
ÎN  PREA JM A M Ă R E Ţ U L U I

L A  1 D EC EM B R IE

Vizitatorul care în aceste zile poposeşte* la Alba 
lulia simte pulsul accelerat al cetăţii ce se pregă
teşte pentru a întâmpina cum se cuvine evenimen
tu l epocal de la 1 Decembrie. Alba lulia confirmă 
cu fiecare oră care trece că este, pe drept guvânt, 
capitala de suflet a neamului românesc, a Româ
niei reîntregite la începutul lui Decembrie 1918. Stra
da Mihai Viteazul, şi după aceasta şi celelalte, se 
îmbracă In verdeaţa cetinei împodobite cu eşarfe şl 
steaguri tricolore. In Parcul Eroilor a fost dezvelită 
statuia Lupa Capitolina, ridicată pe o coloană for 
mană cu capiteliu ornat cu frunze de măslin,' veche 
de aproape 2000 de ani, adusă de la Muzeul Unirii. 
Lupoaica revine astfel la Alba lulia, fapt dovedit de 
un basorelief aflat în acelaşi Muzeu al Unirii. Sta
tuia este donaţia lui .Gian Franco Franccorollo şi are 
înscris pe o placă de bronz din faţa sa : „Pentru prîe_ 
tenia Allessandria — Alba lulia spre amintirea ori
ginii latine comune"- — 1 Decembrie 1918.

Şi alte momente, tot atâtea manifestări cultural- 
ştiinţifice organizate până la această dată aici, amin
tesc'de măreţul eveniment. La Muzeul Unirii s-a des
chis o impresionantă .' expoziţie documentară „75 de 
ani de la Marea Unire". In data de 23 noiepibrfe 
a.c., la Blaj» pe Câmpia Libertăţii, s-a încheiat „zbo- 
rul mântuirii noastre" : Bacău — Blaj — Alba lu lia ,1 
amintind de hotărârea din 1918 a armatei române de 
a trece Carpaţii pentru ca vrerea naţiunii să nu fie 
tulburată de nici un impediment (retragerea trupe
lor germane înfrânte, acţiuni ale administraţie^ ma
ghiare etc.), lefi, la Casa de. Cultură a sindicatelor 
s-au deschis alte două expoziţii — lina de pictură 
şi o alta cu machetele pentru Monumentul Unităţii 
Naţionale, urmând a se vernisa şl una filatelică.

Azi, 27 noiembrie, la Casa Armatei, are loc Se
siunea de comunicări ştiinţifice, dedicată aniversării 
a 75 de ani de la Marea Unire, organizată de Mi
nisterul Culturii,-Academia pomană şi Muzeul Na- 
ţîfahal ă l Unirii. î-n 30 noiembrie. Ia Cimitirul Eroi
lor, în sgmn de omagiu, se. vor depune coroane de 
flori, iar la Muzeul Unirii vor fi dezvelite douăzeci 

••de busturi, din douăzeci şi opt în total, ale persona- 
ţ Htăţilbr care au avut o contribuţie decisivă la Marea 1 
t iUnirer Ghcorghe Pop de Băseşti, Vâsile Goldiş, Ştefan ţ 
1 Cicio Pop. Silviu Dragomir' ş.a. "
j . Manifestările omagiale vor culmina îa ziua de 1 

Decembrie a.c., când se vor desfăşura după urmă
torul .program : ora . 9 — Slujba religioasă oficiată în 
Catedrala reîntregirii neamului; orele 11—12 r -  De
puneri de coroane la statuia lui Mihai Viteazul şi-Ga- 
ieria de busturi ale personalităţilor Unirii, după care 
va avea loc defilarea,; gărzii de onoare militare con
stituită cu acest prilej ; orele 12—12,45 — Adunarea 
Naţională din faţa Catedralei reîntregirii, pe turnOl 
căreia s-a ridicat un imens tricolori precum şi cu
vântul oficialităţilor; orele 13—14 — Festivitatea 
predării credenţiohăleîor şi sosirea ştafetelor sportive 
ale provinciilor româneşti în Sala Unirii; orele 14— 
18,30 — Spectacol in  aer liber cu formaţii artistice 
şi interpreţi din întreaga ţară; orele 18,30—19 — Joc 
de artificii. Hora Unirii în Parcul „Cetate".

Veniţi români, la Alba lulia !
DUMITRU GHEONEA, 
MINEL BODEA

SAMBAt A, 27 
NOIEMBRIE

•  Au trecut 330 de zile 
din an; a» mai rămas 35;

•  1818. S-a născut Â- 
RON PUMNUL (ro. 186®. 
lingvist şl .filolog, profe
sor al lui M. Eminesctl la 
Cernătaţi;

$ 1885, S-a născut LI- 
VIU REBREÂNU (m. 
1944), scriitor; Nuvele de 
atmosferă şl observaţie 
socială („Golanii", „Răfu

iala") sau tragice: („Ca
tastrofa", „Iţic, Strul dez 
zertor"). Un excelent ro
mancier: „Ion", „Răscoa
la , '„Pădurea spânzuraţi
lor", „Adam şi Eva", „Go
rila", „Crăişorul", .Amân
doi"; Comedii de mora
vuri: „Cadrilul", „Plicul", 
„Apostolii";

•  1887. S-a născut PETRE 
ISPIRESCU (m. 1930), fol
clorist, povestitor de marc 
talent, scriitor, tipograf;

* c1924, IŞ-a născut NI- 
NA CASSIAN, scriitoare. 
Volume de poezii, proză, 
literatură pentru copii, 
traduceri;

DUMINICA, 28 
NOIEMBRIE

fT Au trecut 331 de zile 
din an; a“  mai rămas 34;

e  1940. Ă murit NI- 
CPLAE IORGA (n. 1871), 
istoric, scriitor şi om po
litic. A publicat „Studii 
şi documente cu privire 
la istoria românilor", 31 
voi.; Monografii şi sîn-> 
teze; documente istorice: 
lucrări de istorie şi cri
tică literară. E editat şi 
condus ziare şi reviste; 
Intre anii 1931—1932 —
prim-ministru. S-a situat 
pe poziţii antihitleriste.

In noiembrie 
asasinat de legi.
LUNI, 29 NenEM4

•  fiu trecut 332 zile di 
an; au mâi rămas 33;

•  1797. S-a discut GAE- t
TANO DONIZETTI (m. ’
1848), coftpozitor italian; 1

•  1852. A murit, la Pa- l
lermo, NICOLAE BAL- i 
CESCU (a. 1819), om po- J 
litie, istoric, gânditor de- ) 
mocrat, scriitor. Unul din 1 
conducătorii Revoluţiei de , 
la 1848 din Ţara llotnâ- V 
ncască. I
; •  1880. S-a născut N.D. <i 
COCEA (m. 1910), scriitor j 
şi publicist; )
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In  PârcUl Eroilor din Alba lulia a fost ridicată, 
statuia Lupoaicei ca simbol ai originii noastre latine.

Foto: PAVEL LAZA

Nu e  pâine,
-e

De mai multă vreme 
locţiitorii comunei Cer. 
tej mănâncă o pâine 
atât de bună, încât 
vârstnicii, care în ctt- 

pilărie ii duceau dorul, 
spun că e „jimblă". 
Calitatea pâinii o da
torăm harnicului colec
tiv de la-brutărie, con
dus dO tânăra Sori
na. Cât de bine ar fi 
în comună dacă toţi 
şi-ar face datoria ca 
această tânără, care se 
bucură de respect şi 
recunoştinţă pentru ca
litatea pâinii noastre 
cea de toate- zilele.
(Prof. VALERIA BLAJ, 
Certe j).

MAGAZIN GENERAL. In Complexul Central din Piaţa mare a Devei a  fost 
redeschis — renovat şi modernizat — un magazin general al firmelor „Alim- 
serv" S.iţ.L., Deva şi S.C. „Agrotur" S.R.L. Şoimuş. Aprovizionat * cu o gamă bo
gată şi diversă dc produse,noul magazin îşi aşteaptă cumpărătorii. (D.G.) I

IMPORTANT PENTRU CITITORI
I '  v ■

i Reamintim că abonamentele la ziarul nos- , 
tru  pentru luna decembrie pot fi făcute până Ia ţ 
29 noiefrfbrie a-c. Preţul abonamentului: 450 lei ţ 
+  taxele poştalei. l

O

TRIŞTA CONSTATARE.
■  Viaţa îţi dă pe măsura obrăzniciei 

cu care ceri.

CONCERT CORAL „CU 
NOI ESTE DUMNEZEU"

Sâmbătă (ora 16,30) şi 
duminică (ora 12,30), la 
Catedrala Ortodoxă din 
Orăştie are loc ediţia a 
IV-a a concertului coral 
interjudeţean de muzică 
sacră „Cu noi este Dum
nezeu", organizat de In- 

. specioratul Judeţean pen
tru Cultură, Centrul Ju
deţean al Creaţiei Popu
lare, Primăria Orăştie şi 
Despărţământul local al 
Astrei. Sâmbătă va. fi 
sărbătorită • împlinirea a ■ 
125 de ani de activitate 

corului din'Orăştie, con
dus în prezent de prof. 
Ioan Popa. (M.B.)

SPECTACOLE DEDICATE 
MARII UNIRI

Luni, 29 noiembrie a.c., 
la Casa de Cultură Deva, 
are lot; spectacolul orna-

gial „Sfânta sărbătoare" 
dedicat măreţului eveni
ment de la 1 Decembrie' 
1918 la care participă cu
noscute formaţii şi inter
preţi din Deva, Orăştie, 
Brad, Dăbâca — Hăşdău, 
Boşorod. Un spectacol a- 
niversar are loc la Casa 
de Cultură din Haţeg. 
(M.B.)

MONUMENT DEDICAT 
LUI AVRAM lANCU

Marţi, 30 noiembrie a.c., 
ora 10, la Cluj-Napoea se 
dezveleşte impresionantul 
monument dedicat lui A- 
vram Iancu, marele erou 
al poporului român. Ple
carea spre Cluj se va face 
cu autobuzele, la ora 6- 
dimineaţa, de la Casa de 
Cultură. (MB.)

ALEGERI DE PRIMARI
In comunele Brănişca şj 

Veţel va avea loc, dumi
nică, 28 noiembrie a.c., al 
doilea tur de scrutin pen
tru  alegerea primarilor. 
Sunt ipvitaţi să se pre
zinte la urne toţi cetăţenii 
cu drept de vot şi să op
teze pentru unul dintre 
candidaţii la funcţia su* 
premă în cele două loca
lităţi. Menţionăm că va 
fi declarat câştigător a- 
cela dintre candidaţi care ■ 
va întruni cel mai mare 
număr de voturi. (Tr.B.) 
E FRIG, DAR FOTBAL 

SE JOACA
HUNEDOARA. Cor vi

nul primeşte replica Ji
ului Petroşani. întâlnirile 
dintre cele două formaţii, 
de-a lungul timpului, au 
dat întotdeauna loc la

dispute aprige, de multe 
ori foarte antrenante. Hu- 
nedorenii vor să-şi ia re
vanşa după usturătorul 
scor înregistrat în cam
pionatul trecut, dar după 
un meci ţ  bun, care să 
placă suporterilor,

ÎN DIVIZIA-C, partide 
disputate se anunţă pen
tru spectatorii din Te- 
liuc (Minerul — Minerul 
Certej); Hunedoara, unde 
Constructorul va juca cu 
A.S.A. Aurul Brad; Si- 
meria (C.F.R. — Metalul 
Crişcior), dar şi la Ghe- 
lari, unde se deplasează 
Haber Haţeg. La Călan 
cei care'iau drumul spre 
stadion pot vedea la lu
cru pe favoriţii lor cu 
Dacia Orăştie. Sperăm ca 

-spectatorii să se încăl
zească cât de cât la tem
peratura creată de fot
balişti în faţa porţilor, 
că natura nu e prea dar
nică în acest sfârşit de 
noiembrie. (S.C.)
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O ciudată stare de aşteptare
A se strânge laolaltă, la 

un sfat, oameni cu respon
sabilităţi asemănătoare este 
ceva foarte normal. Intr-o 
asemene* adunare, laolaltă 
s-au aflat nu de mult pri
marii comunelor, oraşelor 
şi municipiilor judeţului, 
convocaţi într-un asemenea 
cadru de Prefectura jude
ţului. Erau în acel con
clav, aşa după cum s-au 
desluşit lucrurile după a- 
legeriie locale din febru
arie 1992, primari repre. 
zentând partidul de guver
nământ, dar şi tot spectrul 
politic ce alcătuieşte as
tăzi coaliţia sau opoziţia 
parlamentară. La urma -ur
melor,, o adunare într-o a - ' 
semenea alcătuire se poa
te asemui unui miniparia- 
ment local dacă avem în 
vedere multitudine., pro
blemelor ce se pUn în dis
cuţie cu acest prilej.

Mi-a fost dat să ascult 
multe dureri înăbuşite la 
acea adunare a primari-' 
lo r ; înăbuşite de nepu
tinţă. Dar şi multe co
pilării a trebuit să ascult. 
Una este să prezinţi la un 
asemenea nivel o problemă 
ca aceea a sistării unei 
investiţii de importanţă 
pentru un întreg oraş si 
un întreg sector economic

din cauza opoziţiei irecon- 
eiliabile a proprietarilor 
terenurilor pă care urmea
ză să se desfăşoare in
vestiţia şi alta să pl&ngi pe 
umăr străin că te-ai tre
zit proprietarul unui grajd 
cu care acum nu ştii ce 
să faci, singura soluţie în
trevăzută fiind vânzarea 
lui. „Din ce se discută 
aici, îi şoptesc vecinei mele 
din stânga, o distinsă ju
ristă, astăzi funcţionar in 
administraţia de stat, se 
deduce-o ciudată stare de 
aşteptare „de sus* â rezol
vărilor*. „Ba, zice vecina 
m ea,. e mai curând o sta
re de infirmitate. Oamenii 
aceştia par a fi uitat că 
ei sunt aleşii obştii, aleşi
nominal*.

M-a urmărit mult timp 
această remarcă. N-am a- 
vut argumente pentru a o 
contrazice. După ** modul 
cum înţeleg unii primari 
lucrurile, rezolvarea pro
blemelor eu care ei se con
fruntă in oraşul sau co
muna unde au fost aleşi, 
trebuie să vină de la eşa
loanele superioare: consiliu 
judeţean, prefectură, gu
vern.

încă puţin şi se vor 
Împlini doi ani de cănd 
oamenii aceştia sunt, prin

Din dosarele poliţiei
. PAZNICI? NU PREA!

Organele de poliţie au retras In ultima perioadă] 
[a d m  pentru 21 de persoane încadrate ca paznici, lari
• 1051 an fpst sancţionaţi contravenţional. De remarcat?
• că 3 au test trimişi In Judecată pentru comiterea de» 
] infracţiuni Doi dintre ei se numesc Victorian Stoianţ 
t şi COrnel Muntean -r  foşti paznici la S.C. JSidermet*! 
f SA . Căi an. tn loc să aibă grijă de bunurile societăţii, J 
ÎM I s-au Apucat intr-o noapte să fure vopsea. U  s-ou,
• întocmit dosare penale pentru furt calificat fin dauna J 
> avutului public.

STRIGAT IN  NOAPTE

i Noapte s-o tăi cu,cuţitul la Hunedoara. Pe străzii
• lume puţină. Deodată, de undeva se aud strigăte de] 
; ajutor. Patrula.de poliţie aflată în zonă intră în a-1  
I Iertă. In scurt timp reuşeşte să prindă şi $3 imobili-* 
I zeze doi tâlhari, care atacaseră pe Ioan Şerban, om* 
f  de 61 de. ani. Agresorii se numesc Cornel Lukacs şl i 
[ Attila Marius, ambii din oraş. Cel agresat are cuvinte] 
Id e  mulţumire pentru cei trei poliţişti: plt. Vasilc Pu-I 
jsok, set-g. maj. Eugen Vasilcoiu şî serg. maj. Dan Ma-|
• rin. . - 1
i  _ * ?
I p e t ic u t A f u g a r u l  ]

I  i
] Nu cu multă vreme în urmă, într-o noapte un] 
•tractor umbla cam anapoda pe drumurile publice. La*
• volan era Dan Peticuţă, angajat la „Agromec" Hune-* 
] doare. Nu tractorul era de vină, ci alcoolul din capul* 
I celui ce-1 conducea. La un moment dat tractorul intră] 
’ în coliziune cu un autoturism, după care-dispare în]
• noapte. Drumul i-a fost scurt, iar tractoristul va tre-1
• bui să dea socoteală. ţ
• - t

voinţa alegătorilor, numă- 
. rul unu in localităţile lor. 
Oamenii i-au ales contând 
nu pe culoarea lor politi
că, ci pe capacitatea lor de 
a rezolva problemele ob
ştii. A te rezuma la a de
şerta pur şi simplu sacul 
cu probleme in faţa pre
fectului sau a preşedinte
lui, asta este simplu, dar 
când satul nu are pâine, 
deşi grâul se face la sat şi 
nu pe asfaltul bulevardelor 
dih oraşe, a prezenta al
tora o asemenea problemă 
ca pe ceva de nerezolvat 
de către sat, asta nu do
vedeşte ăltceva decât acea 

'ciudată stare de infirmita
te. Din păcate, despre actul 
conducerii mulţi primari 
ini ştiu decât ceea ce au 
văzut Ia predecesorii fior 
dinaintea revoluţiei. Datele 
problemelor sunt insă eu 
totul altele, mult mai pro. 
Idee pentru desfăşurarea t- 
niţiativei personale. Argu
mentul absenţei unei legi 
viabile a autonomiei -lo
cale este valabil până la 
un punct Inerţia, neprice. 
pe rea In conducere Insă 
nu pot fi scuzate la nesfâr
şit cu asemenea argument 
Dacă in toate satele tro
nează nepermis de mult pu* 
nerea tn posesie a pămăn. 
tulul sau a pădurii, ast* nu 
este in n id  un caz din 
cauza, lipsei de autonomie 
locală. In asemenea ca
zuri, acea stare de infir
mitate de. care vorbe* ve
cina mea] jurista, n-are 
decât un leac : demisia.

■ ION. CIOCXEI

la „EL FUGITIVO"
Subsemnatul, Rusu Ioan, 

lider al sindicatului „U- 
nireâ* de la S.C..,Casial*
5. A. Deva — Chişcădaga, 
am fost atacat In mod ca
lomnios în ' articolul sus
menţionat, publicat in „Cu
vântul liber" nr. 1000/'93, 
de către dL Panaite Con
stantin, exclus din sindica
tul „Unirea* fn şedinţa din
6. 10; 1993. Ulterior aceste
ia, în 15. 10, *93. , un grup 
dizident a încropit o şedinţă 
nestatutară care La pro
clamat pe dl Panaite C  li
der şi, fără nici o Împu
ternicire din partea Sin
dicatului „Unirea*, s-au 
adresat publicaţiei dvs., so- 
mându-mă să predau ştam
pila şi documentele cu care 
am plecat de la sindicat şi 
de la S.C. „Casial* S.A.

Precizez că în cursul lu. 
nii mai a.c. fiul meu era 
reoperat de ocluzie intesti
nală, în stare atât de gravă,

Încât a trebuit să-l Ve
ghez la patul de spitaL 
Situaţia a impus să cer 
un concediu fără plată de 
trei săptămâni,' pe care 
directorul S.C. „Casial* 
S. A , dl. Deae Vasile, a 
refuzat să-l aprobe. S-a 
spălat pe* mâini acordân- 
du-mi, cu adresa nr. 176/18. 
05 1993. transferul îţi inte

resul serviciului la Societatea 
comercială „Olimp* a sindi
catului „Unirea*. Conform 
acestui transfer şi procesu. 
lui — verbal al şedinţei 
consiliului de conducere al 
sindicatului „Unirea* din
7. 08. 1992, când mi s-a 
acordat funcţia de manager 
al S.C. „Olimp*, n-am fă
cut decât sâ continui o 
activitate statutară şi le
gală, ca salariat al sindi
catului.

Menţiunea din articolul 
„EL FUGITIVO*, câ orga
nele de control abilitate ar

j Preţuri mici -  clienţi mulţi j
* Astăzi nu mai poţi înţelege urcuşul preţurilor. De * 
I ia o zi la alta, de la o unitate la alta sunt diferenţe.
! Şi nu mici. Fiecare patron face cum n  taie capul? 
j Exemplu: La bufetul ,JRoco“ din Piaţa CentralăLUI |

__ a  Devei consumatorii sunt serviţi cu 100 ml vodcă la I 
î  preţul de 250 lei, 100 ml rom la acelaşi preţ. Am in- J 
I cercat şi la unitatea „Non-Stop* (peste drum de Tipo- |  
[  grafie). 500 lei pentru 100 nu de vodcă românească. • 
|  Preţ dublul Oare cum li posibil? I
* — La unitatea pe care o conduc, bufetul „Roco* *
I din Piaţa Centrală, aplic cele mai mici preţuri — ne ■  
» spunea dl Mihai Chircuiescu, patronul unităţii. Dacă J 
1 am pretori mici am-clienţi mulţi. Câştigul este şi ai • 
;  dumnealor şi al nostru. La mine unitatea este plină I 
|  mereu. Servim cât mai bine pe toţi clienţii noştri. Ş i ! 
< numărul lor este in creştere. La toate sortimentele a- ( 
î  plic cele mai mici preţuri. *
I ...O testare pentru mulţi patroni pe tema: până |  
J unde ridicaţi preţurile, stimaţi domni? (Gh. I.N.) *

a) Ce . credeţi că este 
fumatul: un obicei, un 
viciu, o încercare de 
a-ţi ascunde complexele, 
slăbiciune, lipsa voinţei 
sau încercarea de a pă
rea *n ochii lumii altul 
decât eşti .în realitate?; 
b) Ce părere aveţi de
spre invadarea cu ţigări 
a raioanelor de dulciuri 
din magazinele alimen
tare, a cofetăriilor, a 
chioşcurilor de la colţ 
de stradă? Dar despre 
publicitatea ce se face 
ţigărilor străine?

Fumători şi nefumători răspund unor întrebări

Răspunsurile fumătorilor: 
a) Viciu din lipsă de vo
inţă; b) este o greşeală, 
n-au ce căuta. Aş interzice 
publicitatea. (P.O.): a) Un 
viciu; b) Sunt de acord 
(I. Radu Ioţa), a) Viciu; b) 
Înfiinţarea de raioane spe

cializate (N.A.) a) Viciu din 
lipsă de voinţă; b) Ar fi 
de preferat magazine spe
cializate (Aurelia Vatră).' a) 
Lipsa voinţei; b) Nu sunt 
de acord (C.G.). a> O slă
biciune; b) Magazine spe

cifice (I.S.). a) Slăbiciune din 
lipsă de voinţă; b) Total ne
favorabilă (Marian Culiţă). 
a) Un obicei; b) Sunt de 
acord (I.M.). a) Viciu; b) 
Nu sunt de acord (B.I.). 
a) O slăbiciune; b) Fără 
Kent, n-am mai vedea Dal- 
las-ul! (C.C.). a) Lipsă de 
voinţă; b) Nu sunt împo
triva publicităţii, dar nu 
sunt de acord cu invada
rea cu ţigări a raioanelor 
de dulciuri şi a cofetării
lor.. Cred că ţigările tre
buie puse în vânzare în 
tutungerii, buticuri şi ba
ruri (Felicia Puşa). a) Lipsa

voinţei; b) Nemaiexistând 
un comerţ organizat, : În
trebarea e de prisos. Pu
blicitatea ce -se face ţigă
rilor străine este de bună 
calitate, dar nu şi ţigările 
cărora li se face reclamă 
(E.P.). a) Lipsa voinţei; b) 
Este inadmisibil. Sunt ne
cesare locuri special ame
najate pentru fumători, de 
asemenea Şi pentru vânza
rea ţigărilor. Publicitatea 
nu mă deranjează (Iulia 
Lăscuţoiu). a) Fumatul este 
un viciu; b) Faptul că ţi
gări se pot cumpăra acum 
aproape de oriunde, nu în
seamnă că este şi bine; în 
magazinele alimentare şi 
în cofetării, n-ar avea ce 
căuta. Publicitatea cred că 
este determinată de anu
mite interese şi nu de ca
litatea ţigărilor. Poate ar

fi bine să sugeraţi celor 
în măsură să o facă să 
analizeze preţurile ţigărilor 
şi calitatea lor (CJt.). a) 
Lipsa voinţei; b) O moda
litate de a obţine un" ve
nit sigur. Publicitatea, de 
cele mai multă ori reuşită, 
dă rezultatele scontate 
(E.G.).

Răspunsurile nefumători
lor: a) Fumatul este un 
viciu; b) Ar fi necesare să 
existe magazine tip tutun
gerie undă să se vândă 
numai ţigări. Nu este ne
cesară publicitatea pentru 
ţigările străine (Cortina Ia- 
cob). a) Viciu devenit obiş
nuinţă; b) O libertate a 
privatizării prost înţeleasă: 
oriunde şi oricum, numai 
„bani să iasă*. Probabil că 
pentru aceste reclame se 
plăteşte mai bine, şeniru a

putea întrerupe un film de 
trei sau de patru ori. (N.M.).
a) Viciu, lipsă de voinţă;
b) Este un comerţ dezor
donat, necontrolat. Interes 
comercial care deranjează 
in răstimpuri buna vizio
nare a unui film (M.E.). 
a) Lipsa voinţei; b) Un co_ 
merţ dezordonat; publici
tatea se face din interes 
(O.E.). a) Bani aruncaţi: 6) 
Nu sunt de acord. (Petru 
Popa), a) Nu mă intere
sează; b) Idem.'(SAL), t a) 
Lipsa voinţei; b) ContraVine
regulilor elementare _ de. 
comerţ (Leontina Micliiţ). 
a) Un obicei; b) Sunt de 
acord (G.A). a) Lipsă a 
voinţei; b) Nu sunt de a- 
cord (Liliana Lungo), a) 
Viciu dăunător sănătăţii pe' 
cale conştienta; b) Sfidarea 
consumatorului de astfel de

fi „muiaţirl nepoftiţi* Ia 
S.C. „Olimp*, este. nereala. 
Ba chiar ie consider bine
venite: ele ar constata c i  
activitatea conducerii sin, 
dicatului ^Unirea* nu este 
moartă, cum susţin cei ex 
cluşi, actualmente litigiul 
de muncă major al sindi
catului cu administraţia 
S.C. „Casial* S.A fiind, 
în recurs, la Curtea de A- 
pel de la Alba Iulia. To
todată, s-ar vede* eă răz
bunarea dlui Panaite C. se 
datorează faptului că, după 
Sentinţa civilă" nr. 752/9 
februarie ’93 a Judecătoriei | 
Deva, susnumitul a fost 
judecat şi găsit vinovat de 
nepredarea cotizaţiilor sin
dicale de la atelierul de 
strungărie al S.C. „Casial* 
S.A

Cu mulţumiri.
RUSU IOAN, 1 

lider al Sindicatului 
„Unirea"

fCe-şi face omul; 
! cu mâna lui

O femeie din Brad a{ 
[venit la redacţie cu o?
• poveste foarte Încâlcită, ţ  
lA r .f i  vorba despre —i  
I aproximativ — următoa-' 
frele. Este căsătorită ş il 
ja re  cu soţul trei copii.* 
[L a un moment dat s-a* 
[încurcat cu un. altu l« 
lea re  4a rândul lui, aven 
f copil cu alte câteva fe- 
I mei. Cu el a făcut un 

.[băiat ,dar individul nu,” 
[recunoaşte că a r fi a i i
•  lui. L-a dat In judeca-i 
fită pentru stabilirea pa-T 
]tem ităţii. Individul insât 
|ş i-a  făcut rost de cerţi-?
•  ficate medicale care sus-* 
f ţin  că np este apt a a-]  
J^ea copii. „False* zice]
I mama fetiţei. „De unde l 
] ştiţi?" „Ştiu precis, câ*
I după re m-a părăsit a? 
[m ai făcut un copil cu*
• una din Podele*. „Ştiţi] 
[precis că el ar fi iată]]

ultimului născut?* . Păi* 
cifte să fie?* La între-? 
barea asta n-am putut? 

frăspunde, deşi am f ii  
I putut zice că într-un sat]
Ţ sunt mai mulţi cocoşi, şi /
• cel puţin fcâteva ogrăzi | !
|  ex:stă. _ *

( Pardon — zicem — „Cu- ] , 
vântul liber* intervine ] 

şi-i ajută pe cei aflaţi tn i 
necaz din pricini ce nu*

• la aparţin. Când starea [ 
l in  care se află au pro-*

Îl vocat-o ei, nu prea are] 
ce face, căci — vorba] 

f ai* — ce-şi face omul i 
feu  mâna lui... *

_ •; 4t ;
TRAIAN SONDOR ]—*—♦—•—,—,—,—*—,—»—*—. - \ - . . r- . .

produse (dulciuri — u i ) .  
Modalitate de obţinere * 
unor venituri Pe căi maj 
uşoare (MAJ. a) Viciu din 
lipsă de voinţă; b) Nu «unt 
de acord (Doina Vale), a) 
O slăbiciune; b) Nu sunt 
de acord (N. Andrei), a) Un 
obicei devenit slăbiciune, 
combinat cu lipsa voinţei 
de a te lăsa; b) Nu sunt 
de acord, dar nu se ţine’ 
cond de păreri personale. 
Suntem printre puţinele; 
ţări din Europa care pen
tru bani mai acceptă a 
face reclamă la ţigări (Oo- 
tav»an Tănase). a) Un Obi
cei dăunător; b) Nu sunt 
de acord (VA.), a) Lipsa 
voinţei; b) Nu bună.. Este 
un interes (S.V.). a) O slăr 
biciune, lipsa voinţei; b) 
Nu sunt de acord (cred că 
sunt necesare magazine spe*) 
dale) (AVA

Anchetă realizată de V 
ESTERA SUNA ^



glumă, mai tn serios, na 
mărturisea: „M-am pregâ. 
tit pentru această lansare, 
am scris şi un text, chiar 
dacă unii zic că nu mă pri
cep la scris, iar alţii /afir
mă sus şi tare că. nu mă 
pricep nici la desen. Aşa 
că ceea cfe am vrut să vă 
spun, scris fiind, s-a ră
tăcit. Şi iată-mă acum in 
faţa dv., capabil doar să 
mlilţumesc celor care m-au 
ajutat să scot această car-

Se tot damează şl de
plânge criza actuală a cul
turii. Cum spuneam şi cu 
alt prilej, există toate in
diciile ca e o alarmă fal
să. Cultura se perpetuează 
printr-un ciclu al creaţiei, 
ai constituirii valorilor, şi 
prin altul al circulaţiei şi 
receptării lor. Dacă până 
la un punct se poate vorbi 
totuşi de o criză, aceasta 
nu •  nicidecum una a crea
ţiei! oamenii de cultură, 
cărturarii, scriitorii, artiş
tii, cercetătorii, educatorii 
îşi îndeplinesc, tn covâr
şitoare majoritate, menirea 
lor. Orice skt spune şi in 
ciuda dtt'cultâf'lor de netă
găduit. ntriocofă r> au apă
rut că ii şi rew«e de cul
tură' oro* pe muie şi de 
bune ca acum. E adevă
rat că apare io fel de mul
ta, dacă mi chior mai mul
tă; maculatură. Acesta e 

-Insă un fenomen, specific 
economiei capitaliste şi -- 
climatului de libertate, 
concurenîial, firesc tuturor 
ţărilor care n-au cunoscut 
comunismul şi cu care va 
trebui sâ ne abiţnuim şi 
noi. In definitiv, nimeni nu 
ne obligă să cumpărăm ce 
nu ne convine. Criza, câtă 
este, s-a produs pe ciclul 
circulajiei, e o criză a mij
loacelor. Dar, cum se Vede 
de la o vreme, nu e o

CONTRAPUNCT

0  l ă f L t ă n t d f t ă  e u .L tn ^ a L d

crud de nedepăşit._Cu ini
ţiativă şi suflet, fără a aş
tepta mereu dezlegări şl 
finanţări „de sus", cu com
petenţă şi imaginaţie^ cu 
sponsorizări şi muncă ex
primată tn efort organiza-, 
tărie, se poate totuşi făptui 
Intru cultură, se poate con
stitui actul cultural de ca
litate, care să oxigeneze 
viaja spirituală a  oraşului. 
Dovadă stă săptămâna tro-. 
cută, când -  din întâmpla
re î  -  s-au concurat o sea
mă de manifestări de acest 
gen, absolut memorabile": 
zilele „Colocvii culturale", 
organizate de S.C. Biblio- 
for şi Editura Destin, sim
pozionul Bibliotecii Jude
ţene dedicat iui Ovid Den- 
suşidnu, când i s-a atribuit 
şi numele ilustrului cărtu
rar, sesiunea de comunicări 
a cadrelor didactice, pri
ma reuniune- după consti
tuire a „Casinei Române", 
dedicată Marii Uniri, spec 
tacolul „Colinde şi cântece 
ale neamului", . expoziţii, 
concerte,; lansări de cărţi. 
Un veritabil festin spiri
tual, fără „indicoţiili" cele

prefloase şi prealabilele 
„vizionări* de odinioară, 
dor cu un neîndoielnic spor 
calitativ, care ne dă spe
ranţe pentru viitor în ceea 
ce priveşte creşterea pres
tigiului cultural al oraşului.

Cete mai consecvente şi 
mai serioase instituţii pro
fesioniste de cultură din 
Deva sunt Muzeul şi Bi
blioteca. Ele au fost şi cu 
atât mai mult continuă să 
fie şi azi, prin prestaţiile 
lor substanţiale, adevărate 
focare' de cultură majoră. 
Sâ mai adăugăm Centrul 
de Librării -  azi S.C 8i- 
bliofor — care a instaurat 
şi acum perpetuează cu o 
proaspăta fervoare tradiţia 
saloanelor de carte, a lan
sărilor şi întâlnirilor cu scrii
tori, intrate în istoria cui- 
turalâ a oraşului. Sâ mai 
adăugăm Filiala U.A.P. ca
re de ani de zile ne răs
faţă cu memorabilele sale 
vernisaje. Şi sâ salutăm cu 

. bucurie noii purtători de 
cultură -  era sâ zic *a- 
genţi culturali*.— care s-au 
ivit de curând, sporind zes
trea culturală a cetăţii .•

„Casina Română*, reunind 
intelectuali de frunte, care, 
sub preşedinţia dlui prof. 
Dumitru Susan şi în cola
borare cu Garnizoana, am
biţionează să reînnoade o 
venerabilă tradiţie culhK 
ralâ a Ardealului veacului 
trecut, şi Editura Destin, 
întemeiată şi animată de 
sufletismul şi competenţa 
tânărului jurnalist Dan 
Câmpeanu, care ne-a ofe
rit şi până acum câteva 
manifestări de cert presti
giu intelectual. Aşadar, se 
poate. Se pocite şi, cum se 
vede, e mult mai profita
bil sâ gândeşti, fâptuind 
Intru cultură, chiar înfrun
tând frontal dificultăţile, 
decât sâ te complaci _ în
tr-o pasivitate smiorcăitoa- 
re, care aşteaptă mereu „să 
se dea* şi caută vinovaţii 
care nu „dau*. „Cultura 
adevărată -  scria A. C. Pb- 
p o viei în urmă cu vreo 
şdptezeoi de ani -  nu este 
altceva decât o nobilime 
intr-d civilizaţie vulgară". 
O nobilime a spiritului, fi
reşte. în vulgaritatea zile
lor noastre, -avem nevoie 
de această nobleţe mai 
mult ca oricând, iar a o 
regăsi între zidurile pro
priei cetăţi nu poate fi de
cât prilej de bucurie şi 
speranţă. .

RADU CTOBANU

•*—*—*—*—*—»—

de umor grafic
Dornici de frumos ar

tistic şi de a-şi descreţi 
frunţile, atât cât viaţa, 
azi. ta  România, o per- 
miteş numeroşi iubitori 
ai genului au umplut Ga. 
leriile de Artă ale UAJP. 
(blocul turn) din Deva, 
pentru a participa la ver
nisajul Salonului inter
naţional de umor grafic. 
Pe sintezele galeriilor aU 
„luat loc* creatori din 
Anglia, Italia, Franţa, 
Roşia, Iugoslavia, Cehia, 
Moldova, Slovacia şi Ro
mânia, Aşa cum frumos 
remarca dl. Dan Cârh- 
peanu, directorul Editu
rii „Destin*, organizato
rul manifestării, creatorii 
români nu numai că nu 
sunt ctt nimic mai pre
jos decât cei străini ta 
grafica umoristică, ci. ta  
cele mai multe cazuri, le 
sunt superiori acestora. 
Primul salon internaţio
nal de umor grafic se 
speri, ta intenţia gazde

lor, să se înscrie în con
stelaţia circuitului de u- 
mor grafic, care nu În
seamnă. doar caricatură, 
ci apariţii de carte, cărţi 
poştale etc.

Celor prezenţi le-au 
fost oferite cu acest pri
lej creaţii de valoare 
realizate de artişti de 
prestigiu din Europa. Dar 
Editura „Destin* nu nu
mai că a  oferit posibili
tatea organizării mani
festării, ci a dat şi pre
mii celor mai merituoşi 
pentru lucrările ce s-au 
crezut mai reuşite de câ. 
tre juriu. Premiul I a 
fost acordat artistului 
Mircea Bâtcă, creator 
complex, binecunoscut in 
lumea artistică româneas
că şi europeană. Premiul 
al II-lea a  fost atribuit 
lut Ioan Sarbu (Petroşani) 
— premiu refuzat de a r
tist, iar premiul al III- 
lea a revenit lui Cristian 
Veeerdea (Lugoj). Un pre

miu special a fost acor
dat caricaturistului Con
stantin Gavrilă-Gaveo, a- 
tât de prezent în presa 
românească, de către zia
ru l „Cuvântul liber*.

Pentru încurajarea ti
nerelor talente, • Editura 
„Destin* â oferit premii 
unor creatori elevi. Ast
fel. pfemiul I a fost de
cernat lui Cosmin Dra
goman; premiul al II-lea 
— Daniela CiOrobea; pre
miul al III-lea — Florin 
Păduteanu şi Cristina 
Sonoc. Premiul pentru 
cel măi tânăr creator (8 
ani) a revenit lui Andrei 
Crişan care, astfel, . pă
şeşte pe urmele părinte
lui său, Horia Crişan, re
marcabil artist, care, In 
cadrul salonului şi-a lan
sat cartea „Zâmbete in
dexate*. cuprinzând o co
lecţie dintre cele mai cu
noscute caricaturi ~ale sa. 
le, apreciate ta  ţară şi 
străinătate.

„ EDITURI; CĂRŢI, PERIODICE 

HUNEDOREHE

Biblioteca Judeţeană pu„ 
ne la îndemâna celor in
teresaţi un pliant cuprin
zând Instrumente de infor
mară pentru cunoaşterea 
patrimoniului local de ti
părituri. Prin intermediul 
lucrării se aduc In aten-

»  edituri hunedorene în
viate ta  perioada 1990— 
I, Opărituri, cărţi »1

periodice, apărute ta judeţ. 
Se acordă prioritate, după 
cum mărturisesc «ei care 
au scos pliantul, edituri
lor „Destin", „Călăuza*,. 
„Sigma*, din Deva, a căror 
publicaţii s-au bucurat de 
aprecierea publicului citi
tor, urmând să fie aduse 
completări. £e vor încerca

noi cercetări privind tre
cutul şl prezentul cultu
ral şl istoric al acestor lo
curi, continuând o veche 
tradiţie cunpscută ta  isto
ria cărţii şl tiparului ro
manesc.

Pagină realizată de
«TEX, RODEA

Scriitori

Ziua de deschidere a 
„Colocviilor culturale* a 
cuprins, cum era - firesc, 
„Salonul cărţii", o mani
festare devenită tradiţio
nală pentru publicul citi
tor, organizată de S.C. 
„Bibliofor" S.A. Deva. Ac
ţiunea, găzduită de Casa 
Cărţii din Deva, a fost des
chisă de dl. Gheorghe Ni. 
ţescu, directorul „Biblio
for". Un lucru remarcabil 
încă din debut — prezenţa 
aproape a tuturor scriito
rilor hunedoreni într-o im_ 
păcare sufletească cu ei 
înşişi şi cu colegii lor de 
breaslă. Timpul, doar tim
pul nivelează ambiţii exa
gerate, . patimi, dorinţe... 
Scriitorii sunt mari prin 
scrisul lor. Şi acest lucru 
s-a înţeles. Am văzut re
uniţi în jurul aceloraşi 

■ mese pe cunoscuţii scrii
tori Radu Ciobanu, un om 
şi creator remarcabil, pe 
Iv Mariinovici eu marea 
lui sensibilităţi şi interio
rizare, pe magistrul. Necu- 
lai Chirica, pe creatorul 
de neprevăzute metafore r 
Valeriu Bârgău, „buldoze. 
rul" cu suflet delicat şi 
timid, pe remarcabilii poeţi 
Ionel Amăriuţei, Ioan şi 
Eugen Evu, pe criticul şi 
eseistul Dumitru Veleâ, pe 
gânditorul Victor Isac, pe 
Carmen Demea, Miron Ţie, 
Mariana "Pândaru, Ioan 
Radu Igna, Paulina Popa, 
Raisa Boiangiu, Dumitru 
Spătaru, Petrişor Ciorobea, 
Ioan Dan Bălan. Vladimir

Pop Mărcanu ş.a. Pentru 
ziaristul neutru au foşt cli
pe minunate. Indiferent de 
numărul mai mare sau mai 
mic de volume scrise şl 
publicate, oamenii rămân 
şi trebuie să rămână oa
meni. Un pahar de vodcă, 
un suc, un pateu cald în
moaie inimile, fac caracte. 
rele mai generoase. Oame
nii, adevăraţii oameni se 
adună în clipe grele, de 
solidaritate a tagmei scrii
toriceşti. ■■

Cu discreţie, le-a fost 
lansată. de către directorul 
,3ibliofor“ S.A. Deva ideea 
alcătuirii uriei Fundaţii 
culturale a scriitorilor hu_ 
nedoreni. Cum e firesc,” 
realizarea ei presupune 
clipe de meditaţie, de gă
sire a unor fonduri băneşti 
care să o facă viabilă, să 
îi confere un obiect al... 
muncii etc. Credem că nu 
peste mult timp. acest lu
cru se va înfăptui. Hune
doara a avut şi are scrii
tori mari. Viitorul va spu
ne la. timpul pptrivit ce 
va f i ! ' .

Alături de scriitori s-au 
aflat oameni de cultură'şi 
artă, ziarişti dornici de a 
fi părtaşi la un remarca
bil act de cultură. Căci no 
se poate numi altfel decât 
act de cultură întâlnirea: 
minţilor scriitoriceşti lu
minate ale Hunedoarei. Să 
ne ierte cei pe care nu 
i-am amintit. Nu am fă
cut-o intenţionat, ci doar 
din... neaducere aminte.

Foto FA VEL U Z A

Horia crişan, „Zâmbete indexate"
tio* şl „Râsu’ lumii". Drept 
să , spunem, volumul a  apă
rut ca o surpriză, una ex
trem de plăcută avându-se 
ta  vedere greutăţile de ti- 
părire din ziua de azi a 
unei astfel de lucrări. Dar 
iată că ^tunci când e bună 
voinţă se pot întâmpla şi 
minuni. O astfel de rin- 
nune a emoţionat pe cei 
prezenţi la  lansarea cărţii. 
Emoţionat a fost şi artis
tul semnatar care, mai în

vă
Cartea de 

cuprtazând cele 
tite lucrări sen 
artistul Horia Crişan, a fost 
tipărită da editurile „Des-

mtilţumesc cel 
ajutat să scot

te, să.organizez această 
manifestare care după câte 
ăm auzit ne-a dezgheţat 
sufletele, ne-a descreţit 
burţile şi creierii. Trebuie 
sâ existe Şl astfel de iu- * 
crăril*.

Horia Crişan a  partici
pat ca lucrări de carica
tură in expoziţii deschise 
în România, Canada, Iu 
goslavia, Belgia, . Franţa, 
Polonia, Japonia, Anglia, 
Cehia, Bulgaria, Brazilia, 
Norvegia. -

Caricaturile prezentate 
în „Zâmbete indexate* 
sunt cu totul deosebite. 
Extrem de expresive, de 
o mare încărcătură ideati
că, abordând aspecte so
ciale. îţi face o deosebită 
plăcere să le priveşti, dar, 
în acelaşi timp, te pun pe 
gânduri. .Felicitări, dle in_ 
giner Horia Crişan şi... la 
noi expoziţii şi cărţi de 
caricatură tipărite I
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ULTRASCURTE
•  RABAT. Regele Hassap 

al Marocului a numit joi, 
11 noiembrie a.c., un nou 
guvern de tehnicieni în 
care elementul cel m ai. in
solit il constituie prc- 
zenţa unui evreu ca mi
nistru. Aşa ceva riu se 
mai întâmplase din 1957. 
Serge Berdugo, 55 ani, pre
şedinte al Consiliului Co
munităţii Ebraice Maroca
ne, este titularul Ministe
rului Turismului.

•  BONN. Istoricul re
vizionist britanic David Ir- 
ving a fost expulzat din 
Germania, fiind declarat 
„persdna non gratâ". Deci
zia a fost luată de auto
rităţile din Munchen, Ba. 
varia, unde Irving parti
cipa la 6 conferinţă inter
naţională. #în cărţile sale 
isţpricul britanic redimen- 
sioneUză proporţiile holo
caustului ebraic şi neagă 
existenţa camerelor de ga
zare. îri iunie 1992, Irving 
trăise o experienţă ase
mănătoare pe aeroportul 
Fiumicino (Roma), fiind 
blocat şi expulzat din Ita
lia.

•  SANTIAGO DE CHI
LE. Orchestra de cameră a 
Teatrului municipal din 
capitala statului de Ia anti
pozi a dat pe 11 noiembrie 
uit< spectacol ce constituie 
o premieră mondială ab
solută. Spectatori au fost 
personalul unei baze ştiin* 
ţifice chiliene din Antarc
tica şi câţiva pinguini. Mo- 
zart, Bach, Vlvaldi au fost 
interpretaţi de cei 14 com
ponenţi ai orchestrei în 
decorul natural al gheţuri
lor eterpe ale continentului 
de la Polul Sud.

•  9 9  9 9  9  9 9  9 9 9 9 9  9
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Secta sinucigaşă
In aşteptarea sfârşitului 

lumii, anunţat pentru 24 
noiembrie, când psta pre
văzută şţ o sinucidere co
lectivă, secta „Frăţia al
bă" a invadat şi a pro- 
dus njari daune catedralei 
„Sfânta Sofia", cea mai 
veche biserică ortodoxă 
. din capitala Ucrainei — 
Kiev, şi unul dintre prin
cipalele locuri sfinte ale. 
creştinismului slav.

Zeci de adepţi al sectei 
au intrat în biserică in 
dimineaţa de 10 "noiem
brie, împreună cu obiş
nuitul val de credincioşi 
şi, întrerupând slujba o. 
bişnuită, au încercat să^şi 
desfăşoare p ropria  cere
monie. Când poliţia a 
intervenit, înconjurându-i, 
au ripostaţ, apărându-se 
cu jeturi de spumă „tra_ 
se“ cu extinctoarele afla- ' 
te în incinta catedralei. 
Rezultatul ? Multe icoane 
şi picturi murale, unele 
de mare valoare istori
ca şi artistică, au fost

parţial sau total distru
se. Experţii Ministerului 
Culturii din Kiev au vor
bit de „sume uriaşe" ne
cesare restaurărilor. A- 
restaţi de poliţiştii -care 
asigpră- securitatea cate
dralei de când „Frăţia
albă" a ameninţat cu in
vadarea Kievului în mo
mentul presupusei Jude
căţi de apoi, membrii 
sectei, încătuşaţi şi nău
ciţi, au aşteptat dubele 
cântându-şi imnurile'
. Secta, cu câteva mii 
de adepţi in Ucraina şl 
alte câteva sute de mii în 
Rusia, a promis o sinuci
dere în masă cu ocazia 
„Sfârşitului lumii", aşa 
cum s-a angajat public, 
în mai multe rânduri li
derul său spiritual, Marla 
'Devi Cristos, o femeie ce 
este considerată o reintru, 
chipare a lui Dumnezeu. 
Pentru culoare, să adău
găm că noua Messia este 
de profesie... ziarist.

DRECHSLER AMENINŢATA CU MOARTEA .

Heike Drechsler, câştigătoarea aurului olimpic şi 
a titlului mondial la săritura în lungime a fost a- 
meninţată cu moartea. Mai multe indicii leagă această 
afacere de cea a Monicăi Seles, înjunghiată după cum' 
se ştie în cursul lunii aprilie, anul acesta, de către 
Un fanatic admirator al tenismenci Steffl Graf. A- 
meninţarea era intr-adevăr cuprinsă -intr-o scrisoare 
francată la Nordhausen, In Thuringia, localitate în 
care îşi are reşedinţa Gtinteher Parche, şomerul care 
a rănit-o pe Seles (şi care a fost pus în libertate luna 
trecută). Intr-un intervin recent, Drechsler O citase pe 
Graf printre personalităţile sportive tare câştigă bani 
cu lopata: scrisoarea o ameninţă cu moartea pe 
atletă pentru că a adus daune reputaţiei lui „Stefanie 
Graf, care ne-â fost trimisă de Dumnezeu'V

Vedere din Rijeka — Croaţia. 

•A V W /^A W W A W W /W A V W W V W V W .V A V .V .V

1 REGINA MAMA, MOARTĂ . . .
DIN GREŞEALĂ I

Principalele posturi de televiziune şi de radio din 
Australia au transmis din greşeală pe 12 noiembrie 
informaţia îndoliată a morţii reginei mamă Elisabeta 
a Marii Britanii, în vârstă de 93 ani. Ştirea a con
sternat pe supuşii australieni ai Coroanei britanice, 
care doar cu o zi înainte o văzuseră pe „Queen Mum" 
participând la ceremonia de comemorare la Londra 
a morţilor din cel de ,al doilea război mondial. Unde, 
în ciuda vârstei, demonstrase o formă fizică exce
lentă. ....

Ştirea, difuzată în programele de prânz, a fost 
Imediat dezminţită de Bill Hayden, guvernatorul ge
neral ai Australiei, reprezentantul Coroanei britanice 
la Canberra.- '■f.'i'jr.i

SEMNE PARTICULARE, MUSULMANA 
„Semne părticulare: musulmană foarte practican

tă". Această frază a fost înscrisă pe buletinul de 
identitate al unei cetăţene franceze care s-â conver
tit la Islam. întâmplarea a fost făcută publică chiar 
de titulara documentului, Nadia Bentsa, în vârstă de 
19 ani. Buletinul de identitate fusese eliberat de pre
fectura din Ea,Tour du Pin, o localitate din regiunea 
Isâre. Interpelat, prefectul a admis că este vorba de 
o „eroare", şi a dispus eliberarea unui nou act de 
identitate.
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1 Rocky, un minuscul 
1 căţeluş chihuahua. a
■  fost condamnat de un 
1 judecător din Florida
■  să plătească peste 2 5001 
1 dolari pentru că a lă-
■  sat-o însărcinată pe | 
1 uriaşa Canalia, o im-i

1 V  „ 1 .... 1

i
l i
! i

i 1 iJ CÂINE AMENDAT..; |  !

j  . PENTRU VIOL j

1 i
[ ------------------1
1 punătoare rottweiler. 1| !
■  Canellei, în aşteptarea 1 i1 celor zece pui, a tre- 1i *■  > buit să-i fie, inirerup-l I tă sarcina, Iii moţnen-1 !
J tul In care proprietă-1 i
I  reasa sa a descoperit I i
■  că tăticul era Rocky.;. 11 A
1 „Nu vreau bastarzi in I |
* familie, a explicat ea j îI judecătorului, prezen-1 »
!  tându-4 un cont de,|! i|  2 657 dolari şi 50 cenţi, 1
£ reprezentând costul a- JI fortului. Proprietarul 1 
_ lui Rocky a- încercat J 
■  să se apere, refuzând 1 i
1 să plătească operaţia, J
■  considerând „fizic im- 1 «1 posibil" un rap o rt! ■ sexual intre cele două 1r iI animale de mărime a -2i '■ tât de diferită. Dar 1 11 tribunalului i-a fost S■ prezentată a probă in- 1 1 contestabilă: o foto- ■ !■ grafie realizată chiar I %| în timpul unei aseme- ■ II nea „îmbrăţişări" î n - | i1 tre Rocky şi Ganella. ■ |N.' m

£ a împlinirea a trei decenii de la asasinatul că
ruia 3 i-a - căzut victimă John Fitzgerâld Ken
nedy, unul dintre cei mai populari preşedinţi 

din întreaga istorie a S.U.A., atentat asupra căruia 
planează incă incertitudini, corespondentul la Los 
Angeles al reputatului cotidian iţalian „Corriere della 
Sera", Claudio C'asteJIaci, a realizat un interviu cu 
Gerald Posner, autorul unei cărţi, „Case Closed* 
(„Cazul s-a închis"), considerată fundamentală pen
tru elucidarea acestei adevărate enigme politice şi 
poliţiste.

Şi dacă Lee Harwey politie la Moscova. Gu 
Oswald a fost intr-adevăr câteva foarte rara ex- 
atentaţorul solitar al ce- cepţii, nimeni înainte de 
lui de al 35-lea preşedin- Posner nu reuşise să 
te al S.U.A. asasinat la aibă un dialog cu No- 
Dallas, Texas, la 22 no- senko, şi mai ales să pri- 
iembrie 1963 ? Şi dacă, mească toate acele infor- 
48 de ore mai târziu, maţii.
Jack Ruby l-a ucis în- Atunci, dosarul e în- 
tr-adevăr pe Oswald în- tr-adevăr închis ? Gerald 
tr-un moment de ifurie Posner râde, „Nu, din- 
vindicativă? Intr-un cu- colo de acel titlu ambi- 
vânt, dacă a avut drep- ţios nu am aroganţa de 
ta te atât de hulitul Ra- a spune că posed adevă- 
port Warren şi In spa- rul. Am vrut. doar să 
tele colţurilor întunecate clarific faptele, să le cu- 
ale misterului secolului răţ de pulberea timpu-
nu s-ar afla nici un com
plot ?
, Aceasta este teza „re

voluţionară", susţinută 
de Gerald Posner, 39 de 
ani, fost avocat, trecut la

lui şl de inexactităţi".
— Gum s-a născut 1- 

deea lui „Case Closed" ?
— Am fost totdeauna 

un cititor consecvent al 
cărţilor care îmbrăţişau

gazetăria de investigaţie, ideea complotului şi, la 
în „Case Closed" (.îCazul un anumit moment,

le-a reuşit nimic. Şi din- 
tr-o dată, cu o precizie 
nemaiauzită, ucid pe 
preşedintele SALA, şi dis- ' 
trug atât de complet" pro
bele încât nici după 30 
de ani nu s-a putut des
coperi nimic.

— Dumneavoastră ’îî 
descrieţi pe Oswald ca 
pe un tip foarte atent la 
amănunte. Atentatul de 
la Dallas pare dimpotri
vă un episod improvizat. 
Cum explicaţi asta ?

— Kennedy e o ţintă; 
absolut întâmplătoare. 
Dacă Oswald s-ar fi a- 
flat la Moscova, proba
bil că ţinta s-ar fi nu
mit Nikita . Hruşciov, 
Pentru el aceasta era o 
ocazie de a lovi sistemul^ 
de a da o palmă uneia 
dintre aceste două ţări — 
S.U.A. şi Uniunea So
vietică — pe care le ura 
şi le dispreţuia pentru că 
îi Înşelaseră aşteptările, 
întâmplarea a făcut ca 
Kennedy să-i treacă prin 
faţă. Desigur, n-a fost o 
misiune sinucigaşă. Dacă 
în clădire ar fi existât 
un minim sistem de se
curitate, dacă, aşa cum

UN DOSAR CLASAT: Asasinarea lui john
Fitzgerâld Kennedy

e închis"), un volum de 
608 pagini, ieşit de cu
rând la „Random House“, 
la preţul de 25, dolari e- 
xemplarul.

Din acel noiembrie 
1963, doar în S.U.A. au 
fost tipărite peste 2 000 
'de cărţi consacrate aces
tui subiect: cea mai ma
re parte contestă vehe
ment concluziile jla care 
a ajuns comisia guver
namentală de anchetă, 
condusă de preşedintele 
de atunci al Curţii Su
preme, Earl Warren, şl 
îmbrăţişează teza com
plotului pus la cale când 
de C.I.A., rând de F.B.I., 
când de mafie, când da 
cubanezii anticastrişti.

Sigur e că antecedentele 
biografice ale personaje
lor amestecate în- aface
re nu ajută deloc la cla
rificarea lucrurilor: Lee 
Harwey Oswald era un 
fost soldat din infanteria 

, marină, filocomunist, ca
re, la 19 ani, în plin răz
boi rece, ceruse azil po
litic în Uniunea Sovieti
că şi, după ce a gustat 
în direct „deliciile" socia
lismului, a început să se 
agite^ zgomotos până când 
a fost reexpediat în 
S.U.A. Jack Ruby era un 
proprietar de night-bar 
cu subterane legături ma
fiote, homosexual, pa
triot declarat, evreu ne
practicant?, dar obsedat 
de ideea că forţe obscure 
vor să arunce vina asa
sinatului asupra comu
nităţii ebraice din Dallas.

E curios cum, în toţ 
acest timp, deşi ziarele, 
televiziunea, cărţile au 
ţinut vie atenţia publi
cului, anumite detalii 
fundamentale ale anchetei. 
s-au pierdut pe drum. 
Un pic din lene, un pic 
pentru a favoriza ipoteza 
unui complot sau a altuia. 
Şi tocmai pentru a cu
răţa terenul de toate a- 
ceste inexactităţi partiza- 
nate şi idei forţate. Ge- 
răld Posner şi-a asumat 
o misiune ingrată: să re- 
parcurgă, pas cu pas, an
cheta oficială în lumina 
a noi verificări, a hoi 
mărturii, între care cea,- 
de-a dreptul extraordina- 
ră, a lui Juri Nosenkd, 
fost funcţionar al K.G.B., 
trecut în occident în ia
nuarie 1964, cel care s-a 
ocupat de cererea Iui 
Oswald de a primi azil

mi-am dat seama că prea 
adesea una o contrazicea 
pe alta, nu asupra teze
lor generice, ci asupra 
faptelor specifice. Aşa 
încât m-am gândit să 
pun deoparte aşa-zisele 
documente istorice şi să 
plec cu ancheta da la 
zero. Rezultatul este o 
carte . bazată pe informa
ţii primare şi nu pe „s-a 
spus" şi „s-a scris". Nu 
pretind, repet, a avea a- 
devărul absolut, dar e 
de recomandat de înce
put cu această carte îna
inte de a citi orice alt
ceva privind cazul Ken
nedy.

— Dumneavoastră su
puneţi unei examinări 
serioase ipoteza unei im
plicări. a mafiei în asa
sinat, în vreme ce nu 
păreţi a da prea multă 
greutate teoriilor com
plotului guvernamental.

Nu am crezut nici
odată că guvernul ar pu
tea fi implicat. E format 
din oameni prea inefi
cienţi. Dacă vreodată ci
neva ar fi reuşit să or
ganizeze acolo un aseme
nea complot, n-ar fi reu
şit «ărl ţină secret -nu 
30 de ani, dar nici mă
car 30 de zile. Singura 
eventuală pistă serioasă 
mi se pare cea a. mafiei, 
din cauza legăturilor cu 
Jack Ruby.

— In practică spuneţi
că a existat o tentativă 
de înmormântare şi de 
încurcare a probelor. Dar 
astă doar deferitor la in
capacitatea F.B.L şi 
G.I.A.? ~

— Absolut. F.B.L a în
curcat ancheta. A distrus 
un jurnal al lui Oswald 
pentru a încerca să mi
nimalizeze contactele pe 
care le avuseseră cu eL 
Iar G.IjA. a făcut acelaşi 
lucru, temându-se ca nu 
cumva Comisia Warren 
să descopere şi să facă 
publică alianţa încheiată 
cu mafia pentru uciderea 
lui Fidel Gastro. Iţi vine 
aproape să râzi gândind 
că una dintre cele mai 
populare teorii conside
ră C.I.A. şî mafia com
plotând împreună împo
trivă lui Kennedy, im a
ginaţi;-vă: de trei ani şi 
jumătate încercau să-l 
elimine pe-Gastro şi nu

făceau de obicei, colegii 
săi ar fi rămas pentru 
masă prin diversele în
căperi ale depozitului, 
lucrurile s-af fi petrecut 
altfel. Atentatul a fost 
în aşa măsură ' improvi
zat încât Oswald s-a a- 
şezat la pândă eu doar 
patru cartuşe în încăr
cător în loc de şase câte 
putea avea— \
• Şi apoi, uite, pe 26 

septembrie, când Kenne
dy s-a decis să vină în 
vizită la Dallas, Oswald 
se afla în călătorie spre 
Ciudad de Mexico, unde 
spera să obţirsă de la 
ambasada cubaneză o 
viză pentru a vizita insu
la. Dacă cererea i-ar fi 
fost satisfăcută, drumul 
lui Oswald nu s-aiî fi 
încrucişat niciodată cu 
acela al lui Kennedy. Şi,' 
atunci când se întoarce 
la Dallas, Oswald nu are 
nici un contact, nu se în_ 
tâlneşte cu nimeni, nu 
telefonează nimănui, nu 
Vorbeşte cu nimeni îfl a-- 
fără de nevastă-sa. în  3Q 
de ani de investigaţii nu 
s-a descoperit nimic, Or, 
nu poate exista un com
plot fără contacte.

■—J3ar -atunci, vom şti 
yreodată adevărul ?
- — După atâţia arii de 
minciuni, cine mai are 
încredere în guvern ? Da_ 
că mâine ar da publici
tăţii, fără nici o cenzură, 
toate documentele anche
tei şi nu s-ar găsi ruci o 
urmă de complot, toţ 
s-ar mal găsi cineva ca
re să spună: au distrus 
probele!

■i— In toată această po
veste, familia Kennedy a 
rămas mereu în umbră, 
în tăcere. De ce?

— Glanul Kennedy este 
cea mai puternică!, aş 
spune singura dinastie 
politică în America. Are 
de partea sa Ţara şi 
Presa. Tăcerea lui, după 
mine, arată că nici In 
cadrul familiei Kennedy 
nimeni nu crede că în a. 
fara lui Eee Harvey Os- 
wâld ar mai fi cineva 
amestecat în asasinarea 
preşedintelui. In caz con
trar ar, fi- fost multe „fo
curi de artificii* şl yă 
asigur că a r fi căzut ca
pete.
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REFLECŢIA ZILEI |

O „Prin lectură omul supravieţuieşte v ca -l 
curilor“,  |

■ A. I. IIE R Z E N  I

LECTURA, ÎN DEFINIŢII

tuturor vârstelorO  „credincios tovarăş al 
tuturor stărilor".

FKIEDRICU GROSSE 
O  „gimnastica spiritului".

1. ADDISON I
O  „conversaţia cu cei mai politicoşi oameni ai * 

«' secolelor ce au trecut?.
|  R. DESCARTES
î © „viciu binecuvântat".
, G.M. ZAMFIRESCU
I ©  „Posibilitatea de a-ţi forma idei proprii cu
* ajutorul ideilor altora".
|  N.A. RUBAKIN
* : © .schimbul orelor de plictiseală ce trebuie să
I Ie ai în viaţă, contra unor ore fermecătoare".
i  . MONTESQUIEU 1
|  Selecţie de ILIE LEAIIU î

©  —• Văd că ai neca
zuri cu inima, spuse doc. 
torul, aplicând din nou 
stetoscopul. Te-a supărat 

. angina, nu-i aşa?
O  O doamnă exami- . Aveţi rtrentafe în-

T o f u r - n f e r r in r 1’ ^  tT'Un tel’ domnuCdoctor, zatorul intervine. a recunoscut tânărul je-
— Cumpăraţi cu incre- nat. Numai că n-o chea- 

dere. Azi l-am adus de Qjg aşa...
la abator. Domnule doctor,

Cred, răspunde daam- ^  ^  fac ca să apuc 
na. Facat insa că i-aţi de ani ? 
adus pe jos„. .

Ramatiţă de ducă
Iubita mea, te rog să-mi faci valiza,
Să-mi pui o ceapă şi Vreo trei cartofi,
O varză şi-o pereche de pantofi, ,
Că plec din ţară până trece criza.

Să-mi pui şi poza noastră — cea cu blitz-ul — 
Mâncând la un butic doi mititei.
Pe care-am dat cinci sute şase lei.
Încât' pe loc te-a apucat sughiţul,.

Şi nu mai plânge parcă-ai fi Hecubă !
Ce dacă i-ai pierdut pe fesenişti ?
Transferă-te urgent la ţărănişti 
Să am şi eu acolo o hulubă...

Şi fii mai demnă, dragă şi mai dură.
Că altfel toată drama e infern —
Ne indexează domnii din Guvern ^
Şi ultima bucată de la gură 1

DUMITRU HlJRUBA

— Renunţă la fumat, 
la băutură, şi la femei,

— Şi-am să trăiesc 100 
de ani ?!

— Nu, dar aşa are să ţi 
se pară...

0  Tatăl meu şi Po- 
duş-

©  Un agent de circu
laţie semnalizează unui 
şofer să oprească^

— De ce n-ai oprit ime
diat ce-am fluierat ? .

— Dar nu v-am auzit,
— Pentru câ circuli pe^.u şi-au purtat duş-

mai • repede decât viteza mgn;e  0 Viaţă întreagă, 
sunetului .., ’ dar acum au făcut pace.-

0  Judecătorul se adre- — Au îngropat trecutul? 
seaza martorului ocular: _  Nu £ a ingropat pe

— Prin urmare, i-aţi popescu...
văzut pe aceşti doi cetă- _  E adevărat că
ţem lovindu-se cu scaa- s0^ ra ta e boinavă ?
nele. De ce n-aţi interve
nit ?
■ — Păi, nU “ a* era a**1» 
un scaun liber,.

0  Hoţii între e i :
— Nu pot să sufăr iar 

na! '
— De ce ?
— Pentru că toată lu

mea ţine mâinile în bu
zunare,.

— Pa.
— De fapt, aud că 

e internată în spital.
— Da.
— De când e Ift spital ?
— Peste tirei săptămâni, 

ctt voia lui Dumnezeu, se 
împlineşte; o lună».

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU -

24 noiembrie înseamnă mai mult decât o comemo
rare ; e o piatră de hotar pentru' muzică rock. Pentru 
că, la 24 noiembrie 1991, s-a stins discret Freddie Mer- 
cury. Solistul şi sufletul grupului-etalon al rock-ului 
intelectual: Queen. -

Au trecut de atunci doi ani, iar popularitatea lui 
continuă să crească. „Living ou my orou“ (reorchestrată) 
tronează în vârful topurilor de luni de zile... A trăit în 
felul lui... Şi a trăit fantastic... „A Night at thă Opefa“ 
(dec. 75), „The Game“ (iul. ’80), „Greatest Hits T* (nov. 
’81), „Miracle" (iun. ’89), „Inmuendo" (febr. ’91), „Gre
atest Hits 11“ (martie ’92 — postum) sunt jaloane-piscuri 
c e . vor rămâne, definitiv In panthconul rock-ului... © 
muzică a salturilor în timp... Un amestec incredibil şl 
„delicios"..; „Plăy Ho game".. Totul e un joc. - Aşa a 
văzut viaţa şi muzica... Aşa a cucerit lumea. ţ-'A

Moartea lui a însemnat cea mai grea pierdere pentru 
rock de la dispariţia lui John Ltennon. L-au plâns Mary 
Austin (prietena lui de peste 20 de ani). Dave Clark, 
Phill Colîiris, El ton John, Rod Stewart, Brain May, 
Roger Taylor, John Deacon şi milioane de fani. Mulţi 
îl mai plâng şi acum... Plâng şi ascultă „Bohemian Rhap- 
sody“ (considerată la momentul apariţiei cea mai bună 
piesă' rock a tuturor timpurilor)... Pentru noi, Freddie 
trăieşte f.:iV ' ..-A: .-v

RÂUL M1HAI,
; ■' ■ ■■■ elev..,'

Jurnal francez (5)
•  Zi de zi realizez că coduşe galbene, doar că au

sărăcia poale fi frumoasă, pu}in alt gust decât al ce- 
cu condiţia să fie curată lor de pe la noi. , Apoi 
şi demnă ! învăf să tră- am ajutai la dulceafă. Mi- 
iesc simplu. ' /•-

•  E atâta linişte aici 
încât îmi vine să urlu. Abia 
în liniştea totală Văd cât 
de gălăgioasă îmi este via&
Ja. Aici am observat câte 
âuvinte inutile,* câte zbateri rabelele sunt. fructele »enu- 
iriutile sunt în viata mea. m'*e zonei.
Inutile le văd acum, în , .
îurne totul era important. _. •  ‘-’e ,aia °e pe Colina 
„Do the important before Sion vad pana .departe, 
the urgent" -  abia acum departe. Şi păsările şi cerul 
realizez că prea de multe P'°PM sunt ca cei de a- 
ori am făcut urgentul în 
dauna importantului.

•  Renumitele brânzeturi
franţuzeşti. Fiecare sorti
ment dlf aspect, alt gust. 
Işi merită pe deplin, renu- 
mele. ' . *. •

•  Azi am fost la cules 
de mirabele, un fel de cor-

Pentru viitorul său film 
(„Mary Reilly"), Julia Ro- 
berts va încasa o sumă 
niciodâtă primită de vreo 
actriţă în întreaga istorie 
a Hollywood-ului: zece mi-

casa. ■ : s: ; ;

•  Un băieţel mulatru mă 
întreabă dacă sunt franţu- 
zoiacă; dar nu-mi dă timp 
să răspund, şi-mi răspun- 

■ de el:..
-  Nu eşti franţuzoaică, 

tu ai accent ! Eu sunt fran
cez. • i

INA DELEANU

nouă versiune a faimoasei 
poveşti' a lui dr. Jekyll şi 
Mr. Hyde, văzută acum 
prin ochiul îndrăgostit al 
cameristei şale. Regizoj; 
va fi Stephen Frears din

Recordul M ie i Roberts
Xlioane' de dolari I Actriţa, 
în vârstă de 25 ani, depă
şeşte astfel performanţa 
lui Whoopi Goldberg; .8,5 

. milioane dolari pentru 
„Sister Act II“.

După o pauză de doi 
ani, protagonista din „Preţ- 
ty Woman" va reveni în 
luna mai 1994 pe platou
rile de filmare, la Londra, 
într-un film „horror", în
truchipând pe camerista 
celebrului dr. Jekyll. „Ma
ry Reilly" este, de fapt, o

„Legături periculoase". Irl 
ceea ce priveşte partitu» 
ra dublului personaj, Je* 
kyll/Hyde, născocit de ima
ginaţia lui Stevenson, pr<H 
ducătorii' nu s-au pronun
ţat încă âşuprâ titularului^ 
Cel mai' autorizat candio 
dat la adjudecarea rolului 
pare Al Păci no, dar nu-* 
de neglijat nici şansele Iul 
Daniel Day-Lewis, care cu 
câţiva ani în urAă a avui 
o autentică love-story CU 
frumoasa Julia. ,•

•  — Ce obiceiuri le-au 
rămas femeilor de la oa
menii primitivi ?

— Obiceiul de a purtă 
blană, dragă '. “'spune soţul 
oftând.

•  — Nu mă mai iubeşti. 
Când plâng nici nu mă 
mai întrebi de ce plâng.

—- îmi pare rău, iubito, 
dar întrebările astea m-au 
costat până acum cam 
multe parale. ■ —

•  ■— Am visat tă  s-a 
.repezit la mine animalul 
îngrozitor, din care estie 
făcută blana mea. r

— N-ar trebui să te temi 
de un iepure de casă...

•  — Blana “aceasta este

minată. Ce spui de asta ? 
v — Ce să spun ? . Îmi 
pare bine că ai găsit-o, câ

A

» - * — * —* —* -

o vulpe argintie ?
— Parcă eşti sigur vreo

dată de vulpe ?
•  — Dragul meu, am 

•găsit o haină de blană mij

de cumpărat nu-ţi cumpă
ram în nici un caz !

*  S6ţia a îmbrăcat pen
tru prima dată 0 rochie, - 
care , soţului ei nu-i* placeV

.Enervată, soţia îi' spunOj;
— în  sfârşit, ce ştiu lu

fond bărbaţii despre «w
chii ?
' — Preţul, răspunde lacO>* 
nic soţul. - , . i

•  — Cum ţi se pare ro
chia' mea* cea nouă ?

— Aş numi-o rochi*
ghid! - , '

— Cum aşa ?
— Pentru că arată tql 

ce este de văzut !,

/DUMITRU 
V ASI-ŞOIMOŞA NU

vvw w vw w w vfc i-A/vvvvvvvvvînnfvvwwvvirrtVyvvvvwwvvvW brw.svuv-v. a w / a s /A w vwv»v**rvrii^r« -v'» « .* *, ■ v»v*v«rrpvv«Viy•VAVA’ii • M W

1 0

9»
■Al 0CCIPEMT.

.. M-ACASM ck RSTin 
COZILE M Wfl CAlfai

•  •

M

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
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: ORIZONTAL :1) Bun luat de. la părinţi 

(pl.); 2) Ghid de conversaţie; 3) O se
cundă de armonie — Ieşit din s a ţ —t Cu
prins de. chestionar ; 4) Cardiac greu de 
tratat — Orânduire Schimbată în urma 
unui referendum ; 5) Afectat de potop — 
Lungime de undă ; 6) Execuţie la faţa
locului -— .Stăpân pe sine : 1) Calculator

înaintaşilor ! — Urmărite in port — Re-
• tribuţie medie ! ; 9) Cunoscuţi dansatori 

de step , 10) Prezentat într-o formă defi
nitivă.

VERTICAL : 1) Scoase din fire ; 2) în 
registrat la cutremur ; 3) Ochiul roşu al 
piramidelor — Sistem-clasic de comunii 
caţie — „Cuvânt- cu dedesubturi 4) Ptl* 
la inimă — Copie trasă la indigo ; 5) îm 
brăcat intr-uri fef de oosţuiri —- Face ep* 

.trageri de milioane ; 6) Vetust ordin d«ţ 
*sus — Ajutoare de boală, (sg.); 7)..Impli
cat într-o taină de- domeniul public —* 

.Piese de schimb pentru moto*re (sg.) |
* 8) Plasat în spate la bătaie — Dau _ h*

spic —1 Compoziţie pentru tobă ! ; 9) Vicft 
ascunse : 10) Sentinţă de casare. •.

' -> • I
VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI 
'EXERCIŢII" APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ î ţ

- ' 1) SUPERSONIC ; 2)'TRAP — ARIDA |  
3) PvARlD — INEL* 4) ARĂTOS — Ş E lj 
f.) TE — ATACA — G ; 6) Q — SFARA 
—OR : 7) SAT — TÂMPLĂ . 8) TRAI —i

4-



SiP

! Săptămâna 29 noiembrie — 5 decembrie
B E R B E C

Luni — timpul succeselor financiare. 
Veşti pozitive privind realizările, dar 
şi pericolul unor conflicte cu cei din 

. jur. Preocupările dv. se vor îndrepta 
spre casă; joi veţi avea impresia că 
toată lumea este împotriva dv. Tendin
ţe schimbătoare privind problemele fi
nanciare. Sâmbătă — zi monotonă şi ne- 
interesantă. Urmează o zi în care aveţi 
o imensă forţă de sugestie.

T A U R

Veşti bune, legate de carieră şi bani. 
Ocazie de a iniţia un gen nou de activi
tăţi; Seri romantiee, încântătoare. 
Miercuri — o scurtă călătorie ce va uni 
afacerile cu problemele de familie. Stă- 
pâniţi-vă mânia şi 'fiţi Optimist.' Vineri 
— o zi minunată pentru afaceri şi cari
eră. Problemele familiale vor reclama 
multă atenţie, tact şi chibzuinţă. Unele 
planuri, o idilă sau pregătirile pentru o 
călătorie vă vor stimula moralul,

G E M E N  I ^

Nu u ita ţi: „tăcerea-i de aur Re
nunţaţi la intâlnirea preconizată. Nu 
promiteţi mai mult decât puteţi face. 
O ştire plăcată referitoare la probleme
le financiare. Joi, acordaţi mal mulţi 
atenţie muncit După-amiază, acasă, va 
fi chinuitoare. Situaţia în sfera afaceri
lor şi sentimentelor se va îndrepta i  ar 
trebui să apară o nouă iubire. Nu vă 
lăsaţi dus de entuziasm, nu vă ameste
caţi in certurile familiale, nu vă faceţi 
Uimii. Duminică ce| din jur nu vă vor 
înţelege excelenta dispoziţie.

R A C

Călătorii. întâlniri de familie. Du
pă-amiaza de marţi va favoriza preocu
pările ştiinţifice, meditaţiile filozofice* 
religioase. O vizită la prieteni, in afara 
oraşului. Joi — excelente relaţii cu cri 
din jur, veţi impresiona prin calm şi 
farmec personal. Ar fi bine să vă În
tâlniţi cu persoane importante care si 
ajute în realizarea planurilor dv. Evitaţi 
cheltuielile mari. E bine să vă achitaţi 
.obligaţiile anterioare. Evoluţia eveni
mentelor poate duce la logodnă şi la că
sătorie, dacă nud sunteţi necăsătorit ; 
pentru ceilalţi — la acţiuni reuşite.

L E U

Veţi fi in imposibilitatea de a împăca 
variatele cerinţe ale prietenilor. Starea 
sănătăţii dă, marţi, semne de alarmă. 
Culcaţi-vă devreme. Nu vă pierdeţi ia 
continuare stăpânirea de sine. Din ten
siunea dimineţii de» joi se transmite fi 
ia  căsnicie. Urmează o zi norocoasă 
ce favorizează relaţiile sufleteşti Inves
tirile. bine gândite, se vor dovedi ex
trem de rentabile. La sfârşitul interva
lului — a sosit momentul rezolvării unei 
probleme stringente. Va apare o stare 
tensională între ’ dv. şi persoana iubită.

B A L A N Ţ A I

Vitalitatea, uşurinţa de a stabili noi I 
contacte se vor constitui, luni intr-un [ 
factor decisiv, Urmează o zi furtunoasă |  
şi interesantă, dar şi ocazia de reînnoire - 
a unei vechi cunoştinţe. Veţi primi o I 
informaţie sentimentală, veşti referitoa- * 
r? la o petrecere. Contaţi pe dv„ nu l 
aşteptaţi ajutorul cbtor apropiaţi Un 1 
colaborator vă va atrage intr-o proble- j 
mă de serviciu. Nu vă lăsaţi folosit de |  
alţii. La sfârşitul perioadei se vor ingră- J 
mădi multe probleme interesante. Con-1 
sacraţi-le puţin Jiin timpul dv. «

S C O R P I O N  !

Problemele organizatorice vor afec-« 
ta planurile de călătorii sau relaţiile de j '  
bună vecinătate. Sentimentele — în pil- ; 
nă înflorire. Miercuri — o zi complicată ; g 
ar fi bine să vă concentraţi asupra, fami- I 
lieft. înclinaţiile spre extravaganţă «1 j  
indulgenţă faţă de vicii nu sunt cale |  
sigurii pentru a face carieră. Preocupări j 
comune cu un proaspăt cunoscut, dar I 
şi mustrări de conştiinţă în i v i t s r i  cu , 
un vechi prieten. Un proiect financiar. I 
sâmbătă. O întrerupere a comunicării * 
va fi cauza neînţelegerii cu persoana I 
apropiată. '

S A G E T A T O R ’ !

Spiritul romantic devine dominant J 
Cineva vă sapă; încercaţi să ignoraţi 
acest lucru. Luna decembrie începe pro-

F E C I O A R A

Banii şi viaţa de societate — două 
Probleme esenţiale; evitaţi cumpărătu
rile fără ro st Bazaţi-vi pe informaţii 
verificate şt pe fapte certe. În c e ta ţi  să 
vă întâlniţi personal cv cei de la nare 
aşteptaţi o favoare. Joi începe cu un 
puternic impuls. cu un progres 
vizibil intr-o acţiune. Nimic din 
ce aţi planificat pentru vineri nu se va 
realiza. Urmează o atmosferă schimbă
toare în casă; nu stăruiţi asupra planu
rilor controversate. Vă ispiteşte dorinţa 
de a cheltui mult, de a nu avea măsură 
în nimic. Stăpâni{i-vă impulsurile.

zelvat

Certuri referitoare la bani. Urmează I 
o zi bună pentru problemele senfimen- |  
tale; nu trebuie să Iniţiaţi acţiuni In i  
domeniul financiar. O neînţelegere rna- * 
finală vă poate strica ziua de miercuri. I 
Joi vă puteţi hotărî să iniţiaţi lucruri« 
legate de casă. Multe schimbări ce vă |  
vor îndemna la revizianea problemelor. J 
Sâmbătă veţi resimţi e  veche suferinţă.! 
Fiţi pregătit pentru tratamentul cores- j 
punzător. Seară plăcuţi, O vizită neaş- I 
teptată. Duminică apar probleme de re- j

V:

I
. *.

O zi nu tocmai favorabilă. Pot apărea |  
neînţelegeri ca persoane influente, dar I 
e bine să procedaţi cu calm. Atenţie la î 
acţiunile de culise.' Joi veţi fi pus in |  
faţa unei alegeri dificile; bani sau prie- * 
tenia. Discutaţi deschis cu cineva apro-1 
plat pe teme financiare, dacă n-aţi fă- J 
cat-o până acum. Sâmbătă, o zi ne- |  
favorabilă. Chiar dacă dreptatea e de |  
partea dv. veţi f i considerat vjnovat. I 
Pentru viitor, ţineţi fninte că munca şi j
implicarea nu pot fi inlocuite cu nimic. J

P E Ş T I

G are să fie secretul 
pentru a face un bun 
ziar ? Pune ceva 

. substanţă, adaugâ-i o doză 
consistentă de aparenţă, 
contează pe puţin noroc, 
priveşte întotdeauna reali
tatea cu ochiul critic al u_ 
nui oponent, rămâi trupa 
de asalt şi scutul democra
ţiei, dar fără a te identi
fica prin aceasta cu opo
ziţia. Aceasta este re ta 
lui Rudolf Augstein, preş. 
tigiosul fondator al lui 
„Der Spiegel", săptămâna
lul a cărui a 70-a aniver
sare a fost sărbătorită pe 
5 noiembrie de întreaga 
lume a informaţiei, nii nu. 
mai din Germania. Ce e 
drept, intr-un moment oa
recum critic, marcat de 
Tecesiune şi criză politică, 
pe fondul cărora trebuie 
să suporte concurenţa al
tor hebdomadere, ca „Die 
Wocbe" şi „Focus" şi. mai 
ales, ,a programelor de te
leviziune „news“, mai a- 
gresive şl mai eficace.

Dar, chiar dacă nu a fost 
cruţat de criză, pierzând

CURIER BANCAR

Traiectoria zilei de lttni a  fost in-1 
ventată de cel mai mare duşman al d v .; 1 
feriţi-vă de locurile şi persoanele necu- " 
noscute. Nu vă răzbunaţi ! S-ar putea i 
să fiţi în centrul unei dispute financia- * 
re intre prieteni. Joi — o zi bogată in !  
înălţări şi prăbuşiri. Colegii vă vor spri- |  
jini cererea de avansare sau iniţiativele > 
profesionale. Invitaţie Ia o petrecere, I 
tentaţia de a risipi bani. •

C A P R I C O R N
I

miţător ; vi se deschid perspective ex- |  
cepţionale. Urmează o si care vă obligă I 
la o muncă grea. dar atenţia dv. se va î 
Concentra asupra aventurilor romantice * 
şi petrecerilor. Dacă uitaţi conflictul cu» 
persoana iubită, vă aşteaptă o seară plă- J 
elită. O ceartă pentru bani cu '  cineva I
dintre cunoştinţele dv. *

V Ă R S Ă T O R

SPIEGEL"
DE

ASALT

in ultimele luni un 3 la 
sută din Vânzări şi un 
11 la sută din intrările pu
blicitare. „Der Spiegel" 
rămâne, cu cele 1133 000 
exemplare vândute In me
die în fiecare zi de luni, 
un săptămânal cu un suc
ces editorial incontestabil.

Aventura publicistică â 
lui Augstein, pe atunci un 
tânăr fiu de comerciant 
german, a început imediat 
după al doilea război mon
dial, când aliaţii au  stimu
lat renaşterea unei prese 
libere. Şi-a făcut ucenicia 
la Hannovei\ apoi a tre
cut la săptămânalul „Die 
Woche", o imitaţie a bri
tanicului „Time". In 1947 
i-a venit ideea de a-i 
schimba în parte ţinuta, 
rebotezându-1 „Der Spie- 
gel". Criticând filo-occi- 
dentalismul necondiţionat 
al lui Adenauer, a început 
să devină ceea ce este as
tăzi: o publicaţie a cărei 
apariţie este aşteptată cu 
teamă de toţi oamenii po
litici germani, în fiecare 
luni. In 1962, curajul de a 
denunţa scandalurile în 
jurul avioanelor Starfigh- 
ter i-au adus editorului 
trei luni de închisoare, dar 
adevăratul perdant a fost 
până la urmă liderul ba
varez Franz Josef Strauss, 
implicat In afacere.

„Am comis o greşeală 
necriticând personal prin 
editorialele mele recente
le atacuri neonaziste ",spu. 
ne Augstein în lungul şl 
insolitul interviu-confesiu- 
ne publicat în revista sa. 
Acum lucrează mai mult 
acasă, dar contribuţia sa 
ca idei rămâne determi
nantă. „Voi continua câtă 
vreme voi fi lucid şi cum 
,f)er Spiegel* a acum o 
creatură matură, va merge 
apoi Înainte chiar şl fără 
mine*. In ceea ce priveşte 
succesiunea, a avut în ve
dere doar cele 25 la sută 
din acţiuni: nu le va vinde, 
le va lăsa probabil moş
tenire fiului. Ceea .ţje con
tează acum e să se pregă
tească de marele an eleci 
toral care a r  putea să a- 
ducă o schimbare la vârf: 
„Kohl nu e un rău poli
tician, dar epoca sa a tre
cut". Şi Rudolf Augstein 
continuă să stea cu ochiul 
atent la direcţia în care 
se îndreaptă Germania: 
„Noi, germanii, nu putem 
să ne permitem naţiona
lismul dezinvolt al france
zilor", conchide, cu Înţe
lepciune, bătrânul edlto- 
rialist. Şi 11 înţelegem.

,1 ŞTORY PRESS

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA -  
DEVA

PENTRU PASTRAREA Şl PROTEJAREA 

ECONOMIILOR POPULAŢIEI: BANC POST 

S.A. oferă următoarele instrumente de eco

nomisire:

CARNETE DE ECONOMII Şl IMPRU- 

MUTURI LA TERMEN.

Este un instrument de  economisire care 
tratează de o m anieră nouă depunerile la 
term en a le  clienţilor şi ca re  oferă o  protec- * 
ţie suplimentară a  depunerilor împotriva in-

* Caracteristici:

•  depuneri pe  term ene variabile de  3,
6 şi 12 luni

•  dobânzi acordate de BANC POST: 
65 la sută pe  an  — pentru 3 luni, 75 la sută 

-pe ân  — pentru 6  luni şi S5 la sută pe  an  —
pentru 12 luni şi peste 1 an

•  credite in cuantum d e  80 ţa  şutii «fin 
valoarea «Jepozitulur, pe  maxim 1 a n

•  creditul se  acordă la  momentul so
licitării pe  perioada creditării

•  d o b ân d a  la depozit e  neschimbată

•  depuneri/restituiri ta  unităţile BANC 
POST şi oficiile P.T.T.R.

CARNET DE CONT PERSONAL

Instrument modern cu dublă funcţiona-1 
litate, de  economisire şi plăţi.

Caracteristici:

•  depuneri/restituiri de  numerar la u- 
iie  BANC POST

t  plăţi curente către alte persoane fi- 
zice/juridice

•  funcţie de soldul existent se  pot ob- 
îţin e  credita

•  dobânda este  d e  55 l a  sută pe  an . 

CARNET NOMINAL DE ECONOMII LA

VEDERE.

Caracteristici:

•  suma minimă, la depunere — 500
lei

•  dobândă anuală  — 55 la  sută

•  depun eri /restituiri la  unităţile BANC 

POST şi oficiile P.T.T.R.

CEC-uri BANC POST S.A. cu sumă fixă 

şi dobândă — 20 la sută.

O  ALTA PRESTAŢIE: decontarea ope
raţiunilor de plăţi cu CEC-uri în regim de 
urgenţâ prin onorarea p e  loc la  unităţile 
BANC POST -  S A  a  CEC-urHor emise de 
fcfienţii băncii în favoarea altor agenţi eco
nomici, contra unui comision.

\



AGENŢIA DE TURISM 
invită pnorata clientelă să petreacă un REVE
LION de neuitat în staţiunea BĂILE FELIX — 
hotel „POIENIŢA”, în perioada 30. 12. 1993 — 
2. OL 1994, la un preţ deosebit de avantajos.

' . Se asigură:
3 cazări
2 pensiuni complete

—  tacâm de revelion
— transport
La solicitarea clientului se asigură şi nu

mai serviciile de mai sus fără transport.
De asemenea oferim transporturi de per

soane în Germania pe ruta: Nurnberg — Wurz- 
burg ■— F r a n k f u r t K o l n ,  cu plecări din De
va în fiecare zi de joi a săptămânii la ora 15,30. 
Intermediem primirea pachetelor din Germania.

Relaţii Ia sediu] agenţiei din Deva, bdul 1 
Decembrie, bloc 3 parter, telefon 095/616312 — 
zilnic între orele 9—17. (1061366)

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
•' in colaborare cu

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE 
ŞI AMENAJĂRn TERITORIULUI 

UNIUNEA ARHITECŢILOR 
O R G  A N I Z E A Z Â  

C O N C U R S  D E  U R B A N I S M  
pentru realizarea la 

* ŢEBEA — comuna BAIA DE CRIŞ — judeţul 
|  HUNEDOARA
î  ' ’ a unui
|  „ P A N T E O N  AL M O Ţ I L O R "
I PREMII : Premiul I — 1500 000 lei şi co- 
« manda pentru întocmire P.U.Z. *
|  Premiul H — 1000 000 lei. 

j * Premiul HI — 500 000 lei.
|  Menţiuni — 3 x 300 000 lei.

: î Termen de predare a lucrărilor : 1 martie 
J 1994.

i > Regulamentul şi tema de concurs se pot 
|  obţine de Ia secretariatul concursului din mu- 
! nicipiul Deva, Direcţia de Urbanism, Amena- 
j jarea Teritoriului şi Lucrări Publice; str. 1 De- 
! cembrie, nr. 35, camera 114, tel. 095/613383 sau 

‘ |  de Ia sediul Uniunii Arhitecţilor din Bucureşti, 
j tel. 6140743. - '

I
SUCURSALA MINIERA BRAD 

str. Independenţei, nr. 2 
j Angajează prin concurs consilier juridic, 
* cu normă întreagă sau jumătate ,de normă.
|  Relaţii suplimentare se pot obţine la te- 
J Iefoanele -095/651140 — 651141, interior 47.
I  ̂ '3/ (1061362)

•  TURUL CAMPIONA
TULUI NAŢIONAL DE 
FOTBAL — conform hotă
rârii F.R.F. — se prelun
geşte până în data de 22 
decembrie ax. încă 4 e- 
tape din retur, campionatul 
încheindu-se astfel, anul 
viitor, Ia 27 aprilie. La 30 
aprilie va avea loc finala 
Cupei României. Aşadar, 
tricolorii se vor pregăti în 
bune condiţii pentru C.M. 
din S.U.A. (S.C.)
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* DIRECŢIA MUNCII i 
f ŞI PROTECŢIEI ]

SOCIALE j
* Anunţă organizarea în j  
f data de 13 decembrie,!
* ora 9, a concursului pen-*

\  . N O T I F I C A R E
privind intenţia de majorare a preţurilor şi 

agenţii economici 
Agentul economic „care notifică:
R.A.G.C.L. SIMERIA

— Formă de proprietate: de stat
— Forma juridică: regie autonomă
— Sediul: Simeria, str. 1 Decembrie, bloc 103
— Nr. înreg. la Registrul Comerţului: 20/2154/92
— Cod fiscal: 2150721

tarifelor la

I cadrul Oficiului 
|  tenţă Socială :

1 post asistent

*tru ocuparea următoare-* 
|lo r  posturi vacante, în*

..............  Âsis-i
I

ţ  •  1 post asistent so-1 
*cial — studii superioare* 
id e  asistenţă socială; * 
i  •  2 posturi de referent*
I (studii medii). - *
* CONDIŢII: 10 ani j-
* vechime In activitate de I
»personăl — salarizare* 
isau contabilitate. ţ
i  Bibliografia se poate*
I obţine de la Oficiul A-{ 
*sistenţa Socială. 1
ţ  Relaţii suplimentare la I 
»telefoanele 611031 sau* 
1611160. in t 120. (869) t

Denumirea produsului 
sau serviciului U/M

Tarif
actual

Tarif
notificat

Apă potabilă lei/mc 126 184
Canal
Încălzire centrală — căr-

lei/mc 17,6 20,3

biine lei/Gcal 22679 ‘ - : 23951
Încălzire centrală — gaz rae- v- - . .' - • •

tan lei/Gcal 11104 13834

~ . ' - > ' ' . N O T I F I C A R E
privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor la

/ populaţie / • . V " -  -
Agentul economic care notifică: 
R.A.G.C.L. SIMERIA

Denumirea produsului
U/M.

Tarif Tarif
sau serviciului actual notificat

Apă distribuită , lei/mc 55 85
Canal lei/mc 6 : ... 8
Încălzire centrală — căr- -

bune
Încălzire centrală —• gaz

lei/Gcal 9000 9000

metan lei/Gcal 8615 9000

MOTIVAŢII: Creşterea tarifelor la energie electrică, benzină, motorină.
gaz metan, materiale pentru repkraţil şi întreţinere, precum 
şi indexările prevăzute pentru trun. IV, 1993.

ti** '• ’ •

QUASAR ELECTRO SJtX . 
D E V A

bdul DecebiL bl. R parter 
Telefon 61 12 61,

VA OFERĂ:
© Frigidere 240 L .
© Lăzi frigorifice 1601  1201 
©  TV color Megavision, Goldstar 
© Calculatoare de birou 
© Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung 
© Executăm reclame luminoase 
© Instalaţii complete satelit

j  S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE j

|  Vinde en-gros şi en-detaUle, la cele mâi*
* mici preţuri: — I
I •  TELEVIZOARE COLOR NEI (90 p ro -!  
■ grame, telecomandă, garanţie 3 ani, diagonala |  
J 51 cm cu teletext şi fără teleţext); j
, •  Frigidere, congelatoare, maşini de spălat, |

CUPON QUASAR 
ELECTRO SJLL.

Bdul Decebal. bl. R. parter, telefon 611261.
Folosind .. acest cupon, beneficiaţi de o 

reducere de 2 000 lei, la orice cumpărături 
făcute în magazinul nostru, care depăşesc 
valoarea de 300 000 lei. (1061352)'

! î aspiratoare şi alte produse casnice; .
- |  •  Case de marcat electronice „Royal**. '

^  |  (1061361)j

S.C. IMCOMEX S.R.L. ORĂŞTIE 
' Str. G. Bariţiu, nr. 1 ' 

ANGAJEAZĂ URGENT 
•  Gestionari.
•  Vânzători.
#  Merceologi.
C erinţe:
— bărbaţi cu vechime în domeniu;
— prezentare de garanţii. (1061361) |

I I
I

LUNI, 29 NOIEMBRIE

PROGRAMUţ, I :  13,00 Calendar; 13,30 
Desene animate; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 
Avanpremiera; 16,15 Civilizaţia montană; 
16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiune in limbă 
maghiară; 18,30 Refrene muzicale; 19,00 
O viaţă pentru o idee; 19,30 Desene ani
mate; 20,00 Actualităţi; 20,45 De luni până 
luni; 21,15 Inelul cu briliant (3); 22,25 Par
tidele şi politica naţională /II); 23,15 Ac
tualităţi; 23,35 Repriza a treia.

MARŢI, 30 NOIEMBRIE

î '  PROGRAMUL I ;  7,00 TVM •  Telema- 
; tinal; 9,10 Sesiunea solemnă a Parlamen- 
[ tului României consacrată sărbătorii Zi- 
i lei Naţionale; 10,05 Calendar; 10,30 Limbi 
| străine (•  franceză); 11,00 Videoiexicon; 
I 11,30 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; 16,20 Povestea 
vorbei; 16,45 Actualităţi; 17,00 Convieţuiri- 
magazin; 1840 Pariaţi pe campion; 18,30 

* Tof ce-i românesc nu piere! Cântecele 
Unirii; 19,00 Basarabia — i t^rie şi des
tin; 1940 Desene animate; 20,00 Actuali

tăţi; 20,45 Cavalerii Ordinului „Mihai 
Viteazul", Documentar; 21,15 Telecinema- 
teca: Capcana mercenarilor (românesc, 
1980); 23,20 Actualităţi; 23,35 Top TV;
24.00 Insomniile românului. /

^ MIERCURI, 1 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 9,30 Transmisiune directă de la Al
ba Iulia. A 75-a aniversate a Unirii; 13,30 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
laşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Maga
zin sportiv; 16,45 Actualităţi; 17,00 Desene 
animate; 17,30 Şlagăre., şlagăre; 18,10 Ne. 
odihna. „Odiseea" capului lui Mihai Vi
teazul; 18,45 Tezaur; 19,30 Desene ani

mate; 20.00 Actualităţi; 20,45 Spectacol 
'de gală dedicat sărbătoririi Zilei Naţio
nale a României; 21,50 Confluenţe; 22,35 

- Film serial: Soţul ambasadoare: (9); 23,40 
Mari ansambluri folclorice; 24,00 Actuali
tăţi; 0,20 Poesis. '/:_/'./■ /

JOI, 2 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 1J0O TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10,30 Limbi străine (•  germana); 11,00 
Călătorii; 11,30 Film serial: Maguy; 12,30 
1001 audiţii; 13,30 Desene animate; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Cluj-Napoca; 16,00 Reportaj economic; 
16,20 Cronograf ii; 16,45 Actualităţi; 17,00 
Repere transilvane; 17,30 Repere moldave;
18.00 Faţă în faţă; 19.00 Gong!; 19,30 De
sene animate; 20,00 Actualităţi; 20,45 Stu_ 
dioul economic; ,21,15 Film serial: Dai- 
las (289); 22,15 Lege ş i -  fărădelege; 22,30

Alfa şi Omega; 23,15 Actualităţi; 23,35 Poe
zia cântului. ’

VINERI, 3 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10.30 Limbi străine (•  engleza americană);
11.00 Curcubeu; 11,30 Realităţi posibile; 
1240 1001 audiţii: 13>30 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15.00 
TVR Cluj-Napoca; 16,00 Formula 3; 16,30. 
Tradiţii; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiune 
în limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Film serial: Edward şi Mrs. Simpson (5);
20.00 Actualităţi; 20,45 Viaţa parlamen
tară; 21,15 Reflecţii rutiere; 21,30 Film 
artistic: Roiul (SUA, 1978); 23,30 Actua
lităţi; 23,50 Simpozion; 0,45 .Întâlnirea de 
la miezul nopţii; 1,35 jazz-făn.

SÂMBĂTĂ, 4 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :  8,00 Bună - dimineaţa, 
de la Cluj-Napoca/; 9,00 Calendar; 9,10 Ba 
da! Ba nu!; 10,00 Film serial pentru co
pii; Maria Mirabela în Tranzistoria (2);
10.30 Gimnastica minţii; 11,00 Documentar 
ştiinţific; 11,30 Vârstele peliculei; 12,30 1001 
audiţii; 13,30 Curat-murdar; 14,00 Actua
lităţi; 14,10 Ora 25 — Tranzit TV: a To
pul muzical european •  Caragiale — con- 
citadinul nostru a  Secolul „Nobel" (5). 
Documentar •  Rugby: Barbarians — A11 
Blacks (16,30) a Film'serial; Beveriy Hills, 
90210 (4) a Festival „Maria Tănase" (în
registrări) a Mapamond; 1945 Teleenci- 
clopedia; 20,00 Actualităţi; 20,45 Editoria
lul săptămânii; 20,55 Film serial: Dallas 
(290); 21,50 Săptămâna sportivă; 22,10 Un

zâmbet in amintire; 23,10 Film serial: 
Hunter (2); 0,05 Actualităţi; 040 Modem 
Show Colection.

PROGRAMUL I I : 13,00 Video-sateUt;
14.00 Actualităţi; 14,10 Viena. Documentar;
15.00 Tenis — Finala „Cupei Davis"; 18,00
Muzică tradiţională japoneză (II); 18,20
Bursa invenţiilor; 19,00 Convieţuiri-maga- 
zin; 20,00 Magazin sportiv; 20,39 Intre noi, 
complexaţii-, miopii; 21,30 Divertisment 
internaţional; 22,00 TV5 Europe; 22,30 
TumuL de fildeş; 23,00 Oraşe şi civilizaţii;
23.30 Clib,

DUMINICA, 5 DECEMBRIE

PROGRAMUL I ;  8,00 Bună dimineaţa/;
9.00 Calendar; 9,10 Ping-porg; 10,00 Film 
serial pentru copii; Maria Mirabela în 
Tranzistoria (ultimul episod); 10,30 Lu
mină din lumină; 11,30 Viaţa satului; 13,00 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare; 1340 Pompierii vă informează;
13.30 Atlas; 14,00 Actualităţi; 14.10 Poşta 
TV; 1440 Video-magazin. Turnul Babei; 
17,50 Serial SF: Star Trek (12); 18,50 Spec
tacolul lumii; 19,20 Robingo; 20,00 Actua
lităţi; 20,45 Film artistic: La bine şl la 
rău... (Anglia-Franţa); 2240 Duminica spor
tivă; 24,00 Actualităţi; 040 Pe ultima sută 
de metri.

PROGRAMUL I I ; 13,00 Megalopole;
14.00 Actualităţi; 14,10 Tenis — Finala 
„Cupei Davis"; 17,00 Serata TV; 20,00 Vi- 
deo-satelit; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 
Video-satelit; 22,00 TV5 Europe; 2240 
Hollywood Rock în concert; 23,00 La pu
terea a doua.
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•  Cu dragoste te îmbră
ţişăm la bea de a 20-a 
ta  aniversare. Soţia ■ şi fiul 
tău Alexandru, mama larii, 
fraţii Răducu, Sorin Şi 
Cumnata Carmen. „La mulţi

. ani t“
Pentru Dan Sima.
»  La mulţi ani şi multe 

' bucurii îţi urează bunicii, 
dragă Irina-Alexandra Kiss,. 

iUa împlinirea celor ^ cinci 
anişori. (1061581)

•  Vând spaţiu propice 
privatizării (depozit, pro-*

■^flucţie), instalaţie curent 
trifazic, instalaţie apă, în 

\  lAbucea (Dobrâ). Informaţii 
’Abucea, nr, 7, (1061598)

•  Vând apartament 4 
camere, ultracentral. Tel. 
618577. după ora 17.

(1061452)
'•  Vând loc construcţie. 

Băcia. Tel. 612703.
(1061558)

•  Vând apartament două 
camere, Micro 15. ~sl.

.■! 629711. (1061469)
•  Cumpăr'pianină. Deva,

lei. 628715. 1 , (1061210)
•  Cumpăr motor pentru

Skoda S 100, Informaţii De- 
ya, tel. i522654, (1061372)

r 9 Vând mobilă sufragerie. 
JTel. 621477. (1061246)
- 9 Vând Dacia 1310. fa
bricaţie 1987. Informaţii tel.

; 614073, 625937. ; (1061297)
•  Cedez 8 chitanţe Ca- 

.’ r i t a s 3 septembrie, pen
tru 30GL DM. 61205'4/: -

(1061570)
•  Vând apartament două 

' camere in Sinier-ia, tel.
.618910. • (1061579)

« Vând vacă trei , ani,
, "gestantă, Bârce;, Mică, * nr. 

j“,? l sau tel. 619116, după ora 
80. (1061589)

•j ♦  Vând Renamţ 12, stare 
şf deosebit^, neinmatriculâţ şi 
a Renault .44 ' Alpin înmatri- 

cui piese de schimb. 
STel. ' 093/543340. (1061593)

•  V7ând microbuz Bhrkas 
i  8000 DM. Tel. 625935,
; 614953. (1061594)

. ♦  S.C, Universal vinde 
j t|win magazinul situat în 
; 'Dacia, la parterul blocului 

tum, aragaze, maşini de 
JSpălat automate şi frigidere. 
Tel, 627328. (1061596)

•  Vând aparat floricele 
porumb; asigur porumbul.

| JTel. 096/431409. (1061451)
. 9  Vând televizor Dia- 
•Unant 227, alb-negru. Tel. 
:fjj95/612692. (1061599)

9  Vând 50 chitarjfţe ' Ca- 
1 , rltas, valoare 1 000 000 lei, 
Tcontra 1000 DM. -Tel, 
.611736. * (1061458)

' •  Vând înscriere ruleta 
Mondială Viena. Tel. 611679.

(1061457)
■ ■ •  Vând casă. Deva, tel.

613282. .- (1061454)
U •  Vând Dacia 1310, fa- 
jfbricaţie 1985, ştare bună.
~ Informaţii tel. 616322.

(1060446)
•  Ofer gratuit formulare 

Viena, posibilitate câştig
; 30 000 dolarii Informaţii 
. tel. 625508. (1061453)
1 •  Cedez (vând) 190 chitanţe
[C aritas pentru apartament 
'•H2—3 camere (variante). Tel. 
j '620213. (1061467)
f  ■ 9 Vând chitanţe Caritas 
i august, septembrie, octom- 
j; brie. Tel. 621650. (1061467)
[ 9  Vând 676 chitanţe Ca

ritas pentru 30 000 DM 
'(18 000 dolari). 620213.

(1061467)
•  Vând conducte pentru 

jtirigat din aluminiu 60 bu- 
|  câţi,'  diametrul 100. Tel. 
“ 623408 sau 624401. (1061470)

•  S.C. vinde en-gros la 
cele mai mici preţuri ţi-

tgări import în incinta ho
lteiului Rusca Hunedoara.
< (1061463)

i y â n d  apartament două 
■amere, Gojdu. Deva/ tel. 
27391. (1061471)

i S.C. Ardelean S.R.L.,

prin magazinul din Deva.* 
str. Horea, nr. 172, tei. 
618879, vinde maşini ’ de 
spălat, maşini de cusut, 
frigidere, hârtie igienică 
(110 lei buc) şi altele.'

(1061192)x
•  Vând maşină vată de 

zahăr, electrică, televizor 
color Grundig, frigider 240 
1. Tel. 622420, după ora' 14.

(1061479)
•  Vând maşină Opel

Ascona 1,6 D, an fabrica
ţie 1988. Tel. 730007. -

(1061478)
•  S.C. Agromec Retezat 

S A. Cârneşti, comuna To- 
teşti, .judeţul Hunedoara, 
organizează licitaţie pentru 
vânzare de tractoare, ma
şini \ agricole şi combine 
în data de 6 decembrie 
1993, ora 12, ln sediul so
cietăţii. .Licitaţia se va re
peta în fiecare zi de luni 
a săptămânii până la e- 
puizareă listei. Lista uti
lajelor şi informaţii' se pot 
cere la sediul unităţii.

• (1061240)
•  Vând . apartam ent. 2

camere, şi garaj, zona -auto- 
moto. Cumpăr boiler cu 
flacără de -veghe. Tel. 
720681. (1060929)

— *—«
•  Vindem convenabil 

chitanţe Caritas, 17, 22.
24 septembrie; 1 octom
brie. Tel. 625493; 611395.

(1060441)
/ .. . , —

•  S.C. Agromec
Geoagiu organizează li
citaţie pentru vânza
rea mijloacelor ‘ "fixe 
casate, in- datele de 
G, 13 şi 27 decembrie; 
ora . 10, la sediul so
cietăţii.- Informaţii şi 
lista utilajelor le pu
teţi consulta la sediui 
dnrtăţii şi la tel. 168, 
Geoagiu/ ’ (1061241)

. . •  S.C. Rial S.R.L. De- 
• va vinde' începând dă 
luni congelatoare de 160/- 
140 1 şi frigidere de 
240/180 1 la cele mai 
mici preturi. Tel. 
612829. - (1061465)

9 Vând casă cu gră. 
dină sau numai gră
dină cu posibilităţi de 
construcţie, la şosea, 
condiţii deosebite pen
tru privatizare; CristufT
nr. 354. (1061477)
..

•  Vindem la preţ
producător şi primim 
pentru service în ga
ranţie, şi postgarânţie, 
în condiţii avantajoase, 
câse de marcat ELKA 
82. Asigurăm - orice 
piese de schimb şi 
consumabile. Comenzi 
la tel. 717912, - orele 
10—13; 660490, orele 
20—22. (1060933)

* — * — * — * —  * — * „ - * — *

9 Vând mobilă Madri
gal, garnitură completă, 
stare perfectă. Informaţii 
tel. 096/734005, după « 'ora 
19. /  J <1060938)

”•  Vând Lancia .Prisma 
Turbo Diesel 1987, preţ ne
gociabil. Tel: 718691. : ‘

;/ (1060946)
:■ •  Vând Fiat Argenta, fa
bricaţie 1984, stare bună. 
Tel. 713455, 724282.

/  (1060949)
•  Vând Mitsubishi Ga- 

lânt, 2 litri, neînmatriculat, 
Fiat Fiorino, 1985, înmatri
culat. Tel. 728437. (1060851)

•  Vând urgent şi con
venabil Auto Lada 2104 
break, 1985, înmatriculată. 
Informaţii tel. 712339.

(1060856)
•  Vând Ford Tranzit, 

stare perfectă, televizor co
lor, Excellentz.' Tel. 714224.

(1060857)
-9  Vând Oltcit 15 TRS 

nou şi Ford Taunus 1,6, 
înmatriculat. Tel. 626189, 

‘629043. ; V;:. • • •.
(1061561)

•  Vând apartament 4

camere. Hunedoara, teie- 
fori 671030. (1061559)

•  Cedei 25 chitanţe Ca- '
ritas din 15 septembrie 
prin notariat. Telefon 
628560^ (1061563)
'• •  Vând casă cu grădină, - 
apă, gaze, zonă centrală. 
Orăştie, str. Plantelor, nr. 
8/B. Informaţii telefon 
625235. luni—vineri, 7-15.

(1061556)
•  Vând urgent dormitor 

„Emilia1*, stare bună, tna. 
şină. de tricotat „Vefitas 
360“. Deva, tel. 627922.

(1061552)
•  Vând Fiat Ducato Die

sel 1,5 tone şi Fiat Rega
ta Diesel. Tel. 6127.72.

(1061300)
9 Vând 25 chitanţe Ca

ritas/ valoare 500 000 lei, 
contra 800 DM. - Telefon 
641133.

> (1061128/292)'
, •  Vând Dacia 1 300, pi'eţ 

informativ 1 000 000. Tel. 
612030. ' ■'■: ./ (1061584)

•  Vând Dacia break, fa
bricaţie 1989, şi Dacia ber
lină, fabricată în 1990, 
preţ convenabil. Deva, str. 
Dragoş Vodă. nr. 18, tele- , 
fon 625050. (1061680)

9 Vând urgent aparta
ment de ' 2 camere, ultra
central Deva, sau schimb 
cu diferenţă cu garsonieră 
sau apartament de două 
camere, altă zonă, exclus 
Micro 15. Tel. 617418.

'  (1061472)
•  In ziua de 23 noiem

brie 1993, ora 11,15, au dis
părut din maşina perso
nală o geantă cu documente 
originale şi Copii, ştampil-, 
firmei româno-turce Sa-
benpa _ Comservimpex 

S.R.L. Deva, pe care le 
declarăm nule. Aducătoruiui 
recompensă 200 DM şi pen
tru poşeta de darnă ^dispă
rută tot atunci," lâ adresa 
menţionată în buletinul de 
identitate. îvluhumiri!

. (1061451)
9 S.C. Iva Company 

S.R.L. ■ ‘ Deva anunţă nuli
tatea chiţanţelor fiscale de 
la nf. 0599551 lâ hr. 0599557, 
folosite fără aprobarea con
ducerii societăţii. , - : /

Le declarăm nule fără 
posibilitatea folosirii lor 
sub aspectele prevăzute de 
lege, de către eventualii 
posesori, ■ (106Î480)

•  Pierdut două chitanţe 
Caritas, pe numele Fabian 
Zoltan. Le declar nule.

(1060854) '
9  Pierdut 7 chitanţe Ca

ritas, pe numele Petraru 
Marin. Le declar nule.

(1060855)
•  închiriez apartament

cu termoficare. Deva, str. 
Horea, la persoane fizica 
sau .societate, eventual spa
ţiu depozitare. Ofer gră
dină pentru seră — termo
ficare. 619191. , (1061466)

•  Ofer cameră mobilată 
pentru elevă. Tel. 711840.

V  * - (1060852)
•  Schimb apartament 3

camere central cu aparta
ment 2 camere plus dife
renţă .sau garsonieră. Tel. * 
614955; (1061585)

» •  S.C. Torcătorie Ţe- 
sătorie Miercurea Si
biului execută stofe, 
pături, preşuri cu lâna 
clientului, netoarsă. 
Tel. 311, Miercure-, Si
biului. (1061278)

•  Angajez persoană se
rioasă pentru menaj. Tel. 
626140, între orele 8 şi 
16. (1061590)
. •  Caut femeie pensio

nară, fără obligaţii) pentru 
îngrijire copil trei ani, la 
domiciliu/-Tel. 612549.

(1061474)
•  Cedez urgent post te

lefonic. Informaţii tel.
82i3ji; .m m m - -

CO.Mf:\lO H  \ | f l

•  O lacrimă. o floare 
pentru tine, dragul nostru 
verişor,

m ih Ai ţ A m a r iş ,
la şase săptămâni de la 
trista despărţire.

Faftnilia Toader Petru şi 
Rodica. (106Q.444)

•  îndurerate gânduri 
însoţesc trecerea celor şase 
săptămâni de când a ple
cat pe drumul fără întoar
cere cea mai bună prietenă,
v profesoara CORNELIA 

V  MICLEA 
din Călan.

Ne rugăm lui Dumnezeu 
să te odihnească - în pace, 
iar lacrimile noastre să-ţi 
încălzească mormântul.;

Fam. Grecu din Boşorod.
(1060446)

•  Ctr adâncă durere a- 
nunţăm că se împlinesc 
şase săptămâni de când 
ne-a părăsit draga noastră 
mătuşă

MATEI ELENA
din satul Boz. Chipul ei 
blând va rămâne veşnic în 
inimile noastre. Nepoţii 
Gina, Benone şi Bogdan.

(106p950)

o fc c e s js

♦  FamiLia îndurerată 
anunţă decesul celei: 
care a.rost

FURDUI ANA
în vârstă de 82 ani 

înmormântarea, sâm
bătă, 27 noiembrie, o ia ; 
14, de la Capela de pe 
strada Emineseu • din 
Deva. - ? - ,

Fie-i ţărâna uşoară!
(10.61464)

•  Au trecut şase 
săptămâni de lacrimi şi 
dor de când ne-a pă
răsit cel mai bup fiu 
şi frate

MIHAI MARIŞ
Comemorarea are loc 

la Catedrala din De
va, duminică, 28 no
iembrie 1993, după ter
minarea slujbei reli
gioase. Dumnezeu să 
te odihnească în pace, 
iar noi nu te vom uita 
niciodată. (1061284)

•  Au tracut şase săp- 
tămâni de când ai ple
cat zâmbind de lângă 
noi şi nu te-ai mai în
tors niciodată. Te vom 
aştepta mereu şi te 
vom păstra veşnic în 
amintirea noastră, ne
potul nOstru drag

m ih Ai t A ;
Odifineşte-te îri pa

ce! Familia Ungur Ro- 
diea, Cornel, Marius 
şi bunica Vuţa.
• - (1061578)

. •  Intr-o zi de toam
nă târzie când nimeni 
nu se aştepta, moartea 
l-a răpit dintre noi pe 
cel ce fost lin bun soţ, 
tată ş i bunic 

‘ CONSTANTIN ALBA
Duminică, 28 noiem

brie, la un an de Ia 
deces, familia îl plân
ge. Dumnezeu să-l o_ 
dihnească în pace! So
ţia şi copiii. (1061473)

9 Amintesc tuturor 
colegilor şi cunoscuţi
lor că se împlinesc şase 
săptămâni-de când sn_ 
fletul celui care a fost 

Ing. LUPAŞ PETRII 
(PUIU)

a trecut în eternitate. 
Parastasul de pome-' 
nire va f l  in "data do 
28. K t  4993, la Bise* 
riea Ortodoxă Simerfcc 
Dumnezeu să-I odih
nească în pace. Soţia; 
Ioana. (1061588)*

# Cu nemărginită durere 
soţul ş i . fiul anunţă ; îm
plinirea a 25 de ani de la 
moartea celei care- a fost

GOLEA LUCIA-DOINA 
născută Resiga "' '

Comemorarea ;duminică 28 
noiembrie, la Catedrală or
todoxă A. Iancu Deva.

(1061481)

•  Un gând pios la co
memorarea a 7 ani de la 
dispariţia verişorului nos
tru,

Ing. BOTEZAN PANFIL
Odihnească-se în pace.

Familia Hărduţ Iulian.
(1061597)

♦  Au trecut trei ani de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna

TOMOTAŞ NICULAE 
din HOndol

Lacrimile mele şi florile 
îţi veghează mormântul.
Dumnezeu să te odihnească 
în pace. Soţia. (1061583)
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•  Agenda săptămânii
•  Colocvii, culturale ;la

. Deva ‘V ;*'v'
•  Civilizaţia rutieră

•  Medalion folcloric (Ma- 
riana Anghe), Ana Banciu,

L* * • l /* - *  U  m jon Iţocşa, Drăgan Mun-

SELECŢIUNI din progra- tean) t i -"
mul de sâmbătă noaptea şi •  Concurs „Miss Boboc 
duminică dimineaţa: la Hunedoara.

J Ş.C. MAG1KA -  IMPEX S.R.L. BRA$OV \
j PROGRAMUL PLĂJIIOR IM CADRUL I
; SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

♦  Copiii Eugenia, Emilian 
şi Nicolae, cu familiile, a_ 
nunţă cu adâncă durere, 
încetarea din viaţă a dra
gului. lor tată, socru şi bu
nic, . -ii/;/ ;

y  POPA JOSlN 
djn Banpotoc.

înmormântarea — dumi
nică, 28 noiembrie.

Nu te vom uita nicio
dată! (1060445)

* •  sâîhbătă, 27 noiembrie chitanţele.
I nr. ^128—4159,, J

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura j
J din Haţeg. ______  • '  ̂ ^

I S.C. WEST — COMPANY S.R.L.
j ALBA IUL1A
I Calea Moţilor, nr. 7, bloc S 1, tel. 830864.
^  830865; Fax 813863.
* UNIC DISTRIBUITOR AL PRODUSELOR

I%
I■%
I

„ S T A R  I O  N“ |
, v ă  oferă prin depozitul din Alba IuBa * 
|  (bdul Victoriei, clădirea B.A. Philips) şi prin |  
|  magazinele-sale din Alba lulia, Cugir, A iud ,. 
î Zlatna, Teiuş, o gamă diversificată de deodo- I 
I rante pentru femei şi bărbaţi* apş de toaletă, ru- » 
J juri, farduri de obraz şi de pleoape, rimei, pu- ? 
J dră pentru obraz, fond de ten, creioane derma- 
|  tografe, ojă.______  y __

I

S.C.

[
MARMOSIM“ S.A. 
S I M E R I A

str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara 
înştiinţează agenţii economici cu capital de | 

I stat-sau privat, precum şi persoanele particu-, 
! lare interesate, că scoate lă licitaţie următoa- |  
1

“  Maşină de tăiat blocuri CTB \
Maşină de tăiat blocuri TG 
Mese cu role
Prese pentru fabricat dale şi bolţari 
Betoniere BL 250
Maşini pentru sculptat prin copiere 
Tractor S 651'ş i  A 1800 
Rabă de 16 tone 
TATRA
Macara Hidros 10 tone 
TELEMAK 10 tone 
HIDROM 18 tone[ De asemenea, scoate la licitaţie şi diferite 11

I* alte utilaje, mijloace de transport, secţiuni Sau | ; 
„u tila je  casate. ...
|  • «licitaţia va avea loc până Ia epuizareat | 
? listei, care îse află - ia> s ^ u T  sbciefăţiî  ̂ Wwfier-*f' 
1‘dafe diii Simerla, str. Cuză Vodă, nr, .24, jude- • 

ţu l Hunedoara, ui flecare zl de  m arţi e  săp -| 
tăm ^n ii,o ralO . ' - - -

Informaţii suplimentare în  legătură c a  
j se vor obţine zilnio la  sediul socie

f  â s a u  la tclefminele 660861 ţ  660852f 66085% { 
Jt interioare 33 ; 35. , , 1


