
tedrală a acestui eveni
ment. Pe placa a două se

....... _ f »1
menţionează : „S-a , prins 
această placă comemorativă 
cu ocazia împliriirii a 75 
de ani de la formarea Sta. 
tului Naţional Unitar Ro
mân; împlinirea a 100 do 
ani de activitate neîntre
ruptă a coralei. Totul pen
tru neam ţi lege! Nimic 
fără Dumnezeu 1“.

După Sf. Liturghie, în Ca
tedrală va avea loc un 
concert .religios, susţinut de 
Corala Catedralei din Hu
nedoara, precum şi a Bise
ricii „Huna Vestire" din 
Deva şi corul centenar.

Luni, 6 decembrie 
a.c., cu prilejul sârbă.

«

Corul '^Catedralei Orto
doxe „Sf. Nicolae* din De? 
va împlineşte Un secol de 
activitate neîntreruptă. Cu 
acest prilej, în ziua de ;f 
decembrie a.c.; în incintă 
sfâhtulQî lăcaş va avea Ide 
festivitatea genşrată de a- 
cest eveniment. Festivitatea 
va fi marcată de dezveli
rea şi sfinţirea a două plăci 
comemorative ce-se vor 
aplica la intrarea în Ca
tedrală. Pe prima placă vor 
fi consemnate datele: • 7
noiembrie 1918 — Consti
tuirea Gărzii Naţionale la 
Deva; 27 noiembrie 11918 
— Constituirea delegaţiilor 
pentru participarea la A- 
dunarea Naţională de la 
Alba Iulla; 1 Decembrie 
1918 —* Sărbătorirea în Ca

ii—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*-

■

torii Sf. Ierarh Nicolae,
'hramul Catedralei, se 
va sluji un parastas
pentru dirijorii şi coriştii
care, timp de 100 ani, au 
attivat în cadrul coralei. 
El sunt: Ioan Suman (ţă
ran), Iuliu Crişan (învăţă
tor), Toma Roşu (învăţă
tor), Atanasie Bota (învă
ţător), Ioan Sîntimbrean 
(învăţător), Cornel Po- 
pescu (preot), Laurenţiu 
Curea (preot), Ioan Igna- 
ton (preot, profesor de 
muzică), Ioan Nalivan
(cântăreţ bisericesc), Stă- 
nilă Sever (preot, profesor), 
Eftimie Bugariu (profesor),

Ioan Munteanu (profesor), 
Adrian Beldy (instrumen
tist), Marin Dârvă (profe
sor de muzică), Traian
Giura (învăţător), Gheor. 
ghe Bercea (profesor).

Ne face plăeere. să men
ţionăm că un substanţial 
ajutor, atât moral cât şi 
material pentru bună reu
şită a acestei festivităţi, 
s-a primit din partea In
spectoratului pentru cultu
ră al judeţului Hunedoara, 
în frunte eu dl prof. Ioan 
Sicoe, pe care îi felicităm 
şi cărora le mulţumim din 
toată inima.

Ani mulţi eu sănătate, 
fericire şi prosperitate tu
turor membrilor Coralei 
Catedralei Ortodoxe ro
mâne din Deva.

La mulţi ani, cor centenar! 
MINEI, bodea

C O N V O C A R E ,

In temeiul art. 61, alin. 3 din Legea nr. 69/19: 
privind administraţia publică locală, se convoacă Con- 
siMul judeţean Hunedoara în şedinţă ordinară la se
diul acestuia, pentru data de 15 decembrie. 1993, ora 
10, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea buge
tului judeţului Hunedoara pe anul 1993;. ,

2. Proiect de hotărâre privind numirea şefului
Corpului gardienilor publici; «.

3. Proiect de hotărâre privind unele, măsuri de
protecţia mediului înconjurător; ,

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără
plată sau în folosinţă, după caz, a unor mijloace.fixe 
şi obiecte de inventar, din proprietatea Consiliului 
judeţean Hunedoara, in proprietatea unor unităţi bu
getare, respectiv in folosinţa unor asociaţii cu scop 
nelucrativ. ' •

Ing. COSŢEL ALIC, .
: Preşedintele Consiliului Judeţean 

“ / Hunedoara

♦

Neamului din

•  La Şcoala generală 
din Hău de Mori a avut

■ loc, în cinstea Zilei Na
ţionale a' României, 
spectacolulconcurs 
„Cine. /.ştie , câştigă"; 
(E. 85).

•- Şcoala generală nr. 
4 din Deva a găzduit 
un moment festiv de
dicat Zilei Naţionale a 
RomShfei’. Despre im
portanţa evenimentu
lui de la 1 Decembrie, 
au vorbit lucrători ai 
Mu*feuluj Judeţean, după 
care a avut loc pre
mierea celor mai buni 
elevi' participanţi la 
concursul „Epopeea 
Marii.Uniri". (V.N.).

•  La Şcoala generală 
din . Vălişoara a - avjşt 
loc iii data de 30 noiem
brie; a.c, un concurs pe 
tema. „Decembrie 1918 
— Ziua Mărfi Uniri", 
organizat - de Căminul 
Cultural, care a acordat 
câştigătorilor premii 
valoare de 20 000 <iţi,

•  sindicatul liber ,,Si- 
de'rurgistul" şi Clubul 
„Sicjerurgistul" din Hu
nedoara au prezentat în 
ziuă de 29 noiembrie a.c.. 
spectacolul ' folcloric 

„CJânt şi joc hunedorean" 
dedicat evenimentului de' 
la i Decembrie 1918.
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Discuţie cu dl TIBERIU MEDEANU, 
procurar criminalist la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul. Hunedoara

Prea Fericitul Patriarh 
Teoclist, aflat în fruntea 
unui sobor de preoţi, a 
oficiat sfânta slujbă de ia 
Catedrala Reîntregirii 

Iulla.

— Dacă ar fi să facem 
o ierarhie a cazurilor de 
corupţie descoperite în ju
deţul Hunedoara, cel de Ia

,  abator unde s-ar situa?
— Ar ocupâ^un loc sem_ 

nificativ numai, dacă am
, examina : fenomenul proli

ferării corupţiei într-o u- 
nitate mică şi la tranzac
ţii minore, sau dacă am 
avea în vedere afirmaţiile 
unora dintre cei implicaţi 
privind extinderea corup, 
ţiei $i în afara abatoru
lui Acest ultim aspect 
W AW W W VVW AVWW V.

nu a putut fi însă pro
bat, deşi nti este exclus. 
Sub aspectul sumelor, o- 
ferite drept mită, dosarul 
nu prezintă' semnificaţie, 
întrucât în altele s-au dat 
rhită sute de mii sau zeci 
de milioane "pentru o sin
gură tranzacţie. Menţi- 
nându-ne în perimetrul' 
Văii Jiului, este concluden
tă fapta inculpatului Pe- 
trovan Petru, fost merceo
log la S.O. Compt S.A. 
Petroşani. Acesta 3e pri
mit 230 000 de lei de la

VAVSVVVVVWWVWAVVVV

UH3 p
Aspect dtn «impui spectacolul ut acaicai tuci 

I Naţionale a României, desfăşurat în municipiul Deva. 
|  Foto PA VEL LAZA

I

Proverbe comentate .
•  Apa-n piuă, oiştca.n gard, nuca-n

perete nu mai sunt proverbe : 
ceriri.

sunt cu-

•  Dacă vă interesează. Din
chioşcurile de vânzare a presei 
ala ziarului nostru, din Deva 
şi Hunedoara, se poate procura 
o . carte interesantă: „Morţi 
misterioase ale istoriei contem
porane" de Jaques Launay.- A- 
părutâ la Casa de presă şi edi
tura „Anotimp" ţjţradea, lucra
rea se citeşte cu uşurinţă, cap
tivează şi costă numai... 600 
de lei. (D.G.).

•  lumânarea titlurilor de 'pro
prietate. Consiliul local al eo- 
munel Turdâş a organizat: în.

mânarea a 100 titluri de pro
prietate. Acţiunea va avea loc 
în satul Spini, in cadrul unei’ 
adunări ce va avea Ioc la că
minul cultural de aici, sâmbătă, 
4 decembrie a.c. (Tr. B.).

•  Primari noi. In urma celui 
de al doilea tur de scrutin peri. 
tru alegerea de primari în co
munele Brănişca şi Veţel, c® a 
avut loc duminica trecută, au 
fost declaraţi câştigători dnii 
Cornel Gheorghe Comeanu şi, 
respectiv, Petru Popa. Ambii 
primari au candidat din partea ■ 
Partidului Unităţii Naţionale 
Române. Le urăm succes în 
îndeplinirea înaltelor sarcini cu 
care au fost învestiţi1 (Tr. B.).

* In ajutorul celor nevoiaşi 
Aflăm de Ia dl Ionel Munteanu, 
primarul comunei Rîu de Mori, 
că pentru 67 de familii nevoiaşe 
din satele aparţinătoare comunei 
âu fost asiguraţi, gratis, câte 2 
metri cubî de lemn de foc din 
păşunea comunală. (E. S.). ,

- • împrumuturi. Casa de Aju. 
tor Reciproc a Pensionarilor din 
Orăştig numără în prezent peste 
4100 de membri cotizanţl ~ în 
perioada ţâre a trecut de (a 
începutul anulpi, acestora II s-au 
acordat împrumuturi băneşti s 
căror valoare totală a depăşit 
spma de 25 000 000 lei (I. V.)

•  Atenţie la „Izvorul Dece- 
bal", A dat îngheţul. Pe dru
muri se circulă tot mai ane
voios. Un punct periculos este 
la „Izvorul Decebal" de la In
trarea în Deva. Canalizarea în
fundată a deversat apa pe şo
sea. Apa a îngheţat. • Semnali
zate, avertizare pentru con
ducătorii auto nu s-a pus. Şi 
pe această porţiune de gheaţă 
se pot. întâmpla necazuri. (Gh. 
I. N.).

A Z I
reprezentantul unei uni
tăţi private pentru a ac
cepta un stoc supranorma 
tiv de produse. în acelaşi 
context - se circumscrie Li 
afacerea cu plasă de sâr
mă livrată la două unităţi 
miniere în care. frauda este 
de 20 milioane lei. Cea 
mai mare parte a acestei 
sume a fost utilizată în 
circuitul specific corup
ţiei. Acestea reprezintă 
însă probabil numai vârful 
aisbergului.

— Care este totuşi ex. 
plicaţia nedescoperirii mai 
multor infracţiuni de a- 
eestfcl?

— Opinia personală este 
că nu sunt stimulate în
deajuns forţele dispuse la 
această acţiune, sau cei ce- 
au îndatorirea să le des
copere şi să le cerceteze. 
In Parlament s-a dezbătut 
în urmă cu o lună ideea 
angajării cetăţenilor în 
lupta contra fraudei şi co
rupţiei. Punerea în prac
tică nu este însă simplă,

A consemnat.
VALENTIN , NEAGU - '■ .

(Continuare In pag. # 2-a)

( 1
sambată. S

 ̂ 4 decembrie ţ
\ •  Au trecut 337 de j
l zile din an ; au mai ră- ţ 
/ mas 28. t
j •  1915. S-a născut, in .' 
I satul Crişan, VLAICU ) 
! BIRNA, poet şi roman- ţ 
i cier. i
I •  1875. S-a născut 1 
l RAINER MARJA KIL- \ 
7 KE (m. 29 dec. 1929), t 
1 unul dintre cei mai mari ) 

poeţi austrieci,. .. 1
•  1811, S-a născut ţ 

istoricul şi filologul ION i 
I. RUSSU. J

DUMINICA,

5 decembrie

•  Sf. Marc Mc. Var.
vara ; Cuy, Ioan -Da- 
maschin. 4 /

•  1791. S-a stins din V 
viaţă VVOLFGANG A- 1 
MADEUS MOZART, ge- / 
nial compozitor austriac. V

•  1974. Â murit ZA-
IIARIA ŞŢANCU (n. 
1902), cunoscut scriitor 
şi publicist. . . ,

LUNI,- 
6 decembrie

• SFÎNTUL IERARH 
NICOLAE (Dezlegarea 
de peşte). „La mulţi 
ani!“ tuturor celor ce 
poartă numele de Ni
colae şi. derivatele sale!

•  1888. S-a născut N.
I. DUMITRAŞCI (m. 
1963), folclorist.

•  1897. S.a născut 
O. IV. CISEK (m. 1966), 
scriitor de limbă ger
mană din România. Au
torul romanului „Pârjo. 
Iul", amplă cronică a 
răscoalei de la 1781.

•  Sărbătoarea Naţio
nală a Republicii Fin
landa.



S.C. „CORATRANS** S A  DEVA*

„Privatizarea-pe ultima 
sută de metri"

La Deva a avut loc' adu
narea generală a acţiona
rilor S.C. „Coratrans" 
S. A. La încheierea lucră
rilor am solicitat dlui ing. 
MIRCEA BÂGAIANU, di
rectorul general al fjrmei, 
să stăruie asupra modalită
ţilor, a căilor pe care se 
va acţiona, pentru ca In 
scurtă vreme să putem spu
ne: „Coratrans" este o u- 
nitate de transport priva
tizată.

— Tocmai acesta a fost 
scopul adunării de astăzi : 
consiliul de administra
ţie, comitetul director să 
facă maţ bine înţeles de 
către acţionari ce s-a în
treprins până In prezent 
în acest sens, ce trebuie 
făcut în perioada urmă
toare până când unitatea 
va fi cumpărată de sala
riaţii ei, se va privatiza. 
Mai întâi se cere subli
niat câ la toţi indicato
rii economico-financiari a- 
vem în prezent o situaţie 
bună. La cifre de afaceri, 
profit brut, rata rentabili
tăţii consumate, rata ren
tabilităţii veniturilor, pro
ductivitatea muncii. Paralel 
cheltuielile au fost redu
se, iar salariul mediu a 
crescut de peste 8 ori. Pe 
zece luni profitul brut 
este de peste 30 milioane 
lei, ceea ce garantează 
pentru acţionari dividende 
frumoase. Unii chiar m-a'i 
întrebat cam cât va fi 
procentul. II vom cunoaş
te după ce toate socoteli
le pe acest an vor fl în
cheiate.

— Nu Y-am întrebat

câţi acţionari aveţi 2
— Peste 110. De subli

niat că din afara firmei a- 
vem 20. Printre ei şe nui- 
mără şi un domn din 
Franţa, cu 63 de acţiuni 
cumpărate. Avem şi cu 
60, 40, 20 ş.a.m.d. Recor
dul - îl deţine dl Ştefan 
Romulus Pitar, cu 100 ac
ţiuni cumpărate.

— Care este situaţia la 
zi a achitării eoststtti «^> 
ţiunilor?

— Doar în două cazuri 
cei care aii subscris nu au 
achitat-în întregime su
mele subscrise. In rest, 
situaţia este bună, la văr
săm in le asemenea.

—1 Pe drumul privatiză
rii, care la „Coratrans" 
mai arc o lungime de..; o 

"sută de metri, cum fru
mos v-a|i exprimat, ce o- 
biective prioritare aveţi in 
vedere ?

— Până când firma va 
fi cumpărată de salariaţii 
ei, în toate activităţile se 
impun eforturi în vederea 
obţinerii - unor rezultate 
cât mai bune. In trans
portul de călători să spo
rească mult gradul de 
chnfort, corectitudinea, 
punctualitatea. Activitatea 
de import-export se va 
extinde şi diversifica.. Cea 
de comerţ şi comercializa
re, turismul şi informa
tica vor' creşte. Cifra de 
afaceri, la fel. înţelegem 
cu toţii că, pe calea eco
nomiei de piaţă, privati
zarea este cea care va 
scoate ţara din impas.

A consemnat 
GH. I. NEGREA

(Urmare din pag. I)

atâta timp cât există fi
suri de legislaţie în cerce
tarea şi judecarea unor 
astfel ,de infracţiuni. Cu, 
nosc multe cazuri In caid 
cetăţenii care le-au. rele
vat sau chiar poliţiştii care 
le-au descoperit au ră
mas, la un moment dat, 
insuficient sprijiniţi, ori 
au fost şicanaţi. Este fi
resc- atunci să, se întrebe 
dacă nu cumva anormali
tatea constă în conduita 
celor de bună credinţă. 
Sunt sigur că. multe in
formaţii despre corupţia 
sun-t stocate în mintea 
unor persoane sau in sei
furile celor abilitaţi să o 
combată, in aşteptarea u- 
nor vremuri mai bune. Si
tuaţia din Italia dovedeş
te că acest moment poace 
veni oricând. Orice fe
nomen trebuie să atragă 
atenţia şi' să fie contra
carat cu măsuri ferme.

Fenomenul corupţiei nerate de hriginea latină
este diferii la noi faţă de 
alte ţări?

— Diferenţa constă in 
rapiditatea proliferării şi 
miza mare pusă în joc. A-

sau balcanică. Aşa că a- 
jungem din nou la im
portanţa cadrului legisla
tiv şi a voinţei politice 
de a le combate practic

Caracatiţa de la abator
eestea, pe terenul favo
rabil al haosului econo
mic .confuziei legislative 
şi exercitării necorespun
zătoare a atribuţiilor de 
către unii factori. Dar, 
deşi corupţia şi. frauda 
descoperite sunt in mod 
cert mult mai mici decât 
cele reale, cred că ne 
situăm încă în urma Ita
liei şi Braziliei, ceea ce 

-denotă că aceste fenome
ne nu ţin de existenţa 
ş«0cialismului sau a pro
prietăţii de stat. Apoi, 
descoperirea unor fapte 
grave în Japonia de- 
rppnstrează câ nu sunt ge-

şi nu teoretic.
—- Revenind la infrac

torii de la Petroşani, ce 
estimări faceţi în privinţa 
pedepselor ce le vor pri
mi?

— Nu pot face aprecieri 
din mai multe conside
rente. Unul se referii la 
posibilitatea schimbării în
cadrării juridice pentru in
fracţiunile de înşelăciune, 
întrucât, printn-o recentă 
decizie. Curtea Constitu
ţională a stab&it' că bunu
rile regiilor autonome şi 
societăţilor comerciale fac 
parte din avutul. particu
lar şi nu public.

— Care ar fk efectele şi 
repercusiunile aplicării tr  
cestei decişii?

— Pe plan juridic ar 
echivala cu ceea ce 
produs în 1990. in economie 
din cauza descentralizării 
bruşte. După trei ani 
s-a ajuns la celebra „creş
tere zero", insă, stoparea* 
„exploziei infracţionale* ce 
ar urma va necesita mai 
mult timp,/mai multe e- 
forturi. -Concret, decizia- 
diminuează mult posibilita
tea cercetării infracţiuni, 
lor de delapidare, negli
jenţă, distrugere, abuz In 
serviciu şi înşelăciune In 
paguba avutului’ obştesc, 
fapte cu prejudicii foarte 
mari. Se dă astfel drum 
liber fraudei şi corupţiei. 
Mai mult chiaş, în virtu
tea aplicării legii penale 
mai favorabile, ar fi revţ* 
zuibiie toate condamnări
le din ultimii doi ani, ceea 
ce probabil s-a şi urmă
rit de forţe mai mult sap 
mal puţin interesate.

întrebarea se adresează 
conducerii ziarului „Cu
vântul liber* care, fără a 
cenzura* pentru că cenzu
ra nu se mai poartă ta de
mocraţie. dar şi fără a ve
rifica, cât de cât, enormi
tăţile publicate în cotidia
nul nostru judeţean, riscă 
să-şi piardă încrederea, ci
titorilor.

Pentru că enormităţi sunt 
cele publicate în numărul, 
1010, din 26 noiembrie. ' ta 
articolul „Aşa-1 românul 
când se-nveseleşte*, sub 
semnătura colaboratoarei 
Luiza Landt, care, sfidând 
normele elementare ale mo
ralei, îşi permite să paro- 
dicze un cântec de suflet 
al românilor, şi, sfidând 
bunul simţ, îşi permite :şă 
calomnieze un colectiv di
dactic care nu face altce
va decât să se zbată i ş  a-

ceasta sărăcie a tranziţiei 
pentru a obţine nişte re
zultate pe măsura efortu^ 
rilor ,unor oameni care se 
respectă.

Desigur, conducerea zia
rului nu poate fi atacată. 
Sub chenarul de închele-

nu ştie că 320 mii ori 40 
fac aproape 13 milioane, 
sumă cu care s-ar putea 
organiza o nuntă regală şi 
nu un banchet, fie iei şi 
grandios (fiind vorba ide 
una din cele 5 clase a 
VllI-a), banchet care in

DREPTUL LA

G o i  a c o r d ă m

re a ultimei pagini se pre
cizează că răspunderea pen
tru conţinutul articolelor 
o au autorii acestora.

Dar nişte neadevăruri 
grosolane publicate intr-un 
cotidian de tiraj riscă $ă-i 
lezeze prestigiul.

Nu ştiu câte; clase a ab
solvit dna Luiza Landt, dar 
ştiu că la orele de mate
matică a cam lipsit, dacă

şcolile generale nici măcar 
inu se organizează.

Faptul câ părinţii elevi
lor unei clase sau a! nud 
multora şi-au asumat ris
cul ca fiecare să contribu
ie cu 1000—1200 lei; tota
lizând pe clasă 40 000, pe 
care unul dintre ei să-i 
depună la „Caritas* şl da
că circuitul va funcţiona, 
suma încasată să o folo

sească ta interesul elevi
lor clasei, aceasta este pro
blema exclusivă a părin
ţilor, ta care. diriginta sau 
învăţătoarea nu au avut 
nici un fel de amestec. .

Să ştie doamna colabora
toare că la Şcoala Genera
lă Nr. 5 Deva, cadrele di
dactice nu înveselesc pe 
banii părinţilor, chiar dacă 
salariul real nu-I depăşeş. 
te pe'al dumneaei, de fo
chist la un punct tenme 
din municipiu.

Şi să mai Ştie doamna 
Luiza Landt că dezinforma
rea este sancţionată de o- 
pinia publică, iar calom
nia este pedepsită de legi. 
le ţării, chiar dacă cea a 
presei nu a fost tacă vo
tată. - *

Prof. AUREL VLAICU,
-v director,

Şcoala Generală Nr. 8» '

s â m b ă t a  4  d e c e m b r ie

RTL
7.00 Seriale şi desene animate ; 12,15

Ţestoasele Ninja; 13.15 Harry şi Hender- 
sonii ; 14,10 Prinţul Bel-Air; 14,40 Major 
Dad ; 15,10 Ottifanten; 15,45 Knight Ri- 
der ; 16.45 „Şeriful din Rivertown”; 17.45 
21. „Vechea^vizuină*: 18,45 „Luna de mie
re* ; 20,15 Beverly Hills, 90210 ; 21.15 Tea
tru popular ; 23,00 Eliminator: 0,50 Noap
tea veselă; 1,45 M — magazinul bărba
ţilor ; 2,20 Serie, Rose ; 2,40 Eliminator;
4.20 Plumb de 3 dolari.

PRO 7
5,55 Seriale şi filme ; 10,00 Scarâmou- 

che ; 11,55 Un tip al dracului ; 14,45 Kung 
Fu ; 15,40 Frank Bucle ; 16,40 Jurnalul
Unui maniac ; 18,30 Hardball; ,19,30 O 
casă zgomotoasă ; 20,25 Roseanne ; 21.15
Bud Spencer, spaima bandiţilor ; 23,25
Chemarea răzbunării; 1,30 Special Squad;
2,35 Mâinile unui bandit; 4,00 „Vendetta*;
5,05 O mie de mile de praf.

3 SAT
10,05 Bucătăria austriacă; 10,30 Tem 

dinţele modei ; 11,30 Franţa ; 12,00 „Rock- 
palast* ; 13,00 în concert: Scorpions ; 13,30 
Corespondenţe externe; 14,10 Bunicul • a 
fost la război; 15*55 Zwickelbach & co;
16.20 Concert la cerere; 18,30 Mă bucur
de iubirea ta ; 20,00 Actualităţi ; 20,30
Viaţa muzicală din Italia ; 22,55 Fenome
nul Maria Calas ; 0,25 Bulevardul Bio ;
I, 25 Sport — Studio; 2,45 Video text.

ITAUA 1
7,30 Bună dimineaţa ; 10,30 Baby sitter;

II, 00 Semne particulare : geniu ; 11,30
Starsky şi Hutch ; 13,50 Desene animate ;
15,30 Nu e la RAI ; 16,30 Prietenul meu
Ultraman; 17,00 La volum maxim ; 17,30 
Lă ordine. tată : 18,00 Unomania ; 18,30
Mitic : 19,00 Supervicky ; 20,00 Willy ;
21,00 Karaoke ; 21,30 Sâmbătă la circ ; 
23,40 Film ; 1,30 Sport; 2,10 Starsky,

T V 5
8.00 Mediasud ; 9,05 Jurnal canadian ;

10,45 Magazin- economic; 13,05 Muntele
•  Alpinism; 13,40 Jurnal elveţian; 14,20 
Orizont ’93 ; 15,00 Imagini reflectate ; 17,35 
Lumea tinerilor; 19.05 Campionii; 19,30 - 
Jurnal: T V 5 ; 20,00 Sport •  Magazin 
olimpic; 21,00 Geopoîis •  Mag. de anali
ze. politice ; 22,00 Jurnal: TF 1 ; 22.30 
Richelieu ; 23,30 Zile de război: noiem
brie 1943 ; 0,30 Jurnal: Soir 3 ; 1,00 E- 
misiune de umor ; 2,00 Reluări. .

D U M IN IC Ă  5  DECEMBRIE
RTL

7,00 Seriale şi desene animate ; 11,00 
Femeia minune; 12,00 înapoi în trecut;
13,00 Căldura tropicală; 14,00 Magazin 
sportiv; 14,35 Duelul familiilor-, creşti
ne ; 15,05 Familia Munster; 15,35 Aventu
rile Iul Benji; 17,45 4 pumni 1$ Rio;
19,45 Actualităţi; 20,10 Hailo!; 21,15 Un 
castel la Worthersee ; 23,05 „Spiegel* TV 
— magazin ; 23,40 „Corturile de la Statal

trospectivă MP ; 12,30 Studio deschis :
ştiri; 13,45 Fotbal ; ghidul campionatului;
15.00 Filme ; 19,00 Aşa tată, aşa fiu; 19,30 
T. J. Hooker; 20,30 Studio deschis: ştiri;
21.00 Benny lîill (show); 21,30 Film; 23,30 
Pressîng ; 0,45 Niciodată nu spune gol;
1.00 Sport, meteoj, 2,00 Filme ; 6̂,00 Aşa
tată, aşa fiu. - - ■

■ i v  5 . .
7,20 Bon weekend ; 7,45 Dosarele justi

ţiei ; 11,30 Matineu muzical; 13,40 Jufi 
nai elveţian; 14,05 Şcoala fanilor ; 14,50

grad*; 0,10 Eden ; 0,40 Playbpy Late
Night; 1,10 Kanal 4.

PRO 7
8^0 Seriale şi filme; 9,25 Joc pericu

los pentru bărbaţii duri ; 10,50 2 contra
2. Talk-show ; 11.30 Lumea fără sfârşit;
15,05 Călătorii în jurul lumii; 15,55
Kenny Rogers: Acţiune mexicană 1 ; 17,45 
Kenny Rogers: Acţiune mexicană 2 ; 20,30 
Reporterii; 21,15 Laguna albastră ; 23,30 
Under Fire , 1,55 Special Squad; 2,55
Jurnalul unui maniac.

SAT. 1
6,35 Fotbal — Bundesliga; 7.45 Se

riale şi desbne animate; 9,15 Paris, Pa- 
lace Hotel; 12,00 Magazin politic; 13,00 
Colindele copilăriei; 13,10 Muntele ca ar. 
tă sau kitsch ; 13,40 Sănătatea dvs.; 14,15 
Fulgerul negru ; 14.50 întoarcerea celor 
şapte magnifici; 16,30 Regele din Hawaii;
18,35 Salvamarul; 19,30- Fotbal. Bundesli
ga şi italieni ; 20,30 Roata norocului; 21,15 
Queen (miniserial); 23,10 Discuţie în turn; 
0,40 24 de ore; 1,25 întoarcerea celor 7 
magnifici (r); 3,10 Regele din Hawaii.

M T V  -
9,00 Weekend cu baschetbal; 12.00 Ma. 

reie ecran cu Ray Cokes ; 15,00 Sport te 
• MTV, cu D.. Cortese ; 15,30 Lumea rea

lă: Întâmplări adevărate (s); 16.00 Rock 
ÎF Jock baschetbaj; 17,00 Weekend cu 
baschetbal; 0^0 Headbangers Ball; 3,00 
Vldeo-clipurt prezentate de V J Marijne. 

ITAUA 1
8,00 Bim Bum Bam ; 11,30 La volum 

maxim; 12,00 Adam 12; 12,30 Auto: re-

Grădina animalelor; 17,10 Lumea este « 
voastră; 18,40 Autovision; 19,00 Bon we
ekend ; 19*30 Jurnal: ŢV5; 20.00 30 mi
lioane de prieteni; 20,30 Jurnal elveţian;
21.00 7/7 ; 22,00 Jurnal: TF1; 22,30 Sertar se
cret; 23,30 Thalassa. Mag. mărilor; 0,30 
Jurnal: Soir 3; 1,00 Divan.

L U N I 6  DECEMBRIE
R T L

7,00 Magazin matinal şi seriale ; 12,30 
Duelul familiilor ; 13,30 Springfîeld Story:
14,20 California Clan; 15,10 Vremea do- ' 
rinţei; 17,00 Hans Meiser; 18,00 Cine e 
şeful aici ? ; 18,30 O afecere de familie ;
19.00 Chemarea inimii ; 20,10 Exploziv—-
magazin ; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 21,15 Colegi şi colegi; 22.15 Poli
clinica ; 23,15 întrebări incomode; 0,00 
Magazin cultural ; 0,30 ROST; 1,00 Ber
lin Break ; 2,05 Reluări.

PRO 7
5,45 Seriale şi desene animate; 9,55

Kenny Rogers. „ 1 ; 13,05 O mie de mile 
de praf; 14,05 Bud Spencer, spaima...;
16.00 Diamonds; 16,55 Mr. Belvedere ; 
17,25 Visez la Jeannie; 17,55 Desene ani
mate ; 19,55 Albumul de familie; 20,25 
Roseanne; 21,15 Killjoy; 23,20 Patul cel 
mare; 1,00 Reporterii ; 1,40 Raven ; 2,35 
Under Fire ; 5,00 Reluări

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa; 13,15 Aki Italia»; 

15*30 Jfu este Ia RAI; 17,30 La «dina,
tată; 18.00 Unomania ; 18,30 Mitic; 18.55 
Sport; 19,00 Supervicky; 20,00 Willy ;

20,55 Radio Londra; 21,05 Karaoke ;^130 
Film ; 23,40 Niciodată nu spune goi; 0,50 
La volum maxim ; 1,2C Aici Italia I ; 1,35 
Mtmty Python; 2,35 Radio Londra.

M ARŢI 7  DECEMBRIE
R T L

7.00 Magazin matinal ; 11,30 „227“
{situaţii comice); 12,00 Preţul e Fierbin
te ; 12̂ 0 ' Duelul familiilor ; 14,20 Oai*- 
forriîa Clan ; 15,10 Vremea dorinţei; 16*00 
Ilona Christen; 17,00 Hans Meiser Show;
18.00 Cine e  şeful aici?; 18,30 O afa
cere de familie ; 19,00 Chemarea inimii; 
20,10 Exploziv — magazin ; 20,40 Vremuri i 
bune, vremuri lele ; 21,15 Colombo: Ţigă. 
rile şerifului: 22,45 Quincy; 23,45 Dirk 
Bach -S Gottschalk ; 1,00 Legea şi ordi
nea ; 2,00 Reluări. ;

PRO 7
5,4Q Seriale şi desene animate; 10,15 

Kenny Rogers- 2 ; 13,10 O mie de mite 
de praf ; 14,10 Laguna albastră; 15,55
Diamonds; 16£5 Mr. Belvedere; 17,25
Visez la Jeannie; 17,55 Desene animate;. 
19,25 Cej trei; 20,25 Roseanne; 21.15 Na- 
dine; 23,00 T. J. Hooker; 0,05 Mercena
rul ; 2,05 Matlock; 3,00 Patul cel mare;; 
4,40 Special Squad ; 5,25 Madame’s.

TNT R TOONS
10*00 Desene animate. Ruta: Cel de-al 

TI-lea război mondial ; 21,30 Rlo Rita (f. 
1942); 22,45 Cbi patru cavaleri ai Apoca- 
lipsei; 1,30 Privire de Pe Rin: 2^0 În
tâlnire in F r â n ţ a 5,25 Cktotaalul din 
eter.

ITAUA 1
7,30 Bună dimineaţa ; 12,15 A-Team ; 

13,15 Aici Italia !; 13,50 Desehe animate;
15.30 Nu este lâ RAI ; 18,00 Unomania J
18.30 Mitic; 18,55 Sport; 19,00 Supiervi- ■
cky; 19,30 Bayside sriiool (s); 20,00 Wiily;:
21,05 Karaoke ; 21^5 Film ; 23,30 Convo. 
carea de marţi ; 1,40 Aici Ralia î ; 2^5 
Radio Londră'; 2,40 Starsky şi Hutch}
3,20 A-Team; 4,15 Baby sitter. 1

T V 5  • ;
7.00 Domnul ministru ; 7J38 TeledL

mineaţa; 14,05 Domnul ministru; 14,30 
Sertarul secret ; 16.00 Frou-Frou <r); 17,08 
Jurnal TV5 ; 17JB Emisiune awdicalăi 
17J» Culinarii; 19.05 Campionii; 19,3*
Jurnal TV5; 20,00 Cifre şi Stare ; 20,30 
Jurnal belgian; 21.00 Repere. Magazin •»- 
cio-economic; 22.00 Jurnal francez; f i j t  
Magazin de reportaje ; 0,00 Magazin cul
tural ; 1,30 Jurnal francez: Soir 3,
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A D I A  P O P U L A R A  -

Cu câtva timp în urmă. Ia Muzeul Satului din 
Bucureşti a fost invitat un grup de elevi, membri di 
cercului; de arta lemnului de la Clubul Elevilor din 
Deva, condus de profesorul Mircea Lac. Măiestria lor 
este binecunoscută, de-acum, tn Întreaga ţară, dar şi 
peste hotarele ei. Impresia pe care artiştii — elevi au 
lăsat-o vizitatorilor Muzeului Satului a fost 'extraor
dinară. Redăm mai Jos scrisoarea de mulţumire seih- 
nată de directorul Muzeului Satului Bucureşti, loan 
Godea şi Ecaterin» Dulcu, şef de secţie, trimisă pro
fesorului Mircea Lac: „A fost o mare plăcere pentru 
noi să vă fi avut oaspeţi la Muzeul Satului. Prezenţa 
dvs. aici a fost unanim apreciată şi vă felicităm pen. 
ţru modul cum aţi transmis meşteşugurile tradiţio
nale elevilor dvs. Vă aşteptăm şi cu altă ocazie şi 
dorim ca piesele lucrate de dvs. şi elevii dvs. săsfie 
integrate colecţiilor muzeulid. Vă dorim multe succese 
pe calea afirmării in domeniul pe care-1 reprezen
taţi cucinste".

Folclorul şi arta popu
lară au o Însemnătate deo
sebită deoarece păstrează 
încă vii mesaje culturale 

ale civilizaţiilor şi oame
nilor care au locuit şi trăit 
Pe aceste locuri, reflectă 
ca Intr-o oglindă viaţa1 lor 
deosebit de interesantă, dar,

: dn păcate, de multă vreme 
' Înecată în uitare şi astăzi 
de cei, mai mulţi necunos
cută.

Dar, parcă, nu a fost de 
ajuns uitarea sub negurile 
vremurilor. De multe ori, 
deşi poate mi întotdeauna 
cu intenţii, rele, .^specia
liştii" destinaţi să vegheze 
la păstrarea şi perpetuarea 
folclorului, au îndreptat 
primitivitatea" obiectelor 
ţi ornamentelor, a dansu
rilor şi cântecelor, a poeziei 
populare şi le-au hotărât 
Un stil „Înnobilat", le-au 
„înnoit după vremurile şi 

- Omul nou", alterând origi
nalitatea şl valoarea ar- 

; tbtlcă n acestora, cu alte 
| cuvinte le-au falsificat, 
j  Ba mal mult a fost creată 
j confuzia dintre arta popu.
S iară, „arhiva" ce cuprinde 
tUpUru Ide civilizaţiei şi 
Spiritualităţii româniţi şi 
artizanat, care nu înseamnă 
altceva decât produse iu- 

: Orale, uneori artistic, de 
S meşteşugari. '

La un moment dat s-a 
încercat asimilarea pro
ducţiei de artă populară de 
către cooperaţie, care prin 
modificarea şi stilizarea 
motivelor, a formelor şi 
destinaţiilor obiectelor, prin 
modificarea şi industriali
zarea tehnicilor • originale 
de lucru, au trecut 1 ° 
transformarea artei 
lăre in artizanat şi 
acţiune care, din 
are multe urmări, 
strădanii distrugătoare nu 
şi-au ştins scopul deoarece 
folclorul şi arta populară, 
ca şi istoria sunt o evi
denţă vie.

Afa cum in ţinuturile 
Hunedoarei, la fiecare pas 
călcăm pe „istorie", tot la 
fel prin obiceiurile legate 
de naştere şi botez, nuntă, 
Înmormântare, obiceiurile 
legate de anumite săr
bători cum sunt colindul, 
pluguşorul, nedeile, dansul 
şi cântecul, poezia şi bas
mele, ornamentele care îm
podobesc cusăturile, lem
nul, metalul sau- osul, fac 
să străbată spre noi ele
mente de cultură străveche 
care ne identifică ca neam 
şi care ne1 rânduiesc ală
turi de marile şi ,«• vechile 
popoare ale antichităţii- 
„Arta populară românească 

— scria Mircea Eliade — are

. destule probe , ale supra
vieţuirii moştenirii păgâne, 
adică geto-dace şi daco-, 
romane (...) Elementele cul
turale pre-indo-europene 
s-eu conservat aici mai 
bine decât oriunde".

Vestigiile -istorice, scoase 
la lumină de arheologi sau 
obiectele aflate în lumea 
tăcută & muzeelor, cât şi 
cele contemporane, expozi
ţii vii. Ş» actuale ale artei 
populare, sunt acoperite de 
motive simbolice şi deco
rative care trec dintr-o e- 
pocă In alta delimitând pre
cis ,ln timp şi spaţiu cui.

mentale.' De aceea, o călă
torie de adâncire în pro
pria istorie şi .pătrunderea 
în universul spiritual . al 
trecutului ar constitui „dru
mul spre sine", drum din 
care conştiinţa să revină 
îmbogăţită şi iluminată de 
propria identitate. ,

Cu posibilităţi modeste, 
Clubul Elevilor din Deva, 
prin Cercul de Artă Popu
lară Tradiţională care îşi 
desfăşoară activitatea în 
localul Şcolii Normale „Sa
bin Drăgoi", încearcă să 
reconstituie cu elevii în
scrişi la cerc (mai ales vii

tura străvezie românească. 
Ele sunt o zestre ■ culturală 
care îşi trage rădăcinile 
din straturile mitlce._origi- 
nare şi care după un drum 
anonim prin milenii, răz
bate cu putere prin, fe
reastra deschisă de Brâri. 
cuşi, care prih geniul său 
transformă în. artă mo
dernă acest repertoriu de 
motive şl reprezentări cui-’, 
turale? te scoate din „tim
pul Istoric" şi le aşază ia- 
răşi ln timpul „mitic" unde 
insăşl istoria este recupe
rată in datele sale funda

tori Învăţători de la Şcoala 
formală şl elevi de la Li
ceul de Arte Plastice), trepte 
din acest drum. Ei stu
diază şi desenează obiecte 
autentice de arţă populară, 
fac analiza morfologică şi. 

. semantică, caută semnifL 
caţtile motivelor şi regăsi
rea lor In âltfe popoare, re- 
produc în atelier cu tehnici 
originale obiectele stu
diate. în paralel se fac 
studii şi la muzeele de spe
cialitate, mai ales la Mu
zeul Tehnicii Populare — 
Astra din Sibiu şi Muzeul 
Satului Bucureşti — unde 
suntem, de altfel, invitaţi 
periodic pentru expoziţii, 
demonstraţii practice şi con
cursuri.

Elevii participanţi cu o- 
biecte la expoziţia şi de
monstraţia practică „Gene
raţia âe mâine" ţinută in 
luna octombrie la Muzeul 
Satului s-au bucurat de 
mult succes şi au impre
sionat plăcut prin cunoş
tinţele lor teoretice şi prac
tice. Cu alte prilejuri, ei 
vor prezenta semnificaţia 
câtorva motive tradiţionale 
mai des întâlnite în orna
mentarea lemnului, meta
lului, osului şi încondeierii 
ouălor, domenii in care 
sunt specialişti. :

Prof. MIRCEA LAC

4 —*

C ă l ă t o r i ţ i ,  r o m â n i . . . ]

„Călătorim pentru a ne fapt, nu de lege în sine,* 
cduca“, scria undeva An- ci de efectele ei secundare; 
dre Gide. Putem însă că- şi anume de sursele de] 
lători şi in interes de a- finanţare. Astfel, una din | 

i  faceri sau din pură plă- acestea constă în institui.* 
* cere. Indiferent care i-ar rea unui nou bir, un bir* 
1 fj scopul, călătoria tţi al călătorului, adică o taxă *

de zece mii pe care va ] 
trebui s-o plătim la fie-l

i lărgeşte orizontul, te scoate 
? din rutina tembelizantă■ „
|  cotidianului, te pune în care ieşire din ţară Dar, |
* contact cu alte mentali- pe când ajutorul de în-*
* tăţi, istorii, culturi, obli- călzire e sezonier, birul*
] gându-te să compari şi rămâne permanent. Asta* 
I să gândeşti. Toate acestea legel Nu să sporim amen-] 
î au o funcţie educativă de zile ridicole pentru delie- I 
f netăgăduit şi astfel ne tele de circulaţîe sau de]
* vedem întorşi tot la a- poluare, ci să-l obligăm peţ 
t  serţiunea lui Gide: chia- român ca, pe lângă ta-* 
] fără să ne dăm seama, xele de vize, pe lângă dru_|

călătorind, ne educăm, mul pentru obţinere  ̂ vi-t 
Regimul comunist cu- zelor, pe lângă asigurării 
noştea sau măcar intuia şi preţul propriu-zis al* 
acest adevăr şi de nimic călătoriei, să mai plă-Ţ 
nu se temea mai mult de- tească şi birul călătorului.* 
cât <te gândirea liberă. Stupida soluţie, dezavuată] 
critică, stimulată de corn. (zadarnic!) ca necoftstiţu.L 
paraţia pe care călătorul ţională până şi de Corni-J 
6 făcea cu realităţile de sia Juridică a Camerei, 

p acasă. De aceea accesul la Deputaţilor, a fost susţi-] 
călătorie al cetăţeanului nută printre alţii şi dei 
de rând, al „omului mun- tovarăşul Şomâcu, dăpu-i 
cii" de care se făcea atâta tat P.S.M. (spune-ml cui 
caz, a devenit tot mai cine te Însoţeşti, ea să-ţi T 
restrictiv de-a lungul a- spun..). Cu o ancestrală] 
nilor, până ce, in ultimul Ură de clasă şi o proaspă.4 
deceniu, a ajung practic tă mânie proletară, tov. * 
imposibil. în urmă cu Şomâcu a decretat: „Uitaţii 
patru ani Insă, o dată cu că cei ce călătoresc o faci 
acel tragic dar eliberator pentru afaceri ori pentru | 
Decembrie ’89, pe lângă plăcere. Atunci să plă-î 
noianul de speranţe re- tească!" Cum se vede, în* 
născute tn inimile hoas- mentalitatea şomâceaseă,* 
tre, a fost şi aceea de a a face afaceri sau a câ-j 
putea călători. încă din lători de plăcere nu sunt I 

? primele săptămâni ale lui drepturi legitime ale ce- |
* 1590, ne-am repezit să ne tăţeanului, ci nişte apucă ]
* scoatem mult râvnitele turj burghezo-moşiereşti * 
] paşapoarte. Trec peste care trebuiesc „Înfierate"; 
] ceea ce ştim cu toţii că Şi negreşit 1 impozitate,! 
i a urmat, pentru a ajunge Deocamdată. Pentru că,î 
1 la ziua de azi, când stăm după ce partidul Va coş-* 
f cu paşapoartele în buzu- tiga viitoarele alegeri,]

nar, călătoria fiindu-ne ia cum prevestea de pe a-* 
fel de inaccesibilă ca în cum senatorul Pâuneşcu; 
trecut Ceea ce ne-o in- Adrian, cei cu afacerile] 
terzice acum sunt restric- şi plăcerile, ca şi gaze- I 
ţiile discriminatorii pe ţarii cu peniţa prea jjscu-r

raiul 1 
în î

care ni le impun statele ţiţă, vor f| .trimişi- în că-l 
occidentale, iar pe de altă lâtorii gratuite in 
parte preţurile carâ,* pen. de la Periprava ori 
tru covârşitoare  ̂ ,majo* faimoasele hoteluri de la ] 
ritate a naţiei rofnâne, Gherla şi Aiucl ]
sunt absolut demenţiale. Călătorii educative, că-l 

■Şf iată că recent, aspî- lătorii de studiu, călătorii ] 
raţia Şl dreptul nostru iniţiatice, nevoia tineretu- I 
legitim de 'a călători au lui de a călători şl dato- f 
primit o nouă lovitură din ria de a-i crea toate fa- f 
partea partidului de gu- cilităţile pentru a o putea ] 
vernământ şi a ajutoarelor face, toate astea nu e-1 
sale de nădejde cu care-şi xistă tn mentalitate,, le-* 
agoniseşte majoritatea glslatorilor noştri mono-î 
parlamentară, E vorba de litic-majoritari, giguri, prea ţ 
acea lege, altfel. bine-in- siguri că vor fj realeşL ] 
tenţionată, a ajutorului de Călătoriţi, fraţi români,] 
5000 lei (!) pentru încăl- călătoriţi... Dacă vâ dă! 
zirea peste iarnă a celor mâna. 1
nevoiaşi E vorba, de RADU CIOBANII f

BURG TRANSILVAN
Taci şi ascultă cum cântă 

* paşii trecătorilor pe «ftldaram. 
pe sub fereastra îngustă 
cât uu crenel
dar Înaltă cât zece veacuri
burgul şi-a scos la plimbare istoria,
acest nisip mişcător
trecând prin clepsldra zilei,
prin clepsidra memoriei
Taci şi ascultă
plânsul pietrelor fărâmiţate de timp. 
întreaga istorie încape 
într-un singur cuvânt,, 
intr-o singură lacrimă.

ELEGIE DE DECEMVRIE
sau '

încercarea de a ieşi din iarnă 
alături do greierele Akbar

E greu, e tare greu 
să iei promoroaca do pe calorifer 
drept altceva decât ceea ce este, 
chiar dacă viziunea tâ 
despre lumea tn care trăieşti 
este onirică,
chiar dacă greierele Akbar 
se chtnuie să convertească 
frigul în cântec.

IONEL AMARILŢEI
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•  MEDICAMENTUL J
•  MUZICAL J
I  , •
•  Şi muzica iui .Mahler *
•  are efecte terapeutice, •
•  fiind utilizabilă pentru 9
•  a modera problemele, 9 
9 tulburările chiar,- ce ca- 9 
9 racterizează adesea pri- 9 
9 mele relaţii dintre ma- 9 
9 mă şi copil. Acest lucru 9 
9 l-a demonstrat profeso-9 
9 rul Serge Lebovici, pre- •
•  şedinţele Asociaţiei mon- •
•  diale pentru' sănătate •
•  mentală' a hou-născutu- •
•  lui. Intervenind la o •
•  conferinţă internaţională *
•  la Veneţia, ' reputatul •
•  medic a prezentat cu •
•  mare efect o înregistra- J
•  re video realizată în

Michelangelo cenzurat 
la Hollywood!

i

IO MUC» 1 OU.W.U.U ... )
timpul unei consultaţii ■  \

'  " \
i

•  terapeutice cu părinţii
•  unui sugaci care-şi pier- J
•  duseră de curând o T
•  fiică. J

J „BĂRBAŢI, J

l  SPĂLAŢI «

•  FARFURIILE !‘‘ 9

•  Un nou decalog pen- * ?
® tru familia americană. J  4 
*fn fruntea poruncilor f  1 
•cuprinse într-o scrisoare ţ  j
•  pastorală a episcopii or 9 ţ
•  către Credincioşi se a- 9 4
•  Hă o invitaţie limpede 9 /
•  adresată soţilor -să co- 9 V
• laboreze cu consoartele 9 1
• lor în activităţile casni- 9 ■_
J cc şi în îngrijirea pro- 9

O adevărată polemică a 
provocat în SUA, o cen
zurare a unui ,,trailer“ 
publicitar cinematografic 
cuprinzând o foarte scur
tă secvenţă cu organele 
genitale masculine filma_ 
te după „Crearea lui A- 
dam“, una din frescele 
lui Michelangelo din Ca
pela Sixtină. Trailerul, 
privind o nouă producţie 
a lui MGM, prevăzută să 
aibă premiera pe 8 de
cembrie viitor, nu a in
trat în graţiile temutei 
MPAA („Motion Picture 
Association of America"), 
instituţia care răspunde 
de acordarea autorizaţiilor 
în materie de publicita
te cinematografică, fiind 
interzis Snainte de a pu
tea fi proiectat. „SUnt lu
cruri care în alte împre
jurări m-ar fi uluit, dar 
acesta m-a distrus", a de
clarat Dcaţj Blagg, titu
larul agenţiei publicitare 
care a realizat trailer-ul, 
subliniind extremă scur
time a secvenţei incrimi. 
nate (doar o secundă) 
„Tipii de la MPAA l-au 
socotit inoportun, con
siderând că se, află în fa. 
ţa unui caz de nud mas
culin frontal", a adăugat 
Blagg.

Informat de incident; 
preşedintele MPAA, Jack 
Valenti, şi-a declinat res
ponsabilitatea, afirmând 
că'dacă s-âr fi făcut re
curs n-ar fi ezitat nişi uh 
moment să anuleẑ , deci
zia de interzicere, dar 
Blagg a explicat că nu a 
mai fost timp pentru pro
cedura de apel, dată fiind 
apropiata scadenţă a pre
mierei- ;' • ~ %

Iritarea lui Blagg şi a 
asociaţiilor ‘ săi e cu atât 
mai mare cu cât măi fo
losise „Crearea lui Aclam" 
într-un trailer publicitar 
pentru filmul „Death 
becomes her" şi MPAA 
nu ridicase atunci nici o 
obiecţiune.

După Valenti, funcţio
narul care a decis cenzu. 
rareâ, a păcătuit prin ex
ces de zel în aplicarea 
regulamentului, dar poa
te fi desigur scuzat pen
tru că nu şi-a dat sea
ma că imaginea provenea 
din Capela Sixtin4 ’ ,>A_ 
colo e biserica Papei — 
a adaugat — şi tot ceea 
ce sc găseşte in Capela 
Sixtină poate fi văzut de 
oricine din lume prin in
termediul oricărui mijloc 
de informare”. ţ

PICTORUL I 
niEGO RIVERA ] 

- UN AGENT CIA J

- J Celebrul pictor mexican 
î de opere murale, Dlego 
j Rivera (1886—1857), a- 
■j cerb militant comunist 
Ţ şi fidel al lui Leo’n 
. -ţ Troţki, devenise în anii 
i '40 un informator al 
|  ambasadei americane la 
I Ciudad de Mexico. Sen- ,,
* zaţioiiala revelaţie fă-j 
ţ cută de cotidianul JE11 
I Financiero", care apare j 
■ţ în capitala mexicană, se |  
i  bazează pe documente |  
J, secrete ale Dcpartamen-J 
|  tulul de Stat din Was
| hington examinate dej 
■ţ doi profesori de la Uiii- |
* versitatca dm Pitiş-*
i burgh, Williairi- Chase şi * 
j Dana Rud, Membru a l* 
I Comitetului executiv al I 
| Partidului Comunist f 
|  Mexican (PCM), din 1923 f 
j  până în 1928, când a f 
I fost exclus pentru „troţ- * 
1 kism", Rivera'i-ar fi in- i 
|  format pe americani pri- • 
ţ vind activităţile de fi- î 
ţ nanţare ale PCM de că- j 
Ţ tre Alejandro Carrillo, f 
t Privind infiltrările de 4 
|  „agenţi stalinişti‘‘ în gu- jţ 
j vernul mexican şi asu- l 
1 pra prezenţei In Mexic | 
ţ a liderilor republicani f 
ţ spanioli. »
* * 
9  — * — « —. 9  ■—# — « — * — * —

geniturilor.

MONUMENT 

SECRET ÎN 
MEMORIA 

LUI HESS

»
»

9

•
9 
9 
9

9 Afluenţa de „turişti" * 
9'  germani a condus autori- •  
9 tâţile britanice la deşt»- •  
9 perirea unui monument J 
9 dedicat liderului . nazist * 
9 Rudolf Hess, amplasat 5\
• de necunoscuţi la Cea 21 î
•  km de Glasgow, pe locul * 
® unde, în 1941, inaltul
•  ierarh nazist a aterizat
• cu paraşuta. Ştirea a a- 9
• părut în cotidianul „The 9
•  Independent" din 18 9
•  noiembrie. Monumentul 9
•  a fost imediat demolat 9
•  cu un ciocan pneumatic. ■
!  9
• * mmm om mmmmmmm

La Stuttgart: 
„Săptămâna cărţii

Până la 5 -decembrie, 
in oraşul german Stutţ- 
gart se desfăşoară ’ cea 
de-a 43-a ediţie a tradi
ţionalului târg de carte, 
cea mai mare manifesta- 

, re eu caracter regional 
din Germania. Expoziţia, 
organizată şi finanţată de 
Uniunea editorilor şi li
brarilor landului Baden- 
Wurttemberg, pune la dis
poziţia publicului cca 
25 Q00. volume, între ca
re 9 000 de noutăţi pre
zentate în acest an de ce
le 340 de case editoriale 
participante.

Numărul mare de par_ 
ticipanţi face ca( mani
festarea să scape riscului 
regionalismului: dimpo- 

, trivă, alături de editurile 
importante ale landului şi 
Germaniei (precum „Gun- 
ter Narr“ şi „Francke" 
din Tiibingen) sunt pre

fă

Zente şi altele din ţă
rile yecine de limbă ger 
mană, de la „Residenz'7 
din Salzburg la „Am- 
mann", „Diogcnes", şi 
„Manesse" din Zurich (ul
tima cu superba „Manes_ 
se Bibliothek der Welt- 
literatur"). Tematic târ
gul de carte de la Stutt
gart este pus sub sem
nul lui „Călătorii fără 
frontiere", alături dc car
te, ideea drumeţiei în ju_" 
rul lumii fiind ilustrată 
prin filme, expoziţii de 
fotografii, conferinţe etc.

Vizitatorilor le este pus 
la dispoziţie un mic, dar 
inteligent alcătuit, cata
log, gratuit, descriind po
sibilele trasee in interio- 
ruj spaţiului de expunere, 
de la artă la arhitectură, 
de la informatică la teo
logie.

Doliu In lumea 
cinematografiei

„M-â mutilat, dar' o iubesc!“
Pentru ,a-şi pedepsi so- Cazul soţilor Bobbit, 

ţul infidel şi violent se- din Virginia, a dominat 
xual, doamna Aurelia Ma- cronica judiciară a ultime- 
cias din rr\etropola caii- lor săptămâni, nu doar 
forniană, l-a mutilat fo- în SUA. Lorena, umilită 
losind ca arma o pereche şi oprimată de un soţ
de foarfeci în locul cuţi 
tului de bucătărie, utili
zat de Lorena Bobbit. Dar, 
de această dată întâm
plarea, petrecută în sep
tembrie anul trecut şi de
venită publică abia a- 
cum, s-ar putea să aibă 
un final fericit. Căci Jai_ 
me Macias, chiar dacă a 
fost mutilat oribil, şi-a 
iertat soţia şi a cerut .ju
decătorului (care inter
zisese doamnei - Aureli'a 
să se mai apropie de soţ), 
să le permită să-şi pe
treacă împreună Crăciu_ 
nul şi să-şi refacă în mod 
legal căsnicia. '

violent, decisese să se 
răzbune pentx-u toate su
ferinţele tăindu-i acestu
ia penisul. Apoi fugise 
înspăimântată şi arunca, 
se organul într-un loc 
viran din apropierea ca
sei. A fost recuperat de 
poliţie; reimplantat după 
o operaţie ce a durat 9 
ore, a urmat procesul în 
care soţul a fost absolvit 
de acuzaţia de' tentativă 
de viol şi urmează în de. 
cembrie judecarea Lore- 
nei pentru mutilare.

Şi Aurelia Macias a 
suferit probabil multe vio
lenţe, după cum a po

vestit judecătorilor, pâ
nă când ş-a hotărât în 
noaptea de 20 septembrie 
1992 să-i aplice soţului 
maxima pedeapsă fizică şi 
psihologică. După o pe
trecere în care Jaime s-a 
comportat „necorespun
zător" (din punctul de ve
dere al Aureliei!) faţă 
de alte femei, l-a mutilat. 
Jaime s-a trezit pe, neaş
teptate, acuzând o atroce 
durere în zona inghina
lă şi şi-a dat seama de 
iremediabila pierdere doar 
atunci când a aprins lu
mina în baie. Poliţia a 
fost chemată de fiul său, 
în vârstă de 16 ani, căci 
doamna Aurelia plecase 
între timp de acasă pen
tru a nu se mai reîntoar
ce niciodată.

' Nedespărţiţi’ şl după 
moarte: Goethe şi Schil- 
ler — titani ai literatu

rii germane, in imagi
ne, mormintele- lor de 
la VVeimar.

După o lungă boală, a 
murit la Paris, pc 18 no- 

‘"iembrie, Mâurice Besşy, 
un nume ce aparţine de. 
ja istoriei cinematogra
fului. Se născuse la Ni
să în 1910, şi ar fi îm
plinit 83 de ani la 4 de
cembrie.

La 18 ani şi-a asumat 
conducerea săptămâna
lului „Cinemonde VA fon
dat apoi premiul Leuis- 
Deliuc şi a devenit di
rector al revistelor 4,Pa
ris - Theatre", „Une se-
niaine â Paris" şi,
„Film francais". în 1943 
a debutat ca autor de su 
biecte şi scenarii în ,,Mys- 
teres de Paris" de De-Ba- 
roncelli, urmat de „Car- 
refour des enfants perdus" 
(„Răscrucea copiilor pier- - 
duţi") de Jarinon şi ,,Ee~ 
co il tempo degli assas-

sini“ („Iată timpul asa
sinilor") de Duvivier.

Bessy s-a preocupat de 
începuturile cinematogra
fului, scriind despre Mâ- 
l'ies şi Ltimiere, abordând 
apoi personajul Charlot 
în două cărţi de referin
ţă, „Monsie.ur Chaplin ou 
le rire dans -la nuit“. 
(.JDomnul Chaplin sau
râsul în -noapte") -şi. 
„Charles Ciîaplin". Au
urmat apoi studii despre 
alţi monştri sacri ai, e- 
cranului, Orson Wells şi 
Eric von Stroherm, pen
tru ca în 1986 să încea
pă publicarea monumen
tului „Istoria cinemato 
grafului francez", în şâp. 
te volume. Din 1971 pâ
nă în 1977 a fost direeto- 
ru 1 Festival 11! ui" de tţr4a 
Cannes„, ■' yv

Recordul lui Steven
Adler

Două mii de. femei In 
doi ani! Este, să fim. de 
acord, un record demn 
să-l facă să pălească de 
invidie până şi pe miti
cul Don., Juan. „Perfor
manţa" aparţine, după 
propriile declaraţii, - lui 
Steven Adler, ex-bateris- 
tul lui „Guns’n’Roses", 
care s-a .copfesat, cu rios 
talgie, cotidianului bri
tanic „Daily Star"l Adler, 
care urmează în prezent 
o cură de dezintoxicare, 
încercând să se elibereze 
de obişnuinţa consumu
lui de droguri, evocă.„ne
buniile" trecutului,.' in
sistând în special asupra 
acelora petrecute în tim
pul unui turneu în jurul 
lumii efectuat de celebra 
formaţie ;,heavy rock" 
califomiană: în fiecare
noapte droguri, alcool şi

cel puţin trei femei. A- 
proape toate „groupîes" 
despre care nu îşi- maj' â  
duce aminte aproape ni
mici nici numele, nici 
înfăţişarea. Şi totuşi u- 
na s-a fixat puternic în 
memoria starului : Rae- 
hel Hunter, splendida fo;- 
tomodel care este acum 
soţia câtiUiroţului ■ Rod 
Stewart. „Avea doar-19 
ani, părea o zeiţă", spu
ne indiscretul Adler. în
tâlnirea s-a petrecut în 
1988, în timpul unui con_ 
cert- al „Găns’n’Roses" lâ 
Auckland, oraşul natal 
al Rachelei, în Noua 
Zeelajidă. A fost o ro
mantică plimbare prin 
parc şi apoi o întreagă 
după amiază de dragoste 
do neuitat. După care ea 
a dispărut şi nu a, mat a. 
părut niciodată.

WAVAWMWAVWAVVAWJVVW.V/AVAWWi

Barbara Streisand a 
dăruit proprietatea pe ca
re o deţinea pe dealurile 
de la Malibu unei orga
nizaţii pentru protecţia 
mediului, „Santa Monicâ 
Mountains Gonservancy". 
Darul actriţei reprezin
tă ca valoare una din ce. 
le mai importante dona
ţii din ultimii 50 dc ani, 
fiind estimat la 15 milioa
ne dolari. Proprietatea 
cumpărată în ânil ’00 re. 
prezintă 10 ha de teren, 
la vreo 20 km nord de

Los Angeles, de-a lungul 
a Ramirez Canyon. Pe 
această suprafaţă se a-

DARURI... 
CURATE

flă cinci case, dintre ca 
re una este mobilată cu 
piese de mare valoare, a- 
chiziţidnate de Streisand 
în ultimii ani. Acum vi
lele vedetei vor adăposti 
un centru de cercetare a 
mediului, „Streisand Cert

ter for Conservancy Stu
dios".

In 1987, Barbara îşp 
pusese în' vânzare aceas
tă proprietate, dar în 
ciuda faptului că îşi re
dusese pretenţiile de la 
18 milioane la „doar" 11 
milioane şl jumătate do- 
-lari, nu a găsit nici un 
cumpărător. Şi cum ha
nii nu mal~eonstituie de 
mult pentru marea actri
ţă nici o problemă, nict 
o tentaţie, a optat, cum 
vedem, pentru o soluţie 
mai... ecologică.



I REFLECŢIA ZILEI * I
•  „Dreptatea fără putere este neputincioa-S 

I să ; puterea fără dreptate este tiranică. Drep~| 
I tatea fără'putere este contrazisă, fiindcă există I 
■  totdeauna oameni tă i; puterea fără dreptate " 
Ieste acuzată. Trebuie deci să punem laolaltă| 
I dreptatea şi. puterea — şi pentru, aceasta să |  
|  facem ca ceea ce este drept să fie puternic, sau ■ 
|  ceea ce este puternic să fie drept" I
fl PASCAL i

MOZAIC SPIRITUAL J
•  „Nici o singurătate nu e mai mare ca a nea- > 

murilor. E aproape ca spaima şi întunericul biblic“. j
- Constantin Noica ,

•  „Este mai greu să dezintegrezi o prejudecată |
decât un atom“. |

Einstein
•  „Scepticismul ? Sinucidere lentă".

Emerson
•  „Corpul crescut al .umanităţii are nevoie 

un supliment de suflet".
Bergson

I
de f

„Ceea ce este ochiul pentru corp, este pentru j

l
suflet inteligenţa"

. Aristoteles ;
•  Adevărul unui om este mai întâi ceea ce as

cunde el". . '  ■
Malraux . l ’vjS

Selecţie de ILIE LEAHU

Biserica din satul Ilărţăgaui, comuna Bălţa, a 
fost sfinţită acum 200 de ani. In imaginê  frumosul 
candelabru din lemn, • ce are o vechime egală cu a 
sfântului lăcaş. '

m
IUBITO, AZI E CAM PUSTIU PRIN CIORBĂ

Iubito, trebuie să stăm de vorbă 
Despt-e-un subiect prozaic şi anost-: _
Observ că azi e cam... pustiu prin ciorbă 
Deşi, din câte ştiu, nu-i zi de post...

’fi-aduc lunar o traistă de bancnote.
Am renunţat lâ vodcă* la ţigări...
Iar ţie-ţi fuge mintea la Toyote 
Şi aite nebunii-implementări.

. . . .. ....  - _-'.y ' J' "■
\ Dar oaleie-s din ce in ce mai goale 1—

IVlai.vezi şi tu de-un cimbru, do-un tarhon.
Că eu ţi-aduc o traistă de parale —•
Şi-mi spui că nu ţi-ajung de-Un „Jelibon"...

In plus : de-o vreme eşti cam agresivă '
Şi-dacă mă apuc să meditez, * <■ -;r.
Găsesc o singură alternativă : ^
Nu te urăsc, nu divorţez — te INDEXEZ !

DUMITRU HURUBA

• — Bărbate, după ple
carea musafirilor, ne-au 
dispărut trei linguriţe.

— Care ?
— Cele pe care era scris 

„Grand Hotel".
•  — Gigele, ce urmea

ză după şapte ?
— Opt.
— Şi după ppt ? • *
— „Actualităţile"...
•  — N-am- decât un rol 

de oaie.
— Nu-i nimic, zise lu

pul, mă îmbrac în pielea 
ei...

•  — Pu — puteţi să-mi 
spu — pu — neţi ii — nde 
se a — flă şc — şcoala de . 
bâlbâiţi ?'

—£ Dar de ce vă mai tre
buie ? Văd că vă bâlbâiţi 
perfect! Ci- - : 1 .

Fluturii exotici - bijuterii ale naturii (I)
Colecţia de fluturi a băştinaşi şi comercianţi, 

muzeului devean cuprin- folosindu-se în acest scop 
de alături de specii au- diferite mijloace : bom-
tohtone şi numeroase e- 
xemplare exotice prove
nite din Africa, America 
Centrată, America de Sud, 
regiunea indo-mafaezianâ 
şi australiană*. Majorita-

bardarea cu alice, ademe
nirea cU momeli său cu 
ajutorul unor oglinzi. Ea 
fel de cunoscuţi sunt şi 
fluturii URANIA, adevă
rate bijuterii nocturne, ce

tea âcestor fluturi im- -se remarcă prin sObrieta
presionează prin diversi
tatea formei corpului, prin 
eleganţa şi strălucirea de
senului şi .coloritului ari
pilor. \ '

Din imensa junglă ama- 
zoniană provin celebrii 
fluturi MORPHO — flu
turii de azur, ai căror a_ 
ripi mari colorate în al
bastru intens au 6 strălu
cire metalică inegalabilă. 
Datorită frumuseţii lor

tea şi eleganţa desenului 
aripilor ce îmbină nuan
ţele verzui cu cele negre 
şi argintii. Existenţa a- 
cestor fluturi este puter
nic ameninţată datorită 
intensei defrişări la care 
este supusă jungla araa- 
zoniană. '

Pădurea ecuatorială a_ 
fricană şi cea a Insulei 
Madagascar adăpostesc

aceşti fluturi sunt „vâ- un număr impresionant 
naţi“ cu perseverenţă de de „petale zburătoare”. O

raritate entomologică este 
CHRYS1RIDIA MADA- 
GASCARIENŞIS ce îşi 
etalează pe aripile sâle 
toate culorile curcubeului. 

--Pentru frumuseţea fia 
deosebită, fluturele â fost 
capturat în cantităţi mari * 
şi comercializat pfc -toate 
continentele. In prezent 
statui malgaş a luat se
vere măsuri de protecţie, 
specia fiind ocrotită prin 
lege.

Din regiunea indo-ma- 
laeziană provine fluturele 
cap-de-cobră (ATTACUS 
ATLAS) ale cărui aripi 
anterioare imită perfect 
corpul acestei periculoa
se reptile.

SILVIA BURNAZ,
Deva

•  ~— Intr-un pustiu, doi 
lei găsesc un cavaler în 
armură.

— Lâ naiba ! încă o con
servă fără deschizător...
■ •  Elevul:■ Socoteala as
ta am făcut-o de zece ori.

Profesorul : Foarte bine.
' Elevul: Iată şi cele ze
ce rezultate pe cârc le-am 
obţinut.

•  Fetiţa : — Mamă, am 
spart toate farfuriile ! Tre
buie să mai spăl cioburi
le?...

•  LA RESTAURANT -
-- Aveţi creier ?
— Dacă aveam eram par

lamentar, nu chelner..,
•  — Ce noapte minu

nată !
— Aşâ este, dar ce>. pă

cat tă suntem căsătoriţi!../
•  — Dacă nici Unul din

tre călători nii vrea să ce
deze un loc bătrânei ace
leia, 6 să-i dau loctil-meu, • 
spune şoferul autobuzului,

•  — Dragul meu* , sunt 
disperată. Gigei a băut toa
tă cerneala din căliţnară !

— Nu-i nimic! Să'scrie
cu pixul!... • -
; /•/-— Sărman de tine, fo
loseşti maşina personală ?

Eu mă depfhsez cu tre
nul „personal" !

Selecţie şi prelucrare 
' „II.IE LEAHU

» *  •  •  ** • • •  mm mmm mm m m m mmm mmm mm

SENZAŢIE IN  LUMEA A R H E O L O G IE I;

A fost descoperită 
arca lui Noe!

Arca lui Noe îşi dez
văluie ultimul său secret. 
„Se află blocată în ghe
ţarul Părot, pe muntele 
Ararat, la 4265 m altitu
dine. Am fotografiat-o, 
m-âm căţărat deasupra ei. 
In sfârşit am găsit-o şl 
imediat ce va fi posibil 
mă voi întoarce la ea“. 
Sunt cuvintele lui Angelo 
Palego, un căutător ita
lian care în vâra trecută 
a fost capturat de curzj 
în timpul expediţiei sale 
şi care acum, în mână cu 
dovezile fotografice ale 
descoperirii sale, se pre
găteşte să organizeze o 
nouă expediţie ştiinţifi
că pentru recuperarea mi
ticei, ambarcaţiuni â cărei 
existenţă a fost din tot
deauna considerată cu 
scepticism. „Forma arcei 
— susţine Palego ■— este 
aceea tipică pentru 6 na_ 
vă construită doar pen
tru a pluti1, nu şi pentru 
a naviga : un paralelipi
ped, o construcţie fără

provă. Lucru şi mai sur
prinzător este că dimen
siunile descoperirii mele 
T— 133 m lungime, 22.ua 
lăţime şi 13 m Înălţime, 
corespund măsurilor de
scrise în Biblie. în  capi
tolul aţ şaselea * al Gene
zei se vorbeşte de 300 
coţi lungime, 50 lăţime şl 
30 înălţime. Ori cotul, ca 
unitate de măsură, este 
echivalentul a 45 centi
metri".

Contrar aşteptărilor, pe
rioada în car» a fost pri
zonierul curzilor nu a 
dăunat cercetărilor lui 
Palego. „Dimpotrivă, chiar 
curzii au fost cei care 
m-au însoţit la locul des_ 
coperirii. Arcaş se prezin
tă ruptă în două : după 
surpări succesive petrecu* 
te în ultimul secol, par
tea superioară a ambar
caţiunii s-a desprins de 
chilă şi a coborât* îm
preună cu gheţarul care 
o acoperă, până la cota 
4265 m. :
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Boală răspândită pe glob . ’ Ieşită dfn 
ultimul schimb ; 9) A se fortifica... în cor- 
pore — Grup cooptat într-un ansamblu 
de cameră; 10) Semănătoare de boabe.

VERTICAL: 1) Consemnată ca exem
plu de fidelitate ; 2) Difuzat în reluare —1 
Incizie pe scoarţă ; 3) Emisiune în primă 
audiţie — Aflată într-un complex de înr 
ferioritate ; 4) Nebun veritabil ţ — Ele
ment de analiză.; 5) Măr aplecat ! — Tra
tată după caz; 6) Sursă pentru ilumina
tul minei — Amortizor de sunete ; 7) Lo
curi de tragere — Prezenţă' iniţială de. 
dată recentă ; 8) Perlă neagră din ţinuturi 
pastorale — Potrivită la o adică; 9} 
Cadru didactic pentru cei şapte ani de- 
acasă — Cursă aflată în circulaţie; 10) 
Trecere fără oprire. , , ' s

VASILE MOLODBŢ

ORIZONTAL: 1) Luate la trei-păzeşte ;
2) Formă de reproducere — Curent la ba
terie ; 3) Departe de casa părintească — 
Ieşite din anonimat; 4) Vechi calculator „ 
de masă — Are haine de preţ obţinute cu 
sacrificii ; 5) Legat de şiret — Fondul
scriptic obişnuit; 6) Dată pentru aniver
sare — Scrieri în curs de apariţie 1; 7) 
Mare de oameni — Neam de traistă ; 8)

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ÎNTR-O DOAIîA“

APARUT IN ZIARUL DE SAMBÂTA
TRECUTA

1) STRĂBUNICI : 2) TRADUCĂTOR ; 3) 
RE — ORAŞ — CE : 4) AMOREZ — TOP | 
5) MURAT — ■ MILA : 6) ARAT — MA
JOR î 7) TAL— LENEŞA : 8) UT —- MO
DE — IB ; 9) ROPOTITORI ; 10) IREVO
CABIL.. '



Săptămâna 6-12
BERBEC (21. III. 20. IV)

Nu evitaţi să folosiţi ştirea confiden
ţială pe care o veţi primi. Marţi, cineva 
încearcă să profite de naivitatea dv.; nu 
vă lăsaţi păcălit. Urmează mici compli
caţii la serviciu. E bine să folosiţi spri
jinul unei persoane importante, dar nu 
vă lăudaţi cu acest ajutor. Vineri-păstra, 
ţl-vă independenţa şi libertatea de ac
ţiune, nu abandonaţi proiectele finan
ciare. Sâmbătă, o zi ce nu vă favorizează 
proiectele: Ziu-, următoare vă găseşte 
într-o proastă dispoziţie.

TAUR (21. IV—21 V)

Luni, o ‘ convorbire va avea un efect 
Iritant; mai chibzuiţi. Păstraţi-vă cal
mul tn toate problemele. Se Întrezăresc 
perspective promiţătoare. Miercuri, o zi 
burtă. Joi seara, o surpriză; un cadou. 
Viaţa vă surâde, munca merge ea pe 
roate. Negocierile financiare de sâmbătă 
pot fi reuşite, dar nu-I sigur. Seara vă 
aduce o cunoştinţă interesantă. Urmează 
o zi alcătuită dintr-o deplină armonie 
cu cei ai casei.

GEMENI (22. V. — 21. VI)

Aveţi grijă să nu ajungeţi la contro
verse cu asociatul dv. Pretenţiile reci
proce înverşunarea pot conduce la si
tuaţii fără ieşire. Miercuri, concentra- 
ţi-vă asupra afacerilor financiare, evitaţi 
confruntările. Gândiţl-vă bine inaihte de 
a hotărî să investiţi In ceva. Vineri se 
conturează posibilitatea unei călătorii în 
interes ştiinţific sau familial. Sâmbătă 
nu vă aşteptaţi la rezolvarea probleme
lor; seara — un moment luminos. Du
minică, toţi vă reproşează câte ceva. 
Seara vă va aduce destindere.

RAC (22. VI. 22. VII)

r

I

Luni, o zi activă, multe persoane con- 
slderându-vă atractiv. Urmează o zi in- 
citantă, cu improvizaţii şi grabă.

Miercuri, excelente raporturi inter- 
umane. sinceritate, intuiţie. Joi, e mal 
bine să rămâneţi acasă decflt $ă vâ aflaţi 
Intr-o companie dubioasă. Munca bine 
făcută ar trebui să vă aducă satisfacţie. 
Sâmbătă, acţionează ispita de Încălcare 
a propriilor principii; nu II cedaţi fiindcă 
rezultatele pot fi dezastruoase. Fiţi ra
ţional, dovediţi voinţă. Noile intenţii fls 
nanciare pot evolua bine.

LEU (2% VIL — 22. VIII)

Pe prim plan problemele casei, ce se 
vor finaliza în mod fericit. Vă puteţi 
confruntai cu pretenţii din partea unor 
vechi asociaţi. Miercuri, inspiraţie crea
toare; veţi face o impresie deosebită a- 
supra unei persoane influente. Urmează 
oi ţi ta care vă descurcaţi tn funcţie de 
noroc. Dimineaţa de Vineri — o ştire im
portantă, dar denaturată; ca atare, ve- 
rificaţi-o înainte de a o transmite mai 
departe. O sâmbătă nu prea reuşită, dar 
seara distracţii, ambianţă. Urmează pla
nuri creatoare, o călătorie; o chestiune 
erotică, secretă, capătă strălucire.

FECIOARA (23. VIII. — 22. IX)

Nu reuşiţi să respectaţi Am termen 
după-atniaza de luni controlaţi-vă starea 
de sănătate. Afacerile dv. s-âr putea să 
fie In contradicţie cu ale partenerului.

' Aveţi un plan de acţiune bine elaborat. 
S-ar putea ca deplasarea prevăzută joi 
să se amâne; nu forţaţi destinul. Vineri, 
cineva de departe vă aduce veşti bune. 
Urmează o zi bună pentru călătorii şi în- 
fălnirl de societate. Duminică predomi
nantă va fi latura practică a caracteru
lui dv.

BALANŢA (23. IX. — 22 X)

Daţi mai multă atenţie sănătăţii dv. 
şi securităţii personale. Marţi, relaţiile' 
cu familia vor evolu„ favorabil. Seara,1 
veţi primi veşti de departe. Planurile i 
casnice pot prevedea o Întâlnire priete-, 
neascăr şi idei referitoare la locuinţă. 
Marea stăpânire şi forţa de convingere 1 
vă aduc vineri succese. Câteva-probleme j 
restante vor. prezenta faţete, noi; Incer- 
câţi să le rezolvaţi cu răbdare. Sâmbătă, 
starea de sănătate a cuLva vă poate per. \ 
turba proiectele serii. Duminică, e bine | 
să nu vă pierdeţi cumpătul; o hotărâre 
tn probleme financiare.

SCORPION (23. X. — 2L XI)

Siguranţa de sine exagerată nu-i bună, 
demersurile dv. necesită diplomaţie şl 
tact Situaţia la serviciu nu e prea roză; 
întârzierea de miercuri o agravează. O 
problemă de care vă ocupaţi neoficial va 
avea o evoluţie nedorită. Evitaţi con- . 
fruntarea. Seara de joi vă poate aduce ţ 
un scandal neaşteptat Vor apărea pro- ţ 
bleme In legătură cu aspectele sentimen-. 
tale. Sâmbătă veţi avea capacitatea de a 
executa o lucrare Importantă în timp 
record. Urmează o zi obişnuită, cenuşie, 
dar o după-a miază romantică; seara — 
o plăcută întâlnire cu persoana iubită.

SA6ETATOR (22. XI. — 20 XII)

Proiectele personale vor evolua fără 
probleme. Există posibilitatea de a vă 
îmbogăţi din, întreprinderi comune. 
Miercuri pot apărea necazuri şi amânări 
In legătură cu o călătorie. Răbufniri ale 
unor animozităţi; treceţi cu calm peste 
ele. Contractele încheiate vineri vă vor 
fi utile în viitor. Seara, o plăcută şi ne
aşteptată vizită. Planurile dv. mondene 
au sâmbătă şanse de succes. încercaţi 
o atitudine pozitivă faţă de oameni.

CAPRICORN (21. Xn. — 19. I)

Personalitatea dv. pragmatică va fi 
supusă unei încercări. Ocazia ivită în 
sfera activităţii dv, profesionale e prea 
frumoasă ca să fie adevărată Miercuri 
se conturează favorabil perspectivele 
carierei dv. profesionale. N-ar fi lipsită de 
sens o analiză critică a ambiţiilor dv. 
profesionale. Vineri, veţi auzi bârfe lip. 
site de temei. Acţiuni de culise îndrep
tate Împotriva proiectelor dv. Duminică 
— un moment potrivit pentru a vă În
drepta spre noua simpatie. -

VĂRSĂTOR̂  (20. I. — 18. nţ)

Ar trebui să apară un nou element în 
cariera dv.; exersaţi-vâ răbdarea. Marţi 
— şanse de a lămuri neînţelegerile cu 
cineva apropiat. E bine să fiţi sincer. In' 
ziuă următoare începe o perioadă favo
rabilă carierei dv. S-ar putea să* vă par
vină ştiri nedorite. Vineri poate if  pe
riclitată o prietenie importantă; fiţi pre
văzător. Sâmbătă, configuraţia stelelor 
influenţează pozitiv o aventură amoroa
să; un prilej de distracţie; preocupaţi-vâ 
insă şi de femilie. Vă veţi ocupa, dumi
nică, de mari probleme, de pregătirile 
pentru sărbători.

IVEŞTI (19. If. — 20. III)

Aerul curat vă va aduce bună dispo
ziţie Marţi vor domina problemele fi
nanciare. Acuzaţiile că „aruncaţi banii 
pe fereastră" nu sunt departe de adevăr. 
Miercuri: veste plăcută privind o ofertă 
profesională, o ceartă cu o persoană din 
care vă faceţi un duşman. Nu uitaţi, joi, 
că „graba strică treaba*. Planurile dv, 
vor trebui să fie mai elastice; protecţia 
unor persoane cu autoritate vă va fi u- 
tilă: menţineţi deci legătura. Buftă dis
poziţie la sfârşitul perioadei. Pentru 
seară un bogat scenariu al distracţiilor.

SĂPTĂMÂNA
T V

LUNI, 6 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1: 13,00 Calendar; 13,30 
Desene animate; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 15,00 TVR Ciuj-Napoca; 16,00 
Finlanda — ţara lui Moş Crăciun; 16,15 
Magazin agricol; 16.45 Actualităţi; 17.00 
Emisiune In limba maghiară; 18.30 Mu
zică uşoară; 19.00 Ciio; 19,30 Desene ani
mate; 2040 Actualităţi; 20,45 De luni până 
Ioni; 21,15 Obsesia unei vieţi; 21,30 Inelul 
cu briliant (ultimul episod); 22,30 Expo 
*93 Taejon; 23.00 Actualităţi; 23,20 Re
priza a treia: Fotbal: avancronici Ia me
ciurile din etapa a n-a » Ligii Campioni
lor.

PROGRAMUL II: 14.00 Actualităţi; 14.10 
Splendoarea mogulilor (4); 15,00 Itinerar 
folcloric românesc; 16,00-TVE Internaeio- . 
nai; «MO Film serial: Oshin (16); 17,00 
Veniţi cu noi pe programul doi 1: 20.00 Vi- 
deo-satellt; 21.00 TVM o Mesager; 21.30 
Limbi străine (• engleza americană); 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Film serial: Navarro.

MARŢI, 7 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1: 7,00 TVM o Telcina- 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10,30 Limbi străine (o franceză); 11.00 VI- 
deo-lexicon; 11.30 Lumină din lumină (re
luare); 12,30 1001 audiţii; 13,30 Desene a- 
nimate; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi;
15.00 TVR Ciuj-Napoca; 16,00 Arte vl-
vuale; 16,20 Povestea vorbei; 16,45 Actua
lităţi; 17,00 Convieţuiri-magazin; 18,00 
Pariaţi pe campion ; 18,30 Telcdiscul mu
zicii populare; 19,00 Cultura în lume; 19,30 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,45 
Ce-i de făcut?; 21,15 Telecinematecâ: Co
lonelul Redl. (Ungaria — Germania, 1985); 
23,50 Actualităţi; 0,10 Studioul muzicii 
uşoare. ţ-

PROGRAMUL D: 13,00 CFI; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Galeria naţională de artă 
din SUA; 15,05 Jaşz-magazin; 16,00 TVE 
Internacional; 1640 Desene animate; 17,00 
Film serial: Tecx (7); 18,00 Magazin eco
nomic; 20,00 Video-satelit; 2140 TVM O 
Mesager; 21,30 Limbi străine (o franceză);
22.00 TV5 Europe; 22,30 Credo.

MIERCURI, 8 DECEMBRIE

PROGRAMUL I: 7,00 TVM •  Telema- 
tinal; 1040 Actualităţi; 1045 Calendar;
10,30 limbi străine (o engleză); UDO Ba
riera numerelor; 11„30 Plante şl oameni; 
12-30 îoOl audiţii; 13,30 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14.10 TVR Iaşi; 1540 
TVR Ciuj-Napoca; 16,00 Magazin sportiv;
18,45 Actualităţi; 1740 Magazinul pasiuni
lor: 17,50 Medicina pentru toţi; IMS Te
zaur; 19,00 Studioul economie; 1940 De
sene animate; 20.00 Actualităţi; 20,45 Ce-i 
de făcut?; 21,15 Film serial: Soţul amba
sadoare! (10); 22,15 Interpreţi Îndrăgiţi; 
22-30 Noi frontiere; 23,15 Actualităţi; 23-30 
Liga Campionilor la fotbal (rezumate); 0,20 
PoesisT

PROGRAMUL n: 13.00 CFI; 14,00 Ac
tualităţi; 1440 Nn trebuie doar să visăm!;
15.00 tntâlnlroa de la miezul nopţii (re
luare); 15,45 Sub cupola circului; 16,00 
TVE Internacional; 16,30 Desene animate;
17.00 Interferenţe; 18,30 Emisiune în limba 
maghiară; 20,00 Video-satelit; 21,00 TVM 
•  Mesager; 21,30 Liga Campionilor; Wer- 
der Bremen — Anderlecht Bruxelles; 23,15 
Convorbiri; 23,45 Video-clipuri.

JOI. 9 DECEMBRIE

PROGRAMUL I ;  7.00 TVM •  Telema- 
tinal; 1040 Actualităţi; 1045 Calendar;

,WJ0 Limbi străine (• germană); 11,00 
Călătorii; 11,30 Film serial: Norii negri 
(I); 1240 1001 audiţii; 1340 Desene ani
mate;. 1440 Actualităţi; 1440 TVR Iaşi;
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15,00 TVR Cluj-Napora; 16,00 Reportaj 
conomic; 16,20 Cronografii; 16,45 Act 
lităţi; 17,00 Repere transilvane; 17,30 1 
pere moldave; 1840 Faţă în fafâ; 1! 
Gong!; 19,30 Desene animate; 20,00 Act 
lităţi; 20,45 Studioul economic; 2145 Fi 
serial: Dallas (291); 22,15 Alfa şi Ome 
23.15 Actualităţi; 23,35 Meridianele dan 
lui.

PROGRAMUL n: 13,00 CFI; 14,00 i 
tualităţi; 14,10 Arta în bisericile Casti 
şi Leon; 15,05 Tezaur; 16.00 TVE Interi 
(donai; 16,30 .Desene animate; 17,00 Cea 
de la ora 5; 19,00 Emisiunea în lini
germană; 20,00 Video-satelit; 21,00 T\ 
•  Mesager; 21,30 Limbi străine (• g 
mană); 22,00 TV5 Europe; 23,30 Voci < 
America (V); 23,00 Film artistic în seri 
Anul 1848 (4).

VINERI, 10 DECEMBRIE

PROGRAMUL I: 740 TVM o Teien 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10.05 Calendi
10.30 Limbi străine; 11,00 Curcubeu; 11, 
Vizită la Baracoa ; 1240 1001 audiţii; 13, 
Desene animate ; 1440 Actualităţi; 14 
TVR laşi; 15,00 TVR Ciuj-Napoca; 16, 
Formula 3; 16.30 Tradiţii; 16,45 Actua 
tăţi; 17,00 Emisiune in limba german
1840 Pro Patria; 1940 Film seriaL .4 
ward şi MrS. Simpson* (6) ; 2040 Actualiti
20,45 Viaţa parlamentară; 21,15 Reflec 
rutiere; 2140 Film artistic. „Merccna 
diamantelor" (SUA, 1979); 2345 Actua 
tăţl; 23,25 Simpozion ; 0,20 întâlnirea 
la miezul nopţii; 140 Jazz-fan.

PROGRAMUL II ; 13,00 CFI; 14.
Actualităţi; 14,10 Palete; 15,00 Muzica 
viaţa mea!; 15,30 Varietăţi internaţion 
le ; 16,00 TVE Internacional; 1640 Dese: 
animate; 17,00 Campionatele balcanice 
gimnastică; 18,00 Of>era în concert; 20. 
Campionatele balcanice de gimnastic;
21.00 TVM o Mesager; 2140 De lingi 
latina ; 21,50 Poesis; 22,00 TV 5 Europ 
2240 Video-satelit; 2340 Generaţia mea.

SAMBAtA, 11 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :  840 Bună diraine 
ţa !; 940 Calendar ; 940 Ala-bala-portoc 
Ia; 10,00 Film serial pentru topii: „Noi 
aventuri âie Iui Black Beauty" (27)
10.30 Gimnastica minţii; 1140 Ecran ; 11, 
•Baschet masculin : Dinamo — Univ. Clc 
1240 1001 audiţU ; 1340 Gurat-murdar
14.00 Actualităţi; 14,10 ORA 25 — TRAI 
ZIT TV •  Topul muzical european .o EU 
seriaL Beveriy llills 90210 (5); •  Dialog 
generaţiilor •  SPORT •  Mapamond; 19̂  
Teleencielopedia ; 20,00 Actualităţi; 20,! 
Film seriaL „DALLAS"; 2140 Săptănf 
na spbrtivă 1 22,10 Invitaţie la circ; 23,! 
Film serial: HUNTER (3); 0,05 Actualităj 
045 Un recital de excepţie.

PROGRAMUL II: 1340 Video-sateli
14.00 Actualităţi; 1440 Muzeele Vienc
15.00 Tenis; 1940 Studioul de literaturi 
20,bo Video-satelit; 2040 Intre noi, coa 
plexaţil; 2140 TVM •  Mesager: 2140 D 
rertisment internaţional; 22,00 TV5 Ei 
rope; 23,00 Destoperlrea planetei; 23,1 
Pe muchie de cuţit.

DUMINICA, 12 DECEMBRIE

PROGRAMUL I: 8,00 Bună diminuaţi
9.00 Calendar; 9,10 Clubul lui GulUvei
1040 Film serial pentru copii: Noile*1 
veaturi ale lui Black Beauty (28); 104
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa satului 
1240 Campionatele balcanice de gimnast! 
că; 1340 Reflecţii rutiere; 13,30 Aflai
14.00 Actualităţi; 14,10 Poşta TV; 144 
Video-mogazin ; 20,45 Film artistic : A şap 
tea monedă (SUA. 1992); 22,15 Duminic 
sportivă; 2240 Maeştrii teatrului romă 
nesc; 2345 Actualităţi; 23,45 Pe ultim: 
sută de metri.

PROGRAMUL II: 1340 Luvru — de l 
donjon la piramidă; 1440 Actualităţi; 144' 
Cântecele Parisului; 1540 Cântecul veşni 
tânăr; 1640 Tenis; 1740 Serata TV; 204< 
Tenis; 2140 TVM •  Mesager; 2140 Vi 
deo-eateiit; 22,00 TV5 Europe; 2240 Ho 
Urwood Rock tn concert; 2340 La putere» 
a doua. ; - ‘ -
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COMUNICAT 
PRIVIND 

MODIFICAREA 
TARIFELOR DE 

TELECOMUNICAŢII
R.A. ROM TELECOM

Anunţă modificarea tarifelor de telecomu
nicaţii, începând cu data de 1 decembrie 1993, 
determinată de influenţa în costuri a majoră
rilor la materii prime, materiale, piese dp 
schimb, energie electrică şi transporturi, pre
cum şi de aliniere la cursul de schimb valu- 
tar. V"'::'''

Tarifele pentru serviciile de telecomuni
caţii : telefonie, telegrafie şi radioficare sunt 
modificate în funcţie de categoria de prestaţii.

L PRINCIPALELE TARIFE DE TELEFO
NIE PENTRU PERSOANE FIZICE (LA DO
MICILIU) SE PREZINTĂ ASTFEL :

a) Abonamente telefonice în reţele auto
mate:

— linie individuală 1000 lei
— linie comună la doi abonaţi 600 lei 

(abonaţi cuplaţi)
b) Trafic telefonic:
respectiv, convorbiri telefonice automate, 

exprimate în impulsuri, în funcţie de destina
ţia acestora: 

locale:
3 minute convorbire *= 1 impuls 10 lei 
interoffeane: 
impulsurile sunt determinate de distanţă şi 
durată: 1 imptils 10 iei

zona I : până la 100 km 6 imp/minut
— zona a Il-â i între I01-—200 ton

8 imp/minut
zona a Hl-a: peste 200 km 9 imp/minut 

Este asigurată reducerea cu 50 la sută a 
tarifului pentru convorbiri telefonice interur
bane în zilele de duminică, sărbătorile legate 
şi în perioada de luni până sâmbătă, între 
orele 18,00—06,00.

c) Instalări posturi telefonice :
— cu acces automat la reţeaua telefoni-
*. că internaţională 46 073 lei
— cu acces prin serviciul Operatoare (ma

nual) la reţeaua telefonică internaţio
nală '  19 965 iei

2. PRINCIPALELE TARIFE DE TELE
FONIE Pentru persoane juridice:

af Abonamente telefonice în reţele auto
mate:

— linie individuală cu acces automat la 
" reţeaua telefonică internaţio-

nalâ  ̂ ' 15 582 lei
— linie individuală cu acces prin serviciul
f , operatoare la reţeaua telefonică inter

naţională 4 440 iei
b) «Convorbiri telefonice automate, expri

mate în impulsuri, în funcţie de destinaţia 
acestora:
—  local:

3 minute convorbire = 1 impuls 20 lei
— interurbane :

impulsurile sunt determinate de 
distanţă şi durată: 1 impuls 20 lei
3. Tarifele pentru convorbirile telefoni

ce de la posturile publice automate rămân ne
modificate, astfel:

convorbiri locale 20 lei/3 min; convorbire
— convorbiri interurbane in funcţie de

distanţă ş! durată : 10 lei/1 impuls
4. Tarifele pentru convorbirii telefonice 

internaţionale rămân la nivelul 1 noiembrie 
1993.

5. Telegramele interne simple:
a) Telegramă simplă loco :

până la 10 cuvinte, inclusiv 33 lei 
; —- pentru flecare cuvânt in plus 5 lei

b) Telegramă simplă pentru alte localităţi:
— până la 10 Cuvinte, inclusiv 84 lei
— pentru fiecare cuvânt în plus 9 lei
Tarifele principale vor fi afişate Ia unită

ţile de telecomunicaţii pentru- informarea abo
naţilor şi publicului.

Informaţii complete asupra tariîelor se pot 
obţine de la oficiile de telecomunicaţii.

(875)

w
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Oferă ane oorzutr
- cakaăatoare de tip IBM PC tn ORICE CONFIGURAŢIE 
■ imprimante STAR EPSON st LASER

(cartuee tmprtmcwtQ, d&taâţ

MINOLTA 
SUPERCALITATE —
fidelitate

j
|  Urnam echipamente ăs tipii:
i - nlori A* hrâyi. witfifevw. HT

alb-negru, simul-coior, fuil- 

cu hârtie

I
placi â* bâta. tnon&acra, HDD (40-535 MB) 
wtecttfimu dtek de 5,35 &i 3.5 tecte 
memora RAM. capreeaoare 
surse de atonentare, mouse, tastaturi

Instalează REŢELE de Calculatoare 
de la 10 la 100 user, soft NOVELL 3.11. *

m m . m  flm w m m m a r

Vă aşteptăm, deci, la Deva, tel. 095—823717.

•  copiatoare 
color

•  faxuri: cu hârtie termică,
, normală.

Oferte deosebit de avantajoase prin 
MEMORn SERVICE S.R.L. HUNEDOARA, 

dealer autorizat, 
tel./fax 095 — 716501 

Chemaţi oamenii de la MINOLTA 1
(1061381)

S.C. MARCOM S.R.L. BRAD
> Parcul oraşul nou, telefon 65 03 90 

VINDE

B A TERII A U T O
DE 60 AMPERI, produse de una dintre 

cele mai renumite firme din Suedia „NOACK‘\  
cu o mare durată de folosinţă.

«ROMANO • AMERICANA

FO N D A TA  
1991
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IAduce Ia cunoştinţa agenţilor economici , 
şi persoanelor firide că vă emite şl pune fii | 
vânzare acţiuni CREDIT BANK, în valoare de « 
10000 Iei o acţiune, \ I

Pentru a deveni acţionar, limitele psinlme j
sunt următoarele: J

/ ' — 1090 acţiuni in valoare de 10 000 000 j 
lei pentru persoane juridice; J

— 100 acţiuni în valoare de 1000 000 Iei j 
pentru persoane fizice. «.

Cererile de subscripţie se vor difuza soli- | 
citanţilor la Sucursala CREDIT BANK - din j 
Deva, str, 1 Decembrie, nr. 13, telefon 611853. | 

.  Se oferă posibilitatea depunerii contrava- j 
lorii acţiunilor astfel: J

.a) integral la data subscrierii; j
b) 50 la sută Ja data subscrierii, iar dife- J 

ren ţa in două rate egale, una până la j 
31 decembrie 1993, iar cealaltă până la, 
12 marile 1994. I

De la data încasării sumelor subscrise, j 
depunătorii devin acţionari Ta CREDIT BANK, J 
beneficiind anual de dividende proporţional 1 

cu cute «te participare la capitalul social. *
★  I

CREDIT BANK prin Sucursala Deva plă- « 
teşte importante dobânzi pentru depozitele în | 
Iei, instituţiilor financiare de Credit, alte insti- | 
tuţii, agenţi economici şl persoane fizice, in- I 
cepând cu 57 la sută pentru primele 3 luni; 62 j 
Ia sută Intre 3 şi 6 luni; 65 la sută Intre 6-12 J 
luni, iar peşte 12 imn 68 la sută. j

Relaţii suplimentare la telefonul 611853, J 
Deva. (874) |
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 1 

SIMERIA !
Organizează In data de 15 decembrie 1993, j 

ora 10, ‘
LICITAŢIE PUBLICA j

pentru închirierea a două grajduri din sa-; 
tul Cărpiniş. |

Taxa de începere a licitaţiei este stabilită î 
prin Hotărârea nr. 26/1993 a Consiliului local* 
Simeiia. j

Informaţii suplimentare se primesc de la ! 
Consiliul local Shnerla, biroul urbanism. |

(876)

DE CALITATE EXTRA, într-o largă ga- 
mă de culori, la cutii de 5 şi 20 litri, pentru 
interioare şl exterioare, metal, zidării, lemnă
rii etc. Cu un litru de vopsea se poate acoperi 
o suprafaţă de 8 m pătraţi!

m
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

L U P E N I
Organizează licitaţia publică in vederea 

concesionării unui teren in suprafaţă de 600 
mp, in zona industrială a oraşului Lupeni, Ia 

* DN 66 A, pentru realizarea undi „Staţii de 
combustibili auto**.

Concesionarea terenului se face pentru 25 
de ani. ■. . ' ■■

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 400 lei/mp.

Informaţi! suplimentare şi consultarea plan
şelor se pot obţine zilnic între orele 11 şi 15, 

; ia Consiliul local al oraşului Lupeni, comparti
mentul de urbanism.

Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
cost de la Consiliul local al oraşului Lupeni, 
camera 8, începând cu data de 6 decembrie 
1993.

Ofertele se depun până la data de 20 de
cembrie 1993, orele 14, la sediul Consiliului 
local al oraşului Lupeni, camera nr. 8.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
120 000 lei.

Taxa de participare Ia licitaţie este de 
15 000 lei.

licitaţia va avea loc în ziua de 22 decem
brie 1993, orele 10, la sediul Consiliului local 
al oraşului LupenL

1

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA 

D E V A
rii sediul în Deva, str. libertăţii, nr. 9 

ORGANIZEAZĂ
în data de 22 decembrie 1993, ora 12, 

sediul regiei ^

. în scopul inefairierii spaţiului în suprafa
ţă de 2,70 mp, de la parterul blocului L 1, str. 
1 Decembrie, Deva, in locul nişelor telefo
nice neutilizate, destinat amenajării unui bi
rou de copiat acte.

Destinaţia spaţiului a fost stabilită de 
Consiliul local Deva, prin adresa nr. 12343/ 
1993.

Documentaţia sc ridică şi taxa de partici
pare se achită până cel târziu Ia data de 16 

' decembrie 1993, ora 12, de.la biroul admi
nistrare clădiri.

' licitaţia se desfăşoară în temeiul Hotă
rârii Guvernului nr. 1228/1990. (1061382)
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MICA PUBLICITATE

•  Colectivul Secţiei Pe
diatrie Deva urează doam
nei doctor Dineş Eugenia, 
.«a ocazia pensionării, fe
ricire, sănătate şi „La 
mulţi ani !“. (1061613)

•  Cu ocazia Sfântului 
: IJicolae, Lenuţa şi Costel 
; David din Hărţăgani n- 
; rează „ta mulţi ani“
naşilor Nicu Popa din 
Hunedoara (originar din 
Hărţăgani) şi Nicu Bratu. 
Sin Ilia (originar din Băi- 
ţa). (1061661/401)

•  Vând televizor Phi
lips .telecomandă. ladă 
Irigoriflcă 240 1, frigider 
Inie, congelator mic, video- 
recorder, aparat ultravio
lete Solarium. .Tel. 612463.

(1061643)
•  Vând garsonieră Brad 

şi "Nissan Cherry Diesel,
• 4,5 1/100 km, 1986, înma
triculat. Tel. 655108, după 
ora 16. (1061518)

•  Vând chitanţe Cari- 
tas, valoare nominală 
20 000 bucata, iulie —- sep
tembrie. Tel. 641133.

(1061515)

~  s ic . Vio S.R.L. 
Timişoara vinde auto
car marca Setra cu 
motor Mercedes, cu 
grup sanitar, două mo- * 

nitoâre video, având re
paraţie capitală făcută 
recent, preţ negocia
bil. 23 milioane lei. 
Informaţii zilnic între 
orele' 11—22. la tel.
096/134378. (1061510)

•  Vând Dacia 1310 break, 
an fabricaţie 1986 şi pă
mânt intravilan şi extra
vilan în Buituri, Hune

doara. Informaţii tel. 667228.
(1061537)

•  Vând apartament două
Camere. central. Informaţii 
tel. 617846. (1061536)

•  Vând urgent aparta
ment două camere Qeva, 
Beian.' bl. 77, ap. 22.

(1061527)
•  S.C. Tapu & CO Derby 

S.N.C. prin sediul din Sala 
Sporturilor Deva; etaj 1, 
vinde la cele mai avanta
joase preţuri cafea, dul- 
feluri, sucuri, ţigări, zilnic, 
Intre orele 8—17, sâmbătă,

l l  (1061507)
•  Vând videoplayer ja

ponez. -nou, sigilat. Tel. 
096/618675.. • (1061628)

•  Vând Mercedes 300 
Diesel 1981, stare perfectă;

• Vând’ talon Opel Rekord. 
624733. după ora 17.

(1061484)
•  Vând certificat înma

triculare Dacia( 1300 şi
'"ţlouă parbrize' spate Da
da 1300. Tel. 614267 . 622311.

(1061625)
•  S.C. 21 Impex S.R.b. 

Deva desface arin magi- 
feinul său din str. Liber
tăţii. nr. 4, parter, tnăr- 
feiri en-gros cu adaosuri 
minime, incepând^cu data

luni, 6. 12. 1993. Anga- 
|ăm personal pentru în
tocmire facturi. Tel. 616043 
|i  619530. (1061629)

•  Vând sau închiriez 
apartament trei camere, 
Ultracentral, Deva, Piaţa 
Victoriei, nr. 3, bl. 9, ap.

18 sc. 2, et. III, zilnic o- 
rele 12-18. (1061608)* - * — «•—*— *— * — * * —

•  Vând TV Diesel,
dublă tracţiune, preţ 
convenabil. Telefon 
629433. (1061637)
__________  v — —

•  S.C. Rial vinde
frigidere 240 1 —
295 000 lei, frigidere 
140 1 — 215 000 lei, 
congelatoare’ 160 } —
390 000 lei, congela
toare 120 1 — 310 000 
lei. Deva, 612829.

(1061639)

•  Societate comer
cială vinde avantajos 
sacoşe din polietilenă, 
imprimate cu Moş
Crăciun. Tel. 61530L

(1061646)

•  Vindem la preţ
producător şi primim 
pentru service, în ga
ranţie şi postgaranţie, 
în condiţii avantajoase, 
case de marcat ELKA
’82. Asigurăm orice
piesă de schimb şl 
consumabile. Comenzi 
lâ tel, '717912, orele
10—13 ; 660490, orele
20—22

(1060933)
•  Cumpăr talon Volk

swagen Polo. Relaţii la tel. 
625091, între orele 16-21.

(1061513)
•  Vând garsonieră,- zona 

pieţei, parter, posibilităţi 
privatizare. Relaţii tele
fon 613230.

(1061640)
• Cumpăr maşină de

cusut electrică. Informaţii 
Bălţa, tel. 174. ,

(1061638)
•  Vând 110 chitanţe Ca- 

ritas, luna septembrie, Va
loare 2 200 000, contra 3500 
DM. Telefon 614073.

(1061390)
• Vând ARO 10, noû

avantajos. Tel. 641522, în 
tre 8—16, 641677, după ora 
16. (1061630)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, con
fort I. Deva, tel. 628597.

(1061649)
• Vând sufragerie Topll- 

ta Tel. 618346.
(1061648)

•  Vând mobilă bucătă
rie nouă, suspendată. Infor
maţii Deva, Al. Socului, 
nr. 10. (1061654)
• •  Vând Ford Taunus, 

1,6, înscris în circulaţie. 
Telefon 620576.

(1061619)
• Vând ara'gaz 4 ochiuri, 

preţ convenabil. Informa
ţii telefon 616541.

(1061626)
• Vând Bus Volkswa

gen, piese schimb. Tele
fon 622092. (1061616)

•  Vând televizor color
Funai, sigilat. Telefon 
642991. (1061615)

•  Vând urgent televizor
alb-negru şi aragaz trei 
ochiuri. Informaţii tele
fon 627309. (1061609)

• Vând Skoda 120 b. 
Informaţii la tel. 615190.

(1061517)
•  Vând urgent 45 chi

tanţe Caritas, Ia preţul de 
2500 DM sau echivalentul. »*—*-**--*--*—♦—*—*—*—*—*—¥—*-~*—*

*  S C» M A G IK A  -  IMPEX S.R.L. BRAŞO V

PR O G R A M U L PLĂŢILOR IN  C A D R U L  
SISTEM ULU I DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A U S
A sâmbătă, 4 decembrie — chitanţele nr. 

4257—4281;
© luni, 8 decembrie — chitanţele nr.! 

4282—4307;
•  marţi, 7 decembrie — chitanţele nr.

4308—4336. *
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura"ţ 

1 din Haţeg. / *

în lei, din 14 august. Tel. 
624010, după ora 19.

(1061502)
•  Vând microbuz Volks

wagen Caravelle Diesel, 
stare impecabilă. Informa
ţii telefoane 620277, 621773.

(1061666)
•  Vârid apartament 2 

camere ne (mobilate), bl. 
42, sc. 2, ap. 22, Micro. 
•Telefon 622420.

(1061534)
•  Vând maşină spălat. 

Telefon 623383.
(1061542)

•  Vând apartament trei y 
camere, confort I, deco
mandate, posibilitate privă-

• tiza re sau sediu firmă. In
formaţii telefon 620774.

(1061544)
•  Vând autoturism Da

cia 1300, neînmatriculabil, 
în stare bună. Tel. 629332, 
zilnic. • (1061545)

•  Vând Renault Trafic, 
fabricat în 1987. Telefon 
623901, după ora 16. '

(1061645)
• Vând porc 125 kg. In

formaţii telefon 621021.
(1061647)

#vVând Barkas minibuz, 
folosibil, şi transport mar
fă. Tel. 623648.

(1061-506)
«r Vând turn Akai Disc- 

man, boxe, staţie. Deva, 
tel. 616979. (1061656)

•  Cumpăr revista Vre- 
mea/1993, nr. 5. Telefon 
616187.

•  Vând chitanţe Cari
tas, preţ avantajos. Tel, 
626222 sau 623415.

(1061660)
• S.C. Pascondea SNG 

angajează contabil. Şoimuş, 
Balata, nr. 47.

(1061659)
*# Vând apartament trei 

camere decomandate. Tel. 
619337, între orele 15-17.

(1061658)
•  Vând convenabil casă 

Săuleşti. Informaţii Său- 
leşti, nr. 106.

(1061662)
•  Vând două anvelope 

camion 20 — 1100, punte 
semiremorcă P 500, elec
tromotor Golf Diesel. Tel. 
712786, 72i566.

(1060862)
•  Vând chioşc 6/4 m, in 

Piaţa Obor şi maşini, de 
tricotat pentru pulovere şi 
ciorapi. Tel" 712433.

(1060868)
• Vând garsonieră; zona 

teatru, complet mobilată. 
Hunedoara, Cocsarilor, 4/
14. (1060872)

•  Vând VW Passat Die
sel, combi, tel. 715455.

(1060874)
• Vând ARO 244 Diesel, 

motor Braşov şi remorcă. 
Tel. 714984.

'  (1060876)
•  Vând camion IFA, 6 

tone, carosat, cu prelată, 
în circulaţie, preţ conve
nabil. Hunedoara, str. N. 
Grigorescu 7.

(1060876)
•  Vând casă, cartier 

Gh. Apostol. Informaţii Hu

nedoara, str. Severin, nr. 
29 A. (1060877)

•  Vând urgent şi foar-- 
te convenabil autoturism 
Lada 2104 break, ’85, în
matriculată. Tel. 71,2339.

(1060878)
• Vând casă, gaz, gră

dina, curte, Buituri, 39. In
formaţii telefon 721778.

(1060880)
•  Vând Ford Taunus. 

Informaţii tel. 717701.
(1060881)

•  Angajez contabil cu 
pregătire corespunzătoare. 
Hunedoara, tel. 714191. '

(1060883)

•  Caut pentru închi
riat apartament sau 
garsonieră, confort I, 
Hunedoara sau Deva, 
zonă centrală. Tel. 
724232, 724251.

(1060865)

• Caut de închiriat gar
sonieră sau apartament 
Gojdu; sau central, cu 
plata convenabilă, 'antici
pat, în lei, eventual va
lută. Sunaţi zilnic 627728.

, ' (1061522)
•  Caut de închiriat gar

sonieră, confort 1, Orăştie,' 
tel. 641429. (1061548)

•  Schimb apartament 
două camere, bloc central 
Deva, cartier Gojdu, cu 
Sibiu. Tel. 092/445138.

(1061634)
•' Teaching Abroad a- 

nunţă începerea unui nou 
curs de limbă engleză, pre
dat de' profesori din An
glia. Relaţii Deva, tel. 
628747, după ora 19.

(1061617)
COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 6 
săptămâni de la tre
cerea în nefiinţă a ce
lui care a fost un bun 
soţ, tată şi bunic 

ILIE CATANA
Eternă amintire din 

partea familiei.
(1060879)

6 Au trecut ' şase 
săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna, la numai 24 
de ani,

OVIDIU SARAR
Te vom plânge toa

tă viaţa, părinţii şi 
fratele. Dumnezeu să 
te odihnească. Parasta
sul în <5 decembrie, la 
Biserica Ortodoxă Mă
gura. (1061633),

•  Air trecut trei ani de 
tristeţe şi dor de când 
ne-a părăsit dragul nostru 

IOSIF PADUREAN. 
din Ohaba — Lăpugiu. Te 
plângem toată viaţa şi te 
vom striga mereu să te 
întorci, că pierderea ta o 
simţim amar. Odihneşte-te 
în pace ! Soţia Minodora, 
copiii Luminiţa şi Sorin şi 
nepotul Răzvan.

(1061642/643)

S.C. ELVILA IMP-EXP S.R.b. 
D E VA

str. M. Eminescu, 24mmm
la preţuri de en gros, pentru pomul de 

iarnă:
■  ciocolată import 100 gr (9 sortimen

te) •
■  sucuri Ia 2 1 (Pepsi si Mirinda).

(1061391)

IVDEVl
DIN PROGRAMUL 

DE SAMBATA 
NOAPTEA ŞI '

DUMINICA 
DIMINEAŢA ; 

Agenda 
săptămânii 
Civilizaţia 
rutierii 
Sport - 
Colocvii 

culturale 
1 Decembrie la 
Alba Iulia.

F.C. Cor vinul comunicăm
Luând în discuţie randamentul şi jocul slab al . 

unora dintre componenţii echipei la partida disputa- i
tă între F.C. Corvinul Hunedoara şi Jiul Petroşani, ţ 
încheiată cu rezultatul Ide 0—0, precum şi în uţiqp i 
unor evoluţii slabe anterioare, Consiliul de conduce- * 
re al F.O. Corvinul Hunedoara a hotărât: \

1. Suspendarea din activitatea competiţională ,pe 
o perioadă de trei luni, începând cu data de 30 no
iembrie a.c. şi renunţarea la serviciile lor, prin în
scrierea imediată pe lista de transferări, a jucători
lor Bardac Ilie şi Chezan Cristian.

2. Sancţionarea disciplinară cu ultim avertisment 
şi sancţiuni materiale pentru jucătorii : Fartuşnie Li- 
viu şf Mitrică Nelu.

3. Atenţionarea întregii echipe, prin prisma căpi
tanului ei Tetileanu Lucian, privind obligativitatea

I respectării angajamentului de fidelitate faţă de club 
V Şi a ataşamentului faţă de echipă şi suporterii hune- 
1 doreni.
i Consiliul de conducere al F.C. CorvinuF Hune- 
I doara, în consens cu dorinţa susţinătorilor formaţiei, 
l îşi face cunoscută şi cu acest prilej intenţia sa de a 
ţ acţiona în continuare pentru formarea unei echipe 1 
) puternice, competitive, demne de numele pe care-1 ! 
\ poartă, fără a face însă pentru aceasta nici un rabat 1
i de la. spVitui de- disciplină şi fair-play. |
* Preşedinte. ,

sing. PETCU lOAN 1
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S.C. METALOTEX S.A. DEVA 
bdul 22 Decembrie, bl. 4, 

Organizează licitaţie publică directă, con
form H. G. 1228/1991 şi H. G. 140/91, în data 
de 21 decembrie 1993, ora 10, la sediul societă
ţii, pentru acordarea în locaţie de gestiune a 
Complexului Hotelier „FLORA", din staţiunea 
Gcoagiu-Băi.

Documentaţia licitaţiei poate fi procurată 
contra cost de la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare la compartimentul 
tehnic sau telefoane: -616725 ; 611854.

(1061395)
, RESTAURANTUL „DECEBAL" DIN 

D E V A
bdul 1 Decembrie, nr. 37 A 

Organizează pentru dumneavoastră
R EV ELIO N  199-4

într-o ambianţă plăcută şi cu surprize speci 
fice evenimentului, la preţuri avantajoase.

Pentru înscrieri vă aşteptăm zilnic la se 
diul restaurantului.

Relaţii la telefon 61 24 13. (877)

, B1BLIOFOR — DEVA 
Pţa Unirii, nr. 10, 

tel. 095/615237, 
fax 095/611752

Vinde en gros şi en detaille produse spe
cifice pomului de Crăciun : jucării,; pungi „Moş 
Crăciun", felicitări, ornamente pom, carte^j-r 
versă, agende, calendare, articole sportive 

Preţuri deosebit de avantajoase, 
în ziua de 4 decembrie 1993, programul 

de funcţionare al librăriilor va fi 8—12.
•_____________  (881)
S.C. PREST BROD ARTEX COM S.H.L.

CĂLANUL MIC 
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

Ia produsele dţ lenjerie—broderie, începând cu 
data de 1. XII. 1993. _________ (1061386)

CONVOCARE
Partidul Democrat Agrar (filiala Hunedoara) 

convoacă şedinţa Consiliului Coordonator judeţean 
pe data de 7 decembrie 1993, ora 12, în săla de şe 
dlnţe a FEDERALC-OOP DEVA.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
„BARZA" CRIŞCIOR

Anunţă

pentru ocuparea postului de 
•  CONTABIL ŞEP

în data de 17 decembrie 1993. 
Condiţii: studii superioare economice. 
Informaţii suplimentare la tel. 656592.

(GEG)


