
In articolul „Omul care,.. 
preferă riscul. De ce?“, 
publicat In cotidianul in
dependent „Cuvântul ' li
ber" din 26 noiembrie 
1993, se încearcă să se 
demonstreze-avantajul par
ticipării oamenilor săraci " 

X  la jocurile de întrajutorare 
decât să-şi depună şi , păs
treze economiile în con. 
turi personale la..CEC sau , 
bănci. -C s. . . • -

Precizez că prin jocurile 
de întrajutorare cară sunt ;■ 
organizate în afara siste
mului bancar se încearcă 
să se facă o redistribuire 
a banilor aflaţi la popu
laţie.’ Din acest joc, în 
raport de ratele de câştig 
stabilite de organizatări, 
cum ar li de exemplu de 
opt ori suma depusă, re
zultă clar că unul câştigă 
şi 7 pierd. Ca urmare, şe 
aseamănă mai mult cu un 
joc de noroc decât cu o 
activitate bancară unde ve. 
niturile obţinute din do
bânzi, chiar dacă sunt 
mai mici, sunt sigure şi 
garantate.

\
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RĂSPUNS LA 0 
PENTRU BANCHERI (I)

* Faptul că la începutul 
jocului un număr de ce
tăţeni au câştigat sume 
importante, nu poate să 
constituie un motiv de 
înciirajare, pentru că sursa 
jcâştigurilor ' , reprezintă
banii proveniţi' tot 'din 
depunerile oamenilor şi 
nu dintr-o activitate din 
care se realizează profit.

Cât va dura jocul ăsta 
depinde de mulţi factori, 
în primul rând de posibi- 
litatea respectării de că
tre organizatori a terme, 
nului de plată şi a mă
rimii câştigului promis, A- 
cest lucru este posibil a- 
tâta timp cât Încasările 
sunt cel puţin la nivelul 
plăţilor,

Oricie întârziere în efec
tuarea plaţilor şi reduce
rea câştigurilor creează în 
rândul participanţilor la

joc o atmosferă de neîn
credere şi ca urmare redu
cerea considerabilă a de
punerilor. De altfel! acest 
lucru se constată la jocul, 
„CAglTAS", unde nu se 
mai poate respecta nici 
termenul de trei luni şi 
nici câştigul de 8/1. _ A- 
cesta reprezintă un semnal 
că jocul se îndreaptă spre 
faliment şi un număr 
foarte mare de cetăţeni vor 
pierde sumele depuse.

Se motivează în articol 
că băncile acordă popu
laţiei o dobândă prea mică 
la depunerile în conturile 
personale în raport de câş
tigurile obţinute de la jo
curile de întrajutorare.

Este adevărat că dobân
zile la depunerile în con
turi a economiilor popu
laţiei sunt mici dacă ţi 
nem seama de rata infla
ţiei. Banca Naţională a

susţinut şi susţine în con,, 
tinuare necesitatea dobân
zilor real pozitive ca Inij- 
loc de protecţie a econo
miilor populaţiei şi stimu
larea acumulărilor de ca
pital de către agenţii e. 
eonomici: Orice măsură 
luată de Banca Naţională 
de majorare a dobânzilor 
întâmpină însă o rezis
tenţă deosebită din partea 
agenţilor , economici şi 
chiar a unor oameni poli
tici şi specialişti în eco
nomie. Se afirmă din par
tea unora că ratele dobân
zilor ar fi exagerate, a- 
berânte, că descurajează 
producţia şi investiţiile şi 
că amplifică presiunile in
flaţioniste

Realităţile din economia 
ţării noastre ne arată însă 
că dobânzile negative în 
termeni reali întreţin dis-

Ec. C. MARACU 
directorul Sucursalei 

- judeţene Hunedoara — 
Deva a Băncii Naţionale
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 ̂ - Piraterie în c a s a  scării

SAMBATA, II 
DECEMBRIE

•  Au trecut 344/ de, 
zile din an; au mai ră
mas 21; -O ■

•  Sf. DANUL STÂLP. 
NICUL,. CtJV. : LUCA;

•  1803. S-a născut
IIECTOR BERLIOE-fm. 
1869), compozitor . fran
cez; ■ " .

•  .1843. Ş-a . născut
ROBERT KOCII (m. 
1910), savant german, 
descoperitorul bacilului 
tuberculozei. ţ.

•  1902. S-a născut 
DAN SIMONESCU (m. 
I99£), bibliograf român.

DUMINICA, 12 
DECEMBRIE

O 1843. S-a născut 
GHEORGIIE STEP. 
HANESCU, compozitor 
roman (m. 1924);

•  1962. A murit FE- 
LDC ADERCA (n. 1891), 
scriitor şi publicist.

LUNI, 13 
DECEMBRIE

» 1693. Astăzi se îm
plinesc 300 de ani de 
Ia moartea mitropolitu
lui Moldovei, DOSOF- 
TEI (n. 1624), autorul 
„Psaltirii în versuri** şi 
„Viaţa şi petrecerea slin. 
ţiior;

•  1900. S-a năsqut 
IONEL PERLEA (m. 
1970), compozitor şi di
rijor rom ân;,

I •  1948. A murit ZA- 
IIARIA BÂRSAN (n.

\ 1878), scriitor şi actor.
I

Furturile de energie e- 
Icctrică devin tot mai frec
vente, iar procedeele prin 
care se realizează sunt deo
sebit" de ingenioase.

Un caz recent, depistat 
la Petroşani, merită a fi 
adys în atenţia opiniei pu
blice. Făptaşul se numeşte 
Mihail Bopescu, din ştr. 
Independenţei, Asociaţia de 
locatari 5 A, care a săpat 
o nişă în peretele din ca
sa, scării, prin care a tras 
fire, de la tabloul electric, 
în bucătărie,' 1 beneficiind 

, astfel de energie electrică 
fără a fi plătită.  ̂" :■ ' '  

Descoperit de către .In

spectorii RENEL, Mihail 
Popcscu a încercat să ştear- 
gă orice urmă a pirateriei, 
prin scoaterea firelor din 
perete şi refacerea zugră
velii.pe o porţiune de câ
ţiva metri.

Dincolo de -fapta ilegală 
conftişă de M.P., atitudinea 
acestuia a. fost extrem de 
violentă faţă de echipa de 
control, ameninţând-o , în 
fel şi chip.

,Care va fi deznodămân
t u l ' acestei întâmplări ră
mâne să aprecieze organe- 

, le abilitate.

CORNEL POENAR
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Ameninţarea „Dacă nu eşti cuminte nu-ţi aduce >

Moş Crăciun daruri" îşi face efectul 'şi asupra celor 
mai năzdrăvani copii. Acum poale doar cei mici îşi 
mai fac iluzii că îh sacul Moşului bătrân se află 
toate jucăriile visate de ei şî cerute prin scrisori, puse 
în faptul serii la geam.

Probabil că foarte mulţi copii nu vor avea bu
curia venirii lui Moş Crăciun. Nămeţi, slavă Dom
nului, avem anul acesta, dar de unde sanie ? De un
de bani pentru brad, bomboane, globuri, steluţe, be
teală şi' pentru pachetele strecurate sub pom V

Am avut curiozitatea se aflăm preţul câtorva a r - , 
ticole fără de care nu e posibil pomul de Crăciun.
Un brad are preţuri cu ridicata Intre 800 (un rriblid 
mic), până la 3500 unul argintiu. Dar acestor valori 
li se adună T.V.A. şi adaosurile comerciale ale celor 
Care comercializează brazii, deci îi vom cumpăra la 
preţuri aproape dublate, începând de la 1300—1500 
lei în sus.

Cum pe pom nu se mai pun mere ori nuci, ca-pe' 
vremea bunicii, trebuie să cumpărăm instalaţie elec- 
frică (1300 lei e un preţ rezonabil faţă de altele 1), 
globuri, beteală, alte ornamente. Un glob poate costa de la 
256 lei la 1075 lei sau poate chiar mai mult. Un kg 
da bomboane de salon face 3144 lei. un Moş Cră
ciun de ciocolată ambalat în staniol sau un set de 
moşi mai mici costă peste 4000 de lei.

Ce ar putea aduce Moşul copiilor cuminţi 7 Un 
căţeluş de pluş costă 3000 lei. Ca să nu mai vor
bim de o maşinuţă teleghidată. Sau de o păpuşă 
Bărbie, al cărei preţ se scrie cu 4 zerouri.

Bietul Moş Crăciun ! Dar mai ales bieţii copii !
Pomul cu tot ce are pe el e azi un lux, bomboanele 
şi ciocolata la fel. Nici fructele exotice nu-s ieftine.
Ce să mai spunem de jocuri şi jucării sau de hăinu
ţe şi încălţăminte ! x

Şi-atunci ? ! Mai vine Moş Crăciun ? Mai vine pe 
ici, pe colo. Chiar încărcat. Dar nu neapărat pe la 
copiii cuminţi, ci mai ales pe la părinţii cu stare.

VIORiCA ROMAN
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IN APARTAMENT — ZECE GRADE

Locuiesc în oraşul Brad, strada I Iunie, bloc C 19, 
apartament 6. In apartamentele acestui bloc temperatura 
nu ajunge nici la zec* grade. Dacă cei de vârstă mijlo
cie mai suportă, pentru copii şi bătrâni este foarte greu. 
Dorim să ştim de ce nu avem căldură. Să ne comunice, 
prin ziar, cei care se ocupă de problema căldurii la 
blocuri, de ce acum, în sezon rece, noi tremurăm în 
casc? (GII. PA VEL — Brad).
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•  SĂPTĂMÂNĂ DEDICATA 
PERSOANELOR , CU NEVOI' 
SPECIALE s-a finalizat ieri .în 
sala mare a Hotelului „Decebal" 
Deva cu o întâlniră menită a 
descoperi „câteva din sensurile 
răgazului omenesc". La întâlnire, 
Inspectoratul de Stat pentru Han-, 
dicapaţi şi Asociaţia1» Handicapa
ţilor Neuromotori din judeţ au 
invitat şi maeştri ai versului şi 
cântecului. (V.R.)

•  CONSFĂTUIRE. îh  zileleS Se 
10 şi 11 decembrie, la Spitalul 
Lupeni s-a desfăşurat consfătui

rea cu tema „Sănătatea şi me
diul în protecţia 4 >mului“. Ina
ugurarea unei staţii de salvare, 
prezentarea tradiţiilor medicale 
din oraşul LUpeni, a unor pro
bleme actuale de protecţif, a 
muncii şi securităţii miniere, au 
fost câteva dintre principalele 
puncte ale consfătuirii. (V.R.)

•  LUCRĂRILE CONSILIULUI 
NAŢIONAL U.N.O.L.D. Sâmbătă 
şi duminică vor avea loc la De
va lucrările Consiliului Naţional 
al Uniunii Organizaţiilor Lup
tătorilor din Decembrie 498&. 
Ordinea de zi cuprinde, printre 
altele: aprobarea unor modificări 
la Statutul U.N.O.L.D„‘ primirea 
de noi membri, formarea unui 
comandament pentru pregătirea 
aniversării a 4 ani de la Revo

luţie şi a comemorării eroilor 
martiri, analiza stării economice 
şi social-politice actuale, pro
bleme aie asociaţiei locale ş.a. 
Programul mai cuprinde o vi
zită la Ulpia Traiana Sarmize. 
getusa şi o conferinţă de presă 
ce Va avea loc duminică. (TrJB.)

•  MASA ROTUNDA. Clubul 
„Pro-Democraţia" Hunedoara — 
Deva organizează, sâmbătă,- în
cepând de la ora 10, în sala de 
şedinţe a Consiliului local De
va, o masă rotundă pe tema 
„Dialog parlamentar — transpa
renţă parlamentară". La această 
manifestare sunt invitaţi să ia 
parte parlamentarii hunedoreni, 
reprezentanţi ăi presei locale şi 
centrale, sindicatele, reprezen

tanţi ai organizaţiilor judeţene 
ale partidelor politice, ai_ pre-- 
fecturii, consiliului judeţean şi 
consiliului local, cetăţenii inte
resaţi în problemă ce constituie 
tema mesei rotunde (Tr.B.)

•  OMENIE. Dl inginer Dorin 
Drăgoescu, patronul firmei SC. 
„Metal-Expres" S.R.L. Deva, este 
un om de omenie. Deşi firma 
dumnealui nu merge - încă gro. 
zav, diri puţinul pe care l-a a- 
gonisit, asigură salarii bune tu, 
turor lucrătorilor. Mai mult, pen
tru toţi copiii salariaţilor din 
firmă, acum, de sărbătorile Cră
ciunului şi Anului Nou, dl pa
tron* transformat; în Moş Cră
ciun, oferă pacheţele în valoare 
de peste 6000 lei fiecărui copil. 
(Gh. I.N.)



„Invitaţie la 
dragoste", dar şi 
„La săvârşitu 

lumii"
Casa Cărţii din Deva, 

un cadru care ijnpune 
respect celui care îi trece 
pragul prin eleganţa şi 
bunul gust pe care îl de
gajă, a.devenit joi, ora 
14, gazda unui nou eveni
ment editorial prilejuit de 
lansarea volumului de poe
zie» „Invitaţie la dragoste" 
semnat de un creator hu- 
nedorean îndrăgit, Miron 
Ţie. Cu .acest prilej, aici 
s-a amenajat un frumos; 
stand cuprinzând cartea 
amintită. După cuvântul 
de deschidere rostit de di
rectorul „Bibliofor" Deva, 
dl. Gheorghe Niţescu, vo
lumul de poezie „Invitaţie 
la dragoste", a fost pre
zentat în cuvinte calde, 
nu de circumstanţă, ci de 
profundă sinceritate şi ad
miraţie, de cunoscutul scri
itor George Ţărnea. Vo
lumul a apărut în colec
ţia de poezie „Lucian Bla- 
»a* a Editurii „Călăuza". 
Faptul In sine, după cum 
mărturisea poetul George 
Ţărnea, ar trebui să pro
voace un „pelerinaj" la De
va al poeţilor din întreaga 
ţară, pentru a vedea în mod 
cu totul îmbucurător, cum 
se încearcă publicarea de 
poezie bună, intr-un timp 
în care creaţia este mar- 
ginalizată in detrimentul... 
restituirilor. Volumul me
rită a fi procurat fiindcă 
degajă multă sensibilitate, 
scoate în evidenţă „jertfa, 
împlinirea, dăruirea ge
nerate de un sentiment 
extraordinar, cum este 
dragostea*.

La ora 14,30 era aştep
tată la Magazinul „Muzi
ca" întâlnirea cu aprecia
tul interpret Ştefan Hruş- 
că, revenit din Canada spe
cial pentru lansarea discu
lui şi casetei „La săvâr
şitu lumii". Sute de iubi
tori ai muzicii sale, ai co
lindelor prelucrate, după 
versurile populare, de î- 
utor, an aşteptat autol 
gr^fe... Neajungând ia timp 
de la Arad, dpritorii au 
cumpărat, cu înverşunare 
chiar, discurile şi casetele 
atât de preţioase.

Seara, la ora 18, admi
ratorii cunoscutului inter
pret au âvuţ posibilitatea 
să-l vadă şi să-l asculte 
într-un splendid spectacol 
susţinut pe scena Casei 
de Cultură din Deva, în 
organizarea acestei insti
tuţii, alături de S.C. „Bî- 
bliofor" S.A. Deva şi Fi-

Sarmonica din Arad. A 
ost un spectacol de vis, 
prezentat de poetul Geor

ge Ţărnea, care nu poate 
fi povestit, ci trebuia vă
zut. MINEL BODEA

(Urmare din pag. I)

Liberalismul trebuie 
să se reafirme

Sâmbătă, 4. XII. 1993, a , 
avut loc şedinţa Comitetu
lui Executiv al Filialei 
judeţene a P.N.L. Hune
doara. Discuţiile purtate 
au vizat politica şi situa
ţia P.N.L. în momentul 
actual, oportunitatea ţi
nerii unui congres al 
P.N.L. şi încheierea acor
dului politic între P.A.C., 
P.D. (F.S.N.) şi P.N.L.

Toţi cei care au luat cu
vântul au subliniat situa
ţia dificilă îrt care ; se 
află P.N.L. Ia această Oră, 
mai ales din cauza lipsei 
coeziunii şi conlucrării e- 
ficiente a celor din con
ducerea centrală a  parti. 
dului. Pe de altă parte, 
s-a susţinut cu tărie * ne
cesitatea stringentă a unei 
alternative de guvernare, 
pentru a pune capăt unei 
situaţii create de către 
puterea actuală care a 
adus populaţia într.o 
stare de sărăcie greu de . 
suportai Liberalii sunt 

v îşi că în această 
situaţie, ca şi altă ' dată ■ 
în trecutul istoric al Ro
mâniei, principiile libera
lismului ar fi calea prin 
care să fie redresată si
tuaţia în care se află 
ţara. Aceste principii a- 
plicate de partidele libe
rale în foarte multe ţări 
ale lumii au dat rezultate 
extraordinare.

Din păcate, nu există 
un partid liberai puternic 
care să le aplice. Nu e- 
xistă pentru că, deşi după 
revoluţie, P.N.ll era cel 
mai puternic partid de 
opoziţie, din cauza neînţe
legerilor şi greşelilor din 
interior, dar mai ales a 
manevrelor de distrugere 
din exterior, s-a ajuna 
în situaţia actuală.

La şedinţa din 4 decem
brie, s-au purtat discuţii 
dacă estâ sau nu oportun 
un congres pentru a alege 
o nouă conducere a parti
dului. Părerile au fost 

. împărţite, majoritatea de1 
ciarându-se împotriva u- 
nui congres.

în legătură cu încheierea 
pactului de susţinere po
litică între cele trei par
tide: P.A.C., P.D, (FiS.N.) 
şi P.N.L., majoritatea"vor
bitorilor au susţinut a- * 
ceastă acţiune.

S-au adus precizări că 
nu este vorba de o alianţă, 
cu atât .mai puţin de o 
.fuziune, ci numai de un 
pact politic între partide 
care doresc să se susţină 
în acţiunea de a scoate 
ţara din starea actuală de 
criză. :

Dr. CONSTANTIN 
BLEJAN.

Preşedintele Filialei; 
HUNEDOARA A P.NX.

Durerea impune respect. 
Atât cea fizică —£ tru
pească, dar mai ales cea 
sufletească. Respectul pen
tru această durere, com
pasiune,' înţelegerea şi 
chiar afectivitatea sunt cu 
atât mai puternice cu cât 
cel lovit de soartă su
portă cu jmai multă dem- 
hitate povara propriei su
ferinţe. Şi nu cred că 
există suferinţă mai mare 
decât cea a părintelui 
care îşi pierde propriul co
pil. Este poate cea mai 
mare durere să pierzi fi
inţa pe care ai adus-o pe 
lume, ai înconjurat-o cu 
toptâ dragostea, ai văzut-o 
cum; creşte şi de care ţi-ai 
legat atâtea speranţe şi 
visuri.

Acestea au fost primele 
gânduri răscolitoare care 
mi-au venit în minte Ci
tind în ziarul „Cuvântul 
liber* din 13—14 noiem
brie a.c. anunţul care co
memora decesul unei fe
tiţe de numai 5 ani. Dar, 
pentru că din nefericire 
există şi acest „Dar*, am 
rămas constexrat de fap
tul că ac;■uşi anunţ in
crimina oilru colegi, unul 
din Simeria şt trei din 
Deva, consideraţi „vino
vaţi* de această nenoro
cire. Pentru respectarea a-' 
devărului, reproduc ter
malul „datorită* caie-i 
acuză, demască^ răstig
neşte şi cheamă pedeapsa 
cerească asupra unui me
dic de dispensar, serios şi 
conştiincios prezent la da
torie de 20 ani (Mei nu 
pot să-mi imaginez ce 
consecinţe va avea a » .

I
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La Căminul Cultural 
din Baia de Criş, în faţa 
unui numeros public, Bi
blioteca Judeţeană, în co
laborare cu biblioteca 
comunală, a organi
zat un reuşit schimb 
de experienţă, la care au 
participat toţii bibliote
carii din zona Brad. Ma
nifestarea a fost conce
pută ca un pios omagiu' 
adus marelui scriitor rus 
Tolstoî, Lev Nicolaevici, 
ilustru reprezentant al 
prozei realist-critice mon
diale ,de la a cărui naş
tere se împlinesc 165 de 
ani şi a inegalabilului 
'ompezitor Ceaikovski, 
Piolr Ilici.

Dna Salvina Gyarmati 
a prezentat în cuvinte, e- 
moţionante viaţa şi ac
tivitatea literară a tita
nului literaturii mon
diale, L.N. TOLSTOI. A 
fost scoasă în evidenţă 
sensibilitatea scriitorului 
la frământările sociale 
ale epocii legate de a- 
bolirea iobăgiei. Misa. 
jul operelor sale, com

plex şi variat dezbate 
problemele fundamentale 
ale epocii. S-a insistat a- 
şupra romanelor sale de 

referinţă: „Război şi pace*
— amplu şi lucid rechi
zitoriu împotriva războiu
lui şi „Anna Karenina"
— o puternică pledoarie 
pentru dreptul la dra-

EVOCĂRI
goste a femeii şl o luptă 
necruţătoare împotriva 
prejudecăţilor şi moralei 
ipocrite. >

Dna Valeria Stoian, 
directorul Bibliotecii Ju
deţene, a evidenţiat in
fluenţa benefică a mu
zicii pentru starea su
fletească a omului. A 

fost evocată personalitatea 
celebrului compozitor rus 
P.L CEAIKOVSKI, de
la a  cărui trecere în
eternitate s-au împlinit 
100 de ani Fire sensibilă 
şi sentimentală, Ceaikov
ski a avut muzica în su
flet şi şi-a dedicat în

treaga via|ă creaţiei. Tol- 
stoi prezent la unul din 
concertele sale a declarat: 
„Niciodată n-am căpătat 
o răsplată aşa de preţi
oasă pentru lucrările mele 
literare ca în această 
minunată Seară", A fost 
audiată una din lucrările 
îndrăgite mult şl dă 
autor: Simfonia. nr. 6 
în si minor, op» ** Pa
tetica, interpretata de 
Orchestra ŞSmfcihică . a 
Rbdioteleviziunii din Mi
lano, sub bagheta de aur 
a celebrului dirijor Sw- 
giu Celibidache.

Tot cu acest prilej, e- 
levii claselor primare, de 
la şcoala din localitate, 
prin contribuţia dnei Sil
via Matieş, au făcut cu
noştinţă cu un nou vo
lum de basme din ţinu
turile nordice. A fost 
prezentat volumul •„Bas
me de sub steaua po
lară", ediţie îngrijită şi 
tradusă de Mariana Cin. 
bana.
Praf. LIVIU LUCACIU 

Bala-de Criş î

funcţional ităţile în econo
mie, favorizează risipa şi 
stimulează inflaţia.

In cele ce urmează .vom 
prezenta câteva argumente 
privind necesitatea dobân
zilor real pozitive.

După cum se ştie, una 
dintre precondiţiile esen
ţiale pentru o activitate 
de creditare sănătoasă şi, 
implicit pentru realizarea 
echilibrului financiar este 
ca resursele atrase — eco
nomisite, ale populaţiei şi 
ale agenţilor economici — 
să fie tn măsură să aco
pere cererea de credite. In 
momentul In care scad re
sursele băneşti ale popu
laţiei şi âle agenţilor e- 
conomici, Înseamnă că re
sursele reale din care se

Răspuns Ia o Întrebare 
pentru bancheri (1)

acordă creditele sunt con, 
sumate, deci nu mai pot 
fi redistribuite. De aceea, 
asigurarea echilibrului e- 
conomic general, ca şi a 
celui financiar, presupune 
preocuparea factorilor de 
decizie la toate nivelele 
pentru corelarea efit mai 
judicioasă a ofertei de re
surse de la creditor cu 
cererea exprimată de debi
tor. ;V

Să analizăm problema 
raportului între rata no
minală şi rata reală a do
bânzii. Rata nominală — 
aceea care este înscrisă 
In contractul de credit «• *

reprezintă în esenţă preţul 
nominal plătit de debitor 
pentru dreptul de a utili, 
za resursele băneşti tem
porar, disponibile ale cre
ditorului.

Dacă Insă inflaţia este 
mai înalte decât rata no
minală a dobânzii, cre
ditorul va constata că pu
terea de cumpărare a su
mei ce i-a fost restituită, 
împreună cu dobânzile, 
este mai mică decât a ce
lei pe oue a avansat-o. 
De partea cealaltă, debit», 
rul va. restitui mai puţin 
— tn  termeni reali — de» 
cât a primit la  aceste cep.

diţii este imposibil de asi
gurat un echilibru între 
cerere şi ofertă, pentru 
că practic nimeni nu măi 
este stimulat să econo
misească şi toată lumea do
reşte să consume.

Restabilirea echilibrului 
presupune drept condiţie 
nominală că acela care 
economiseşte sădişi con
serve puterea de cumpă
rare iniţială. Ceea ce nu 
se poate realiza decât prin 
remunerarea pozitivă — In 
termeni reali — a economi
ilor. Aşa cum in mod fi
resc astăzi nu se mal e- 
valuează creşterea nomi
nală a salariului, ci nu
mai puterea de cumpărare 
a veniturilor, este tot a- 
tât de corect să se anali
zeze şi rata reală a  de-
EinxSi -

ceastă arşa zisă ’ „demas
care" asupra evoluţiei în 
viitor a acesteia, pentru 
că e vorba de o colegă) şi 
asupra a 3 specialişti ai 
Spitalului Deva.

; Scriu aceste rânduri nu 
pentru a scuza, ei pentru 
a încerca să diluez cât de 
cât încrâncenarea şi toto
dată amărăciunea din i- 
nima părinţilor, dar şi 
pentru o modestă lămu
rire a opiniei publice.

Noi, medicii, ştim foarte 
bine că nu există, prac
tic vorbind, act medical 
lipsit de riscuri. Se poate 
muri, din nefericire, la 
o extracţie dentară, la o 
banală injecţie, puncţie 
pleurală şi, reţin cazul 
unei cunoştinţe decedate 
la 35 ani, în urma admi
nistrării unei singure ta
blete de- tetraciclină pen
tru o simplă amigdalite!

Sigur acestea sunt ca
zuri rarissime, dar nu se 
ştie niâodată. Medicii; îşi 
iau întotdeauna toate mă
surile de precauţii, pentru 
că nici un om normal nu 
este dispus să rişte viaţa se
menului său,mai aleS dacă 
menirea lui este să în. 
grijească şi să prelun
gească această viaţă.

Una din marele drame 
ale chirurgiei este CID-ul 
sa»^ coagularea intravascu- 
larâ diseminată — com
plicaţie operatorie sau pre- 
operatorie de temut, tn 
carg de cele mai multe 
ori, cu toată asistenţa me
dicală promptă, chirurgul 
vede cu ochii cum Îşi 
pierde bolnavul. De cele 
mai multe ori această 
complicaţie nu poate fi 
prevenită şl au fost teii
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Regrete târzii
La lăsarea întunericu

lui, poliţia este alertate. 
O coloană de militari se 
deplasează regulamentar 
de la Ţebea spre Brad., 
La «  manevră de depă
şire, un autoturism, a se
cerat pe câţiva dintre ti
neri. Nici 6 intenţie de 
oprire. Cel de lâ volan 

( a stins luminile şi a dis
părut în întuneric.

Puţine date se obţin 
de la primele discuţii cu 
cei care »âceau parte 
din coloană. După ore 
şi ore de cercetări, s-a 
ajuns pe o piste. Se pă
rea că este vorba de un 
autoturism de culoare 
verde.

I Şi aşa a fost 
I Criminalul a  fost des

coperit tn municipiul 
Hunedoara — Karaman 
St&nilâ, de 22 ani. Plan
şetele lui nu au impresio
nat. Erau tardive.

Ocupantul scaunului 
din dreapta şi proprietar 
al autoturismului nr. 2 
HD 2326 — Chihaia Con
stantin, având cu câţiva 
mii mai mult nu a vă
zut şi nu « auzit nimic 
Deşi parbrizul din faţă 
era spart; nu a simţit 
nici măcar frigul tn por. 
ţiunea de drum Ţebea 
— Hunedoara. Ocupanţii 
autoturismului nu aii 
fost nici măcar .curioşi 
să vadă ce s-a întâmplat 
deşi ambii au auzit o 
izbitură.

negri In care Spitalul De-, 
va plătea un greu tribut!
am.aJ de 2—3 cazuri, oa-; 
meni tineri, acestei te
mute complicaţii. Un ex
celent profesionist, chi
rurg, afectat • profund de 
pierderea unui asemenea 
bolnav, a refuzat să mai 
pună mâna pe bisturiu, şi 
este şi astăzi, şocat, după 
mulţi ani, la vederea uneii 
singure picături de sânge.

Din păcate, fetiţa !a; 
murit de CID. Şi sunt u -: 
nii care mai cred că me
dicii, în special chinirgii.;
şi reanimatorii-, trec f cu 
indiferenţă pe lângă moar
te. Şi mai sunt unii care 
cred că chirurgii, aneste- 
ziştii, ginecologii, , pedia
trii mai pot dornii liniş
tiţi noaptea pând ştiu că 
bolnavul lor — chei â - : 
cum e al lor — pluteşte 
în patul de spital între via
ţă şi moarte. Şi mai sunt 
nopţile albe când ‘ medicul 
se întreabă: oare ani fă
cut tot ce trebuie?, ri-am o- 
mis ceva? Şi mai şurii in
somniile neliniştii pentrii 
sţarea celor operaţi ţ în 
ziua respectivă. ‘

Şi mai sunt mul te, multe 
altele care ar necesita pa
gini întregi pentru' a fi 
scrise. Poate că ar trebui 
să adaug că în spatele re
tor „incriminaţi", alături 
de insuccesele . inerente 
profesiei, sunt sutei poate 
mii de oameni a căror 
viaţă a fost salvată.

Despre aceasta se , mat 
vorbeşte uneori, dar otel 
puţin şi nu se Vorbeşte 
deloc despre insomniile şi 
nopţile albe ale medicilor.

Dr. V. NICOLAE 
medic penstohar, Deva

Maşina a fost introdusă 
într-uh garaj, unde a fost 
descoperită de poliţişti 
Va exista însă timp de 
meditaţie.

La o perioadă scurtă, 
în Sîntuhalm, biciclistul 
Şerban Abel, la cei ‘ 70 
de ani ai.săi, a fost , ac
cidentat mortal de , un 
autoturism. Conducâtm 
rul acestuia a părăsit lo
cul faptei. Din nou e- 
lertă la poliţie. Autorul 
-a fost descoperi.t in soiri 
timp. Este, vorba de şo
ferul profesionist Marian 
loan, de la . fostul 
I.P.S.R.U.M. Devp, care 
în momentul comiterii 
acciden Cutai avea tn i 
sânge o tmbibaţie alcoo- ; 
lică de 2,55 grame M
mie. Şi acesta se a!}â
în arestul porţiei, ală
turi : de „colegul* sân
Karaman Stănilă.

Reamintim celor de ist 
volan că mal repede sau 
mai târziu, fapte de şi- 
cest gen vor fi descope
rite şi că părăsirea ' io. 
cului faptei este tacrir 
minată de legea circulai- 
ţiei ca infracţiune. Tar 
cum această i infracţiune 
nu se poate săvârşi fără 
o vătămare corporală sau 
o ucidere, legea Îşi va 
spune cuvântul.
Maior MIRCEA NEGRU, 
Servi lul Circulaţie din 
Inspectoratul Judeţean tel 

Poliţie 
☆

Dintr-o eroare de in
formare, la rubrica „Se
mafor" de marţi, 7 de
cembrie a.c., s-a menţio
nat decesul dlul Gheorghe 
Serddanu, din Hunedoa
ra, in urma unui accident 
de circulaţie, fapt neade
vărat. Ne-a ' confirmat-o 
Însuşi dl Gheorghe Ser- 
deanu, drept pentru oe- 

făcem cuvenita pred-



Secţia de Artă a Mu
zeului Judeţean s-a im
pus de câţiva ani buni 
Ca o instituţie cu perso
nalitate distinctă. Cu dis
creţie . ţi competenţă se 
pun aici tn operă, ca să 
zic aţa, veritabile eve
nimente care Îmbogă
ţesc viaţa spirituală a o- 
raţului ţi intră in isto
ria sa culturală. Se zvo
nea tn urmă cu vreun 
an, doi că oareţcari ape- 
tituri mai mult sau mai 
puţin oficiale vizează 
spaţiul adecvat, anume a- 
menajat cu bani grei, pe 
care-1 ocupă Secţia de 
Artă ţi Biblioteca „O- 
vid Densusianu". Se pa
re Insă că, Intre timp, 
bunul simţ a Învins, 
„pohtele* s-au ostoit ţi 
prestigioasele instituţii 
au rămas Ia locurile lor. 
Ar fi ţi absurd, ţi pro
fund revoltător ca azi, 
când, vorba ceea, la pu
tere sunt ai noştri, să 
pierdem ceea ce am do
bândit de la comunişti 
prin ani, cu greu şi In 
cele din urmă numai da
torită înţelegerii şi vo
caţiei pul turale a unui 
prim-secretar ca Radu 
Bălan. Ceea pe-i lipseşte 
azi Secţiei de Artă este 
Insă publicitatea. Numai 
cu un afiş discret la in
trare ţi un „flash" în

CONTRAPUNCT

Arta sticlarilor
ziar nu se poate rezolva 
priza la public ţi e păcat 
de munca plină de ab
negaţie şi profesionalism 
a celor ce lucrează aici, 
după cum e păcat ca te
zaurele artistice expuse să 
rămănâ necunoscute ma
relui public ţi tn primul 
rând tineretului ţi străi
nilor care ne vizitează 
urbea. Cu siguranţă că 
afişe stradale, dar mai 
ales panouri In două, trei 
limbi, aşezate tn holurile 
hotelurilor ţi anunţând 
fiecare nouă expoziţie ar 
putea face o bună pro
pagandă. De asemenea, 
diriginţii şi-ar putea În
suşi bunul obicei de a 
vizita cu elevii lor, cât 
mai des, acest lăcaş' de 
veritabilă cultură. par 
pentru aceasta trebuie ca 
ei Înşişi să simtă Îndem
nul lăuntric de a se ţi
ne la curent cu ceea ca 
se înfăptuieşte Ia Secţia 
de Artă. Poate că şi Inspec
toratul Şcolar ar putea 
face câte ceva pentru a 
stimula curiozitatea edu
catorilor. Ca şl televizia 
locală, de altfel.
- Mă gândeam la toate

astea In timp ce m i des- 
fătam străbătând noua ex
poziţie vernisată tn 36 
noiembrie: „Sticla tran- 
silvăneanâ tn secolele 

’ XVII—XIX*. Au cola
borat la această realizare 
principalele muzee din 
Transivania cu exponate 
provenite din „glâjăriile" 
de la Porumbacu de Sus, 
Cftrţişoara, Blcsad, Pă
durea Neagră, Âvrig, Gur- 
ghiu etc. Fiecare dintre 
ele vorbeşte despre o lu
me, o epocă, o mentali
tate, reflectate lntr-o a- 
numită tehnică ţi un a- 
nume stil, de ia cel ve- 
neţian al veacului al 
XVII-lea, până la stilul 
1900,' carte de vizită a 
epocii In care mi-ar fi 
plăcut mie să trăiesc pen
tru că se chema ţ i  chiar 

- era „Epoca Bellă". In 
vitrinele sălilor vaste, lu
mina generoasă se răs
frânge, reverberează, se 
Irizează în sticlăria în
nobilată de timp şi care 
a folosit intr-adevăr la 
ceva : obiecte de cult, po
tire, sfeşnice, candele; re
cipiente farmaceutice sau 
concepute anume pentru

căta alte cele : oţet, muş
tar. zahamiţe, solniţe, 
bomboniere; sticlăria cu 
destinaţie neaşteptată: 
pipe, presse-papiers, ace 
de pălărie, mărgele, pâ
nă şl o capcană In care 
se prindeau muşte cu mo
meală de miere sau unt
delemn, la ospeţele cu 
ştaif. Nu se poate spu
ne că Înaintaşii noştri 
n-aveau imaginaţie. Mai 
aleş dacă vezi ţi unelte
le meşterilor sticlari ex- 

. puse tn holul de la ie
şire; scule fruste, întu
necate, părând mai cu
rând instrumente de tor
tură, tncât te ţi miri cum 
s-au putut săvârşi cu a- 
jutorul lor acele minuni 
fragile, unele de o su
premă delicateţe ţl in cu
lori de o extremă puri
tate In transparenţa sau 
transluciditatea lor. Ş( 
toate acestea au străbătut 
decenii ţi veacuri, răz
boaie şi revoluţii, ocupa
ţii, cutremure ţ l  stră
mutări, ajungând până 
in Anul Domnului 1993 
intacte (doar unele pu
ţin, puţin ciobite), graţie 
unui destin norocos şi 
unui Întreg şir de oameni 
competenţi şi cu dragos
te de frumos, precum cei 
ce, cu migală şl infinită 
grijă, le-au aşezat acum 
sub ochii noştri.

RADU CIOBANU

VvLkaiU din (Po-f&Q>CL
i E o mândrie să poţi afirma cu certitudine 20 de 

ani tn care o formaţie artistică, fie şi de amatori, şi-a des
făşurat p activitate meritorie pe scene-din judeţ ţl din

£ră şi peste 80 de ani de obicei local tn cadrul satului.
ite vorba de formaţia de dubăţi din satul Pojoga, co  ̂

muna Zam, care de-a lungul acestei perioade şi-a Îm
bogăţit mereu repertoriul de colinde ce 11 deţine, obţi
nând trofee şi diplome la diferitele concursuri orga
nizate. Merită a fi apreciate. în mod deosebit, costu
maţia „din bătrâni" cu Înflorituri pe pânză, ca ţi ha
rul pentru frumos şi dăruire ţ i  acestor oameni minu
naţi ce activează în cadrul ei, precum familiile î Co
lan, Mariş, lacob, Hodor, Crlşan, Lupşa, Gâma, Tri- 
pon, Sabău, Sârbu, Manga, Ticula, Stănilă, Ocoş, Tat, 
Paraoan, Doinei, Duma, Crftsta, Mihuţ, Furdui, Cânnâ- 
nuş, Bumbar, Muntean. Totodată, pios omagiu şf ftdu- 

: cere aminte pentru doi dintre membrii formaţiei tre
cuţi prematur In lumea celor veşnice: Sabin Bota ţi 
Serglu Hodor.

Anul 1993 este anul aniversar, chiar tn luna de
cembrie, de sărbători, cu care ocazie le dorim tutu
ror membrilor formaţiei de dubaşi mult succes, horoo 
*1 sănătate, fericire şi „La mulţi ani".

I VAL&mN BRETOTKAN

La 20 de ani de activitate, dubaşii din Pojoga ră
mân no ansamblu înfloritor, «predat pe scene din 
judeţ ţi din întreaga ţari.

H u n e d o re n ii 'la  M area U n ire
Ea 70 de ani de la Ma

rea Unire, tn viaţa cultu
rală a  judeţului Hune
doara are Ioc Un eveni
ment deosebit, apariţia 
monografiei „Hunedore- 
nii Ia Marea Unire**, în
chinată delegaţilor par
ticipanţi la Adunarea de 
la Alba Iulia din 1 De
cembrie 1918. Autorul el 
este dr. Victor Şuiaga, ei 
Însuşi tânăr participant 
printre cei 100 000 de ro
mâni care au ratificat tn 
mod plebiscitar Unirea 
Transilvaniei Cu Româ
nia.

Dr. Victor Şuiaga s-a 
născut la 20 octombrie 
1899, tn satul Teiu, co
muna Lăpugiu şi a urmat 
şcoala primară la Dobra, 
gimnaziul la Beiuş ţi 
Brad. iar liceul la Alba 
Iulia, absolvindu-I in a- 
nul 1919, cu promoţia U- 
olriL In toamna anului 
1918 participă ia toate ac
ţiunile premergătoare Ma

rii Uniri. Studiază drep
tul la Universitatea din 
Cluj, luându-ţi doctora
tul in ştiinţe juridice ţl 
administrative. StabUin- 
du-se la Deva tn amil 
1928, ia parte activă la 
viaţa culturală şi politi
că din judeţ. Astfel, 
Îndeplineşte funcţia de 
Viceprimar al Devei 
(1936—1937) ţl prefect 
al judeţului Hunedoara 
(1937—1938). In acelaşi 
timp desfăşoară ţi o bo
gată activitate publicis
tică, contribuind Ia edi
tarea „Ghidului judeţu
lui Hunedoara* şl „Cetă
ţii Deva".

Monografia publicată a- 
cum reprezintă rodul 
unor ani de cercetări În
treprinse de către'dr. Vic
tor Şuiaga, pentru a face 
cunoscut urmaşilor nu
mele celor 1(3 delegaţi 
hunedoreni participanţi la 
.marele act al Unirii. Nu
mele celor 160 delegaţi

este Însoţit şl de câte o 
mică biografie, iar pen
tru 106, autorul a publi
cat şi Imagini foto. Aşa 
după cum susţine autorul 
monografiei, cartea re
prezintă doar un Început 
şi un îndemn la cerceta
rea mai profundă a eve
nimentelor revoluţionare

"din toamna anului 1918. 
Autorul dedică lucrareaţ 
memoriei tuturor celor ca
te  au luptat pentru rea
lizarea României Mari şi 
apoi păstrarea tn hotare
le ei fireşti.

Prot lOACHIM LAZAR

SFÂNTA
Unire
Lumina revărsată, in petale 
Fereastra spre lumea plină de sudoare 
Aromele libertăţii sfinte 
Visuri de roze spre seva pământului duse.
Ecou de lan stelar 
Vibreasă-n şoapte de copil 
In hora ta s-au Împletit 
Floarea dş mac 
Stejarii de azur 
Polenul Inimii ce a născut

Tricolorul.
MIRUNA FLOBEA-NELEGA

elevă,
Liceal de Educaţie Fizică şi Sport — Deva

a D t n a u o B t tn B n B a n B o M w

„C o lo c v ii c u ltu ra le "  -  

un com plex im presionant 

de m an ifes tă ri
Neaşteptată această 

manifestare organizată de 
S.C. „Bibliofor* S.A. De
va şi cu atât mai valo
roasă prin ceea ce a cu
prins — acţiuni cu car
tea, artistice care au 
mers la inima iubitorilor 
de frumos. Iată rezulta
tul strădaniei unei con
duceri întreprinzătoare a 
societăţii mal sus men
ţionate care şi-a găsit şi 
colaboratori serioşi in 
organizarea acţiunilor, 
cum a fost „Editura Des
tin" care nu scoate nu
mai cărţi valoroase, cl şi 
contribuie efectiv Ia o 
fericită stare de spirit
tualitate prin manifestări 
proprii. După cum se 
confesa In revista „Co
locvii culturale* direc
torul „Bibliofor**, „... ne 
face o bucurie din a a- 
duce in sufletele adulţi
lor şl copiilor b rază de 
lumină izvorâtă din li
teră. artă şi învăţătură. 
Dorim să aducem la a* 
ceeaşi masă, in acelaşi a- 
telier de creaţie, toate va
lorile literaturii din ju
deţul Hunedoara. Cre
dem că se va realiza un 
dialog util, in beneficiul 
literaturii române, spre 
satisfacţia celor ce gus
tă cu nesaţ din - harul 
creatorilor de frumos şi 
înţelepciune".

„Colocviile culturale" 
— au cuprins un „Salon 
al cărţii", un „Salon In
ternaţional de umor gra
fic", după care a urmat 
un spectacol extraordinar 
de „Colinda şi cântece 
ale neamului", prezentat 
de Elize Stan, redactor la 
Televiziunea Română, a- 
vând ca director artistic 
pe dl. Paraschiv Oprea, 
dirijorul Orchestrei de 
muzică populară a Radlo- 
televiziunii Române.

In zilele următoare, lai 
Casa de Cultură Deva s-aJ 
deschis o expoziţie a ca-, 
drelor didactice şl elevi
lor de la Liceul de Artă j 
Deva, s-au desfăşurat o f  
seară de poezie alături 1 
de poetul George Ţărnea,*, 
o „Zi a cărţii pentru co- 1  

pii“ editată la „Ion Crean- ] 
gă“, onorată de prezenţa 
directorului acestei edi
turi, dna Daniela Crăs- 
naru şi a Editurii „Ame- 
tlst“ condusă de dna di
rector Maria Cristea Şoi- 
mu. Cu această ocazie a 
fost lansat volumul pen
tru copii „Se apropie Cră
ciunul * de iPaulina Pop* 
Cunoscutul scriitor VI- 
nieiu Gaflţa a prezentat 
volumul „Miresmele câm
pului* de Vladimir Pop 
Măreanu.

Superbă a fost revista 
editată cotidian cu acest 
prilej de dl Dan Câm
pean, directorul Editurii 
„Destin", sprijinit Îndea
proape de dna Viorica 
Câmpean. Beneficiind de 
o grafică de excepţie, o- 
feritâ de un calculator 
„cu suflet* şi un creator 
remarcabil, „Colocviile 
culturale" pot rămâne In 
continuare o revistă pe
riodică. Interesul stămit 
de informaţiile oferite, 
de interviurile cu perso
nalităţi artistice, artico
lele critice referitoare la 
starea actuală a culturii 
şi cei care pot să o aju
te sau măcar să o apre-ţ 
cieze prin prezenţa lor. 
este evident.

Pe drept cuvânt, cei 
prezenţi zi de zi, la ma
nifestările d in : _ cadrul 
„Colocviilor culturale4*, aş- 
teaptă cu interes o nouă 7 
ediţie a lor, anul viitor ! 7

7
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MINEL BODEA

Consemnări
T

Constatăm cu plăcere 
că, In ultima vreme, se 
afirmă In planul creaţiei 
literara un autentic ta
lent, dna Pauiina Popa din 
Deva. Cele trei cărţi, care-i 
fite intrarea in viaţa cultu
rală, se adresează mai a- 
les celor mici, copiilor.

Prima plachetă de ver
suri, „Cu mâinile în flă
cări41, ne arată, aşa cum 
remarca domnul Valeriu 
Bârgău, o poetă cu un su
flet „încărcat de toate e- 
nergille suave, diafane şi 
metafizice pentru a pătrun. 
de în spaţiul ferm al poe
ziei adevărate44. Cea de a 
doua aoariţie, „Poezii pen
tru copii**, ne introduce in 
universul minunat al celor 
mici şl dragi. Socotesc că 
este o' carte deosebit de 
folositoare şi atrăgătoare, 
deoarece cuprinde versuri 
uşor de receptat şl cu mare 
putere de influenţare a 
sufletelor copiilor. Imagi
nea mamei ocupă un loo 
aparte in această carte, 
autoarea dându-i dimensi
uni, care o proiectează ln
tr-o aureolă sfântă, aşa

cum se cuvine şl cum a- 
pare, ca In Creaţiile mariloţ 
noştri scriitori. Pentru gin
găşia lor, poeziile din *« 
ceastă plachetă se reco
mandă părinţilor, Îndeosebi 
mamelor, care au un rol 
imens în cultivarea * ceea 
ce este sfânt, frumos şl 
durabil in sufletele copi
ilor. .

Reuşita apariţie jSe-apro- 
pie Crăciunul" face o notă 
aparte, arătând că talentul 
poetic este dublat de mâ-j 
na artistului care realizea
ză. pe textul unei frumoa
se poezii, ce-i aparţine, o 
suită de desene, cu pro
funde semnificaţii, prin ca
re copiii, colorându-le, poli 
reface Ideea de bază din 
poezie, dovedind imagina
ţie şi inventivitate. ..

CărţUe pomenite cftştigtt 
sufletele,, cu siguranţă, 
pentru că ele exprimă sim
ţămintele dnei dăscăliţe, 
aidoma celei căreia jGoga 
i-a dat nemurire intr*o ad
mirabilă poezie. Aşteptăm 
noi apariţii care să con
firme.

Prof. CORNEL CISIWAŞ.
Deva



Din lumva  I
ELŢÎN SE

| CONFESEAZĂ-: >
" „SUNT 

INTOLERANT !“

feoris JSiţîn se confe 
sea^â telespectatorilor ger
mani ; „sunt- intolerant-, 
intre mqdelelp mele fi
gurează. Tidealu-l - ţarului 
Peţru cel Mare, .care sş 
deţchis Rusia civilizaţiei. 

. Occidentale, dar îşi rezol- 
va'.problemele eu oponen- 

, ţiicim palat* tâindu-le ca- 
‘ peiele". .
-  întregul interviu este 

de]© factură cu totul neo-; 
blînuită, datorită .jfranf 
oheţei „Corbului alb.“ pa? 
reia  acceptat »ă se pre- 
zlHte telecamerelor tele
viziunii germane — *ARD 
- f  fără farduri fi fără 
prejudecăţi. Astfel, pre

şedintele rus a mărturisit 
că are o slăbiciune pe li
tru alcool, dar a dat a- 
sigurări că nu depăşeş
te niciodată cota de a- 
lşrtă : „Nu beau nicio
dată. atât de mult încât 
să ;mă îmbăt'Va spus ij, 
contestftnda-I pe cel, mâl 
ales adversari politici, ca
re afirmă â-1' fi văzut â- 
desea pradă beţiei. 1 

Şl dacă şi-a mărturisit 
tranşant admiraţia faţa 
de Petru cel Mare, El ţin 
a fost tot atât de catego
ric in ceea c«-l priva*- * 
te pe Mihail Gorbaciov, 
cel pe -care l-a izgonit el 
fţuuşi-diri Kremlin. Ver
dictul -.său a fost cit se

f  a te 'd e  lapidar şi de 
ipede > „N-am nici uh 
de respect pentru Gor

baciov, nici ca persoană, 
nici ca politician".

*  a  •  m m m m m m mm •  •  <
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i UN SINGUR POPOR 7

»’ Qelebrul slogan după că- 
zldului . Berlinului, 

item uh .singur popor", 
kseşte tot mai puţin ecou 
- ^realitatea Germaniei 

•aii.'' 02' la sută dintre 
ferţnăni nu se simt deloc 

srţinând unui popor u- 
It. Acesta este rezultatul, 

|e  -altfel scontat, al unei 
îbhete comandate la IN» 

f"A£>, ;de primul canal al 
eleviziunii germane^. ARD. 

în particular, in Est, 70 la 
şuti din populaţie se sim
te încă divizată, în Vest 
00 la sută. Doar 17 la su
tă dintre locuitorii fostei 
ţp C  şi 31 la sută dintre 
vestici socotesc că apar
ţin . unui „singur popor", 
ftv "ceea ce priveşte situa- 
fia > economică, pentru 67 
|a sută dintre germani ea, 
iste îngrijorătoare.

rnmmmmmmmrn*

DE CRĂCIUN,
MARE CONCERT 

LA VATICAN

O ştire de ultimă oră, so
sită de la serviciul de pre-, 
să al Vaticanului, ne adu
ce aminte că, Intr-adevăr, 
până la sărbătoarea Naş
terii Domnului a rămas 
mai puţin de o lună. Anul 
acesta, acăst moment de 
bucurie al întregii lumi 
creştine va fi punctat în 
Cetatea Sfântului Petru 
prin „Primul Concert de 
Crăciun la Vatican", ce va 
avea loc în'seara de 23 de
cembrie,' ora 20,30, în sa
la Nervi, fiind transmis în 
direct in lumea întreagă 
prin Mondovision. Staff-ul 
spectacolului este unul de 
excepţie, reunind câteva 
dintre stelele cele mal stră
lucitoare ale muzicii clasi
ce şi uşoare internaţionale, 
intre care ne face plăcere' 
să reţinem şf numele ma
rii noastre Mariana Nico- 
lesco. Dar iată întreaga lis
tă a interpreţilor, aşa cum 
a fost anunţată de Vicari»-'
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FRANŢA : LEFURILE CELOR MARI

, floar Miqbei jţocard,secretarul Partidului Socia
list, a făcut „frumosul gest": a luat un plic, a pus în
ei o fotocopie a salariului său şi a expediat-o sâptă-

f lnalului parizian , „ygD\ Şţia că ceilalţi „big m«n" 
de-â cincea Repttfilici,: oameni politici şi ma

nageri, erau asediaţi zi şi noapte de gâzeia»rii hjebdo- 
. tiiajiârului, al cărui director lansase „ordinul de a- 
tâc" i" „Trebuie să înfrângem un tabu naţional : vreau 
*|, cunosc si *ă public câştigurile lunare ale marilor 
gtaiiguri". Ceea <j» a generat o investigaţie delicaţi, 
ce a durat trei şiptămârii, cu sute de convorbiri te
lefonice şi numeroase verificări ale. cifrelor . avansa
tă de „împricinaţi". . . - ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ » .
’ Ţrudâ a fost însă răsplătită, şi vineri, 26 noiemr 
brie a.ci, „ySD" putea" &-şi d^ice ţriymfătoarp co
pertă activităţii reporterilor săi, sub titlu l: „Leş' să- 
laires des chefs" — „Salariile şefilor", ţ a  cenţim§. 
Pe listă nume iluştre de oaţneni politici ca Mitte- 
rrand, Balladur, Qiirac, Marphafs şi Delors. de ml- 
nageri ca Suard (de la Alcatel Alsthom ) şi Gaî-
yet (de la „Peugeot") sau de vedete de televiziune ch 
Bernard Pivot şi Ghristine OGkrent. In sfârşit, fi
gurează şi un înalt prelat, cardinalul Lustiger, care 
câştigă — surpriză — mult mai puţin decât imamul 
moscheii din Pari* sau un rabin oarecare.. Căci ar
hiepiscopul capitalei are leafa de doar 270(J franci 
pe lună, In vreme ce imamul sau rabinii câştigă pes
te 7000,

Revenind Ia personalităţile cunoscute, iată-1 pe 
Mitterrand cu doar 37 687,17 franci pe lună, micimea 
sumei netrebuind să înşele : el se bucură, ca şef a) 
statului, de numeroase avantaje dificil de cuantific 
şat financiar: automobile, şoferi, avioane, haine,, casa
tele, hrană etc. Jacques Chirac are trei lefuri: ca 
priţnar al Parisului £536 franci, cş preşedinte .aţ Con
siliului general al Parisului 11880,62 franci şl ca 
deputat 30 403,92. Michel Rocard câştigi puţin mai 
mult, iar primul ministru Balladur vreo 59 000 franci. 
Mai modest, vechiul lider comunist Georges Matchafs 
aduce acasă doar 12 558 franci, ^dipâ jumătate djirt 
salariul său de parlamentat, cealaltă jumătate eo-tF- 
zând-o partidului.

Dintre industriaş}, în fruntea toguluj se află ţiet- 
re Şuard (fabricantul celebrului tren de mâ’fe viteza 
— TGV), cu 1 milion 83 mii franci jie lună, lp vrşmi 

Jâcqueş Qalvet, „patronul" Iul Peugeot, nu l|un- 
e decât la 185 000 franci.

MMM

WASHINGTONUL 
SE TEME DB * 
"ATENTATE

Ambasadele americane 
din lumea întreagă şi-au 
atenţionat concetăţenii â- 
fiaţi In călătorie: „6 re
comandabil »ă 'fiţi prtl- 
denţl”, după ce preşedin
tele Clintch a lansat o â- 
devărată sfidare fundfi- 
mentaliştilor iranieni prî- 
mindu-1 fn biroul oVal ae 
la _ Casa Albă pe Salam 
Rushdie, autorul „Versete
lor satanice", condamnat 
la moarte - de aiatolahul 
Khomelnl.

„Departamentul de Stat 
— a arătat un purtător dş 
cuvănt .— a cerut tuturor 
americanilor şi acelora ca
re reprezintă interesele &-

LA ORIZONT LAS VEGAS
Secretarul general 

FIFA, elveţianul
al

Blatter, comentează, fcu o 
lună Inainţe de tragerea 
ia sorţi de la Las Vegas, 
noutăţile de regulament 
in-desfăşurarea viitoru
lui campionat mondial de 
fotbal. Interesantul inter
viu realizat de editoria- 
lletul Sergio Di Cesare 
de la „La Gazzeta dello 
Sport" a fost publicat In 
numărul din/  20 noiem
brie a.c. al respectivului 

-cotidian.
— Blatter. Vor fi USA 

Mondialele Marilor

(Tiză. Se justifică - fosă 
13 finaliste din Europa 
din totalul* do 24 ?

— Vom vedea dup'ă 
USA ’94 şi, ca întotdea
una, vom face evaluări 
pe baza rezultatelor. In 
Statele Unite, Africa va

mericănilor în străinătăţi, 4. . .  ţlfe I

I

şă ia-măsuri de precauţife 
Ijnpotriva riscului de aten
tate"., Funcţionarul a adâu-

fat că reprezentanţilor gu- 
emului nu le-au fost a- 
duse la cunoştinţă amenin

ţări specifice, dar „faptul 
Însuşi că este Încă în vi
goare condamnarea la 
moarte pronunţată de au
torităţile iraniene împotri
va lui Rushdie, sugerează 
că se pot întâmpla dezor
dini sau acte de terorism 
îndreptate împotriva ame
ricanilor". ... ,-ţ ,

tul din Roma : Randy
Crawfprd, Montserrat Ca- 
băile, Lucio Dalia, Jeah- 
Pierre Rampai, Ute Lem- 
per, Amii Stewart, Johnny 
Logan, John Farnham, Des’
Ree, Amalia Rodriguez,
Maggie Reilly, Angelo 
Branduardi, Mariana Nico- 
lesco, Rdch Voisinc, Ami
na Annabi şi „Micii can
tori din Wilten". Orchestra 
simfonică de la Santa Ce- 
cilia, dirijată de maestrul 
Georges-Pxetre, va interpre
ta melodiile tradiţionale sa
le Crăciunului din diferi
tele colţuri ale lumii.

Aşadar, un spectacol ce 
se anunţă un- adevărat re
gal, pe care sperăm. îm
preună cu telespectatorii 
din România,'/ să-l putem 
viziona şi pe ecranele te
levizoarelor noastre, fără a 
fi nevoie pentru aceasta şă 
apelăm la antene parabo-
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mai mult ca de obicei, 
şi nu prin vreun act de 
graţie, ci pe baza fap
telor dovedita Şi răsdo- 
vedite : comportarea Ca
merunului în 1990, / a 
Marocul iii în 1986 şi a 
Algeriei în 1982. Poziţii
le se cuceresc pe teren.

slnate 7 . \
— Nu există nici o ma- 

re eliminată, ci doar a- 
tătea noi şi binevşnite al
ta . .prezenţe naţionale.
Fotbalul evoluează Şi ci
ne nu işi dă seama dc 
asta rămâne în urtnâ.
Dimpotrivă, cine sâ a- 
daptează progresului, mer
ge înainte. Ca şi în via
ţa cotidiană.

— E vorba-, de iţn nou 
atac împotriva britani
cilor ?

— Fotbalul lor rămâne 
uniil atractiv, plin de 
combativitate şi fair play.
Nu pot şi nu vreua să le 
dau nici un fel dc sfat, 
dar sper să analizeze şi 
să găsească singuri reme
dii pentru o situaţie ca-

avea trei echipe, una iă' peta, Cruijff, Marado-
mllU Ae. -V J_

l
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piqrii a fostnfăcută mai" j 
mult; fle _ rtâţitinale: deîŞf “ *| 
de piubtu). / -

— In ce Sens ?
— Cu excepţia lui Di- 

Stefano, penalizat pentru J 
că a avut prea multe ce* . ,  
tăţenii şi- nici, o ’naţiona- |

c. i i
de FOTBAL 
S.U.A. *94

A—»*'—•.

— .Asia solicită a 
treia reprezentantă In, 
dauna Europei.

— începând cu califi
cările pentru Mondiale
le din 1998, Asia şl O-

na au devenit mituri 
mult mai mult pentru Is
prăvile lpr, ţn Brazilia, 
Olanda şi Argentina, de
cât cu Santos, Ajâx, Bar
celona şi Napoli. ' i

— Ce aţi sugera ?
— Realităţile sunt di

ferite, dar pretutindeni 
trebuie căutat şi găsit 
un echilibru Intre clu
buri şi naţionale. In in
teresele tu turor."1

—- USA *94 va inaugu-r 
ra Trei puncte pentru 
victorie. ' " L *

— Va decide executi
vul FIFA ia 16 decem
brie, dar eu sunt favora-. 
bil acestei inovaţii, ca 
şi comisia noastră tehni
că,, Task Force Football 
2000 şv .aproape toate me
diile internaţionale.

— Ce se aşteaptă să sc
schimbe? . • • (

Ga o bună parte -dlu 
primele 36 partide, acelea 
care vor promova 4 cele 
16 echipe pentru elimi
nările directe, să fie mai
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. puţin plicticoase ca în
re îi plasează azi, că d-- ceania vor juca împreu- Italia,ş^exic. sau Spania, 
chipe de club şi ca na- nă. $i sosirea Australiei, Şi ca reciprocele înţe- 
ţionalŞ în poziţii din coa- a cărei naţională a be- legeri pentru egalităţi, ce 
da plutonului, . ' neficiat de o excelentă deprimă publicul, să diş-

—- Pe când o singură muncă la bază piramidei . pară aproape cu totul. 
Marea Brltanie ? : în ultimul deceniu, va — Cu .noiil sistem ce

— FIFA nu intenţid- restrânge in mod forţat s-ar fi petrecut în trecut
nează să întreprindă ni
mic împotriva nimănui.
Ne respectăm . staturii 
care prevede patru naţio
nale celor patru federa
ţii britanice şi o even
tuală schimbare va de
pinde de .voinţa tuturor 
celor 178; naţiuni pe care 
le reprezentăm.

— Intre Marile şi Mi
cile naţionale dtferenţe 
le sunt minime.

— D'feţenţele nu suni 
date de blazon, ci dă 
muncă, singurul lucru 
care e răsplătit cu ade
vărat. Cine trudeşte de
vine . Mâre, eirie se. cui- şi defectele, şi eventual 
că \-J>e lauri se'ştrâzeşte să intervină'pentru pro-
MIA', îF’. natÎAnhlolAn Tc_Migf. .
’ .-** Ritregut fotbal 
ropean pare puţin

eu-
ih

spaţiul formaţiilor asia- — In 1986, de exemplu, 
tice propriu-zise. A avea la trei puncte pentru vie- 
sau nu pentru această, torie, nu s-ar mai’ îi ca- 
npuă zonă mixtă o a tre- .lificat .' Bulgaria, ci Un- 
ia finalistă va depinde garia. In sfârşit, şi aeeş- 
de comporţainenţul Ara-, !ta e lucrul eşl mai im- 
biei Saudite şi al Coreei portant, se va imbuţţă- 
de Sud în Statele Unite, tăţi spectacolul.

— Să ne întoarcem la _  Dar e drept ca o e-
Europa. chipă învinsă de două

— Nu-i nici o îndoia- ori (dar având lâ âctiv 
lă că aici cluburile iau o victorie la scor), să se 
tacul (ca Interes; n.n.), califică în dauna alteia 
reprezentativelor naţio- care are trei egaluri, şi 
nale. Federaţiile vor ţre-: este aşadar neînvinsă? 
hui să analizeze bine > Da, e drept... având 
această tendinţă, să-i e- în vedere că'această* po- 
yâlueze efectele negative sibilităte este teoretic ''ex

clusă în . aceeaşi, grupă ! .

(Va urma)

AGLN'J'IA STORV PRESS

tecţia, naţionalelor. Is
toria fotbalului mondial 
şt aceea a marilor cam-

SERIAL CONFISCAT T ’*T.v ' V 
Serialul TV „AMICO MIO“ realizat de RAI. 2 i

ieu producătorul Acbille Manzotti, prevăzut să fle pus. 
fi undi la 16 noiembrie, a fost puş sub sechestru de V 
(retorul Romei,. Ermdnno De Francesco. ţ

Acţiunea s-a făcut la intervenţia lui Cesare fa- 
caducei, titularul drepturilor de reproducere cinenia- ,

'  l

îanacliş — EGIPT. Pf ţerenunlş Smulsş 
{■edate «iricul turii plantează liVi 

iţă dâ «e.

jpgrafică a cărţii de povestiri „I demonangcli" („Dc 
monit — îngeri"), sgrisă de profesorul Vicenzo Mar- t 
tinelli, medic primar la Spitalul „Bambin Gesu“ d in / 
Roma. ■ • ţ.

Pretorul a apreciat că „seria t.v. care se referă ţ 
Ia o poveste plasată în interiorul unui spital pedia- i 
trie constituie sigur un plagiat după cartea de po- V 
vestiri a profesorului Martinelli". ţ

. Filmul, 8 episoade, fn regia Iui Paolo Poeţi, cu 1

S ima Dapporto în rolul lui Paolo iţlagri, prezin- / 
tâmplari din viaţa cotidiană , a unui medic pe-V 
i dintr-un spital din Roma, 1

ACORD... DE VITEZA t
In timpul întâlnirii la vărf italo-franceze din 26 ) 

noiembrie, s-a semnat un acord privind calea ferată ţ 
de mare viteză intre Lyon şl Torino. Prin înţelegerea l 
dintre miniştrii transporturilor, francezul Bernard } 
Bosson şi italianul Raffaele Costa, au fost aprobate ) 
finanţările pentru studiile de fezabilitate : 30 miliar- 1

?e lire pentru Italia, 30 pentru Franţa şi 23 pentru 7 
Comunitatea Europeană.

Această linie urmează să se înscrie într-un pro
iect taai larg, „Mitteleuropa" care va lega Budapes
ta, prin Triest, de Torino •— Lyon — Paris. Traseul 1 
Torino — Lyon presupune doi ani de proiectare, va 
costa circa 10 000 miliarde lire şi va fi dat în func
ţiune în anii 2002—2004. Lucrările vor asigura locuri 
de muncă pentru circa 200 000 persoane, efect la care 
rebula adăugate relansările în plan edilitar şl Iri-

I
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„ ..a tâ te aw m

REFLECŢIA ZILEI

O „E teribil să 
vezi cam  viaţa altei 
persoane este ataşa
tă de a  ta, ca o bomi 
bă pe care ai ţine-o  
în mână şi n-ai pu
tea să-i dai drumul 
fără a com ite o 'cr i
mă". ■

PROUST

Hulita, n edestabilizăm  încet...
Iubito, ninge cu dezinvoltură 
Cu fulgii cât monezile de cinci-,
O ţipi bine, diii nomenclatură,

■ îşi târguie-o pereche do opinci.

... yrea si ne-ngroape cerţii sub zăpadă; 
Economia e -în prag de faliment...
O nomenclaturistă stă la coadă.

'Şi ninge în continuare iOmniPlent. ^

In urbe e lumină de eclipsă 
$i poate tu o să mi crezi perfid, 
par uite !-un câine cu ureche lipsă 
Păzeşte judeţeană de partid.

Iubito, eu nu sunt trimisul ciuntii, 
Si nici nu mi consider un prOfet, 
Dar, ori miroase a sfârşitul1 lumii, * 
Ori ne destabilizăm încet... ;« ■

DUMITRU HURUBA

»• •  mm m «  *  •  m m i

DESPRE • •*

. PRIETENIE ®
■ O.

O „Duşmanii duşma- • .  
ailor noştri sunt priete- •• 
nii noştri*1. •

•* '  : . «•' 
Proverb- polonez.®

© „Putea să * fie' şi*®' 
mai rău. Duşmanul tău-® 
ţi-ar fi putut* fi. prieten". ®

Stanislav Jer'zy Lee 

© „Ny poate fi o maj
măre ofensă pentru un J  
bărbat decât atunci J  
când femeia cu care e J  
prieter su înamorează in ţ  
timpul prieteniei cu; e:, g 
de un altul'S g

Garabet Ibrăileanu J  
1 V '* ' ■ / ■- ' -V' * ‘

© „Oricât ai fi de J  
exigent In dragoste, ierţi J  
mai multe greşeli-decât J  
ai ierta,.în prietenie” g

, La Briryeru * 

Selecţie de J
• \  i o e  leahu  - J  

•mmmrnmmm mm

© Un bogătaş (către
curtezanul fiicei, şale):
. — Ascultă, domnule,- de 

şase luni Sî faci ciirfcs. fii* 
cei mele. Ai intenţii se
rioase ? :
< — Bineînţeles. Credeţi 

că mă însor de plăcere ?

© — Bade, ai niulţe oi ?
— Nu ştiu, răspunde cio

banul. ' ...!
— Cum aşa ? Nu le-ai 

numărat niciodată ?
Ba da 1 Dar • când a 

jung la 1 0 0  adorm !

, © - - Spui. câ sunt pri
mul model pe care i-ai să
rutat ? 1

— Dat >
— Şi câte modele ai a- 

vut înaintea mea?- }-.
—■ Patru, Un măr, două - 

portocale, un vas cu flori 
şi un pepene f- răspunse 
pictorii).

© — Asta e a cincea 
halbă. După părerea mea, 
dumneata bei prea mult.
, — Se poate, dar eu beau 

după , părerea mea, nu du
pă părerea diimitale.

© Dragul meu,- în
ţeleg că fotbalul ocupă lot

oul cel mai important tn 
viaţă ta... . "  *f

— Vai,, cum,,poţi _spuoa 
asta ? I Doar mai exlsti au
tomobilismul/-tenisul... ţ

© La o nuntă scoţiană, 
discută doi comeseni:

— Ce le-ai adus tineri-
- ’lor ? ■' şK

— Un serviciu de masă 
pentru şase persoane. Dar
tu? : /V" ' ' *'*■ ij - t , ff, -

— O strecurătoare de cegi
pentru douăsprezece per-, 
soaneL... e

© Popescu — slujbaş la 
lăue Ferate — vine acasă 

je la serviciu şi se pră
buşeşte trt fotoliu, istovit :

- j  Ce z i! Şeful ne-a pus 
să lucrăm cât patru —- se
plâng# el. ? J..

; î — Vai 1 — îl compăti
meşte soţia.. , , ” ■
V Din fericiră, la birou 
suntem opt, completează el.

© Emoţionat la culme, 
tânărul avocat ţine prima: 
lui pledoarie în faţa tri
bunalul ul: - '

— Domnul# preşedinte, 
domnilor, juraţi, clientul
meu mi-a egrut să4 aii""*
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apărarea. Vă voi dovedi 
dă e nebun,..

Culese şi prelucrate de 
' ILIELEAliU

■ ' •  SCHMB rus
TELEGRAME

„Dragă tată, am ieşit 
sănătos din spital după 
accidentul avut la ţap 
şl vreau s i niă căsăto
resc".

„Dragă fiule, n|.i 
bucur de ce-ai scris In 
prima parte, dşr a 
doua o contrazice pe 
prima !**.
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Desen de CONSTANTIN GAVRILA

•  — Găseşti normal ca 
Elena, la nici douăzâcl dă 
ani cât are, să se căsă
torească cu Constantin, 
om trecut de şaizeci de 
ani ? -

*— Bineînţeles! “ ,
— Cum aşa ? ;
— Foarte simplu ! Când 

cineva îţi «jâryiaşte un 
CEC de câteva - milioape

t lei; ce' rost' mâl şţă 
te uiţi lâ data când 
au fost depup bănii Z

•  — Aş compara po
vestea lor de dragoste cu 
tragica poveste a lui Rd- 
meo. şi Julieta.

. — Vai de mine 1 §ă 
tiu-mi spui c i până la 
urmă şi iei s-au sinucis ?

Mai râu : s-au căsă
torit!,, ; - , : '  , *!

•  — M-am întâlnit cu 
colegii de , studenţie, du
pă IO ani. ;

— Ei şi, care-i impre
sia ? . ,

— Unii s-au căsătorit, 
iar ceilalţi o duc bine,

•  Doi soţi stau cţ® vor
bă : <■-

— Dragă, nici nu,ţi-ârn 
povestit ce ajn * discutat

cu madam Nina la tele-
foh!

— Nu, dar nici nu ştii
cât de recunoscător îţi 
sunt că ri-âi . făcut-o 1 ’

•  — Realitatea este 
letenul tău Nelu, 
uit mai tandru cu nf-

vgstă-sa, faţă de , culh 
eţti tu. cu mine,

jb';iâfce''>ă ţrpzi 
asta? ;

— fc-am auzit’ tot tim
pul zicând: „Trandafirul 
meu,’ floarea mea dulce” 
W  când tu...

— El este grădinar, dra
gă, vorbeşte în termenii 
ăieseriei, pe când eu, că 
măcelar... ; . , ■ '

•  — Inchipuieşte-ţi, Ne- 
lu vrea să se însoare din 
nou cu fosta lui rievas-

— Am ştiut eu că des - ;
jPărţireă asta nu va duce 
la nimic bun... < - -

« — Sunt o pereche po
trivită ! , ’

— O, ideală ! El sforă
ie, iar ea e surdă t .

1 DUMITRU VASI- 
ŞOIMOŞANU

ORIZONTAL: 1). A. 
junsâ IntF-o stare - de 
criză gravă ; 2) Extrate
restru descris de antici- -»• 
Portbagajul l u â t l a  
drum ; 31 Datul cu fdş 
ca — Strânsă la pungă 
(pi.); 4) Personaj fabu- - 
los la un carnaval ze
iesc — Luat in evidenţă ; 
3) Subşol cu . trei trepte 1
— Amiptiri pentru viitor ;
6) Figuri de excepţie la 
un concurs de frumuseţe
— Numai bun de dres ;
7) Film în premieră —
întinsă la un soare tro
pical ; 8) Dulcea pasăre * 
a tinereţii — Expus mai 
pe larg ;. 6) Repartizat 
într-un spaţiu exceden
tar — La loc de frunte 
într-o eurte .veche (pl.); 
10) Girează regia de mon
taj- • ■ - ' ■■

VERTICAL: 1) Rup
turi de ţesut; 2) Formu
lare tip pentru cencluzli-

8- Unul pentru toţi; 3) 
au roade de durată' — 

Ţinde spre ariditate; 4) 
Comportament* * lipsit de- 
scrupule — Oficiu de pro
tocol ; 3) Gen de vivaci
tate t- Dată la o parte I ;
6) Zis de , inimă albastră 
— - ţ l p u t . m i e  îm i 
âmintipşr; f) Făcut de ras 
— Foetoaţiâ completă In 
un anume joc; 8) Cerţi- 1 

«da vaccinare — Cu 
" întotos; 0) Dat A k 

dara dura — Lipsiţi- de } 
simţul dreptăţii .; 10) îmi- j 
taţie după 'natură ad tit 
teram. vi ;: i.liivi

VASILE MOLOI1ET

DEZLEGAREA CAREULUI „ÎNSĂILĂRI" 
APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA: T
1) SC ARMAN ATE; .2) TIPAR — AFET; 3) ATEU
— IŢITE; 4) TAL — BLANAR; 5) OT — COALA
— N ; 6) n  — URARE — R l ; 7> NAMILA — BAT;
8) IRITA — NUDA; 9) CĂLI -t SENAT; JO) ATA
CATOARE. v v
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Fluturii exotici-bijuterii aU naturii (II)

Dintre fluturii migi-atori 
se remarcă fluWele OA- 
NAUS PLEXIPPUŞ, ce par
curge anual circa 3 200 krp 
din Canada şi nordul SUĂ 
până în zonele de iernară 
ain California şi Mexic. A- 
ţunşi aici, fluturii se aşa- 
t& In ciorchini de sute de 
indivizi, mereu pe aceiaşi 
copaci pe care s-au aşezat 
exemplarele din griji anţe 
fiori. Arborii, împreună

podoabele lor — fluturi, 
sunt declaraţi monument 
ale naturii şi oerotiţi prfi 

■lege. Primăvara, fluturi 
rămaşi în viaţă se reîntorc 
ţn nordul continentului:

Eerioan, dar fără a 
•fini pe tot parcursul drm- 

inului şi utilizând doar r f  
zervelo de grăsime din cor 
ţvligrator este şi fluture? 
-r- de — oleandru (DAI 
HINIŞ NERII) carş îă drU?

iul său dinspre nordul 
Continentului african «prl 
zonele «sudice ale Europă 
ţnregistrează o viteză 

-100 km/oră.. Rareori 
inge şl în ţara noastră, 

instituind 0 veritabilă 
» entomologicâ.

ŞILVIA BURNAZ 
jzeul Civilizaţiei Dacice

l lB g in iM j to  S r "

lungul veaourffor
•  In anul 1959, la Cluj-Napoca, s-au descope

rit două patine'din, os de animal, datând din anii 
800—300 î.e.n. Este cea măi veche atestare.a unor pa
tine în ţara noastră, care demonstrează'*' practicarea 
patinajului. ' ’

•  Numeroase descoperiri arheologice pe vestigii
le fostelor colonii greceşti de pe litoralul Mării Ne
gre (Pontul Euxin) — Histria, Callatis, Tomis — do
vedesc practicarea în secolele Vil—VI î.e.n. a atle
tismului, exerciţiilor fizice şi chiar a boxului. Docu-, 
mehtele „vorbesc" despre existenţa unor gimnazii şl 
a unor amenajări — amfiteatre, stadioane, ca şi de
spre spectacole atletice.

•  Tragerea cu arcul era practicată de geto-dacl 
încă din secolul V î.e.n. Ştirea este consemnată de 
părintele istoriei, Herodot (aprox. 487—425).

#  Din secolul IV î.e.n. datează o stelă funerară
reprezentând un atlet (nud) pregătindu-se să arunce 
arşice şi o inscripţie pe statuia unui cetăţean din To- 
rnis din care aflăm : „Luptătorii lui Ares, atleţii care 
au făcut exerciţii în stadion, oferă în onoarea mea 
ca amintire acest dar (placa votivă, n.n.) după moar
tea mea“. ' -

#  La Histria sunt atestate, din secolul ÎI î.eji., 
concursurile atletice şi gimnastice închinate zeului 
Dionisos, numite „dionisii". Tot din această perioadă 
datează şi inscripţia unei asociaţii atletice din Histria 
care aduce laude conducătorului gimnaziului local ca
re a asigurat uleiul pentru ungerea corpului tineri
lor ce practică exerciţiile fi2 lce.

#  Din secolele II—I î.e.n., datează o inscripţie 
descoperită la Histria, din care aflăm că aici se Or
ganizau, la date fixe, diferite întreceri la care parti
cipau majoritatea locuitorilor oraşului.

'  Selecţie şi prelucrare
r v ----------------- - v  - - a ; 4 GII. PAVEL
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Săptămâna 13-19 decembrie a.c.
BERBEC (21 III -  20 4V) BALANŢĂ (23 IX — 22 X)

Neplăceri la serviciu, observaţii rău
tăcioase. Reanalizaţi, marţi, planai de 

în care puteţi '&*, 
para câte ceva. Stări depresive. Ceva 
vă va zădărnici o întâlnire stabilită de 
mult. Vineri, noua dv. idee are mari şan
se de reuşită, cu toată opinia negativă 
a .altora.. Sâmbătă, ysrteneruL dv.se va 
dovedi mult mai echilibrai decât dv. 
Veţi fi stăpânit de furiei nu uitaţi să 
vă tein». Dţ^nWeă; pUaittfi* le
gate de familie.

TAUR (21 IV ^  21 V)

Luni, vă pune pe gânduri o întâmpla* 
re neliniştitoare; seara, starea psihică 
Vă fi moi bună. Nu Începeţi marţi cu 
ceartă; spre prânz tensiunile vor dis
pare. Finanţele comune vor deveni te* 
ma de Joi; planuri legate de o călăto
rie. Joi dimineaţa veţi spune lucrurilor 
pe nume. Proiectele distractive vor pro
voca discuţii furtunoase" in familie. K- 
venimentele de vineri vă vor sugera 
alte modalităţi de abordare a proble
melor; baza ţi-vă pe intuiţie. Sâmbătă 
-— momente agreabile. Ingeniozitatea 
dv. va căpăta, duminici, o nouă strălu
cire.

Divergenţe de păreri in chestiuni bă
neşti cu soţul sau asociatul. înţelegerile 
pe care le-aţi avut au şansa de a se ma
terializa in favoarea dv. Joi, e posibili 
o avansare, ca recunoaştere a calităţii 
muncii dv.; activitatea mondenă — tn 
plin progres. Vineri, o zi reuşită, dar şi 
o dispută pe teme pecuniare. K bine să 
vă introduceţi asociatul,' care nu are 
Încă experienţă. In detalii de ordin prac
tic. Evitaţi, duminică, o discuţie cu un 
membru al familiei.

9CORPION (23 X -  21 XI)

GEMENI (22 V -  21 VI)

De ce uitaţi că diplomaţia este renta
bilă ? Acordaţi mai mult timp proble
melor casei. Marţi, o zi bună pentru u- 
tilizarea propriilor relaţii. Aprecierea 
meritelor dv. te poate exprima prin 
sporirea salariului sau Încrederii şefu
lui. Joi — o ciocnire cu partenerul sau 
cu cineva din casă; nu uitaţi că şi fa
milia are drepturile ei. Urmează o zi 
plăcută, productivă; acasă — destin
dere; planuri pentru o călătorie. In
formaţiile de duminică e bine să le ve
rificaţi ; planurile pentru week-end s-ar 
putea modifica.

E posibilă modificarea planurilor ; veţi 
fi mai obiectiv In aprecierea unei idile 
mai vechi. O si de marţi reuşită; posi
bilităţi de câştig. Miercuri, problemele 
de serviciu v-ar putea aduce satisfac
ţii, insfl le treceţi pe un.plan. secundar 
datorită unei idile ce poate fpsursa u- 
nor necazuri. Joi, aveţi nevoie de sfatul 
unui expert in afaceri. O Întâmplare tn 
familie ori o problemă sentimentală vă 
poate nelinişti. Ispite puternice, sâmbă
tă, intr-o Întreprindere financiară. E 
bine să vă stăpâniţi, spre a nu regreta 
mai t&rziu.

SĂGETĂTOR (22 XI -  20 XII)

RAC (22 Vi -  22 VII)

O întâlnire amicală. Vfl veţi folosi 
cum se cuvine energia pentru noi ţe
luri ale carierei; evitaţi risipa de bani. 
Miercuri, un insucces sentimental vă
va strica ziua; dar, cura}, a fost ceva 
trecător. Joi, e bine să acţionaţi cuehib- 
zumţă. Urmează o zi in care veţi avea 
satisfacţii personale. Duminică,, veţi fii 
Intr-o bună dispoziţie pentru finisarea 
planurilor dv. Seara vă fi romantică, 
emoţională.

Nu încredinţaţi problemele personale 
unui coleg de serviciu. Urinează câteva 
zile in care aveţi şansa să vă pierdeţi 
Intr-o mulţime de oameni obişnuiţi, pen
tru a vă face cumpărăturile de sărbă
tori. Miercuri, problemele personale vă 
vor Încetini acţiunile. Cauza neliniştii 
de joi — lipsa de certitudine In proble
mele băneşti şi In relaţiile sentimenta
le. Vineri, o zi încărcată de lucru. Sftm- 
bătă, poate interveni o masă oficiată; 
fiţi ponderat în toate. Duminică, o în
tâlnire agreabilă; fiţi optimist, dar şi 
prudent.

CAPRICORN (21 XII -  1 9 1)

LEU (23 VH -  22 VIU)

Problema primei zile a săptămânii 
sunt lân ii; trebuie să fiţi diplomat.

Luni, mişcări greşite, afirmaţii nepo
trivite ; nici anturajul nu vă e favora
bil, Amânaţi, dacă e posibil, planurile 
financiare. Miercuri, o zi favorabilă ac
tivităţii profesionale ; vft veţi permite 
o extravaganţă. Joi, veţi hotărî proba
bil, renovarea casei. Puteţi viza apoi 
realizarea planurilor de lungă durată. 
Sâmbătă — probleme de sănătate; sea
ra, o vizită agreabilă. Duminică — eve
nimente spontane, care vă pot lăsa im
presii neplăcute.

Marţi —• o zi buni pentru o nouă ini
ţiativă. Nu exageraţi, miercuri, cu sin
ceritatea ; un avertisment şi privind 
planurile de călătorie. O discuţie, seara, 
vă dă de gândit. Joi, entuziasmul tn 
domeniul carierei vă garantează victo
ria. Seara, o agreabilă Întâlnire. S-ar 
putea să fiţi ajutat de cineva, care vă 
apreciază capacităţile. Sâmbătă, intui
ţia vă poate Înşela; situaţia financiară 
se poate ameliora. Duminică, puteţi tre- 
oe la realizarea planurilor financiare; 
evitaţi o ceartă cu persoana iubită.

VĂRSĂTOR (2 0 1 — 18II)
Evitaţi riscul. Pentru a primi bani, 

trebuie să munciţi din greu. Jfiercuri, 
nu vă lăsaţi atras Intr-o ceartă de ia? 
miile; daţi crezare imaginaţiei dv. Fiţi 
pregătit, joi, pentru revizuirea unui con- 
tract; călătoria la care vă gândiţi nu 
se va realiza din cauza lipsei de timp. 
Vineri, e mai uşor să împărţiţi lucrul 
cu cineva. Să nu cădeţi în zgârcenie, 
dar e nevoie de disciplină ia timpul 
cumpărăturilor. Duminică, o problemă 
vă poate despărţi de prietenul dv.

FECIOARA (23 VIII — 2 2 IX) PEŞTI (19 H — 10 III)
Este posibil să vă certaţi cu o per

soană apropiată inimii dv. Vor căpăta 
amploare problemele legate de fonduri. 
Miercuri, puteţi să vă apucaţi de lucru
cu succes la noul proiect. Nu puneţi la 
inimă veştile primite j.oi dimineaţa. 
Deciziile privind banii sunt, vineri, cele 
mai importante; manifestaţi prudenţă 
privind Împrumuturile. Duminică, o zi 
splendidă pentru realizarea obiectivelor 
personale; progres In chestiunile sen
timentale ori băneşti.

S-ar putea ca propriile cuvinte să fie 
folosite împotriva dv.; marţi, o ţeamă 
nejustificată. Neînţelegeri cu partene
rul. Va trebui sâ rezolvaţi, miercuri, o 
problemă oficială. Potoliţi-vă dorinţa 
de a domina. Vineri, evenimente legate 
de cariera profesională, de afaceri şi 
sentimente. Nu-i exclus să daţi expli
caţii privind acţiunile dv., nu reacţio
naţi agresiv. Duminică, puteţi fi impli
cat In probleme juridice, contracte, con
venţii.
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VINERI, ir DECEMBRIE

LUNI, 13 DECEMBRIE

PROGRAMUL I s 13,00 Calendar} 13,30 
'Desene animate; 1400 Actualităţi; 1410 
TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 10,13 
Civilizaţia montanii 1445 Actualităţi; 
17.00 Emisiune in limba maghiară; 10,30 
Muzică uşoară; k9,00 Clio; 19.30 Desene 
animate; 20,00 Actualităţi1; 20.45 De luni 
până luni; 21,15 Teatru liric: „Boema" 
de G. Pucdni; 23,25 Actualităţi ţ 23,45 
Repriza a treia.

PROGRAMUL I: 700'TVM •  Tete- 
, matinal; 1000 ; MM Calen
dar; 1000 Limbi strilne; 1140 Curcu
beu; 11,30 Varietăţi muzicale; 1200
1001 audiţii ; 13,30 Desene animate; 1400 
Actualităţi; 1410 TVR Iaşi; 1340 TVR 
Cluj-Napoca; 1640 Formula 3; 1000
Tradiţii; 16,43 Actualităţi; 1740 Emi
siune In limba germană; 1840 Pro Pa
tria s 1940 Film serial: «Edward şi dna 
Simpson" ; 2400 Actualităţi ; 20,43 Via
ţa parlamentară; 2145 Reflecţii rutiere; 
21,30 .Film artistic: „St. Ives* <SUA, 
1070); 23,15 Actualităţi; 2303 Simpo
zion; 000 întâlnirea do la miezul nop
ţii ; 100 Jazz-fan»

MARTI. 14 DECEMBRIE

PROGRAMUL I; 740 TVM •  Tele- 
matinal; 1040 Actualităţi; 1045 Calen
dar; 1000 LimM străine; 1140 Video 
lexicon; 1100 Lumină din lumină; 1200 
1001 audiţii; 13.30 Desene animate; 1400 
Actualităţi; 1410 TVR Iaşi r 1540 TVR 
Clnj-Napoca; 1040 Arte vizuale; 1000 
Povestea vorbei; 10,45 Actualităţi;
17,00 Convieţuiri-magazln; 1840 Pariaţi 
pe campion!;1 1800 Leagănă-te codru
le !; 1940 Cultura In lume; 1900 Dese
ne animate; 2040 Actualităţi; 20,45 Ce-i 
de făcut ?; 21,15 Telecinemateca: „Vis 
de glorie” (SUA, 1944); 2300 Muzică u- 
şoară; 23,50 Actualităţi; 045 Insomniile 
românului.

MIERCURI, 15 DECEMBRIE

*

\ JOI, 10 DRCEMBRtB

i

SAMBATA, 18 DECEMBRIE

PROGRAMUL I: 840 Bună diminea
ţa... de la Cluj-Napoca 1; 940 Calen
dar ; 940 Şapte note fermecate; 1 0 ,0 0

Film serial pentru copii t „Noile aven
turi ale lui Black Beauty*; 1000 Gim
nastica minţii; 11,00 Documentar ştiin
ţific ; 1100 Vârstele peliculei; 1200 1001 
audiţii; 1300 Curat-murdar!; 1440 Ac
tualităţi; 1410 ORA 25 — TRANZIT 
TV; e Topul muzical european » Ca- 
ragiale e Secolul „Nobei* (7) e Film 
serial: „Beverly Hiiis, 90210" •  Rădă
cini ale folclorului bucovinean •  Tro
feul „Carpaţi" la handbal masculin % 
România — Bielorusia o Mapamond; 
19,15 Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi; 
20.45 Editorialul săptămânii; 2005 Film 
serial: „Dallas" ; 2100 Săptămâna spor
tivă ; 22,10 Si râdem cu Benny IlilI; 
23,10: Film serial: „Hunter"; 045 Ac
tualităţi; 0,25 Trei dtn sece pentru un 
show; 1,00 TV Deva,

PROGRAMUL I i  740 TVM •  Tele- 
matinal; 1040 Actualităţi; 10,05 Calen
dar i 1000 Limbi străine; 1140 Bariera* 
numerelor; 1100 Galeria naţională de 
artă din SUA; 1200 1 0 0 1  audiţii; 13.30 
Desene animate; 1400 Actualităţi; 14,10 
TVR laşi; 1540 TVR Cluj-Napoca; 16,00 
Magazin sportiv; 1043 Actualităţi; 1000 
Magazinul pasiunilor; 1700 Medicina 
pentru toţi; 17.45 Tezaur; 1800 Trofeul 
„Carpaţi"; 19,00 Studioul economic; 1000 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,43 
Ce-1 de făcut7 1 2143 Film seriali „So
ţul ambasadoare!"; 2243 Interpreţi În
drăgiţi ai cântecului popular; 2200 Noi 
frontiere; 1845 Actualităţi; 2303 ConJ 
fluenţe; 000 Poesis.

PROGRAMUL II : 1340 Concert rbck; 
1440 Actualităţi; 1440 Castelul Schon- 
brunn e Tirol; 1540 Cocktail umoris- 
tlc-muzical; 16,00 TVE Interaadonal; 
1600 Desene animate; 17,00 Studioul de 
literatură; 18,00 Tradiţie şi modernita
te ; 1800 Bursa invenţiilor; 19,00 Con- 
vieţuirî-magazin ; 20,90 Actualităţi; 2000 
Intre noi, complexaţii!; 21,00 TVM 
•  Mesager; 2100 Divertisment interna
ţional ; 2240 TV5 Europe; 2200 Turnul 
de fildeş; 23.00 Oraşe şi civilizaţii; 23,30 
Pro memoria. '

duminica, te

PROGRAMUL I: 7,00 TVM •  Tele- 
matinali 10,00 Actualităţi; 1045 Calen
dar; 10,30 Limbi străine; 1140 dătăto
ri! ; 11,30 Film serial: • „Nori] negri" ; 
12,30 1 0 0 1  audiţii | 1300 Desene anima
te; 1440 Actualităţi $ 1410 TVR Iaşii 
1540 TVR Cluj-Napoca; 1640 Reportaj 
economic; 1600 Cronograf!!; 1645 Ac
tualităţi ; 1740 Repere transilvana i 1700 
Repere moldave; 18,00 Şi a fost prima 
zi — 16 decembrie 1089 — Timişoara ] 
1940. Gong! ;1900 Desene animata; 2040 
Actualităţii 20,45 Studioul economici 
21,13 Film serial t „Dallas" t 22,15 Lega 
şi fărădelege | 2200 Alfa şi Omega; 23,13 
Actualităţii 2303 Seară da balet;

PROGRAMUL I: 6,00 TV Deva; 8,00 
Bană dimineaţa!; 040 Calendar | 9,10 
Abracadabra; 1040 Film serial pentru 
copii: „Noile aventuri ale Iul Black 
Beauty” ; 1000 Lumină din lumină; 
1100 Finala trofeului „Carpaţi" Ia hand
bal masculin; 1240 Viaţa satului; 1340 
Muzică popularii; 1 3 ,2 0  Pompierii vă 
informează!; 1300 Atlas j 1400 Actua
lităţi ; 1440 Poşte TV; 1400 Vtdeo-ma- 
gazin; 1700 Film serial * SF s «Star 
Trek*; 1800 Spectacolul lumii t 1900 
Robingo;' 2040 Actualităţii 20.45 
Maeştrii teatrului românesc i 2105 Du
minica sportivă; 2100 Festivitatea tra
gerii Ia sorţi a grupelor turneului fi
nal al Campionatului Mondial de Fot
bal şi. spectacol excepţional; 2305 Ac
tualităţi.

z'

PROGRAMUL II; 9,00 TV Deva ; 13,00 
Documentar t 1440 ActuaUtăţl; 14,io
Jazz; 15,00 Tineri interpreţi de muzică 
populară; 16,00 TJTB Internaclonal; 1600 
Desene animate; 1740 Serata TV; 2040 
ActnaUtăţi; 2040 Video-sateltt; 2140 
TVM •  Mesageri 2100 Aastin City Li- 
mits; 2240 TV5 Europei 2200 Holly
wood Rock in concert j 2340. La pute
rea a doua.

L80E0L3
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Vă aşteptăm, 
623717.

deci, Ia Deva, t e l . , 095 —

S C. AGHOMEC S A. LUNCOIU 
Str. Valea Lungă, telefon 095/650529

Organizează marţi. 28 decembrie 1993,
, licitaţie pentru vânzare de m ijloace fixe. Lista 

cu m ijloacele fixe care se licitează poate fi ,
(1061978) Jţ consultată zilnic la sediul unităţii.

\ S.C. PRESTSERV. CRIZANTEMA S.R.L. 
ţ din Simeria, str. 1 Decembrie, bloc 103 

parter.
Anunţă prin V asile Deac pe toţi locuitorii 

(oraşului Sim eria, ca până la data de 20 decem
brie a.c^ să-şi achite obligaţiile rezultate ca 
anuare a prestaţiilor executate de ridicare şi 
transport gunoi.

In caz contrar va sista serviciile şi va a- 
plica majorările lefale pentru fiecare zi întâr
ziere,' pentru sum ele datorate. (1061988)

DE VANZASE 

CITROEN BX 19RD 

DIESEL

A nul fabricaţiei: iunie 1987 
,K m . rufaţţU 125 000 t 
Capacitatea ciL: 1891 cm c.,
Puterea motorului: 65 CP 

_ Viteza maximă adm.: 157 km /h 
Consum mediu: 5 1/100 km 
Măsuri ext: lung. 4237 mm — lat. 1682 

nun r -iq ă L  1360 mm.
ri eztiisw i: S «ţi, 5 viteze, fereastra/ * 

plafon ca pcrdemţe/rnlon, radiocasetofon, cattciocari ? 
I noi» garda la sol reglabilă in 3 trepte» maşină de ne- V 

fumători. _ l
Informaţii telefon 722613 Hunedoara, /  (1061990) ţ

i: /

f

KARINA IMPEX COM S.R.L.
D E V A  ţ

bdul 1 Decembrie, bloc B  (parter), 
lângă Cinematograful „Patria**

VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE: 
congelatoare 160 I — 395000 lei

•  congelatoare 120 1 — 340000 lei
240 1 —  290000 lei

se  poate face şi cu plata in
rate.

Stim aţi cumpărători, m agazinul nostru vă i
(1061963)

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

TeU Fax: 611261
VA OFERĂ LA CELE MAI M ia  PRE

ŢURI.
•  Frigidere, congelatoare de 120 I, 160 I
•  TV color Goldstar, MeftvUaa
•  Copiatoare Sharp, case de marcat H ori
•  Instalaţii satelit şl părţi componente. 

  (1061964)

- Bancă universală 
-0 Bancă a tuturor

■  OFERĂ AGENŢILOR ECONOMICI, 
PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE, PRODUSE 
ŞI SERVICII:

•  colectează numerarul de Ia agenţii eco
nomici cu m ijloacele speciale de transport din 
dotare; ' .

preia numerarul de la agenţii economici 
ş i funcţionarea caselor serale;p n n

♦  prestează servicii privind păstrarea şi te 
zaurizarea obiectelor de valoare (bijuterii eţc.}, 
a acţiunilor, a  obligaţiunilor şl a altor titluri 
şi hârtii de valoare;

0  începând cu soiul 1994 se vor efectua 
operaţiuni de depuneri şi restituiri pe bază de 
carnete de economii;

0  credite pe termen scurt, mediu şi lung 
pentru agricultură şi toate celelalte ramuri şi
sectoare

0  credite avantajoase, cu dobândă redusă 
pentru campaniile agricole, stocuri de furaje, 
procurarea, de m aşini agricole;

0  plăţi In le i şi valută;

0  încasări in  lei şi valută;

0 constituirea de depozite in  lei şi valută;

0 consultanţă de specialitate ş i evaluări 
a le  patrimoniului;

0  em iterea de titluri de valoare şi scrisori 
de garanţie bancare (acţiuni etc.);

0 schimb valutar.

■  PLĂTEŞTE DO BÂNDA:

0  la  (ttsponibiliţăţile la  vedere —  persoane 
fizice —  50 la sută;

0  la depozite de m inim  100 m ii le i trie 
persoanelor fizice, asociaţiilor fam iliale şi orga
nizaţiilor obşteşti şi peste 5 m ilioane le i la 
persoane juridice şi societăţi comerciale en 
term oi de păstrare de m inim  ;

3 luni —  60 la
— 6 luni — 65 la
— 12 luni —  70 la
In caz de ne respectare a term enului m i

nim de păstrare se plăteşte dobânda prevăzută 
la disponibilităţile la  vedere.

Cei interesaţi de produsele ţ i  serviciile 
m enţionate se pot adresa cu toată încrederea 
Băncii Agricole S A , sucursala judeţeană De
va, filia lele CSIan, Haţeg, Orăştie şi agenţiei 
«ia. '  (886)

DIRECŢIA GENERALA A-FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANO AB  

DE STAT HUNEDOARA — DEVA

Anunţă organizarea concursului pentru o- 
cuparea posturilor vacante la trezoreriile terito
riale, a stfe l:

; 0  la sediul Adm. fin . Hunedoara —> pen
tru trezoreria Hunedoara —  21. XII. 1993;

0  la sediul D.G.F.P.C.F.S. Deva —  pen
tru trezoreriile Brad, Haţeg, Orăştie — 22. 
XII. 1993;

0  Ia sediul Adm. fin . Deva —  pentru tre- 
Deva —  27. XII. 1993; 
la sediul Adm. fim  Petroşani — pentru

Petroşani ş l Vulcan —  28. X n .
-* -

Relaţii supttmentare la  şe fiile  unităţilor 
menţionate nud! sus. t  '

I, %
I

M I N O L T A  

SUPERCAUTATE —  

FIDELITATE I,* |

0  copiatoare : âlb-negru, simul-color, fu ll- j 
color *

0 faxu ri: cu hârtie termică, cu hârtie 
normală.

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

dealer autorizat, 
tel./fax 095 — 716501

Chemaţi oamenii de la MINOLTA !
(1061381)

* •

!
!
i%
I%
I

■ « 
l

I

S.C. „Freedom S ta r H o ld ing S.R.L.

Oferă spre vânzare 
agenţilor economiei

ORZ FURAJER IMPORT ,
de origine europeană ! 

la preţul de (

• ^
I

I. 0

I

! 150000 lei/t, plus TVA »
|  CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22.

ţ  TELEFOANE: 091/618200, 615466.

|  FAX 01/3121476.

I

I0’
I

I: 0 -
I

. 0
I0
I0'
I
0

I, 0 '
I

„AGROTUR" S.R.L. DEVA 

Depozitul Camping Şoimuş
i
\

0  Vinde en-gros rom de Sttrîu, la preţuri t  
avantajoase; * i

0  Vinde remorcă auto basculabilă d e 7 1  
tone; ' ■ *

0  Vinde motor D iesel de 115. , |
R elaţii la telefon 668189, intre orele 10 -22, |

I
i

i

i
iV0
I0
I' .'0- 

l

I-0..
I• :0
I0
I0
I0
I0
I0
I: ..0'.
I‘ 0

I0
I

RESTAURANTUL „DECEBAL" DIN  
D E V A

bdul 1 Decembrie, nr. 37 A 
Organizează pentru dumneavoastră

REVELION 1994
r
*
K

într-o ambianţă plăcută şi cu surprize 
fice evenim entului. Ia preţuri

Pentru înscrieri vă aşteptăm  zilnic ,1a se- 
fiu l restaurantului. - |

Relaţii la telefon 612413 . (877)

COOPERATIVA „ASTRA" DEVA

Anunţă deschiderea In spaţiul din bdul 
Decebal, bL D, parter a următoarelor activităţi: 

0  m ultiplicări XEROX — fii lei/coală;
0 ştam pile, tuşiere, m aşini numerotat, da- 

tiere;
.0 cărţi vizită, invitaţii nuntă;
0  imprimate uzuale pentru agenţii econo

mici şi asociaţii. (1061961)

S.C, TRANSILVANIA GENERAL IMP. EXP. 
ORADEA

Prin depozitul din Deva, str. Depozitelor, 
nr. 6 (OIF).

Anunţă
Că spre deosebire de alte unităţi, m enţine 

preţul de 400 lei/stid ă  ia bere RAKOCZI.
T e l 621752. y (1061996)

!
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I
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•  Dragă Mari, cu oca
zia zilei de naştere, îţi 

-esc -multă sănătate şi 
fericire. Mitică.. (1062073)
• •  Astăzi, când cel de 'al 

5-lea trandafir din bu- 
hetul vieţii tkle se des

f id e ,  dragă Mircea Bo- 
•an din Ormindea, soţia 

Jdvia şi fiica Cristina îţi 
girează un călduros „La

ifinulţi. ani" şi multă feri- 
f l t f e  (1061797)
'v » La mulţi ani din par- 

lui Ghiţ'ă, Lili, pentrU 
can Mircea, din Or- 

nindea. (1061797)
• •  La mulţi api din par
tea părinţilor, pentru Bo- 

%ăn Mircea, din Ormindea.
(1061797)

. •  Vând apartament 3 
camere, moi ila t (rv snobi 

1|ai)>: preţ convenabil. De- 
,3ya, tel. 623408. 
ţ •  Vând Mercedes Cobră, 

'! Bşof avariat, cu talon. In
formaţii tel. 614828.

(1061406) 
•  Vând televizor color,

e
ider mic* congelator 
, cuptor cu microunde, 
rat ultraviolete Sola. 
n. Tel, 612463. (1061826) 
j; •  Vând apartament ul-

j Jracentral, trej camere, preţ 
’kx>n enabi! Decebal
iţă,- 8. ap. 15. Tel. 616326.

(4061804)

•  S.C. Agromec Re
tezat S.A. CârneştL a- 

.nunţă că în data de 
• 13 decembrie 1993, ora 
12, reia .licitaţia la
tractoare, maşini a-
gricole şi combine, la 
sediul unităţii, 

s ' ' (1061798)

Vând mobilier comer- 
Je&l din melamină. Infor- 
JptaţH tel. 618837, între o- 
Ifele 19—22. (1061792)
i i • j*  Vând urgent 0,30 ha 
dforen extravilan. Brănişca, 
V  228. (1061791)
*4*:# Vând vopsea diferite 
JMl0fi pentru cojocărie, 
«foarfeci şi unelte, lână 
& piţerie, cameră , combi- 
. .atâta, sobe încălzit Vesta, 
'canăpea extensibilă, noi, 
%|obilâ dormitor masiv, 
ftMâpUri două uşi, aragaz, 
^frigider, covoare, cazan 
oaie, sobe petrol. Deva, 
Horea, 94. (1061789)

• -# Cumpăr garsonieră,"a- 
partament două camere, 
central, Deva. Tel. 611868, 
622853. (1061786)

•  Vând casă cu grădină,
Coştei, jud. Timiş. • Infor
maţii Haţeg, str. Biserici
lor, nr. 3.' ap. 1. (1061782)
. •  Vând VW Golf neîn- 

.matriculabil, 1000 DM. Tel. 
‘629992. (1061781)

•  Vând chitanţe Caritas 
Tulie — septembrie, la 50

.Ila sută din valoare. Tel.
' ©24010. (1061780)

•  Ofer avantajos for
mulare joc dolari Viena. 
Tel. 627581. (1061773)

•  Vând apartament două
camere, confort I, Deva, 
Gojdu,- bl. B 6, et. 4, ap. 
12. (1061770)
. •  Vând ţuică prune, 40 

grade, 3000' lei/kg. . Tel. 
623320. . (1061766)

•  Vând tractor U—445,
cu cabină. Informaţii tel. 
621955. (1061741)

•  Urgent cumpăr, în
chiriez sau preiau con
tract, cu recompensă, a-

ţpartament două camere sau 
' garsonieră. Tel. 620774.

(1061746)
•  Vând Fiat Ducato 1,5 

tone, Alfa Romeo Giulieta, 
2,0, Fiat Regata Diesel.

Tel. 612772. ' (1061805)
•  Vând apartament con

fort I, trei camere, zonă 
centrală. Hunedoara, Tel. 
717752. (1061805)

•  Vând apartament două 
camere, Gojdu. Tel. 612028.

(1061827)
•  Vând fotolii hol Car

ia, noi. Tel. 617432.
(1061808)

•  Vând Opel' Record 20, 
berlină, neînmatriculată, 
stare excepţională, preţ 
900 DM. Gurasada,. tel, 
109, după ora 20. (1061807)

•  Vând camion Gaz nou
şi maşină de cusut Sirt- 
ger. Informaţii tel. 625872, 
după ' ora 20. (1061819)

•  Vând BMW 320, pen
tru piese schimb. , Tel. 
618916, (1061823)

•  Vând remorcă auto
7 tone, motor, cutie viteze, 
uşi etc. pentru Dacia, druj- 
bă buteiie ai igaz. Tei. 
614720. (1051803)

•  Vând fân. Informaţii 
Deva, tel. 613880. (1061825)

•  Vând apartament două
camere ultracentral, etaj 
K ' iobilat, deosebit şi t!o 
tat cu telefon. Informată 
tel. 616290, între orele. 18— 
22. ■■■ * (1061824)

•  Vând grădină cu 
posibilităţi de construc
ţie la şosea. Cristur, 
.nr;, 354. (1081816)

•  Vând câine Lup, 10
luni. Tel. 626792. (1061818),

•  Vând Renault 25 Tur
bo Diesel, an fabricaţie 
1985 vamă act itat , ne- 
înmatriculat. Tel. 627927.

(1061817) ;
•  Vând maşină spălat

automată, import. Tei 
622098. (1061815)

•  Vând Fiat Ritmo Die
sel, fabricat în 1987, stare ’ 
bună. Deva, tel. 625707.

(1061812)
•  Vând urgent şi nego- - 

ciabil un apartament în 
Micro , 15, etaj II —
2 200 000 şi un apartament 
bl. 34, etaj 4, ap. 37 —
2 900 000 lei. Tel. 613777. .

(1061811)
•  S.C. Mifa Serv. (cu. 

sediul' în Sîntuhalm) co
mercializează orice piese

* aulo pentru Lada 1200, 1500 
şi Trabant., Tel. 616614.

(1061652/653)
•  Vând Talbot Solara, .

fabricaţie 1984, stare foarte 
bună, preţ negociabil. Tel. 
618192: (1061821)

•  -Vând casă cu etaj şi
grădină în Mânerău. In- . 
formaţii la tel. 619209, după . 
ora 17. (1061117)

•  Cumpăr apartament
două camere. Tel. 619209, 
după ora 17. (1061822)

•  Vând apartament şi
Dacia 1300, apartament în 
Dacia, şi Dacia 1300, con
venabil. Deva, Micro 15, 
bl. P 2/9. (1061830)

•  Vând Oltcit Club 11,
nou (1000 km). Tel. 611448 
sau 614753. , (1061829)'

•  Vând antenă satelit, 
completă şi montare, ief
tin. Tel. 716438. (1062061)

•  Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, etaj 
II, cu gaz, şi lemne pen
tru foc. Informaţii tel. 
721851 sau 723058.'

(1062062)
•  Vând televizoare co

lor Elerom şi Philips, com
bină muzicală Nordmende. 
Tel. 715242. (1062068)

•  Vând căţei Lup, 25 000
bucata, Hunedoara, str. 
Ghioceilor, nr. ’ 5, bloc 
39 B, ap. 9. (1062069)

•  Vând instalaţie sate
lit receiver plus conver- -  
tor, convenabil. Tel. 717280.

(1062071)
•  Vând Dacia 1310 TX,

stare "foarte bună (Ger- . 
mania) şi piese Opel Ka- 
dett. Tel. 742090, ' după 
ora 18. > (1062072)

•  Ofer pentru închiriat
apartament 2 camere; De
va, tel. 615663. (1062067)

•  Pierdut căţel Pechinez
marori, răspunde la nu
mele -Ţuchi. Recompensă 
substanţială. Tel. 613476, 
626698. ’ . (1061800)

•  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Bartha Elena- 
Clâudia. Se declară nul.

(1061828)
•  Ofer de închiriat gar

sonieră. Deva. tel, 623534.
•  Ofer de' închiriat post 

telefonic. Tel. 623542.
(1061795)

•  Ofer de închiriat ga
ra j' pentru spaţiu comer
cial. Deva, str. Carpaţi, 
bloc A, ap. 5, tel. 623379.

(1061772)
•  Schimb apartament 

central din Deva în Arad 
sau Timişbara. Sunaţi de 
duminică, tel. " 622687.

. (1061783)
•Angajăm contabil cu 

experienţă, salarizare deo
sebită. Relaţii 'Orăştie, 
647518, str. 9 Mai, nr. 90.

. : (1061810)
•  Montez şi repar ro

lele. Informaţii tel. 615665, 
după orele 16. (106170)

•  Ofer servicii transport
marfă sau persoane cu 
autoturism proprietate. Tel. 
629992. (1061781)

•  Cu autorizaţia 8444/ 
20. 09. 1993, emisă de Con-, 
siliul Judeţean Hunedoara, 
a luat fiinţă Asociaţia-fa
milială „Tudor“ Deva, "re
prezentată prin Butaş To- 
dosie din Deva, str.'Bmi- 
neseu, bl. C 2/53, având ca 
obiect de activitate trans
port persoane şi mărfuri, 
comercializare produse a-
1 intentare, - produse ’ indus
triale; băuturi răcoritoare, 
materiale de coristra'^ţiif 1

(1061763)
•  Cu autorizaţia 8538/ 

,22. 11. 1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea, in
dependentă reprezentată 
prin Petraşcu Cerasela din 
Haţeg, str. Independenţei, 
nr. 4/30, având ca ^obiect 
de activitate comerciali
zare ţigări, dulciuri, ca
fea şi alte produse alimen
tare, ‘ sucuri, băuturi răco
ritoare şi băuturi alcoo
lice îmbuteliate. (1061767)

•  Consiliul local al co
munei Bulzeştii de Sus 
anunţă închirierea prin li-

-• citaţie publică a unui spa
ţiu format din 2 (două) 
camere situat in clădirea 
fostului consiliu din satul 
Bulzeştii de Jos, precum 
şi â curţii în suprafaţă de 
540 mp. Relaţii suplimen
tare la sediul Consiliului 
local. Licitaţia va avea loc 
în data do 29 decembrie 
1993, ora 10. (1061802)

COMEMORĂRI
•  Cu adâncă tristeţe şi

dUrere în suflete, anunţăm 
că s-au scurs 3 luni de la 
despărţirea de ’ neuitatele 
noastre '

CRINOLINA MUNTEAN 
(CRINUŢA) şî 

VERSAVIA SUCIU
Comemorarea duminică, 

li  decembrie 1993, la 
Roşcani. Familia. (1061809)

•  Intr-o zi de iarnă târ
zie, când nimeni nu se 
aştepta, moartea a răpit-o 
dintre noi pe cea care a 
fost

VASILICA-LIANA
PItEDOI

Parastasul azi, 11 de
cembrie 1993. Odihnească, 
se în pace! (1062070)

•  A trecut un an de la
crimi, dor şi singurătate

de când ne.a părăsit pen
tru totdeauna

RADU AURELI AN 
Parastasul ,-r duminică, 

12 decembrie, ora 12, la 
Biserica „Sf. Nicoîae" /De
va/

Dumnezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească! 

fam ilia (1061405)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţul 
Au: el, fiul Ionică, fi
icele Ileana şi A i c- 
lia, ginerele Ionel 
anunţă împlinirea a 
6 săptămâni de când 
a plecat pe' drumul 
fără întoarcere draga 
şi inegalabila noastră

MARIA ACHIMEŢ
Parastasul de po

menire azi, 11 decem
brie ’93, la Biserica 
Ortodoxă, din str. Li
bertăţii; Deva. Dum
nezeu să-i odihnească 
în- pace • sufletul - ei 
bun. (1061714)

•  Neşterse amintiri 
şi îndurerate gânduri 
însoţesc scurgerea ce
lor 6 săptămâni şi, 
respectiv, un an de la 
incredibila, şi dure
roasa despărţire dc

f scOfripti noştri jpărinţi
ANA şi AUREL 

MIHAILA
' in vârstă de 47 şi 

respectiv 52 ani.
Lacrimile noastre şi 

florile să vă vegheze 
mormântul. Cât aţi 
trăit v-am iubit/cât 
vom trăi vă vom 
plânge. Fetele, ’ gine- ! 
rele şi nepoata.

(1061720)

•  Au trecut 6 săp
tămâni şi, respecţi v, 
un an şi jumătate de 
când ne-au părăsit 
pentru totdeauna sora

ANA
şi cumnatul *

AUREL NEHIĂILÂ -
Vă vom plânge toată 

viaţa. Sora Elena, cum
natul Nelu şi nepoţii 
■Alin şi Marius. Dum
nezeu să vă dea o- 
dihnă veşnică!

(10G1722)

•  Colegele de la 
Magazinul 22 Deva 
reamintesc tuturor ce
lor care au cunoscut-o 
pe buna lor colegă

LILIANA
că au trecut 2 ani de 
la incredibila şi ne

dreapta despărţire. Să-i 
fie ţărâna uşoară!

(1061736)

•  Cu adâncă durere 
familia Bota Nicolae şi 
rudele apropiate a- 
nunţă comemorarea a 
şase săptămâni de la 
decesul celei care a 
fost

ELENA BOTA
Comemorarea va avea 
loc în satul Lunca, 
duminică, 12 decem- 

.brie 1993. (1061835)

S.C. MAGIKA -  1MPEX S.R.L. BRAŞOV 

PROGRAMUL PLAJILOR fol CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V I T A L I S
•  sâmbătă, 11 decembrie — chitanţele 

nr. 4412—4441.
. •  luni, i:t decembrie — chitanţele nr.
4442—4510.

#  marţi, 14 decembrie — chitanţele nr. 
4511—4527.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura** 
din Haţeg.

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

EN-GROS Şl EN-DETAILLE, Ia cele mai 
mici preţuri:

#  televizoare color NEI — 90 programe, 
telecomandă, garanţie 3 ani;

#  congelatoare şi frigidere Arctic;
#  maşini de spălat;
#  boilere electrice şi alte produse electro-

casnice. (1061966)
_________>___________________ ._______ __________  »

S.C. UNIVERSAL
Vinde prin magazinul situat în Dacia la 

parterul blocului, turti aragaze, maşini de* spă
lat automate, frigidere* şi congelatoare Ia cele 
mai avantajoase preţuri; mi< «■obtr- \  bus 9 
locuri şi piese dc schimb. Informaţii tel. 627328. 
;/ ' ’ ' ' .' -.....  . ’ ' . (CEC)

COOPERATIVA „ARTA' MODEI** DEVA . 
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

şi tarifelor la prestări de servicii în coafură, 
manichiură — pedichiură şi cosmetică.

Lista cu preţurile şi tarifele se află afişată 
la sediul Cooperativei din Deva, str. Kogălni- 
ceanu, nr. 10 şi la sediul secţiei din Deva, str.: 
Andrei Mureşanu, bloc coafură „Intim**,

,(1061993)

£ a  A ta d !  £ a  A ta d l

CÂŞTIGURI MARI LA
S H B H

S A B A  a c o f d ă  c â ş  i i a u i  i:
I AUTOTURISM NOI OLTTlT

• I TV COLOR
• I FRIGIDER

Au mai rămas 11 zile până la TOM
BOLA SÂBA, din 22 decembrie 1993.

Regulament:
loji care se înscriu la circuitul dc întrajutorare, indife

rent de suma depuşi ţi varianta tolicitatâ participi la 
tragerea la sorţi pentru cele 3 prunii ce Ic acord* SABA. 

Tragerea va avea loc-Sn daifita de t l  decembrie 1993 pe
baza numerelor de cbitanţi fn mod public.

Circuitul de întrajutorare SABA 
liiţ dup* uimitorul sistem:
1. ‘ VARJA'NTA 1 -  se depun sui 

lei, iar după 60 zile se câştiga de 4 ori sinna depus*
2. VARIANTA II - se depun sume intre 2S.000 tei

ui de intrai 
scdiij dup* uimitorul 

I: VARIANTA

continui înscrierile la 
sistem: ■ “

- se depun sume Intre 25.000 - 500.000

500.000 lei, iar dup* 90 de zile calendaristice se câştig* de 8 
ori suma debusâ.

3. VAR/aNŢA III - se depun sume intre 25.000 Ici •
500.000 lei, iar dup* 120 zile calendaristice se obţine de 12 
ori suma depus*. La toate variantele se percepe un comision 
de 6% din suma depusă.

ATENŢIE: Toţi cei care s-au înscris pin* în prezent ji 
ceilalţi care depun sume la CIRCUITUL DE 
ÎNTRAJUTORARE SABA pin* în data de 23 decembrie 
1993 particip* la tombolă.

Tombola nu afecteazi premierile de-la variantele la care 
s-au înscris. ^

SABA v* aşteaptă zilnic, intre orele 8,00-20.00. sambitâ 
si duminică între orele 10,00-17,00, la sediul său din Aradul 
Nou, Calea Timiţorii (vizavi de CEC).
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