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ACOLO, SCS, L A  R E L E U
La cca 10 kilometri de . 

Orăştie, între Deva şi 
Certej, între oraşul cefe
riştilor de la Simeria şi 
comuna Balşa, pe un 
platou de inegalabila fru
museţe, la altitudinea de 
714 m, trăieşte o rnică so
cietate umană. Este o 
mână 'de civili şi de mi
litari, constituiţi într-o ve
ritabilă familie, care ex
ploatează, ' utilizează şi 
păzesc re leul de televiziu
ne de la Măgura Boiu
lui.

Drumuri grele, de . pă
mânt ondulat şi dc pia
tră, pe care doar mioare
le calcă lejer, în căutarea 
ierbii grase şi abunden
te-, urcă spre platoul Bo
iului dinspre Orăştie şi 
dinspre Bobâlna. Ce .ne 
duce pc noi spre acest 
necunoscut ? - Ce rosturi 
lie mână spre cele două 
turnuri de metal ce îm
pung de aproape cerul? 
ţin lucru simplu şi fi
resc ; datoria profesiei. 
Ne invitaseră aici Uni

tatea de jandarmi a ju
deţului Hunedoara, prin 
amabilitatea dîui căpitan 
Viorel Sălan, comandantul 
instituţiei — care, în pa
ranteză fie spus, învaţă 
mereu, alături de subor
donaţi, făcând acum a 
doua facultate, de drept, 
la fără frecvenţă —, spre

biectiv strategic. Cel de 
la poarta de intrare in 
obiectiv cunoaşte maşi
na, ştie şi rostul sosirii 
ei la vreme de seară, sa
lută mUităreşte şi ne da 
„undă verde" până la ba
za releului — clădire im
punătoare, ordonată, de-a 
dreptul, frumoasă.

VALURILE VIEŢII

âi.. vedea pe oamenii din 
subordine la treabă. O 
maşină cam : hârbuită 
(„asta-i dotarea", spune 
tânărul militar aflat la 
volanul ei) geme din 
greu, ne zdruncină zdra
văn toate mădularele şi 
ne duce totuşi la obiec
tiv. Din cele patru col
ţuri, în pichetele lor din 
lemn şi metal, patru ti
neri jandarmi scrutează 
zările pentru câ nici pa
sărea. să nu calce în pe
rimetrul importantului o-

Tbate pregătirile sunt 
terminate. Exerciţiul în
cepe, se derulează con
form planului şi se în
cheie cu succes. Jandar
mii au salvat releul de 
la Măgura Boiului de 
tentativa vicleană a ina
micului. ; Noi putem sta 
deci liniştiţi în fotolii, 
urmărind programele da 
radio şi televiziune.

„Da, însă de n-am fi 
noi aici, în avanposturile 
releului, aţj sta degeaba,, 
n-ati vedea nimic" — ne

spung cu firească mândrie 
dl ing. George Sarea, şe
ful staţiei de televiziune 
dc la Măgura Boiului. 
„Cum adică ?“ „Păi aşa, 
că de la televiziunea din 
Bucureşti sau din altă 
capitală dc judeţ imagi
nea este dirijată spre ca
sele dv, ale locuitorilor 
din judeţele Hunedoara şl 
Alba — mai puţin ale 
celor din Valea Jiului, 
care sunt deserviţi ' dc 
staţia .din Parâng — de 
către noi, cei câţiva â- 
nonimi de la releul unde 
vă aflaţi" (la Măgura Bo
iului — n.n.). „Mai con
cret, dle inginer". „Co
lectivul staţiei noastre 
se compune din două 
categorii de personal : 
tehnic şi auxiliar. Res- 

; pectiv, suntem şase teh- 
• nieieni, care lucrăm în : 
ture şi efectuării ” deser
virea tehnică a releului

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-u)

C H IA R  N EA VEN IT», 

DLE PREFECT?
Am participat joi. 18 august a.c„ la şedinţa "dc in

struire cu secretarii consiliilor locale, pe fema privati
zării in masă, organizată la Prefectură do către secre
tariatul judeţean. înţelegem clin aceste acţiuni pregăti
toare ordonate în teritoriu că, mizând ca tic obicei pe 
„maşina dc vot" a majorităţii parlamentare, guverna] es
te absolut sigur că programul său va deveni lege t-> 
reluarea lucrărilor parlamentului.

Până una-alta, orice iniţiativă legislativă făcută pu
blică este supusă criticilor dc bună credinţă, ceea ce am 
încercat să facem şi noi în paginile ziarului „Cuvântul 
liber", în scopul îmbunătăţirii ci sub toate aspectele. Ei 
bine, intervenţiile ziarului „Cuvântul liber" pc tema 
privatizării (căci această temă am avut-o mereu in o- 
tenţie, noi înşine putându-ne exercita atributul de ziar 
independent. tocmai în condiţiile privatizării) au stârnit 
nu doar indignarea, ci chiar furia dlui prefect Georgel 
Ităican. Cităm din intervenţia creatoare a domniei sale 
cu prilejul amintit : „Nu vă lăsaţi induşi in eroare prin 
ceea ce scrie „Cuvântul liber" — nişte neaveniţi".

Da, dle prefect, aveţi dreptate. Sunt atâţia neave
niţi la conducerea treburilor acestei ţări, încât e de mi
rare cum ii mai rabdă pământul, poporul şi Dumnezeu. 
Sau această injurie, dle prefect, este răspunsul Pe ca- 
re-1 datoraţi opiniei -publice la întrebarea ce v-a fost 
adresată prin ziarul nostru referitor la faptul că nu vă 
îndepliniţi obligaţiile date prin lege dc a-1 suspenda din 
funcţie pe; preşedintele Consiliului judeţean, trimis in 
judecată pe calc civilă şi supus cercetării penale pentru 
modul cum a gospodărit banul public ? Asta ne amin
teşte de un proverb românesc...

Oricum, dle prefect Georgel Ităican, noi ne rezer
văm dreptul de a vă chema în judecată pentru discre
ditarea publică a ziarului.

„CUVÂNTUL LIBER"

r i n o i la  a g r ic u ltu r ă  j 

i şi c o m u n ic a ţ ii  !

I In şedinţa de guvern de joi, 18 august 1994, au-l, 
J fost eliberaţi din funcţii dnii Ioan Oancea —«; minis- ■
|  trul agriculturii şi alimentaţiei şi Andrei Chirică ~  li 
» ministrul comunicaţiilor. Prin decret al preşedintelui 
I Rorijâniei, di Ion Ilieseu, dl VALERIU TABARA a |
! fost numit ministru al agriculturii şi aliftientaţiei,. ia* j ; 
I dl ADRIAN TI RUJ a fost numit ministru al Co- ţ  ' 
J municaţiilor. »
I Dacă lucrurile vor merge mai bine în cele două ţ 
•J sectoare de activitate vom vedea. Deocamdată a fost » :

(satisfăcut hatârul PUNR, doi dintre membrii săi —I 
altminteri specialişti foarte capabili, din datele pe * 

j care le. deţinem —, ocupând acum fotolii de miniştri, j

20 AUGUST
0 Au trecut 231 zile din 

an ; • au măi rămas 
134.

•  Sf. Prooroc Samuil ; 
Sf. mucenic Eliodor.

0 77 de ani dc la vic
toria armatelor româ
ne asupra 'cotropitori
lor ţării pc fronturile 
dc la Mărăsti, Mără- 
şeşti, Oituz (1917).

0 1868. A murit scriito
rul Costache Negruzzi 
(n. 1808), reprezentant 
de frunte al generaţiei 
de la 1848.

•  1872. A murit scriito
rul şi publicistul Di- 
mitrie Bolintincanu (n. 
1819), participant la 
revoluţia de la 1848.

•  1920. S-a născut criti- t 
cui literar Zoc Dttmi- ' 
trescu Buştilenga.~

21 AUGUST
0 Au trecut 232 zile din 

an ; au mai rămas 133.
0 Duminica a IX-a du

pă Rusalii; Sf. Apos-
' toi Tadeu ; Sf.- mc, 

Donat» Romul; Silvan 
şi Vcnust.

•  271 dc arii de la 
tea (1723) lui

. Cantemir.. ~ .
0 A murit poetul Ni- 

chrfor Crainic (n 
1889), doctrinar al ro 
vistei „Gândirea",

22 AUGUST
0 Au trecut 233 zile din 

an ; au mai rămas 132.
0  1850. A murit poetul 
, german Nicolaus Lc- 

nau (n. 1802). 4
0 1890. A murit marele 

poet, prozator şi dra-, 
maturg român Vasile 
Alfccsandri (n. 1821). Barajul dc la Mihăilcni — Buceş prinde contur. Foto PA VEI. LAZA
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; •  „Kjlometrul zero", încer
carea poetului -Eugen Evu de a 
scoate o revistă de poezie este 
maj mult decât lăudabilă. El 
face această întreprindere por
nind de la faptul că Cenaclul 
„Lucian Blaga" din Hunedoara 
pe care îl conduce a împlinit 20 
ide ani de activitate. Felicitări 
dle Evu şi poate veţi izbândi ca 
prin periodicul dc acum să pu
neţi bazele unei reviste literare 
în judeţ. „Poate că poezia nu 
întrerupe Timpul — ne. spunea -

poetul — dar este sigur că în
cetineşte moartea, moartea psihi
că — desigur — care face rava
gii fără să se audă, în singu
rătatea din mulţime a omului 
modem, chiar şi al celui incâ 
tânăr". (M.B.)

•  Se împarte pădure11. în co
muna Bucureşci aplicarea Legii 
fondului funciar se desfăşoară cu 
rezultate bune. Din discuţia a- 
vută recent cu dna Floi ,ea Bi- 
rău, vioeprimarul comunei, am 
reţinut că s-au atribuit circă 459 

. ha pădure-bună, în locuri acce
sibile. Până în prezent nu s-a 
înregistrat nici o reciatnaţie cu 
privire la aplicarea Legii 18/ 
1991. (Tr.B.) ' '

m Identitate necunoscută. tn
urma controalelor efectuate de 
organele de poliţie în unităţi de 
ocrotire a minorilor din judeţ 
în primele şase luni ale acestui 
an au fost depistaţi 59 dc mi
nori cu identitate necunoscută. 
Au fost clarificate 37 de cazuri: 
(V.N.)

•  tn tabără. In tabăra şco
lară dc la Bulzcştii de Sus se 
află în aceste zile 56 de copil 
de la Casa de copij din Uricani, 
Intr-un peisaj de excepţie, a- 
proape de Muntele Găina, . eL'se, 
bucură de clipe deosebite. Marţi, 
16 august, el au; făcut o excursie 
pe Valea Giurgaştiior. (V.N.)

•  Treieratul — în plină
desfăşurare. In comuna Văli-
şoara cum ne spunea dl Con
stantin Bocăniei, viceprimarul 
localităţii ::—, au fost semănate 
cu cereale păiopse peste 590 ha. 
Secerişul grâului, orzului, or
zoaicei şi ovăzului s-a încheiat, 
obţinându-se o recoltă bună.
în prezent se desfăşoară treiera
tul, cu cinci batoze, ce sunt
deplasate pe la gospodăriile oa
menilor,, (Tr.B.) v ’ Si-

------------------------------------------------------------------ , v y v . . y ^ ^ , v W ------

0 singură 
denumire -  

limba română
•  CIIIŞINAU. Consiliul 

Institutului de Lingvistică 
al Academiei de Ştiinţe a ‘ 
Republicii Moldova a dat 
-publicităţii o declaraţie de 
răspuns,: adresată Parlamen
tului de la Chişinău, refe
ritoare la limba de stat, 
Cerându-i-se avizul în d- 
ccastă problemă, Institutul 
de Lingvistică precizează 
în declaraţia respectivă că 
„singura limbă de cultură 
care s-a format în decur
sul timpului în spaţiul du- 
năreano-nistrean şi care 
este folosită în prezent pe 
teritoriul Republicii Moldo
va nu poate fi numită 
moldovenească".

Intr-un interviu acordat 
postului dc radio România 
Actualităţi, dl Ion Etcu, 
director adjunct al Institu
tului de Lingvistică al A- 
eademiei de Ştiinţe din Re
publica Moldova, a subli
n ia  că limba vorbită pe 
teritoriul republicii cu ca
pitala la Chişinău „are o 
singură denumire, aceea de 
limbă româna". (Rotnpres)

0  Un gentleman arte* 
Vărât întotdeauna va 
conduce doamnele aca
să, dacă aceasta este 
casa gentlemanului...

. . . .  ..
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şi din alte trei persoane 
care asigură servicii de 
întreţinere, reparaţii etc. 
Ţinem de Direcţia Radio- 
Televiziune Timişoara, ca
re, la rândul său, face 
parte din Regia Autono
mă de Radio-Telecomuni- 
caţii.

„Dv de când lucraţi 
aici, dle Geprge Sarea ?“ 
„De 19 ani, împreună eu 
soţia, care este şef de 
turfi. Aici este casa noas
tră, deşi avem şi locuin
ţă în Deva, este familia 
noastră, viaţa noastră'*. 
„Şl copil?" „Da, avem 
doi feciori, Cel mare are 
23 de ani şi este student 
la drept, la Timişoara, 
iar cel mic, de 21 ani, 
este student la medicina 
veterinară, tot ia Timi
şoara. Sunt copii buni, se
rioşi, silitori. Au învăţat, 
au intrat la facultăţi, îşi 
pregătesc viitorul. Noi 
cum şă-i ajutăm de aici 
din creier de munte ? No
roc insă şi cu soacră-meâ, 
care s-a ocupat mai mult 
de

interlocutor simpatic, 
Volubil, mândru de mi

siunea sa, de familia sa, 
de colectivul cu care 
lucrează, dl George Sar
ea priveşte optimist spre 
înălţimi. „Ce vedeţi acolo 
sus?" „La vârful turnu
lui de metal de 78 de 
metri, cu care emitem a- 
cum programele TVR şl 
radio, nu ma; văd ni
mic decât antena. în 
schimb văd o uriaşă an
tenă în vârful tumulul 
de 200 m şi nişte echi
pamente moderne tn sta
ţie, cu care vom îmbu
nătăţi considerabil re
ceptarea programului 
TVR U şi a celui de ra
dia Nu ştiu exact când 
se va întâmplă asta, dar 
se va petrece nu peste 
mult timp,

„Din alt unghi de ve
dere, dle George Sarea, 
cum este viaţa aici, la 
înălţime, In izolare ?" „Şi 
bună şi rea, şi frumoasă, 
şi urâtă, şi grea şi uşoa
ră. Acoei vara, când es
te cald şi linişte e plă
cut, dar când încep vân
turi!  ̂ sau când vine ge
rul şi zăpada te blochea
ză tn acest mastodont de 
oţel şi beton parcă eşti 
în altă lume". „Şi-ţi vi

ne să laşi baltă toate 
interesele..." „Nu, nicide
cum. Eu sunt inginer. 
Am absolvit Institutul de 
Mine Petroşani, secţia 
automatizări, la seral, în 
1973. Am lucrat până în 
1975 în telefonie şi de a- 
tunci sunt aici, unde simt 
că este menirea mea, 
rostul meu şi al soţiei, 
al nostru, al celor care 
trudim aici zi şi noapte, 
pentru că şl munca noas
tră este un fel de „foc 
continuu" dacă vreţi". 
„Altfel spus, omul potri
vit la locul potrivit*. 
„Cam aşa ceva, dacă ex
presia nu este cumva de
modată, iar eu nu par 
lipsit de modestie 1“ „Dv 
unde vâ petreceri con
cediile ?" „Aici, la mun
te. Nu ştiu dacă in 19 
ani am fost plecat şase 
luni de la staţie, Roata 
de câteva ori la pescuit, 
pe Mureş",

Discutăm despre tele
viziune, despre progra
me, despre pasiuni, de
spre perspective. „Puţi
ni lume ştie, ne spune 
dl George Sarea, despre 
importanţa acestei staţii 

’ de relee care retransmlt

programele televiziunii de 
la centru. Fără noi, cei 
care deservim aceste sta
ţii, televiziunea n-ar a- 
junge în casele oameni
lor". „Iar dacă ea ajun
ge, la noi în judeţ, că
tre cine de la releul da 
aici să ne îndreptăm gân
dul curat şi recunoştin
ţa ?“ „Vreţi să-i scrieţi 
cu numele ?" „Da, nu se 
poate?" „Ba se poate. 
Notaţi, vă rog: şefU de 
tură Duţu Hopidea, Ion 
Pleşca şi Eugen Crăciun, 
ce| din personalul auxi
liar — Lazăr Mariş, Ele
na Mariş şi Maria Her- 
ba. Toţi alcătuim o fa
milie sudată, muncim îrt 
armonie, învingem vicisi
tudinile vieţii ţi ale 
vremii", „iar condiţiile de 
existenţă?** „în general, 
bune. Avem curent elec
tric, apâ rece şi caldâ, 
avem iama căldură de la 
centrala proprie, avem 
alimente, deşi uneori a- 
3 ung mai greu, când sunt 
ploi şi când e zăpada ma
re. Asta-i viaţa aici, la 
munte. Noi ne-am ales-o".

Oamenii . pe valurile 
vieţii, demni de tot res
pectul nostru.

I CÂNTA '
|  FANFARA j
j ' MILITARĂ J
I In suita m anifestări-1 
J lor organizate în Intâm-} 
I pi narea „Zilei jandar-J 
I merlei române", cărei 
î se Sărbătoreşte In fie- J 
I care an la 1 septembrie, |  
; fanfara Brigâtii de jan*; 
|  darmi Timişoara pre-1 
! zintâ un atractiv pro-* 
1 gram de muzică de pro-1 
J menadă în judeţul nos- *

tru, după cum urmea
ză; miercuri, 24 au: \

Punctai termic proprio ai Bazei de tratament din Staţiune» Geeaglu 
asigură condiţii de tratament deosebite pentru cel aflaţi aici In sejur.

Băi

a gust, intre oreie 13,39— > 
|  17,30. tn parcul central 5 
J dm Petroşani; joi, 28 î  
1 august, latre orele 17**|

! . 1)î v i n e r i , a u " !
|  gust, intre orele 13—14, f  
J Fa Orâştie {Casa de cui- ! 
I tură). |

DE PE ŞOSELE 
ADUNATE

•  Recent, Bistrian Ge
te. de 22 de ani. din Hu
nedoara, tn calitate de 
pieton, nu s-a asigurat la 
trecerea străzii. A M  
accidentat grav de moto
cicleta nr. 46 UD-2982, 
conduşi de Pârjol loari. 

Atenţie, deci. pietonii 
O Olteanu Iotul, de 42 

am, din Simeria, allân* 
du-se la volanul microbu
zului nr. i  AB 1301; a 
ieşit de pe Hn drum la
teral tn intersecţia bN 
7-bN «k, fără să SC asi
gure. ■

Tamponarea violentă cu. 
e nufofeaseutaRtă ■ a dus 
ia rănirea , gravă â nu
mitului Angliei Vieior — 
49 ani, din Simeria, pa
sager in «rierofeue.

o Nici Grebla Alexan
dru, âlft Ldpenl, t m  #6 
fapt se afla sulj influent 
ţa băuturilor alcoolice, nu

s-a asigurat la traversa
rea drumului. S-a «Ioc cu 
leziuni corporale grave, 
in urma impactului cu 
autoduba 31 B» 8638, 
condusă de Toata Nkolae, 
şofer, la S.C. „Trenscom" 
S.A. Vulcan.

o Minorul Profire Mi- 
hai, de 5 ani, din Petri- 
ia, lăsat nesupravegheat 
de Părinţi, a fost
prins şi accidentat grav 
de autoturismul lîD-flt- 
1NK.

Atenţie părinţi! Copiii 
nu cunosc regulile stră
zii ?

•  Fiind Vorba despre 
Copii, vâ relatăm că şi 
hi municipiul Deva, Ţ»- 
neâ ltomică, de 9 ani, a 
fost accidentat de auto
turismul 9 HD 8381 A* 
coâsta tot din cauza nea- 
sigurărit la traversarea 
străzii.

•  în comuna Bălţa, 
Gbnza Marius, de 26 ffe 
Uri), a fost accidentat de 
Un autoturism. Se afla 
sub influenţa băuturilor 
WCbolit®. * ■ ■

for. MHttfcA NEbâfe 
Serviciul de poliţie 
rutieră din cadrul 

Inspectoratului Judeţean 
de poliţie

luni, it .  m  m t

l  ÎM I
tn serial: „Avea-

DEVASAT

sambâta,

*  *  —  £ * £ .
î IM»
ouştr e ş i3y33JPocu-

(reluare); 13,20 Film ar- fjaulle" __ partea 1 ; 
tistic; „Iubitul doamnei 19,25 Anunţuri, publici- 
Chatetley" — reluare (re- «alo ţvMooteXfli U M  
comandat celor peste 16 Film artistic: „Ore.de vi- 
ani)) zită*.

I CINE POATE DA rele mijlocii, bărbia mîj^j 
1* RELAŢ1Î 7 *. locie. Cine poate da re-
I  laţii este rugat să la le-

Fetneia din fotografie gătura cu cel mai «pre
se numeşte EMILIA NĂS- piat post de poliţia 
TASE, fii®» iul Dumitru 
şi Zahia, născută Ia 30.
01. 1912, în comuna Câr
lig, judeţul Vrancea, do
miciliată în Bucureşti,
Stf. Şcoala Herăstrău, nr.
ÎS, Sector 1. La data de 
17. 12. 1991 a dispărut de 
la domiciliu.

CASA DE CULTURA DEVA 
UNIVERSITATEA POPULARĂ

A N U N Ţ Ă
Deschiderea următoarelor cursuri de pre

gătire profesionali şl cercuri tehnico-aplicative 
de învăţare a limbilor străine şi pregătire pen
tru admitere în învăţământul superior:.

•  Operatori maşini electronice de conta
bilizat ;

•  Stenodactilografie, tehnica secretariatului 
şi mânuirea copiatorului şi a faxului;

•  Croitorie damă;
•  Depanare radio-TV;
•  Coafură;
•  Cosmetică;
•  Balet copii ;
•  Gimnastică aerobică ;
•  Gimnastică ritmică (copii);
•  Foto color;
•  Contabilitate (noul sistem contabil);
•  Limba engleză;
•  Limba franceză;
•  Limba germană;
•  Ospătari, barmani;
•  Bucătari;
•  Acordeon;
•  Chitara;
•  Dans societate (7—14 ; 14—20 ani); 
t  Arta lemnului;
•  GRĂDINIŢA — limba engleză.;
•  Orgă electronică;
•  Operatori video;
•  Percuţie.
înscrierile încep în data de 1. 09, 1994 — 

zilnic intre orele 8—18 — mai puţin sâmbă
ta şi duminica.

Cursurile încep în data de 30 septembrie 
1994, ora 16 şi sunt aprobate de Ministerul 
Muncii.

Alte informaţii, zilnic, la telefon 616882.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MINIER 
DEVA

str. Minerului, nr- 24 

ANUNŢĂ LOCURI LIBERE:
CIs. a IX-a, CURS DE Z l:
— informatică
— prelucrător prin aşchiere
— topografie
CIs. a X-a, CURS SERAL:
Cls. a Xî-a, CURS SERAL :
ŞCOALA PROFESIONALA:
— lăcătuş mecanic ,
ÎNSCRIERI: 16—25 august. Informaţii la

secretariatul liceului, telefon 621206.

10 locuri 
25 locuri 
24 locuri 
30 locuri 
90 locuri

6 locuri

SC. RIGA MIRCEA POPESCU S.N.C. \  
C A L A N s

I pfe-
w *M aibă, • 

că, faţa
eărvmţit, fruntea mijlocie, 
ochif căprtil dr&fihft, fe  

I rechile ovale, mări, bu-
I

1 W C r W » . :

•  Dacia 1300 cu elemente de 1310 si 
1410 ,

•  ARO 10 — pe benzină 
Relaţii la telefon 730430 — între orele

730522,9-13 şl i ,  Intre orele 18-22.

S A  ZAHĂR & A  ARAD
cu sediul în Arad, str. Bogdan Vodă, nr. 14, 

teiefon/fax 057 — 244124
Reduce preţul de vânzare b  zahăr, pe o 

perioadă limitată pentru cantităţile ce depă
şesc 10 tone, astfel: 1

1 •  ZAHĂR AMBALAT în saci de 50 kg,
cu preţui de 890 lei/kg, inclusiv TVA;

•  ZAHĂR AMBALAT LA PUNGI DE 
PLASTIC de 1,2 sau 5 kg, cu preţul de 050 Iei/ 
kg, Inclusiv TVA.

Zahărul este dîn sfeclă de zahăr din pro
ducţie proprie.

închiriază spaţii pentru depozitarea raoto- 
rinel la orie m&i reduse tarif®,

S,G. DECEBAL &A. DEVA

Colectează borcane de sticlă de 420 gr (cu
rate), fă preţul dfe «0 iê bocată.



Serialul de joi, Carol 
cel Mare, e o mixtură 
internaţională, franco* 
italiană în esenţă, dar cu 
filmări în Ungaria, eu 
mulţi maghiari în distri
buţie iţi în corpul tehnic 
şi Ou muzica (bună muzi
că!) interpretată de Or
chestra Radiodifuziunii 
din Sofia. Cu toate astea 
nu e nici mai bun, nici 
mal rău decât alte pro
ducţii ale genului. Dacă 
ne reţine totuşi atenţia, 
e datorită staturii perso
najului titular, caracte
rului său insolit, ames
tec bizar de libertin pios 
şi conchistador înţelept. 
E firesc deci să ne între
băm ce e ade'vărat în po
vestea asta.

Carol cel Mare sau 
Charlemagne e figura cea 
mai proeminentă a dinas
tiei Carolingiene. E rege 
al francilor din V68 şi de
vine împărat al Oceiden- 

7 tului până în 814. $i-a 
1 extins hotarele până în 
i Dalmaţia, purtând răz- 
[ boaie cu longobarzii, ba- 
1 varezii saxonii, avarii, sla- 
\ vii, deci cu toată lumea 
i barbară, supunând-o, aser- 
7 vindu-şi-o treptat, nu prin 
S strălucite victorii, ci prin- 
‘ tr-o gherilă avant la 
t îettre, măcinându-gi adică 

adversarii printr-o con- 
I tinuă hărţuialâ. Dimpo- 
ţ "trivă, celebră a rămas nu

CONTRAPUNCT

PUŢINA ISTORIE
vreo victorie militară de 
răsunet, ci înfrângerea sa 
de către basci la Ron- 
cesvalles (Roncevaux), în 
Pirinei, episod din care 
imaginaţia populară a 
creat acea capodoperă a 
protoliteraturii franceze 
numită Chansott de Ro- 
land. Puternicul prestigiu 
şi influenţa pe care le-a 
dobândit în epocă nu 
s-au datorat atât forţei 
sale armate, cât impor
tanţei pe care a avut in
teligenţa s-o acorde bise
ricii şi culturii. Credin
cios fervent, într-o lu
me în care luminosul 
Iisus era încă înfruntat 
de neguroşii zei ai mia- 
zănopţii, Carol a ocrotit 
biserica şi i-a creat pre
tutindeni avanposturi pu
ternice, bucurându-se la 
rândul său de graţia şi 
sprijinul papalităţii. In
tuind .apoi forţa culturii, 
a purtat-o cu sine pe tă
râmurile barbarilor, îm- 
plinindu-şi strălucitul des
tin de civilizator al E- 
uropei. De aceea epoca 
sa se şi numeşte „Renaş
terea Carolingiană". A 
înyăţat el însuşi să scrie, 
ceea ce, pe vremea aceea,

era o performanţă chiar 
pentru un împărat. S-a 
înconjurat de înţelepţi, 
precum cei care apar şi 
în film, călugărul Alcuin 
sau scribul Eginhard, sau 
Einhard, de pe valea 
Main-ului, de la care 
ne-a şi rămas o Viaţă a 
lui Carol cel Mare. A 
întemeiat numeroase şcoli 
şi abaţi! care au devenit 
puternice focare de cre
dinţă şi cultură, unele 
dăinuind până azi, şi a 
reformat administraţia, 
justiţia şi armata. I se 
dusese vestea în lume, 
era purtat, i se căuta prie
tenia şi protecţia. Dar 
nu numai „vecinătatea 
apropiată" aspira să-i in
tre în graţii: până si le
gendarul Harun al Raşid, 
califul Bagdadului, îi tri
mite în dar un pendul 
care batea orele, o mai
muţă şi un elefant care 
stârnesc senzaţie la Aix- 
la-Chapelle, unde Carol 
îşi stabilise capitala. Ii 
plăcea locul, îndeosebi 
pentru apele sale termale 
în care se scălda laolal
tă cu curtea şi nu o da
tă decizii importante au 
fost luate în cursul aces

tor unanima băl&celi la 
care erau admise şi fe
meile, ale căror farmece 
le preţuia cu asupra de 
măsură. Marele istoric 
Jule» Michelet l-a numit 
,vSolomon al francilor" 
nu numai pentru înţelep
ciune ci şi pentru că a 
avut cinci soţii, după 
moartea celei de a cin- 
cea trăind mai departe, 
voluptuos, cu patru con
cubine. A avut şase bă
ieţi şl opt fete, cărora li 
se dusese duhul de fru
moase şi năbădăioase, 
căci, vezi bine aşchia nu 
sare departe de trunchi. 

Cât despre Irina, dis
ponibilitatea ei erotică 
este cam supralicitată în 
film din motive comer
ciale. Adevărul e că ea 
a fost întâia femeie care 
a guvernat efectiv Im
periul Bizantin şi în a- 
ceastă calitate, în .anul 
800, când Carol a fost 
încoronat la Roma, nu 
i-a recunoscut titlul de 
împărat. Pe de altă par
te, a restabilit cultul i- 
coanelor, fapt pentru ca
re a fost canonizată de 
Biserica Ortodoxă.- Pacea 
cu Carol o încheie Nike- 
phoros I la 803, iar ti
tlul imperial i-1 recu
noaşte Mihail I al bi
zanţului, în 812,

RADU CIOBANU
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POEMUL ŞI PROPRIA-I UMBRA

Poemul acesta a văzut apa, 
umerii ei şi sărutul.

A văzut strigătul, altarul cu peşti 
şi antimateria iui înverzită.

Iată, stau, mă rog, 
mă apropii cu buzele arse 
de fruntea clipei înalte 
şi ştiu că poemul acesta 
a văzut izvorul.

Poemul acesta a văzut ochiul, 
cristalele lui şi fulgerul.
A văzut blânda Iguană Albastră 
şi propria-i umbră.

Poemul acesta a văzut totul, 
dar n-a văzut 
FERICIREA !

PAULINA POPA

Pe scena dc Ia Costeşti au evoluat duminică so
listele vocale: Mariana A tighel. Ana Banriu, Ma, 
ria Dan, Mariana Deac. Foto PA VEL LAZA

Formaţia de dansuri populare pădurencşti din Hâda — Gheţari.

! D IN  T A IN E L E  LIMBII dresate. 2. dispozitiv ru-1
1 . dimentar cu ajutorul că- J
J •  DefercnţS, s.f., „reS- fază == defazaj’' (var, di- rula Un cal antrenează |

» peet, stimă, consideraţie ; ferenţă, s.f,, ef. fr. dKfâ- anumite maşini agricola. I
condescendenţă" (cf. fr. > rence» it. diffcrcnza, lat. 3. (flg.) mijloace şirete,,

j defărence) differuntia). In cele două tertipuri, uneltiri", ţfr. |
•  Diferenţă, s.f., „de- cuvinte mai sus menţio- manege, cf. it. mancggio) J

* osebire, neasemânare, ne- nate e x i s t â ar Menaj, s,n. , 1. „got, I 
|  potrivire (log.) diferenţă alternanţa sunetului şi podărie. 2. familie, c â t-!
, specifică «= trăsătură literei e cu sunetul şi nicie, viaţă familială" (fr, |

I caracteristică a unei no- litera 1 prin care ele se mănage> J
ţiuni, care o deosebeş- deosebesc semantic: Termenii manej şi me- |

■ te de celelalte noţiuni din 1. Deterenţa Iui Sado- naj au în structura Iar I
I genul cel mai apropiat; veanu pentru natură era sunetele şi literele a şl î
J 2. (mat) număr care a- măre. e ce alternează dând a l t |
I rată deosebirea de mări- 2. Diferenţa de ani sens fiecărui termen in i
* me dintre două valori dă- dintre cei doi soţi era parte: |
I re se scad una din alta; re. ca de la cer la pământ. .1. La Oradea exista pe { 
‘ zultatul unei scăderi; •  Manej, s.n,, 1, „loc vremuri un manej cu I

1 3. diferenţă de nivel =» acoperit sau deschis care sute de cai. ‘
deosebire de altitudine serveşte pentru antrena- 2. Irinuca se ocupa in j

I între două puncte de pe ment la călărie şi pentru exclusivitate de meiiaji
I suprafaţa globului teres- dresajul cailor; arenă din zori şi până în seară ;
* tru. 4. (flz.) diferenţă de Unde sunt prezentate la VALENTIN BRETOTEAN I

Dintre mulţimea de ani
male sacre închipuite de 
mitologia românească. în 
conştiinţa vechilor cre
dinţe, tradiţii şi datini, 
şarpele are o mare im
portanţă. Imaginea şar
pelui este redată în mul
tiple forme artistice. Nu 
există „cultură arheolo. 
gică“ care să nu folo
sească in ceramică mo
tivul şarpelui. In Cul
tura Cucutenl întâlnim 
şarpele figurat ondulat, 
în spirală şi chiar tn 
ghem, motiv care, în 
spiritul ornamentelor ma
gice, a fost preluat şi 
dezvoltat de ceramiştii 
epocilor ulterioara, Şar
pele este Întâlnit gravat, 
sculptat în relief pe stâl
pii porţilor in Oltenia 
fi Transilvania, pe o- 
biecte do ceramică, pe
pereţii caselor unde este
pictat sau modelat în

tencuială. Şerpi din ar
gilă smălţuită se aşază 
în unele case la intrare 
sau pe podea. în arta 
creştină, şerpii apar pâ
nă in veacul al XVIII- 
8ea, în monumentale 
româneşti şi în tradiţia 
balcanică. Se văd anu
me în botezul lui Hris- 
tos sub lespedea pe care 
stă Isus în mijlocul 

Iordanului. în scenele care 
flustreazâ geneza şar
pele se încolăceşte pe 
pomul binelui fi răului. 
De multe ori are cap de 
om şi irnbie pe Eva cu 
zâmbetul perfid. In exod, 
Moise înalţă în pustie tui 
şarpe de aramă, stindard 
şi „figură" a înălţării Iul 
Isus Hristos. Aesculap 11 
avea în antichitate pe 
bagheta lui de vraci.

In legendele românilor 
şarpele mitic este sur
prins in mal multe tnfă-

de mitologia românească
ţişări. Şarpele de casă 
este geniul protector al 
casei şi trăieşte sub pra
gul sau in peretele ei, 
iar prezenta lui se face 
simţită prin „ticăitul* 
care se aude din când în 
când, din care cauză -I 
se mai spune şl ceasor
nicul casei Gând ticăi
tul se întrerupea se cre
dea că va muri cineva 
dintre cei ce locuiau în 
casă- Se credea că lo
cuinţa care nu are şar. 
pele el este necurată, 
togonirea sau uciderea 
şarpelui casei atrage du
pă nenorocirea, : 

şarpei» d« tâmp h « 
de f«Mra, mal marc de.

cât cel de casă şi mai 
periculos, trăia în pă
mânt, de unde ieşea 
printr-o gaură făcută a, 
nume de el la Alexll (17 
martie). De Alexli era 
interzis să se pronunţe 
numele de şarpe, respec
tarea tabuulul ferind de 
muşcătura de şarpe tot 
timpul anului. Şarpele 
gigantic de pădure, în 
poveştile mitice româ
neşti, păzeşte comori as
cunse sau izvoare fer
mecate de apă vie sau 
apă moartă. Şarpele de 
câmp este figurat uneori 
pe stâlpi de mormânt 
sau pe oruol, şerpuind 
spre verticală eu gura

deschisă sub simbolul 
soarelui pe care vrea sâ-1 
devoreze. Această idee 
a devorării soarelui e- 
xişta şi la egiptenii an
tici când marele şarpe 
original Atum Înghiţea 
soarele.

Şarpele de apă cu şuie
ratul straniu atrage pes
carii la locurile cu peş. 
te. Este duşmănit din 
această cauză de Muma 
peştilor şi de Tatăl peş
tilor cnre-i întind curse 
eu nade otrăvite. El este 
călăuza pentru cei ce 
se rătăcesc cu bărcile în 
lacurile din Deltă Dună
rii.

Zmeul are trupul de 
om, pielea acoperită cu 
solzi cu coadă de şarpe 
şi aripi de liliac. Tră
ieşte pe Celălalt tărâm. 
E-şte Înconjurat de Mumă 
-zmeilor, care este capul 
unei familii numeroase.

de trei, şapte, ori nouă 
zmei şi tot pe atâtea 
zmeoaice. Sunt şireţi şi 
abili, au o sensibilitate i 
olfactivă şi vizuală care 
întrece toate animalele 
pământului. Au moşia 
lor pe care o ară şi o 
seamănă. Fac dese in
cursiuni în „Lumea albă", 
adică în lumea oameni
lor, de unde răpesc fe
te tinere, pe care dacă 
nu le mănâncă te iau 
de soţii. Simt permanent 
porniţi pe luptâ şi sunt 
foarte periculoşi pentru 
că se bucură de isteţi
mea minţii omeneşti şi 
de forţa supranaturală 
â balaurului. Au şi arme 
miraculoase, care răs
pund la chemare şi ni. 
meresc direct la ţintă.

MlfIAELA SALAŞAN, 
elevă, clasa a X-a,
Şcoala Normată 

„Sabin DrSgoiM Deva



STORY FLASH
AVIONUL CU ŞERPI

 ̂ •
ţ vion ţ

Nicosia. Comandantul şi echipajul unui a- 
e linie* rusesc a trebuit să-şi continue fără pa- 
uitima etapă a zborului Kuwait — Nicosia —i sager

1 Moscova, «lupă <e la escala din capitala Ciprului că-
\ lătoi ii au aflat că mai multe dintre reptilele împre- 
i unu cu '. an.' parcurseseră prima parte a drumului 
} reuşiseră să scape din containerele lor. După o pal- 
ţ pitarii.,! şi minuţioasă căutare, unul dintre „evadaţi" 
( a fost descoperit şi ucis, dar „execuţia" nu a fost su- 
*1 ficientă pentru a-i linişti pe pasageri, care au prefe- 
i rat. să întârzie câteva ore, până la sosirea unui avion 
/deda  Moscova, decât să-şi continue drUmur într-o 

^'«ompanie atât de nesigură.

)
s

„NIMIC DEASUPRA NOASTRĂ44

deasupra noastră.

D in  lu m e a  la rg ă
Şi gimnastica e un sport de risc

i •  Londra. „Nu există nimic 
* Şi chiar dacă ar exista, noi,n-am ptitea să o ştim.
 ̂V-o spune un preot". Nu-i de mirare că o asemenea 

f opinie, publicată într-o carte, l-a costat sutana pe 
) Anthony Froeman, un sacerdot anglican. Superiorii 
1 săi. după această profesiune de credinţă ateistă, au 
( hotărât să-l suspende „a divinis". Surprinzătoare e 
/însă reacţia grupului de călugări care a-luat apăra- 
i rea lui Frecrhan, susţinând că măsura „este în net 
\ contrast cu principiile de toleranţă ale Bisericii an- 
 ̂ glicane".

S RÂOUL CASTRO LA MICROFON ' j

i Havana. în ziua celei de. a 35-a aniversări a re- ţ 
V voluţici cubaneze, Fidel Castro a cedat microfonul y 
|  fratelui său Raouly ministrul Apărării, E a doua oară l 
l în trei decenii şi jumătate când „lider maximo" re -/ 
/ nunţă la discursul său din 26 iulie,, cea mai. impor- V 
1 tnntă dată din calendarul Cubei revoluţionare. Ea  ̂
1 marchează atacul eşuat împotriva cazarmei Moncada, i 
/momentul de declanşare a faptei împotriva dietato- < 
i rului Fugencio Battista. Şi lîaoul nu a pierdut ocazia, ţ 

^ vorbind 45 de minute, timp în care a perorat împo- l 
l triv$ duşmanului etern, SUA, ce „alimentează isteria? 
/ împotriva Cubei". Asta în vreme ce Fidel Castro, 1 
} evident obosit după recenta călătorie în Columbia, | 
|ţ asista cu un aer mai degrabă absent. ţ

Fosta gimnastă ame
ricană Christy Henrich a 
murit la doar 22 ani ca ur
mare a unei slăbiri generale 
a organismului datorită a- 
norexiei. Anunţul decesu
lui a fost dat de purtăto
rul de cuvânt al centru
lui de cercetări medicale 
din Kansas City (SUA). In 
cariera sa Christy a ratat 
cu puţin calificarea pen
tru echipa ţării sale la 
Olimpiada de la Seul din 
1988 şi a obţinut un loc 
4 la Campionatele mondi
ale din 1989.

Dar din 1990 a început să 
slăbească şi a fost nevo
ită să renunţe definitiv la 
competiţii în ianuarie 1991. 
Gimnasta, care în anii de

vârf ai carierei cântărea 
42 kg, ajunsese la 27 kg 
în iunie anul acesta, când 
a fost spitalizată pentru 
refuzul său patologic dea 
se hrăni. E un nou caz 
tragic al unui fenomen ce 

'începe să aibă dimensiu
nile unei adevărate -epi
demii, în regiunile cele 
mai bogate şi mai dezvol
tate ale planetei. La a- 
ceastă „maladie" contri
buie, nu în mică măsură, 
şi numeroasele spoturi pu
blicitare care oferă tot 
soiul de soluţii miraculoa
se pentru slăbit. După 
cum vedem, soluţii care 
conduc uneori... direct în 
pa ra d is. ’_____________

Roberto Baggio — vânător 
de raţe în Argentina!

Roberlo Baggio, 27 ani, 
supervedeta convertită la 
budhism a fotbalului ita
lian, a devenit de curând 
proprietar de terenuri în 
ţara lu i... Maradona. „Co
diţă", cum este alintat a- 
tacantul - torinez datorită 
inconfundabilei sale coa
furi, s-a dedicat, în zilele 
de vacanţă ce ' au urmat 
mondialelor SUA ’94, vâ
nătorii de raţe sălbatice pe 
terenurile fermei, pe care

Mossad-ul gata de contraatac
Alajrmelor generate cte 

atenKttele anti-ebraice din 
diverse puncte ale lumii, 
guvernul Israelului le răs
punde mobilizând Mossa
d-ul. Conducătorilor renu
mitului serviciu secret le-a 
fost trimisă directiva de 
„a lua măsuri pentru a 
împiedica atacuri ale te
roriştilor împotriva in
stituţiilor israeliene şi e- 
braice din străinătate". A- 
nunţul a fost dat Sn scara 
de 28 iulie de televiziunea

israeliană, în deschiderea 
telejurnalului. Autorită
ţile de la Ierusalim, după 
ce condamnaseră în ter
meni duri atentatele de la 
Buenos Aires şi de la Lon
dra, îşi manifestaseră deja 
cu câteva zile mai înainte 
intenţia de a participa la 
căutarea şi pedepsirea vi
novaţilor. Unităţi speciale 
ale statului ebraic vor par
ticipa la acţiuni excepţio
nale de căutare şi supra
veghere, dispuse în Euro-

pa.în SUA, Japonia, Fiîi- 
pinc şi Australia.

In acelaşi timp, cele do
uă atentate de la Londra 
au fost revendicate de un 
grup terorist necunoscut 
până astăzi, care se defi
neşte „Rezistenţa palesti
niană — Echipa Jaffa — 
Palestina". Informaţia a 
fost difuzată de cotidianul 
arab „Al-Hayat'"‘, care 
apare şi într-o ediţie bri
tanică, â cărui redacţie a 
fost contactată în scris de 
atentatori.

a achiziţionat-o recent 
lângă localitatea orgenti- 
niană Rivera, în provin
cia La Pampn, la 500 km 
sud-vest de Buenos Aires.

După cum a declarat 
unul dintre consilierii 
municipali ai orăşelului â- 
gricol Rivera (mai puţin 
de 30000 locuitori), Juan 
Carlos Pasqual, în cotidi
anul de prânz „Cronica" 
ce apare în capitala Ar
gentinei, fotbalistul a 
cumpărat ferma „ La Chi- 
quita" („Micuţa"), 360 ha 
la 3 km de centrul locali
tăţii. Afacerea a fost în
cheiată în urmă cu 3 luni, 
lucrările de renovare ne
cesare la conacul aflat pe 
acest teren fiind suprave
gheate de socrul lui Ro
berto.

După acelaşi jurnal în 
zilele următoare Baggio se 
va deplasa la Berutti (o 
comună cu doar 900. lo
cuitori, situată în apropi
ere de Rivera) pentru a 
participa la alte partide 
de vânătoare. Reîntoarce^ 
rea sa în Italia e prevă
zută pentru 10 august.

Kim Ir Sen precum 
Lenin

O mumie pleacă, o 
mumie vine. In vreme ce 
soarta lui Lenin devine 
pe zi ce trece tot mai ne
sigură în mausoleul din 
Piaţa Poşie, un alt ca
davru <Se lux se adaugă 
listei şefilor comunişti 
dispuşi la eternizare te
restră : Marele'Conducă
tor Kim Ir Sen, dictato
rul nord-coreean trecut 
într-o viaţă mai bună în 
urmă cu câteva săptă
mâni.

Pentru a garanta pros
peţimea perenă a ilus
trului cadavru au fost 
chemaţi specialiştii cei 
mai buni ai domeniului: 
echipa de biologi ruşi 
care are în grijă cotidi
ana prezervare a rămă
şiţelor pământene ale lui 
Lenin. Este vorba de lu
crătorii aceluiaşi institut 

.de cercetători care la 
timpul lor i-a îmbălsă
mat şi pe Stalin. şi pe 
liderul bulgar Gheorghi 
Dimitrov, şi pe vietna

mezul Ho-Şi-Min, şi pe 
angolezul Ar,ostinno Neto.

Centrul de cercetări 
biologice rus care se o- 
cupă de îmbălsămări, 
dezminte faptul că ar fi 
fost contactat de nord- 
coreeni, dar se pare că 
un grup dintre experţii 
săi se află deja la Phe
nian pentru a examina 
rămăşiţele liderului co
reean. Şi dacă odinioară 
cercetătorii moscoviţi 
erau puşi în mişcare de 
ceea ce se numea „soli
daritatea socialistă", as
tăzi ei se grăbesc la ca
tafalcurile fostelor vip- 
uri din lumea întreagă 
împinşi doar de sunetul 
banilor. Operaţiunea de 
îmbălsămare a lui Kim, 
de pildă, va costa 390000 
dolari şi, după cum s-a 
anunţat în urmă cu câ
teva luni, celebrii spe
cialişti de la Moscova 
sunt dispuşi să onoreze 
şi solicitările unor ... par. 
ticulari.

• • - « "*'-1
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OPT LUNI CU O PENSETA ÎN ABDOMEN
Timp de opt luni a avut în abdomen, fără să o | 

ştie, o pensetă chirurgicală lungă de 16 cm. Un in- * 
strument de lucru pe care, „din distracţie", medicii | 
care o operaseră de hernie la spitalul din Foligno * 
(Perugia — Italia), în noiembrie trecut, uitaseră să o I 
recupereze înainte dc a . o coase. Eroina, o femeie în J
vârstă de 69 ani. Aurora Mancini. a fost supusă unei |

I
I

noi iiîtervenţii chirurgicale, efectuată de acelaşi me
dic uituc, care s-a grăbit să-şi întregească astfel in - ' 
strumentârul cu piesă lipsă la inventar, spre marea |  
uşurare a pacientei. Lucru mai puţin obişnuit, medi- » 
cui, altminteri cu 13 ani de chirurgie in spate,- nu a J 
încercat să-şi ascundă responsabilitatea, -declarându- ,

Ise gâta să suporte toate consecinţele profesionale şil" 
judiciare ale amneziei sale. Se pare însă că neplă- J

I
cerile sale vor fi minime, sic;nora Mancini declarândi 
că nu are nici un fel de pretenţii şi nici nu va înain- 
ta vreo plângere. |

Era o seară de octom
brie 1986, lâ Roma, când 
Aldrich II. Ames, agent 
secret al CIA, după ce 
băuse un păhărel de 
whisky, îşi trăsese şep
cuţa de baseball pe ochi 
şi plecase să-l întâlneas
că pe un funcţionar al 
KGB. Intr-o încăpere a 
ambasadei sovietice pe 
strada Veneto, acel om, 
Vladimir, destupă o sti
clă de vodcă. Primului 
pahar i-au urmat altele, 
şi într-o lungă şi pasio
nată conversaţie Vladi
mir şi Ames întoarseră 
pe toate feţele bănuiala 
îor că CIA ştie că are în 
rândurile sale un tiădă- 
tor. După cum timpul a 
dovedit, cei doi aveau 
toate motivele să se tea
mă şi în cele din urmă 
cel mai important cola
borator pe care spiona
jul sovietic îl avusese 
vreodată în redutabila 
organizaţie adversă a fost 
descoperit, arestat şi con
damnat.

TRĂDĂRILE UNUI AGENT SECRET

Instalat în penitenci
arul din Alexandria, undo 
şi-a petrecut primate mo
mente după pronunţarea 
sentinţei de închisoare pe 
viaţă, amintindu-şi de a- 
cea noapte romană şi de 
alte episoade din anii 
petrecuţi în slujba sovie

ticilor, Ames afirmă acum 
că nu merita efortul de 
a încerca să se ascundă. 
Asta in vreme ce CIA 
încă mai. lucrează la e- 
valuarea pagubelor pe 
care i le-a provocat a- 
ceastă „cârtiţă", mai riis- 

- trugătoare decât zecile de 
agenţi inamici cu care a 
trebuit să se confrunte. 
Căci „indiscreţiile" lui 
Ames au provocat nu 
doar execuţia a peste o 
duzină de agenţi dubli 
care lucrau în Uniunea 
Sovietică pentru ameri
cani, ci şi scurgerea unor 
informaţii de mare im
portanţă.

Cu faţa palidă, 53 ani, 
Ames poartă salopetă şi 
pantofi de gimnastică 
înalţi până la gleznă: 
timp de opt ore vorbeş
te ziaristului american 
despre trădările sale, de
spre uşurinţa cu care 
transmitea vrafuri de do
cumente secrete KGB- 
ului, despre promovările 
sale în posturi „impor
tante".

Arestat în februarie a- 
nul acesta Ames a înce
put să-şi deşerte sacul 
CIA-ului şi FBI-ului, gra
ţie unui compromis con

form căruia i se garan
ta pentru soţia sa, Ma- 
ria del Rosario, şi ea- a- 
cuzată de spionaj, o pe
deapsă mai uşoară:

Ce l-a împins să tră
deze ? Pe de o parte ad
mite că lăcomia a fost 
unul dintre motivele prin
cipale. Pe de alta, afir
mă că era convins că în 
acest mod va face să fie

vern of the Green" din 
Central Park. Kolesni- 
cenko afirmă că, deşi a- 
vea unele bănuieli, nu 
ştia că Ames lucra pen
tru CIA. Vodca si ideile 
mergeau împreună şi A- 
mes îşi aminteşte că a 
învăţat multe de la zia
ristul rus. De altfel cu
noaşterea metodelor sovie
tice făcea parte din mun

Interviu din în c h iso a r e
scurtat războiul rece, „a- 
ducând la acelaşi nivel 
cele două tabere", o Mos
covă în continuă prăbu
şire şi un Washington 
tot mai dominant. Ideea 
trădării a încolţit în 1976 
când Rick Ames, pe a- 
tunci funcţionar al CIA, 
având ca obiectiv supra
vegherea misiunii sovie
tice la ONU, a cunoscut 
la un prânz pe Thomas 
Kolesnicenko, corespon
dentul la New York al 
cotidianului PCUS, „Prav- 
da". Timp de trei ani 
cei doi au continuat să 
se întâlnescă o dată pe 
lună, în baruri sau în 
restaurante precum „Ta-

ca lui Ames ca agent se
cret. Dar, spune el, lec
ţia învăţată a devenit 
curând germenele trădării 
sale, alimentat, între al
tele, de o permanentă 
creştere a dispreţului său 
pentru punctul de vede
re al CIA, concomitent
cu sporirea aprecierii 
pentru propria-i filozofie. 
Considera că e absurd să
afirmi că sovieticii ar re
prezenta o ameninţare 
pentriTSUA.

Aceste idei s-au „copt" 
in perioada în care s-a 
aflat la Siudad de Mexi- 
co, din 1981 până în 1983. 
Un oraş care a fost din-

totdeauna un important 
teren de confruntare în 
timpul războiului rece şi 
care a devenit încă mai 
important atunci când 
administraţia Reagan a 
decis că CIA trebuie să 
lupte împotriva comunis
mului şi în America Cen
trală.

în 1983 Ames s-a re
întors la Langley Va, la 
cartierul genera] al CIA, 
unde tatăl său lucra ca 
analist Era în acele mo
mente un om profund 
înstrăinat, aflat în toiul 
unui divorţ costisitor şi, 
pe deasupra, îndrăgostit 
teribil de o nouă colegă, 
columbiana Maria clei Ro
sario Casa.
Descriindu-şi opiniile po

litice dc atunci Ames re
cunoaşte că, nu în pu
ţine puncte, ele erau pu
ternic marcate de o no
tă stalinistă. In ceea ce 
priveşte-părerea colegilor 
şi a şefilor despre el lu
crurile par clare, pe foaia 
sa de notare anuală fiind 
socotit un beţiv, un di
sident. Lucruri ştiute de
sigur şi de KGB, care în 
aprilie 1985 reuşeşte să-l 
racoleze definitiv. In 
schimbul a 50 000 dolari.

oferă o listă cu numele 
unor cetăţeni sovietici ce 
lucrau pentru CIA. Câte
va săptămâni mai târziu 
îsi completează opera pre
dând „informa.ii care vir
tual permiteau să fie i- 
dentificaţi toţi agenţii 
CIA şi ai serviciilor se
crete străine" cunoscuţi - 
de el. Şi preţul a fost pe 
măsură : 2 milioane de 
dolari.

Apoi lucrurile au in
trat in rutină : la fiecare 

'două-trei săptămâni A- 
mes îşi preda marfa, pri
mind în schimb o cutie 
de trabuce cubaneze pli
nă cu bancnote. Ceea ce 
i-a permis să trăiască în 
stil mare. fără riici-o pre
cauţie. în septembrie 1989 
devenit şef pentru Euro
pa al secţiunii CIA ce se 
ocupa de afacerile sovie
tice, şi-a cumpărat o ca
să superbă, care ■ I-a cos
tat 540 000 dolari, situa
tă doar la o milă distan
ţă de cartierul general 
al organizaţiei, dar nici 
acest lucru n-a fost în 
măsură să-i alarmeze prea 
tare şefii, rână când, în 
cele din urmă. un"' poli
ţist isteţ de la FBI a re* 
Uşit să-l descopere.

Agenţia STOKY PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „O fărâmă dc visare c bună ca un 

narcotic în doză mică; \  isarca adoarme febrcle 
câteodată prea mari ale inteligenţei care se 
frământă şi dă naştere unui abur blajin şi 
proaspăt ce îndulceşte contururile prea aspre 
ale gândirii pure, umple golurile şi inter- 
valurilc şi netezeşte ascunzişurile ideilor**.

VICTOR UUGO

W .’AW .V.V.W .V.V.V.’.V .'J'.'.W /.'.V .V .'.V .'.'.V .V -

CU VICTOR IIUCO (1802— 1885)
•  „îndoiala oste fiica nelegitimă a înţelepciu

nii".
•  „Cei răi invidiază si urăsc ; este felul lor 

de-a admira".
•  „în gura une; femei ..Nu" este fratele mai 

mare al lui „Da” ".
•  „Spiritul mărginit detestă spiritul elevat ; 

cine-i obtuz, dispreţuieşte Himalaia".
•  „întâmplarea aranjează uneori marile lu

cruri cu măiestria unui artist".
•  „Ignoranţa este azilul prostiei".
•  „Când o femeie vă vorbeşte, vedeţi ce spun 

ochii ei".
•  „Ura este iarna inimii".
•  „Dragostei no-i ajunge nimic. Dacă are 

~ fericirea, vrea raiul. Dacă are raiul, vrea cerul".
Selecţie de 1UE LEAIIU
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IDEAL
FEMININ

C'inevn m-a întrebai 
care cred că este idealul 
pentru o femeie.

l’c moment nu am ştiut 
ce să răspund... Atâţia 
ani femeile au luptat pen
tru drepturi egale eu 
bărbaţii... Am vrut să 
avem drept de vot, să 
profesăm meserii consi
derate bărbăteşti, să con
ducem siluându-ne în 
posturi cât mai înaite, să 
practicăm sporturi băr
băteşti, să purtăm hainele 
bărbaţilor şi să ne tun- 
dem ca ei. Această lup
tă a egalităţii între fe
meie şi bărbat a trecut 
însă în extremă şi a de
venit mişcarea masculi
nizării femeii. Nu s-a 
luat în calcul faptul că 
femeia când se întoarce 
de la serviciu, unde are 
aceleaşi drepturi dar şi 
obligaţii ca bărbatul, lu
crând cot la cot, obosi
tă si ea ar avea acelaşi 
drept la odihnă ca soţul 
ei — bărbatul. Ea însă

CLEPSIDRA
trebuie să facă mâncare, 
să spele, să facă ordine 
şi să-şi crească copiii pe 
care tot ea, femeia, ii 
naşte. După decenii de 
luptă pentru obţinerea 
egalităţii între femeie şi 
bărbat, cred că ar tre
bui să se ducă o cam
panie dc reconsiderare a 
adevăratului statut al 
femeii.

De aceea, din punctul 
meu de vedere, idealul 
pentru o femeie este să 
devină Mamă şi Soţie 
ideală, să-şi crească fru
mos copiii alături de so
ţul ei, care are şi el‘ 
dreptul — egal cu feme
ia — su-şi îngrijească 
copiii, să spele şi să facă 
mâncare. Iar dacă în 
societate şi în muncă, fe
meia a luptat pentru 
drepturi egale cu bărba
tul. egalitatea să se răs
frângă şi în căsnicie.

«NA DELEANU

• * • * • * • * « * • ’

Un grup de studenţi an 
pregătit o farsă unui pro
fesor pe care nu-1 agreau. 
Ei au împrumutat un 
măgar pe care l-au suit in 
catedră înainte de sosire.) 
profesorului. Punctual, ca 
de obicei, profesorul a in
trat să-şi ' ţină cursul. 
Reacţionând prompt la ve
derea animalului de ' In 
catedră, so întoarse zâm
bitor către studenţi şi a- 
rătându-le măgarul, spuse :

— Domnilor, vă felicit ! 
Aţi găsit în sfârşit un 
profesor care vi se potri
veşte. Vă las în compania 
lui ,dorindu-:vă un curs 
interesant !

★

—  Draga mea, ştii că 
nu sunt gelos, dar ini se 
pare că dansezi cam mult 

- cu tânărul acela...
— Dragul meu, dar are 

intenţii serioase. Mi-a

‘ • * • • * * • • • *  •

spu>- că dacă rum ân vă
duvii, m ă  ia dc nevastă . .

★

- Domnule impiegat, 
■trenul nu mai opreşte in 
gara asta?

— Nu. De când i-am 
împrumutat mecanicului o 
mie de lei se face că nu 
mă mai vede...

★
— Cât cerc i pentr; 

pisica asta ?
— Trei mii de lei. .
— Ieri aţi cerut numai 

două mii 1?
— Da. dar între tim 

a mâncat un canar...

* • * • * • * • * • * • *

Un tată, celebru prin 
necazurile sale conjugale, 
i se plânge unui alt lată 
cu copii foarte reuşiţi :

— Ah, domnule, un fiu 
ca al dumneavoastră nti-ar 
fi trebuit !

— Dragă domnule, când 
cineva 'îşi doreşte un fiu 
ca al meu' şi-l face sin
gur !

Gigei, un băieţel de vreo 
şapte ani, se află cu pă
rinţii la restaurant. Li se 
aduce o sticlă cu vin vechi, 
de câţiva ani. Observând 
eticheta, Gigei îi şopteşte 
tatălui :

— Taţi, fii atent! Ăştia 
vor să te păcălească. 
Vinul nu este proaspăt.

Culese şi prelucrate dc 
ILIE LEAIIU

IUBITO, TREC I!
LA GREVĂ! j

Se coc, iubito, struguri; I 
în vie, , 

Ca-n poeziile lui Ion I 
Pillat, I

Şi-ai tăi te ţin ca i 
intr-o colivie, I 

Să nu tc-nliucnţcz c u !
la păcat... |

t

Dar dcclanşa-voi un | 
conflict de muncă > 

în  porumbiştea dc la | 
Eăgoţel, | 

Şi nu mai ies nici la | 
cosit pe luncă, < 

Precum mi-a zis lin tip J 
dc la REKEL... II

Şi, fiindcă ştiu că ştii | 
ce e o Evă, < 

Cu ce a rostuit-o j
Dumnezeu, , 

Dc mâine dimineaţă I 
intru-n grevă, ] 

Să mor de foame sub i 
caisul tău / 1 

DUMITRU HURUBA J

PETALELE ZBURĂTOARE — FLUTURII
Fluturele de zi cu ochi Din ea va apare adul- 

de păun (INACHIS IO) tul, în zilele călduroase 
este unui dintre cei mai ale verii, cănd vizitează 
frumoşi fluturi din fauna mai ales poienile păduri- 
ţărij noastre. Natura l-a lor, unde şe aşază pe
înzestrat cu aripi ele
gante şi un colorit deo-

diferite flori. Deseori 
poate fi zărit şi în li-

sebit. Oamenii l-au de- vezi, unde se aşază pe 
numit* aşa deoarece atât scoarţa pomilor fructiferi 
aripile anterioare cât şi sau pe fructele fermen- 
ccle posterioare, roşii- tate. Pentru depunerea 
ruginii, au câte o pată ouălor, fluturii de z; cu 
mare, intens colorată, a- ochi de păun parcurg 
semănătoare cu „ochii" zeci de kilometri faţă de 
de pe penele din coada locul unde s-au născut, 
păunului. Iernează pe arborii mari.

Omizile, gregare, ne- în scorburi sau in cră- 
gre cu stropitur; albe şi păturile de sub scoarţă, 
moţuri de perişori aspri Noi l-am întâlnit iernând 
pe tot corpul, trăiesG şi în peşteri, în locurile 
mai multe In un loc, mai adăpostite. Uneori, 
in cuiburi de ele împle- când_ vremea este mai 
tite. Nimfa, ca un fus caldă, fluturi, ies iama 
îndesat, stă spânzurată din ascunzişurile lor pen- 
cu capul în jos, lipită tru a se bucura de raze- 
de dosul frunzelor nu- le timide ale soarelui, 
mai prin vârful cozii. SILVIA BURNAZ,

Fluturele „Inachis Io". Foto I. ANDRUŞ

Desen de CONSTANTIN GAVKII.A

IN VACANŢA
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ORIZONTAL : 1 ) Poet contemporan
(Virgil), autorul versurilor intitulate „Va
canţa" ;2) Scriitor ronţân (Ion), semna
tarul volumului „Ne-aşteaptă marea" — 
Pictor spaniol (Salvador), autorul tablou
lui „Vis pe plajă": 3) Scriitor român 
(George, 1873—1928), care ne-a lăsat poe
zia „Cura de TechirghioJ" — Se întoarce

MV w»* mmm ' — ■■ m wm mmm*
dc la Costineşti !; 4) In centru la To- 
mis ! — Localitate în Germania; 5) Li
ric român (1905—1977), care ne-a lăsat 
poezia „Concedii" — Actriţă româncă (An- 
da), protagonistă a filmului „Vacanţă tra
gică"; 6) Exploratori ai Terrei incognito 

'  în vacanţă estivală — Vaca zeiţei egip
tene Buto ; 7) Cuvânt înainte diametral 
opus — Elevul din romanul „Vacanţa" de 
Costache Anton — Cunoscută specie de 
arahide ; 8) Exprimare ca la carte a boa
belor veseliei — Pictor şi grafician ro
mân (Iosif), autorul tabloului „Plajă";
9) Scriitoare contemporană (Gica), sem
natara povestirii „Ni s-au întâmplat în ta
bără" — îmbiere laconică fără reverenţe;
10) ....  de vacanţă", volum de versuri al
lui Ion Hobană — Compozitor contempo
ran (Vasile), autorul suitei pentru pian 
„Tn tabără".

VERTICAL: 1) Actor italian (Ma- 
rio), protagonistul filmulu; „Plaja", în re
gia lui Alberto Lattuada ; 2) Scriitor rus, 
semnatarul schiţei „La odihnă"; 3) Duse 
în vacanţe pe trasee montane — Remar
cată de la distanţă la Mamaia! ; 4)
Dătătoare de viaţă în concepţia străbu
nilor — Vechi salutări din Cetatea eter
nă — Ilustrare rebusistă a ursului pescar! 
5) Oraş în provincia Ilâinaut din Belgia 

- Tentaţie irezistibilă a vacanţelor la 
mare ; 6) Dezmierdare amicală Ia un

nume masculin — Element de legătură la 
unele companii ; 7) „... după baie", cu
noscut tablou de Paul Cezanne — Şarpe 
alfabetic între două cărări !; 8) Asigurare 
complezentă de despărţire scurtă — Scrii
tor român de naţionalitate maghiară, au
torul volumului „O vacanţă la mare" 
(Gyorgy); 9) Zbor terestru pe aripi de 
castaniete — Liric italian (Viltorio), că
ruia îi aparţine poezia „Un loc de va
canţă" ; 10) Actriţă maghiară (Zsuzsa), 
pe genericul coproducţiei româno—ma
ghiare „Frumoasele vacanţe" — Uşor de
gajat pe perioada vacanţei de vară.

Dicţionar : T-1EHM, AIIE, ERO, UVA. 
AATH.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „La mare**, 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută :

1) CAPITANAŞI ; 2) AŞTRI — ADAM; 
3) RT — UMED — LE; 4) AMAR — 
ŢAPIN ; 5) C — VIRA — UNS; 0) ABA 
— ACAR — I ;  7) TALAZ — SALT: 
8) IZ — VEAC — EA ; 9) TINA — 
TEŞIT; 10) ENORMITATE.

MAŢ ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
ALB : Rb4, Dai, Ca4, Cb5 
NEGRU : Ra6, Ce8, p : b7

Soluţia problemei din nr. 11 9 0 1
1. ’Rc 1 !
1 .  ------- b 2 x
2. Db 2 mat
1 -------  Ra 3
2 Nc 5 mat
1. —-----Rc 3
2. Dd 2 mat
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S C  * Q U A S A fc £ t£ C 'lR } COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat fn DEVA — SlNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara).*
\ Vă oferă prin

F R E S C 0

’w  *  mr »
prin reprezentanţa Hunedoara J

41 dozatoare sucuri (superconcentrate) *

•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice I

9  refrigeratoare bere *

•  maşini paste făinoase _ |

Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. 1 Poli- j \ 

clinica cu plată, et. 3, tel. 054/712832. | \

J 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 — MOBILĂ, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor» a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şl mon
tarea mobilierului la domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic între orele 8—20 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
626338, 626294$ 621386.

3
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CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 

ŞI AL CONTABILILOR AUTORIZAŢI 

DIN ROMANIA 

FILIALA HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ cursuri de iniţiere în 

contabilitate, în municipiile Deva şi Hunedoa
ra, începând cu data de 1 septembrie 1994.

Certificatele de absolvire conferă absolven
ţilor dreptul de exercitare de activităţi profe
sionale in domeniul financiar-contabil, iar după 

efectuarea stagiului practic, dreptul de a 

participa Ia susţinerea . examenelor de expert 
contabil sau contabil autorizat.

Informaţii la tel. 614658, 711451, 625586.

- (90071)

I

S.C. M A G  - 
'P R O M  S R L.

EXPERT CONTABIL, conduc evidenţa 
contabilă pe calculator pentru agenţi econo
mici din municipiul Hunedoara.

l i

! ! 
I l

|  Informaţii Ia telefon 711451. v90072)j ^

HOTEL „DIANA“ 
GEOAGIU - BAI

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

Argumente:
— mai ieftin
— mai sănătos
— mai reconfortant
— la standardele internaţionale.
Tel. 054/648280 ;. 054/648282.

!
i l
j ------------------------------------------------------------------------------- ,

î S .C . B ib lio for S .A .

i i _____________ ■ _
i i  ^ wm  -  mm»  m

i ' — — - - - - - - - - -
l i  

t i
) L.

prin librăriile proprii şi magazinul „En- 
gros“ situat în Deva, Pţa Unirii, nr. 10, arti
cole de papetărie, rechizite şcolare, casete 
VIVO.

Mărfurile sunt din producţie Indigenă şi j 
import. (90073) '

LUNI, 22 AUGUST
? r v r i

13,00 Interferenţe fr); 14,00 Actualităţii 
14,10 TVK iaşi; 1430 TVR Cluj-N.; 1530 
Desene animate; 10,00 Actualităţi; 10*10 
Avanpremiera TV; 1035 Turism ţi agro- 
turism; 17,00 Emltiune în limba maghia
ră: 18,30 Serial. California vitează 0); 

.IS30 De luni până luni. Retrospectivă 
politiei; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac. 
ffelttâţi; 20,45 Teatru TV ; 2230 Pcrto- 
Halttiţt din diatpora românească (II);
22.30 Transfocator; 23,30 Actualităţi; 23,55 
Cultura In lume.

, VH 2
• 14*00 Actualităţi; 14,10 Politica intre
ideal şl real; 14,40 Selecţiuni din Festi
valul Muzicii de Cameră, Braşov, 1994 ;
45.30 Atlas (r); 16,00 Desene animate;
46.30 Serial, Şi bogaţii plâng; 17,40 Se
rial. Mala : Mujer (ep. 40): 1800 fn faţa 
d-voastrâ ; 2000 Actualităţi; 2040 Ritmuri 
■Maicale; 2100 tVM — Mesager; 22,oo 
CV5 Europe; 22,30 Serial, Holocaust (ep. 
2); 23,20 Magazin Worldnet; 0,00 Jazz. 
Club.

M/VHŢI, 23 AUGUST
I V B  i

700 TVM — Telematinal; 1000 Actua
li 1040 Desene animate; 1600 Caii. 

visează (s/r); 11.20 Seria!. Holo- 
(r>; 12,15 Mala Mujer (s/r); 14,00

AcittMHăli: 14,10 TVR Iaşi şi Ctuj-Napo. 
ca ; 4M 0 Actualităţi; 10,10 Fii tu bisaţi;
17,00 Convieţuiri; 18.00 Sfinx- (cs); 14,30 
Serial. California visează; 1900 Cllo; 
1900 Desene animate; 20,00 Actualităţi;
90,45 «Mm; 22,40 Reflector; 23.10 Rock- 
pop-hăsar: 2305 Actualităţi; 0,30 Meri. 
diânele dansului.

1 V R 2
700 TVR CIuj-N,; 800 Microrecifal; 

8,20 Tezaur folcloric (r); 4000 Ora dc 
muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet; 12,00 
Teatru TV (r); 13.15 Video-ettpuri; 14.00 
Actualităţi; 14,10 Telefilme documenta

re ■; 16,00 Desene animato; 10,30 Serial.
Şi bogaţii plâng; 18,30 Măseaua dc min
te ; 19*10 Mala Mujer (»., ep. 40); *000
A ctu a lită ţi20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM •— Mesager; 21,30 Tribuna non- 
conformiştijor ; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30 
Credo.

MIERCURI, 24 AUGUST 
T V R  1

7,oo tvm — Telematinal; io,oo Actua- 
Desene animate; 1145 Se.

(r); 42,15 Serial. 
TVR laşi şi Cluj-

•lităţi; 10,20 
rial. California vii 
.Mata Mujer (f); 14,lo 
Napoca ; 16,10 Magazin ,sportiv ; 17,15
Alfa şi Omega ; 18,00 Melodii populare;
18.30 Serial. California visează (ep. 7);
19.00 Timpul Europei; 18,30 Desene ani
mate ; 20,00 Actualităţi i 20,45 Dr. Quirtn 
(seria), ep. I3)î 21,43 Noi frontiere; 22,30 
Reflecţii rutiere; 22,43 Melodii popu
lare; 23,00 confluenţe: 23,30 Actualităţi; 
93,50 Întâlnirea de Ia miezul nopţii; 0,35 
Jazz-fan.

T V R  2
7.00 TVR Cluj.N.; 8,00 Refrenele a-

nuntirilor i  9*00 Documentari 10,05 Ora 
de muzică; 11,00 Telejurnal Worldnet;
11.30 Desene animate; 12*30 Solişti ai li
ricii româneşti; 14,10 Serialul serialelor;
13.00 Videocfipuri; 13,30 Arte vizuale;
16.00 Desene animate; 16*30 Serial. Şi
bogaţii plâng; 17,00 Minl-eco; 17.40 E- 
misiune in limbo maghiară; 19*10 Serial. 
Maia Mujer (50); 20*00 Actualităţi; 2000 
Formula 3 : 21,00 TVM — Mesager; 22*00 
TV 5 Europe ; 2200 Video-cllpuri; 0,00
Refrenele amintirilor,

JOI, 25 AUGUST
T V R  1

7.00 TVM — Telematinal; 1000 Actua
lităţi; 1005 Calendar; 1000 Desene anL 
m a t e 1045 Călătorie de neuitat (serial, 
ep. 6>; 1105 Seria). California Visează 
(r); 12,20 Mala Mujer (s/r); 14,00 Actua
lităţi ; 14,10 TVR laşi şi Cluj-N.; 1600
Actualităţi; 10,10 Divertisment internaţio
nal ; 17,00 Sub semnul întrebării; 19,00
Cronogrufii; 18*25 Serial. California vi
sează (ep. $y 19*00 Medicina pentru toţi;
19.30 Desene animate; 2000 Actualităţi;
20,45 Serial, Caro! cel Mare (ep.5>; 21,45 
Studioul economic; 2205 Enigma (cs); 
2205 simpozion: 2340 Actualităţi; 0,05 
Serial. FOrsyte Saga (ep. 7).

r v R ?
700 TVR Cluj-N.; 8,00 Din cele mai

frumoase melodii; 10,00 Ora de muzică;
11.00 Telejurnal — Worldnet; 11,30 De
sene animate ; 12,00 Noi frontiere (r);
13,30 Confluenţe (r); 14,10 Magazin social; 
1600 Desene animate; 16,30 Serial. Şi 
bogaţii plâng; 17,00 Ceaiul dc Ia ora 5 ;
19.00 Emisiune în limba germană; 20,00
Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 21,00 
TVM — Mesager; 21,30 Pro memoria ;
2200 TV 5.Europe ; 22,30 Film ; 0,40 Stu. 
dio rock.

VINERI, 26 AUGUST
TVR l

700 TVM -* Telematinal; 10,05 Ca
lendar ; 11,20 California visează (s/r);
1145 MTV, Noutăţi muzicale; 12,15 Serial. 
Mala Mujer (r); 14,10 TVR Iaşi şl Cluj* 
Napoca ; 15,43 Tradiţii; 16.15 Actualităţi; 
1003 Din lumea afacerilor; 16,45 Pom. 
pierii vă informează; 1700 Emisiune în 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 1900
Serial. „Întoarcerea la Eden" (ep. 29);
20.00 Actualităţi; 20,45 Tezaur folcloric ;
21,45 Film * 23,30 Sensul schimbării;
0,00 Actualităţi; 0,15 Romanţa aminti
rilor ; 1,00 Cinematograful de noapte.

T V R  2
7,00 TVR ClUj-Napoca ; 800 Matinal

Jazz; 9,00 Magazin Worldnet; 1005 Ora 
de muzică; 1100 Desene animate; 1200 
Simpozion (r); 1300 Vârstele peliculei ; 
14,10 Varietăţi ; 1500 Bursa invenţiilor; 
1600 Desene animate; 1900 Serial, Şr 
bogaţii plâng; 1700 Arena; 18,10 Maia 
Mujer (serial, ep. 51); 1900 Seara mu
zicală; 21,00 TVM — Mesager; 2200 TV 
5 Europe; 22,30 Teatru TV.; 0,00 Varie, 
tăţi internaţionale,

SAMBATA, 27 AUGUST 
T V H  I

700 Bună dimineaţa», de la laşi!;
8,00 întâlnirea de sâmbătă de Ia ClUj-Na
poca; 900 Calendar; 9,10 Tip-top* mlnl- 
top; 10,00 SeriaL „Lassie" (ep. 21); 1000 
pas eu pas; 11,30 Vârstele peliculei; 12,30 ■ 
Povestea vorbei; 14,00 ActuaiRăţl; 14,10 
Zodia Zimbrului Documentar; 14*25 ORA 
25 — TRANZIT TV « Desena animate » 
Teatru scurt « Reportaje « Trofeul Car-

SS min
Ucraina (repriza a il-a); 1840 Ulm seria). 
Beverly Hills, 90219; 19,15 TeleeudClope- 
dla; 2000 Actualităţi; 2005 Film serial. 
Mancuso de Ia FBI (ep, 9); MAS In 
căutarea umorului pierdut; 22,35 Spori; 
2305 Actualităţi; 2305 Film serial. „Hun

ter" (SUA, 1984). Ep. 34; 0,50 Festivalul 
internaţional dc magie şi iluzionism „Moit- 
drakes D’Olt" — ediţia u IV-a. •  Gala 
laureaţilor.

T V R  2
8,09 întâlnirea dc sâmbătă. Program 

al Studioului TVR din ClUj-N.; 13,00 Est 
meridian •  Magazin de sfârşit dc săp
tămână; 16,00 Desene animate; i6,30 Film 
serial. Şi bogaţii plâng; 1700 FOTBAL: 
Tottenham — Manchester United ftt Pri
ma Ligă engleză. Transmisiune directă 
de la Londra ; 18,50 Convieţuiri; 19,30
Pariaţi pe campion!; 20,00 Actualităţi; 
2000 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Studioul de literatură;
22,30 Hollywood rock în concert. De- 
pdchc Mode (IV); 23,00 interferenţe •  
Religie şi societate; 24,00 Trei din zeOc 
pentru un show — Ediţia a IX-a — 
etapa a Il-a.

DUMINICA, 28 AUGUST 
T V R  1

8.00 Bună dimineaţa... la Oradea!; 9,00 
Calendar; 9,10 Arleehino; 10,00 Film se
rial. O lume dispărută: (cp. 24); 10,30 Lu
mină din lumină; 11,30 Viaţa satului; 
12,40 Trofeul Carpaţi la handbal feminin: 
România — Suedia, repriza a Il-a (di
rect); 13,15 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare; 13,30 Atlds;
14,00 Actualităţi; 14,10 Poşta TV; 1400 
VlDUOMAG AZIN •  Desene animate •  
Umor şi muzică •  Film serial, Casa pli
nă •  Teatru sCUrt; 1806 Serial SF m Stor 
Trek «*- generaţia următoare (ep. 39); 
1943 ROBINGO) 2900 Actualităţi; 2900 
Tragerea Loto SpCcial 6/49 şi Noroc; 
2900 Film artistic, ,*Furia Îngerilor" (SUA. 
1990); 22,30 Arhitectură şi geografie sacrii; 
2340 Actualităţi; 005 Avanpremieră la 
„Cerbul de Aur" Braşov, 1984; 105 C.M. 
de automobilistic formula unu •  Marele 
Premiu al Belgiei (rezumat).

T V R  2
8.00 5x2 — Magazin duminical; 1300 

Film serial. „Dr. QUÎnn* (r); 14,00 Desene 
animate: 1405 C.M. de automobilism. •  
Formula unu m Marele Premiu al Bel-

Si (direct); 16*45 Film serial. Şi boga- 
plâug; 19M  Descoperirea planetei;

10 Actualităţi; 2100 TVM •  Mesager;
21,30 Sport; 22.00 Poesfe; 2200 Film artis
tic, Secretele prinţesei de Cadigndn (Fran
ţa),



•  La împlinirea frumoa
sei vârste de 26 ani, ma
ma, soţul şi copiii, împreu
nă cu dna Rodica Jeche- 
reanu, urează Margaretei 
Costa (Tizmote) gânduri 
bune şi un călduros „Ca 
mulţi ani !** (9770)

•  Vând armă vânătoare, 
calibru 12, Bok. Sullghete,
110, (9530)

•  Vând apartament 2 
camere, preţ 6000 DM, ne
gociabil. Telefon 626929.

(9736)
•  Vând mobilă antică,

foarţe convenabil. Relaţii 
la telefon 656495, oraşul 
Brad, (9709)

0  Vând autocamion 
Schania de 9 tone, preţ 
convenabil. Informaţii la 
telefon 570839, Vulcan.

(9654)
•  Cumpăr urgent Lada

1506, avariată .(eventual 
talon) sau vâ // Lada 1500 
neinmatricidată. Vulcan, 
570853. , (9586)

gr Vând garsonieră, De
va, ZamfiresCU, hL M 3/ 
40. Telefon 623720, după 
ora 20. (9638)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, bl. A . 
Tel. 623870 sau 628693, 
între orele 15—20.

(9726)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral, Si
meria. Informaţii Deva, 
tel, 616956. ' (9730)

•  Cumpăr garsonieră cu
posibilitate de plată în 
mai multe rate. Informaţii 
la telefon 624423. (9740)

•  Vând două case ocu-
pabile imediat la preţ con
venabil, Dragoş Vodă, nr. 
18 şi Pescăruş nr. 38. Te
lefon 625050 (9741)

/• Vând autoturism Peu
geot 505 GTD Turbo Die
sel avariat sau talon, mo
tor, cutie, roţi şi alte pie
se in stare perfectă, Re
laţii la telefoanele 058? 
829187 sau 058/820844,

(9743)
•  Vând casă, pădure, sat 

Aimaşu Mic, comuna Peş- 
tişu Mic. Informaţii Deva, 
Dacia, bl. 35, ap. 52,

(9732)
•  Vând două locuri de

casă, ultracentral, Devii. 
Telefon 622557. (9731)

•  S.C. Başak SRL —
expoziţie cu vânzare vitri
ne frigorifice import Is- 
tanbul, începând cu data 
de 1 septembrie 1994, str. 
Horea, nr. 40, Deva. Tei. 
612509. (9747)

•  Vând teren intravilan, 
690 mp, Deva, str. 22 De
cembrie, nr. 199. Telefon 
621141, toată ziua. (9733)

•  Vând şură cu ţiglă,
■lângă şosea, Brad. Valea 
Bradului, 29. (15295531

•  Vând două apartamen
te, telefon 850716, Brad, 
orele 6—8, 20—23,

1 (1529554)
•  Vând apartament 3

camere, parter, telefon, bal
con închis, Gojdu. Telefon 
618562. (9723)

.•  Vând apartament 2 
camere, etaj II, Gojdu, De
va. Telefon 617290. (9727)

•  Vând Opel Iţadett 1,3,
neînmatriculat, Audi 100 5 
S, neînmatriculat, Dada 
2107 S, 1984, Înmatriculată, 
Peugeot J  5, 1,5 tone, înma
triculat, Opel Manta, neîn
matriculat, Renault 20 Die
sel avariat, neînmatrterulat. 
Telefoane 611027, orele 9— 
16:; 617744, 17—23. . .

•  Vând < apartamen: ■ ,
Oămere, confort I, M. ' 
minescu, parter, posibilitate 
-.privatizară- TW.-!S?33jlSi 0§-; 
«a. ftrftî

•  Vând băuturi albooli- 
oe şi celofan alimentar im
port. Telefon 616980. (9720)

® Vând ţiglă, cărămidă,

lemn construcţii. Telefon 
642604. (9717)

•  Vând sau închiriez a-
partament două camere 
mobilat Informaţii la te
lefon 611893. (9716)

•  Vând casă cu grădină 
şi anexe, sat Ormindea, 34, 
poziţie deosebită. infor
maţii telefon 623586. (9640)

•  Vindem ţuică prune
de 32 grade. Informaţii te
lefon 620230, preţ 2000/ 
litrul. (9632)

•  Vând garsonieră, De
va, Gojdu. Tel. 021907, în
tre orele 16—20. (9574)

•  Vând scaune şi mese
plastic .import Italia, îa 
cele mai avantajoase pre
turi. Telefoane : 611602 ;
618258. (9563)

•  Vindem lucernâ usca
tă, lemne foc, piei iepuri, 
argâsite. Tel. 668214. (9564)

•  Societatea Garant
Consulting, tei. 616449, 
facilitează vânîarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit. (8615)

*—* *—*—*— »_ *— ,
•  Vând urgent aparta

ment . două camere deco
mandate, hol mare, Pro-" 
greşului .(deasupra farma
ciei), preţ “negociabil, 15 
milioane. Informaţii zilnic, 
Deva, 04, sc. 2, âp. 21.

(9610)
•  Vând foarte conve

nabil sintetizator Yamaha 
SY 35 şi staţie Peavey 
TNT 130. Deva, telefon 
619146.. (9607)

•  Vând apartament ' 2
camere, 3,5 milioane. Te
lefon 611218. (9604)

•  Vând casă două ca
mere, bucătărie, cămară, 
hol, grădină, poziţie fru
moasă pentru privatizare. 
Simeria telefon 660758.

(9603)
•  Vând Citroen XM in

jecţie, 1992, 40 000 Ion, sta
re foarte bună, preţ 15 000 
DM sau schimb cu apar
tament mobilat Deva. Te
lefon 151, Băiţa. (9600)

•  Vând casă în Leşnic.
Informaţii Deva, telefon 
617910. (9599)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, str. Mine
rului, bl. 23 (la intersecţia 
cu Bălcescu). Tel. 621162/

(9597)
•  Vând Dacia 1300, mo

tor Mobra, moară uruială, 
remorcă Padiş, contactor e- 
lectric. Telefon 612580.

(9593)
•  Cumpărăm garsonieră

în zonă centrală. Telefon 
614145. (9495)

•  Vând ioc de casă in
travilan, are gaz, apă, De
va, str. 1 Mai, 25. Telefon 
622831. (9504)

•  Urgent, vând 3 came
re, deosebit, Scărişoara, bl- 
13/16, Deva, orele 7—12.

. (9427)
•  Vând Chevrolet Spec

tru rn 1500 cmc, Porsche 
924, ■ Citroen BX Diesel, 
Dacia 1300 break, Dacia 
1310 berlină şi Dacia 1300, 
centrală termică pe gaz 
metan, Junkers — 550 DM. 
Hia, str. T. Vladimirescu, 
54, telefon 338 A. (9707)

•.Vând canapea, servan
te sufragerie, masă cu 
scaune, măsuţă TV, uşă 
apartament, fel. 615725.

(9710)
•  Vând foarte avantajos 

copiator Canon FC % for
mat A4, nou. Tel. 625013.

(9648)
•  Vând apartament 3 

camere, decomandat, Deva. 
str. Kogălnioeana, bl' F4,

3. :r- 18, tcL 613772.
“ (9626)

\ ând apartament 2 
camere, zonă- deosebită, e- 
,ţaj I (bloc « i 4 etoje).

rt iml*, pj »ţ 
tajos. Tel. 626175. (9568)

•  Vând casă Orăştie, te
ren intravilan, Geoagiu

Băl. Telefon 279, Geoagiu 
Sat. (9764)

•  Vând apartament 2 
camere, ultracentral. în

a rm a ţii tel. 613758, după
ora 16. (9753)

•  Vând apartament 2 
, t<w<v din Srămidfi, ou
1 vard Ba ia. Tel. 625633

(9749)
•  Vând maşină înghe

ţată, două braţe, preţ con
venabil. Tel. 616862.

(9750)
•  Cumpăr talon Talbot. 

Relaţii tel.; 615499, 625238.
(9751)

•  Vând apartament 4 
camere central sau schimb 
cu două camere plus di
ferenţă ; închiriez spaţiu 
comercial central, 80 mp. 
Informaţii tel. 612C05.

(9755)
•  Vând casetofoane deck 

Technics, casete audio, a- 
vantajos. Informaţii telefon
626603, orele 14—18.

(9757)
•  Vând Audi 80 cu ta

lon, stare perfectă, fabri
caţie 1982, 1900 DM şi 
piese Volkswagen Scciro- 
co. Telefon 629137, - după 
ora 20. (9756)

•  Vând caâă Bal.şa. In
formaţii tel. 614366. (9758)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, confort I, 
plata in lei sau valută. Te
lefon 622643. (9759)

•  Vând foarte avantajos
camion 3,5 tone. Iriformatii 
zilnic, 611036. (9760)

•  Vând două locuri 
de veci, cimitirul E- 
minescu, Deva. Tel. 
611923. (9762)

■ •  Cumpăr vibro- 
ehen IFA VL 50 pen
tru restaurant Miori
ţa — Deva. Telefon 
623791. (9772)

rtWWiftV.Wi'AWWWWV
•  Vând aragaz, maşină

de spălat automatic, cuier, 
vitrină sculptată, acte 
Peugeot 504 DII. 620842, 
624543. (9773)

•  Vând apartament 3
camere, str. Dorobanţi, bl. 
35, sc, C, et. 2, ap. 30, De
va. (9771)

•  Vând casă cu pământ 
în comuna Şoimuş, nr; 387, 
vizitabilă duminică, de la 
ora 14, până la ora 18.

(9768)
•  Vând garsonieră con

fort I, zona Gării, bl. I, ap. 
100, - (9767)

•  Vând casă Simeria, gaz, 
anexe, preţ convenabil. 
TeL 660079. (9766)

•  Vând urgent televi
zor color Megavision, ca
napea, două fotolii, frigi
der Fram, cuier. Brad, str. 
Republicii, bl. 19, ap.. 17. 
Tel. 651723.

•  Vând banc lăcătuş

1

SÂMBÂTÂ,
20. 08. 1994

0,00 Vocea Amcricii 
(W30-3W „Radio Re- 
members" — Cavin Mc- 
Carthy; 3,00—6,00 jOff 
tbe Record" — Mary Tnr- 
ner ; 6,00—8,00 „Oldies
Party" — Seth Warner) ;
8.00 B.B.C.; 8,30 „Cafelu- 
ţâ de dimineaţă" (muzică 
şi informaţie, „Dorurile 
noastre" en Mariana An
gliei) ; 10,00 FUN GĂ
RI ; 12,00 Program muzi
cal ; 13 )̂0 Adolescenţa — 
emisiune cu tineri şi de- 
spre tineri ; I4J6 R.B.G.;
14.30 1*ipgram. nunScal;
15.00 Ziua a Vl-a — emi
siune de divertisment şi 
m uicii; mm RBuG-î
t |W  Um*. m. VS-jBJ& aăţ" 
uuare); ' 2L00 1ÎB.C. ;
21.30 Muzică lejeră ; 22,00

plus dulap mecanic, tel. 
651765 Brad, după ora 16.

•  Vând urgent aparta
ment două camere deco
mandate, preţ negociabil. 
Tel. 628437. ' (9777)

•  Vând teren pentru am
plasament cabane în Geoa
giu Băi. Tel. 620915. (9775)

•  Vând apartament 4
camere, negociabil, Deva, 
str. Dorobanţi, bl. 34, ap. 
15. (9778)

•  Vând Opel Kadett 1,2 
S, 1982, neînscris, negocia
bil, două rochii mireasă, 
100 000 lei, amândouă. Tel. 
723080, după ora 10. (9010)

•  Vând apartament 3
camere, bd Traian, zona 
Gării ,tel. 716557. (9002)

•  Vând grădină, mate
riale construcţie, grajd, 
pomi, vie, fântână. Buituri, 
tel. 722253. (9001)

•  Vând apartament 3 
camere, confort I sau 
schimb garsonieră plus di
ferenţă. Informaţii tel. 
715225, după ora 18.

(9005)
•  Vând loc construcţie 

casă (Chizid) sau schimb ou 
autoturism. Tel. 714746.

(9006)
•  Vând apartament 2

camere şl mobile.: Elibe
rării 5, bloc 2, ap. 19, tel. 
717830. (9007)
•  Vând autoturisme BMW 

320, stare excepţională, 
preţ foarte avantajos. Tel. 
712313. (9080)

•  Vând casă, str. Aurel 
Vlaicu, Deva. Tel. 620703.

(9533)
•  Vând autobenă' Raba 

de 10 t cu motor de rezer
vă şi remorcă auto de 7,5 
t. Informaţii Oradea, str. 
Sucevei, nr. 11, tel/ “059/ 
116069.

•  Schimb apartament 4 
camere, parter, cu beci ma
re şi loc pentru garaj, zo
nă- Dorobanţi, cu casă 2— 
3 camere şi grădină. In- 
formaţiitel. 626990. (9774)

•  Schimb apartament 2 
camere, etaj 4, str. Zam- 
firescu, bl. A6 prim, ap. 37 
cu garsonieră plus diferen
ţă 4 ,5—5 milioane, negocia
bil, exclus Micro 15.

, (9721)
•■Schimb apartament eu 

-două camere, etaj 4, car
tier Gojdu, cu garsonieră, 
zonă centrală, fără diferen
ţă de preţ. Tel. 627486.

(9711)
•  Schimb garsonieră Hu

nedoara, cu apartament 
două, trei camere. Tele
fon 673143. 19656)

•  Caut pentru închiriat 
garsonieră în Hunedoara 
sau Deva, cartier Dacia, 
Micro 15. Tel. 614167.

(9752)
•  Caut pentru închiriat

apartament 2—3 camere, o- 
fertă avantajoasă. Informa-

Disco show emisiune
radlo-dîscolccă.

DUMINICA,
21. 08. 1994

3,00 Vocea Americit 
(„Country road“ ; „On the 
Radio") ; 8,00 BJ3.C.;
SJ2& Dedicaţii muzicale ;
9.00 Ritmuri duminica
le ; 11,00 Transmisiune

siNirţtyă alternativă (hand
bal feminin de la „Sala 
Sporturilor" Deva ; fotbal 
Mureşul Deva — Metalul 
Crişcior, de Ia „Stadionul 
Deva"); 13/90 Vocea A- 
mericii — Top 40 Casey 
K asem ; I U »  BLB.C.;
14,30 Vocea Americii — 
Top 40 Casey Kasem — 
continuare ; 1 SjOO Week- 
end radio — emisiune de 
divertisment şi m uzică;
18.00 BJLC.; 19,00 Pro
gram matricol — B bck 
m & e;  2UN) BJB.C. ; ZtJO 
Muzică; 24,00 Vocea A- 
mericii.

ţii tel. 623018. (9774)
•  Tânăr, caut garsonieră

pentru închiriat, de pre
ferat mobilată. Informaţii 
zilnic, ia tel. 620468, între 
orele 10—20. (9745)

•  Caut pentru închiriat 
apartament cu două ca
mere (garsonieră) în O- 
răştie, Tei. 054/642360.

. (9620)
•  Schimb garsonieră 

Deva cu apartament 2—3 
camere. Telefon 673143.

(9656)
•  SRL angajează con

tabil cunoscător contabili
tate comercială actuală. Re
laţii tel. 623834. (9743)

•  Angajez bobinator Va- 
ţa. Telefon 175 A.

•  Mişu Luppa anunţă
excursie Turcia, luni, 22 
august, cost 50000 Iei. Tel. 
612166. (9616)

•  tmprumutur; în lei
la Casa de Amanet Sime
ria. Telefon 661721, zil
nic 8—18. (9703)

•  Croitoreasă autorizată
retuşez îmbrăcăminte. Tel. 
625279. (9735)

•  Medic veterinar auto
rizat efectuez tratamente, 
vaccinări, intervenţii chi
rurgicale. ' Deva, str. I, 
Corvin, 8 A (vizavi piaţă). 
Urgente telefon 617085.

(9719)
•  Societate comercială a-

sigură servicii de suprave
ghere pază-apărare cu 
câini specializaţi, efectuea
ză dresaj canin cu perso
nal autorizat. Informaţii, 
Gh. Baritiu, nr. 5, tel. 
616980. (9718)

•  Doamnă 30 ani, cu
copil ll ani, serioasă, cre
dincioasă, fără locuinţă, 
caut dogmnă, domn, fa
milie în vârstă fără moş
tenitori pentru întreţinere 
şi moştenire. Relaţii tel. 
054/824619. (9746)

•  Grupul Şcolar Indus
trial Material Rulant Si
meria organizează Concurs 
de admitere în clasa V 
IX-a de liceu şi şcoală 
profesională pentru urmă
toarele locuri: Liceu : pro
fil mecanic —. 4 locuri ; 
Şcoală profesională: me
seria sudor — 11 locuri : 
meseria lăcătuş reparaţii 
vagoane — 26 locuri. * în
scrierile se fac ia secreta
riatul şcolii până în data 
de 26 august 1994. Infor
maţii suplimentare la tel. 
660453.

•  F.C. Corvinul Hune
doara angajează secretar- 
dactilograf. Informaţii tel. 
714906. (9532)

COMEMORĂRI
o Soţia Viorica anunţă 

împlinirea a 5 ani de la 
decesul soţului

PETRU Al.MAŞAN 
Parastasul duminică, 21 
august, la Biserica Orto
doxă din oraşul Brad/ 
Dumnezeu să-l odihnească.| 

(9558)

•  Acum un an a 
plecat pe drumul fă
ră întoarcere o mamă, 
soacră şi bunică deo
sebită

LIVTA SfDEA
rămânând veşnic în 
amintirea noastră.

Parastasul de po
menire — 20 august
1994, la Cimitirul- Be- 
jan. Deva. (9526)

D E C E S E
•  Soţia Sorina, tatăl Ioa-, 

chim, cumnaţii Dorin şF> 
Virgiiiia, nepoata Cristina?' 
anunţă cu adâncă durere^ 
dispariţia prematură'a dra* 
gului lor

DUDUIA IONEL
Corpul neînsufleţit se a» 

flă. la Casa mortuarii diiţ: 
Deva. înmormântarea, hf-' 
ziua de 21 august, ora 14/ 
la cimitirul din BCjân, Nij 
11 vom uita niciodată.

•  Colectivul S.C. „Cepro*^
mîn“ SA Deva este alături , 
de familia greu încercata? 
prin pierderea celui care a 
fost un bun coleg i

DUDUIA IONEL 
Sincere condoleanţe.

■ ; (9535}

•  Familia îndurera-- 
tă mulţumeşte tuturoiţ 
celor care au fost a-; 
lături-la greaua pier
dere a celui care a 
fost iubitul nostru .

PETRIC IOSIV 
rudelor, prietenilor,, ve
cinilor, colegilor de 
serviciu do la Dacia 
Service. SUT Deva, 
Marmosim Simeria. ti 
vom păstra cu toţii o 
vie şi neştearsă a- 
mihtire, (9763)

1 .

S.C. HIDR0CONSTRUCŢIA S.A. 
cu sediul în  BUCUREŞTI, 

s tr . Dorobanţilor, 103— 105 
Organizează

\

s 1
I i
I I
ţ i

pentru darea în locaţie de gestiune a ac- î  
tivului J*

SECŢIA AUTOBAZA BRAZI j
Sunt invitaţi să participe agenţi economici 

cu activitate în domeniu- |
Taxa de participare 25 000 lei. Sî
Garanţia de participare la licitaţie —  |  

420 000 leL
i |  Documentaţiile licitaţiei şi informaţiile ş e i  
i * ««+ i«. m n n n m iu C T B i i r ,r i â  « a s

i i
* \ r

I

ii
i i

pot obţine de la HIDROCONSTRUCŢIA S.A . f  
SUCURSALA RÎU MARE RETEZAT, d in i  

localitatea Brazi, telefon 054^770950. i
Data lim ită de depunere a ofertelor este 4 î  

septembrie 1994, ora 12, Ia adresa sucursalei |  
sus menţionate. j

Licitaţia va avea loc în ziua de 5 septem - (  
brie 1994. ora 10, la  sediul S.C. HIDROCON-J 
STR U C ţIA  S.A . BUCUREŞTI, Calea Doroban-J 
tilor, 103— 105, sector 1- ’ I

CONDIŢII DE PARTICIPARE; |
Documente conform „Regulamentului p r i-1 

vină organizarea licitaţiilor" aprobat p r in j  
H.G.R. 291/1991. I

î
mam a a a a mmarn a aaaam a ammm m aamm a mum a m m  a ^a rn  a JMW #  0  -



V in d e  prin d e p o z ite le  s itu a te  în  O a rd a  de  Jos

Margarina Import • 1150 lel/5.00 gr 

Pufarini * 135/punga  

Popcorn * 200 lel/kg 

Pufuleţi * 120 lel /punga

Paste  fă inoase  * sortimente diverse - 325 le'i/punga
j

Faina de maia! * 295 l e 4/kg 

Târâ ţe  • 150 lei /kg

Zahâr • 795 lei/kg * .

Ulei floarea soarelui • 850 lei/sticla 1/2 

Faina alba * 400 lei/kg __ 7
Gris • 475 lei/kg J Ey gjL
Orez > 795 lei/kg

Oţet • 595 lei/sticla 1/1 .

Sare extrafina - 195 lei /kg | k  J  

Sare mare * 100 lei/kg

B i b o r ţ e n l  - 1 4 0  l e i / » t i c l a  1 / 1 ' J 

B l b o r t e n l  - 9 0  l e i  / « t l c l a  1 / 2  l 

B o h o l t  - 1 2 5  l e i  s t i c l a  1 / 1  I

Kaiser 1 800 lei 
Steffl • 800 lei 
Zipfer • 700 lei 
Schweachatsr ■ 700 lei v  

Golden Saunds • 700 lei 
Bucegi • 400 lei 
Harghiteana ■ 380 lei

Rom 32' -725 lei
Rom 3 3 ’ - 785 lei
Rom Canb-a - 4 400 lei 
Coniac Brandy • 0,750 1 • 1350 le 
Vermut - 550 /sticla 1/2 1 
Ţuicâ se l ec ţ i onat ă  - 550  le «/sticla 
Mast icâ * 795 lei /st icla 1/2 1 
Lichior cafea - 850 le i / s t ic la 1/2 1 
Lichior ciocolata • 850 lei / st icla  
Lichior portocale - 350 / st ic la 1/2 
Lichior Cherry • 850 lei s t icla 1/2 

Lichior Cocos - 850 lei s t icla 1/2 

Lichior Căpşuni  - 995 lei st icla 1/ 
Lichior import  - 4 sort imente  - 12 

Whisky Johny Walker * 15.600 lei
Whisky Ba 1 anti  nes *- 16.100 lei 
Whisky Tcachers • 15.000 lei
Whisky Dracula - 3 600 lei f U i  
Whisky Royal - 5 000 lei \  ’fj 
Coniac Napoleon • 5.250 lei \ 
Gin Ecou • 3 .500 lei \m
Vin negru • 595 l e i / s t i c la  1/1 
Vin alh • 5 9 5  l e i / st icla ,1/1 

Vin spun;oh - 630 1 ei.
Ş a m p a n i e -  1 795  l e l / s t i c l a  3 / 4  1

Ness  Amigo • 3100 l e i / 100 gr 

Ness  Amiţgd - 6000  le i /200  gr 

N e s s  Brasero - 3100 l e i / 100 gr 

*Ness Randez vous * 1610 1 e i / 100 gr 

Ness  Pel le  * 2600  l e i /100 gr.
Cafea boabe Wiener - 3220 le i /250  

Cafea Jacobs  - 3370 le i /250 gr 

Cafea Eduscho - 2500  le i /250 gr 

Cafea Mocca • 4900  le i /200 gr. ,

R ach iu  alb 26 '  • 595 lei 

Rach iu  ex t ra  30 '  -680 iei
- i .

Rach iu  sp e c ia l i t a te  30 '  • 680 

Vodcă  33 '  • 690 iei 

V odcă  34 '  ■ 690 'ei

Vodcă  36 '  • 725 iei

Vodcă  S to l y c h n a ia  • 1 950 iei 

Vodcă  R a s p u t m  • 2950  iei

Marlboro * . 1 6 5 0  tei i  
Kpnt - *#490 lei : I  

L.M • 8 0 0  lei 
Ass os  - 780  lei 
B.T. - 3 9 0  lei I
Camei - 1200 lei J 
Monte Carlo-750 l e i i  
Winchester-650 lei ! 
Hollywod - 600 lei J 
Mach - 500 lei - 
Kenedy - 480 lei 
Nisse  - 500 lei 
Opal - 450 lei ■

Papastratos  - 500 lei 

Viceroy - 700 lei 

Wave - 700 lei

Kim - 1000 lei 

Bastos  - 6 0 0  lei 

C a rp aţi - 175 l e i 

Snagov - 325 lei

' 'Contactându-ne v e ţ i  a v e a  surpriza şâ găsiţi ^ 

şi  alte p r o d u s e :  d u l c i u r i ,  mirodenii, detergenţi,  

c h i b r i t u r i ,  p u n g i  p l a s t i c ,  h â r t i e  igienică, etc. .

M i r i n d a  -2 1 - 1 7 5 0  lei  

R i o -6 s o r t i m e n t e  - 1 1 8 5  l e i  

7 U p  -2 l i t r i  - 1 8 2 0  lai  

C o c a  C o l a  - 1 1  • 7 0 0  -1 te* 

P e p s i  -1 1 - 7 0 0  l e i  

C o c a  C o l a  - 1 / 4  1 * 2 2 5  l e i

C o c a  C o l a  -2  l i t r i  1 7 9 5  l e i  

F a n t a  -2  I - 17  9 5
i

P e p s i  - 2  I - 7 5 0  i e i  
S u c u r i  n a t u r a l e  -1 / 5  I

AVANTAJOS

i


