
Nemulţumiri, proteste, slujba de 

pomenire, depuneri-de coroane...
TIMIŞOARA. Dc la 

trimisul nostru special.
încheiam ieri relatarea 

noastră de la Timişoara 
cu mitingul organizat de 
„Caţtel Alfa" şi alte or. 
ganizaţii în. Piaţa Victo
r i i  Iată câteva elemen
te  legate de această ac
ţiune.. In primul rând 
&Qtul.cS sat desfăşurat 
sub o ploaie continuă, 
ceeţşce a făcut ca numă
rul participanţilor să fie 
ncq^eptat de mic. Fără a 
eşpgera, credem că for
ţele de ordine au depă
şit numărul adevăraţilor 
participanţi la miting. 
Dincdo de toate acestea, 
din balconul Operei din

Timişoara, de acolo tie 
■Unde in urm ă cu patru 
ani s-au auzit îndem nuri 
spre idealurile libertăţii,

manifestările de ieri, 17 
decembrie a.c., ce au a. 
vut loc în Oraşul grou 
al Revolut iei Române.

LA PATRU ANI DE LA REVOLUŢIA 
DIN DECEMBRIE '89

acum s-au strigat- tn 
principal loztftcl aribipre. 
zidenţiale şl antiguver
namentale, precum Şi de 
alte nuanţe, ele rele
vând,' în ' esenţă, nemul
ţumirile mitingişţilor fa
ţă de actuala situaţie po
litică şi economică din 
ţară.

Să trecem acum la

Ele au debutat cu dez
velirea a încă două mo
numente închinate mar
tirilor Timişoarei. Unul 
în „Calea Lipovei", iar 
cel de al doilea pe Bdul 
Take Ionescu.

La ora 12,' la Catedra
la Metropolitană s-a o. 
ficiat un Te-Deum, după 
care, la „Crucea Martiri-

lor“ din Piaţa Victoriei, 
s-du depus coroane de 
fiori. A urmat un marş 
spre Cimitişul Eroilor, - 
depunându-se şi aici co
roane de flori. '

Un concert „Recviem" 
dedicat martirilor revo
luţiei: şi oferit de Filar
monica Danatul a înche
iat manifestările d in . 17 
decembrie de la Timi
şoara, hotărâtă, de alt
fel, ca. zi de doliu. > 

Detalii şi alte elemen
te despre acţiunile de 
la Timişoara in această 
perioadă — în riumerele 
următoare ale ziarului 
nostru. !
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Ş e d in ţa  C tm stttuk ii ^ t â e ţ e a n
Miepcjirj, 15 decembrie, 

a aVui loc, ultima întâlnire 
ordinară pe anul 1993 a 
consilierilor > Consiliului ju-- 
deţeşan Hunedoara.
- Pe -ordinea de t i  a  şe- 
dinţei.^u fost iniţial patru 
puncte,; respectiv „Proiect 
de hotărâre privind recti- 
ficareal>ugetului.pe anul 
1993?,~^Ri»iect de. hotărâre 
privind. constituirea cor
pului de gardţeni. publici 
şi numirea şefului carpu
lui",- „Proiect de hotărâre 
privind adoptarea Urror mă
suri privind protecţia me
diului", ‘ „Proiectr de hotă
râre privind transmiterea 
fără plată a unor mijloace 
fixe sau obiecte de inven
tar în proprietatea unor u. 
nităţi bugetare*. - ;

Punctai privind • 'Măsuri 
pentru .protecţia mediului 
a fost scos de pe ordinea 
de zi, comisia de specia
litate a ‘consiliului r nere- 
u ş in d s ă s e  întrunească 
pentru elaborarea materia
lelor ce trebuiau supuse 

. dezbaterii. _
Ş tiin ţa  a 'debutat cu un 

punct - nemclus pe ordinea 
de dâr aflat la sufletul 
fiecărui român, acum când- 
vieţile unor patrioţi ro
mâni sunt ameninţate cu

Pact politic
Duminică, 19 decem

brie su^rora  12, va a- 
ren lac ia  asnffteatrul 
de la  Sartaiaecctusa 
semnarea- «Bcădaă - 'de 
d f t a ţ i  l d r e  formaţiu- 

pMRke ca rtpre- 
w s fd c  parlamentară 
rJOJUL şi P.DAJL, 
copstttniodtt-se astfel 
Bfocub Ualtăţii Naţio
nale. (D.G.).

.nefipîţa. Consiliul a. âpre- 
: bat ;în imanimRate, la- pro- 
,• jainerea ~dlui Ckwtel Alic, 

- preşedintele ca* isSiuiiii, te x - 
. litL şn d  -geclâcaţM, jprptest 

fa legătură, cu sentinţa iţe- 
j i l i  dicţjrtă' la . Tlraspol, 

’■ ^români, 
pen&tT vina de a-şffi âfjrr 
iuatcu  vehemenţă aparte- 

... aanţaJa naţiunea şi popo. 
ral român. Sra  făcut şi 
adoptat ţcrapi#şH^' 'ca de* 

,, elaraţia-prdtest sa fie a- 
, dresată orgâăismelor euro- 
.pene cu cârd judeţul nos. 
 ̂ţru se află în legăturii prin 

" ARE (Adunarea Regiunilor 
Europei), dar şi dnei Cai- 

; terine Lalumiere şi dlui 
preşedinte - Mitterrahd — 
care &  intervenit personal 

' direct şi deosebit de efi
cient în cazul Vuk Draş- 

, eovic pentru eliberarea din 
închisoare.

In problemele supuse 
dezbaterii consiliului s-au 
adoptat hotărâri corespun. 
zătoare incluzând şi amen
damentele rezultate din 
dezbateri.

Hotărârea privind înfiin
ţarea corpului gardienilor 
p u b l i c i a  fost aprobată, 
fără partea referitoare la 
numirea şefului corpului.
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CUPA „START *91“
LA FOTBAL

In zilele de 22 şi 23 
decembrie a.c. va avea 
loc în Sală Sporturilor 
din Deva Cupa „START 
’91“ la fotbal, la care 
participă copii, pe două 
categorii de vârstă, de 
kt echipe din Bucureşti, 
Sibiu,' Mediaş, Hunedoa
ra, Brad şi Deva. (S.0.).

$»" pflmwobwe...)

' .„  Desen de CONSTANTIN GAVRILA

lupta sindicală se ascute
Trăim vremuri grelie. Probabil că nici nu pu- 

*teau fi altfel într-un timp atât de scurt de la revo
luţia din decembrie 1989. Dar, parcă chiar la 
atâtea nevoi şi privaţiuni nu rie.am fi aşteptat. Nu 
se poate pune la îndoială că cele trei guverne post- 
decembriste au făcut ce au putut. Şi au putut pu
ţin. Au lăsat să se distrugă şi să se înstrăineze va
lori-importante, pe de o parte au proclamat reforma,^ 
iar pe de alta i-au pus frâne, au menţinut în. func- i 
ţitfne structuri ruginite şi in posturi "persoane ineom. î 
petente, închistate în gândire, fără spirit de iniţia-l 
tivă şi curaj, n-au promovat operativ legile cele ţ 
mai necesare pentru perioada de tranziţie pe care i 
ne-am însfcris, nu au fost în stare să controleze! 
fenomenele grave cu care se confruntă ţara : co- ) 
rupţia, preţurile, inflaţia, sărăcia, ilegalitatea.

Ca puternică forţă socială — deşi unii le acuză ; 
de partizânat politic —, sindicatele âu receptat la 
întreaga dimensiune aceste stări de lucruri şi au a-  ̂
tenţionat nu o dată puterea despre gra vitatea lor. i 
cerând să se adopte măsuri corespunzătoare. Guver. 7 
nele nu au prea luat în seamă aceste voci, cum nu V 
le iau nici acum, acuzându-le că ar face jocul opo- 4 
ziţiei, ceea ce adânceşte şi mai mult nemulţumirea 7 
grupărilor sindicale. J

Făcând uz de statistici ■ seci, acuzând dU'ieuliâ- ţ 
ţile inerente tranziţiei, mai făcând câte o indexare i 
ori acordând compensări simbolice — în raport eu ) 
preţurile aberante şi cu agravarea sărăciei —, gu- 1 
vernanţii de azi se consideră absolviţi de răspunde- i 
rilâ pe care la au în aşezarea ţării pe un făgaş nor- 4 
mal. i

Dar sindicatele nu pot fi duse cu vorba. Marea J 
masă a celor care muncesc din greu pentru câteva ţ  
zeci de mii de lei nu poate fi înşelată cu promi-A 

.siuni deşarte. După cum nu pot fi mulţumite câte—? 
goriile cele mai defavorizate — pensionarii, studen- I 
ţii, şomerii, handicapaţii — pentru care resursele de  ̂
trai sunt şi mai reduse. Aşa se face că, în ultima * 
perioadă, valul nemulţumirilor sindicale a-cunoscut-J 
cote fără precedent. Puternica şi impetuoasă con- \ 
federaţie sindicală „CNSLR — Frăţia* şi-a dat’mâna-1 
cu Cartelul „Alfa" şi cu Blocul Naţional Sindical, / ’ 
organizând ample mitinguri şi marşuri de protest. » - 
greve de avertisment, alte forme ale luptei sindicaic.  ̂
N-au stat deoparte nici ceferiştii, nici studenţii. ni«h ţ 
cadrele didactice şi medicale, care, îritr-o Voinţă 
unanimă şi-au strigat durerea şi nesiguranţă zilei de > 
mâine, concluzionând, în mânia lor generală, ca o |  
singură şi supremă revendicare : demisia guvernului t « 

Nu ştim. dacă nu este aici şi oarecare iz politic. ? 
Nu ştim dacă chiar. .toate dorinţele sindicatelor suni 1 
obiective şi posibil de înfăptuit pe termen scurt. |  
Nu ştim dacă schimbarea guvernului este soluţia cea l 
mai potrivită la această oră. Cert este însă că pre- ! 
mierul Nicolae Văcăroiu şi membrii cabinetului său V 
au obligaţia şi datBria 4ă plece urechea la vocile t  
sindicale, la necazurile oamenilor. . Să arunce peste': 
bord orgoliile şi patima legării de fotolii, să gân- I 
dească lucid şi să acţioneze operativ în spiritul strict |  
al dreptăţii şi al legilor, al prerogativelor pe care 4 
le au pentru cauza naţiunii. Pentru că intrarea (în ? 
Consiliul Europei, acordarea clauzei naţiunii celei » 
mai favorizate, acordul cu FMI — câştiguri Ihdubi- ţ  
tabile ale ţării în ultima vreme ' nu înseamnă în < 
nici un fel că ne; pptem culca pe lauri, că tot bi- J 
nele va veni de la sine'. Dimpotrivă, avem de înfăp- ţ  
tuit multe pentru ■ a dovedi că ceea ce am obţStiut 4 
putem menţine şi dezvolta. )

Iar glasul opiniei publice trebuie măi ales ascul- ţ 
tat şi respectat. Altfel, sindicatele vor ieşi iar în /  
stradă, — cum au şi anunţat de fapt —, croindu-şi I 
revendicări printre nămeţi şi valuri dc frig. Guver- \  
nul nti are voie să mai facă ureche surdă la dure-4 
rile oamenilor. Iar, la rândul lor, sindicatele să în-? 
ţeleagă şi Să-i determine pe toţi membrii lor . să » 
priceapă că tranziţia este dureroasă şi că trebuie ţ 
să o suportăm cti toţii. , - , ţ
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DUMITRU G1IEONRA

El:

UNA PE ZI
Unde- ai fost du

minică scara? 
Ea: — Eu? Na
rat!... *

adevă-

„CÂLUŞERUL
TRANSILVĂNEAN"

In zilele de 18—19 de
cembrie a.c., la Dîncu 
Mare şi Orăştie are loc 
ediţia a 25-a â  Festiva
lului concurs interjude- 
ţean „Căluşerul tran
silvănean", fa care par
ticipă cele mai valoroa
se formaţii din judeţul 
nostru şi din întreaga 
Transilvanie. - '

In cadrul festivalului, 
ca manifestare distinctă, 
se înscrie, sărbătorirea* 
sâmbătă, ora .18, la 
Dineu Mare, a 100 ani de 
activitate neîntreruptă a

i /m s -i U  d f .  l ă j i l â j n â j t â

cetelor căluşereşti de pe 
raza comunei Mărtineşti.

întrecerea propriu-zisă 
se desfăşoară duminică, 
ora 10, la Casa de Cul
tură Orăştie, după o pa
radă a portului popu
lar. (M. B.).

„V-ADUCEM c o l in d a  
NOASTRA"

Marţi, 21 decembrie 
a.c., la Deva, are loc un 
amplu spectacol purtând 
genericul „V-aducem co

linda noastră", organizat 
de Televiziunea Româ
nă, inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură şi 
Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare. Am
pla manifestare este con
cepută şi prezentată de 
dna : Marioarâ Murăres- 
cu.

SECRETARUL 
GENERAL AL Î.O.V., 

LA DEVA
Cu prilejul adunării 

generale a membrilor Sec

ţiei Naţionale Deva —; 
România a Asociaţiei 
Mondiale de Folclor se' 
va afla la Deva dl Ale' 
xandr Veigel, secreta-' 
ral general ai I.O.V. Dis
tinsul oaspete austriac 
vine pentru a doua oa-' 
ră în judeţul nostru 
spre ax participa la reu
niunea folcloriştilor ro
mâni, dar şi pentru a 
participa Ia cea de a 25-a 
ediţie a Festivalului „Că
luşerul transilvănean". 
Adunarea generală a fol
cloriştilor -are loc azi, 
18 decembrie a.c., la sala 
mică, a Casei de Cultură' 
din Deva.. (M, B.). -
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Dacă vrei, poţi...
In deplin acord eu a- 

ceastă deviză, dl. ing. Ioan 
Horvaţ, directorul S.C. 
„Agrosim" S.A. Simeria, 
aprecia ca favorabile re
zultatele economico-finan- 
ciare din anul 1993, pro
fitul fiind In substanţial 
progres de la an la an 
după 1990. Suportul real 
al profitului 11 reprezintă 
eforturile consiliului de-ad
ministraţie,. al fermierilor 
în mod deosebit, precum 
şi al tuturor salariaţilor 
pentru a obţine producţii 
superioare la culturile de 
hamei, cereale, legume şi 
cartofi, în zootehnie şi pisci
cultura. Un aport esenţial 
la realizarea profitului l-au 
avut îndeosebi cele două 
ferme specializate în pro
ducţia de hamei, fermele 
vegetale din Hăşdat si 
Peştiş, precum şi ferma 
legumicolă din Simeria 
Veche. '

Departe de a fi un adept 
al unor structuri şi forme 
depăşite de organizare a 
agriculturii, dl director 
ne-a demonstrat cu argu
mente cât se poate de con
vingătoare ce înseamnă a 
lucra pământul comasat în 
tarlale mari, unde meca
nizarea, chimizarea şi iri
gaţiile pot să-şi spună cu
vântul. In condiţiile mai 
puţin favorabile din 1993, 
producţia medie de 3500 
kg grâu la ha este de 
apreciat De asemenea, la 
lapte s^au obţinut în me
die, 3200 1 lapte de Ia 
fiecare vacă, ferma din 
Aurel Vlaicu depăşind 
3700 1. In ciuda diminuării 
suprafeţelor de teren, fer
mele lucrează anual circa 
2000 ha ale acţionarilor şi 
asociaţilor. O mare pier
dere o reprezintă înjumă- 
tăţirea efectivului de bo
vine, care acum cuprinde 
1900 capete, deoarece s-a 
diminuat considerabil su
prafaţa afectată bazei fu
rajere. Cu toate acestea, 
stocul de nutreţuri aco
peră necesarul, substituirea

fibroaselor făcându-se cu 
amestecuri de ciocălăi şi 
borhot de bere adus şi 
din judeţele limitrofe.

Că se ppate lucra cu 
mult spor, o dovedeşte şi 
modul cum s-a pregătit 
recolta anului 1994. Grâul 
s-a însămânţat pe 755 ha 
(lucrarea fiind încheiată 
până la 25 octombrie — 
n.n.), iar orzul pe 58 ha, 
toate suprafeţele fiind fer
tilizate cu îngrăşăminte 
complexe. Un fapt ce me
rită o subliniere aparte 
este realizarea arăturilor 
pe toate suprafeţele desti
nate însămânţărilor de 
primăvară. In acelaşi timp 
s-au făcut fertilizări, care 
vor continua cu o formaţie 
special constituită în a- 
cest scop, cu îngrăşăminte 
organice la culturile de 
hamei, legume, cartofi, po
rumb şi sfeclău

In paralel există preocu
pare pentru ca tractoarele 
şi maşinile agricole să fie 
revizuite şi reparate cu 
.toată grija, deşi costurile 
determinate de preţul pie- 

1 selor de schimb şi al ma
terialelor fabricate de in
dustrie întrec orice limite. 
Situaţia financiară a so
cietăţii, deşi rezultatele de 
producţie sunt apreciabile, 
nu este scutită de bloca
jul financiar, sumele ne
încasate pentru produsele 
livrate unor beneficiari în
sumând mai multe zeci 
de milioane de lei, ceea 
ce afectează negativ deru
larea normală a procesului 
de producţie.

Depăşind greutăţile de 
tot felul cu care mai sunt 
confruntaţi, credinţa sala
riaţilor de la S.C. „Agro- 
sim“ S.A. Simeria este că 
anul 1994 va fi mai bun 
sub aspectul producţiilor 
şi profitului, pregătirile de 
până acum constituind o 
garanţie în acest sens, ar
gumentele directorului so
cietăţii având acoperire în 
fapte. .

NICOLAE TÎRCOB

SAMBATA,
18 DECEMBRIE

•  Au trecut 351 de zile 
din an ; au mai rămas 14;

•  -f-Sf. Mc. Sebastian 
şi Zoe; Sf. Modest şi 
fior.

•  1874. S-a născut 
RADU D. ROSETTI (m. 
1964), poet, dramaturg şi 
memorialist.

DUMINICA, 
t t  DECEMBRIE

•  1848. A murit EMI. 
LY BRONTE (n. 1818),

Este cazul s-o spunem. 
Cele relatate şi ceţle care 
vor mai fi spuse, res
pectă cronologia faptelor. 
Ne.am gândit câ-i mai 
bine aşa.

' Am ajun» deci în 27 
noiembrie *92. Reintră în 
scenă Daniela Ciocodeicâ, 
şeful serviciului finan
ciar al R.A.H. din Valea 
Jiului Dânsa II anun
ţă  şi pe contabilul şef 
al E.M. Valea de Brazi, 
Victor Răguşiţi), că în 
contul unităţii s-au virat 
25 000 000 lei ca sub
venţii pentru achiziţiona
rea plasei de sârmă. Evi
dent, din această treabă nu 
poate lipsi Presecan. Ur
mează înţelegerea cu di
rectorul Iosif Bocan şi 
cu şeful contabil de Ia 
Valea de Brazi ca cele 
50 de tone de plasă să 
fie procurate de dl pa-

romancieră engleză, au-
toarea cunoscutului ro-

* min : „La răscruce do
vânturi".

•  1968. . A murit XI- 
B^RTIJ BREDICEANU (n. 
1877), compozitor român. 
A compus muzică de tea
tru, muzică de cameră, 
a făcut culegeri de fol
clor. 'V:

LUNI.
20 DECEMBRIE

e Sf. Ignatie Teoforul 
(Ignatul).

•  1958. A murit CON
STANTIN BRAILOIU (n. 
1893), scriitor român.

Blocaj şi speranţă t

’:i . *-» Die director general, 
poate este prematur să 
aruncăm 6 privire asupra 
a ceea ce a însemnat a . 
nul 1993 pentru S. G. 
„REMPES" S.A. Deva. To
tuşi, v-am ruga să faceţi 
câteva consideraţii fia a- 
cest sens.

— Anul 1993 a fost 
bun, în general. Ce ne-am 
propus s-a realizat tn 
mare parte, desigur, cu 
unele excepţii- Secţia de 
baza — turnătoria — a fost 
acoperită tot anul cu co
menzi, încât nu am reuşit 
să onorăm toate contrac
tele. Problema cea mai 
dificilă pentru noi rămâne 
însă blocajul economic şi 
financiar, nefiind bani, 
n-am putut realiza o a- 
provizionare promptă. Fir
ma are de încasat in pre
zent 341 milioane de lei, 
iar de plată 19 milioane 
de lei, fapt care spune to
tuşi ceva. Din-păcate fur
nizorii noştri — „Feroalia- 
je“ Tulcea, „Electrozi" Ti- 
tu şi Slatina —, nu discu
tă decât cu leul jos.

Secţia de reparaţii a 
fost, în general, acoperi
tă cu comenzi, cu excep
ţia confecţiilor metalice, 
unde s-a redus .simţitor 
producţia, datorită faptu
lui că beneficiarii noştri 
nu mai lucrează la capa

citate. Secţia electrome
canică a fost mai puţin 
acoperită — plase de sâr
mă, verificări metrologi. 
ce şi partea de uzinare. Cu 
toate greutăţile pe care 
le-am avut, în ultimele 
luhi salariul mediu brut 
a fost între 90 000 şl 117 000

alte activităţi?
— Ne-am reorientat pro

ducţia datoriţă reducerii 
activităţilor în minerit In 
acest an, . 70 la sută din 

. producţie a reprezentat-o 
partea de minerit, iar 30 
la sută — prestaţii pentru 
unităţi din afara secto.

Discuţie cu dl ing. CONSTANTIN PIEPTĂN, 
director general la S.C. „REMPES" S-A. Deva

de lei pe salariat
— Ştim că in multe u- 

nităţi au fost reduceri de 
personal. Care este situa
ţia ia dvs. ?

— La începutul anului 
' am avut 865 de salariaţi,

iar acum 757. Deci, per
sonalul s-a redus cu a- 
proximativ 100 de oa
meni. Aici, însă, intră şi 
pensionările, plecările în 
armată, lichidările la zi, 
nu numai şomaj. In luna 
februarie am avut o dis
ponibilizare de personal de 
la 838 ia 770 salariaţi, 
fiind, de altfel, singura în 
acest. an. Motivul: lipsa 
de comenzi.

—- Unitatea a fost pro
iectată pentru activităţi 
specifice mineritului. S-a 
rămas strict in acest seg
ment sau, datorită împre
jurărilor, s-a  trecut şi la

#— w—-—*

rului minier.
— Ce se prefigurează 

pentru perioada următoa
re?

— După solicitările pe 
care le avem, ar trebui 
să ne acoperim capacita
tea la turnătorie şi par
ţial la secţiile de repa
raţii şi electromecanică. 
Important- este să câşti
găm _ licitaţiile la care 
vom participa în perioada 
următoare.

— Discutând despre ca
pacităţi. care este situaţia 
dintre cea proiectată şi
cea realizată ?

— Turnătoria este pro
iectată la 8000 de tone, 
iar cea pe care o realizăm 
în prezent este de 2400 
tone. Nu s-au putut rea
liza comenzi la nivelul ca
pacităţii proiectate, - care 
este destul de mare din

maj multe considerente: în 
primul rând nu am putut 
aduce specialişti pentru că 
nu le putem oferi locuin
ţe sau datorită inexistent 
ţei Tesurselor financiaro 
pentru procurarea de ma
terii prime şi materiale, 
fenomen legat strict de 
blocajul economico-fînan- 
ciar. ■

— Comparând fizic pro. 
ducţia, cum apreciaţi si
tuaţia din teren?

— Producţia se menţi
ne oarecum constantă. Atât 
în *92 cât şi în ’93.

— Inevitabil, privatiza
rea devine un fenomen 
cotidian. La REMPES De
va există şansa priva
tizării Intr-o ' perspectivă 
imediată ?

— Sunt sectoare unde 
se poate pune problema 
privatizării — secţia e- 
lectromecanică, metrologie, 
împletituri sârmă, bobi
nat motoare —, şi secţii 
unde deocamdată nu avem 
Vreo soluţie. Spre exem
plu, la turnătorie - este 
mai dificil. Capitalul so
cial, • neevaluat, este de 
200 milioane de lei. Or, 
in această situaţie, singura 
soluţie rămâne o colabora
re mixtă cu parteneri 
străini, situaţie rămasă 
doar la fază de discuţii.

CORNEL POENAR

TERMiTELE
Termitele sunt recunoscute pentru excepţionala 

lor vitalitate şi. pentru lăcomia cu care înghit tot ce 
le stă ih drum. La noi, o serie de indivizi caracterL 
taţi prin acelaşi apetit feroce, precum termitele, roru 
ţăie in stânga şi in dreapta tot ceea ce întâlnesc in 
calea lor. Or fi aflat şi ei ce spunea, referitor la bo
găţie, un mare scriitor francez şi anume că ,jtne  ioc 
de orice, chiar de un bun renume“?

li poţi vedea peste tot, pe baronii ţigărilor şi alţi 
seniori ai dughenelor de tot felul. Pe degetele lor 
strălucesc inele de aur, discrete ca nişte reflectoare. 
Iar săracii, ce să facă? Să mănânce „inimi de purice 
şi măruntaie de ţânţar", cum atât de sugestiv se spune 
undeva, in folclorul sud-american ?

Mai zilele trecute, un „mare patron", altfel, creol 
la înfăţişare, spunea cu aplomb: eu sunt bişniţman, 
dom'le!" Câtă dreptate avea! (ANGELICA fLO ARl, 
Călan). *

La Centrul de recuperare, pregătire şi integrare 
socio-profesională din Să cei se acordă cea mai mare 
atenţie ocrotirii sănătăţii internaţilor.

Clopoţel
Dacă spui copil, spui 

clopoţel vibrând la 
adierea sărbătorilor de 
iarnă, la mirosul ver
de, cu iz de munte 
acoperit de zăpezi, al 
brăduţului ce aşteaptă 
înfiorat sosirea lui 
Moş Crăciun In came
ra copilăriei 

Şi vocea copiilor 
este mai pură decât 
vocea vântului bă
tând in calmul văii...

Şi privirea copţilor 
este mai pură decât 
albastrul cerului, de
cât n o rii pufoşi.., : ^

Şi sufletul copiilor' 
, este mai par decât 

raza unei stele intr-o 
noapte calmă...

Durerea unui suflet 
de copil este mai mare 
decât durerea lumii, 
dar dragostea, DRA
GOSTEA pentru el, 
clatină Calea Lactee. 
(ANGELICA FLOARl, 

Călan).

AFACERI TENEBROASE CU SUBVENŢIILE STATULUI

Plasa de sârmă şi milioanele corupţiei (III)
tron. Obţine de la a- 
ceştia comanda şi fila 
CEC de decontare. A- 
cestea nu au decât sem
năturile celor dOi şefi. 
In alb carevasăzică I In 
rest, ce-o da „Necura
tul" ! Iar „Necuratul" 
îl pune în braţele 
lui Presecan pe Simion 
Rus, directorul Băncii 
Comerciale LupenL Prin 
intermediul acestuia, Pre
secan ia legătura cu 
Francisc Appel, patron 
la S.C. „ASCOM" SRL 
Vulcan, căruia li pro
pune să livreze către E.M. 
Valea de Brazi cantita. 
tea de plasă de sârmă 
comandată. Deşi In trea
căt s-â mai spu^ doar

pentru micul serviciu fă
cut, Presecan pretinde
1 0 0 0 0 0 0 0  tn numerar.
Da, dar nu oricum. Se 
angajează ca prin indu
cerea in eroare a celor 
de la E. M. Valea de 
Brazi (prin documentele 
privind cantităţile şi pre
ţurile) să acopere întrea
ga sumă plus ceva be
neficii acolo. Urmează o 
întâlnire la domiciliul 
patronului de la „AS
COM". Nu lipseşte de 
aici un martor de mar
că — dl director al 
Băncii comerciale, venit 
de Ia .Lupeni. Prese
can Q pune pe Appel sfl 
completeze fila CEC doar 
cu suma de 24 996 400

de lei, probabil, suma de 
25 000 000 de lei va a- 
trage atenţia organelor 
de control. In acelaşi 
scop, dnii îşi îmbogăţesc 
gama de activitate. Deci 
in contul milioanelor 
puse In joc se vor livra 
alte mărfuri. Doar ce 
să facă minerii cu plasa 
de sârmă ? Asta doar pe 
hârtie, pentru că bătaia 
mare pentru milioane va 
avea drept obiect totuşi 
plasa de sârmă.

Ei bine, de acum Iih 
colo, imaginaţia li duce 
pe „milionari* şi mai 
departe. Au prins cheag, 
mai ales curaj. Cine-i 
întreabă de sfinfttate ? 
Ea este, bine mersi, care»

Pentru a crea impre
sia că, odată cu efectua
rea plăţii, marfa coman
dată se află la dispoziţia 
E.M. Valea de Brazi, 
Presecan solicită lui Rus 
Simion şi Francisc Appel 
să conceapă şi sâ redac
teze un aşa-zis proces 
verbal .de custodie. Nu o 
sâ ghiciţi niciodată ce
cuprinde acest docu
ment, aşa că o sâ vă
spunem noi. Hârtia a-
testă că cele 50 de tone 
de plasă de sârmă se 
află deja în sediul S.C. 
,ASCOM" SRL şi la
dispoziţia unităţii. Se 
merge şi mai departe, 
adică direct la benefi
ciar, pentru a  se Întoc

mi o notă de recepţie 
fictivă. Se face şi lucrul 
ăsta, deşi contabilul şef 
ştia adevărul. Dispoziţia 
lui către gestionând de
pozitului de materiale 
este c la ră : .întocmeşti 
nota de recepţie. Deşi 
plasa de sârmă era doar 
pe hârtie, Presecan îşi 
pretinde deja partea sa, 
adică cele zece milioane 
de lei. Aşa că, îm
preună cu Francisc Appel 
se duce la Banca Co
mercială din Lupeni, un 
de direetor ştim cine 
este. Cu ajutorul dl ud
director, Appel scoate a- 
ceşti bani în numerar 
şi.i pune în mâna im 
Presecan. Oare cât tro- 
buie să muncească un 
om cinstit pentru a câş
tiga zece milioane de 
lei?

VALENTIN NEAGU
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sc  SIDERURGICA s a 
H U N E D O A R A

Siderurglştil hunedorerd, specialişti de ţi
nută profesională In producerea tontei, a unor 
mărci de oţeluri şi laminate m ult căutate şi 
la export, doresc să fie alături de colegii lor, 
acum când se apropie sărbătorile Crăciunu
lui şl ale Anului Nou 1994, să Închine un pa
har cu vin In cinstea tuturor colegilor din toa
te secţiile societăţii, să le dorească ard m ulţi • 
şl Îmbelşugaţi, lipsiţi de griji ş t greutăţi, via
ţă îndelungată şi multă sănătate 1

Comitetul director are deosebita plăcere 
să adreseze beneficiarilor metalului hunedo- 
rean, partenerilor de afaceri din ţară şi străi
nătate, angajaţilor „Siderurgicei" SJL  Hune
doara, călduroase felicitări şi strămoşeştile u- 
rărl de bine şi fericire, iar după datina stră- r 
bună, „LA MULŢI A N I r

Comitetul director 
Dr. Ing. SILVIU SAMOILESCU,

director general
*~#_*—*—*-

S U C U R S A L A

M Î N i E R A

T01&N& RISCA
T E L I U C

Peste câteva zile de muncă 
rodnică ale anului 1993, mine
rii, ceilalţi, angajaţi de la E.M. 
Ghelari, Sectorul minier Teliuc, 
Atelierul Mecanic şi Autobaza 
Teliuc, E.M. Boiţa — Haţeg, Ex
ploatarea Minieră Ruşchiţa şi 
E.M. Bocşa vor încheia, cu toate 
greutăţile generate de creşterea 
galopantă a preţurilor la energia 
electrică şi la combustibili, un 
an rodnic, dătător de speranţe 
pentru viitor.

Comitetul director doreşte 
•ă adreseze colegilor din toate 
minele, preparaţie şi secţii, co
laboratorilor şi beneficiarilor 
din judeţ şi din ţară urarea fier
binte, «Un suflet. ANI MULŢI
Ş l  f e r ic iţ i, c u  s a n a t a t e
Ş l FERICIRE I Spor la lucru şi 
NOROC BUN I

Comitetul director, 
Geolog VASELE PAVEL, 

director
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Exploatarea minieră 
CO R AN DA -C ERT E ]

Cu. toate greutăţile economice 
generate îndeosebi de creşterea 
aberantă a preţurilor, ortacii 
noştri din subteran, preparato
rii, toţi angajaţii, au izbutit s^-şf 
facă conştiincios datoria iii la
nul ce îl încheiem peste puţin 
timp.

Comitetul director, mulţu
mind tuturor 
loialitatea lor, 
Certejului, 
le urează, in 
rilor Crăciun

or pentru 
mineritul 

!n muncă, 
sărbătp- 

a Anului
Nou 1994, Un călduros şl sin
cer NOROC BUN I, însoţit de 
tradiţionalul

LA MULŢI ANU

Comitetul director,
Ing. NIOOLAE MOGOS 

director

S O C I E T A T E A  C O M E R C I A L A

ICSH
S.A

HUNEDOARA i
„Familia* renumiţilor constructori hunedo- j 

reni, care tn zeci de ani şi-au dovedit măiestria'  
durând mii de apartamente, Însemnate supra- |  
feţe social-edilitaîe, o largă gamă de construc- J 
ţii şi reparaţii in condiţii tehnice deosebite In |  
riderurgie, se pregătesc să întâmpine sărbăto- j  
iile Crăciunului şi ale Anului Nou 1994,1 
eu gândul şi dorinţa de mai bine, de îm- j 
pliniri, de mai mari satisfacţii spirituale şi ma- J 
terîale. J

După o fructuoasă colaborare cu partene-% 
rii noştri din ţară şi străinătate, mulţumiţi d e | 
prestaţia angajaţilor noştri in anul ce îl inche- j 
iem, convinşi că Noul An ne va aduce mult aş- |  
teptatele bucurii şi'satisfacţii. Comitetul direc- î 
tor le adresează harnicilor angajaţi, din toată! 
inima, sănătate, putere de muncă, cât mai fru -} 
moaşe împliniri materiale şi spirituale, noroc J 
şi bunăstare i An Nou fericit! |

Comitetul director, 
Ing. DORU GAIŢA, 

direetor general
I

V E Ţ E L

i

Folosim rit bucurie una din
tre rarele ocazii ale cumpenei 
anilor 1993 — 1994, ale sfântu
lui Crăciun şi ale mult aştep
tatului AN NOU, pentru a a- 
dresa angajaţilor minei Veţel. 
sectorului Vorţa, preparatorilor, 
funcţionalilor, colaboratorilor si 
beneficiarilor noştri, urările cai- 
de, din' suflet, de schimbare in 
bine in anul care vine —, 
multe şi trainice urări de bine, 
sănătate şl fericire t 

Mult noroc, La mulţi a n i!

COMITETUL DIRECTOR 
AL E. M. VEŢEL 

Ing. IOAN TROSAN, 
director

— W W W W W W M W W M W VW W W

VWWWWWUWUWWAWWWWWVW1

ELECTKOCENTBALE 
HAŢEG

Se apropie sărbătorile Cră
ciunului şi ale Anului Nou, 
minunat prilej pentru Comite
lu i director de a felicita pe toţi 
angajaţii săi, colaboratorii şi 
beneficiara filialei noastre şi să 
le transmită urări de multă să
nătate, să aibă parte în Noul 
Ân de mai multe împliniri şi 
satisfacţii, de bucurii. Tuturor 
celor ce se află la datorie în 
Uzina Retezat, secţiile "de ex
ploatare şi reparaţii, in labora
toare, personalului tehnic şi ad- 
ministrativ-financiar le dorim 
tradiţionalul „La mulţi ani 1“ 

Comitetul director, 
ing MIRCEA TEODOR 

director
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S o c ie ta te a  C o m e rc ia lă ro'<

Societatea Comercială ,rM A R M OS I M“ 
toţi salariaţii, au to a te , motivele să întâmpine •  
ANUL NOU 1994 cu speranţe înnoite, că munca* 
lor rodnică, la un ridicat nivel^ calitativ, demonstrate în * 
anul ce îl încheiem, vor aduce noi beneficiari în ţară J  
şi în Europa — acolo unde gama variată şi de calitate •  
superioară a marmurei a câştigat un bun renume, o piaţă •  
tot mai deschisă tuturor celor ce iubesc frumosul, mo- * 
demuL y"; §

Cu cele mai alese şi curate gânduri, Consiliul de ad- •  
ministraţie adresează deopotrivă angajaţilor, colaboratori- •  
lor, partenerilor, ani mulţi şi fericiţi, conlucrare tot mai Â 
fructuoasă! LA MULŢI A N I! :* «

v r Consiliul de administraţie,
Ec. IOAN HAŢEG AN, J

director general 5

A JUDEŢULUI | 
HUNEDOARA j

I
Cu speranţa că anu l care v in e  — 1994 — va t i  m ai £ 

bun, prosper, că re form a în  sistem ul m edico-san itar va  |  
l i  în  ben e tic iu l om u lu i sănătos sau bo lnav, că vom  îm - |  
bună tă ţi ca lita tea  asistenţe i m edicale, urăm  în  p ragu l § 
să rbă to rilo r C răc iunu lu i sfânt ş i a l A N U L U I N O U , în- f  
tre g u lu i corp  m edical, persona lu lu i d in  sp ita le, p o lic l i- |  
n ic i ş i s ta ţiile  de salvare, un A n  N ou bun, m ai p lin  de ■  
succese ş i bucu rii, tu tu ro r ce tă ţen ilo r m u ltă  sănătate şl I  
putere de muncă, izbândă în  v ia ţă . J

j A N I  M U L Ţ I F E R IC IŢ I!

I :'.' D irecto r.
D®ctor ALEXANDRU POPA

II
I
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Din lum ea largat
Corupţie în spaţiul cosmic

NASA, agenţia zboruri
lor spaţ * r una dintre 
cel» maî romantice insti
tuţii din SUA, a fost co
ruptă, favorizând o serie 
de furnizori în schimbul 
unor mituiri grase ! Scan
dalul, demonstrându-ne 
cât de departe se întin
sese corupţia*în Agenţia 
spaţială americană în 

. chiar zilele de glorie ale 
acesteia, a fost dezvăluit 
joi,, 2 decembrie a.c., de 
posturile do radio şi te
leviziune din Houston, Te
xas, ştirile fiind imediat 
preluate de postul naţio
nal NBC. Probele acestor 
afaceri ilicite -au fost 
descoperite de poliţia a- 
merîcană (Federal Bureau 
of Investigation) care s-a 
folosit pentru aceasta de 
un agent propriu traves
tit în bussinessman.

Impactul dezvăluirilor a 
fdst colosal şî imediat, de
terminând intervenţia pu
blică a. chiar preşedinte
lui Clinton care a con
firmat că se află în curs 
de anchetă oficială şi că 
în final s-ar putea ca di- 
îţiehtiunile scandalului să 
depăşească estimările i- 
niţiale. La rândul lor, re
prezentanţii FBI au de
clarat că este cea mai 
mare anchetă de corupţie, 
intr-o instituţie guverna
mentală din ultimii două
zeci de ani, lista celor 
implicaţi fiind nu numai, 
lungă, ci şi plină de pre

zenţe surprinzătoare (un 
astronaut — numele nu 
i-a fost dezvăluit' —, ma
nagerul tehnic al NASA, 
două mari firme aerospa- 
ţiale, importanţi lobişti 
din Washington). Cheia 

V A V A m w .V . '.W Z , '
NASA

ANCHETATA d e  
FBI

V M M W M A W M M W W
anchetei o constituie de
poziţiile unui funcţionar
— dintre cei mituiţi — 
care a acceptat să cola
boreze cu justiţia.

Investigaţiile au înce
put în urmă cu un an şi 
au avut o desfăşurare in- 

■ spirată parcă dintr-un ro
man poliţist, numele ei 
de cod fiind semnificativ 
în acest sens: „Operaţiu
nea lovitura trăsnetului1*.'

Agenţii federali şi-au 
ţesut fără grabă dar qu 
temeinicie plasa —- ţinând 
seama de mediul cu to
tul neobişnuit în care 
trebuiau să lucreze, prin
tre savanţi, tehnicieni de 
înaltă clasă, cosmonauţi, 
reprezentanţi ai indus
triilor ainericane de vârf
— dar în cele din urmă 
rezultatele au început ‘ să 
apară...

Principalul agent a reu
şit să se infiltreze în 
postura unui bogat om 
de afaceri interesat să 
facă să fie „experimen

tat;* pe o navă spaţială 
un nou instrument medi
cal fabricat de una din 
societăţile sale o insta
laţie capabilă să vinde
ce calculii renali fără a 
fi nevoie să se recurgă 
la intervenţia chirurgica
lă. Includerea instrumen
tului între cele supuse 
experimentării în tim
pul .unui zbor cosmic l-ar 
fi lansat fără îndoieli — 
aşa cum se' întâmplă în
totdeauna — în lumea 
medicală. In schimbul u- 
nor substanţiale bacşl-.
şuri „industriaşul* a reu
şit să obţină ceea ce do
rea, ba chiar mai mult 
decât a tâ t : maşinăria du
să în spaţiu nu a fost alt
ceva decât o imitaţie de 
carton, dar ea a fost de
clarată ' ca perfect func
ţională. Certificarea aces
tui fals de anvergură a 
fost făcută de însuşi di
rectorul tehnic al NASA 
şl, după primele rezulta
te ale anchetei, procedeul 
a fost din plin folosit şi 
cu alte „instrumente".

Oricum, cercetările con
tinuă şi chiar dacă noul 
director al NASA, Paul 
Weitz (în funcţie din sep
tembrie trecut) şi purtă
torul de, cuvânt al agen
ţiei, Doug Ward, au în
cercat în declaraţiile lor 
să iredupă <-dimenşiunile 
scandalului; e de aşteptat, 
ca vii torul să aducă în
că surprize.

p r e m ie r a

p r e z id e n ţ ia l a

Regizorul Steven 
Spielberg, autorul u- 
nora dintre cele mai 

. mari succese ale cine
matografiei — „E.T.“,
„Jurassic Park" — a 
prezentat preşedintelui 
Clinton şi soţiei acestu
ia, în avanpremieră ab
solută, pe 30 noiembrie 
a.c., noul său film,- 
„Schindler’s list“ („Lis
ta lui Schindler"). In
spirat din realităţile ho
locaustului din timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial, .filmul lui 
Spielberg durează trei 
mo, este realizat în alb- 
negru. şi povesteşte is
toria lui Schindler, un 
industriaş german care 
a salvat viaţa a peste 
1300 de evrei sustră- 
gându-i camerelor de 
gazare naziste. Inter
preţii’ rolurilor princi
pale sdnt Tiam  Nceson 
şi Ben Kingsley. La 
sfârşitul proiecţiei atât 
Bill cât şi Hillary Clin
ton s-au declarat pro
fund, emoţionaţi de in
tensitatea cu care Spiel
berg a reuşit să recon
stituie un moment deo
potrivă atroce, dar şi de 
profundă solidaritate u- 
manâ al istoriei acestui 
secol.
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METROUL

FANTOMA *
{ Teroare pe 2 decem- 
} brie pentru cei vreo su- 
* tă cincizeci de pasageri 
\ aflaţi -intr-o garnitură 
i a metroului londonez: 
' s-au trezit într-un tren 
\ care goneşte nebuneşte, 
1 fără să se oprească în 
, staţii şi fără ca măcar 
\ să aibă un conducător.

*

ţ In staţia King’s Cross 
• mecanicul unui convoi

cu opt vagoane a co- 
 ̂ borât pe peron pentru

1 a verifica o problemă 
* de deschidere a unei
\ uşi, când pe neaştepta- 
1 te trenul s-a pus în 
' ipişcare şi a plecat din 
t staţie. în  cele din ur- 
 ̂ mă, metroul cu pricina 

l a reuşit să fie oprit în
tr-un tunel daţorită u- 
nui mecanism automat

\

\
i de blocare în faţa unui 
’ semnal pus pc roşu.

1

CENTENAR... CU 

LICITAŢIE

- Belgrad. Piaţa Republicii
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f f Mireasa" a 

noaptea nunţii

in

Mariajul dintre cunos
cutele producătoare de 
automobile, firmele „Re
nault" (Franţa) şi „Vol
vo" (Suedia) nu va mai 
avea loc. Consiliul de 
administraţie al societăţii 
suedeze a pus capăt lun
gii idile, începută in 1971 
şi legitimată în  anii ’90 
printr-un schimb de par
ticipări încrucişate de 
acţiuni. Este o decizie cu 
urmări importante în lu
mea industriei. construc
toare de automobile, în 
ierarhia căreia grupul 
Renault 4 . -Volvo ar fi 
ocupat un onorant loc al 
şaselea, cu o producţie 
totală de peste 2,4 mi
lioane de autoturisme. De 
altfel, pentru amatorii de 
statistici iată şi clasa
mentul ,4a zi" al coloşi
lor producţiei auto (pre
cizând în paranteză nu
mărul. de exemplare pro
duse până la începutul 
anului 1993): General Mo
tors ((5956000), Ford 
(5769000), Toyota (5350000), 
Volkswagen .(3492000), Nis
san (3091000), Renault 
Volvo (2451000), Fiat 
(2251000), C h r y s l e r  
(2055000), PSA (2043000). 
Hohda (1854000).

Intorcându-ne la rata
ta fuzionare dintre cele 
două firme europene, în
ţelegerea din 1971 se con
cretizase prin ' întemeiem-, 
rea unei filiale comune 
Renault, Volvo şi Peu-. 
geot, specializată în fa
bricarea de motoare. in 
şase cilindri. Apoi în a- 
nii *80, după ce Renault 
reuşeşte să depăşească un . 
moment de criză, preşe

dintele societăţii, Raymond 
:L6yy, secundul ,şău, Louis 
Schweitzer, şi, miticul , li
der' al firmei suedeze, 
Pehr Gyllenhammer, ana-

, lizând situaţia şi perspec
tivele pieţei europene a 
automobilului decid fu
zionarea.

La 23 februarie 1992, 
alianţa strategică a celor* 
două societăţi este făcu
tă publică, având la ba
ză o cooperare industria
lă şî schimburile de ac
ţiuni. In ianuarie 1991,- 
acordul financiar este pus. 
în practică, totul merge 
perfect, inginerii aştern 
pe planşetă primele pro
iecte comune. Fuzionarea, 
pare inevitabilă şi imi
nentă. Tratativele finale 
încep în  1992 şs/ la  6 sep
tembrie se Încheie cu’ 
succes, statul francez o- 
ferindu-se drept garant 
al afacerii. Înţelegerea 
prevedea mai întâi inte
grarea celor două firme, 
apoi privatizarea noii 
societăţi. Gestiunea ur-, 
ma să fie încredinţată u- 
nui grup director, con
dus de Louis Schweitzer, 
in vreme ce Pehr; Gyllen
hammer devenea pre
şedintele consiliului de 
supraveghere. Suedezii nu 
puteau deţine mai mult 
de 35 la sută din capital. 
La ! ianuarie 1994 fuziona
rea trebuia să devină o- 
perantă, in acest sens a- 
dunarea generală a  Vol
vo urmând a-şi da. avizul 
în şedinţa fixată p e 1 9' 
noiembrie, a.c.,' amânată, 
apoi pentru 7 decembrie.; 
Dar in ajunul zilei Z. 
lovitură de teatru : Vol
vo dă înapoi, adunarea 
generală â acţionărilor se 
anulează, dar Pehr: Gyl - 
lenhammer şi alţi patru, 
membri al consiliului,"In-'' 
tre cari; şi: Râymond ' Lâ- 
vy, preşedinte onorific al .■ 
Renault, demisionează. Şi 
astfel „nunta" euro-auto 
n-a mai avut loc t - /

ETOLOGIA S-A NĂSCUT IN ÎNCHISOARE
Un important document inedit aparţinând lui Kon- 

rad Lorenz (K.L! „Ştiinţa naturală a omuldi"; 3 fost 
descoperit de fiica .şi eleva marelui savant, Agnes vOn 
Cranach. Manuscrisul, datând din perioada 1946—1948, 
are o istorie plină de aventuri. Viitorul premiat Nobel 
se afla pe atunci într-un lagăr de concentrare sovietic - 
din Armenia. In condiţii deosebit de-grele, Lorenz s-a 
apucat să-şi scrie prima sa operă pe hârtie de sac cu 
cerneală diluată şi „stilou" din pană de pasăre. Era o 
tentativă de a propune o expunere coerentă a unei ra
muri tinere şi foarte deosebite a .cercetării biologice, 
care are ca obiect ceea ce este cel mai important, în 
orice fiinţă vie : comportamentul. Un text de excepţio
nal interes istorico-cultural, - dar important şi pentru 
contribuţia originală ce dă o viziune integrală a ştiin
ţelor naturale şi a celor ale spiritului.

O serie de manuscrise 1 
* originale ale compozi- j 
ţ torului francez Charles \ 
1 Gou'nod, mort exact cu j 
' 100 de ani în . urmă, au !

fost scoase la licitaţie \ 
i la Paris. între documen- j 
’ te, care aparţin urma- ; 
1 şilor compozitorului, se ţ 
( află trei partituri de t 

operă — „Cinq Marş", J 
' „Polyeucte" şi „Le tri- ţ 
ţ but de Zamora" —, un t 

„Rcquiem",* o „Salvei 
Regina" şi un studiu a- 1 

i supra lui „Don Giovan- ţ 
 ̂ ni" de Mozart. In tim- t 
pul aceleiaşi licitaţii a.) 

1 fost pusă în vânzare şi ) 
\ o partitură' a celebrei l 
. „Tanhausor" de Wag- / 
’ ner. 1
' l

E dificil de spus dacă 
faţa severă şi cu barbişon 
a lui Sigmund Freud face 
într-adevăr să se vândă 
mai mulţi hamburgeri în 
magazinele Burger King 
sau mai multe computere 
Compaq, ‘ sau mai multe 
automobile Honda, sau mai 
multe asigurări de sănă
tate Blue Cross. Dar e 
foarte probabil că da 
deoarece urmaşii săi, cinci 
la număr, aflaţi cu toţii 
la Londra, primesc în fie
care an din SUA un con
sistent stipendiu pentru 
activitatea publicitară — 
postumă dar intensă — a 
părintelui psihanalizei. A 
apărut un nou fenomen: 
cei morţi sunt folosiţi pen
tru a vinde celor vii. Şi 
numărul „spiritelor" im
plicate în afaceri se îm
bogăţeşte din zi în zi. Şi 
„îmbogăţeşte" trebuie citit 
chiar în sens propriu, căci 
sunt destui care, morţi 
fiind, câştigă mai mult de
cât au câştigat cei vii. Ca 
James Dean de pildă (Le- 
vi’s jeans, pantofi Conver-

Parteneri de afaceri de pe lumea cealaltă
se) sau Albert Einstein 

(aparate de fotografiat Ni
kon, computere Zenith).

Iar după ce un tribunal 
din California a dat drep
tate în 1979 moştenitorilor 
lui Bela Lugosi într-un pro
ces împotriva casei de fil
me Universal Pictures, se' 
poate spune chiar că afa
cerile cu „prea iubiţii dis
păruţi" au intrat într-o e- 
ră a prosperităţii. Asta şi 
pentru că mai întâi Cali
fornia (1985), apoi alte 
state americane, au introdus 
aşa numita „Lege asupra 
drepturilor celebrităţii", ca
pe acordă urmaşilor pe o 
perioadă de cincizeci de 
ani exclusivitatea comer
cializării numelui. Un a- 
vocat din Beverly Hills, 
Roger Richman, şi o agen
ţie din Iridianapolis, Curtis 
Management, au avut chiar 
iniţiativa dobândirii mo
nopolului asupra acestei 
„pieţe postume" şi rezul

tatele au depăşit aşteptă
rile, societatea lor având 
la această dată sucursale 
în lumea întreagă. Mari- 
lyn Monroe, în sfârşit punc
tuală la filmări, îşi pu
ne semnătura pp pantofii ■ 
firmei Thom McAn (2,4 
milioane perechi vândute 
în anul înfiinţării, 1988) 
şi pe sticlele de vin ca
lif ornian care a fost bote
zat tocmai... Marilyn Mer- 
lot. Boris Karloff are prinr 
tre clienţii săi pe Canon 
şi Nissan. Ernest Heming- 
way, Sammy. Davis Jr. şl 
Ava Gardner au în co
mun pasiunea pentru anu
miţi pantaloni kaki pro
duşi de GAP.' Humphrey 
Bogart, la „îndemnul" ce
lor doi fii pe care l-a a- 
vut cu Laureen Bacald 
(Stephen şl Leslie), e un 
neobosit comis voiajor pen
tru articolele de îmbrăcă
minte (Ronson) şi Biet 
Coke,

Desigur nu toţi moşteni
torii se lasă atraşi în a- 

_ ceastă cursă publicitară. 
Văduva lui Fred Astaire, 
de pildă, a refuzat 250 000 
dolari ce-i fuseseră oferiţi 
de Coca-Cola.' Dar pentru 
cei mai mulţi e dificil să 
spună nu tentaţiilor.

In 1992, Curtis Mana
gement a obţinut cca. 125 
milioane de dolari în a- 
ceste neobişnuite afaceri 
cu lumea de dincolo. Şi 
numele altor celebrităţi vin 
să se adauge în listele de 
parteneri ale avocatului 
Richman : Marlene Die- 
trich, Orson Welles, John 
Belushi, Mark Twain, Mal- 
com K., Biiddy Holly, Ll- 
berace, Laurence Olivier, 
Mae West, Fraţii Max. Fai
moşii comedianţi au, de 
exemplu, 14 contracie.

Singurele bătăi ţde cap

pentru Richman (secon 
dat acum, la firmă,' de 
Mark Rpesler, un faimos 
jucător de baschet),' vin de 
la sutele şi sutele de fir
me care încearcă să-i spar
gă monopolul, folosind i- 
maginile iluştrilor defuncţi. 
Precum o firmă britanică 
de. prezervative care îşi 
•vindea produsele pe baza 
unei dubioase - referiri pu
blicitare la „cilindrul" lui 
Fred Astaire.

în  ceea ce priveşte ca
sele de filme, care au avut 
multă vreme sub contract 
pe unii dintre „partenerii" 
de azi ai lui Curtis Mana
gement, ele au trebuit să 
bată in 'retragere după ce 
una dintre ele, Warner, a 
pierdut un proces cu ur
maşii lui James Dean, de 

-pe urma căruia a plătit 
despăgubiri de 2,5 milioa
ne dolari.

Oricum, parafrazând o 
veche butadă din romane
le „negre",' un . lucru e 
clar : „Moartea plăteşte !"

AGENŢIA STORY PRESS
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REFLECŢIA ZILEI
•  „ încrederea  nu se p ierde decât o dată**.

NICOLAE IORGA
V V W /A W .W A fA W .V A W W W W .y A V .V W A

DESPRE ÎNCREDERE
© „încrederea este o plantă care creşte încet 

într-un piept bătrân ; a no timpul credulităţii e tine
reţea". :

VVILLIAM PITT 
© „în încredere zace trădarea*',

PROVERB ENGLEZ
O  „Nu avea niciodată încredere în omul care 

are motiv să te suspecteze că ştii că ţi-a făcut un rău".
7 IIENRY FIELDING

O  „Cel ce şi-a călcat o dată jurământul nu 
mai este vrednic de încredere". 1

A SHARESPEARE
i- O  „Cine a pierdut încrederea nu nud are ce 

pierde".
;; s y r u s  ?:

© „Abuzul^de încredere intervine, cei mai mult, 
in dragoste".

HACOB PARONIAN 
Selecţie de ILIE LEAIIU

^  c' G&
/JC'tx ' L a '

, I i; * •

S C O P v u m m i e n

...UN CRENVURŞT CAM RAHITIC
Iubita mea, de azi avem căldură 
Şi-un crenvurşt în cămară — un tezaur !
Nu-i mult, dar ştim consumul cu măsură,
Din vremea „epocii de aur" !...

Desigur, nu ne-o fi uşor, dar trece,
Cum au trecut pc-aici tătarii, turcii ...
Noi nu ne îmbătăm cu apă rece 
Şi nici nu ascultăm la râsul curcii !

Ci credem sincer în „economii de piaţă"
Şi în „implementări*’ de astă vară ...
Şi supravieţuim având un crez în viaţă 
Şi-un crenvurşt cam rahitic in cămară...

■,; - DUMITRU I1URUBA

VIOLATOR LA 12 ANI

L >%
î

Uit copil de 12 ani a 
apărut. în faţa tribunalu
lui pentru minori din insu
la Wight (Anglia), acuzat 
do a fi violat o fată de 
aceeaşi vârstă. Este pri
mul caz de acest gen, 
după recenta modificare a 
legii britanice ; intr-adevăr 
până în septembrie nu 
puteau fi acuzaţi de abu
zuri sexuale -adolescenţii 
suh 14 ani, considefându- 
se a fi incapabili biolo
gic de comiterea unor a- '■ 
semenea delicte. Acum li
mita a fost coborâtă la 
12 ani şi presa insulară 
pune deja problema pe

depsei ce ■ va fi aplicată 
(procesul se va judeca pe 
23 februarie viitor). Deo
camdată băiatul, al cărui 
nume nu a fost dezvăluit, 
a fost. pus în libertate pe 
cauţiune. Va trebui să 
locuiască împreună cil pă
rinţii,' - să nu iasă din 
casă între orele *18 şi 7 şi 
mai ales să evite orice' 
contact cu cei trei mar
tori care l-au văzut „în 
acţiune'*. îi este de ase
menea interzis- să se de
plaseze în orăşelul Cowes, 
acolo iţnde s-au derulat 
evenimentele îij timpul li
nei vizite la nişte rude.

Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, o cal 
dă arare din partea cunoscutului şi îndrăgitu*'ui in' 
terpret de folclor românesc — IOAN BOCŞA.

FLUTURII 
EXOTICI (III)

" ' ■ /  ..S
O categoric aparte o 

constituie fluturii ab»
căror omizi sunt cunos
cute sub numele de
viermi de mătase. . In
afara fluturelui de mă
tase (BOMBYX MORI) 
crescut şi la noi, în 
China şi Japonia se
cresc şi laryeie fluturi- 
Lor ANTHERAREA ce 
se hrănesc cu frunze de 
stejar şi mesteacăn. Fi
rele obţinute din gogoşi- 
le omizilor, fine şl stră
lucitoare, sunt folosite Ia 
obţinerea unor ţesături 
elegante. In India (Cal- 
cutta, Bengal, Lahore) 
se cresc omizile flutu
relui ANTHERA EA 
MYLLITA de ia care 
se obţin ţesături rezis
tente utilizate 'la con
fecţionarea îmbrăcămin
tei de vară şi a tapi
seriilor; : ..V: .

Încheiem scurtul nos
tru periplu în lumea 
fluturilor exotici, nu î- 
nainte de ,a prezenta 
fluturii ORNITHOP- 
TERA ce reprezintă su
perlativul frumuseţii şi 
eleganţei in paradisul 
insectelor. .Aceşti fluturi 
minunaţi, ce au atras a- 
tenţia primilor explora
tori ai zonei indonezie
ne, ating uneori di
mensiuni foarte mari, 
motiv pentru care au 
fost numiţi fluturi-pă- 
sări. Patria lor este In
sula Noua Guinee şi 
arhipelagurile învecina
te, având o răspândire 
strict localizată. Băşti
naşii, dornici de câştig, 
prind aceşti fluturi cu 
ajutorul unor săgeţi mi
nuscule şi îi expun spre 
vânzare în pitoreştile lor 
bazaruri.

SILVIA BURNAZ,
Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane 

Deva.

O

Bine-ai venit pe lume 
mielule ! Dar până la

primăvară mai

mult... - ; ,

Foto PAVEL 1.AZA
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VAN BASTEN TREBUIE REOPERAT

„Glezna sa e un de
zastru. Dacă vrea să mai 
aibă vreo speranţă de a 
reveni să joace, trebuie 
să fie operat din nou şi 
asta repede". Nemilos şi 
sincer, acesta este diag
nosticul doctorului Viila- 
dot din Barcelona, care 
l-a supus pe 30-noiembrie 
pe celebrul fotbalist unei 
lungi examinări. Consul
taţia, surprinzătoare, a 
fost făcuţă la solicitarea 
lui Johan Gruijff, care 
s-a adresat medicului ca
talan, unul dintre cei 
mai reputaţi ortopezi ai 
lumii şi, în plus, bun 
prieten al antrenorului 
naţionalei Olandei. Exa
minarea ' a durat trei ore, 
concluziile ei contrazi

când categoric pe cele 
ale profesorului Martins, 
ortopedul elveţian c a »  
l-a operat pe Van Bas» 
ten, garantându-i re
venirea pe gazon cel mai 
târziu în martie viitor. 
Verdictul lui Villadpt 
(„Nu garantez nimic, dar 
dacă totul va merge bine, 
reintrarea nu poate â- 
vea loc decât cel mai 
devreme peste şase-opt 
luni") a fost primit de 
golgeterul olandez ca 
stoicism. Pentru el ^USA 
’94 este o chestiune în
chisă : „E un eveni
ment la care nu mai 
trebuie sâ mă gândesc. 
Singura mea dorinţă •  
aceea de a reveni să 
joc". (STORY PRESS). ,

A
0  Un - bjjtekat intre în

tr-un magazin . speeializat, 
cerându-i vânzătoarei o 
botniţă.

— V-o recomand pe as
ta. A mai luat azi nna o 
clientă.

«£■ E posibil, dar eu o 
cumpăr pentru câine!

0  — O pereche de pan
tofi fără toc, vă rog!

— La ce o’ să-i purtaţi ? !
Păi... Ia un soţ foar-

te scund,., ■ -

© în biroul directorat 
iu| intra pe neaşteptat# sa- 

i ţia acestuia şi-l surprinde 
ţinându-şi secretara pe, 
genunchi. Imperturbabil 
directorul Începe să dicte
z e : „Ca urmare vă rog 
să cumpăraţi încă un scaun 
pentru biroul meu...**.

0  — Tare-mi doresc ŞUâ 
soţ stereo...

adică?
de înaltă fb

— Cum
— Să fie 

delitate...

w m y v w v jv A W W A V

P R E L U  C R A R I
VERTICAL : 1) Prinse 

de urechi; 2) Recepţio- 
ner la predare — Câmp 
de atracţie; 3) Relatarea 
unui eveniment olimpic
— Termen de cumpăni
re ; 4) Formă subacvatică 
de argint viu (pl.) — Li
mitele timpului I ; 5) Nim- \ 
fe ispititoare curtate de 
naivi — Formulă popu
lară de prezentare; 6)
Sălcii de baltă — Calul 
troiaţr. din cetatea ini
mii ; 7) Extrase din text !
— Subtilizată cu fineţe ; 
8) îţi vrea binele — Spe
cialitate de fileu ; 9) Au 
un ideal comun (sg.) —
A exprima regrete de 
tristă amintire ; 10) Re
verberaţie lirică.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI 

„CONVENŢIONALE" 
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SAlViBATA 
TRECUTA:

1) DAMBLAGITA; 2) E- 
TER — HAMAL ; 3) SĂ
RUT t- GURI ; 4) TRI
TON — NET; 5) RE — 
ANALE — E ; 6) A — 
SLUTE — IR ; 7) MUT
— SAVANA; 8) AMOR
— LATIT ; 9) RĂRIT — 
TOGI ; 10) INSTALAŢIE.

ATW VVVW W W VVW VVVW VW V VVUVVVVVVW U VW VYVdVUW W 'W W W W W Y .VVVW .VUW .W .*

1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10

2 ■| | '

3 ■
4 I■
5 11â■i J
6 ■ ■
7 . ■
8 ■
9 ■ W \

10
1 1

ORIZONTAL: l) Datul 
cu bobii; 2) Mic produs 
al... artei plastice —- E- 
fe«t special înregistrat 
în concert; 3) Formă de 
plată — Otrăvitor în 
fond 11 4) Esenţiale la  o 
renovare î — Saz de' re
cidivă | 6) Pus la îndo
ială — Jupuite pe um eri;

6) Fericiţi la culme — 
Reîntors la noi din pe
regrinări ! | 7) înşelat la 
curse — Strajă la "hotar I ) 
8) A acţiona la faţa lo
cului — Preţul neîncre
derii | 9) Ou noaptea-n
cap — A treCe prin foc 
şi a p ă ; 10) E de bază 
la inventare.

0  — D ar ce-i c»  tine ■» 
l iu ţă ?  De r e  eşH- aş*  ş ş  
cătrănit? '  lvî'-

— E vorba de soţia te, 
d n | ţ l  meu.

— D eso ţia  mea ? Dar
ce s-â întâm plat?! i

— Mă tem e â n e  înşea
lă... „ . . . .  .

0  — Uite, câiut .pai* 
discul ăsta, nevastâ-mea jŞ  
apără băgând în priză as
piratorul ! î

_ 0  — Şeful mi-a zis ş l  
mă duc la drecu. '

— Şi tu ce-ai făcut ?
— Am venit acasă, dra

gă... r . . .
, ! .  ■ '  î ,

Culese şi prelucrate de
ILIE LEAIIU

romanesc
DE-A LUNGUL VEACURILOR

(După „Iştoria Sportului românesc* de 
N icolae Postolache).

' •  In timpul, domniei descoperită la Tomis şl 
regelui Burebista • (70— numele lui Agroicos, re-
44 î.e.n.), in Dacia se prac- numit alergător de sta- 
ticau intens exerciţiile fi- diâ. La Tomis s-au gi- 
zice pentru-pregătirea lup- sit nu mai puţin de II 
tătorilor. Atestarea o stele funerare menţiQ- 
fa.ee istoricul şi geogra- nând nume de gladiatori, 
.ful grec Strabon, care •  Documentele epigra- 
arată că Burebista — ,,i-a fice atestă prima sârbă- 
înălţat pe daci p rin " e- toare a membrilor cole- 
xerciţii". giului vârstnicilor şi plu-

•  După- cucerirea Da- taşilor de la 1 mâi 107. 
. c'iei de către romani (105 Tot epigrafic sunt atesta-

—106), la Sarmizegetusa, te în această perioadă: 
care devine capitala Da- practicarea unor exercl* 
ciei romane, s-a construit ţii de gimnastică acroba- 
marele amfiteatru, cu o tică la Tomis şi a unul 
capacitate de circa 12 00C „collegium nautarum" Ia 
de spectatori, unde a- Apulum. y 
Vcau loc cu regularitate •  Din secolele II şi IH 
spectacole cu gladiatori mai multe documente e- 
şi reprezentaţii atletice, pigrafice ne înfăţişează^: 
Spectacole cu gladiatori o placă votivâ, o scena 
se desfăşurau şi la Poro- de vânătoare, o inscrip- 
lissum, după construcţia ţie descoperită la Man- 
amfiteatrului din lemn de galia, datând din tim-, 
aici, la 117 (şi refăcut pul împăratului Gordia- 
din piatră la 157). iu is  al IlI-lea (238—244)

•  La mijlocul secolu- atestă o asociaţie de vâ- 
lui al II-lea documente nători la Callatis; refa- 
epigrafice menţionează cerea completă a terme- 
pe gladiatorul de origine lor de la Drobeta de că- 
dacică Skyrtos Dachensis. tre cohorta care păzea 
c»re a murit la Tomis podul peste Dunăre şi 
după ce obţinuse, în ca- care număra 1000 de ar- 
nera sa, şase victorii ră- ca şi
sunătoare în arena am
fiteatrului. Este menţio- Selectate şi prelucrate de 
nat, pe o stelă funerară Gtl. PAVEL
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BERBEC (21 Iii -  20 IV)

'

Veţi cere ajutorul cuiva in atingerea 
unui scop. O cunoştinţă veche, recent 
reînnoită, nu merită simpatia dv. Pro
bleme financiare, vizite neaşteptate. Joi, 
o convorbire cu o persoană apropiată 
Cineva vă va cere ajutorul spre a rezolva 
im incident. Un nou anturaj, în care 
veţi Întâlni odihnă şi destindere după 
epuizantele pregătiri de sărbători. Du
minică, invitaţii atractive care' vă vor 
pune tu Încurcătură, fiindcă vă va fi 
greu să alegeţi, veţi rămâne deci acasă.

sătorit, vă puteţi făuri planuri în acest 
sens. O preocupare cu caracter perso
nal ; trăiri romantice, creşterea popula
rităţii dv. în societate. O înţelegere con
fidenţială poate aduce, joi, mult bine ; 
puteţi fi amestecat intr-o dispută lega
tă de serviciu sau de natură juridică. 
Necazul unui prieten poate deveni şî 
problema dv. Sâmbătă, primiţi unele 
informaţii dramatice care nu au nimic 
comun cu realitatea. Duminică, o di
sensiune între dv. şi cineva apropiat; 
nu faceţi uz de ultimatum. “

s

s
\
\
s
4

(2 1  IV -  2 1  V)
SCORPION (23 X -  21 XI) \

'* O atitudine favorabilă faţă de un 
coleg sau prieten, Îmbunătăţirea rela
ţiilor reciproce. Marţi, o. zi excelentă 
pentru afaceri, carieră, ban i; noi idei 
de natură financiară. Miercuri, veţi- 
cheltui mult, poate pentru un cadou 
In  jurul dv. domneşte o atmosferă de 
sărbătoare; vă veţi pregăti pentru o 
vacanţă de sărbători. Vineri dimineaţa 
—• decepţii, după-amîaza fiind benefică 
pentru surprize plăcute. Incredeţi-vă în 
intuiţie. Duminică, totul se va afla sub 
controlul dv. ferm.

GEMENI (22 V -  21 VI)
Excelentă dispoziţie fizică şi psihică,

. dăr o discuţie serioasă eu persoana iu
bită s-ar putea s-o strice. Renunţaţi, la 
deplasarea planificată m arţi Evitaţi 
mijloacele, de transport, ca şî disputele 
cu familia. Proprietatea dv. este In pri
mejdie ; nu e bine .să luaţi, miercuri, 
hotărâri rapide, riscante. Relaţiile ami
cale pot avea legături neaşteptate cu 
afacerile. Vineri, o cotitură hotărâtă în
tr-o relaţie mai veche. Ar fi bine să 
nu admiteţi o prea mare influenţă a- 
supra comportamentului dv. Duminică, 
vizita unui prieten; cheltuieli însem
nate.

luni, zi favorabilă întâlnirilor prie
teneşti. Marţi trebuie să vă mobilizaţi 
spre a executa ceea ce in tră  in obliga
ţiile dv. Ar trebui să vă concentraţi, 
in ziua următoare, asupra lucrurilor 
concrete. Idei noi şi planuri excelente ; 
atenţie, nu exageraţi. Vineri, ziua de
butează sub semnul călătoriei, dar mai 
târziu dominante vor fi problemele cas
nice. Sâmbăta aceasta va rămâne de 
neuitat datorită îmbunătăţirii relaţiilor 
în cadrul .cuplului. Sincer In prietenie, 
necazurile prietenilor sunt şi ale dv. 
Nu Veţi refuza ajutorul, înţelegerea so
licitate. •

s
V
t

s
SĂGETĂTOR (22 XI — 20 XII) %

Vă simţiţi stresat, aveţi nevoie de 
răbdare. Marţi vă aduce înfrângeri şi 
victori!; folosiţi ocazia Ivită pentru ac
ţiuni ce vă vor asigura promovarea.. 
Joi, aţi putea să primiţi vizite. S-ar pu
tea ca- cina de Ajun să Vă aducă sur
prize neplăcute. Sâmbătă, vă aşteaptă 
o călătorie <?ri veţf primi un oaspete 
de departe; va fi un Crăciun fericit. 
Fiţi prudent, duminică, în locurile ne
cunoscute.

I
*

RAC (22 VI -  22 VII)
Bunul simţ ar trebui să vă ferească 

de riscuri financiare. Un telefon, marţi, 
s-ar putea referi la chestiuni sentimen
tale, o perioada bună pentru treburile 
casnice şi familiale. Miercuri, o întâl
nire cu o persoană care joacă un ma
re rol în planurile dv. Joi, e  bine să 
acţionaţi cu chibzuinţă în orice pro
blemă. „Nu tot ce zboară se mănâncă*1 
— este proverbul următoarei zilei Sâm
bătă, s-ar putea să hotărâţi mariajul. 
Nu' dispreţuiţi sfaturile asociatului sau 
colaboratorului.

s

CAPRICORN (21 XII- 1 9 1 )
Luni, mulţi capricorn! vor călători; 

fiţi prudenţi Grabă pentru obligaţiile 
restante. Miercuri, creşte lista proble
melor de rezolvat. Joi, începutul unei 
noi întreprinderi; puteţi cere un credit 
Cumpărăturile făcute In ultimul mo
ment vă pot costa m ult Petreceţi-vâ 
seara de sâmbăţă acasă. Duminică, o 
zi lenevoasă sau veţi începe activita
tea mult mai târziu. încercaţi sâ fa
ceţi planuri pentru *94, să vă echili- . 
braţi bugetul. 1 ţ

LEU (23 Vil — 22 VIII)
Cearta eu fiinţa iubită vă poate stri

ca buna dispoziţie. Marţi, fiţi prudent 
la d rum , se conturează perspectivele 
unor- venituri. Aveţi grijă de sănătatea 
şi securitatea dv. Miercuri, zi bună pen
tru  luarea unor decizii importante. Un 
sfat binevoitor de la un prieten poate 
fi perfect adecvat intenţiilor dv. Vineri, 
puteţi face un pas înainte dacă vă ex
primaţi gândurile eficient. In ziua urmă
toare, o neînţelegere cu cineva apropiat, 
urmează o surpriză ce vă ridică mora
lul. Duminică, vă ameninţă prea-plinul 

-emoţiilor.-.' .

VĂRSĂTOR (201 — 1810
Veţi simţi tentaţia aventurii, dar nu-i 

o împrejurare fericită, deoarece ziua 
de luni este plină de obligaţii; abţi- 
neţi-vă de la adoptarea unor decizii* 
importante pentru viaţa dv. Veţi face 
cumpărături, dar nu-i bine să fiţi prea 
capricios. Datorită intuiţiei, miercuri 
veţi rezolva o problemă profesională. 
Joi, Vă veţi face reclama unor noi pro
iecte. O tranzacţie financiară ori o în
tâlnire la serviciu ar trebui să se des
făşoare favorabil. In seara de Ajun, 
păstraţi măsura consumării mâncăru
rilor. 'Urmează întâlniri prieteneşti, cei 
liberi se vor gândi la schimbarea stă
rii civile. Duminică, un telefon vă poate 
determina să vă schimbaţi planurile 
de concediu

FECIOARA (23 VIII — 22 IX)
Extravaganţa vă am eninţă: evitaţi 

cheltuielile inutile. Capacităţile dv. 
creatoare dau roade. Urmează o coti
tură în Viaţa dv. O zi reuşită în pro
blemele sentimentale şi ale popularită
ţii -în societate; veşti agreabile din ţi- 
nuturi îndepărtate, cadouri. Veţi primi 
oferte la alegere ; problemele sentimen
tale revin în prim-pîan. Nu adoptaţi 
prudenţă în faţa chestiunilor financia
re ; duminică seara, o posibilă întâlni
re de societate.

BALANJĂ (23 IX -  22 X)
Veţi chibzui asupra unei călătorii. 

Marţi, o zi bună, dacă nu sunteţi câ-

PEŞŢI (19 H -  20 HI)
Pentru a evita o state conflictuală, 

apelaţi la hazul dv. Marţi veţi renunţa 
la obligaţii, vă va fi greu să vă ridi
caţi, din pat. Veţi da impresia lipsei de 
ta c t; încercaţi să fiţi calm. O acţiune 
financiară vă va aduce un profit sub
stanţial, chiar surplusuri băneşti, pe 
care le veţi consacra cumpărării, 
de Crăciun, a unui cadou pentru per
soana iubită. Dorinţa de a lămuri o 
problemă sentimentală nu va fi încă 
satisfăcută. Duminică, nu contaţi pe 
prea multe ieşiri în societate ; treceţi 
cu vederea o observaţie grosolană, în
cercaţi aplanarea neînţelegerilor cu 
calm.

fi.

fi
. f i

fi

fi

fi.

fi

. . . »
fi
fi
•

fi

"fi-

•
f i .

f i -

•

fi.

•
fi
fi
•

LUNI, 20 DECEMBRIE

fir

fi

fi.

fi-

-f i

fi

»
fi:

-fi
-fi

PROGRAMUL 1 : 13,1» Calendar ; 1340 
Desene anim ate; I U » Actualităţi; 14,10 
TVR laşi ; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 1640 
Avanpremiera ; 16.15 Magazin agricol;
16,45 Actualităţi; 17.00 Emisiune in lim
ba maghiară; 1844 Studioul muzicii »- 
foare; 1940 CHo; 19,25 Ecran de va
canţă ; 2040 Actualităţi ; 20,45 De luni 
până lu n i; 21.15 Teatru XV: „Noaptea 
marilor speranţe* de Tudor Pope seu ; 
22,35 Case care cântă, case car» vorbesc ;
23,10 Actualităţi; 23,36 Repriza a  treia.

PROGRAMUL I I : 14,00 Actualităţi;
14,10 Ciclul „Un om, un oraş*; 15,00 Ir 
tine rar folcloric românesc; 16.00 TVE 
Internacioaal; 1640 Film serial: „Şi 
bogaţii plâng* (1) ;  17,00 Veniţi cu noi 
pe programul doi! ;  20,00 Actualităţi;
20.40 Video-satelit; 21,00 TVM » Mesa
ger ; 2140 Video-satelit; 22,00 TV5 Eu
rope; 2240 Film serial: „Navarro",

MARŢI, 21 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM » Tele- 
m atinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calen
dar ; 1040 Video-Iexkon ; 11,00 Lumină 
din lu m in i; 1240 1061 audiţii; 13,00 E- 
cran de vacanţă; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR Ia ş i; 15,00 TVR Cluj-Napoca ; 16,00 
Arte vizuale; 16,20 Povestea vorbei;
16,45 Actualităţi; 17,00 Convieţuiri; 18.00 
Pariaţi pe campion!; 1840 De la lu
me adunate^.; 19.25 Ecran de vacanţă; 
2040 Actualităţi; 20,45 Ce-i de făcu t? ; 
2145 Film artistic: „Ştefan Luchian"; 
8345 Actualităţi; 2345 Remember '2 1 ; 
2446 Insomniile românul a i . '

14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,Oo 4
TVR Cluj-Napoca; 1540 Reportaj eco- 4 
nomic ; 16,10 Cronografii; 16,35 Actua- { 
lită ţi; 1640 Ecran de vacanţă; 17,40 4 
Avanpremiera; 1840 Stelele sportului< 
românesc ; 1945 Desene animate ; 20,60< 
Actualităţi; 20,46 Studioul economic; t 
21,15 Film senai : „Dallas**; 22,15 M e-< 
mortalul durerii; 2345 Actualităţi; 2345 4 
Recital de muzică italiană. 4

’ v * V " - ;  4
w ■ :  -1 

VINERI, 24 DECEMBRIE 4

<
PROGRAMUL 1 : 7,06 TVM o Tete- 4 

m atinal; 1046 Actualităţi; 10.05 Ca- 4 
lendar; 1646 Curcubeu; 1146 1601 au- 4 
d iţii; 11,40 Ecran de vacanţă; 1446 4 
Actualităţi; 14,10 TVR la ş i ; 15,00 TVR | 
Cluj-Napoca ; 1640 Pariaţi po~ Moş 4 
Crăciun! ;  16,30 Noi umblăm şi colin- 4 
dăm !; 16,45 Actualităţi; 1740 Emisia-1 
ne in limba germană ; 1646 Pro P a tria ; 4 
1840 Gala UNICEF de Crăciun; 28,60 4 
Actualităţi; 2040 Film artistic: „Quo i 
vadis ?* |SUA, 1); 2145 Bună seara, la t 
Moş Ajun ! ;  2340 Actualităţi ; 23,10 I
Film artistic : „Quo vadis ?“ (2) ; 140 4 
Sara asta colindăm! 4

4
PROGRAMUL I I :  1340 Desene an i-4 

mate ; 1346 Video-satelit; 14,00 Actua- 4 
lită ţi; 14,10 Dube Elington In concert;! 
1545 Sub cupola circului; 15,25 Vine, 4 
vine Moş Crăciun 1; 16,00 Video-satelit; 4
16.30 Film serial; „Şi bogaţii plâng*; 4
17.00 Gala fotbalului românesc; 21,06 4
TVM •  Mesager; 21,50 Poesis; 22,06 6
TV5# Europe; 22,30 Crăciun pe glob;»
23.30 Colinde, colinde... J

4
SAMBATA, 25 DECEMBRIE J4

j  ; ■■■■ v 4
PROGRAMUL 1: 8,00 Bună diminea- J 

ţa... de la Iaşi!; 9,00 Noi umblăm^ noi ,

PROGRAMUL II : 13,00 Film serial: 
„Oshin*; 1340 CFI ; 14,00 Actualităţi;
14.10 Muzica ne înconjoară!; 15,05
Jazz-magazin ; 16,00 TVE Internacional ; 
1646 Film serial; „Şi bogaţii plâng4* (11); 
1746 Controverse economice; 19,00 Film 
serial; „Tecx"; 20,00 Actualităţi; 20,46 
Video-satelit; 2140 TVM •  Mesager; 
2240 TV5 Europe; 22,30 Credo.

colindăm!; 9,10 O surpriză de Cră- t 
ciun; 10,06 Film serial: „Trei zile pen- 1 
tru a câştiga*; 10,30 Lumină din lumi- J 
nă ; 13,00 .Concert de colinde şi cânte- 4 
ce de Crăciun (I); 1440 Actualităţi; t
14,10 ORA 25 — TRANZIT TV : o CeH
domnuţu buna». e Desene animate • <

MIERCURI, 22 DECEMBRIE

PROGRAMUL I ; 740 TVM •  Tclc- 
m atinal; -1040 Actualităţi; 10,05 Ca
lendar ; 1640 Bariera numerelor; 1140 
1001 audiţii; 12,00 Ecran de vacanţă; 
1240 Desene anim ate; 13,00 Fotbal:
Dina mo Bucureşti — Oţelul G alaţi; 1440 
TVR Iaşi; 15.45 TVR Cluj-Napoca;
16.45 Actualităţi; 1740 Ecran de vacan
ţă ; 17,50 Medicina pentru to ţi; 18,15
Tezaur; 19,00 Ştadfbul economic; 19,25 
Ecran de vacanţă; 2040 Actualităţi;
20.45 Ce-| de făcu t? ; 21,45 Film se
r ia l: „Soţul ambasadoarei** ; 22,45 Mu
zică simfonică ; 23,15 Actualităţi ; 23,35 
Confluenţe; 0,20 Poesis,

Caragialc — contemporanul nostru o 4 
Secolul „Nobel" o Topul muzical inter-1 
naţional o Film serial: „Beverly Hills* I 
e Mapamond e  Serial : „Vestul para- j 
disului* o D-ale sportului ; 19,60 Film 4 
serial: „Dallas* ; 20,00 Actualităţi; 29,40 4 
Editorialul săptămânii; 20,45 Gala ve-1 
detelor ; 2245 Film serial: „Hunter* ; J
23,45 Petreccţi ca noi Ia... hanul mei o- 4 
diilor!. t

«
PROGRAMUL II : 1440 Film serial: J 

„Şi bogaţii plâng*; 1540 Francovision; J
17.40 Film artistic: „CheRe paradisului"; 4
19.40 Concert extraordinar de Crăciun; 4 
2140 TVM •  Mesager ; 2140 Cântece de \

4Crăciun ; 2240 Ghici, cine este Moş Cră- j
ciun ?

DUMINICA, 26 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 8,00 Bună diminea- < 
ţ a î ;  940 Calendar; 9,10 Crăciun feri-1 
Cit tuturor copiilor! ;  1040 Film serial: 4 
„Trei zile pentru a  câştiga*; 1040 Lu- 4
mină din lum ină; 1340 Concert de co- J

PROGRAMUL I I :  13,00 Desene ani
mate ; 13,30 C FI; 1440 Actualităţi ; 14,10 
Culorile F ranţei; 15,00 întâlnirea de la 
miezul nopţii (reluare); 1640 TVE In* 
ternadOnal; 1640 Film serial : „Şi bo
gaţii plâng" ; 1740 Credo; 1840 Emi
siune în limba maghiară ; 2640 Actua
lită ţi; 20.40 Video-satelit; 2140 TVM 
e  Mesager; 22,00 Teatru T V : „Pledoa
rie pentru un rebel* de Emmanuel Ro- 
bles. .

JOI, 23 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM » Tele- 
m atlnal; 10.00 Actualităţi; 1045 Ca
lendar ; 1040 Călătorii pe ape; 1146 
1001 audiţii; 1240 Ecran de vacanţă;

Unde; 1440 Actualităţi; 1440 Video-1 
magazin de Crăciun ; 1740 Film serial: 4 
„Star TrekH.; 1846 Spectacolul lum ii; t 
1940 De Crăciun jucăm Robingoî; 2040 |  
Actualităţi; 2048 Film artistic: „Spu- ,  
ne-mi deschis ce vrei I" (SUA, 1980); 4 
22,20 Top T V ; 22,50 Actualităţi; 23,184
Astă seară petreceţj cu noi. J

PROGRAMUL I I : 13,06 Austin City J
Limits ; 13,38 Desene anim ate; 1440 Ac- 4 
tualităţi; 14,10 Crăciun pe mapamond ; i
15.00 Colinde şt cântece de Crăciun; J
16.00 Video-sateUt; 16.30 Film serial: (

„Şi bogaţii plâng" ; 17,00 Serata T V ; 2040 4 
, Actualităţi; 2040 Colinde, colinde^; J
21.00 TVM o Mesager; 2240 Holly- 4
wood Rock în concert; 23.00 Super jazz 4 
alive show. §



De la 1 iulie 1993 fiin
ţează in judeţul nostru o. 
Filială judeţeană a  Socie. 
tăţii Independente, Româ- 

O  ne a Drepturilor Omului 
(SIRDO). Preşedintele fi
lialei a fost numit dl
Rosnulus HUmiţâ.

L-am solicitat să pre
cizeze pentru cititorii noş
tri care este scopul a-

. cestei filiale a SIRDO.

număr de 14 constructori 
— zidari, tâmplari, fie- 
rar-betonişti.

— Ce criterii trebuie să 
Îndeplinească meseriaşii 
care vor să plece?

— Să 'îiliă vârste fie 
până la 35 de an i Pentru 
două-trei persoane se face 
excepţie până la 50 de 
ani Să aibă dstlsasfi a* 
calificare ,carte de muri-

MisSunea noastră  
— apărarea drepturilor

omului

'—■' Deviza SIRDO este . 
cea înscrisă în Constitu
ţia României la art. 16: 
„Nimeni'nu este mai pre
sus de lege". Concret, ne 
ocupăm de soluţionarea tu
turor problemelor şi situa
ţiilor, In -care drepturile 
omului simt lezate Deşi 
suntem o societate nouă, 
am primit deja peste 50 
de memorii, scrisori, se
sizări Am făcut peste 
70 de intervenţii la orga
ne locale şi centrale, în 
numele respectării drep
turilor omului.

— în judeţul nostru este 
cunoscută situaţia grea a 
şomajului, a găsirii unui 
loc de muncă. In privin
ţa aceasta ce poate în
treprinde SIRDO?

— Ţinem o legătură per
manentă cu agenţii eco
nomici din judeţ/ Pe mă
sură ce se creează locuri 
dfi muncă recomandăm în
cadrarea celor Cu greu
tăţi, Am o promisiune din 
Germania pentru angaja
rea deocamdată a  unui

că, paşaport, o fotografie.
— Durata contractului, 

salarizarea ?
— încheie cu firma res

pectivă un contract pe 
18 luni Pentru familii se 
asigură salariul în ţară 
avut ia data plecării, iar 
în Germania un salariu
— informativ — de 1100
— 1 200 mărci, masă şi
cazare gratuite. Ar fi
foarte bine, noi căutăm 
un inginer sau- maistru, 
cunoscător al limbii ger
mane, care să fie în
fruntea meseriaşilor. Sa
lariul lui — 2000 de
mărci pe lună.

— Unde se pot adresa 
doritorii ?

— La sediul Filialei ju
deţene a SIRDO,_ din Si- 
meria, strada 1 Decem
brie,- bloc 4 B. ap. 10. te
lefoane 66 15 42 sau 66 08 26, 
în zilele de vineri şi sâm
bătă, după orele 16. Ce
rerile se primesc până la 
10 ianuarie 1994,

GH. I. NEGREA

Ulmii absenţi
Ideea acţiunii a fost foarte bună, organizatorii au 

iniţiat-o în scopul de a se manifesta într-o problemă de 
maximă actualitate şi de interes major, Qtee .este 
problemă nu contează, dar atât ea, căt şi acţiunea an 
fost comunicate Prefecturii, Consiliului judeţean, Con- 

. siliului local Deva, Poliţiei ş.a. Ei bine, cu excepţii- po
liţiei, nici un alt invitat nu şi-a trimis r  . > • anţ - 
faţa locului. N-a fost asigurat nici cadrul pentru ca ac
ţiunea sâ se desfăşoare în condiţii cât de cât. N-a exis
tat staţie.de amplificare, microfon, difuzoare ş.a., astfel 
că vorbitorul, un lider al fii alei judeţene a unei for- 

I  maţiun! politice, a cuvântat doar pentru cei ce se aflau 
'  în imediata lui apropiere, ceilalţi oameni prezenţi n-au 

auzit nimic. în  acest fel, acţiunea a reuşit în mică mă
sură. Nu este prima oară când scriem despre lipsa repre
zentanţilor puterii judeţene de la unele acţiuni — mese 
rotunde, conferinţe de presă ş.a. —, la care sunt invitaţi. 
Sigur, nu au obligaţii speciale să participe la manifestă
rile la care sunt invitaţi. Dar o obligaţie morală parcă 
ar avea...

TRAIAN SONDOR

Poveşti la gura sobei
Ca primii fulgi de nea. 

îri noi se redeşteaptă co
pilul de odinioară. Avem 
nostalgia zăpezilor din 
copilărie şi a poveştilor 
din serile de iarnă. Po. 
veşti despre întâmplări 
de demult sau basme 
despre eroi fantastici şi 
faţ>tele lor, acompaniate 
de sfârâitul fusului sau 
zgomotele războiului de 
ţesut Multe erau lega
te dc sărbătorile de iar
nă şi de tradiţiile câre 
le însoţesc.

între acestea este şi 
Povestea lui Ignat. Se 
spune în preajma sărbă
torii cu acelaşi nume, 
care precede Crăciunul 
şi este legată de tăierea 
porcului. Ignat era un 
om sărac lipit pământu
lui, c u : o casă plină de 
fete. Dorea şi el ca 
tot creştinul să aibă . ma
sa îmbelşugată de Cră
ciun. Cum n-avea altă 
soluţie, a plecat să vâ
neze porci sălbatici. A- 
lergătură zadarnică. Până 
într-o zi când, la margi
nea unei prăpăstii, a  în
tâlnit un bătrân urât şi 
bubos, care se oferă să-l 
ajute dacă-i dă în schimb 
„ce are mai scump a- 
casă şi nu ştie că are". 
Omul s-a gândit, s-a tot 
gândit şi cum nu credea 
ca în sărăcia lui să e- 
xiste ceva de care să nu 
ştie,- i-a făgăduit; Necu
ratul, căci al era sub 
chipul bătrânului respin
gător, l-a ajutat şi omul 
s-a întors acasă bucu
ros. Dar intrând în casă 
a încremenit: în timp ce 
el alergase pe coclauri, 
soţia ti născuse feciorul 
atât de mult dorit Asta 
era lucrul cel mai scump, 
de care însă nu ştia 
că-1 are.

Ca-n orice poveste’ care 
se respectă, nu putea în
vinge r&ul. Ignat, deşi

sărac, e generos şi ospi
talier, de aceea cel care 
poposise în casa şi la 
masa lui, ţin bătrân 
blajin, care in final se 
dovedeşte a  fi Domne.' 
zeu, îl scapă de Diavol. 
Omul rămâne cu feciorul 
şi cu belşug în casă.

Ninge iar şi imaginaţia 
ne poartă la iernile de 
altădată. Dar focul nu 
mai duduie în sobă, bu
nica nu mai toarce şi 
vraja s-a destrămat. 
Ne-am trezit de mult la 
realitate. Am descoperit 
că poveştile şi-au pierdut 
valabilitatea. Dumnezeu 
nu mai coboară printre 
noi să ne salveze când 
ne amanetăm întunecatu
lui sufletul sau viitorul, 
că prea ne-am ticăloşit 
Aşa că tot mai ades bi
nele este biruit în con
fruntarea cu răul. Azi 
numărul Tgnaţilor săraci 
şi necăjiţi e în creştere. 
Ei nu vor avea cântaţi 
pe masa de Crăciun. Doar 
cei ce-au avut şansa să 
câştige la „Caritas* îşi 
pot permite luxul să dea 
sute de mii pe un porc. 
Ceilalţi trăiesc povestea 
lui Ignat, însă fără hapy- 
end.

Viscoleşte amarnic pe 
alocuri. Bate vântul şi 
prin buzunarele multora, 
iar unele calorifere sea
mănă (în privinţa tem
peraturii) cu nişte calu
puri de gheaţă. Neîndu
rătoare şi răzvrătită, iar
na nu a mai ţinut cont 
nici de calendar, iniei de 
faptul că dezmoşteniţii 
soartei, Ignaţii contempo
rani, r»-au primit tacă a- 
jutorul promis de mai 
marii zilei. Dar mai 
bine să ne oprim cu 
poveştile aici, căci dinspre 
partea aceea şi către pre
să se abate un vânt în
gheţat. B rrr!

VIORICA ROMAN

Stare de normalitate a 
teatrului petroşănean

ÎN CULPA
în urma unui memoriu 

adresat Filialei judeţene 
a Societăţii Independen
te Române a Drepturilor' 
Omului (SIRDO), s-a or
ganizat o acţiune comună 
cu organul de Poliţie la 
blocul K, str. Cloşca, din 
Simeria. La apartamente
le 37 şi 55 s-au găsit lo
catari fără forme legale, 
care nu achită taxele co
mune, spaţiile de pe scări 
destinate folosinţei comu
ne sunt Întrebuinţate în

Piaţa neagra de organe umane
Rinichii furaţi de la mor

gile din Moscova, cornee 
extrase cu linguriţa de la 
pacienţii retardaţi mintal 
din Argentina şi copil caVe 
diţpar fără nici o urmă în 
Honduras sunt semne ex
plicite. ale pieţei negrâ de 
organe umane care înflo
reşte, se arată într-un film 
documentar făcut de bri
tanici şi canadieni.

,Afacerea cu părţi ale 
corpului*, difuzat ta Marea 
Britanic şi in Canada, face 
un apel la organizaţiile in
ternaţionale din domeniul 
sănătăţi] să pună capăt co
merţului ilicit impulsionat 
de cererea tot mai mare de 
organe pentru transplanturi 
şi pentru folosirea lor în 
cercetarea medicală şi In 
interesul clienţilor. In film 
se arată că vânzarea de or
gane pe valută forte a de-, 
venit cea mai nouă între

prindere capitalistă în Ru
sia şi îl acuză pe un mare 
specialist în transplanturi 
din Moscova că a profitat 
de pe urma acestora. Do
cumente obţinute de reali

dihotomie ta lume între 
bogaţi şi săraci, unde cei 
bogaţi şi puternici pot a- 
cUni cumpăra viaţa*. Harris, 
director " executiv pentru 
America Latină la „Cove-

O REALITATE CUTREMURĂTOARE

zatorii filmului arată că 6 
companî- rusească a vândut 
700 rinichi, inimi şi plă
mâni, 1400 bucăţi de ficat, 
18 000 glande thymus, 2 000 
de ochi şi 3 000 perechi de 
testicule, folosite pentru 
cremele de reîntinerire.

„Transformarea oameni
lor într-o marfă este cu 
adevărat dezgustătoare*, a 
afirmat Bruce Harris, cel 
care a făcht investigaţiile 
pentru film. „Creăm o nouă

nant House“, agenţie In
ternaţională pentru îngriji
rea copiilor, cu sediul la.. 
Londra, a început să inves
tigheze piaţa de organe 
pornind de la munca sa cu 
copiii străzii din Honduras. 
Anul trecut, ta Tegucigalpa ' 
au dispărui 800 de copii, 
iar pe străzile capitalei 
honduriene se spune că a- 
ceştia au fost răpiţi de tra
ficanţi de organe. „Oameni 
dispar şi sunt ucişi pentru 
organele lor. Ne temem c i 
acest lucru se întâmplă In

multe alte ţări*', a afirmat 
Harris. „Să extragi un ri
nichi este uşor. î l  pui în- 
tr-un lichid pentru păstra
re, apoi într-o cutie de pro
tecţie şi poţi să-l iei în 
avion ca pe un bagaj de 
mână*, a afirmat el.

în  film se afirmă că în
tr-un spital din Argentina 
au fost extrase organele a 
66 de victime ale unor ac
cidente înainte ca acestea 
să fi fos* declarate moarte 
din punct de vedere clinic. 
Pacienţii 'internaţi la tera
pie intensivă, a descoperit 
Harris, nu au fost trataţi 
ca şi cum ar fi trebuit să 
fie salvaţi cu orice preţ, ci 
ca potenţiali donatori de 
organe.

La Moscova, documentele 
atestă că o companie ru
sească a cotfvehit să livre
ze unOr clienţi străini 600 
de rinichi la preţul de 
20 000 dolari bucata.

După o perioadă de 
frământări lăuntrice, care 
nu au adus decât daune 
actului artistic desfăşurat 
de cunoscuta instituţie pro
fesionistă de spectacole 
din Valea Jiului, tată jeă 
acum tacturile încep să 
se aşeze, să reintre ta  
normal. Faptul în sine se 
datoreşte ta  primul rând 
conducerii teatrului, dlui 
director Dumitru Velea, 
care a  avut tăria să re
ziste „seismului* şi, prin 
perseverenţă, să întroneze 
disciplina necesară actu
lui artistic de calitate.

A fost necesară, mai 
întâi, completarea colecti
vului artistic. In mod fi
resc s.a apelat la actorii 
consacraţi, care părăsiseră 
teatrul, retrăgându-se la 
pensie. Or, este cunoscut 
că talentul nu are limită 
de vârstă, el servind sce
na până la adânci bătrâ
neţe. Aşa, trupa s-a com
pletat cu actorul Nicolae 
Gherghe, .care rămăsese ta 
teatru doar ca regizor; ctl 
Florin Plaur, zeci de ani 
om de bază al teatrului. 
A revenit, de asemenea, 
apreciatul actor Corvin 
Alexe. Acestora li s-au 
alăturat mai tinerii Mihai 
Sandu, Ionel Dragoş, Isa- 
bela Badovics, Radu Jurj, 
Rodica Comescu. S-a com
pletat, de asemenea, sec
torul tehnic.

în  actuala stagiune, tea
trul a fost capabil să pună 
în scenă piese de greuta
te, între ca re : „Bătăi în 
pluş*, de Marin Sorescu,

„Iesus Christus Rex Mol» 
daviae", de Mihai Emi- 
nescu, „Gărgăriţa*, de 
Plautus, „Bivoliţele*, tl6 
I. D. Sirbu, „Hoţul cina» 
tit‘, de Valeriu Butule»- 
cu. Pentru copii s-au 
montat piesele „Cocoşelul 
neascultător* şi „Capra 
cu trei iezi". în prezent se 
lucrează la „Casa de pe 
graniţă* ,de Slavomir Mm. 
zek, în regia tai Nicolae 
Gherghel. Ca o remarcă, 
se montează cu precădere 
piese româneşti, în timp 
ce majoritatea teatrelor 
din ţară ignoră dramatur
gia originală, având ochi 
doar pentru autori străin], 
uitând cu bună ştiinţă 
forţa dramaturgiei româ
neşti. Se montează, după 
cum se poate vedea, piese 
în premieră sau ta  pre
mieră absolută.

în preajma sărbătorii 
Crăciunului, Teatrul Dra
matic „LD. Sirbu* Petro
şani a  pus în scenă un 
spectacol de colinde cu 
care va Teşi la întâlnirea 
cu publicul local ta  
„Parcul tineretului*, la 
Vulcan şi la . intrarea in 
şut a minerilor de la E.M. 
Uricani. Un lucru, demn 
de toată lauda. Şi p e ru ; 
tru că a venit vorba dp 
public, credem că e cazul! 
ca acesta să se reîntoarcă ta  : 
sala de spectacole; să-şi j 
recâştige încrederea ta  ; 
teatrul lor de suflet, care j 
a intrat într-o stare de j 
normalitate benefică actu- . 
lui artistic de calitate.

MINEI, RODEA

alte scopuri de către anu
mite persoane etc. Cei vi
novaţi au fost sancţionaţi 
contravenţional, punân- 
du-li-se în vedere să in
tre în legalitate. Curios 
este că dl Gheorghe An
drei, preşedintele asocia-: 
ţiei de locatari nr. 10, dna 
Antonescy, administratoa
re, refuză să dea vreo 
explicaţie despre culpa 
în care se află. Dar cei 
în drept vor stabili ade
vărul. (GH. I. N.).

S.C. HABER INTERNATIONAL S.A. 
cu sediul in localitatea HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 59 
Aduce la cunoşonţă că VINDE BERE tu

turor firmelor ce doresc cumpărarea produsu
lui şi primeşte comenzi pentru anul 1994.

Preţul este de 177 lei/stic lă  de 1/2 1, CU 
TVA»

Relaţii la telefoanele 770130, 770131, int. 
219, birou desfacere şi 770540, secretariat.

SC. MAG1KA -  IMPEX S.Rl, BRAŞOV 

PROGRAMUl PLAJILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

A  L I S I
•  sâmbătă, 18 decembrie — chitanţele nr. 

4582—4605.
Plăţile se efectuează la Banul „Bucura" 

din Haţeg.

r-s.K.a !
Oferă spre vânzare 

agenţilor economiei

ORI FURAU# IHPORI
de origine europeană 

la preţul de 
150000 lei/t, plus TVA

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/618200, 615466 
FAX 01/3121476.

u



C U V A N  - ' U L  U B E R

ţţ Cu ocazia pensionării 
(inului Biriş Costan din 

liţa,''-soţia Lucreţia, co
l i  Doina, Costol, ginere- 

,Nicuşor şi nepoţica A- 
ja  li urează multă sănă- 

ăte, putere ,de muncă şi 
pn călduros „La mulţi 
»ni!“. (1061903)

at La împlinirea vârstei 
8 e. 61 ani, Maria, împreu-, 
j păcu  familiile Lazăr şi 
ye$a, îţi urează Tovie Ma
nea din Boz, sănătate, fe- 
'<4eire şi „La mulţi a n i!“.
' , (1062358)

•  Vând Audi 80 LS, 
stare tehnică bună. Tele
fon 625170.

— , — ,  — • — * * — .  — •  — »

•  Vând casă cu e-
taj. Deva, tel. 613282.
- (1062305)

~ •  Cumpăr garsonieră sau 
apartament' două camere, 
Vând grâu, preţ negocia
bil. Tel. 642889. (1061877)

A Vând urgent Opel As- 
cona Sport, motor 2000 
cmc, injecţie, consum 6,5— 
,7, stare excepţională, preţ 
Convenabil. Relaţii la tel. 
624886 sau 614220.

(1062303)
•  Vând Volkswagen

ITransporter. Tel. 617379, 
Ora 8—22. (1062304)

•  Vând Fiat Panda —
benzină, 1985, înmatriculat, 
fttad Ford Sierra GL Diesel 
|98§, stare perfectă, gea
muri electrice, uşi auto
mate, servo.direcţie. Tel. 
$B5T07. (1062326)

•  Vând urgent aparta
ment patru camere deco
mandate; ultracentral. Tel. 
Ş16746. (1061918)

■-> S C. „I.C.S.H.“ 
S. A. HUNEDOARA 
Vinde fonduri fixe dis
ponibile, Licitaţiile 
Vor âvea Ide în datele 
21 decembrie şi 28 de
cembrie 1993, la ora 
42, în Baza de ’ Utila. 
|e. Informaţii la ta
l io n  713050 — 229.

(CEC)

•  S.C. I.P.H. S.A. 
DEVA organizează li
citaţie .publică, in data 
de 2.4. XII. 1993, ora 
10 . 4a sediul .I.P.H 
Ş.A. Deva, strada Pia
ţa  Victoriei, nr. 2, pen- 
tru vânzarea mijloa- 
eelorfixe casate, con. 

forai anexei 3 din Con
tractul de vânzare — 
cumpărare de acţiuni 
CP.H. S.A. Deva 
F.P.S. Lista cu mij
loacele fixe se poate 
consulta la sediul 
I.P.H. S.A. Deva.

(1062335)

•  Vând Dacia 1 100. Tel: 
614145, după ora 18.

(1062307)
•  Vând motor Turbo 

Diesel 2500 cmc şi diver
se piese Lancia Thema. 
Tel. 621266, după ora 20.

(1062316)
•  Vând fân şi ţuică

prună, cantitate, mare. In
formaţii Ocolişu Mic, Ion 
Ileana. (106232/)

•  Vând piese schimb
.VW Bus (motor, cutie 
.viteze eto.). Deva, telefon 
626237. . (106237)

•  Vând televizor Phi
lips, telecomandă, ladă 
frigorifică 240 1, frigider, ' 
congelator mic, video- 
ieoorder, aparat ultravio
lete SolarUun. Tel. 612463.

•  Vând canapea şi do i i 
fotolii cu măsu a. Telefon

v 626606. - (106.1342)
•  Vând pământ extra

vilan cu ieşire în şoseaua 
naţională Simeria. Telefon 
660552. (1002329)

•  Vând apartament două 
camere şi Audi 100 înma
triculat. Deva, tel. 618833.

. (1062314)
•  Vând apartament trei 

camere central, str. Liber
tăţii," Deva, tel. 619170, 
sârţibăta, duminica între

i orele 7—23 şi zilnic ' la 
telefon 615793, între 18 
—21.. _ (1062320)

•  Vând mobilă convena
bil, lemn, cherestea, uşi, 
geamuri, pentru construc-

, ţii, maşină de spălat „Au
tomatic". Informaţii tel. 
624431 (1062318)

•  Vând Ford Taunus
1,6, înmatriculat. Telefon 
620576. (1062319)

•  Vând Trabant 601 în
matriculat. Tel. 628157.

(1062319)
•  Vând Rabă 10 tone

carosată şi Dacia 1300. Tel 
615079. (1062311) ,

•  Vând televizor alb-
negru Diamant, stare func
ţionare. Informaţii telefon 
621331. (1062312)

•  Vând convenabil co
joc bărbătesc absolut nou, 
mărimea 48 şi maşină spă
lat Alba Lux 9. Tel. 616789, 
611471. (1062330)

•  Vând rulotă. Relaţii 
la tel. 618412.

(1062331)
•  Vând cazan ţuică 55

litri şi ţuică 2000 lei/1. Tel. 
628560. (1062334)

•  Vând ARO 243. In
formaţii la tel. 667180, 
după ora 15.

(1062337)
•  Vând Mazda 626, 2000

cmc, benzină, fabricată în 
1985, preţ 6500 DM. Tel. 
611421. (1062306)

•  Vând autodubă TR 
marfă, cp. 1,5 tone, Fiat 
Ducato Djesel, model mare, 
înscrisă în circulaţie, an 
fabricaţie 1986, preţ 9 mi
lioane lei. Telefon 621256.

/ . (1061945)
•  Vând Mercedes 200 

Diesel pentru piese, set 
segmenţi originali Merce
des 200 şi IFA L. 50, preţ 
convenabil. Tel. 717888.

(1061948)
• .  Vând căţei Sznauter 

uriaş, pedigree, părinţi 
campioni, piei vulpe ro
şie — argintie. Telefon 
096/751304. '

(1062338)
•  Vând motor ARO 

Braşov, nou (sigilat). Ha
ţeg, 770115.

(1061939)
•  Vând videorecorder 

Fischer, stare excelentă. 
Deva, tel. 621774.

•  Vând cutie viteze BMW 
320. Informaţii tel. 620769, 
între orele 8—12.

•  Vând rulotă nem
ţească dotată pentru sco
puri comerciale cu frigi
der, aragaz, chiuvetă, cort 
pentru terasă şi altele. In
formaţii la Cluj, telefon 
095/123519.

(1061936)
•  Vând sau schimb Mer

cedes 200, benzină, consum 
9 1/100 km, stare foarte 
bună, cu minibuz persoa
ne. Tel. 623409.

(1061898) -
•  Vând sufragerie Da

cia. 'Informaţii telefon 
623593. ‘ (1061896)

•  Vând televizor nou, 
color, diagonala 70, stereo, 
teletext, telecomandă. In
formaţii 614770, orele 9—12.

(1061927)
•  Vând piai nutrie, cu

loare neagră ,argăsite. In-

l- formaţii telefon 081021.
(1061024)

_ •  Vând frigider Fram 
112, perfectă stare şi mag
netofon. Tel. 627366.

(1062349)
•  Vând urgent aparta

ment două camere. Tele
fon 614852.

(1062347) '
•  Vând două VW Golf,

1985, Diesel, avariat dreap
ta, 1980, în stare bună. 
înmatriculate. < Tel. 112, 
Ilia. (1062352)

•  De vânzare : Mitshu- 
bisi Automatic, an fabri
caţie 1987, înmatriculat, 
Mercedes Benz 240 D, an 
fabricaţie 1978, neînmatri- 
culat. Telefon 619387.

(1062301)
•  Ofer gratuit formula

re joc Austria. Telefon 
G28105. (1062352)

•  Vând televizor, mag
netofon, boxe, orgă lu-

''mini, cizme damă, semi- 
cursieră, căşti audio. Tei. 
013815. (1062363)

•  Vând convenabil te
levizor color Temp, dia
gonala 61 cm, telecoman
dă. Telefon 629630.

(1062630)
•  S.C. Sigma Prod Im- 

pex Deva vinde ulei co
mestibil Ungaria, la pre
ţul de 1700 lei/1, prefabri
cate beton pentru o hală 
de 80 mp. Informaţii De
va, tel. 618676, 625267.

(1062360)
•  Vând televizor color 

Saba. Deva, tel. 621153.
(1062359)

•  Schimb motoretă Mo- 
bra, stare bună, cu video- 
player nou sau cumpăr 
defect player sau recor- 
der. Telefon 615913.

(1062354)
•  Vând autoturisme pen

tru .piese de schimb „Ni
ssan" Diesel .1980 şi Ci
troen CJî 2400, benzină, 
1984, preţ negociabil. De
va, tel. 621285 sau 613345, 
zilnic orele 8—10.

(1062366)
•  Vând- ladă frigorifică, 

preţ 280 000 lei. Telefon 
620494.

•  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, bdul 
Corvin şi apartament trei 
camere, zona CEC. Hune
doara, tel. 714853, orele 
10—13 şi 16—21.

(1062082)
•  Vând televizor Dia

mant, druj bă Stihl şi du
blu radiocasetofon, tele
fon 716704, seara.

(1062094)
•  Vând apartamente,

două, trei camere. Infor
maţii telefon 721851» după 
ora 15. . (1062100) ,

•  Vând motor Volvo 
343, GLS, Fiat 1600, punte 
spate VW 1300, teleco
mandă universală. Tele
fon 718810, după era 18.

(1062106)
•  Vând Renault 18, în

matriculat, stare de func
ţionare, telefon "22795.

(106210)
•  Vând satelit nov., 

stereo, 60 canale, video 
recorder. Telefon 712995.

(106210)
•  Vând motor Golf Dîe.

sel, demontat, pentru buc- 
şat. Telefon 722926, după 
ora 20. (1062111)

•  Vând ciment alb, 
jgheaburi, burlane, fe
restre, uşi, materiale con
strucţii, frigider, aragaz. 
Telefon 716641.

(1062114)
*—»—*-“*—*—*-*-* — ♦_* — *.

•  Vând casă ultra- 
apntral, cu teren 1000 
nip, gaze. Deva, 611395, 
614809.

(1061408)
* — *•

7
•  V ând 2 cano ucuri noi, 

155 x 13. te lefon fi3.">803, 
după ora lli.

(1061411)
•  Pierdut file CEO. nr.

C 2 0982878 «i C2 0983877, 
aparţinând S.C. Vitam- 
fruct SRL Deva. Se de
clară nule. (1062307)

•  Găsit Pechinez. Infor
maţii Hunedoara, telefon 
713681, familia Jurcscu.

(1062113)
•  Pierdut carnet şomer, 

pe numele Ciolănel Roxa- 
na. Se declară nul.

(1061950)
•  Schimb loc de casă,

700 mp, cu autoturism, 
vechime maxim 3 ani. Tel. 
714746. •' (1062107)

•  Schimb apartament 2
camere Brad, cu similar 
Deva, exclus Micro, Da
cia, variante.' Tel. 617297, 
după ora 20. (1061113)

•  Caut posesor ' teren
pentru construirea în co
mun spaţiu de locuit. Tel. 
620985. ' (1061947)

•  Caut gazdă în Deva 
.sau Simeria. Tel. 660227.

(1062328)
•  Ofer de închiriat a-

partament două camere, 
parchetat, faianţă. Telefon 
621461. " '.(1062357)

•  Caut distribuitor pen
tru aragaze, model Satu 
Mare. Informaţii telefon 
096/134632.

J(1061881)
•  Efectuăm transpor

turi cu autocamionetă n- 
ooperită de 1,5 tone. Tarif 
convenabil. Telefon 627582.

(1062322)

COMEMORA RI

•  Tristă şi neuitată va 
rămâne ziua dc 18 •decem
brie. când se împlinesc 3 
ani de lacrimi şi durere 
de la plecarea în eternita
te a celui care a fost

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de la dispa
riţia celei care a fost 

MARIA TOTII, 
din Deva. Nu te vom 
uita niciodată. Soţul 
Lavoş şi fiica Marin.

(1062350)

tt Cu adâncă durere 
în suflet, soţia Aurică, 
fiul Viorel, fiica Floa
rea, ginerele Siminic 
şi tatăl Gheorghe a- 
nunţă împlinirea a 6 
săptămâni de lacrimi 
şi dor pentru ce' 
care a fost 

PETRU PETICfL, 
din Poiana Răchiţclei. 
Ii vom păstra o vie 
şi frumoasă amintire !

(1062350
•  Cu inimile zdrobite de 

durere părinţii Andron şi 
Maria anunţă împlinirea 
a şase săptămâni de când 
a plecat pe drumul fără 
întoarcere, dragul lor fiu

IO AN TRIPON 
Parastasul de pomenire 

va avea loc în data de 19 
decembrie 1993, la Biseri
ca Ortodoxă din satul 
Hărţăgani. Dumnezeu să-i 
odihnească în pace sufle
tul lui bun !

(1062348)
•  Se împlinesc şase săp

tămâni de când ne-a pă
răsit bunul nostru prie
ten

VIOREL SAV
Nu te vom uita nici

odată. Familiile Rus Petru 
si Maria Papoi.

(1062361)
•  Cu aceeaşi durere în 

suflet închinăm frumoasele 
amintiri adânc regretate, 
îrttr-o dureroasă comemo
rare de preţuire a sufletu
lui său nobil şi bun, a- 
cum la împlinirea unui an

' de la sfâşietoarea despărţi
re de cel drag,

GHEORGHE IIARAU 
Lacrimi şi flori pe tris

tul său mormânt. Familia.
(1062112)

SORIN PILŢ,
clin Geoagiu. Dragostea 
noastră să-ţi vegheze som
nul de veci. Fum i(ia Moi ie 
şi Boariu.

(1062343)

•  In amintirea celui 
care a fost

IOAN GUEKMAN, 
un gând frumos la 
împlinirea a şase săp
tămâni de ’ân'l a tre 
cut hotarele veşniciei. 
Sora Maria, cumnatul 
Nicu, nepoţii Gelu, 
Oane, Camelia, An-' 
dreea şi „Moş“ Anca. 
Nu te vom uita nici
când/ Că ai fost om 
pe păm ânt/ Domnul 
Dumnezeu cel Sfânt / 
Să-ţi dea odihnă-n 
mormânt/ Iară maică 
lui cea bună/ Să îţi 
dea multă lumină.

(1062336)

•  Cu inimile îndu- 
rej^ite amintim că du
minică, 19 decembrie, 
se împlinesc 6 săptă
mâni de când a plecat 
de lângă noi acela care 
a fost

CONSTANTIN
PALADE

- Nu te vom uita nici
odată. "Soţia Ortansa, 
fiii Constantin şi Ion, 
fiica Laura, nora Lu
cia, nepoţii şi ginere
le Darr." (1061912)

Pios omagiu la 6 
luni de la despărţirea • 
de cel ce a fost un, bun 
soţ, tată şi bunic 

ing.
FAUR SORIN

Familia.
(1062344)

DECESE

# Cu lacrimi şi ne
mărginită durere în 
suflet, soţia Ana a- 
nunţă decesul, după 
o grea suferinţă, al 
bunului şi iubitului ei 
soţ

LAZÂR ŞINA, .
în vârstă de 74 de 
ani.

înmormântarea azi, 
18 decembrie, ora 14, > 
de la capela din stra
da ' Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace !.v

(1062339)

•  Profund îndure
raţi, fiul Mihai, nora 
Ana, nepoţii Mihaela 
şi Mihăiţă deplâng 
trecerea în nefiinţă a 
nepreţuitului lor tată, 
socru şi bunic

LAZÂR ŞINA, 
om de aleasă genero
zitate sufletească.

Fie-i ţărâna uşoară 
şi memoria binecuvân
tată !

(1062339)

•  Cu adâncă tris
teţe în inimă, fiica 
Maria, ginerele Ştefan 
şi nepoata Adina de. 
plâng moartea celui 
care a fost un bun 
tată, socru şi bunic

LAZAR SlNA,
’ Nu te vom uită nici
când, suflet blând !

(1062339)

•  Familia Şerban 
Ştefan şi Maria sunt 
profund impresionaţi 
de încetarea din •fiâ  
ţă a cuscrului lor

LAZAR s în a , 
om de o neasemuită 
bunătate şi nobleţe 
sufletească. Ii vom 
păstra o eternă amin
tire.

(10G2339)

•  Solia Anişa, fiul 
Marcel, nora Cristina 
şi nepoţii, cu adâncă 
duţere în suflete, a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui care 
a fost rin bun soţ, ta
tă şi bunic 

IORDAN TATAR, 
de 64 ani,

înmormântarea — 
sâmbătă, 18 decem
brie 1993, ora 13, de 
la domiciliul din str. 
Gh. Bariţiu, Hunedoa
ra. Nu te vom uita 
niciodată !

(1062341)

•  Sora Aurelia şi 
cumnatul anunţă cu 
durere în suflet înce
tarea din viaţă a fra- 

: telui
IORDAN TATAR
Nu te vom uita 

nicjodată !
(1062341)

•  Mulţumim • tutu
ror celor ce au fost 
alături de noi la 
greaua pierdere a ce
lui care a fost 

ARTENIE LAZAR 
Odihnească-se în pace!

(1062324)

•  Salariaţii Spita
lului C.F.R. Sime
ria aduc un pios o- 
magiu celui care le-a 
fost un distins coleg 
Dr. NICOLAE JURCA, 
dispărut fulgerător 
dintre noi. Sincere 
condoleanţe familiei!

(1062364)

•  . Colectivul Spita
lului judeţean Deva 
împărtăşeşte durerea 
familiei dr. Jurca şi 
este alături de ea, în 
clipele grele ale des
părţirii de cel ce a 
fost un distins medie 
şl coleg,
Dr. NICOLAE JURCA

Sincere condoleanţe!
(1082345)
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