiri deose
bite ; e bine să menţineţi relaţii cu ci
neva influent. în problemele financiare, 
procedaţi cu diplomaţie, evitaţi investi
ţiile băneşti riscante. Atenţie la acţiuni
le de culise din anturajul dv. Joi seara 
— perspective matrimoniale pentru ne-, 
căsătoriţi. In relaţiile sentimentale — câ
teva cuvinte aspre. Atenţie, cheltuiţi prea 
mult duminică. ;

R A C
Luni, zi bună pentru un proiect fi

nanciar, bună înţelegere cu partenerul 
Excepţionale posibilităţi financiare. O oa
recare oboseală ; ştiri -confidenţiale avan
tajoase. întâlnirile cu prietenii vor acţio
na favorabil asupra stării dv de spirit. 
Evoluţie favorabilă a operaţiunilor dv 
financiare. Duminică, un optimism exa
gerat va permite evenimentelor să vă 
scape de sub control. /

L E U
Dificultăţi legate de familie. Dacă e- 

vitaţi cearta, se va reinstaura armonia. 
Vă concentraţi asupra finanţelor, apoi # 
poate demara un nou proiect profesional,p 
ajutorul colaboratorilor fiind binevenit. 
Veţi dori linişte şi singurătate. Veţi pu
tea încheia în taină o tranzacţie avanta
joasă. Sâmbătă, apatie generată de sur
menaj ; trebuie să dormiţi mult. Sigu
ranţă de sine, influenţă asupra celorlalţi. 
Prudenţă I ; seară partenerul vă poate 
„trage q^păcălealâ".

T  E C I  O A R Ă
Luni —r o. zi favorabilă iubirii; discre

ţia este o componentă a succesului. Idei 
excelente în profesie, noroc, reuşită. 
Miercuri, o zi In care astrele vă surâd. 
Neînţelegeri ,cu partenerul în priwisţa, hai
nilor. Atmosferă încordată în casă; e 
bine să nu daţi ocazia unor noi confrun
tări. Sâmbătă, zi bună sub aspect finan
ciar. Noutăţi plăcute cu privire la o că
lătorie. ■ •'

B A L A N Ţ A
Rezolvaţi-vă problemele financiare, 

încercaţi să evitaţi tensiunile cu parte
nerul. Optimismul şi încrederea în pro

priile forte vor atinge cele mai înalte 
• cote. Reuniţi să a trageţi aton ti a unei per

soane, influente.' Miercuri, ziua va de
curge agreabil. Snnteti în continuare în
tr-o nnsă bună în familie; acVuzitii reu
şite F*ti realist tn privinţa nou'ui con
tract da muncă: vor a^are întârzieri si-i 
bine să fit! nre-ătit «mfWeste. Duminică 
d:mîneata veţi fi plin de energie, apoi 
entuziasmul dv. se va diminua.'

S C O R P I O N
Astrele nu vă limitează libertatea, aşa 

, că bucuraţi-vă de viaţă. Un ajutor de la 
o persoană importantă din mediul dv. 
este mai mare decât credeţi. Apar pe 
parcurs neînţelegeri şi controverse; în
tre acestea s-ar putea să vă împliniţi 
câte b îndatorire- Seara, întâlniri priete
neşti. Sâmbătă — evenimente enervante 
acasă, certuri cu cel mai bun prieten 
pentru diferenţe de opinii în privinţa 
banilor. Duminică — entuziasm, noi con
tracte. Cei necăsătoriţi ar putea intâlni 
-unica dragoste.

s ă g e t ă t o r
Complicaţii minore la serviciu. încer

caţi să aplanaţi neînţelegerea în fami
lie, generată de o ceartă banală. Sunteţi 
neliniştit şi iritat, doriţi strălucire şi va
riaţie ; păstraţi-vă calmul. Casa şi fami
lia vă oferă bucurii. Planurile de sârbă 
tori vor fi acceptate. Vineri, configuraţia 
astrelor are excelentă influenţă asupra 
veniturilor. O persoană importantă care 
vă sprijină se va dovedi utilă. Şansa 
Unei investiţii favorabile apare' în timp 

'■scurt; . -
C A P R I C O R N

Provocări din partea unei persoane • 
veţi dezlănţui o adevărată furtună. O 
convenţie financiară cu o persoană ener
gică. Greutăţi în aplicarea unui proiect. 
Inăbuşiţi-vă înclinaţia de a acorda aten
ţie inutilă unor amănunte imaginare. 
Proiecte de distracţii. Entuziasmul vă 
sporeşte Odată cu week-endul. E posibil 
să începeţi un nou capitol în cariera dv. 
înfăţişaţi-vă ideile in lumina favorabilă, 
dar faceţi-o subtil

V Ă R S A T  O R
Vă veţi modifica planurile; preocu

pări legate de noile modificări privind 
cariera dv. Siguranţă de sine foarte pu
ternică. Feriţi-vă de un optimism exage  ̂
rat. O evoluţie interesantă a cunoştinţe
lor vă poate influenţa afacerile. Vineri; 
in momentul in care veţi avea chef să 
plecaţi, vă va reţine o acţiune in favoa
rea unui prieten. Problema banilor — 
pe primul plan. Feriţi-vă de cheltuieli 
exagerat?, ocupaţi-vă de sănătate, de ca
litatea produselor consumate.

P E Ş T I
hfu forţaţi lucrurile pentru a obţine 

efectul dorit; fiţi natural. O dupâ-amia- 
ză de marţi, acasă, obositoare. Nu Vă 
faceţi iluzii că cineva vâ‘-rezolva proble
mele în locul dv. Urmează neînţelegeri 
cu colegii, o dispută .cu superiorul. Vă 
va întrista o mică lovitură financiară. 
Planul unei călătorii; ajutaţi-vă organis
mul cu un regim alimentar bogat în vi
tamine, întâlnirea planificată sâmbătă 
nu va avea loc, veţjl putea oferi mal 
mult timp familiei.

Despre morţi se "cere 
vorbit numai de bine.

; Aşa este, dar cazul petre
cut într-o mape comună 
din judeţ — este vorba 
de Geoagiu — a intrigat 
foarte multă lume şi, ini
ţial, nimeni nu a înţeles 
motivaţia gestului lui 
I. R., contabil la consi
liul local, , care s-a spân
zurat în luna iulie a.c. 
Sinucigaşul n-a lăsat' ni
mic scris — cum se în
tâmplă în astfel de ca
zuri — şi nimeni n-a bă- , 
nuit a avea un motiv al 
gestului său. In familie „ 
nu s-au ivit evenimente 
deosebite, la serviciu nu 
s-au sesizat întâmplări

ieşite din comun. Nu 
vrem să maculăm memo
ria dispărutului, dar-niş
te lucruri se cer spuse 
pentru anihilarea unor 
zvonuri ce nu au bază 
reală.

După dispariţia din via
ţă a Iui I. R. Prefectura 
judeţeană a trimis' la 
Geoagiu o echipă dg_ con
trol financiar pentru 1 o 
verificare foarte amănun
ţită. S-a luat fiecare act 
contabil, dispoziţiile de 
plafă,' chitanţele ş.a. Aşa

s-a conturat încet-încet 
motivul care l-a îndem
nat, probabil, pe fostul 
contabil să-şi scurteze 
zilele.' ■ '■'

Comisia a constatat că, 
prin dispoziţii de plată, 
contabilul consiliului lo
cal a ridicat de la ma
gazinul universal din lo
calitate o mulţime de 
materiale. Iată ce: 195
saci de ciment, 245 'saci 
cu var, 140 kg de cuie, 15 
broaşte pentru uşi, 3 lus
tre, 49 tuburi neon ş.a.

Le-a luat, din. upitatea 
unde lucrează dna Mari- 
oara Bardan. La ce i-o 
fi trebuit şi ce-a făcut 
cu ele 7 Nu se ştie, iar 
dna M. B. susţine că nici 
dânsa nu are ştiinţă. Aşa 
să fie oare 7 Greu de 
clezut. .

Valoarea totală a bunu
rilor luate pe această cale 
se ridică la 54 400 lei. La 
respectiva sumă se adau
gă 108 000 lei pe care 
I. R. i-a adunat de la oa
menii care vo4au să-şi

' introducă gazai metan şi 
care bani au dispărut, 
de asemenea, nu se ştie 
unde. v

Faptul este fapt şl nu 
poate fi neglijat, insă 
suma nu era cine ştie ce 
de mare şi nu merita ca 
omul să-şi pună capăt 
vieţii. Ea putea fi re
cuperată şi lucrurile nu 
ar fi devenit o tragedie. 
Se vede însă că pe dis
părut l-a marcat foarte 
tare ceea ce a săvârşit,

iar sutele de mii de lei 
trebuie recuperate. De 
la cine? De la urmaşi 
cară, pe lângă durerea că 
au rămas fără tată, vor 
trebui să retufneze ba
nii. Înclinăm însă să 
ixq alăturăm ideii dlul 
Cornel Igna, primarul co
munei, conform căreia 
nici dna de la magazinul 
universal' nu poate scăpa 
fără să fie întrebată de 
parchet mai multe. Poate 
eă dânsa ştie ceva ce n-a 
aflat nimeni şl ar fi bine 
să fie cunoscut, întrucât 
adevărul trebuie să iasă 
In Întregime la suprafaţă.

TRAIAN BONDOB



BANCA „DACIA FELIX“ S.A. CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEV A

A N U N  Ţ A
Nivelul dobânzilor la depozitele în valută, 
începând cu data de 1 noiembrie 1993:

FELUL VALUTEI '• -• Z' Termen
Vedere3 luni 6 luni 9 luni 1 an

DOLARI S.UJV. USD 44 5 54 6 34
MARCA GERMANA DEM 74 8 84 : 7
FRANCI FRANCEZI FRF 84 9 94 10 8
FRANCI ELVEŢIENI CHF 54 6 *5 7:/' - ' 5 ".
LIRE STERLINE GBP 74 8 84 9 7 *
ALTE VALUTE 4,5 5 54 • 6 3,5

Pentru depozitele retrase înainte de scadenţă, se va bonifica pentru întreaga 
sumă o dobândă egală cu dobânda pentru disponibilităţile la vedere.

— Se furnizează informaţii privind 'cursurile valutare practicate anterior.
— Se verifică autenticitatea bancnotelor în valută străină.
— Se acordă credite în valută. . ' r- ;
— Se efectuează operaţiuni de schimb valutar.

i CURSUL VALUTAR, VALABIL LA DATA DE 10.11.1993 :

Denumirea valutei Curs cump. Comision
DOLAR USA 
MARCA GERMANA

1575
980

Curs vânz. Comision

1650 10%
1025 *■ io% ,

CASA v
DE CULTURA 

A MUNICIPIULUI 
DEVA

A N U N Ţ Ă

începând cu datai 
de' 10.XI.1993, oferă ■ 
tuturor agenţilor e-j 
conomici şl persoane-1 
lor particulare:

T O  M BO LA

© multiplicări 
cumentaţii

do-

© xeroxat acte de; 
tot felul, cu. posi
bilităţi .de măriri 
sau micşorări

•  servicii fax.
Program zilnic, mai; 

puţin duminica.
vwwwwwvwww

„ARMA FATALA"
Filmul american cu cel mai mare succes de 

public în acest an, „ARMA FATALA-, rulează 
pe ecranele cinematografelor din judeţul 'Hu
nedoara, după cum urmează:

► 11—14.il/93 Deva ; • 15—17.11/93 Orăş- 
tie ; • 22—28.11/93 Flacăra — Hunedoara; 
29.11 — 5.12/93 Parâng — Petroşani; • 6—8. 
12/93 Lupeni; • 9—12.12/93 Vulcan; • 16— 
19.12.* *93 Brad. (1060544)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRIŞUL" S.A. BRAD 

Anunţă că licitaţia programată pentru ziua 
de 25 noiembrie 1993 se va ţine in ziua de 29 
noiembrie 1993, ora 8, la sediul societăţii.

S.C. NISTOR S.N.C. SIMERIA 
Vă oferă, la cele mai avantajoase preţuri: 
© PARCHET din fag şi stejar, uscat. 
Informaţii Simeria, telefon 661296. <.

: (io6054i)

SOC. CQM. „STIL" S.B.L. TIMIŞOARA f 
Complex Dâmboviţa, tel./fax: 096/152600 î 
Vinde en-gros următoarele produse: j
ARTICOLE PORŢELAN IMPORT CHINA 

 ̂ •  decor „Bob de orez- : holuri, farfurii,
servicii de cafea, ceai 

© platouri decorative :
© vaze,
© figurine (peste 50 modele).
Căutăm distribuitori pentru judeţul Hune 

doara.
Ş Orar : luni ■— vineri, între 9—17.

(106478)?

* Actualităţi; 2340 Recital Kylie Minoguer
24.00 Insomniile românului.

PROGRAMUL II: y.00 CFI; 14,00
Actualităţi; 14,10 Compozitori americani; 
15,05. Jazz-magazin; 16.00 TVE Interna
tional; 16,30 Desene animate; 17,00 Film 
serial: „TECX" (4); 18.00 Magazin eco
nomic; 20.00 Concert' simfonic; 21.00 
TVM •  Mesager; 21,30 Limbi străine i 
franceză (reluare); 22,00 TV5 Europe; 22,30 
Credo.

. '  MIERCURI, 17 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I:  7,00 TVM •  -Tele- 
matinal; 1040 Actualităţi; 10,0Ş ţ Calen
dar ; 10,30 Limbi străine (engleză); 11.00 
B triera numerelor 16), 1140-CuIorile Fran
ţei; 12,30 1001 audiţii; 13.30 Desene ani
mate; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR la ţi;
15.00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Magazin 
sportiv; 16,45 Actualităţi; 17,00 Amfitea
tru; 17.56 Medicina, pentru toţi; 18,15 Te
zaur ;> 19,00 Studioul economic; 19.30 De-

• sene animate; ŞO.OO Actualităţi; 20,40 
Ce-i de făcut?; 21,10 Fotbal: Ţara Ga
lilor — România, in preliminariile Cam
pionatului Mondial; 23,00 Film serial: 
„Soţul ambasadoare?* (7); 24,00 Actuali
tăţi; 0,20 Poesis.

PROGRAMUL 11: 13.00 CFI; 14.00
Actualităţi; 14,10 Călătorind prin Ameri
ca; 15,00 Reluarea emisiunii Întâlnirea 
de la miezul nopţii din 12 noiembrie;
16.00 TVE Internacional; 16,30 Desene a- 
nimate; 17,00 Interferenţe; 1,8,30 Emisiune 
in limba maghiară; 20.00 VirfeO-satelit;
21.00 TVM •  Mesager; 21,30 Limbi străi
ne: englţzâ (reluare); 22.00 TV5 Europe: 
22,30 Teatru TV: „Weekend de adio" de 
D. W. Home şi Sauvajon.

JOI, 18 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM * Tele- 
matinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calen
dar: 10.30 Limbi străine: germană; 11,00 
Călătorii; 1U 0  Film serial: „Maguy" ;
1230 1001 audiţii; 1330 Desene animate ;
14.00 Actualităţi ; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 
TVR Cluj-Napoca; 16,00 Reportaj econo
mic; 1630 Cronogralii; 16,45 Actualităţi;

I »
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f DIRECŢIA GENERALĂ î
* PENTRU AGRICULTURA Şl ALIMENTAŢIE i
f HUNEDOARA-DEVA J I
* Organizează concurs, in data de 23 noiem-j,
(brie 1993, pentru ocuparea postului de i
* © Inspector specialitate — inginer agronom J 
1 cu o vechime în funcţie de minim 5 ani.i
* Tematica şi relaţii suplimentare Ia telefon!
T 618555 — serviciul personaL (DP)i
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Recent a avut loc extragerea chitanţelor câşti- I 
gătoare Ia Tombola Vitalis. Iată lista fericiţilor câş- î 
ligători : ■ I

PUNCTUL DE LUCRU HAŢEG ;
•  TELEVIZORUL COLOR — chitanţa nr. 91401

— Fecior Alexandru, Vulcan. *
© CATE 10 000 lE I — chitanţele nr. 14372 — I 

Givelea Niculae, Hăţeg; 3078 — Ursaru Gheorghiţă. J 
Peştiş; 18423 — Deaconu Adela, Bălceşti, Vâlcea; |  
3350 — Covrig Leon, Vulcan ; 7995 — Boşa Steluţa, I 
Lupeni; 8214 — Niţă Niculae, Petroşani; 9997 — î 
Cic Petru, Petroşani; 15236 —’ Manta Maria, Lupeni; |  
1326 — Codres Vergii, Hunedoara; 7932 — Gheţan » 
Ifrim «Petrila. ■: ■ I

PUNCTUL DE LUCRU PETROŞANI !
•  TELEVIZORUL COLOR — chitanţa nr. 210721

— Cazan Despina, Vulcan; K
•  CATE 10 000 LEI — chitanţele nr. 16504 — Bă- |

răgâu Ion, Vulcan ; 23920 — Baldovin Nicaiiţa, Tg. * 
Jiu ; 12645 — Ştefoni Axente, Haţeg; 18 223 — Crişan J 
Vasile, Vulcan ; 20 007 —> Remete losif, petroşani;! 
65419'— Popan Elena, Petroşani; 9611 Bordeuş * 
Mihai, Petroşani; 47348 — Tom şa Antoaneta, Petro-* 
şani; 65858 — Jitaru Ioana, Petroşani ; 4373 — Dă- | 
năiaţă Viorica, Bumbeştl Jiu, Gorj. , •

☆  " ■ I
Peste trej luni va avea loc o nouă extragere la * 

Tombola Vitafis.

%
IS.C. COMSER S.R.L. * 

cu sediul în Hunedoara, bdul Traian, nr. 49 
•  Vinde case de marcat SAMSUNG cu | 

TVA, model omologat. - . |
Relaţii lă tei. 095/716915, 716551, 716744.1 

fax 716/73. (833)j
/ —— *•-—/ ■ ■ - y- ;

IPATRONATUL ROMAN U.E.R.I.P.
, FILIALA DEVA • 7

Organizează: ' '  . |-
© Curs dg contabilitate >— marketing, cu» 

durata 3 luni, in zilele de vineri si sâm- | 
bătă ' j

© limba germană (pentru cei ce doresc să I 
■ lucreze în străinătate). ,

înscrierile şi informaţiile la sediul Filialei J 
j U.E.R.I.P. Deva, str. Şaguna 2, tel. 611339, iar j 
'pentru Hunedoara, la tel. 724492 — domnul; 
| Fara Matei. Pentru Orăştie, la Liceul de Chi- I 
* m*e. . ,
| Cursurile încep la data de 19 nov. 1993. |

■ r.  . .-.-AVA

LUNI, 15 NOIEMBRIE g

PROGRAMUL 1: 13,00 Calendar; 13,30 
Desene animate;, 14,00 Actua itâţi; 14,10 :- 
TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,15 
Civilizaţia montană; 16,45 Actualităţi; 17,00 
Emisiune in limba maghiară; 18.35 Por
tativul preferinţelor muzicale; 19,05 Clio; 
19-35 Desene animate; 20,00 Actualităţi ; 
20,15 De tuni până luni; 21,20 Inelul cu 
briliant — producţie a Televiziunii Ro- , 
mâne, serial în 4 episoade (1); 22.20' ln-'

- terpreţi îndrăgiţi; 22,35 Noi frontiere; 
-2340 Actualităţi; 23,40 Repriza a treia.

PROGRAMUL I I : 14.00 Actualităţi . 
14,10 Splendoarea mogulilor (1); 1640
Repere etno-folclorice; 1640 TVE Tnler- 
nacional; 1640 Film serial: „Oshin* (13)7 
1740 ' Veniţi cu noi pe programul doi h  - 
2640 Vidco-satelit; 21,00 TVM .• Mesa
ger; 2140 Limbi străine: engleză ameri
cană; 22,00 TV5 Europe; 2240 Film se- 

' riali „Navarro".
W ■ ‘ 5 ' :V>'\

MARTI. 16 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1: 740 TVM •  Tele- 
matinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calen
dar; 1040 Limbi străine (franceză); 11,00 
Vtdeo-Iexicon; 1140 Lumină din lumină 
(reluare); 12,30 1001 audiţii; 13,30 Desene 
animate; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16.00 Arte 
vizuale; 1640 Povestea vorbei; 16,45 Ac
tualităţi; 1740 Convieţuiri-magazin; 18,00 
Pariaţi pe campion!; 1840 Mari ansam- 

, Muri folclorice; 19.00 Cultura în lume; 
1940 Desene animate; 20,00 Actualităţi; 
20.45 Ce-i de făcut ? ; 21,15 Tetecinema- 
teca: „Dezvăluirea" (SUA, 1954); 23.15

1746 Repere transilvane; 1740 Repere 
moldave; 18,00 Păţi în faţă ; 19,00 Gong!; 
1940 Desene animate; 20,00 Actualităţi; 
20,45 Studioul economic; 21,15 Film se- 
rial: „Dalia*" (285); 22,15 Lege şi... fără- 
delege; 2240 Alfa şi Omega; 23,15 Ac
tualităţi ; 2345 Meridianele dansului.

PROGRAMUL II : 13,00 CFI; 1440
Actualităţi; 14,10 Vântul şi mareea ; 15,05 
Tezaur; 1640 TVE Internacional; 1640 
Desene animate: 1740 Ceaiul de la ora 5; 
1940 Emisiune in' limba germană; 20,00 
Video-satelit; 21,00 TVM •  Mesager; 2140 
Limbi străine (germană); 22,00 TV5 Eu
rope; 2245 Film artistic: „Pintea“ (ro
mânesc, 1976).

VINERI. 19 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1: 7.00 TVM •  Teie- 
mâtinal; 10,00 Actualităţi; 10.05 Calen
dar; 1Q.30 Limbi străine (engleză ameri
cană); 1140 Curcubeu; 1140 Preşedinţii 
progresului; 1240 1001 audiţii; 13,30 De
sene animate; 1440 .Actualităţi; 14,10.
TVR Iaşi; 1540 TVR CIuj-N ipoea; 16,00 
Formula 3; 1640 Tradiţii; 16,45 Actua
lităţi; 17,00 Emisiune în limba germană; 
18.00 Pro Patria; 19,00 Film serial: „Ed- 
ward şl Mrs. Simpson" (3); 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Viaţa parlamentară; 21,15 
Reflecţii rutiere; 21,30 Film artistic: „Re
chinul" (SUA, 1969); 2345 Actualităţi;
23,25 Simpozion; 0,20 întâlnirea de la 
miedul nopţii; 1,10 Jazz-fan.

PROGRAMUL I I : 13,00 CFI 14.00
Actualităţi; 14,10 Video-satelit: 15.05 Mu
zica e viaţa mea!: 15,30 Varietăţi inter
naţionale; 16,00 TVE Internacional: 16.30 
Desene' animate; 17.00 Arena; 19.00 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 
TVM ■  Mesager; 21,30 De lin^ua latina; 
21,50 Poesis; 22.00 TV5 Europe; 2240 Vi
deo-satelit; 2340 Generaţia mea.

SAMBATA, 20 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I:  8,00 Bună diminea
ţa» de la Cluj-Napoca; 940 Calendar; 
9,10 Şapte note fermecate; 10.00 Film 
serial: „Maria-Mirabela" (1); 10,30 Gim
nastica minţ!i: 11 00 Bonimen'ar ştiin-
fifSii* H QA \ 7 t a i n  naliniiloî* 19 QA 101)1

audiţii; 1340 Curat-murdar!; 14,1)0 Ac
tualităţi; 1440 Ora 25 — Tranzit TV:
•  Magazin -Cine-TV •  A cânta-câutare (1)
•  Melodie < olteneşti •  Sport •  Film do
cumentar: Secolul „Nobel" (3) •  Topul 
muzical european •  Caragiale •  Albano 
şi Romina Power (2) •  Mapamond •  Film 
serial: „Beverly Hilis, 96210“ (2); 19,15 
Teleenciclopedi.i; 20,00 Actualităţi; 20,45 
Editorialul săptămânii; 20,55 Film serial: 
„Dallas" (286); 2140 Săptămâna sportivă; 
22,10 Antologia umorului românesc; 23,10 
Actualităţi; 23,30 Film sşrialr „Hunter" 
(SUA, 1984) (1); 1,10 Rock ’93.

. PROGRAMUL II : 1340 Video-satelit;
14.00 Actualităţi; 14,(0 Tu Thor Heyj>r-
dahl pe urmele incaşilor; .15,05 Să râdem 
cu Benny Hill ! - (I) •; 16,00 TVE Interna- 
Cional; 1640 Desene animate; 1740 Stu
dioul de literatură; 18,00 Tradiţii; 18,20 
Buiia invenţiilor; 19,0) Convieţui -i-ma- 
gazin; 20,00. Video-satelit: 20,30 Intre noi, 
complexaţii;; 21/0 TVM •  Mesager;- 
2140 Divertisment internaţional ; 22.00
TV5 Europe: 22:30 TurnUl de fildeş; 23 00 
Oraşe şi, civilizaţii; 23,30 Pro memoria.

DUMINICA. 21 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 8,00 Bună diminea
ţa ! 900 Calendar; 9.10 Arlechine; “ 10,00 
Film serial: „Maria-Mirabela" (2); 10.30
Lumină diH lumină; 11,45 Viaţa satului ; 
1340 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare; 13/0 Pompierii vă in
formează I ; 13,30 Atlas ; 14,00- Actuali
tăţi ; 14,10 Poşta TV ; 14,20 Video; scor
pion magazin; 17/0* Film serial SF î 
„Ster Trek“ (10); 18/0 Spectacolul lumii; 
19,20 Robip"o; 20,00, A ctu ilităţi ; 20.45
Filnf artistic: „Gemene" 'An^lia-Franţa. 
T992); 2240 Duminica sportivă; 22,40
Maeştri ai cântului coral; 23,40 Actuali
tăţi; 24.00 Pe ultima sută de metri. 

PROGRAMUL I I ; 13,00 Video-satelit;
14.00 Actualităţi;: 14,10 Riviera magazin;
15.00 De drag, de dor şi de veselie; 16.00 
TVE Internacional; 16.30 Desene anima
te; 17,00 Serată TV; 20,00 Video-satelit;
21.00 TVM •  Mesager; 2140 Video-sate- 
Ht; 22 00 TV5 Eu-ope; 22.30 Hollywood 
-Rock in concert; 23,00 La puterea a doua.
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m Cuinpă r;un maşină 
transport 1.5 t. până, la 3 t, 
funcţiune, 1 şpişm&ţricuJa- 
bilă, stare foarte bună. Tel. 
623207. după ora 17. .

(1060421)
•  Cumpărăm grâu, preţ 

150 lei. Tel- 619530.
{Î0GQ42J)

•  V i»V «ntaturi n* Niswp 
Chery. «n de fabiâpsţje 
1984, înmatriculat, preţ flW. 
DM negociabil. Tel. 629401.

‘ (1060426)
•  Vând casă cu grădină 

în Boholt. Informaţii Bo- 
holt, nr. 106, Opreaţi,

(1060427)
•  Vând autoSlubiţă TV 12

■.Diesel, stofe excelentă. 
Deva v . 15 D 8
sc 2 jsfi. ’3 Lângă Sala 
Sparturilor) <10 >430
. •  Vând televizor color 
Samsung, maşină de spă
lat Automatic. Deva, Mi- 
hai Viteazul, bl. 40, ap. 12 
(lângă piaţă). (10610Î2)
! « Vând formulare The 
Austria, p esc VW Golf 
£> vând ţjawn ţuică lit 1, 
Volvo 244 D. Tel, 6:?tOS6,
; (1060997)

•  Vând tractor
,1010, fabricat 1987. Albă'îu- 
Ka,' tel. 0968/27125, ' ŞmŞ 
■Ora 16. (1066846)

•  Cuswpâr Fiat Regata
avariat, cu act. TeL 728082. 
ţ &0G1014)
/ O .Vând urgent '6"tone lu-
oemâ şi fân (zona Dobra), 
preţ negociabil, Basc Re- 
mus, corn. Burjuc, tel. 140.

(1061011)
«  Vând apartament două 

tamere, atej 2, Gojdu. Tel. 
620989; d§r>ă ora 16.

(1061009)
•  Vând Dacia 1310 break, 

stare perfectă, preţ conve? 
nabil, an fabricaţie 1987, 
Deva, tel. 621585. ., (1061010)

•  Vând ladă frigorifică 
şi Ford Taunus 1,6, fabri
caţie 1979. Tel.' 626)8% s, -

(1061007)
•  Cumpăr VW Golf bfflăţs 

zîr, neînmatri e abil
va, tel. 625325....; (10610$)/

•  Vând Opel Ascona stare 
^bună Tel. 622098, zilnic.

(1061001)
•  Vând haină, căciuli

nutrie, preţ convenabil'. De
va, tel. 611623. (1059060)

•  Vând Trabant 601 şi
motor tractor. Orăştle, str. 
Oituz, 21. (Î061002)

•  Vând. Tratam 601 S 
combi, caroserie ’lmlk, mo
tor rodai. Tel 613736.

(1060991)
•  Cumpăr Dacia break 

Ungaria sau Oltcit 1991— 
1993. Tel. 641133. (1060824)

•  Vând casă, grădină,
Cristur 104, tel. 729269, du
pă ora 17. (922342)

•  Vând apartament 2—3 
camere, zona auto-moto, tel. 
720681, după ora 20.

(932322)
•  Vând televizor color

CU ' telctext şi videopla^er, 
sigilate, tel. 718030, după 
Ora 12. (922341)
. #. Vând. ©pei -Record, "în
matriculat, fabricaţie 1979, 
2500 mărci şi IAV Passat, 
neînmatriculat, 1200 mărci.

Tel. Sibiu, 092/431333, sau 
095/720957. (922331)

•  Vând Audi 105 S, cu 
piese de sch'imb. preţ 2500 
mărci, negociabil. Tel. 
712229. Intre orele ; 16.—18,

(922343)
•  Vând maşină spălat 

Alba Lux 10. Vând boiler 
15 lt.. sigilat. telefon 
623383, orele 16—22.

- (1066971)
•  Vând Ioc de casă' cu 

fundaţie. Orăştie, str, Pro- 
■ greşului, nr. 59.

t •  Cumpăr talon Renault 
— Fuego. tel. 627876.

(1060972)
•  Vând televizor Philips 

color, stereo, telecomandă,
' ladă frigorifică 300 1, con

gelator 6 sertare, videore- 
corder, frigider Arctic, insta
laţie ultraviolete Sauna. 
Tel. 612463. (1060957)

PÎERDFRI
•  Pierdut legitimaţie ne

văzători pe numele Lita 
Anica, eliberată de Asocia
ţia de nevăzători Hune
doara. O declar nulă.

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Crăcănete 
Iile, «garată de „Siderur
gica— Ţf*B»odoara. O declar 
-- iă (922339)

închirieri
e îpcţriciez apartament 

două central, De
va.- Tei. <̂ W626. (1059000)

ţM ftrrE DE * 
SERVICII

•  Transport auto cu izo
termă. Inf. telef. 625148.

.#■ Angajez vânzător am
bulant: Tel. 614138, după 
ora 16. (1060978)

•  - Efectuez transport 
marfă cu autodubă, capaci
tate 1 tonă, Deva. 616828.

' . (1060836)
•  Curs intensiv şah co

pii. De vă, Gojdu, bl. A. 
5/2, ap. .18. (1060964)

% îfectliej transport mar 
fă t<> k  tone voh T ma e, 
preţ negociabil. [616358'

; ';  •• f ' (1060968)
•  Meditez matematică 

clasele V—VIll. Tei ejOeiO.
(1061015)

•  *Ptsdau ore matematică 
şi chimie, clasele V»~X. De
va, tel. 618202.

•  , Benelux facili
tează vize pentru cum
părare . autovehicule 
toate tipurile , din 
Olanda. Tel. 611360, 
între 9—16. (1060992)

: 0  m m m .* mmm •  mmm. V mmm 0  mmm 4

m S.C. Gigi Prodcomim- 
pex SRL, distribuitor unic 
al produselor firmei Po
laroid, execută poze co
lor tip buletin sau paşa
port in numai 90 secun
de, de calitate excepţio
nală ; vinde toată gama 
de produse Polaroid (apa
rate foto, filme cplor 35 
m i i, diskete, calculator '*,« 
şi 3,25), toată gama de ca- 
sete speciale pentru apa- 
ratele Pelaroi 1 Informaţii 
tel. 095612165 sau 093/ 
624234. (1069954)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb 365 chitanţe 
Cari tas —v lunile august, 
septembriepentru' 40 000 
DM (variante) ‘Telefon 
620213. (1060965)

I INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL } 
î  PENTRU HANDICAPAŢI HUNEDOARA — I 
|  DEVA !
* Anunţă organizarea în data de 30. 11. 1993 | 
J a concursului pentru ocuparea postului de con- 1 
|  tabil. Relaţii la tel. 619451. ^ J

DIVERSE
• Solicităm 1000 DM îm

prumut pentru 4—6 luni. 
cu dobândă de 30 la suta, 
pelnnă, acte (notariat), gi
rant. Tel. 629714. •

COMEMORĂRI
‘ •  Astăzi, 13 noiembrie,
se împlinesc şase luni de 
Ic de spă ţi rea fulgerătoare 
de cel,care a fost zugrav

•  Soţia Lucreţia şi 
fiicele Crinela şi A- 
driana anunţă că în 
13 noiembrie 1993 . se 
împlinesc şase luni de 
când ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care 
a fost

ANDREI DANCIU
Comemorarea are loc 
la Biserica Ortodoxă 
din Deva. Veşnică a- 
mintim (1060953)

•  Au trecut şase 
săptămâni de‘ lacrimi 
şi dor de când ne-a 
părăsit cea mai bună 
mamă şi .bunică

ANA-MUSTEA > 
Nu te vom uita nicio
dată. Familia. (1061016)

•  Familia Şortan din Si- 
meria anunţă cu. durere eă 
sunt 6 luni, de când iubita 
ijoaştră

SIMONA,
Ia 5 ani şi 4 luni,-a intrat 
în mormânt datorită medi

cilor Todor Adriana'din Si- 
meria, Balea, Nada şi I- 
liescu de la Spitalul din 
Deva: Dumnezeu să o odih
nească în pace, iar pe cer 
vinovaţi de moartea ei şă-i 
pedepsească după fapte.

• , (1060428)
•  Se împlineşte un an 

de lacrimi şi/ dor de când 
ne-a părăsit fulgcr/ft^r mult 
iubitul nostru soţ, tată, 
frate şi cumnat

ANDREI DANCIU
Odihneşte-te în pace suflet 
bun. Maricica şi prietenii 
Nistor Elvira şi Costică.

(1060797)

SA VA ILARION
Dumnezeu să te odih

nească în pace, iar noi nu 
te vom uita niciodată.

' , (1060429)

DECESE

•  Vasile şi Ionuţ Si- 
coe mulţumesc tuturor 
acelora care au fost 
alături de familie In 
momentele încărcate de 
durere pricinuite de 
pierderea celei care a 
fost o minunată soţie 
şi mamă

ANCUŢA SICOE 
O lacrimă vie pentru 
totdeauna pe mormân- 

' tul tău. (1061019)

•  Un ultim omagiu 
colegei noastre de fa
cultate,

ANCA SICOE 
Sincere condoleanţe 

familiei îndurerate. 
Carmen Bucur, Lucia 
Dumbrăveanu, Mireea 
Humă, (1061021)

•  împietriţi de du
rere la pierderea ful
gerătoare a prietenei 
noastre dragi,

Avocat ANCUŢA 
SICOE,

exprimăm familiei in- . 
doliâte condoleanţe. 

Familia Dragoş ioan.
. „ (1060431)

.• Cu adâncă durere 
în suflet fiica Mihaela,- 
ginerele Liubomir, fiul 
Marius şi Ani. anunţă 
încetarea din viaţă a 
iubitului lor tată şi 
socru

VELICIU * IOAN 
Dumnezeu să-l odih

nească în pace!
(922340)

S.C. IMCOMEX S R L. ORAŞTIE 
Vinde en-gros şi en-detaille la cele mai mici 

preţuri: ,
•  televizoare color NEI (90 programe me

morabile), telecomandă, 3 ani garanţie, diagonala 
51 cm, eu teletoxt şi firi teletext; 1

§  frigidere, aragaze, aspiratoare şi alte 
produse electrocasnice;
> 9  case de marcat electronice „RoyaTV
, 43U M S3f )

, S.C. IMCOMEX S.R.L. ORAŞTIE 1 
angajeazA urgent

#  şef serviciu desfacere;
•  contabil şef. Cerinţe;
— studii superioare sau medii şi vechime 

de 5 ani;
•— aptitudini deosebite;
— salarizare deosebită.
Informaţii şi depunerea dosarelor — Orăş

tie, str.,Gh. Bariţiu, nr. 1. (1060539)

DIN PROGRAMUL 
EMISIUNILOR DE 

SAMBÂTA NOAPTEA 
ŞI DUMINICA 
DIMINEAŢA :

•  Agenda săptămânii
•  Sport
•  Civilizaţia rutieră /
•  Conferinţa de presă aj 

dlui Ioan Stoica, pa-i 
tronul firiaer „CAW- 
TAS“, organizată Ia 
Petroşani.,/,;

• PusLcitoie.

NOU NOU NOU N O «  f
S A B A  A C O R D A  C Â Ş T IG U R I : j

un autoturism noii'OItcit [
•  un TV color ... - I
•  un frigider. j

REGULAMENT:  «
Toţi care se înscriu la circuitul, de întrajutorare, 1 

indiferent de sunia depusă şi varianta solicitată, par-* 
ticipă Ia tragerea Ia sorţi pentru cete trei premii ce J 
le acordă „ŞABA“. |

Tragerea va avea loc în data de 23 decembrie ” 
1993, pe baza numerelor de chitanţă,; in mod public.| 

Circuitul de întrajutorare „SABA“ continuă în- - 
scrierile Ia sediu, după următorul sistem : Variantă I 
1— se depun, stime între 25 000 — 500 000 Iei, iar după ' 
60 de zile se câştigă de 4 ori. suma depusă; varianta | 
a Il-a — se depun sume între 25 000 — 500 000 Iei, iar J 
după 90 zile calendaristice se câştigă de 8 ori sumat 
depusă; varianta a III-a — se depun sume între I 
25 000 — 500 000 lei, iar după 120 zile calendaristice j 
se obţine de 12 ori suma depusă. • La toate varian-1 
tele Se percepe un comision de G la sută din suma'  
depusă. I

ATENŢIE! j
Toţi cei care s-au înscris pănă-n prezent şi ceilalţi « 

care de puri suma la circuitul de întrajutorare 
BA“, până la. 23 decembrie 1993, participă la tombolă: |  
Tombola nu afectează premierite la variantele la care * 
s-au înscris. „SABA" vă aşteaptă, zilnic, între orele | 
8—2Q, Ia sediul său. din Aradul -Nou, str. Calea Ti- « 
mişoarei (vis-a-vis de CEC). (859) I

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA |
FERMA NR. 10 ŞOIMUŞ f

. cu sediul în Şoimuş, strada Viilor 1
Vinde zilnic, între orele 9—17, la sediul j 

fermei. I
•  STRUGURI PENTRU VIN, din soiurile } 

Fetească regală şi Muscat otonel, la pre- J
ţul de 150 lei/kg 

v •  Must, 300 lei/litru. 
Relaţii la telefoanele 614318; 615125.

I

S.C. MAGIKA -  1MPEX S.R .l. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂJILOR IN  CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A  L I S
sâmbătă, 13 noiembrie, chitanţele nr. 
3695—3757 ; .
luni, 15 noiembrie  ̂chitanţele nr. 3758—I 
3783; j
marţi, 16 noiembrie, chitanţele nf. I 
3784—3811. IPrecizăm că circuitul itostru de întrajuto- j 

rare asigură câştiguri de $ ori suma depusă, j 
Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata* 

după 3 luni. |
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura"* 

din Haţeg. 1

Dete
iM S T D

l o c o  b e n e f i c i a r !

670 LE1/KO
i N d u J s i v ' m

prin v
A P L i-SO F T  S R L
D e v ă 9 t e l m
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