
Intre iSţMtwâni-.'r’iot-' 
părăteşti se numără şi 
acelea în amintita în
tâmplărilor din viaţa şi 
petrecerea fjăfhâYitâastă 'a 
preacuratei Fecioare Ma- 
ria, căci 'Ea alături de 
Fiul Său Domnul şî 
Mântuitorul nostru Iisus 
Ilristos a slujit Ia arăta
rea şl împlinirea tainei 
lui Dumnezeu-Tatăl, pen
tru mântuirea lumii. Cu 
drept cuvânt se cheamă 
împărăteasa cerului şi a 
pământului, căci s-a în
vrednicit a fl aleasă din
tre toate femeile ca ma
mă a Mântuitorului Hris- 
tos. Şl pentru aceasta 
se bucură ea de cinstea 
cea mai presus de toate 
celelalte făpturi.

Biserica noastră o mă
reşte cu cântări şl cu 
laude în toate zilele, dar 
mal ales in cele rân
duita Intru amintirea 
faptelor din viaţa el pă
mântească cum estq şi 
toâreâ sărbătoare din 15 
august ,în care ne aduce 
aminte despre mutarea 
la «ieruri â Feeloarei 
Mafia. Pentru aceasta 
sărbătorea se cheamă 
Sf. Mărie Mare sp re  
deosebire de sărbătoarea 
naşterii sale trupeşti, 
care se cheamă Sfânta 
Mărie Mică. • ,v - . * *

Iată ce ne arată Sfânta 
Biserică în legătură cu 
acest praznic al Adormi
rii MâiciJ Domnului, 
Sfânta Fecioară Maria a 
petrecut tot timpul lângă 
Fiul Său, de la naşterea 
Lui la înălţarea la ce
ruri, ea a luat parte şi 
a văzut toate câte a fă
cut Domnul pentru mân
tuirea lumii. Ea a îm
părtăşit cu fiul Său atât 
bucuriile cât şi durerile 
mari: care le-a încercat 
ca mamă.

Adormirea Sfintei Fe
cioare, după cum tot

Sfânta Tradiţie ne arată, 
s-a . întâmplat astfel: 
Sfânta Fecioară locuia în 
Ierusalim pe muntele 
Sion, iar casa s-a păstrat 
multă vreme, zidind u-se 
pe acel loc mai târziu o 
biserică. Ajungând vârsta 
de 59 ani şi împlinindu- 
se timpul când Fiul Său 
să o cheme la ceruri, a 
vestit despre aceasta 
prlntr-un înger cu trei 
zile mal-nainte. Sfânta 
Fecioară auzind această 
veste, s-:a dus degrabă în 
Muntele Măslinilor unde 
iha rugat lui Dumnezeu

şi i-a mulţumit pentru 
toate, apoi s-a întors din 
nou în muntele Sionului, 
unde printr-o minune a 
lui Dumnezeu toţi apos
tolii Domnului — câţi 
mal erau în viaţă — an 
fost aduşi aci, ca să 
vadă şl să petreacă şi ei 
pe Maica învăţătorului 
lor. Şl după ce Maica 
Domnului le dădu ulti
mele sfaturi, şi-a ridicat 
mâinile la cer, i-a bine
cuvântat şi şi-a dat su
fletul în mâinile lui Dum
nezeu. Apostolii au prO- 
hodit-o cu mare cinste la

locul ce se numeşte Ghe- I 
ţimani, iar după trei zile î 
mergând lâ mormânt |  
n-au mai găsit trupul fi, J 
căci se mutase la ceruri. I 
după cum cântă şi Sf - 
Biserică: „Moartea şi I 
mormântul nu o a ţinut. J 
ci ca pe Maica vieţii, la | 
viaţa o a mutat". Sus la '  
ceruri, unde s-a mutat, i j 
s-a gătit loc de mare I 
cinste de-a dreapta Fiu- [ 
lui Său, precum a zis I 
proorocul David: „Stă- ■> 
tut-a împărăteasa de-a I 
dreapta ta, în veşmânt , 
aurit îmbrăcată şî prea '* I
înfrumuseţată".• •'! ■/. .. • *;.

■ Preot dr. " 'I
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I.a Costeşti, în preajma 

(etăţilor dacice, se vor 
întâlni sâmbătă şi du
minică mii de locuitori ai 
judeţului, o mulţime de 
oaspeţi, pentru a parti- 

. ci pa la un complex de 
răoftifestări cultural-ar- 
tistice care ş-âu bucu
rat de interes în ultimii 
aiii. Pregătirile .pentru 
acest regal artistic hune- 
dorean au fost intense, 
alături tde Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultu
ră- şi Centrul Judeţean 
ai Creaţiei Populare a- 
flându-se consiliile lo
cale Orăştie, Orăştioara 
de Sus, Beriu, AGRO- 
MUREŞ S.A. Şoimuş (a- 
vându-1 ca patron pe di 
Traian Creţ). In cursul 
săptămânii în amfiteatrul 
natural de la Costeşti 
i-am întâlnit pe dnii ing. 
Mircea Homorodean, pri
mar, ing. Gheorghe Mun-

ÎNTÂLNIREA
TE ŞTI

teanu, viceprimar Orăj- 
tie, Nicolae Gridan, vice
primar Orăştioara de 
Sus, Vasile Dănescu, di
rectorul Căminului Cul
tural Orăştioara de Sus, 
împreună cu un grup 
de militari de la U.M- 
0812 Orăştie, se ocupau 
de zugrăvirea fundalului 
marii scene din amfi
teatru, de construirea u- 
nei noi scene pe care va 
evolua, sâmbătă, la ora 
19, cenaclul „Totuşi iu
birea", condus de poetul 
Adrian Păunescu. Ur
mau să fie ‘ aduse scân
durile pentru completa
rea băncilor pe care du
minică va lua loc publi
cul. Locuitdrii satelor ca 
se înşiră pe Valea Gră- 
dişţei şi-au primenit şl 
ei faţadele caselor, au 
cosit iarba din şanţuri, 
au cosit şi cărat fâhirl 
din amfiteatru. Prime-
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• In tabără. Duminică, 

un grup de şcolari eu 
situaţii speciale, din ju
deţul Hunedoara, vor 
pleca Intr-o tabără în 
frumoasa staţiune Bala- 
ton (localitatea Zanka), 
.din Ungaria. - Este vorba , 
despre perioada 15—25 
august, interval In care 
se vor întâlni şi vor lega 
prietenii cu copii din 
Ungaria şi Bulgaria. Ple
carea se face prin Fun
daţia româno — maghia
ră „Humanitatea". (E.S.).

• Greva foamei. înce
pând de ieri dimineaţă; 
pa treptele clădirii Tri
bunalului Hunedoara — 
Deva se" află în greva 
foăniei dl ‘Victor Bucu- 
lescu. Dânsul a recurs

la greva foamei în semn 
de protest faţă de sen
tinţa de evacuare a sa 
din apartamentul pro
prietate comună cu fosta 
soţie. (I. G.).

■' ' ''' - , ~
• începe, fotbalul din

Divizia G. Duminică, de 
la- ora 11, la Certej, Orăş- 
tie, Haţeg, Brad, Călan, 
Ghelari, - suporterii for
maţiilor locale îşi pot 
itrmări favoriţii în prima 
etapă â notilui campio
nat. (S. 0.).
- •  Karate. In sala % 
sport a Grupului Şcolar 
din Hunedoara, sâmb3-

CU ISTORIA"
’9 4 “
nită se va prezenta şi 
cabana Costeşti, eforturi 
făcând îp acest sens dl 
Gheorghe Oreţu, cu spri
jinul patronului AGRO- 
MUREŞ S.A. Şoimuş, ast
fel ca duminică totul 
să fie primitor şi plăcut. 
Să nu uitam că aici vor 
evolua în aer liber cu
noscute ansambluri fol
clorice : „Doina Mure
şului" al Casei de Cul
tură Orăştie, „Doina Cri- 
şului" al Casei de Cul
tură Brad, * formaţiile de 
căluşari din Orăştioara 
de Sus şi de dansuri pă
dureţi eşti din Ruda — 
Ghelari. Vor putea fi 
admirate vocile solişti
lor vocali Sava Negrea n 
Brudaşcu, Ioan Bocşa, 
Veta Biriş, Lenuţa Evsel, 
Ana Banciu, Ileana Ru
sii, Mariana Deăc.

MINEL BODEA

tâ şi duminică se desfă
şoară campionatul na
ţional de Taekwon — Do 
I.T.I. (karate), la care 
participă nu mai puţin 
de 200 de sportivi din 
15 oraşe ale ţării,. (S.G.).

•  Densitate. Dacă s-ar 
face o statistică a crâş
melor pe cap de locui
tor sau pe mp, cu sigu
ranţă că ar intra în top 
şi satul Cristur. Un lo
calnic, mai îri glumă, 
mai în Serios! spunea 
eă-ţi ajunge numai să 
treci prin toate şi ta 
îmbeţi fără a consuma 
ceva. Există acum «Mai 
şi non-stop. Ge să-i fad, 
poate s-au molipsit de Ia 
municipiul Deva de eare 
aparţine satul,

IN ACEST NUM ĂR

• Cosânzcana

• Din lumea

• Caleidoscop 

duminical

• Programul TY

SFAT
• Când vrei să ceri 

referinţe despre un 
cal întreabă alt cal nu 
un măgar.

„ZIUA METALURGISTULUI"
După revoluţia din de

cembrie 1989, multe ros
turi s-au schimbat în 
ţară. Intre ele şi oma
gierea zilelor unor pro
fesii, legate mai strâns 
acum de date istorice, de 
sărbători religioase ori 
de alte evenimente.

- ; Astfel, a doua dumini
că a lunii august a de
venit „Ziua metalurgistu
lui" ,ziua destoinicilor 
producători ai fontei şi 
oţelului, ai cocsului şi 
laminatelor, ai produse
lor de turnătorie, ziua 
acelor oameni aflaţi „foc 
continuu" pe platformele 
fierbinţi ale metalului 
românesc pentru a da 
ţărij ur\ul dintre cele - 
mă; necesare materiale — 
metalul —, folosit în 
largi şi diverse domenii, 
începând cu construcţia 
de maşini şi case şi până 
la fabricarea ceasurilor 
şi a echipamentelor dc 
UZ gospodăresc din fie- . 
care familie.

Ziarul nostru şi-a fă
cut- o misiune de onoare 
din prezenţa cu gândul 
şi cvbjcuvântul scris a- 
lături^de detaşamentele 
muncitoreşti din judeţ 
la toate aniversările lor 
de suflet — şi nu numai 
— .omagiindu-le activita
tea, profesia, realizările.
O facem şi acum, de 
„Ziua metalurgistului", 
îndreptându-ne sentimen
tele de cinstire şî apre
ciere spre miile de meta- 
lurgişti din Hunedoara şi 
Călan ,din Petroşani şi 
Crişcior, din Deva şî

Orăştie, pentru munca 
lor dură şi pentru rezul
tatele obţinute, adresân- 
du-lc felicitări şi urarea 
de noi succese pe dru
mul atât de sinuos al tran
ziţiei ia economia de 
piaţă.

Cunoaştem că nu este 
uşor, că producţia de me
tal •— ca de atâtea alte 
materiale importante pen
tru ţară, pentru econo
mia naţională prinsă in 
chingile unui blocaj fi
nanciar nemilos, apăsă
tor — s-au diminuat con
siderabil, că efectivele 
s-au redus, iar salariile 
celor mai mulţi abia 
dacă ajung pentru viaţa 
de pe o zi pe alta. Şi 
mai ştim că demersurile 
metalurgiştilor din jude
ţul nostru şi din altele, 
întreprinse, la mai marii 
autorităţilor locale, ui 
Ministerului Industriilor, 
ai Guvernului, s-au sol
dat doar cu analize şi 
promisiuni, nu şi cu mă
suri concrete de redresa
re a acestui sector vital 
pentru dezvoltarea ţă
rii,’ sector care, până nu 
de mult, aducea valută 
serioasă din exportul de 
metal.

Aceşti oameni cu me
serii aspre, care şi-au 
cerut drepturile prin ma
nifestări paşnice, nu prin 
stoparea producţiei şi 
prin autoînfometare, se,

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu ocazia zilei de 15 august — „ZI UA  
METALURGISTULUI" —, Sindicatul „Siderur- 
gistul" urează multă sănătate şi fericire tutu
ror membrilor de sindicat, precum si colabora
torilor. BIROUL EXECUTIV

Oaspeţii Bazei de Tra tament din Geoagiu-Băi beneficiază de calităţile 
benefice ale apei ferma* le, în condiţii deosebite, în bazine închise şi CU asis
tenţă de specialitate. Foto PAVEl LAZA
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Primim de la serviciul de paşapoarte al judeţului Hunedoara

in atenţia solicitanţilor de paşapoarte simple
Paşaportul simplu ro

mânesc este un document 
de călătorie, care permite 
titularului său ieşirea din 
ţară pentru a circula In 
străinătate. Acesta dove
deşte cetăţenia titularului 
şi îi asigură protecţia 
autorităţilor consulare ro
mâne în caz de necesita
te.

In baza Hotărârii Gu
vernului României nr. 757/ 
30. 12.1993, începând eu 
data de 11. 08. 1994, Ser
viciul de paşapoarte Hu
nedoara eliberează numai 
paşapoarte tip nou, motiv 
pentru care aducem la 
cunoştinţa celor intere
saţi următoarele informa
ţii :

— Cererile de eliberare 
a paşapoartelor se depun ; 
de către solicitanţi la 
formaţiunea judeţeană în 
raza căreia îşi au domici
liul stabil. Nu se pri
mesc cererile persoanelor 
cu domiciliu] în alte ju
deţe, chiar dacă au reşe
dinţa (flotant) In judeţul 
Hunedoara.

— Prezenţa solicitantului 
ia depunere este obligato
rie pentru stabilirea cu 
certitudine a identităţii.

— Copiii sub 14 ani se 
înscriu1 în paşapoartele 
părinţilor o dată cu eli
berarea acestora sau ulte
rior. înscrierea în paşa
portul unui părinte se face 
numai cu consimţământul 
autorizat al celuilalt pă
rinte.

— Consimţământul pă
rinţilor este obligatoriu la 
toate cererile care privesc 
copiii până Ia 18 anL

— Cererile trebuie com

pletate citeţ, cu. litere 
mari, la toate rubricile, să 
aibă menţionat obligatoriu 
codul numeric personal 
atribuit de organele de 
evidenţa populaţiei in ac
tul de identitate şi trebuie 
să fie datate şi semnate 
de către solicitanţi.

— O dată cu depunerea 
cererilor, solicitanţii vor 
prezenta, după caz, urmă
toarele documente:

— în toate cazurile, o 
fişă cu datele personale;

— buletinul de Identita
te valabil şi nedeteriorat, 
care trebuie să conţină 
codul numeric personal 
(pentru copiii sub 14 ani 
se prezintă certificatul de 
naştere în original);

— 2 fotografii de di
mensiuni 4/5 cm pentru 
titular şi câte 2 foto
grafii 3/4 cm pentru 
copiii ce urmează a fi în
scrişi în paşaport. Foto
grafiile trebuie să fie Iden
tice, de dată recentă, co
lor, să evidenţieze clar 
conturul şi detaliile por
tretului, poziţia din faţă, 
cu capul descoperit şi In 
ţinută civilă;

— chitanţă C.E.C. re
prezentând taxa de emi
tere a paşaportului (12253 
lei In contul R.A.A.P.P.S. 
— 45.11.04.7500);

— chitanţă C.E.C. re
prezentând taxa consula
ră (21100 lei in contul 
M.F. — 20.21.107);

— persoanele în vârstă 
de peste 16 ani vor pre
zenta pe lângă buletinul 
de identitate şi certificatul 
de naştere, iar, după caz, 
şi certificatul de căsăto
rie ori hotărârea judecă

SĂPTĂMÂNA
n r v

torească de divorţ, înfiere 
ori de schimbare a nume
lui pentru a face dovada 
numeluj purtat anterior;

— la eliberarea unui nou 
paşaport, în caz de furt, 
solicitantul va prezenta şl 
dovada de sesizare a or
ganului de poliţie compe
tent ;

— la eliberarea unui nou 
paşaport, în caz de pierde-

1 re, distrugere, deteriora
re, solicitantul va da o
declaraţie în acest sens;

—în cazul furtului, pier
derii, deteriorării ori 
distrugerii paşaportului in 
străinătate, solicitantul va 
prezenta şi titlul de călă
torie ori documentul tn 
baza căruia a intrat în ţa
ră. în aceste situaţii, ce
rerile pentru paşapoarte 
noi nu se rezolvă Ja ur
genţă.

Paşapoartele simple se 
eliberează în termen de 
cel mult 20 zile de la 
data depunerii cererii, iar 
pentru situaţii deosebite' 
(deces, afecţiuni medicale 
grave ale unei rude apro
piate, citaţie într-un pro
ces, efectuarea unui tra
tament medical de urgen
ţă şi alte situaţii justifi
cate) cu o taxă de ur
genţă (te prezent 2000 
lei). In termen de 3 zile.

Paşapoartele simple tip 
vechi pot fi folosite atât 
timp cât sunt valabile. 
La expirarea lor, acestea 
nu se mai prelungesc, ci 
se eliberează paşapoarte 
tip nou.

Valabilitatea noilor ti
puri de paşapoarte este de 
5 ani, cu posibilitatea pre
lungirii pentru încă 5 ani '

TVR 2

Sâmbătă, 13 august

• Au trecut 224 zile din 
an, au mai rămas 141,

•  Cuviosul Mărturisitor 
Maxim.

• 1928. S-a născut scriito
rul Ion Lăncrănjan (m. 
1992).

Duminică, 14 august

• ' Duminica a VflI-â
după Rusalii.

•  1864. 130 de ani de la 
promulgarea legii ru
rale, printr-un decret 
dat de Al. L Cuza.

Luni, ÎS august

• Sfântă Maria. Adormi
rea Maicii Domnului 
(dezlegare la peşte).

•  Ziuă- Marinei.

•  1714. Constantin Brân- 
coveanu împreună cu 
cei patru fii ai săi sunt
decapitaţi la Constan- 
tinopol.

•  1771. S-a născut scrii
torul englez Walter 
Scott (m. 1832), unul 
dintre cei mai de sea
mă prozatori ai timpu
lui.

• 1871. S-a născut la 
Brad folcloristul Adarn 
Bolcu (m. 1935).

•—o—*—»—*—*—»—»—»—*—*—»

„ZIUA METALURGISTULUI*
(Urmare din pag. 1)

află acum la ceas de 
bilanţ. Că aşa-i la ani
versări : 10 evaluezi mun
ca, Iţi mâsori rezultatele, 
trasez! noi jaloane de 
acţiune pentru viitor. Ei 
ştiu că nu le va fi de 
mâine mal uşor, mai bine, 
după cum au ne va fi 
foarte multora dintre cei 
care trăim din salarii mo
deste. Dar există o spe
ranţă ; -în muncă şi în 
producţie. Numai de a- 
colo ne vin resursele e-

xistenţei. Iar dacă gu
vernanţii se vor apleca 
mai atent asupra nevoilor 
celor mulţi care trudesc 
pe meterezele producţiei 
efective de valori mate
riale, dacă le vor stimu
la eforturile şi le vor pre
ţui realizările, va fi eu 
atât mai bine pentru ţară. 
Iar metalurgiştii se află 
pe una din treptele de 
sus ale acestei cerinţe.

De ziua lor, a ineta- 
lurgiştilor, încă o dată 
— felicitări celor din 
5udeţul nostru şi urări de 
noi izbânzi în muncă 1

•vwwvwwvyw vywwwwwvwvwvMvywwvwvMywMvyy

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR 
DE „ZIUA METALURGISTULUI44,

LA HUNEDOARA
în zona de agrement Cinciş, în zilele de 13 şi 

14 august 1994 vor avea loc următoarele activităţi 
cultural-sportive.

e 13 AUGUST 1994
— ora 10.00 — fotbal, meciuri preliminare;
— ora 10,30 — spectacol de divertisment cu 

participarea formaţiilor artistice ale Clu
bului „Siderurgicul" ;

11,00 — orientare turistică:
•  14 AUGUST 1994

— ora 10,00 finalele la fotbal.
— ora 11,00 — cros pe şosea- 

In fiecare seară se va organiza discotecă în aer
liber.
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LUNI, 15 AUGUST

T V R  1

13.00 Interferenţe (r); 14,00 Actuali
tăţi ; 14.10 TVR Iaşi; 14,50 TVR Cluj-
Napoca; 15,30 Desene animate; 16,00
Actualităţi; 16,25 Turism şi agroturism ;
17.00 Emisiune In limba maghiară; 18,30
i»itnmta visează (serial — ep. 1); 19,00 
De luni până luni; 29,30 Desene ani
mate ; 20,00 Actualităţi; 20.45 Teatru TV. 
„O zi de vară*4 de Slawomlr Mrozefc ;
23.00 Personalităţi din diaspora româ
nească «>» 2200 Transtocator; 2300 Ac
tualităţi; 0,25 Baschet. Finala C.M. mas
culin (înregistrare). -

TV R  2
14.00 Act«aIit*tH «MO Politica între

ideal şi real; 13,10 VldeocHpurl; 153»
Atlas (r)î 16.00 Desene tatamto; 16,30 
Şi bogaţii plâng (te; 1700 tn direct: eco- 
nomia; ” 17,40 Mala Mujer (s/44); 1M0 
în fata d-YOMtră; 20,00 Actualităţi; 21.00 
TVM •  Mesager ; 2U6 TV# Europe;
22,39 Holocaust (s„ ep. 8); *M0 Magazin 
VVorMneA; 000 Jazz club

. MARTI. 16 AUGUST

T V R 1 a

7M TVM •  Telcsaatinal; 1000 Desene 
animate; ltte  CaHfenaia visează <s/r|; 
11,2» Hoiecaust (s/it, 1235 Mala Mujer 
(s/rfc 1430 TVR Iaşi şi ClafrNapnca; 
16,0# Actualităţi; ICO# Fii tu msmfk 1M0 
Sfinx (cs); 18,3» CSBbnda visează Se
rial, ep. 2); 19,00 Ctio; 19.30 Desene a-
nimafe; 20,00 Actualităţi; 20,45 Nebuni 
din drogate* (fibi SUA. 1985); 223» *te- 
fleeiw ■ 4wzar; 23*15) ifec»
hlalităti: 00# Gong; 0,30 Meridianele
dansului. \

TVll Cluj-N.; 8,20 Tezaur ‘fol
cloric (r); 10,00 Ora de muzică; 11,00
Telejurnal IVorldnet; 11,30 Desene ani
mate ; 13,15 Videoclipuri; 14,10 Telefil
me (do); 15,00 Vânătorii de imagini (s/r); 
1600 Desene animate; 16,30 Şi bogaţii 
plâng (s); 18,30 Măseaua de minte ; 19,10 
Mala Mujer (s); 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale ; 2100 TVM • Mesager;
22,00 TV 5 Europe ; 22,30 Credo.

MIERCURI, 17 AUGUST

T V R  1 *
■ ) \ ' ■

7.00 TVM u Telematinal ; 1000 De
sene animate ; 11,43 California visează 
(s/r); 12,15 Mala Mujer (s/r);. 14,10 TVR
Iaşi şi Cluj-Napoca; 15,55 FOTBAL:
Super cupa României: Steaua — Gloria 
Bistriţa ; 16,50 California visează (s. ep. 
3); 1900 Timpul Europei; 19,50 Desene
animate; 20.00 Actualităţi; 20,45 Dr. Quinn 
(te; 2200 Reflecţi; rutiere; 2205 Melodii 
populare ; 23,30 Actualităţi; 23,50 întâl
nirea de la miezul nopţii; 1.00 Atletism. 
Circuitul „Grand Prix Golden Four“ 
(rezumat).

TV R  2

7.00 TVR Cluj-Napoca ; 10,05 Ora de
muzică; 11,00 Telejurnal Woridnet; 1200 
Gong; 14,10 Serialul serialelor; 1UŞ 
Arie vizuale; 1600 Desene animate; 1600 
Şi bogaţii |dâng (s); 17.40 Emisiune ta
limba maghiară; 19,10 Mala Major (s); 
2000 Actuatităţi ; 2000 Formala 2; 2100 
Atletism. Concurs din circuitul „Grand 
Prix Golden Faur".

JOI. 12 AUGUST

T V R  1

; X.

70» TVM •  Telematinal

U JB C lift» m i 1 visează ftft%  ” *» M ab
Mujer (s/r); 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca ; 1609 Actuatităţi (
U0O Sub semnal întrebării; 1200 Cro
nograf» ; i805 CalMarnia t im d  ap.
4); 19,00 Medicina pnten» toţi ; tSM  De
sene animate; 20,00 Actuafftîţî; 20,45 Se

rial. Caroi cel Marc (4); 21,45 Studioul 
economic; 22,25 Enigma (es); 23,40 Ac
tualităţi; 605 Forsyte Saga (s, ep. 6).

. T VR 2

T.00 TVR Cluj-Napoca ; 8,00 Melodii 
populare ; 10,00 Ora de mutică ; 11,30 De
sene animate; 12,00 Noi frontiere (r); 
13,30 Confluenţe (r); 14,10 Magazin social; 
15,0(1 Vânătorii de imagini (serial, ulti
mul episod); 16,00 Desene animate; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul de ta
ora 5'; 1900 Emisiune In limba ger
mană; 2000 Actualităţi ; 20.40 Ritmuri 
muzicale ; 21,00 TVM # Mesager ; 2100
Pro memoria ; 22,00 TV 5 Europe; 2200 
Nizami (film). "

VINERI, 19 AUGUST

T VR I

700 TVM •  Telematinal; 10,20 Curcu
beu ; 1100 California visează (ş/r); 12,15 
Mala Mujer (S/r); 14.10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca ; 15,45 Tradiţii; 1605 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Pompierii yă in
formează; 1700 Emisiune în limba ger
mană; 18,00 Pro Patria; 19,00 Serial. în
toarcerea Ia Eden (25); 20,00 Actualităţi; 
20,45 Enescu în inima mea; 2100 Film. 
Ringul (România, 1984); 23,30 Sensul
schimbării ; 0,00 Actualităţi; 0,15 Romanţa 
amintirilor; 1,00 Cinematograful 'de 
noapte. Laura (film er., SUA, 1974).

T V R  2

7,00 TVR Cluj-N.; 8,00 Matinal Jazz; 
1005 Or* de muzică; 1200 Desene anima
te; 1200 Simpozion (r); 13,00
peliculei; 1440 Varietăţi ; «600 
animat»; 1600 Ş; bogaţii plâng (s); «700 
Arena; 1109 Mala Mujer (s); 2100 TVM 
•  Mesager ; 21,30 Oameni care au fost; 
TUtt Maăorescu |  2200 TV 5 Europe; 22,30 
Teatru TV. „Bătrâna şi hăţul" de Viorel 
Savin; 006 Varietăţi .....s

sâmbătă, m  August

« V »  I

800*7 note fermecate ţ 9
de ta laşii 

66 Lassle ţa.

ep. 20); 10,30 Pas cu pas — magazin ştiin
ţific ; 11,30 Ecranul; 1200 Povestea vor
bei; 14,10 Turnul Babei » Desene ani
mate •  Un zâmbet pentru vârsta 4  3-a a 
Magazin muzical; 18,00 Beverly Hills,
90210 (s); 18,45 Mapamond; 19,15 Teie- 
enciclopedia; 20,00 Actuatităţi ; 20,45
Serial. Mancuso de la FBI (5); 21,45 Să 
râdem cu Benny Hlll; 22,40 Şport; 23,10 
Actualităţi; 23,30 Serial. Hunter (ep. 31); 
0,53 Ei şi!...

T V R  2

800 întâlnirea de sâmbătă de ta Cluj- 
Napoca; 1300 Est meridian magazin de 
la Iaşi; 1600 Desene animate; 1600 Ş.i 
bogaţii plâng (s); 17,00 Studioul de lite
ratură; 18,00 Tradiţii; 19,30 Pariaţi pe 
campion (cs); 20,00 Actualităţi; 20,40
Ritmuri muzicale; 2100 TVM •  Mesager; 
2100 Memento cultural; 22,30 Interfe
renţe ; 2300 Sport — studio; 000 Refrene 
fără vârstă: melodii de neuitat.

DUMINICA .21 AUGUST 

TV R I

8.00 Bună dimineaţa; 9,10 Clubul lui 
Guliver; 10,00 O lume dispărută (S., 23); 
1000 Lumină din lumină ; 1100 Viaţa
satului; 1300 Omule, cântecul meu...;
«08 Atlas ; 14,00 Actualităţi; 1400 Video- 
magarin •  Desene animate; 9  Serial. 
Casa plină; 1800 Star Treck (s. SF); 19.15 
Robingo (cs); 20,00 Actualităţi; 2000
Film. Uraganul Andrews (SUA, 1993); 
2200 Arhitectură şi geografie sacră; 2300 
Actualităţi ; 000 Pe ultima sută de metri.

'■ TV R  2

800 Est meridian duminical de la Iaşi; 
«309 Dr. Quinn (s/r); 1446 Răzbunarea 
haiducilor (film, România 1966); 1505
Videocfipari « 1606 Desen» animate; 16,30 
$i bogaţi! plâng (s); i§M Deseoperfrea 
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160 de ani de Ia naşterea lui Alexandra Odobescu
Prin erudiţie şi implica

ţiile profund umaniste, o. 
pera Iui Alexandru Odo
bescu marchează un mo
ment deosebit în litera
tura română. Una dintre 
trăsăturile sale o consti
tuie spiritul didactic, Odo. 
bescu a fost un pedagog 
nU numai in aspectele nud 
apropiate de ştiinţă ale 
operei sale, ci chiar ţi 
în: beletristică. Creaţia sa 
literară urmăreşte să in
struiască, să comunice. In 
arie strict literară, afirmă 
criticul Mircea Tomuş, 
descendenţa paşoptistă a 
scriitorului se manifestă 
printr-o suită de teme ţi 
motive specifice, intre 
care ' inspiraţia istorică o- 
cupă primul loc. .El ne-a 
lăsat lucrări de istorie.

UN ERUDIT
arheologie, istoria artelor, 
folclor. S-a manifestat şi 
pe târâm pedagogic, atât 
prin activitatea practică in 
instituţiile de învăţământ 
unde a lucrat, cât şi prin 
colaborarea ia redactarea 
câtorva manuale şcolare.

Cele dintâi lucrări lite
rare ale lui Odobescu sunt 
jurnalele rezultate în ur
ma călătoriei la Londra 
şi cel al cercetării monu
mentelor istorice din ju
deţele Argeş şi Vîleea. Ca
racteristicile celor două 
scrieri sunt spontaneitatea, 
precizia observaţiilor, sen
timentul reflexiv sau chiar 
introspectiv, peisajul plas
tic încărcat de atmosferă.

„Pseudo Kyneghetikos" este 
opera care reprezintă ple
nar atât creaţia Uterară a 
tui Odobescu cât ţi desti
nul ei critic şl public. S-a 
vorbit mult de calităţile de 
peisagisl ale scriitorului, 
fapt remarcat in primul 
rând de George Călinescu. 
Odobescu este, totuşi, un 
evocator, principala sa mo
dalitate fiind reveria a- 
piicatâ, de data aceasta nu 
fă spaţiul istoric, ci la frag
mentul de viaţă sau de 
peisaj concret pe care ii 
evocă. Grevată de acumu
lările fireşti şi de experien
ţă scriitoricească a ma
turităţii, literatura odo- 
bescianâ evidenţiază o

VV.VVWWVWVV'yWWVVVVVWWVVWVWVVVWVVVWtfVV

PASTKL C U  S IL F ID Ă
And cum un flaut

a 5 jeluieşte sfârşitul de vară,
f susurul lui urcă aproape şoptit

pe o potecă subţire 
pe care nu încape 
decât o singură notă, 
duhul unei silfide . 
pluteşte prin memoria anotimpului, 
tulburând-o, 
un Demiurg obosit 
scapă săgeata din arc 
care se va înfige în pieptul 
histrionului,
cel ce cumpăneşte în palme 
toate elementele lumii: 
iubirea şi ura, 
viaţa şi moartea.

IONEL AMARI IŢEI
WiWVW f tWWoyi~<-.-WiV«v«- ■ errtVWVWCWA

vârstă barocă atât prin în
cărcătura copleşitoare a 
paginii, cât şi prin tehnica 
savant complicată a cola
jului ţi, mai ales, prin 
disimularea internă aproape 
inepuizabilă.

Redăm mal jos câteva 
dintre scrierile sale: „Scene 
Istorice din cronicele Ţării 
Româneşti — Mihnea Vodă 
cel Rău" <1857); „Pseudo 
Kyneghetikos", „Epistolă 
scrisă cu gând să fie Preacu- 
vântare la cartea Manualul 
vânătorului" (1874); „Isto
ria arheologiei", 1 (1877); 
„Scrieri literare şl
istorice" (1877); „Tezaurul 
de la Petroasa"; „Câteva 
ore la Snagov" (1909); „O. 
pere literare" (1938) ş.a,

b. cătălin
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M E M O R IA " —10f f
Fără a avea nici pe de

parte pretenţia cunoaşteri 
valorii şi importanţei pu
blicaţiilor actuale, şi cu 
atât mai puţin aceea de 
a recomanda cititorului 
vreuna din ele, firi rându
rile de mai jos voi În
cerca o scurtă zăbavă a- 
supra numărului jubiliar 
— 10 — al revistei „ME
MORIA" (1994), al cărei re
dactor şef este cunoscutul 
om de cultură Banu Ră- 
dulescu.

Ceea ce pot şi doresc să 
afirm încă de la început 
e faptul că acest număr 
este deosebit de bogat, de 
interesant atât informativ 
cât şi educativ, cuprinzând 
unele materiale de-a drep
tul uluitoare, cum este cel 
despre „Visătorul" din 
Kremlin, In cuprinsul că
ruia se precizează că cifra 
globală a victimelor co
munismului este de 
142 917800 (pag. 75).

Prefaţat de dl. Banu Ră- 
dulescu printr-o „Scrisoare 
deschisă la apariţia nu
mărului 10", sumarul con
tinuă cu „Elogiul memo
riei" de AL Paleologu, a- 
poi derulează o suită va
riată şi bogată de proble
matici desprinse din me
moria scrisă sau orală, cum 
ar fi: Amintiri din locu

rile morţii; Geografia de
tenţiei; Memoria economi
ei româneşti; Rezistenţa 
anticomunistă în România; 
Nomenclatura; Securitatea 
şi „turnătorii"; „Albert 
Einstein despre educaţie"! 
„Visătorul" din Kremlin; 
Lenin; Fragmente din Jur
nalul lui Mahatma Gandhi 
şi altele.

Atenţia cititorului e re
ţinută desigur şi de sec
venţa <„Literatura de după 
sârma ghimpată", creată, 
între alţii şi de publicistul, 
teologul, filozoful şi mai 
ales poetul Nichifor Crai
nic (1889—1972), care a 
executat 15 ani de temniţă 
comunistă. Intre poeziile 
sale din perioada deten
ţiei, in care a exprimat 
într-o manieră zguduitor 
de tulburătoare sentimen
tul tragicelor dispariţii ale 
unor deţinuţi, se afiă şî cea 
intitulată „Unde sunt cei 
care nu mai sunt?", care 
se incheie eu versurile :~ 
„Intrebat-am bufniţa eu 
ochiul sfericJOarba care 
vede-n întuneric/Tainele 
neprinse In cuvânt :/Unde 
sunt cei care nu mai suni? 
Zis-a bufniţa: Când va 
cădea/Marele-ntuneric, vei 
vedea".

Prof. DUMITRU SUSAN

DIN TAINELE LIMBII

Pădureni ia... „Festivalul Pădurenilor" FOte PAVEL LAZA

• MINA, s.f.; 1. Joc sub
teran special amenajat, de 
unde se extrag minerale; 
ansamblul lucrărilor sub
terane care permite ex
ploatarea unor zăcăminte ; 
(fig.) măre bogăţie (as
cunsă); 2. cilindru sub
ţire de grafit etc. din inte
riorul creioanelor; 3. armă 
alcătuită dintr-o încărcă
tură de exploziv şi un 
dispozitiv de aprindere, 
care explodează prin lovi
re sau la comandă" (fr. 
mine, it. mina, germ. Mi
ne):

1. M*na este locul subte
ran de unde se extrag ză. 
căminte de minereu sau 
de cărbune. .

2. Mina creionului este de 
culoare neagră.

3. Mina plasată la sub
solul blocului nu a explo
dat.

• Mină, s.f., „înfăţişare;
expresie a feţei; fiziono
mie" (fr. mine);

I. Ion avea o mină ca
raghioasă pentru acel mo
ment semnificativ din viaţa 
sa.

•  Mină, s.f. (la vechii

De zborul păsărilor se 
leagă visuri străvechi: că
lătoria în alte lumi, în 
trecut şi viitor, regăsirea 
liniştii şi fericirii veşnice, 
ieşirea din situaţii dispe
rate (Dedatus, Icar, sau 
Meşterul Manole). Vestigi
ile arheologice atestă 
„participarea" păsării la 
manifestările cultural-fu. 
nerare începând inc# din 
neolitic, celebre fiind pă
sările — luntre, simbol al 
călătoriei prin lumea uni. 
brelor, a carului de bronz 
de la Orăştie, care, purtat 
de 12 lebede, ducea soa
rele pe; bolta cerească.

ta  români pasărea mi
tică are mai multe iposta. 
ze, simbolice; , unele care 
ţin de vechile tradiţii mi
tologice, iar altele remode- 
late după tradiţiile mal 
noi ale religiei creştine. Cor
bul, cucul, uneori, găina, 
dar mai ales bufniţa erau 
cei care anunţau moartea. 
Purtarea unei astfel . de 
ştiri şi încercarea de a-i 
comunica omului intr-un 
limbaj accesibil, dă pă;

sării un comportament 
straniu: găinile cântă co- 
coşeşte, păsările mki zbu
rătoare se izbesc în geam, 
cucuveaua cântă trei seri 
la rând intr-un copac us
cat etc. Dar adevăratul rol 
al păsării începe odată cu 
pribegirea sufletului. Pa
sărea sufletului, conside
rată sacră (iniţial pasărea 
măiastră, prin creştinism 
Porumbelul), are misiunea 
de-a purta sufletul celui 
decedat spre o Altă Lume 
(în varianta creştină spre 
Rai sau Iad). Ea este aso
ciată cu arborele funerar 
(în creştinism cu arborele 
vieţii, asociere care creează 
o deschidere către gră
dina Raiului), arbore care 
s-a transformat cu timpul 
în stâlp funerar şl mai 
apoi In cruce. Pasărea su
fletului reprezentată sculp
tural din lemn, figura, nu 
de mult, solitară, pe stâlpul 
de mormânt |n sudu] Tran

silvaniei şi în Mehedinţi, 
ca apoi, sub influenţa creş
tinismului, să fie simbol 
al trinităţii creştine şi nu 
al sufletului mortului.

De o valorizare mitică 
deosebită beneficiază multe 
păsări, lâtă câteva dintre 
ele." ■“ ■■ ’

Porumbelul apare în 
vârful pomului vieţii, pe 
scoarţele vechi moldove
neşti de la Muzeul mănăs
tirii Afiâpia în alesăturl 
şi broderii şi pe alte o- 
biecte de artă, în arta ere. 
tană, zeiţa, regină a ceru
lui şi pământului, se co
boară în lume sub chipul 
unei porumbiţe; în vechiul 
testament purtând o crean
gă de măslin In cioc, 
zboară pe ape şi aduce lui 
Noe vestea încetării poto
pului şl a mântuirii. Sim
bol al „Sfântului Duh, mo- 

' tivul esîe înfăţişat în bo
tezul lui lisus Hristos şi 
in epifanie. Porumbelul

ciugulind struguri, alături 
de alte păsări care se 
adăpostesc în ramurile vi
ţei do vfe, reprezintă su
fletele credincioşilor care 
află viaţa şi odihna Iii 
Hristos. '

Cocoşul este deseori în
făţişat în arta noastră 
populară. II vedem cusut 
pe ştergare, vasele smălţu
ite de Hurez, în relieful 
cozilor de lingură, pe creş
tetul caselor printre „cio. 
cârlani" in Gorj şi Vîleea 
ori în vârful unui stâlp în 
Moldova. Motivul este fo
losit în Europa sub nu
mele de cocoşul galic în 
Franţa şi apare pe vârful 
clopotniţelor Ia biserici şi 
catedrale. Romanii 1-âu 
considerat drept emblemă 
a galilor, la care era sim
bolul zeului Mercur. Co
coşii se întâlnesc In arta 
populară finlandeză unde 
stau în vârful unui copac.

Corbul se bucură de o

străveche tradiţie în isto
ria multor popoare. La 
celţi avea un rol profetic, 
la greci — mesager al lui 
Apollo, la daci avea un 
simbolism contradictoriu, de 
pasăre a vieţii şi morţii, 
un mesager solar al ce
rului, dar şî un vestitor al 
morţii. La români are ro
lul de fondator de stat şi 
dinastie; o legendă atri
buie corbului fondarea sta
tului român, altă legendă 
formarea dinastiei române 
a Corvineştilor. în mito
logia biblică, corbul e pa. 
sărea blestemată de Noe 
pentru că nu s-a întors 
îa corabie să vestească re- . 
tragerea apelor după po.' 
top (l-a blestemat să nu 
aibă cuib în care să poată 
trăi, să depună ouăle In 
cuiburi străine, să fie ne
gru cum îi este inima, să 
fie un semn rău celor 
ce-1 văd, să vestească vre

greci) „monedă valorând o 
sută de drahme" (fr. mi
ne, lat, mina):

1. Mina 'Vechilor greci 
circula în toate provinciile 
locuite de ei ajutând la 
dezvoltarea negoţului cu 
diverse mărfuri.

•  Pioneză sau phineză?!, 
s.f., „cuişor cu o floare 
foarte mare Ia un cap, folosit 
pentru fixat desene, planşe 
ete.“ (var. pioneză, sL, it. 
pdtura, fr. punaise). Deci, 
piuneză (in trei silabe: 
piu-ne-ză, fn acord eu 
originalul francez punaise), 
nu pioneză (în patru silabe: 
pi-o-ne-ză). *

Referitor la cuvântul pi
uneză, trebuie făcută re
marca absolut necesară 
că acest cuvânt nu s-a im. 
pus în limbă în forma a- 
ceasta, corectă de fapt, cu 
sunetul şi litera U în prima 
silabă, ci în varianta pio
neză, greşită de fapt, lu
ând în- considerare origina
lul. Dar din moment ce 
toată lumea B pronunţă 
şi-l scrie pioneză, nu are 
rost să-î mai comentăm. 
VALENTIN BRETOTEAN

mea rea şi să fie necro. 
fag).

Pajura — pasăre fan
tastică din aceeaşi familie 
cu Pasărea de foc, Pasărea 
de aur, Pasărea măiastră, 
posedă uneori două capete 
care privesc in sensuri di
ferite, înainte şi înapoi, 
înăuntru şi in afara lu
crurilor. Ea îşi are curţile
fn Munţii . Cărunţi Nu 
îmbătrâneşte niciodată, 
pentru că din 30 in 30 de 
ani se scaldă în fântâna 
cu apă vie, care-î între
ţine tinereţea fără bătrâ
neţe (în transpunerea creş
tină se scaldă în Iordan). 
Poate străbate cu un om 
pe aripi întregul văzduh 
în câteva clipe. Uneori 
răpeşte fete tinere pentru 
zmei ori este aliatul făp
turilor demonice ale pă
durilor şi pământului ori 
ai vrăjitoarelor.

ANA-MARIA STAN, 
elevă în clasa a X-a 

Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi" Deva
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D in  lu m e a  la r g ă

Cine l-a ucis pe preşedintele 
Rwandei?

Cotidianul „Le Soir“, 
una dintre cele mai răs
pândite publicaţii euro
pene de limbă franceză, a 
publicat în numărul său 
din 17 iunie o anchetă 
a reputatei specialiste în 
probleme africane, Cole- 
tte Braeckmen, privind 
atentatul care a declanşat 
sângeroasele evenimente 
din mica ţară centrafri- 
cană. După cum se ştie, 
la 6 aprilie a.c., un a- 
vion în care se aflau 
Habyarimana, preşedin
tele Rwandei şi Ntarya- 
mira, preşedintele Re
publicii Burundi, a fost 
doborât de o rachetă sol- 
aer, ambii şefi de stă te 
găsindu-şi astfel moartea; 
Ei bine, ziarista de la 
Bruxelles, pe baza unei 
bogate investigaţii, a a- 
juns la concluzia că exe
cutanţii actului criminal 
au fost doi ofiţeri fran-,

cezi, comanditaţi de 
extremiştii etniei hutu. 
Imediat . ministrul de 
externe francez, Alain 
Juppe, a apărut la tele
viziune, dezminţând ca
tegoric „fantisticâriile" 
ziaruluj belgian. El a 
amintit că se află în curs 
ancheta dispusă de se
cretarul general O.N.U., 
care va clarifica împre
jurările în care s-a pro
dus evenimentul cu con
secinţe atât de drama
tice. La rândul său, mi
nistrul de externe bel
gian, Willy Claes, a ţinut, 
pe aceeaşi cale a televi
ziunii, să modereze spi
ritele, ce riscau să atin
gă pragul unui incident 
diplomatic. Şi eu toate 
acestea dezminţirile auto
rităţilor franceze, care 
subliniază că .preşedin
tele ucis-, se bucura' de ' 
deplinul sprijin şi sim-"

patie din partea. Franţei,, 
pentru politica sa de | 
democratizare a Rwandei, f 
lasă loc la îndoieli. Pen
tru că implicarea în a- 
facere a celor doi mili
tari francezi nu avea j 
neapărat nevoie de bla- , 
goslovirea Parisului. Pu
teau fi, pur şi simplu, 
doi „mercenari11, care să j 
fi acţionat împinşi nu 
de considerente politi
ce, ci doar - pecuniare. 
Este, de altfel, ipoteza 
cea mai plauzibilă. Căci, 
in orice caz, cum re
marcă „Le Soir“, ceea ce { 
este absolut sigur e că I 
cei care au mânuit sofis- ) 
ticatele rachete Sam —3 
(de fabricaţie sovietică) 
ce au doborât avionul 
prezidenţial, nu puteau 
fi militari din trupele 
rwandeze, incapabili pro
fesional, să folosească 
arme atât de sofisticate.

„Telefonul
albastru"
Numărul nevestelor care 

îşi maltratează bărbaţii a 
c r o s  c u t în Mărea 

’ Britanie încât a de
venit necesar institui
rea unui .(telefon albastru ' 
pentru asistenţa victime
lor. Soţii bătuţi de soţii 
s-au înmulţit de la sim
plu la dublu numai în 
ultimele luni: lovituri în 
cap cu polonice, tocuri 
de pantof şi sticle, pumni 
şi şuturi sunt sistemele 
la care doamnele engle
zoaice recurg cel mai a- 
des pentru a-şi susţine 
opiniile în dialogurile con
jugale. E vorba de oa
meni de toate vârstele şi 
categoriile sociale, in 
fruntea topului maltrata
ţilor poate în mod ne
aşteptat situându-se zi
darii, pompierii, profe
sorii universitari, diplo
maţii şi... membrii parla
mentului. „Este o situa
ţie ce pare de necrezut — 
a comentat recent un 
exponent al „telefonului 
pentru bărbaţi" — dar vio
lenţa domestică creşte 
vertiginos şi constatăm o 
inversare â .tendinţelor, 
fără să ne putem - explica 
dC CC“. ■ V-.

W.'.VWAVAV.VJV.V.V.V.V.W.-.V.V.-.'.VAW.VV

Yamaha contra Lassie;:
Noul film „Lassie, prie

teni pentru totdeauna", 
bazat pe atât de celebra 
serie TV destinată unui 
public de toate vârstele, 
este deja motiv de pole
mică între Paramount 
Pictures, casa producătoa
re şi societatea japoneză 
Yamaha Motor. Aceasta 
din urmă, terorizată de 
necazurile judiciare pe 
care le-ar putea avea ca 
urmare a unei exhibiţii 
periculoase efectuate in 
film de un puşti care 
conduce o motocicletă 
Yamaha, ultimul tip, pe 
rotilele din spate, a ce
rut interzicerea difu
zări; noii pelicule. „La
ssie" va fi văzut de 
mulţi adolescenţi şl nu 
vrem ca ei să încerce să 
imite aceste acrobaţii 
riscante pe motociclete
le produse de noi, a de
clarat purtătorul de 
cuvânt... al puternicului 
concern japonez, Roy 
Watson. „Lassie, prie

teni pentru totdeauna" 
este continuarea la fai
mosul „întoarce-te aca-j 
să, Lassie", turnat ini 
1943, cu Roddy Mc Do-| 
well şi cu Elizabeth Tay-] 
lor care, pe atunci, a-] 
veâ doar 11 ani. In ro
lul căţeluşei vedetă din] 
acest remake va fi un] 
descendent la a opta ge-i 
neraţie al inteligentei j 
collie, care a apărut inI 
filmul original din 1943. 
Lassie va fi despărţită 
de stăpânul său, actorul] 
de 13 ani, Thomas Guiry,1 
şi va străbate munţii j[ 
şi preeriile pentru a sei 
întoarce acasă, trecând ]
peste încercări teribile 
şi salvând în câteva rân-] 
duri copii aflaţi în pri-i 
mejdie. Protestele japo-1 
nezilor nu au avut însă] 
ecoul scontat şi mult] 
aşteptatul „Lassie ’94" ] 
şi-a primit botezul ecra-] 
nului, iii sălilfe ameri
cane, pe 22 iulie.
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O DECIZIE ISTORICA: SPIONAJ 
ÎNCRUCIŞAT INTRE CIA ŞI FBI PENTRU 
A-Şt DESCOPERI RECIPROC SCURGERILE 

DE INFORMAŢII ..

Un agent din* FBI va 
i cel care va coordona ' 
ontr&şpiooajul intern în 
"IA. James Woolsey, di- 
•cctoml Celui > mai faimos 
ierviciu de spionaj. din 
urne, a fătfuf acest.. 8-. 

>iunţ iteaşteptât în cursul 
mei Conferinţă'.'‘flâ presă, 
pe 18 MicL /Agentul, al 
cărui pwjie bura fost deş 
sigur' dezvăluit, va f i. ales . 
•le I ĵuis FPŞch,, şeful 
FBI, _ urmând . a-şi -lua • in 
urând în primire noul , 

ioc de muncă . .la Fort 
: .arjgley, ’şedţul' CtĂ."' în 
icelaşi timp, un func
ţionar al Agenţiei centra
le de investigaţii va a- 
vea atribuţii asemănătoa
re la cartierul general al 
Biroului Federal de fn- 
v-estigaţiL . Tot o noutate, 
Oficină Naţional pentru 
jolitica de contraspionaj,
:e are ca prerogative co
ordonarea diferitelor ser
vicii speciale, va fi con-" 
lus de acum înăinte de 
an director ales de Freeh, 
:hiar dacă' Ya O continua 
;ă funcţioneze în sediul 
;:ia.

Departe de a fi o miş- 
rare de rutină- aceste 
chimbări' "reprezintă mu
nţii' importante în modul 
le interacţiune a princi

patelor servicii de investi
gaţii anterieane. CIA, care 
multă vreme s-a bătut 

• pentru a-şi păstra totala 
autonomie de mişcare şi 
de control asupra infor
maţiilor, îşi vede astfel 
serios , minată indepen
denţa. Se pare că schim
barea de macaz; în favoa- 

- rea FBI, a fost determi
nată de încă n u p r e a  
îndepărtatul „caz Ames" 
în care descoperirea înal
tului funcţionar CIA, ce 
lucra pentru sovietici, pro
vocând moţartea a zeci 
de informatori americani 
din fosta U.R.S.S., a fost 
întârziată datorită Şecre- 
tomamei propriilor şefi, 
care refuzaseră să coope
reze în timp util cu 
FBI-ul. 1 ;

Apărând in public pen- 
•tru a trasa noua faţă in
ternă a organizaţiei sale, 
directorul CIA â subliniat 
avantajele care • derivă 
din contraspionajul „co
mercial", care e noua ac
tivitate de vârf a Agenţiei 
şi care constă în a desco
peri şi denunţa „nume
roasele cazuri" în care fir
mele americane sunt pă
călite • de altele străine, 
datorită bacşişurilor. -; *

Că pielea, „vorbeşte" nu 
e o noutate, cel puţin pen
tru dermatologi, puşi dese
ori în situaţia să „inter
preteze" semnalele cutâ- 
nee. Dar astăzi o riguroa- f- 
sa cercetare şjjjişţifică

O SENZAŢIONALA DESCOPERIRE A 
CERCETĂTORILOR ITALIENI: ■' - 

CHIROMANTIA ARE O BAZĂ ŞTIINŢIFICA

sa cercetare Klca l A ?- . : REALA> t v Ş S | ' Ş  .
rşUşeşie^A dei^mteele «hirJogdl Frâico -'IŞtrton- de notat că „semnul' iAsu- 
că anumite semite" ale eini," pe un eşantion* de tei", un fel de .inel alun- 
pâlmei >*- dincolo de o 25<teggâi, a arătateă prun- git întrb * arătător şi ‘ de-
banală lectură ehireanan- t 

•ţipă — pot explica«. ceea ' 
ce i s-a întâmplat fătului 
pâ perioada sarcinii. Mai 
exact, un studiu condus 
de psihiatrul milanez Fe- 
denca Mormando, pre
şedintele Asociaţiei „Euro- 
talent Italian" (societate 
europeană care se ocupă 
cu recunoaşterea şi instrui
rea copiilor dotaţi eu ta
lente deosebite) şi de

slb%g£p2£ţi" d^inamă în 

vflfteto^^rerintă^in 62
la sută din cazuri, un 
semn ineonfundabil şuţi' 
arătătorul afinii stângL 
Studiul ş-a desfăşurat ,1a 
secţia de pediatrie a spi
talului San Carlo din Mi
lano şi la secţia de neo- 
natologie a unui spital 
din Brianzo. E Interesant

, getul iiiârd, a fost observat 
la 4® “dintre, cei 50 db 
copil ale căror mame iau 
recunoscut că, într-un a- 
numiit, moment şl sarcinii, 
nu şi-au dorit copilul. Nu
mele ştiinţific âl semne
lor pe mână este de 
„dermatoglife**. Cum se 
formează, ele ? Poate în 
perioada de „diferenţiere" 
a foliilor embrionare — 
deci fn perioada ce duce

la formarea copilului — 
influxurile psihologice pot 
juca uri' rol determinant. 
Poate .înseşi mişcările .mâ
nuţei fătului, poţ deter
mina- apariţia unor sem- , 
nale deneşters. Impor
tant este să ştim că ple-. 
lea, numită de - specia- 

1 lişti şi
pentru corelaţiile sale dir 
recte cu sistemul. .' nervos/, 
central, poate » prezenta- 
adevărate ooduo . pentru 
citirea suferinţelor treeu- 
te. Şi, cine ştie, dacă ci
titul iii palmă' nu va de
veni curând o ştiinţă 
recundşpută. Să nu uităm, 
şi cei dintâi medici h-teri 
fost altceva decât magi, 
sau vraci, sau şamani. '

•  • •

Un tae numit Jaekie
Jaekie Kennedy va trăi,

■ pentru totdeauna în ini
ma New-York-ului. ,J)e- 
servoir", lacul artificial 
din Central Parte, la mică. 
distanţă de„ locuinţa so
ţiei celui .Htei* iubit pre
şedinte american, va fi., 
rebotezat in curând cu- 
numele săa ST vdrba"de- 
o recunoaştere "ofieială 
a oraşului asupra • 
ruia Jacqueline Kennedy 
Onaşşis* a exercitat o- 
importantă (şi benefică) 
influenţă yreme de 20 de 
ani. Ideea de a-i dbdl- 
•ca lacul aparţine fiului . 
său, John F. Kennedy 
junior, care a avut de 
ales intre* o serie de 
opţiuni, Intre altele 
Grand Cenţral Terminal,

staţia feroviară pe care 
Jaekie a salvat-o de la 
denudare după o . difi
cilă bătălie judiciară şi 
strada pe care 8 locuit 
pâbă la moartea surve
nită Iţv 19 mai, anul 
acesta-*

.Nu. e pentru prima oa
ră! când New York o- 
norează memoria unul

contemporan; 
|n 1985 o grădină publi
că ''âin (3entral Park 8 
fost numită „StratVberry 
Fields", pentru a-1 a- 
minţi. pe John "Lennon, 
celebrul „beaties" tare 
locuia In apropiere, uds 
de un adorator fanatio, 
în vreme ce * ieşea din 
casă. < /■'*/ /- ....

Neplăcută surpriză

La aproape o sută de 
ini de la moartea sa, 
)scar Wilde îşi ia revan
şa asupra societăţii en
gleze care îl marginaliza- 
■se şi îl persecutase. O 
revanşă pe care autorul 
unei opere atât de provo
catoare ca „Portretul lui 
Dorian Gray". o obţine de 
o manieră solemnă şi in
contestabilă. Pus la stâl
pul'infamiei în plină e- 
pocă victoriană pentru 
homosexualitatea sa decla
rată, pentru conţinutul 
scrierilor sale, pentru pur
tările sale anticonformis
te şi ireverenţioase, Wilde

Oscar Wilde pătrunde în Westminster
este primit acum, printr-o 
inscripţie comemorativă, 
în abaţia Westminster, a- 
dică in însuşi templul 
regalităţii, simbol al An
gliei, locul unde sunt 
încoronaţi suveranii Im
periului.

Responsabilii istoricei 
catedrale din centrul Lon
drei au cedat în cele din 
urmă insistenţelor unui 
grup de intelectuali şi au 
autorizat amplasarea pla
chetei în amintirea răz
vrătitului scriitor irlandez,

în aşa-numitul „Colţ al 
poeţilor". O onoare pe 
care Wilde cu siguranţă 
n-ar fi visat niciodată că 1 
va fi acordată. Şi care
nici nu ştim dacă l-ar fl 
încântat din cale afară.

Ceremonia dezvelirii plă- 
eii memoriale este pre
văzută pentru 1995, eo 0-
cazia centenarului pre
mierei cu „TheJmpoitance 
of being Earnest" („Impor
tanţa de a te numi Er- 
nest"). „Wilde merită să 
fie amintit", a recunos

cut canonicul Michael 
Mayne, superiorul aba- 
ţiei, care a adăugat to
tuşi „nu în totalitate".

Oscar Wilde, care s-a 
născut la Dublin, în 1854, 
a avut toată viaţa, un a- 
devărat cult pentru ati
tudinile excentrice, ceea 
ce l-a impus de altfel In 
anumite medii franceze şî 
engleze. După o căsăto
rie eşuată cu Constance 
Lloyd, a devenit notorie 
relaţia sa homosexuală 
cu lordul Alfred Douglas,

Că şi văditele, fie ele 
preşedinţi de stele sau stat- 
ruri «ie cinema, sunt şi 
rămân oameni „de carne 
şi sânge" cum ar fi spus 
Aragoh, capabili de toate 
bucuriile, tenţanţlile şl 
neplăcerile pe «are Ie im
plică pământeană noastră 
fiinţă, o dovedeşte şi 
întâmplarea neplăcută, a- 
vftndo-i In prim-plan pe 
cântăreaţa americană şi 
pe soţul acesteiă.'; Bobby 
Brovvn. Sosită neahunţa- 
tă la Los Angeles, unde 
Brown se afla de mai 
nuiltă vreme, Whitney a 
avut surpriza' să-l găsească 
Intr-un hotel, In eompafila 
„vinovată"' a unei alte 
femei. După cum relata 
pe 13 mai Cotidianul bri
tanic „Daily Mirror**, to- :

ceea ce a provocat un val 
de ură tn' cercurile nobi
limii britanice, care a acu
zat faptul ca pe o sfidare. 
Dar mai mult decât prin 
atitudinile sale ostentati
ve, Wilde şi-a deranjat 
contemporanii prin acidi
tatea satire  ̂ literaturii 
sale In care spiritul cri- 
tio capătă, pe alocuri, 
accentele unei ferocităţi 
dispreţuitoare faţă de 

ijcimea şi stupizenia In
telectuală a unei lumi
mjc
tele
stăpânită de suficienţă şi 
da prgolji,

tr-un reportaj „exctosiv" 
din S.UAl., Whitney #io«s‘ 
ton, Întoarsă după un tu r
neu triamfal In Europă, 
constatase, că soţul nu «ş 
găsea Ia domiciliul ţar 
din New Jersey . 1-8 lua* 
urma şi, aflând că drăg# 
ţul de Bobby se afla A  
California, s-a urcat F» 
prima cursă aeriană do 
tos Arigeles, l̂BriŴm, 
să-l facă o snrpriză . plă
cută. ••' Oricum surpriză "8 
fost H *- * ‘

Mister Brown, negăsind 
aţte argumente — dovadă 
a cât de limitată este 
imaginaţia bărbaţilor ta 
anumite Împrejurări —' 
a apelat la clasicul (Stă
team 18 o vorbă". Ceea 
ce nu a reuşit să o liniş
tească pe Whitney, inca
pabilă să înţeleagă — aşa-s 
femeile! — de ce pentru 
această conversaţie nevi
novată soţul ej şi parte
nera de ocazie fuseseră 
nevoiţi să adopte costu
maţia lui Adam şi Eva.

Deşi lucrurile par cât 
se poate de Uşor de expli
cat: probabil cei doi se 
simţeau ca-n rai I Ori
cum, ’ adaugă . ziarul brita
nic, după incident Whit
ney Houston a revenit ime
diat la New Jersey, de
clarând că, de această 
dată, gata, matrimoniul a 
luat sfârşit.

Agenţia STORY PRESS



REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

O „Există câteva lucruri care nu pot fi în
văţate repede, şi timpul, adică singura avuţie, 
trebuie risipit din plin ea piaţă pentru însuşirea 
lor.

Sunt lucrurile cele mai simple cu putinţă, 
şi cum pentru a le afla e nevoie dc-o viaţă în
treagă, stropul de noutate pe care fiece om îl 
culege pe lume e foarte costisitor şi-i unica 
moştenire ce-o lasă după sine".

cu ERNEST HEMINGWAY (1898-T-19&1)

•  „Nu judecaţi oamenii după anturaj. Iuda a 
avut prieteni ireproşabili".

•  „Mai de mult se scria că e_ dulce şi plăcut să 
mori pentru patrie. Dar în războiul modern, nu se 
află nimic dulce şi plăcut în moartea ta. Mori ca un 
câine fără nici un motiv".

„înţelepciunea bătrânilor e o mare greşeală. 
Nu devin mai înţelepţi, ci mai prudenţi*.

Selecţie de ILIE tEAHU
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Omul şi societatea
(maxime şi cugetări)

Ochean întors
Ca printr-un ochean 

întors lucrurile se văd 
mici dc aici de la nivelul 
norilor albi şi pufoşi. As
faltul şoselelor încins de 
Căldura Soarelui pare o 
piele de şarpe pe care 
mişună maşinile ca nişte

gâze mici. Şi dc aici, 
ca în orice privire de la 
distanţă, vezi ansamblul, 
amănuntele pierzându-sc 
în* micimea lor. încerc 
să-mi localizez turnul 
meu dc fildeş din care 
privesc spre o anume 
Golgnta. Privesc arhitec
tura acestui oraş puţin 
prea înghesuit, prea pu
ţină verdeaţă şi mă bucur 
trecând peste pădurile de 
un verde închis ca oaze 
de pace şi oxigen, văd 
oameni ce muncesc pe 
Câmpii. Ce linişte şi 
pace. aş spune că , aici

este Edenul nostru de 
fiecare zi. Aeest pământ 
cu apele curgând la vale, 
cu pădurile verzi şi ce
rul de deasupra mea va 
exista şi după ce eu voi 
fi ţărână .viaţa îşi con
tinuă mersul de milioane 
de ani. Eu sunt un fir 
de nisip, pe plaja Isto
riei. Se nasc şi mor oa
meni dar şi vise, palmele 
trudesc pământul şl ochii 
se ridică spre ceri ' feb 
sunt o pasăre între cer 
şi pământ, încerc să prind 
înţelepciunea vieţii. Aş 
vrea ca atunci când mă 
pierd în amănuntele uci
gătoare de fiecare zi, să 
mă ştiu ridica asemeni a- 
cestui zbor, să văd an
samblul, să nu uit r că 
viaţa merge inainte şi să 
pun mereu importantul 
înaintea urgentului. Ca 
printr-un ochean întors 
să mă pot privi de ta 
distanţă. ^ 'v

-?■■■; INA DEtEANU

gloria patriei ‘ sale.
Orice mare savant 
găsi un mare i  patriot.

Iu i 
veţi l  

. j

X

•  Ne naş tem plângând,
creştem jucându-ne, trê  
buie să devenim oameni 
miinclrfd. (GhevondAll- 
sari) •

. * Există pentru dine* 
un bun şi buc mijloc dc 
a senşţ umanitatea: a ' 
cela de a-te strădui pen
tru înălţarea patrtri tale.
(Paul-Douatferj*

•  Vom câştiga priete
nia unui om cultivând în 
noi, însuşirile pe care le 
preţuim ia , (Şocrate)

•  Prietenia unui! şln-
gur om înţelept- este mai 
de preţ .. tţiţigor
proştilor Împreună. (De- 
mecrit) . . . .  , ' - .

^  i y '' L - -•  Viaţa noastră este
legată de a tuturor,. Nu 
poate fi . fericit cineva

•  Progresul omenirii ÎB- 
şr nâne aduce toate 1«~ ■ trefei .deei al unul popor, 
eţurile spre interesul lui; se sprijină tot numai î»  
tşetene * să trăieşti şi ' muncă,* răbdarea şl voinţa 
ppflitru 'altul dacă. vr^şăJ indiviitilor, numa; ele pot * 
tiăicşti pentru tind. (Se--, ridica r un neam pe ur-.

^  - cuşul producţiei şi al*
stimei altora. (I. Simio- 

; •  Dacă şţiiriţa nu arâj nescu), - 
patrie,- omul de ştiinţă y .
trebuie' sfl se. gândească Cuiese-.de
mereu la tot ceea ce face N. ZAMNR

■ (L. Pasteur), .,

- •  înţelepciune  ̂ eşţ e , 
pentru,şyjlet veeâ, cp Şşr 
nătatea este p$atţu \ţrîipt * 
(La Rochefbucauld)

- -1». AbţiŞneS, «st* " l 
suftetuîuî „tot «şa de' bine 
ca şi â.corpblui. ’ (G: 
Mezerlitb)

•  Prezentul este în
cărcat- de * viitor. (Leib- 
nitz)

•  Cu cât inaintCa în 
r cariera-. vieţii,. cu aţâţ
găsesc mal necesară 
munca; ea devine cu tim
pul cea măi , mare dintre 
plăceri şi ţine Ioc tutu
ror iluziilor . pierdutei 
(Voltaire)

neca)

»aBT3R3CHL
Juiita , hai pe 

dealuti!...
Iubita mea cu flori Ia pălărie,
Hai $ă umblăm pe dealuri, fără rost; 
Să auzim vreun tril de ciocârlie,
Să fredonăm vreun cântecel anost...

E soare şî îţi şade„atât de bine!, 
încât mă minunez tot mai-frecvent:
Dc ce să* nu fe-aleagă ei pe tine 
Ca deputată — pac! — în Parlament?

Dar, iartă-mă; — imi e atât de foame, 
încât nici nu mai, ştiu ce debitez... 
par vă fi vară, vor fi poame.
Iar noi, ŞOMERI DE BINE — garantez!

DUMITRU 1IURUBA

două soluţii: ori iţi re
comand avocatul meu, 
ori îţi, împrumut cartea 
jnea de bucate...

•  Mătuşa; *-*, Ce-ş, fă
cut Gigei la examenul

•  .Directoarea liceului _ de Istorie? - . • •
cheamă la telefon pe?'ta-'* Mintă: N-â fafeut jprea 
tăi elevului Popescu: bine, dar nu din vina lui.

— Ştiţi, spune ea, fiul Păi i ; s-au pus. întrebări
dumneavoastră a-lugit.de despre ţluerjiri earif; s:Stt 
la şcoală... întâmplat înainte ca. ble-

— Mă rog,, zice- tatăl.- să se fi născut...
Câţi elevi rut fug-de' - ăEKgberliî se plânge 
şcoală! . ,t ,vuwt~pşeten:
* — Da, dar al dumnea.- €&. meserie ml-aas 
voastră a fogit eu profe- mai ates şi eu! Aietg t  
Şoara de desen... « ' tăata ăua' -rnai eevs ea j

• t La prâ ţje,.religie *9* i
preotul îl întSfeabă :..pe 
Gjgeit ,
I" — La voi în casă m 
spune ‘rugăciunea îna
inte de masă?
. — Nu « nevoi» părinte 
— răspunde acesta. Mama 
găteşte; foarte bine...

•  — Spune-mi, iubito, 
zice el topit — eu soni 
primul bărbat - pe care 
l-ai sărutat- vreodată?
V —- Nu sunt sigură, răs
punde ea. Ai fost cumva

i
— Reeunoştj eă ^  

fracturat mâna reclamam- f 
tul ui? —- întreabă jude
cătorul,
.. — Recunosc, dar - np 
şunt vinovat, pentru «fi. 
el a ridicat mână,, f 
- •  El şi ea stan larfei- 
tuneric lipiţi unul * de } 
celălalt,
■ — Ea- ce te tfândeati,1 
iubito?'1 în#^t»S iĂ I 
şoaptă. ';i;*

V

acum cinci ani la mgre? — feeaet ţa ce ie gân- 
•  — Gigele, spune-mi dbşti şi tu — răspunde 

td ştii să ntimerl ? —11 fea plină de itandrrie. 
întreabă învăţătoarea în — Perfect! Ia du-te 
prima zi de şeofiIŞ.': ' \  ***?

-*' Da, răspunde acesta din frigider*,..'.

. ■ - Dtnen de CONSTANTIN GAVIHUA

ridîcându-se în picioâre : 
unu.-dofţ trei,* patru; cinei, 
şase, şapte, nouă,
zece, Vtdet, damă, popă...
- •  Un -canibal mărturi
seşte prietenului său:
. -r-. Dragul meu, sunt 
disperat M-am săturat de 
nevastă-mea şi nu ştiu 
cum să. scap. de ea. . v..

— Păi nu sunt de^lt

. ̂
•  Un bărbat furios 

intră -hi ; secţia de* poliţie: 
— Domnule inspector, 

acesta c al treilea mito* 
mobil care;, ml se fiţrŞ 
în timp ce. mă tund. Ge 
să fac?
, — Lăsaţi-vâ pieţei...:

Culese si prelucrate de
HJE LEAHO

L A M A R E

ORIZONTAL: 1) Şefi de argonauţi pe 
o corabie modernă (dim.); 2) Candelabrele 
nemărginitelor întinderi albastre — Nu- 
dist emigrant disciplinar din prima ge
neraţie; 3) Sunt de cart chiar şi în port!
— întins pe plajă după o baie în mare
— Legată la cap pe faleză!; 4) Termen

uzitat la mare pentru vreme... bună — - 
Clonţ dfr fier la timona cărărilor albastre;
5) Mod de a crea valuri cu vasul pe' ape 
— Pregătit la. plajă pentru o frumoasă 
ârămire; 6) Material original pentru blue 
jeans indigeni — Ghid sui-generis aflat 
în orice... staţiune; 7) Monstru marin ri
dicat în slavă — Spectaculos plonjon în 
lupta individuală cu undele; 8) Parfumul 
uitat al trecutelor iubiri — Val trecător 
în marea eternităţii — Angelul radios al 
zilelor noastre ;9) înfrăţirea din adâncuri 
a pământului cu apa— Ieşit în larg în 
urma unor serioase presiuni; 10) Expre
sie a nemărginirii dată la mare.

VERTICAL: 1) • îmbrăţişări tentaculare 
intr-un, decor marin; 2) Pană acută în 
traficul aerian, agravată la mare; Men
ţinut la suprafaţă pe cărarea undelor; 3) 
Pirat fără suflet în radă la Neptun ! —
Dată prevestitoare a sfârşitului unui curs 
în mare — Chemare concisă la drum in
tracarpatic; 4) întinse de obicei la plajă 
pentru bronzat — Auster făuritor, în mare, 
al belşugului urmaşilor; 5) „La mare", în 
stil lingvistic anglican — Sărutări dogo
ritoare, binefăcătoare pe plajă la mare;
6) Radă pentru corabia legănată de vise

a buriicdpr — yeehţ călători pe drumurile 
dintre Dunăre şl mare; 7) Ispititoare per
fida ppntru naivii din lumea adâncurilor
— Autoexilat lâ Capul Bunei Speranţe; 
8) Marea cu unde mişcătoare în radă! 
—• Cristalină în profunzime luată, aşa, în 
mare — Mosor stilistic pentru firul na
raţiunii; 9) Verdict gustativ dat într-un 
mediu marin — Ajuns în- mare sub a- 
ceeaşi formă; 10) întindere nesfârşită de 
dincolo de mare.

DICŢIONAR: TIM.
VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „ESTIVALA" 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBĂTĂ TRECUTA:
1) MACEDONSKI; 2) -OLARU — ECOU; 
3) NECULA — IST; TCI — FUM — 
CE; 5) ASTUB — MIS; 6) LARG — E- 
GAN; 7) ENO — BRETAN; 8) DNEI — 
MA — I; 9) TREVOR — SAT; 10) TITA
— ADAMA.

MAT IN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei:

alb: R b 2. Dg2. Ce.3. N b6. 
negru: R b 4, p: b 3, C 4

Soluţia problemei din ,nr. trecut:

2. D d 5 mat
1. —---  R e 5
2. g 4 mat '



T R A U M
răcoritoare de...

S.A. lansează

Societatea mixtă româno — 
germană TRAUM S.A. s-a con
stituit în anul 1992 prin asotie- 
rea următoarelor păiţi:

dl TUTUS SEFER» «pre
zentând partea germană

S.C. TRANSILVANA SJR.L. 
S.C. KROKO IMPEX S.R.L. 
S.C. COMINDPREST S.RJi. 

S.C. PRODIMPEX COM S.RJL. 
Dispunând de un capital so

cial de 50 milioane lei» societa
tea mixtă roma no—germană a 
început construcţia unei fabrici 
de bere şi sucuri în satul Sârbi, 
comuna Iha- Până în prezent 
au fost efectuate lucrări în va
loare de 700 milioane lei, secţia 
d e  sucuri începând şă produ
ci primele două sortimente eu

marca TRAUM (sucurile KIWI 
şi ORANGE).

Lucrările continuă în 
susţiant la fabrica d 

isteaţa tehnică de 
•  cunoscutei fabrici d 
Reghin. Valoarea finală a in
vestiţiei va ajunge la 1 miliard 
şi 250 milioane lei. Societatea 
conlucrează, In condiţii exce
lente, cu CREDIT-BANK Deva.

Utilajele de bază au 
portate din Germania 
cu unele completări 
ducţia internă.

Acţionarii societăţii 
cât şi personalul de execuţie 
speră ca de revelion să fie 
produse primele şarje de bere 
cu marca TRAUM.

—-Suntem convinşi că numai printr-o cali
tate deosebită â sucurilor noastre vom reuşi să 
ne afirmăm, ştiut fiind Că pe piaţa băuturilor 
răcoritoare concurenţa -este foarte mare — 
ne-a declarat; ing. EUGEN PA VEL, directorul 
tehnic al fabricii. Avem asigurată sursa pro
prie de apă, din douăpuţurf forate la o adân
cime de 30 m. înainte de îl intră în fabrica
ţie, apa este prelucrată pete instalaţia ita
liană AQUO DEA, care asigură purificarea ia 
nivelul apei de izvor de munte. . Spălarea sticle- 
ier» imbutelierea şi impregnarea cu bioxid 
de carbp» se realizează prin instalaţii germa
ne, carie asigură dozarea corectă şi sifonarea 
de caUtafe, in condiţii de perfectă igienă. Prin 
laboratorul propriu se fac in permanenţă ana
lize pe întreg fluxul de fabricaţie. în aceste 
condiţii avem garanţia că Vom livra numai 
sucuri de ealitate ireproşabilă.

OFERTA
Sucurile TRAUM (KIWI? şi ORANGE) 

se vând în sticle de 330 ml, Ia preţul de 
■  160 lei sticla (exclusiv TVA), direct 

de la fabrica dfrî satul Sârbi, nr. 4, co
muna Ilia, judeţul Hunedoara. In curând 
se vqr face livrări şl In sticle de 250 ml.

'Coffienzî şi f informaţii svj^men- 
tare-se!.pot obţine şi de îa sediul şfirmeî

TRAUM SA,
situat în Deva, Stn M. Kogă)nieeanur 
Hoe F4, ap. 14, teL/fax 954/614102.

Staţia de îmbuteliat sucuri.

Laborator
propriu

Întregul proces teh
nologie la secţia de 
sucuri (ca şi la fabri
ca de bere) este con
trolat permanent prin 
laboratorul propriu, 
dotat cu instalaţii şi 
reactivi din import, 
care asigură în orice 
moment controlul cali
tăţii produselor şi su
pravegherea stării de 
igienă pe fluxul de 
fabricaţiei Marilena 
Gross, inginer tehno
log şi Bionica Jigo, 
inginer chimist, efec
tuează analize de ca
litate.

în curând
B E R E A  T R A U M
La fabrica dc bere sc lucrează intens şi de 

calitate- In hala tancurilor dc fermentaţie, ta 
linia de îmbutclierc, staţia de frig, centrate 
termică, în toate punctele de lucru muncito
rii, supravegheaţi de . specialiştii de ia fabrica 
de bere din Reghin, execute lucrări de calitate. 
Se acordă atenţie cu totul deosebită condiţii
lor perfecte de igienă.

Se află Iu şcolarizare la fabrica dte Reghin 
Z cadre cu studii superioare şi > cu studii mo
tel, pentru specializare în fabricarea berii de 
calitate superioară.

Acţionarii şi salariaţii societăţii speră că 
utilajele importate din Germania şi tehnolo
gia berii de Reghin vor concura lâ o producţie 
de calitate.

NOI LOCURI DE MUNCA
Zona Ilfa este cunoscute fa săracă în ofer

ta de locuri de moacă.
— Ca localnici — ne spuneau dnii EMIL 

BRAND A şi DOINEL POPA, acţionari — 
suntem mândri că au  creat această unitate, 
unde oamenii pot găsi dd lucru. Până fta pre
zent am angajat 4® de salariaţi şiodată eu 
trecerea pe două schimburi n producţiei de 
sucuri, vor mai fi angajaţi aproximativ 3». 
Când vom pune în funcţiune fabrica de bere, 
se vor mai crea 50—® noi locuri de muscă. 
Ca să na mai vorbim dc faptul Că, pe perioa
da execuţiei lucrărilor de investiţii, au lucrat 
aici ţi lucrează încă un număr Însemnat de 
constructori. Şi cum mai avem şi alte gân
duri de viitor, s-âr putea ca oferta noastră" 
de locuri de muncă să mai crească.

Pagină publicitară realizată de 
TIBERIU ISTRATE, GHEORGHE PA VEL

Fotografi!: PAVEIs LAZA



COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat în DEVA 

ţia Hunedoara).

Vă oferă prin

SÎNTUHALM (intcrsee

SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 
cel mal mare magazin de mobilă din ţară:

•  Un Bogat sortiment de mobilier: bucă
tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase,
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului la domiciliul clientului,

PROGRAM:
zilnic Intre orele 8—20

- sâmbăta 9—14
{ duminica 9—13
S Informaţii suplimentare Ia telefoanele: 054/ \ 626338, 626294; 621386.
\
S ~ ------S S.C. CIF S.A.

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 6, 
înregistrat la Registrul Comerţului sub nr- J/ 
20/413/1991.

Anunţa lansare dc oferte pentru ocuparea 
postului de

•  MANAGER, ■ ♦
potrivit Legii 66/1993.

Depunerea ofertelor se va face In maxi
mum 30 zile de Ia data ultimei publicaţii a- 
părute in presă, la sediul societăţii comerciale.

Criteriile de selecţie, data, ora şi locul con
cursului, precum şi, alte informaţii suplimen
tare se pot obţine la Sediul societăţi}, serviciul 
personal, dL MEDRLŢ DUMITRU. Telefon : 
612608, între orele 9—12. (90035)

F R E S C 0
-m

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)

•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice

•  refrigeratoare bere

•  maşini paste făinoase

Hunedoara, str. N. Băicescu, nr. 1 Poli
clinica cu plată, et, 3, tel. 054/712832.

S.C. CONFORT PROIECT S.R.L.

Str. 22 Decembrie, nr. 180, Deva >•
TeL 624814; Fax 619595

•  Proiectează şi execută lucrări de con
strucţii de orice natură;

•  Comercializează materiale de construcţii»

•  Execută confecţii metalice şi lucrări de 
tinichigerie;

•  Produce şi comercializează:
— bolţari din agregate uşoare la preţul ce 

conţine TVA de 486 lel/bue.;
— cărămizi din agregate uşoare la preţul 

ce conţine TVA de 98 lej/buc-;
— dale şi diverse pavele pentru alei şi tro

tuare, tuburi de scurgere din beton (2  interior 
de 200, 300 mm, 1000 mm), tqburi beton pen
tru fântână 0  interior 1000 nun, borduri sim
pla său mozakata, stâlpi de gard şi pentru vie, 
diverse prefebmeta din beton la comandă.

; -  (00036)

I

următoarele autovehicule:
•  Auto Dacia 1310 Break
•  Auto Dacia 1410 Sport
• Auto Dacia 1310
•  Auto Dacia 1304 C.
•  Auto ARO/D 127
•  Autocamion KAMAZ

— 1 buc. |
— 4 buc- *
— 1 buc. I
— 2 buc. j
— 1 buc.*
— 1 buc. I

• licitaţia are loc In data de 1 septembrie |  
[ J 1994, ora 10, şl tn continuare in fiecare săp- *
! |  tămână în ziua de joi, la sediul societăţii. |

| Relaţii suplimentare la sediul societăţii,» 
I tel. 62 58 40 ; Ol 94 66.

i------------  i
j S.C. MAG -  i
i V m n/7  rom  S R L. |

HOTEL „DIANA“ j
GEOAGIU - BAI !

Lansează un nou produs răcoritor pe piaţă j
„ŢIP-ŢUP" |

Argumente: (
— mai ieftin J
— mai sănătos
— mai reconfortant |
— Ia standardele internaţionale.
TeL 054/648280; 054/648282. j

UZINA MECANICA ORAŞTIE j

Str. N. Titulescu, nr. 60 *

A N S A JE A Z A  PRIN

•  Economişti, specialitatea finanţe — |  
J contabilitate* j
ţ Data concursului: 20 septembrie a.e., ora 1 
' 9, la sediul ttnlt&ţlL v j
| înscrierea până la data de 15 septembrie. [ 
» Relaţii suplimentare la telefoanele : 054/ j 
I 641040 ; 054/641041; 054/647090, Int. 233. !

(90044) j

I%
I
|  iui de

S.e. „HERBA“ S-A. DEVA I
i Organizează, la 30 zile după ultima apari- j 
1 ţie a anunţului, concurs pentru ocuparea postu- j

%
I•  MANAGER,

In condiţiile Legii nr. 66/1993. |
Relaţii ia sediul din str. A. Vlaicu, nr. 25' 

— telefon 016065.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Minerului, nr, 28, tel. 620913; 621638

Anunţă concurs în sesiunea august 1994, 
pentru ocuparea următoarelor locuri:
•  LICEU ZI:

— 42 locuri mccano-encrgetic;
— 21 locuri matematică-fizică.

•  LICEU SERAL:
— clasa a Xl-a, cu absolvenţi de şcoală 

profesională cu 8 clase.
înscrierile în perioada 16—28 august 1994.

•  ŞCOALA DE MAIŞTRI — SERAL.
— 1 clasă cu specialităţile : maistru termo- 

energetic şi maistru electroenergetic.
Informaţii după data de 21 august 1994.

GRUP ŞCOLAR MATERIALE

BE CONSTRUCŢII — DEVA 
(FOST LICEU DE CHIMIE)

Str. Prelungirea Oituz, nr. 8 
Telefon 054 — 622231 şi 054 — 623528 

ORGANIZEAZĂ

DE ADMITERE pentru anul şcolar 1994 
1995, SESIUNEA AUGUST, la următoarele 
meserii:

LICEU 71, clasa a IX-a
— silvicultor — 19 locuri
— electronist depanator radio,

TV — 9 locuri
— handbal — fete (profil

uman) — 25 locuri
ŞCOALA PROFESIONALA
— electrician — 17 locuri
— mecanic — 23 locuri
Înscrierea candidaţilor se face intre 16—

26 august 1994, iar probele de aptitudini se 
susţin in data de 25 august 1994.

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
(fosta întreprindere de tricotaje)

B-dul Traian, nr. 9,

ANGAJEAZA DE URGENŢA:
•  2 economişti — studii superioare de spe

cialitate pentru biroul financiar-contabilitate.
#  1 consilier juridic — studii superioare ( |i 

de specialitate.

SOC- COM, „LEGUME-FRUCTE“ S.A. BRAD

Anunţă scoaterea la

a postului de manager, conform Legii 66/1993.!
Ofertele se depun la sediul societăţii din ’ 

localitatea Brad, jud. Hunedoara, str* A. lancn, 
nr. 54, in termen de'30 zile de la ultimul anunţ.

(90037)1

SC «POWER- COftf SRL HUNEDOARA
Str. Laminatorului, nr. 3, bl. 20, ap. 34. 

Telefon: 711354
I -
I «

8

Intermediază: vânzări-cumpăriri aparta
mente, terenuri pentru construcţii, instalaţii şi 
utilaje diverse, materiale de orice fel, prin 
BURSA ROMANA DE MĂRFURI, atftt pentru 
persoane fixice cât Şi juridice. |

întocmire rapidă documentaţie evaluare/ 
expertize tehnice pentru bănci şi alte instituţl} 
în domeniile: construcţii, bunuri de largă fo
losinţă, zootehnie şi îmbunătăţiri funciare, uti
laje şi procese tehnologice, topografie, geodezie 
şi cadastru funciar. , ^

Se practică cel mai accesibil onorariu pen
tru tpţi beneficiarii. 0

Execută lucrări de construcţii dppă proiect, 
pentru persoane fizice şT juridice, cu materialul 
clientului.

mu
. m mr



ANIVERSARI 
•wwwvwwv... .

•  Pentru Naghy \î:i- » 
ria şi Botez Măria, din 
Boş, multă sănătate, 
fericire şi îndeplinirea 
tuturor dorinţeioF. La 
mulţi ani ! (9422)

■aWWMWWFi » . .  A W
• Nepoţica Linia Cristi-

na, cât şi copiii Corinel şi 
Mihaela, de Sfânta Maria 
urează sănătate şi viaţă 
lungă dragei lor Linia 
Maria’. (9473)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă Bocea-, cb- ' 
niuna Ilia, Informaţii fa
milia Negrilă, nr. 40.

(9317)
• Vând apartament.-.2

camere, confort sporit, 
etaj II, sau schimb cu 
Brad, plus diferenţă, ne
gociabil, plata în 2, rate. 
■telefon 625663. (9515)

•  Vând casă cu gră
dină, curent, apă, gaz, De
va,! A. Vlairu. nr. 133. 
Telcforr 621343.

(9358)
• Vând casă, anexe, sar 

Dudeşti, comuna Luncoiu 
de..Jos. Tel. 616135. 625587.

V r  ; (9370)
• Vând apartament, trei 

camere, bdul Dec e bal.' De
va. * Telefon 624997.

y '  (9437)
• Vând ţuică 52 grade, 

2500/litru, cantitate mare. 
Telefon 621146.

' (9448)
•  Vând VW buz Die

sel, fabricaţie 1988. Tei. 
«18182 ; 623253.
' V ■ .(9431)

•  Vând apartament, trei 
caqSere şţ frigider. Infor
maţii lă tel. 628432.

• ‘ ' " (9390)
•  ,-Vând apartament 4 

camere, Deva, Goidu, bl. 
Kxp, 57. Telefon 624416 
prei 12 000 000 iei.

(9459)

. •  Societatea Garant 
Consulting. telefon- 
616449, facilitează vân
zarea — cumpărarea a- 
p#rtamenţelor, caselor, 
terenurilor. Gumpă- 
răjorii sunt serviţi 
gratuit.

. - ~ J (8615)

•  „Vând apartament 3 
camere, Gojclu. Informa
ţii Timişoara. tel. 056/ 
125715, seara.

(9409)
. •  Vând casă Deva, Că- 
lugăreni nr. 82, telefon 
611345. , (9460)

•  Vând două locuri de
casa, ultracentral i De va 
Tel. 622557. (9417)

•  Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, lun-

.gă piaţă. Deva, bdul De- 
eebal, bl. 8, ap. 71.

(9459)
•  Vând garsonieră De

va, Bălcescu, tel. 02653?,- 
după oră 15. (9418) ’

•  Vând apartament 2  

camere şi Ford Sierra Die
sel, 11000 DM, negocia
bil. iTelefon 626929.

■ f> (9420)
*, •  .Vând televizor color, 
diagonala 63. cn-ţ, în bună 
stare ' de ' funbţionare, 
199 000 lei. Tel. 621848.
-..v s ,  ' ■ (9426) V

•  Vaiul urgent Dacia 
1300, an fabricaţie . 1972, 
reparaţie capitală- carose
rie şî motor, cu piese re
zervă, 1500 DM, negocia- "

i bii. Telefon 6218(3.
' . (9426)

•  Vând Urgent 3 came- 
; re, deosebit.. . Scărişoara,

bl. 13/16, Deva. orele 7— 
12. (9427)

•  Vând casă mare, grajd
anexe gospodăreşti, gră
dină 25 ari, teren arabil, 
fânaţ, Almaşu Sec, nr, 
108, 5 km distanţă De
va. , (9433)

•  Vând . două locuri de 
veci, cimitirul Eminescu, 
Deva. Telefon 621160.

(9435)
•  Vând apartament 2 

camere, confort redus, 
central. Hunedoara. Tele
fon 622348, Deva.

• 1 (9436)
•  Vând apartament trei 

camere, central. Telefon 
618288, Deva.

(9439)
•  Vând. apartament 4 

camere, Micro 15, bl. 63. 
ap. 23, et. I. Informaţii 
sâmbătă si duminică în
tre io—li.

(9442)
• -Vând apartament 3 

camere, etaj I, telefon 
622780, zilnic după ora 12.

(9443)
. •  Vând apartament 
Geoagiu-Băi, două came
re decomandate cu tele
fon, preţ negociabil. Re
laţii la tel. 617405, 648245.

(9445)
• Vând casă Hărţăgani,

preţ deosebit de avanta
jos. Informaţii Pietroasa, 
20. Deva. ; (9446)

•  Vând casă cu grădi
nă şi dependinţe în sat 
Dudeşti, comuna Luncoiu 
de Jos sau schimb cu a- 
partament în Deva. Tel. 
616548. .(9449)

•  Vând casă în Şoimuş,
nr. 217. Deva, telefon 
621553. (9451)

•  Vând garaj demonta- 
bil. Deva, telefon 628634.

(9453)
•  De vânzare , Fiat' Fio-

rino de marfă, fabricaţie 
1985, înmatriculat, maşină 
de spălat Bosch automa
tic, aparat sudură elec
tric 220 V/140 A, frigi
der 120 1, maşină spălat 
vase, videorecorder, aspi
rator, maşină cusut elec
trică, bicicletă damă. Tel. 
628557. . (9455)

•  Vând apartament 2 
camere (de urgenţă), preţ 
negociabil, str. M. Emi
nescu; bl. A/12. Telefon 
623870 sau .628698.'

- (9461)
• Vând remorcă Padi.ş 

500 şi motopompă irigaţii. 
Informaţi] tel. 611594.

(9462)

doara. Deva, tel. 666512.
(9470)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, bdul 
N. Bălcescu, nr. 18. Tel. 
620900; (9475)

•  De vânzare casă în
Geoagiu-Băi. . Deva, tel. 
628557. (9476)

•  Vând casă în = Deva.
Relaţii la tel. 625461, după 
ora 16. (9478)

•  Vând garsonieră- con
fort I, posibilităţi privati
zare. Telefon 626811.

: v (9460) , v
•  Doctor Ilerban vinde 

casa părintească cu anexe 
şi grădină din comuna 
Tei iucul Inferior. Telefon 
712751, după ora 20.

(8944)
• Vând casă 4 camere,

gaz, garaj, grădină, Hu
nedoara, tel. 715575. ,

(8969)
•  Vând fân, producţie

1994, preţ negociabil. In
formaţii telefon 715418 său 
Lelese, 46. (8973) ,

•  Vând apartament 2 
camere ,zona patinoar Hu
nedoara. Relaţii tel. 711775.

(8974)
0  Vând apartament 2 

camere şi mobilă. Hune
doara, str. Eliberării, 5, 
bl. 2, tel. 717830.

’ "(8975)
• Vând urgent aparta

ment 3 camere, confort
I, zona Stadion, preţ ne- : 
gociabil. Tel-717752.

(8976)
•  Vând; brăţară aur,

18 k, 51 gr. Informaţii tel. 
724713. '  (8977)

•  Vând apartament 4
camere, 87 mp. Deva,, 
zona gării, bl. 43, ap. 5. 
Telefon 617238, între orele' 
10-22,. ... ... (9485) -

•  Vând urgent Ford 
Taunus — 1979, ben
zină, 1600 cmc, înma
triculat şi Dacia 1310, 
1994, 5 milioane, ne
gociabil. Tel, 611583 
sau 627839.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb urgent casă 
contra apartament cu 2 
camere plus diferenţă (casă 
3 camere, gaz, apă, încăl
zire, plus anexe), str. Al* 
Vlaicu, nr. 126. Infor
maţii telefon 6117l3r

■ (9438)
•  Schimb apartament

3 camere Buzău cu simi 
Vând apartament trei *ar Deva. Tel. 621543.

camere, etaj I, sc. B,~ap. 
27, bl. 5, bdul Decebal 
(Super Market), vizitabil 
zilnic, . (9463)

•  Vând 30 capre. Deva,
telefon 613939 sau Tisa,
nr. 17. (9474)

• Vând casă şi grădină 
Bâlata, nr. 98 (Popa Pe
t ru) , ,  - . ( 9 4 6 6 )

•  Vând apartament 2
camere, parter (privatiza
re), zona gării. Telefon 
671533. . (9467)

•  Vând casă cu grădină
(pomi), suprafaţa' 3600 mp, 
în sat Fărcădin, comuna 
Unirea, preţ negociabil. 
Informaţii în sat Fărcădin, 
lâ nr. • 45,— • ' : <6468)

• Vând apartament - 4
camere, zonă centrală sau 
schinib cu-' apartament 2 
camerei Informaţii telefon 
61.2005 sâu 'după ora7 20 -- 
623653. : (9482)
) i •  Vând grajd la 6 km 
de Deva, preţ convenabil. 
Tei. . 625206 ; 618898. . '
, ' ■ ' r'/' ' (9484) ‘

•  Vând î piese Skoda S 
loo. Telefon 626291.

- (9409)
• Vând apartament. 3 

camere, zonă' gării Hune-

•  S.C. Exim Fla
mingo SUI, Deva an 
gajează în condiţii 
deosebite — inginer 

constructor sau maistru 
cu vechime minimă 5

! an i; — şofer profe
sionist cu vechime —- 
zona Orăştie; cumpă
răm autobasculantă. 
Relaţii, Deva, tele
foane 613189; 614456,
10—19, sediul magazi
nului Flamingo.

(9454)

• Maura & Bialco
angajează vânzătoare 
pentru magazin ali
mentar; — vechime . 
minimă 2 ani în do
meniul alimentar —, 
vârsta maximă 25 ani. 
Informaţii tel. C2556L 

(9458)
mmm a m m m '* mmm * mamm •  mmm a m

•  Angajăm contabil per
manent. Informaţii, Deva, 
telefon 618066.

.4 9 4 4 4 ) ■
•  Medităm matematică

orice nivel. Hunedoara, 
bdul Republicii 8/21, tel. 
722885. (8971)

•  Posesor permis con
ducere, cunosc C, Paradox 
Engiune, soft reţele, îmi 
ofer serviciile unei firme 
de stat sau particulare. 
Hunedoara, • tel. - 716668, 
diipă ora 18.

(8978)

COMEMORĂRI

•  .Pârinţij. Viorel şi Vic
toria şi fiul lor Vasile 
anunţă împlinirea a ’40 de 
zile de la decesul "fiului 
şi fratelui

BOTA COSTEL 
Dumnezeu să-l odih

nească ! (9510)

(9426)
PIERDERI

• Pierdut carnet să
nătate, Achim loan-,- din 
Buciiresci. Se declară nul.

■ . (9550)
DIVERSE
'#-• *'

'i •  S.C. AGROTUlt 
CAMPING ŞOIMUŞ 
ORGANIZEAZĂ luni,
15 august 1994, înce
pând cu orele 18, tra
diţionala ne'deie eu 
participarea . renumi
tului solist de muzică 
‘populară bănăţeană 
Vasile, Conetf. 'Cârită 
formaţia condusă de -M..- 
Dudu Epăşeseu,-Arad.
- '.. . , . (4956)
A*—♦ — ♦*** A

OFERTE DE 
 ̂ . SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia miercuri,
17 august, cost 40 000 lei. 
Telefon. 042166. ■ ! ' Vi

• Cheii -Yale şi autp .peste 
50 modele In atelierul spe
cializat din Deva, str. 
Cernei, 10, tel. 611307.
- (9403)

• Ce frumoasă ne-a 
fost familia când am 
fost toţi împreună şi 
ce tristă e amintirea 
acum când se împli
neşte un an de când 
ne-ai părăsit pentru 
totdeauna dragă

AVRAMICA CORNEA,
din Târnava, la numai 
19 ani. Vei rămâne 
veşnic în inimile în
durerate ale părinţi
lor Victor şi Ileana. 
Fie-ţi ţărâna-uşoară.

- (9273)

. » Un pios omagiu 
şi dor nestins la 6 
săptămâni de la cruda 

. despărţire de dragul 
nostru ■ ,

LUCHINI 
• * - ANTON,- .■ ; 
din Haţeg. Familia 
îndurerată.

■ (9123)

• August ne aminteşte; 
mereu că nu ma, e’şti-prin
tre noî, dragul nostru. 

IOSIF STOIÂ 
FaţjiUia. s ;

-(9472)

■ • Se împlinesc 6
- luni; .de ’ la deces i\ 
; celei .care a fost o 
; bună soţie, mamă, şi 
. bunică

FLOAREA 
LUGOJAN, '

din Topliţa. Comemo
rarea, duminică, 14 
august 1994, la Bise
rica din Topliţa. Nn 
te vom uita niciodată. 
Familia.

(9347)

• Soţia Maria, copiii 
Florin şi. Violeta a- 
mintesc împlinirea a 
6 săptămâni de la tre
cerea. în nefiinţă ■ a 
scumpului lor, soţ şi 
■tată

PANTA LAZĂR
Nu te vom uită 

niciodată. (9441)

riţia dragului nostru fiu 
şi frţite '

ALEXANDRU BAlCUŞ
Dumrtezcu : sâ-1 Odih

nească f (9479)
•  Se ţmplinesc 6 luni

de când1 â dispărut dintre 
noi '

HfNDOREAN 
CONSTANTIN, 

cel care a fost un hun 
fiu şi frate

Parastasul va avea loc
astăzi, la Catedrala de
pe str. Libertăţii. Nu te 
vom* iiita^niciodată. Pă- 

irinţii, fraţii, sora şi cum
natele, .

. (9513) ■

• Dor, nestins, lacrimi
şl flori pe mormântul 
tău ;.X-«'7;rv-

IllNDOREAN 
CONSTANTIN, 

la 6 luni de la fulgeră- 
toarea dispariţie. Soţia 
Tanţa şi fiul Ionuţ nu te 
vor uita niciodată.

(9514)

0  A trecut un an 
de când ne-a părăsit 
dragul nostru prieten 

AVRAMICA 
CORNEA,

din Târnava, la numai 
19 ani. Nu te vom 
uita niciodată, verişo
rul Marius şi priete
nii Marius şi Stelică.

(9477)

D E C E S E

• Se împlinesc la 14 
august 6 ani de la dispa-

• Cu lacrimi în ochi 
şj inima frântă de 
durere familia Şufană 
mulţumeşte rudelOr, 
prietenilor, colegilor, 
tuturor celor care l-au 
însoţit pe drumul ne
muririi veşnice pe 
soţul, tatăl şi buni
cul nostru scump şl 
drag, un suflet ales 
şi nobil, m , .

şuiSNA
CONSTANTIN

Te iubim şi nu te 
vom uita niciodată. 
Familia îndoliată.

(9471)

K LICEUL DE EDUCAŢIE FIZICA SI SPO Rrj
DEVA

a Organizează concurs de admitere în clasa ' 
j a IX-a, pentru cele 12 locuri rămase libere, j 
I înscrierile până la data de 24. 08- 1994. *
, Informaţii suplimentare la secretariatul j
J şcolii, telefon nr. 617015.
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DEVASAT text).
Publicitate (video-

sâmrâtA, DUMINICA.
13 AUGUST - 14 AUGUST

11,30 Deschiderea c- 14,45 Formula 1: Ma- 
misiunii; 11,35 Desene rele Premiu al Ungariei 
animate; 11,50 Avanpre- (Hungaroring). Transmi- 
miera filmelor la DEVA- siune directă de la 
SAŢ; 11,55, O întrebare Budapesta, cu comenta-
pe săptămână; 12,05 O 
melodie pentru... coşma
rurile dvs; 12,13 Formu
la 1: avanpremiera
cursei. de; la Hungaro-

riu din studio; - - "

LUNI. 15 AUGUST 
18,00 Deschiderea emi

siunii; 18,05 Desene a- 
ring; 12,20 Sportul hu- nimate în serial. „Pino- 
nedorean: Turneul de chio (ep. 1); 18,30 Avan- 
box profesionist de ta premiera tihnelor la 
Deva ; 12,33 Avanpremie- DEVASAT; 18,35 Muzl- 
ra filmelor la DEVA- ca zilelor noastre; 19,00 
SAT ; 12,38 Film docu-v Documentar în serial ; 
mentar: „Natura dezlăn- „Ziua debarcării" (ep. 
ţuită" (I); 13,00 O ţncţp-' 1'-t-'reluare); 19,30 A- 
die pentru,., nopţile * dvs. nunţuri ş Publicitate 
de dragoste;; 18,10 Film (videotext); 21fi0 Film 
artistic :I „Videoeamcră“ . artistic. „Comandant de 
(reluare);'14,40 Anunţuri pluton", -
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