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•  MOSCOVA. — Andrei 
Kosţîrev a propus joi o 
slăbire a sancţiunilor in
ternaţionale impuse Ser
biei şi o înăsprire a mă
surilor respective împo
triva sârbilor din Bosnia, 
relevă agenţiile France

Fresse şi Reuter. Potrivit 
declaraţiilor ministrului 
rus, făcute la plecarea spre 
Uzbekistan, comunitatea in
ternaţională trebuie să facă 
diferenţă între „sârbii din 
Bosnia, care refuză planul 
de pace internaţional, ela
borat de Grupul dc con
tact, şi Belgrad, care spri
jină planul respectiv".

•  MOSCOVA. — Ge
neralul Aleksandr Lebed,

com andantul^ Armatei a
14-a a Rusiei, dislocată pe 
teritoriul Moldovei; în re
giunea transnistreană, a 
părăsit joi după-amiază 
TiraspoJul, plecând la Mos
cova; după o convorbire 
telefonică cu ministrul rus 
al apărării, Pavel Graeev. 
informează Itar-Tass.

Generalul Lebed a fost 
chemat de ' Pavel Graeev 
pentru a discuta aspecte

J ‘ÎSgate de 
14-0“

„soarta Armatei 
a 14-a", a declarat la Ti- 
raspol agenţie; citate ge
neralul Vladiinir Kosare, 
şeful departamentului pen
tru presă al armatei ruse 
dislocată pe malul* Nistru
lui.
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LA RAC.
— Dle director general, 

a trecut mai bine de ju
mătate din acest an. Cum 
apreciaţi rezultatele eco
nomico - financiare ale 
R.A.C. Deva ?

— Situaţia economico- 
financiară nu s-a schim
bat, ba chiar s-a. în rău 
tăţit, în unele privinţe, dar 
nu esenţial, faţă de acum 
două-trei săptăm âni. Avem

FINANCIARE SE MENŢIN!
Discuţie cu dl MIRCEA DOBRE, 
director general la R.A.C. Deva

SÂMBĂTĂ,
27 AUGUST

•  Au trecut 238 zile 
din an, au mai ră
mas 127.

o 1928. S-a născut cri
ticul literar Mircea 
Zaciu.

o 1930. S-a născut cri
ticul şi istoricul ii- 
terar Z. Ornea.

•  1965, A mHrit scrii
torul Eusebiu Camilar 
(n. 1910).

•  1635. A murit ma
rele dramaturg spa
niol Lope De Vega 
<n. 1562).

DUMINICA,
28 AUGUST

•  Au trecut 239 zile 
din an, au mai ră
mas 126.

•  Duminica a X-a după 
Rusalii. Cuviosul

• Moise Etiopianul.
•  245 de ani de la

naşterea marelui poet 
german Johann Wnlf- 
gang Goethe (m. 
1832).

•  1909. S-a născut Asz- 
talos Istvan (m. 1977), 
scriitor de limbă 
maghiară din Româ
nia.

•  1917. A murit scrii
torul Câlistrat Ho
gaş (n. 1848).

•  1944. S-a născut scrii
torul M arin MincU.

LUNI. '-./A
29 AUGUST

•  Au trecut 240 zile
din an, au mai ră
mas 125.

•  Tăierea capului Sfân
tului Ioan Boteză
torul (post).

Un nivel ex traord inar al 
creanţelor pe care nu le 
încasăm, iar în acest con
text, norm al şi datoriile 
faţă  de furnizori, în spe
cial faţă de RENEL au 
crescut în tr-un mod de-a 
dreptul îngrijorător. î n . 
prezent, pe ansam blul re- - 
giei, datorăm  aproape 14 
m iliarde num ai pentru 
energia electrică furnizată 
în semestrul întâi.

Se poate vorju şi de 
un aspect pozitiv în. sen
sul că există o tendinţă de

creştere a producţiei, faţă 
de sem estrul I al anuluj 
trecuţ la unele sortim en
te, chiar şi nivelul p ro 
ducţiei industriale se 
prezintă oarecum accepta
bil, cu un plus de câte
va milioane faţă de pro
gram, Dar, sub aspectul 
cheltuielilor, costurilor, 
blocajul financiar îşi spu
ne cuvântul, întrucât tre 
buie să recurgem, pentru 
a continua activitatea de 
producţie, la improvizaţii 
care ne creează dezâvan-

CRIŞCIOR. Supcrniagazinul „Consumcoop" din comună.
Foto PAVEL LAZA

Î J
Si totuşi se mişcă T

taje din punct de vedere 
economic şi financiar — j
fenomen ce se reflectă în J
costurile pe care le de- |
păşim, deci un capitol ’
neplăcut ce se oonturea- j
ză după şapte luni de i
activitate din acest an. '
Sperăm că prom isiunile J
făcute de colectivul gu- *
vernam ental, care a fost (
pe ia noi, să-şi găsească *
finalita tea ,’ în sensul co- j
relării veniturilor înţr-o *
m ăsură mai corespunzi;- l
toare cd interesul şi eu *
realismul din regie, con- j

CORNEL POENAR *
____  I

(Continuare în pag. a 2-a)
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Deşi dezm inţită adese
ori- la diferite niveluri 
ale unor organisme , euro
pene, discrim inarea în 
modul de a conlucra cu 
statele foste comunista 
din centru] şj estul Eu
ropei există. Nu mult sau 
puţin, a tâ t la Consiliul 
Europei, la NATO sau la 
Uniunea Europeană,’ în 
declaraţiile unor perso
nalităţi sau în unele ac
ţiuni iniţiate, acest tr a 
tam ent inegal al ţărilor 
în cauză este evident. Şi 
ca un făcut, cu cât dis
crim inarea este mai stră
vezie, cu a tâ t mai mult 
declaraţiile celor ce o 
promovează caută s-o 
vopsească :în culorile ro 
ze ale tratam entului 
egal.

căutat să tempereze e u - ! 
foria unor lideri curo-1 
pen; mai dinspre vest şi 1 
mai dinspre est. Pro - | 
şedinţele desem nat ai Co- . 
misiei Europene, Jacques I 
Santer, prezent şi el î n ; 
m unţii Tirolului, a afir- i 
m at că „Uniunea nu-şi I 
poate permi te să se g ră -j 
bească să primească în I 
rândurile sale ţările din j 
blocul comunist". El a |  
subliniat că mai întâi < 
este necesară înfăptuirea I 
reform elor economice ‘şi ; 
democratice şi că „nu- j 
ma, dacă aceste condiţii * 
suni îndeplinite, ţările ■ 
Europei centrale şi de I 
est vor putea adera la J 
'Uniunea Europeană in.l- | 
inte de sfârşitul seco lu -« 
iui"

C O M E N T A  I M I

Recent, o nouă acţiu
ne, de data aceasta a 
Uniunii Europene, ne 
convinge cât de niult ne 
iubesc unele cercuri ale 
dem ocraţiei exem plare 
din Occident. Pe noi, 
românii, ca şi pe alte 
popoare din partea mai 
de răsărit- a continen
tului. Despre ce este 
v o rb a ?

I.a Aipbach. in Austria, 
într-o zonă _ montană, 
zece şefi de state eu
ropene s-au adunat sâ
pună treburile
europene. Concluzia ? In 
tegrarea în Uniunea Eu
ropeană a fostelor state 
comuniste este o necesi
tate pentru continent. O 
concluzie clară, fără e~ 
chivoo. Preşedintele ger
man, Roman Herzog, de
clara- astfel tranşan t : 
„Occidentul are datoria 
să aducă statele din Eu
ropa centrală ş f’ ds est 
la un nivel care să le 
perm ită să aeceadă la 
Uniunea Europeană". P re
şedinţii Cehiei, Slovaciei 
şi Ungariei, plini de 
entuziasm, au cerut g ră
birea procesului de in
tegrare, gândindu-se că, 
ţările grupului de la 
Vişegrad, care sunt con
siderate cu un cap dea- . 
supra celorlalte foste 
comuniste, vor fi prime
le cărora li se vă des
chide uşa Uniunii Euro
pene.

In cadrul reuniunii du 
fost însă şi voci care au

!

ai ipresei occidentale, au I 
spus chiar mai mult j 
decât preşedintele Corni- | 
sici Europene. Ei au C 
nuiv.it în tâlnirea de la.lt 
Alpbîteh ca o pierdere * 
de timp şi de bani, sub’-. |  
liniind faptul că şefi; de*, 
stat prezenţi în Austria T; 
au prea puţină putere '  
executivă în ţările .lor. | 
Cu alte cuvinte, cum se « 
spurfe- pe la noi, „au vor | 
bit în pustiii". ]

Faptul că s-au întâlnit |  
şefii -de state să se în-* 
teleagă într-o problem ă I 
foarte im portantă pentru " 
.Europa zilelor noastre i 
este u  acţiune pozitivă şi * 
nu  putem să n-o rem ar j 
căm. Dar dacă ne gân- I 
dim câ doar zece state J 
au fost prezente, din |  
foarte multele din Eu- * 
ropa, înclinăm -să _dăm I 
dreptate com entatorilo r'  
occidentali. Tar dacă, mai » 
mult, vedem şi cine a- J 
num e a participat, vom * 
spune că şi cei care gă- U 
'■sase ;în aceste întâlniri, ? 
ce nu mai par nevinova-1- 
te, o anum e discrimi- * 
nare., au şi ei dreptate. Ij 

La Aipbach au pârtiei- * 
pat şefii a zece state : U 
Austria, Germania, Ita - J 
lia, Elveţia, Ungaria, Po- ■ 
lonia, Cehia, Slovacia, I 
Slovenia, şi Liechtenstein. J 
Nu ne răm âne decât să | 
exclamăm precum Ga- * 
lileo Gali lei : „Şi totuşi | 
se mişcă !“. ,

GH. PAVEL j

O

p z i.
•  C atâr  — m ă g a r  c a r e  a căzu t  la e x a 

m e n u l  d e  c a l . . .
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•  PRIMA PROMOŢIE DE 

MAIŞTRI. Societatea de form a
re profesională S.C-. Profesia, în 
colaborare cu M inisterul Muncii, 
a organizat cursuri de calificare 
în  domeniul financiar-cpntabil, 
adm inistraţie de stat, 'comerţ, 
prestări servicii, m aiştri. în  data 
de 25 august 1994 a avut loo 
exam enul de absolvire a prim ei 
prom oţii de m aiştri în domeniul 
electromecanică. Le dorim  suc
ces în practică. (G. V,).

•  ARTA PLASTICA. In  pe
rioada 1—16 septem brie a.c., la  :

Haţeg este deschisă expoziţia de 
a rtă  plastică „FRUMUSEŢI HA- 
ŢEGANE". Expoziţia este or
ganizată de Liceul Teoretic din 
localitate. (GII. P.).

•  COMERCIALA. Magazinul 
S.C. „Acoma" S.R.L. din Deva 
s-a situat pe un loc onorabil în 
cadrul concursului organizat 
de S.C. „Colgate Palmolive" Bu
cureşti. Etalarea atrăgătoare, în 
v itrina special am enajată, a p ro 
duselor cosmetice ale acestei fir
me — săpunuri, paste de dinţi,

• şam poane' — a atras un  m are . 
num ăr de cum părători. (E. S.).

•  50 m  DE ALEE. Pe o 
astfel de d istan ţă a r  trebui con
stru ită o alee betonată, Intre:

poarta grădinii şi in trarea pro- 
priu-zisă în Biserica din Densuş, 
vestit monum ent istoric, pentru 
ca la vreme ploioasă localnicii 
şi vizitatori; să nu mai ia no 
roiul pe tălpi. Oamenii se în
treabă dacă nu se găseşte un 
constructor căruia P rim ăria lo
cală să îi lanseze o comandă. 
(M. B.).

•  SCUMP Şl NU FACE. A- 
plicarea Legii fondului funciar 
în satul, Zdrapţi, comuna Criş- 
dior, duce, în unele cazuri, la 
procese între rude apropiate. Doi 
fraţi, de pildă, se judecă p en 
tru  'u n  drum. Unul îl vrea, 
altu l 1 respinge. Sigur, urm ea
ză procese, ' avocaţi, expertize 
ş.a. Recent, unui dintre ei a

chemat un expert Ia faţa locu
lui. Ştiţi cât l-a costat ? O sută 
de mii de lei. Fără comentarii. 
(TR. B.).

•  PENSIONARI . ACTIVI. 
Tractoriştii Iosif Munduca, Ioan 
Troznoi şi Iosif Simoc, toţi trei 
din comuna Lăpugiu d e ' Jos, au 
lucrat fiecare zeci de ani pe 
tractoare, ia r acum s-au pen
sionat. Ei nu s-au despărţit " 
însă de meseriei lucrând şi în 
prezent' to t în domeniul meca
nizării agriculturii. (N. T.).
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.■retiza.te în cele 10 Bil
iarde. de le j pecstri*. pe- 
ioada unn.l.o.u e.

O problemă; m ai deosv- 
jită care ne domină este 
iată de -hotărârea, gu
vernamentală, prin care 
s-a iostituit asupra R.A.C. 
leva supravegherea, fi

nanciară. E adevărat că ne 
morează să fim intr-o 
•ompanie de cinci uni- 
,ăţi m ari — R.A.L. Tg.. 
fiu, RENEL, METROREX 
Bucureşti şi ROMGAZ — 
dar ne p a re -rău  că, sun
tem -de fapt într-o si
tuaţie negativă, din punct 
de vedere al eficienţei e- 
conomice. Cu . alte cu
vinte, de la 1 august, 
s-a instituit o comisie care 
are în vedere întreaga 
activitate economico-îi- 
nanciară a regiei noastre, 
în acest sens avem  o sar
cină precisă, de a  întoc
mi un program  de re
dresare economico-finani- 
ciară» care să răspundă 
cerinţelor acestei necesi
tăţi de supraveghere., Aş
teptăm  si colectivul de 
experţi,, ce va fi aprobat 
din partea m inisterelor de 
resort, pentru a găsi îm
preună soivjţi-i de redresa
re a. stării existente. Cre
dem că acest program va. 
crea premise pentru, un 
an, 1995* m ai bun, pen
tru  un ara m ai careet fun
dam entat din toate- punc
tele de vedere — a i ni
velului de producţie în co
relaţie cu posibilităţile e- 
conomice de a  subvenţio
na activitatea, cu strate 
gia sectorială a  câm puri
lor m iniere îm pletită cu 
cea a  departam entul ui —, 
corelări finalizate p rin  con
trac te  sigure . şi condiţii 
normale de activitate.
-----D i» analizele eiec-

:uate se  are m rtrăere e 
restrângere a arte» de ae- 
livitale a  regiei ?

— H a este exclus ca în  
perioadă ce arm  cază, până  
ia finele anuM , sS facem © 
analiză mai tem einică a- 
supra oportunităţii men
ţinerii unor perim etre mi
niere care generează pa
gube, costuri suplim en
tare peste o medie accepr. 
tabilă pe regie. Unele 
dintre câm purile miniere

sg situează, mai departe de 
jude ţu l Hunedoara —■ Baia 
de A ram ă —. iar altele se 
regăsesc în zona Devei — 
activitatea de valorificare 
a rezervelor de m inereuri 
complexe de la  M ancei.. ce 
se realizează cu costuri 
incredibile. Or, aceste ac
tivităţi le vom. analiza 
cu m a g im i atenţie,, luând 
măsuri de la caz la  caz.

— Ponderea chefctuieM- 
h>r cu m unca vie mre 
g istivaa i la  multe m ulaţi 
m iniere lim ite mari. Care 
este media pe regie ?

— în totalul costurilor 
de producţie, cheltuielile 
cu manca vie se ridică 
la. aproxim ativ 53—54 la 
sută, : din care se sub în ţe 
lege că. .salariile determ i
nă această pondere. După 
cum s-a văzut şi din fo r 
ma de protest, de la în
ceputul lunii august, nu 
putem spune că am exce
lat în acordarea unor sa
lariu  în  conformitate, eu 
posibilităţile' de activita
te  ale regiei, d in contră, 
concluziile au fo s t . că sa- 
lariui mediu pe regie se 
situa,, dacă nu pe ultimul, 
cel puţin  pe penultim ul 
loc d in  sectorul minier.

— Care este (dementul 
principal ia  a fa ra  bloca 
jalUj care detersiiuâ starea 
ecoiromico-financiară difi
cilă ia  care se găseşte 
reg ia?

— Există ud» decalaj per
m anent în tre  evoluţia pre
ţu rilo r la  principatele pro
duse şi, servicii în econo
mie ş i  preţurile m ate
riilor prime. Astfel, nu 
mai în semestrul, I  al 
acestui an am  pierdut 
posibilitatea unor venituri 
de şase m iliarde de Iei, 
venituri care ar ;. fi, înatei- 
nătăşit eficienţa activită
ţii noastre.

— Pachetul de m ăsuri 
Pe «are H  stabiliţi pentru 
lunile următoare râeastă 
printre altele şi •  st'npa- 
uîbitMare de personal ?

— Jfw dorim, să disponi
bil izâm oameni. Dorim însă 
ca activităţile ..d irect pro
ductiv» să fie» aslgUraste 
prin  redistribuire de per
sonal, de la sectoarele 
nexe, indirecte. E  firesc 
ca la întâm pinarea unor 
refuzuri să se puhâ, şi 
problem a redim ensionării 
personalului, altu l decât 
cel direct productiv..

Cine şi ce mai construieşte la sate?
— în trebării din titlu  îj 

răspund îa  concret; • în 
multe sa te  din pomuneie 
Rîu de Mori, Şarm izegetu
sa, Tot eşti — d e  care 
răspund ca specialist în 
problem ele de urbanism
— se, .construieşte m ult, 
frum os şi bine.

—  Ce se construieşte,
dle sing. ? ■■■ ş .

—- Căsuţe de vacanţă, 
cum li se zice mai nou, 
care, de fapt, .sun t ade
vărate vile. Ponderea o 
deţine zona Gura-Zlata. 
Aaci sunt cele mai. multe 
cerinţe, inclusiv aici se 
va construi un motel tu-

Convonbir* eu dl, sioef. DOINEL BASARAtÂ, 

jp®ciaKi} io urbanism «ural

ristic, iar la pârtia  de schi 
de ia  Riişor avem 83 de 
cereri pen tru  construirea 
caselor de vacanţă • De la 
S.Q, „Siderurgica"- S. A  
H unedoara există ; cerinţa 
de a ridica un hotel — 
restaurant.

— F orţă  de m u n c ă  m a
teriale de construcţie sunt ?

— T iecare beneficiar îşi 
asigură forţa de muncă.

m aterialele de construcţie.
— Case de locuit se mai 

construiesc ?
— Da. Dar se fac şi 

multe- modernizări $  ex
tinderi,, anexe gospodă
reşti, beciuri, pivniţe, ga
raje ete. Case noi '« a i  
puţine. Familiile nou în
temeiate locuiesc de obi
cei cu părinţii. La Clo-

-potiva, Cârneşti, Toteşti,

Rîu de Mori sa constru
iesc câteva c*se noi.

— Există vreo reţinere 
în ridicarea unor caso 
noi ht sate? <

— Mulţi tineri ati plecat 
la oraşe. Au apartamen
te. Vin din când în când 
la casa părintească. Dar, 
cum ziceam mai sus, mulţi 
%i corasiaruiesc- căsuţe de 
vacanţă, vile, vilişoere. 
Zona Haţegului este atât 
de fruntea să şi 
toare 1

Am consemnat 
GH. I. NEGREA, 

TRAIAN BONDOR

BANCA „DACIA I E U X “ 
CLUJ-NAPOCA

SUCURSALA DEVA

SlA.

V
Vinde la licitaţie publică ub apartament V 

cu 4 camere, situai ia  D eva, str. E. G&jdxg. bLţ 
L 7, ap. 7. Licitaţia v a  av ea toc jei» ftl.

/ 1994. ora % la biroul executorilor judecător y 
’ reşti de pe lângă Judecătoria Deva- i

|  I  It* F  O K T A  N T ' 1

( p a t r o n a t u l  NATIONAL ROMAN — UERIP \
( FILIALA JID.  HUNEDOARA \
i Organizează incc-pând cu 5 septembrie a.e. J 
\ în Deva, Hunedoara, Orăştie, Haţeg şi Rrari T 
( cursuri de formare ş i iniţiere în domeniul eee~ V 
| noimei de piaţă : ^

\ 1. NOUA CONTABILITATE, pe baza pro- i
| gramei Mia. Finanţe f \
i 2• Curs complex de formare si iniţiere î«  J
| NOUA CONTABILITATE MANAGEMENT— 1 
\ MARKETING. V

|  Se p o t înscrie în tre p r in z ă to r i  particulari, j  
i precum şi etice persoane ce doresc să desfă- /
\ soare in  viitor activităţi private sau de mana- J 

geri în unităţile private şi de stat, cât şi în  i 
\ domeniul financiar-ctmtabil. \
, Informaţii şi înscrieri se pot face pentru / 
; DEVA la sediul UERIP, str. Şagana, nr. 2, * 
1 telefon 611339 ; )

P en tru  H U N E D O A R A , te le fo n  724492 —  
dl I'ara; v-

O R A  S T  IE —  Ia L ic e u l d e  C him ic, i d d t o  
6413 8 9  —  d n a  F iih n o n ;

IIAŢEG
Martin ’r

Liceu, teJelon 779020b

* 
*

I
dna |

B R A D , d n u l G b iţă  Jrart, C oafa „H orea"
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Steliştii s-au calificat în grupă C 

a Ligii Campionilor 

SERVETŢE GENEVA —  STEAUA 1-

Stânga, înscrie un gol de 
toată frum useţea: 1—1.

Steaua a aliniat for
m aţia : Stângaciu, Panait,

Prodan, Doboş, Pîrvu, Mi
litam  (Popa), Stan, Pan- 
duru, Gâlcă, Lăcătuş, Ad 
II ie (Iftodi).

, Miercuri seara, pe sta
dionul „Charmilles" din 
Geneva, Steaua Bucureşti 
a obţinut calificarea In 
grupa C a Ligii Campio
nilor Europeni i Accede
rea în Liga Campionilor 
este o frumoa-să confirma
re a fotbalului tehnic, 
spectaculos, inventiv prac
ticat de jucătorii români, 
atât l i ' Campionatul Mon
dial din S.U.A., câţ şj in 
■alte competiţii interne şi 
internaţionale.

Av&ad un regultat bun 
pe tetenui
în favoarea' lori, steliştii 
au abordat ‘partida' âb la  
Geneva cu Şeryette în
crezători în forţele' lot1 şl 
nu s-au retras în apărare, 
cum probabil se aşteptau

gazdele. Luaţi din scurt, 
de către stelişti, în jumă
tatea lor de teren, fotba
liştii de la Servette nu 
au reuşit să-şi facă jocul 
pe atac, izbutind să în
scrie o singură dată din 
lovitură liberă, în min. 
15. în  schimb, steliştii, 
mai tehnic;, cu un desen 
tactic bine pus la punct, 
superiori în toate compar
timentele, au iniţiat dese
ori incursiuni la  poarta 
gazdelor şi au ratat multe 
toeăiS • <Je gol, linele para- 
te'- dc  portarul Pascolo, 
mai ales prin Militam, 

.Fost vioara îrttăi 
în atacul... militarilor, 

j f to tu ş l f ^  mln. 1JS,' îh'^Wil 
dintre acţiunile steliştilor, 
Pîrvu, bine deschis pe

AZI, START ŞI IN DIVIZIA A

începând de azi, sâm
bătă, au loc şi meciurile 
din prima etapă a Cam
pionatului Diviziei A la 
fotbal, din care unele 
sunt foarte importante pen
tru echipele aflate ta 
cursa pentru promovare, 
Din acest punct de vede
re cel mai disputat se 
anunţă jocul de" la Alba 
Iulia, unde se deplasează 
Corviaul. S e întâlnesc 
două echipe ce îşi cunosc 
destul de bine jocul. Sur
priză poate venţ din par
tea hunedorenilor: la con
ducerea echipei a venit 
Remus Vlad, un tehnl- 
efăft“ifenosetit aF fotteduhii 
nostra, care a întărit e- 
chipa cu câţiva jucători

DE', ^S^' | rar,nw* *■*

s â m b At A, SAMBAt A.
27 AUGUST 

*
UI,38 Tete-magaştin ci

nematografic (reluare) ; 
13,53 F ta» artistic, „ fe 
lina" Reluare); 15,50 Fil
me artistice: „Făcut în 
RaP*; „Deathstelker* (re- 
1 uart»>; U.50 AaunţurL •  
Publicitate (vid*o-te.xt),

LUNI, 29 AUGUST

18,00 Deschiderea e- 
misiunîi; 18,05 Desene a- 
nunate î«  serial. „Fru
moasa şi bestia" —  ep. 
I; 18,30 Avanpremiera 
filmelor Ia DEVASAT; 
18,3Z PubEeitate; 18.B) 
Muzica zilelor noastre ; 
19,0% Docwneatar ut se
rial: „Gairtfcy* — partea 
I ;  49,39 Aniarţuri o  
PubEeitate (video-text). 
21,Oft Fdn» artistic. „Va
lea răubOBărw" (western).

27 AUGUST
8.00 |t»C ; 8,30 C aielu- 

ţa. de dimineaţă; 9tfNb Do- 
rw ite  noaste»; 0;30 Cn- 
fetaţa d» dteteaeaţa (con
tinuare); XOdJO Fun Gabii
1 2 . 0 0  Adotescenţat 13,00 
N toeica ;  1400, BMC ; 1430 
Ziua a Vl-a •  Magazin 
de divertisment; ' 18,00 
BBC;. MifiO 2 tea  a Vl-a 
(continuare); 21,00 BBC;
21,30 Program muzical;
22.00 Disco-show; 3,00 
Vocea Anterudu-

DUM INICA
28 AUGUST

8.00 BBC; 8,30 Dedicaţii 
muzicale pamUare; SWW 
Ritmuri duminicale; l l£ 0  
Vecea Atocricil; 1400 
BBC; 1430, Vocea Asmt- 
ricii (coatisuate ton); 
15s00 VVeek -eod radio ;
18.00 BBC ; 19,00 Week- 
e»d radio (cealimwseu
21.00 BBC; 21.30 Melodii 
de dragoste; 24,00 Vocea 
Amerfeii.

S C  " Q U A S A R E lE C T R C r  'S 

B'-DUt DECEBAt, BL- R. PAI 
T E t  i FAX 6 1 4 ^ 8 3

jg f l f m O f E m  OU PLATA I

feti Şi

*  eht w
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X ţb n e  ţ

experimentaţi şi a pregă
tit In bune condiţii for
maţia pentru noua ediţie 
a  campionatului 1994 — 
1995.

Celelalte pretendente la 
primul loc In seria a Il-a, 
Polt Timişoara joaeă a- 
casă cu Armătura Zalău 
(med uşor pentru gazde), 
F.©. Bihor se deplasează 
la noua promovată Unirea 
Dej, în timp ce Jiul Pe
troşani primeşte vizita ce
feriştilor din Timişoara. 
Deei, oel mai ..greu" meoi 
pentru am bele formaţii 
are Iod la Alba Iulia, Unde 
hunedorenii pot face o 
figură frumoasă. t e -#  d d  ' •• 
rim din tot sufletul ]
(S. C.).

COM SRL HUNEDOARA

Str. LaminatoruJui, nr. 3, bF 20, op. 34. - 
Telefon : 7113SI

. Intermediază; vânzări-cumpărări aparta- l  
mente, terenuri pentru comstrueţil, instalaţii şi ; 
utilaje diverse, materiale de m ire fel, prin » 
BURSA ROMANĂ DE MĂRFURI, atât pentru J 
persoane fizice cât şi juridice. |

Întocmire rapidă documentaţie evaluare, 
expertize tehnice pentru bănci şi alte instituţia 
in dom eniile î construcţii, bunuri de largă fo
losinţă, zootehnie şi îmbunătăţiri funciare, uti- 
laje şi procese tehnologice, topografie, geodezie ţ 
şi cadastru funciar. t

Se practică cel mai accesibil onorariu n fp - )  
tru toţi beneficiarii. ,  |

Execţţtă lucrări df construcţii după projţccL ) 
pentru persoane fizice sl juridice, cu materialul ; 
cUentuloi. v ’ /
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C U N iR A P tiiS IC T

ANIVERSAREA COLITEI4
SU.A., cartea a devenit

1 Excelenta revistă oră- 
1 deană „Familia" (de ne- 
ţ  găsit la Deva) reproduce 
i un interesant articol al 
» prozatoarei americane E- 
J rica Jong, prilejuit de 
t împlinirea a 30 de ani 
? de la apariţia în S.U.A. 
1 a romanului Lolita de 
i  Vladimir Nabokov, prOe- 
/  minentă figură a emigra- 
i ţiei literare ruse. Eseul 
ţ Ericăi Jong ne aminteşte 
l însă că tocmai se împli- 
/ nesc 40 de ani de când, 
j în 1954, Nabokov termina 
1 . Lolita, roman insolit, 
i de gândire şi receptare, 
1 provocator al inerţiilor 
ţ a cărui gestaţie a du- 
! râ t aproape 15 ani. La 
) apariţia  sa, Nabokov pu- 
ţ blicase 11 cărţi, dar ce- 
i leb ritatea târzie i-a a- 
} dus-o această capodoperă 
1 percepută de protestan- 
ţ tism ul am erican vechi 
i şi nou ca o sfidare a 
> bunelor m oravuri, Cum 
\ s-a în tâm plat de atâtea 
t ori în literatură , celebri.
■ ta tea  unei cărţi a fost 
l asigurată şi în cazul a- 
ţ cesta de scandalul iz- 
( bucnit din motive ex tra .
’ literare. Deşi, chiar fără 
j acest scandal, Lolita tot 
I şi-ar fi cucerit celebri- 
} talea graţie incontestabi- 
) ielor ei v irtu ţi artistice, 
i Dar poate că mai încet.
! Respinsă de p a trii mari 
1 edituri am ericane şi apoi 
\ chiar interzisă o vrem e,în

aproape instantaneu ce
lebră. „Puritanismul a- 
meriean — scrie _ Erica 
Jong — este mai îngă
duitor în ceea ce priveşte 
sexul când el se canto
nează la periferia socie
tăţii decât atunci când 
se ridică Ia nivelul şi 
rigorile exprimării ar
tistice”. Şi, în  adevăr, 
chiar dacă narează sau, 

:mai bine zis, analizează 
pasiunea nelegiuită a ţi
nu i b ărb a t m atur pentru  
,o fetiţă de 12 ani, pen tru  
o „nim fetă", cum  zice 
Nabokov, rom anul şe 
păstrează la un  . nivel 
foarte înalt, al „rigorilor 
exprim ării artistice". Spre 
deziluzia am atorilor de 
excitante pseudoliterare, 
nu se găsesc în această 
carte  nici un cuvânt ob
scen şi nici o scenă li
cenţioasă. Lolita este a r 
gum entul şi exem plul i- 
deal într-o  discuţie care 
s .a r  am biţiona să deli
miteze a rta  de pornogra. 
fie. „Obscenitatea — 
scrie chiar Nabokov -r-. 
trebuie cuplată cu ba- 

, nalitatea, fiindcă e obli- _ 
gatoriu ca orice fel de 
delectare estetică să fie

înlocuită coujplct cn o 
sim pli stimulare sexuală 
care cere cuvântul tradi. 
ţional pentru a acţiona 
direct asupra pacientu
lui (...) Astfel, în roma
nele pornografice (...) sti
lul, structura, imagistica 
nu trebuie să-l distragă 
pe cititor de ia lubrici
tatea călduţă". Or. în  Lo- 
iita, to tu l concură în  
a -1 ţine  pe cititor departe 
de „lubricitatea călduţă".

La un  prim  nivel, ro 
m anul seduce prin  acest 
stil inconfundabil a l lu i 
Nabokov, pe care,; ca 
prozator, nu  mă ‘pot .ab
ţine să-l adm ir şi să-I 
invidiez din adâncuri. Un 
stil inteligent, suplu, spi
ritual, m ustind de un ra_ 
finat um or şi de o subtilă 
autoironie, cu o m em ora
bilă pregnanţă a exp re 
siei şi . o surprinzătoare 

disponibilitate pen tru  crea
ţii lexicale insolite. E 
m eritu l traducătorului 
H oria Popeseu de a le fi 
transpus ' toate astea în 
•rom âneşte. fără  a le î i  
estom pat strălucirea. E 
apoi capacitatea de-a 
dreptul dem iurgică a lui 
Nabokov de a-reconstitui 
universul am erican al

anilor ’50, îndeosebi al 
tinerei generaţii de atunci, 
şi de a-1 contrapune m en
talităţii Lumii Vechi, re
prezentată de naratorul 
european. în  sfârşit, se 
zice că o operă *  Cu 
atât mai valoroasă cu 
cât oferă mai multe po
sibilităţi de interpretare, 
în  privinţa aceasta Lo
lita oferă nenumărate 

piste interpretative, cărora 
oricând li se pot adăuga 
altele noi. Cea mai sim
plă interpretare este a. 
ceea de roman al unei 

■ obsesii. în  realitate însă, , 
Lolita este romanul unor 
obsesii. Erica Jong le şi 
enumeră în eseul ei:
„ (...) obsesia artistului etl 
privire la procesul de 
creaţie, obsesia colecţio
narului de fluturi în le 
gătură cu specimenele 
colecţiei sale, obsesia e- 
xilatuluj de a-şi reg^-i i 
căminul pierdut (o temă * ■ 
caracteristică lui Nabo- \ 
kov). Ea (cartea) este 1 
toate acestea şi ceva mai 
mult”. Acest „ceva mai i 

m ult" răm âne să fie desco
perit de im aginaţia şi 
cu ltu ra  fiecărui cititor.

Va vi m area sa satisfacţie.
P rin  Lolita şi, de curând, 
p rin  Vorbeşte, memorie, 
urful d in tre m arii scrii
tori ai veacului ajunge 
în sfârşit să fie cunoscut 
si în România..

RADII CIOBANU

„Cu această a doua carte 
de poezie, menţionează cri
ticul Ioan Holban, Dumi
tru  Spătaru îndrăzneşte-de 
două ori. Mai în tâi în 
lum ea (ie azi a sonetului, 
alăturându-so, si o face 
fără complexe,' câtorva 
poeţi de marcă, precum 
Grigore Hagiu, Radu Câr- 
neci, Tudor George, Ho
ţia  Bădescu şi Floria Zi- 
lierii. Apoi, întorcându-se 
spre trecut, spre lumea 
de mâine a Riad ei, a d u 
nând în „calul său troian" 
fragm ente din ceea ce-ar 
fi omul din (i) realitatea 
imediată. Dar — s-o mai

NOTE DE LECTURĂ

D u m i t r i i  S p ă t a r e

spunem? — lum ea aparţine 
celor îndrăzneţi".

Abordând sonet.ii, cu ra
ju l autorului e s  .3 evident. 
Din fericire,el tiu încearcă 
o. diversiune, . pătrunzând 
în lum ea literară cu un 
„cal troian", ci vine la 
în tâln irea cu cititorul cu 
o poezie de calitate, în 
delung elaborată. Dovadă 
şi faptul că Dum itru Spă
tarii a răzbit prin el în 
suşi. Acum, fără o poezie 
bună este tot mai greii

„Calul tresar
să publici şi să vinzi o 
carte, de poezie.

Ca o notă inedită a vo-' 
hunului — disocierea d in 
tre  zei şi m uritorii de rând, 
conturându-se o n o t ă  
ironică cuprinsă în fiecare 
sonet: „încă clin vrem urile 
vechi trufia,/N ăscută pa- 
re,-se cu prim ii zei,/a-mpins 
m ulţim ile-n vârte ju l ei/ 
— astfel a fost şi. Gigan- 
tom ania". Pentru  ea în 
finaluL sonetuiu; să re ţi
nem, întocmai unei morale

de fabulă : ..Când cei 
puternici se-ntrep în răz
boaie,/ sub bici grumazul 
plebei se-ncovoaie".

încărcat de sarcasm este 
sonetul „Divina îm părţeală": 
„Vrând să-m partă Univer
sul, zeii/şi-au aşternu t festi
nul pe-o tipsie/,coloşii au 
luat câte-o felie,/iar sâm 
burii i-au îm părţit pig
meii". Şi ca un adoyăr 
trist : „A zămislit Olimpul 
m ulte rele,/întâiul loc avu 
in tragedie,/drept moştenire 
ne-au rămas, se ştie,/ 
irozi şi hârci şi spirite şi 
iigîe..." . ■■ ţ ■

MINEI. RODEA

| Deschidem ochii, dimi-
|  neaţa, în tr -o  frum oasă 
I dum inică de vară. Gş£~ 
J căm fericiţi când -ne 

aducem  am inte de Visul 
'  de care tocmai ne-am  
1 despărţit. Lum ea întreagă 
* ne aparţine. E clipa noas-

I ’ tră  de linişte şi speranţă. 
A fară e soare. Visul ne-a

I'  p u rta t pe un tă râm  m i
raculos al iubirii şi fe- 

î  ricirii.. Nu ne aşteaptă 
|  o nouă zi de m uncă, ci 
* una de relaxare. N u ne 
I grăbim  să ne ridicăm  din 
5 pat. Savurăm  clipa şi

( încercăm  să retrăim  v i
sul sau... să-l continuăm . 

I Suntem  „oamenii care 
1 dorm " după ce au deschis 
J ochii.
■ Seeundei<> valsează şl
v vraja se destramă într-o 
|  dimineaţă de luni, când 
J ceasul sună, ţipătul rne- 
|  eanic ne arde timpanele, 
I aducându-ne la realitatea 
l  unei noi zile de trudă... 
|  Suntem „oamenii treji", 
J forţaţi să pătrundem în 
I vârtejul unei lumi care 
I e comună, care aparţine 

tuturor, tn  dimineaţa a -

OAMENIi CARE DORM
ceea de dum inică aveam 
însă propria noastră lu 
me, im penetrabilă.

Psihologia spune că 
există 'două tipuri funda- 

m entale de tem peram ente: 
in trovertite şi extraver.' 
titei P ractic nu există un 
om to tal in trovertit sau 
to tal ex travertit, ci oa
meni dom inant introver
tiţi sau dom inant ex tra 
vertiţi.

în ziua de luni noi 
suntem adepţi ai culturii, 
„oamenilor treji", care 
participă la aceeaşi rea
litate, una şi universală, 
statică, integrată într-un 
prezent etern. Suntem 
oameni extravertiţi, care 
privesc în afară, întâlnesc 
aceeaşi lumină, aceeaşi 
lege. Această cultura 
unică şi universală a fost 
numită de Constantin 
Noica cultură de tip geo
metric în contradicţie cu 
pluralitatea culturilor 
istoriei, creaţia oamenilor 
Introvertiţi, care privesc

îm ăun tru l lor vi 
spre lumea sa interioară), 
organisme izolate, impe
netrabile dominate de 
puternica lor viaţă or- 

_ ganică, simţind şi jude
când realitatea ■ prin cri
terii onirice (legate de 
vis). Căci somnul este 
caracteristic oricărei cul
turi istorice, . supremul 
simbol al izolai ii vieţii. 
Somnul nu înseam nă în 
acest caz inconştienţă sau 
uitare de sine, ci recule
gere, analiză, contem
plare, întoarcerea la viaţa 
organică, evolutivă, de
terminată istoric. l- 

.Cultura occidentală şi 
mai ales cea europeană 
este ac’a cultură geome
trică. a „oamenilor treji", 
în care somnul este ri. 
dicularizat, confundat eă 
lenea şi pasivitatea gra
tuită, prostia şl sterilita
tea spirituală. Somnul 
este văzut Insă în cultura 
orientală ca o stare crea
toare şi extatică, simbol

al perfectei reculegeri, ai 
au tonom iei,' a l creaţiei. 
Bunăoară, taoiştii chinezi 
considerau somnul, hi. 
bernarea şi extazul ca 
experienţe originale, cu 
„circuit închis", în  care 
v ia ţa  nu se risipeşte, nu 
se destram ă, nu se pro 
iectează în afară.

Din cele 7 zile ale u- 
nei săptăm âni, luni, m arţi, 
m iercuri, joi şi vineri 
suntem  „oameni treji", 
preocupaţi de cele nece
sare supravieţuirii, îm 
părţind  în tre noi aceeaşi 
realita te  searbădă şi ba
nală. Sâm băta ne g ân 
dim poate la dim ineaţa 
acee’a de dum inică când 
ne trezim  m ângâiaţi de 
raze de soare şi de am in 
tirea  unu i vis de fericire. 
Duminica, acurtă ca şi 
bătaia unei pleoape ce 
ascunde ochiului lumea 
exterioară, ne luminează 
în adâncuri trăirile in. 
terioare... Să nu ucidem 
visul din dimineaţa a- 
ceea de duminică;

MONA JUŞCA, 
studentă
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Chemam
Nu simt ae«m Chemarea i
De-a scrie-o poezie >
dar e ceva în mtne 
ce-ar vrea »ă se exprime, 
ce-ar vrea să uite clipa 
înfrângerii amare sau 
Tremurai dih ochii 
Săracului ce n-are 
Bucata iui de viaţă 
Felia de speranţă...
Nu cred ce cred în mine 
Nu ştiu ce ştiu ce-i luna 
Nu vreau că vreau eu aste 
dar Scrie că.mi scriu năpaste.
Buiestru, sălbatic e calul din mine 
Ce-aleargă liber pădurile vieţii 
$i-n visele nopţii de iarnă 
Străverzi primăveri le recheamă.

MONA JUŞCA, : 
studentă
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D in  ta in e le  lim bii
•  Evoluţie, s.f., 1. evo

luare, dezvoltare, schim
bare, transform are. 2. 
(spedj proces cu caracter 
istoric constând mai ales 
într-o form ă a dezvoltării, 
care presupune acum ulări 
cantitative treptate, obiec
tive şi subiective, în viaţa 
socială şi care pot duce :a 
schim bări radicale, călită- • 
tive, ia. revoluţie. 3. desfă
şurare, curs. 4. mişcare, 
largă' (puii ales circulară); 
mişcare de ansam blu exe
cutată de o trupă, de o 
navă:, de un- avion etc. fvar. 
CvoIuţHme, s.f., cf. fr. 
evolution, it, evoluzione, 
lat. evolutio).

9 Involuţie, s.f., 1. trans
form are regresivă a unui 
organ sau organism; reve
nire a unui organism la 
starea lui norm ală; situaţia 
unui organ întors înăuntru.
3. (mat.) transform are bi
univocă a unei mulţimi în

_ ea însăşi;, omografie reci
procă, 4. (fii.) trecerea de 
la eterogen la .omogen,, de. 
la m ultiplu la unitate. 5. 
(geol.) ondulaţie a unor 
strate subţiri cie sedimente 
sau roci detritiee care apar 
sub influenţa acţiunii în 
gheţului (var. involuţiune, 
s.f., cf. fr. involution, lat. 
involuţie).

Observaţi că diferenţa 
'  de pronunţare şi de scriere 

este mică. Sunetul şi li
tera E iniţial din cuvân
tul evoluţie alternează cu 
grupul de sunete şi litere 
IN din cuvântul involuţie, 
astfel creându-se două cu- 

„Vinte cu sensuri d ife r ite : 
1. Evoluţia evenim entelor 
din societate a dus Ia 
schim bări radicale în Viaţa 
oamenilor. 2. Involuţia 
em brionară a oului a fost 
determ inată de condiţiile 
de mediu nefavorabile.

VALENTIN BRETOTEAN

1 rotţe la Crişcfor..,
Două troiţe voi'besc despre oameni şi evenimente 

petrecute la Crişcior. Două troiţe ridicate de urmaşii 
recunoscători, care au dorit ca memoria nepieritoare 
să fie săpată în piatră spre veşnica aducere aminte. 
Una dintre troiţe cuprinde următorul text: „Spre po
menirea veşnică a musenicilor revoluţiei lui Horea de 
la 1784. întâia flacără a răscoalei a izbucnit aici la 
Crişcior". Troiţa' a fost ridicată, la 2 noiembrie 1934 
la comemorarea a 150 ani.

Un al doilea monument aminteşte de „Eroii comu
nei Crişcior morţi şi dispăruţi in războiul mondial şi 
al întregirii neamului, 1914—1918“. Pe laturile trun
chiului de piramidă sunt trecute nume de oameni care 
au fost, tineri în floarea vârstei şi care nu au pregetat 
să-şi dea viaţa pentru ţară.

Cultul eroilor este viu în toată Ţara Zarandului. 
Troiţe şi m onum ente vorbesc despre ei la to t pasul.

• MINEL RODEA
Foto PAVEL LAZA
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Creşterea exponenţială 
a crim inalităţii, care a 
făcut din m arile oraşe 
ruseşti adevărate câm puri 
de luptă în tre  diferitele 
bande mafiote, a deter
m inat au torităţile de la 
K rem lin la iniţierea u- 
nor măsuri de forţă, fără 
de -care situaţia internă 
riscă să scape total, şi 
irem ediabil, de sub con
trol. Preşedintele Elţîn 
a anun ţat prom ulgarea 
în curând a unui decret 
care dă puteri practic 
nelim itate forţelor de 
poliţie, instituind practic 
starea de urgenţă. Con- 
form noului act norm ativ 
acestea vor fi autorizate 
să re ţin ă  pe perioada de 
până la 30 de zile orice 
„suspect" fără a fi ne- 
voie de explicaţii sau 
de o inculpare form ală 
şi fără a exista posibi
litatea eliberării pe cau
ţiune. De asemenea, de
cretul prezidenţial p re
vede dreptul autorităţilor 
de a sechestra im ediat 
bunuri şi documente, ca 
şi pe acela de a efectua 
anchete financiare şi ban
care fără restricţii. în a 
inte de a semna acest 
docum ent ce echivalează 
cu o declaraţie de răz
boi îm potriva crimei or
ganizate, preşedintele Ru
siei a atenţionat pe li
derii regionali să se pre
gătească pentru a im pu

ne controale speciale în 
oraşele în care m afia a 
devenit excesiv de peri
culoasă. Aceste in iţia ti

ve au stâ rn it im ediat reac
ţia Parlam entului rus 
şi â mass-mediei, care 
deşi recunosc că este 
nevoie de m ăsuri ferme, 
se opun totuşi unor me
tode care ar aduce amîn- 
te de tragicele momente 
ale m arilor epurări ope
ra te  de Stalin în  1937. 
De partea lui Elţîn se a- 
flă însă cea mai m are 
parte a populaţiei şi, mai 
ales, asociaţiile bancheri
lor şi industriaşilor care
s-au declarat gata să
sprijine financiar 3-
ceastă luptă. Nu mai 
de m ult decât în urm ă 
cu câteva săptăm âni, cea 
mai m are firm ă construc
toare de autom obile din 
Rusia, „Logovaz", oferea 
2 m iliarde de ruble ace
lora care vor putea . da 
inform aţii privind orga
nizatorii atentatu lu i —
eşuat — îm potriva pre
şedintelui consiliului de 
adm inistraţie al societă
ţii. Insă, în ciuda sumei 
uriaşe oferite, nici o in
form aţie nu a parvenit 
încă, dovadă faptul că 
străvechiul percept ma
fiot al „legii tăcerii — 
om erta" — funcţionează 
deja şi în Rusia!

S u rp r iz ă  în t r - u n  te a tru  londonez

I

Faimosul actor b rita 
nic Nicol W illiamson şi-a 
lăsat perplex acum câte
va seri publicul din sala 
„Criterion", Un teatru  
din West End-ul londo
nez. După doar 5 m i
nute de la  începutul spec
tacolului a abandonat şi 
a plecat acasă. „Scuze", a 
explicat actorul celor 
vreo 400 de spectatori. 
„Ştiu că o să trebuiască 
să vă înapoieze banii, 
dar eu am destu i şi nu 
mai vreau să continui".

Williamson, 55 ani, ju 
ca în „Kack“, un mono
log straniu  despre viaţa 
actorului alcoolic John 
Barrym ore, pe care îl 
pusese în scenă el însuşi,

Se pare că a fost cuprins 
pe neaşteptate de o stare 
de depresiune datorită 
recenziilor indiferente 
sau negative din ziare 
şi sălij pe jum ătate goală. 
Când actorul a anunţat 
că „aruncă prosopul", o 
m are parte  a publicului 
a crezut că este vorba de 
o găselniţă teatra lă  şl 
l-a aşteptat în linişte 
să revină în scenă. Wil
liamson a făcut-o, dar 
num ai pentru  a lăm uri 
echivocul prin  câteva 
cuvinte în  care a expli
cat că nu este vorba de 
o glumă, după care a 
dispus să se lase corti
na, şi-a pus pardesiul 
şi a ieşit din sală.

După o absenţă de 
aproape 20 de ani, sexul 
revine în forţă pe scene
le celebrelor tea tre  de 
pe Broadwayl Şi, în 
vrem e ce „Frum oasa şi 
bestia" trium fă la „Pa- 
lace Theatre", iar „New 
York Times" publică, 
pentru  prim ă oară, un 
suplim ent — g h id i al 
num eroaselor spectacole 
teatrale destinate copii
lor, ia tă cortinele ridi
când u-se, pe neaştepta* 
te, pentru show-uri mai 
m ult sau  mai puţin  
„hard". Precum  „Passion", 
ultim ul, aclam atul mu- 

sical al lu i Stephen Sond- 
heim, care a  deschis 
stagiunea pe 9 mai la 
teatru l „Plymouth". El 
debutează cu o „convin
gătoare" îm brăţişare în 
tre  părosul Jere Shea, 
complet gol (aşa cum nu 

s-a mai văzut niciodată pe
. #.«*■ *—■ *— * — * -i. * V♦  —. * — >— * — *'—*—'*—•**  *

V r e ţ i  c o p ii g e n ia l i?

I !

(Jn fiu prem iat Nobel? 
In SUA câteva „bănci 
de sperm ă" prom it clien
ţilor lor rezultate m ira
culoase datorită calităţii 
donatorilor selecţionaţi 
d in tre  studenţii celor 
mai prestigioase colegii 
din America. In ofertă, 
aşadar, sperm ă de la 
Dartmouth, Mit, Yale. 
Rezultatele nu sunt ga
rantate, dar interesul 

| creşte.
1 Clienţii îşi pot alege 
| potenţialul ta tă  al copi- 
j lului lor, de pe o listă 
1 anonim ă de donatori de- 
*— *—

scrişi cu puţine, dar 
esenţiale elem ente : înăl
ţime, culoarea ochilor şi 
a părului, sportul ' şi 
muzica pe care le pre
fe ră  şi, mai ales, un 
curriculum  academic de 
îna lt nivel. „Nimeni nu 
a dovedit că „fiolele" 
cu însemnele universităţi
lor din „Ivy League" 
(ce reuneşte elita cole
giilor americane) produc 
copii mai , inteligenţi 
decât norma, d a r pu 
blicului îi place ideea", 
a spus Ronda Wilkins, 
purtătoarea de cuvânt do

la „Cryobank", din Cali
fornia, poate cea mai 
m are bancă de sperm ă 
din S.U.A., ce se num ără 
prin tre  bazele de prele
vare a preţioasei „m ate
rii prim e" de la universi
tă ţile din H arvard, Stand- 
ford şi Los Angeles.

Nimeni nu cunoaşte 
num ărul exact al donato
rilo r care există în SUA, 
nici câţi copii se nasc 
anual graţie fecundării 
artificiale: Î11 1987, ul- 
'tim ul an din care există 
estim ări cât de cât certe, 
num ărul acestor copii 
„de eprubetă" a r  fi fost 
de 65 000.

- *-*.-»*•—* *•—* — * -

Broadway !) şi blonda 
M arin Mazzie, „îm bră
cată" într-o cămaşă de 
noapte, care nu ascunde 
nimic. Nu departe, la 
„Lunt-Fontanne Teatre", 
scena a fost îm brăcată 
în culoarea „roşu-bordel" 
pen tru  prem iera, pe 10 
mai, a spectacolului cu 
„The best - little whore- 
house goes public", ur- 
piare la supersexy-ul 
„The best little whore- 
house in Texas", am ân
două plasându-şi acţiu
nea în  am bianţa caselor 
de toleranţă. In tre  sce
nele cele mai îndrăzneţe 
trebuie citate un „comic* 
orgasm" de grup şi „a- 
morul telefonic", în care 
prostituate înveşm ântate 
în. nailon transparen t şi 
paiete sunt pu rtate  pe 
scenă în enorme tele
vizoare de plexiglas.

La „W alter Ken Tea
tre" publicul continuă să 
aplaude scene hiper-rea- 
liste de am or homo
sexual în „Angels in  A- 
merica", ia r la „Lincoln 
Center" musicalul „Heîlo 
again" face furori, ofe
rind spectatorilor scene 
de am or perpetuu.

Rezumând, putem con
chide cu un critic al 

popularului cotidian „USA 
Today", care, para fra 
zând prim ul com anda
m ent al showbiz-uiui, „the 
show m ust go on" — 
„spectacolul trebuie să 
continue, mereu", îşi in 
titulează cronica „the 
sex must go On". Ceea 
ce la urm a urm ei nu-i 
b iliar o noutate.

i fe ro s u l îm b u te l ia t
Pentru 18 dolari, fanij 

cântăreţului am erican Sa- 
frfmy Kershaw pot cum pă
ra „Starclone", un parfum  
fabricat pe baza sudorii 
idolului lor. „Starclone" 
este realizat de societatea 
farm aceutică „Pheromoni- 
cs Inc.". In timpul con- 

■ certelor vedetei,: o că
maşă cu receptori spe
ciali colectează sudoarea 
iui Kershaw. Cămaşa este 
plasată într-un . container 
şi transportată intr-un la 
borator, unde transp ira ţia  
este extrasă şi... distila
tă , Numărul de concerte 
necesare pentru  a pro 
duce 1 milion de flacoa
ne de „Starclone" este de 
100. Aşa înoât, luând în 
considerare că nici res
pectivele exhibiţii publi
ce nu se fac pe gratis, 
se poate spune că popu
lara vedetă a găsit încă o 
cale pentru a stoarce 
bani adm iratorilor, de a- 

ceastă dată. storcându-şi... 
propria cămaşă. Germania. Vedere din oraşul lui Luther — W ittenberg.
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i U n iv e rs ita te a  p lă te ş te  d e s p ă g u b 'r i p e n tru ...  m o le s tă r i s e x u a le

Molestările .sexuale 
ale propriilor angajaţi 
îm potriva unor studente 
a costat celebra univer
s ita te a  Californiei (UCLA) 
considerabilă sumă de 1 
milion de dolari. Ea re
prezintă despăgubirile 
extrajudiciare plătite vic
timelor în ultimii patru 
ani.

După documentele fă 
cute publice la Los A n
geles. UCLA a fost ne
voită să-şi desfacă ba
rierele pungii p e n tru .' a 
soluţiona astfel o serie

de plângeri privind vio
luri, alte abuzuri sexu
ale şi discrim inări le
gate de sex. Publicarea 
respectivelor documente 
(1600 pagini !) nu a fost 
întru-totul benevolă, ea 
survCnind ca urm are a 
pierderii de către adm i
n istra ţia universităţii a 
procesului1 in tentat de 
„Daily Bruin", ziarul 
studenţilor. în 1992 a- 
ceştia au aflat întâm 
plător de existenţa unui 
raport confidenţial p ri

vind „păcatele" persona
lului universităţii, raport 
citat de către Charles 
Young, directorul ad
m inistrativ al institu tu 
lui, în tim pul unei con
ferinţe de presă.

Recordul de despăgu
biri prim ite îl deţine o. 
studentă câre a obţinut 
300 000 dolari, după ce 
a fost agresată de doi 
bărbaţi, în tr-un cămin 
universitar. O altă cole
gă mai puţin „norocoa
să" nu s-a ales decât 
cu 33 000 dolari, pentru

a uita violul, molestările 
şi abuzurile sexuale la 
care a fost supusă de 
unul dintre şefi; săi, de
scris drept „un personaj 
cu prestigiu şi putere in 
interiorul universităţii".

UCLA are 20 de an 
gajaţi care deservesc 
33 000 studenţi. Cifra de 
afaceri anuală a univer
sităţii, considerată una 
d in tre cele mai im por
tan te din lume, se rid i
că la  1,5 m iliarde de 
dolari.

I

I

E ro a re a  f i u l u i  l u i  S ta l in  j
-  : V *

Echipajul unei „Fortăreţe zburătoare" am erica-1 
ne care a  fost doborâtă din greşeală de un avion de J 
vânătoare sovietic, în loc să prim ească scuze, a fost» 
închis într-un lagăr, din ordinul fiului lui Stalin. In I 
1945, pe când survola fluviul Oder, în G erm an ia* , 
bom bardierul B-52 a fost lovit de un proiectil tras |  
de pe avionul sovietic, cei 11 m em bri ai ech ip a ju -» 
lui am erican şalvându-se cu paraşuta şi fiind apoi |  
„recuperaţi" de m ilitarii ruşi. Spre ghinionul lor, * 
şeful pilotului vinovat, de doborârea bom bardierului S 
era chiar Vasili Stalin, fiul dictatorului, care a fă- * 
cut totul pen tru  a şterge orice urm ă a incidentului I 
şi a evita astfel o eventuală adm onestare din par- J 
tea tatălui, de care era terorizat. Aşa încât, nere- > 
uşind să-i' convingă pe piloţii, am ericani să adm ită I 
că au fost doborâţi de nem ţi, a dispus să fie î n - ' 
chişi în celebra „Lubianka", sediul moscovit al | 
serviciilor secrete conduse de sinistrul Lavrenti Be- - 
ria. De aici au fost transporta ţi în tr-un  gulag, d e j  
unde, 'm ult mai târziu, trei dintre aliaţii — p riz o - . 
nieri au reuşit să evadeze, cu aju torul coman- I 
dantului escadrilei care îi doborâse.

I

I Ţ ig a re ta  c u  doză d u b lă

' de n ic o t in ă  j

Unul d in tre giganţii industriei am ericane a tu - 1 
tunului a fost pus sub acuzare deoarece a pus în I 
vânzare.- ţigarete cu un tip  de „Ultranicotină", în ! 
m ăsură să sporească dependenţa clientelei. Acuza- J 
ţia vine din partea Oficiului Federal p'entru contro-'j 
iul asupra alim entelor şi m edicam entelor şi a fost] 
făcută publică de preşedintele acesteia, David Kes- < 
sler, în tim pul unei audieri în faţa unei comisii a I 
Camere; Deputaţilor. F irm a în chestiune es te , 
„Brown and Williamson", care a recunoscut că a j  
dezvoltat, în  secret, producţia de tutun, conţinând de] 
două ori mai m ultă nicotină decât în mod ob işnu iţi 
şi că l-a pus în vânzare în trei d intre cele mai popu- I 
lare  m ărci de ţigarete produse în SU A : „V iceroy",! 
„Richlande" şi „Raleigh". !

Elem ent agravant, Kessler a a ră ta t că f i rm a ' 
incrim inată a încercat să-i m ituiaseă pe experţii | 
OFCAM pentru  a depune rapoarte falsificate, care . 
să ascundă adevărul privind com ercializarea acestui I 
tip de tutun. ,
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DESPRE CONŞTIINŢA |
•  „Câtă conştiinţă, atâta pasiune, deci atâta dra- *

mă". I
Camil Petrcscu *

•  „Fă din conştiinţa ta Un templu, în care să |
afli un azil inviolabil".

N. Iorga
. •  „Conştiinţa e o faclă care luminează inima şi J 

un judecător neadormit pe care omul îl poartă în- t 
totdeauna cu el".

Eschil |
•  „Am în mine un judecător prea lipsit de in- |

dulgenţă, ca să mai sufăr nedreptatea altora". *
V. Eftimiu ' |

•  „Trebuie să depindem numai de conştiinţa .
noastră, să ascultăm vocea ei suverană". j

I.L. Faure — ,
•  „Conştiinţa: atributul esenţial al vieţii umane". |

P.P. Negulescu ’
Selecţie de ILIE LEAHU î

Petalele zburătoare —  fluturii
Una dintre familiile de 

flu turi diurni bine repre
zentată jn fauna ţării 
noastre gste cea a nynpha- 
lidelor ,în cadrul căreia 
se poate rem arca o mare 
varietate a desenului şi 
coloritului aripilor. Nume
roase fenomene biologice 
şi ecologice au găsit câmp 
larg de cercetare in ca
dru l acestui grup de in
secte.

Cel mai cunoscut şi în
drăgit este fluturele ami
ral (VÂNESSA ATALAN- 
TA), superlativul frum u
seţii şi eleganţei în rân 
dul ■ fluturilor de z; din 
ţa ra  noastră. Este răspân
dit pretutindeni, a tât la 
şes cât şi în regiunile de
luroase şi montane, pu
tând fi zărit chiar şi în ' 
zonele subalpine ale Car- 
paţilor. Şi în judeţul Hu
nedoara ^poate fi zărit, în 
lunile iunie-septembrie, la 
marginea pădurilor, în par
curi şi grădini, unde pre
feră' locurile mai umbroase^ 
Rar vizitează florile. In 
general se hrăheşte cu 
fructe ferm entate, cu seva 
copacilor, sau pomilor fruc
tiferi. dar uneori suge şi 
lichidul din dejecţiile a- 
nimalelor.

Fondul aripilor sale este 
un negru catifelat, cu o 
bordură largă, roşie, ase
m ănătoare cu o adevărată 
flacără vie. Faţa inferioară - 
a aripilor este de culoare 
închisă, m arnorată, se

m ănând foarte bine cu 
lichenii de pe scoarţa co
pacilor pe care se aşază. 
Acest desen asigură o di
sim ulare perfectă a - flu 
turelui, scutindu-1 de a ta 
cul păsărilor insectivore.

A dultul este un foarte 
bun zburător, parcurgând 
distanţe m ari, deasupra co
roanei copacilor. Uneori 
însă poate fi zărit şi în 
pajişti Şi fâneţe când poate 
fi prins cu uşurinţă. Flu
turele am iral preferă şi 
aşezările omeneşti, mai a- 
les cele în ju ru l cărora 
se află pomi fructiferi care 
îi furnizează hrana prefe
rată.

SILVIA BURNAZ,
Deva
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De ce 
ruşine?

Băiatul înaR, cu părui 
lung şi ochi' albaştri, în 
adidaşi şi blugi ca toţi 
cei de vârsta  lui, îmi 
spune că de la o vreme 
are problem e de conşti
inţă. Nu că ar fi făcut 
ceva rău, dim potrivă! Din 
copilărie a fost obişnuit 
să m eargă dum inica la 
biserică şi atunci când 
trece pe lângă biserici îşi 
face cruce, dar de la o 
vreme acest lucfu îl face 
să se sim tă ruşinat faţă 
de ceilalţi amici ai lui.

Totul a început când ' 
unul d in tre prieteni l-a 
luat peste picior văzân- 
du-1 că-şi face cruce tre 
când pe lângă biserică, 
apoi s-a aflat cşi el merge 
duminicile la slujbă, că 
se roagă şi crede în 
Dumnezeu ,apoi că nu 
fumează şi nim eni nu INA DELEANU;
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Gânduri despre ^ 
bătrâneţe şi bătrâni

•  Vârsta noastră se m ă
soară după. intensitatea 
vieţii. (G. Călinescu)

•  A îm bătrâni este sin
gurul mijloc de a trăi 
mai mult. (Voltaire)

•  A rta de a îm bătrâni 
este a rta  de a apărea în 
faţa generaţiilor care vin 
după tine ca un sprijin 
şi nu ca un obstacol, ca 
un confident şi nu ca un 
rival. (A. Maurois)

•  B ătrâneţea stim ată' şi 
onorată de tineri devine 
maj uşoară. (Cicero)

Vancssa Atalanta (Fluturele amiral). Foto I. ANDRUŞ

•  După ce â trecut tea
ma de moarte, viaţa e mai 
frum oasă decât când era 
tră ită  cu teamă. (W. Sha- 
kespeare)

•  La cei neînţelepţi bă
trâneţea se iveşte întâi 
la  minte, apoi la trup, 
pe când la cei înţelepţi ea 
se iveşte întâi la  .trup, dar 
niciodată la minte. (Pan- 
ciatantra)

•  îm bătrâneşti când te 
temi de moarte. (Antonio 
Gramsci)

•  De când ştiu că e- 
xistă moartea,* bătrâneţea 
mi se pare maj uşoară. 
(A. Baranga)

•  Tinereţea ni se o- 
feră, bătrâneţea trebuie cu
cerită. (J.P. Junod)

•  Din păcate, rămâne, 
un -in te rv a l prea scurt în 
tre tim pul in care suntem 
prea tineri şi acela în 
care suntem  prea bătrâni. 
(Montesquieu)

•  Longevitatea părin ţi
lor şi a străm oşilor este 
un brevet de viaţă lungă 
pentru  urmaşi. (C .I.. Ne- 
goîţă) ■

•  Toţi oamenii vor să 
trăiască cât lumea, nimeni 
însă nu vrea să fie bă
trân. (J. Swift)

Selecţie de 
N. ZAMFIR

C L E P S ID R A

l-a văzut „beat, m orta l".« 
în  cercul lor de prieten ii 
i  s-a spus „pocăitul". D e
geaba explicase că apar-î 
ţine bisericii creştine J 
vechi de 2 000 de ani şi J 
că a crede în Dumnezeul 
şi a merge la biserică e l 
datoria oricărui om bo te -' 
zat... Batjocurile pe sea-«| 
m a lu i continuau în- 
depărtându-1 astfel de J 
cercul de prieteni. Aceşti 
adolescent nu ştie - acum ! 
ce e mai im portant pen-j 
tru  el, pe cine trebuie să i 
părăsească, pe Dumnezeu • 
sau prietenii. D ar el v i- ! 
sează idealul, ca şi prie-J 
tenii lui, să-L în tâlnească! 
pe Dumnezeu şi as tfe l! 
p rin  iubirea Lui, cercul; 
lor să fie şi mai unit. 

Succes amice! C redinţa; 
ta te va ajuta.

m — Aţi condus cu 
100 km  pe oră. Va trebui 
să p lă tiţi o am endă, 
spune agentul de circu
laţie.

— Vă cer o favoare, 
răspunde -. conducătorul 
auto, prezentând actele. 
Treceţi în procesul ver
bal că am circulat cu 
140 km pe oră. Tocmai 
am găsit un client pen
tru  rab la astal

•  Un industriaş din 
Philadelphia a m enţionat 
în  testam entul său că 
„îi lasă fiului plăcerea 
de a-şi câştiga singur 
existenţa" deoarece a- 
cesta tim p de 25 de 
ani a crezut că „plăcerea 
de a Câştiga" este numai 
a ta tălu i său.

•  — Acuzat! Ai comis 
această spargere singur?

— Da, dom nule jude
cător! în  ziua de astăzi 
este foarte greu să-ţi 
găseşti un asociât cinstit...

•  — Aş vrea să te rog, 
Getuţa, să fii m ăcar un

pic mâi ■■ sinceră cu rrtine.
— .Bine; mamă. Sunt

un' pic gra'vidă... ■ -  ' ,

•  — Popeasca nu mai 
vorbeşte cu bărbatu-său. 
Zice că i-a cerut 500 de 
lei să se ducă la un sa
lon de înfrumuseţare, iar 
el...

— ...nu i-a dat!
— Dimpotrivă, i-a dat

5000 lei... i

•  Ionescule, iar ai 
întârziat la serviciu?

— yă cer scuze, dom
nule director. Nu m-am 
trezit la timp...

— Cum, dumneata 
dormi şi acasă?!

•  — Ce credeţi că ar 
putea spune soţia dum
neavoastră dacă v-aţi * 
cumpăra o maşină ?

— „Respectă culoarea 
semaforului! Accelerează! 
Nu accelera! De ce nu-1 
depăşeşti? Ai uitat să 
semnalizezi! Vrei să dai 
peste tractorul ăla? Uj- 
tă-te în oglindă, Dum
nezeule, când ai să în
veţi odată să conduci?"...
Şi aşa mai departe.
Culese şi prelucrate de

ILIE LEAHU

J

Desen de CONSTANTIN GAVIÎILA

C O N V E R T I B I L E
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ORIZONTAL: 1) Cunoscut in terpret de 
operă; 2) Boabe strânse.,, în buchet —

Locuri pentru circulare; 3) Bun săritor 
la înălţim e — Deschide gura la  băutură; 
4} îm i e perfect egal — executanţi ai 
unor lovituri indirecte; 5) Borş lipsit de 
consistenţă! — Semnal lâ  o în tâln ire  de 
nivel înalt; 6) Deschizător de drum  într-o 
traiectorie spirală — Schimb folosit pen
tru  băi; 7) Pseudo... purtător de noroc — 
Pur sânge rebusist; 8) Semiton în mu
zica africană — Se pretează în toate fe
lurile; 9) înconjurat de o lume suburbană
— Rău la învăţătură; 10) A bandonarea u- 
nor poziţii expuse.

VERTICAL: 1) Sem natarul unor adîese 
oficiale; 2) Se prind adesea la  copcă — 
Neagreate de obicei la palat; 3) Poziţie 
adoptată pe loc — Pudra tul dim ineţilor 
de toam nă; 4) Aşezat sub planul de stat
— Ser într-o  form ulă condensată!; 5) 
Dă bune dispoziţii — Vine la intervale 
scurte; 6) Com pletat cu o jum ătate — 
Client obişnuit pentru  un anticar; 7) 
Scurt m etraj la m atineu — Lucru efec
tuat în  serie; 8) Cunoscută unitate de

cultu ră — Ultima fază, a discuţiilor; 9) 
Sunt aproape de nevăzut — Rezultat după 
pauză; 10) Discuţii referitoare lâ o operă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „IN 
VACANŢĂ" APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ:

1) CARIANOPOL; 2) ARAMA — DALI; 
3) RANETTI — ES; 4) OMI — HEHM — 
K; 5) TITA — / ONESA; 6) ELEVI — 
AHE; 7) NE — ENE — ERO; 8 UVA — 
O — ISER; 9) T —. IUTES — NA; 10) 
ORAR — TIMIŞ.

Soluţia problem ei' din nr. 1195

1. D h 8
1. -------  C
2. D a 8 mat
1. --------  C a 7!
2. C c 7 mat

2. C b 6 !
2. C c 5 m at
1 .  ------------ b 6
2. D c 8 mat.

MAT IN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei

alb: R C 4, D e4, C b8, M d 7 
negru: R d 8, p: c 7, e 7
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— Ce rază de activitate 
a re  societatea comercia 
U  pe care o conduceţi?

— Putem  afirm a că. 
p rin  prestaţiile pe care le 
facem , sub o form ă sau 
a lta , n e  regăsim p re 
zenţi perm anent în fie-

: cane localitate şi în  .fie-, 
j care casă, ch iar de gam a 

la rgă  a produselor petro- 
1 liere pe care le comer- 
i cializăm şi le oferim be- 
l neficiind întreaga popu

la ţie  a  judeţuIUţ nostru. 
P rin  cele 6 depozite şi 
16 sta ţii PECO Ce le a- 
vem  în Judeţ, vindem  o 
Serie în treagă de produse 
petroliere, inclusiv de 
uz casnic, de la m otori
nă, benzină d e  diferite 
sortim ente si până la- u- 
leiuri.

— Ce noutăţi rna; a- 
veţi ta PECO, dle d i - * 
re c to r?

Venind in  întâm pi
narea dorinţelor benefi
ciarilo r şi clienţilor noş
tri, căutăm  să răspun
dem tu tu ro r solicitărilor. 
Una dintre acestea ar fi 
şi servirea în condiţii 
m ai bune a populaţiei 
cu butelii pen tru  aragaz. 
In  acest scop, la  Deva 
vom construi o staţie 
pentru  încărcarea, bute
liilor, având o capacita
te  de 80 000 butelii pe 
lună, acoperind astfel 
integral cerinţele, chiar 
şi cu unele disponibili
tă ţi pentru aproviziona
rea zonelor lim itrofe ale 
Judeţului nostru. După 
încheierea proiectării sta 
ţiei respective, obiecti
vul Va fi construit în  ter
m en d e  circa 6 luni, lu 
crarea fiind încredinţată, 
unei firm e specializate în 
acest profil.

— Cum consideraţi eâ 
vă puteţi apropia cât 
mai m ult de c lien ţi?

mai este nou
— P rin  m ăsurile luate 

şi dotările făcute, vom 
extinde gam a de prestaţii 
realizând, la  cererea be
neficiarilor. noştri, tran s 
portu l produselor la  do
m iciliu l clienţilor. în  - a- 
celaşi timp, p rin  labora
to ru l propriu, dacă be
neficiarii ne solicită, le 
putem  realiza determ i
narea calităţii la  orice

Discuţie cu «11 ing. IOAN RUS MIHAlLA, 

directorul S.C. PECO S.A. Deva

— Pe de o parte, si
tua ţia  se datoreşte m en
ţinerii re la ţiilo r bune 
de colaborare cu toţi 
furnizorii din ţară , care 
ne onorează prom pt co-

m m

este flexibil, salariaţii 
noştri străduindu-se să 
asigure o servire prom ptă, 
în condiţii civilizate, a 
celor ce ne trec pragul.

— La capitolul privind

— Dar sub aspectul
preţurilor ?

— A stea sunt -sub n i 
velul celor mondiale. 
JDin câte cunoaştem nai 
nu  a r  fi vorba despre 
scumpiri, ia r  dacă Se vor 
produce totuşi schim bări 
ale cursului leu—dolar, 
m ajorarea nu va putea 
depăşi sub nici o formă 
10—15 la sută.

Deviza pen tru  salariaţii de la S taţia PECO din 
iizată a clienţilor.

produs petrolier, astfel 
încât să le cunoască bine 
param etrii şi proprietă
ţile, acestea fiind o for
mă de protecţie a con
sumatorilor.

- • 0 b sejfvâm că de 0 
vreme bună au dispărut 
cozile de la benzinării. 
Cum se explică acest 

fa p t?

menzile ce le facem. Pe 
de altă parte , ne ocu
păm să avem perm anent 
asigurat stocul de pro 
duse necesar în depozite, 
ia r aprovizionarea sta 
ţiilor se realizează .peste 
nivelul solicitărilor şi al 
vânzărilor zilnice. P en tru  
â se evitâ - golurile şi ori
ce neplăcere, program ul 
de funcţionare a staţiilor

Sântuhalm  o constituie d.

câlHatea produselor ofe
rite, ce ne puteţi spune?

— Cu certitudine pot 
afirm a , că aceasta " s-a 
îm bunătăţit, situându-se, 
la  m ajoritatea produse
lor, la nivelul standar
delor internaţionale, ceea 
ce determ ină în lăturarea 
nem ulţum irilor de orice 
fel.

'servirea prom ptă şi civi- 
I’olo PAVEL LAZA

«ă Relaţiile cu parte 
nerii de afaceri cum le 
apreciaţi ?

— Până acum nu am 
avut problem e sau ne
înţelegeri. Chiar dacă nu 
toţi au  perm anent dis
ponibilităţi băneşti în 
cont, n u  am condiţionat, 
totdeâuna p la tă  pe loc 
la liv rarea produselor. 
In  special, am înţeles

greutăţile financiare ale 
celor d in  agricultură, 
unde banii vin la pe
rioade m ai iuhgi, după 
reco ltarea şi vânzarea 
producţiei agricole. Dacă 
înain te existau  goluri 

aprovizionarea eu 
com bustibili şi u leiuri în 
cam paniile agricole, a- 
cestea eră îi de conjunc
tu ra  şi se datorau m en
ţinerii şi funcţionării 
necorespunzătoare a sis
tem ului de reparaţii. A- 
cum au dispărut astfel 
de neajunsuri. Cred că 
vor fi depăşite şi greu
tă ţile  datorate blocajului 
financiar şi atunci se ' 
va scurta term enul de 
încasare a facturilor.

— La ce alte servicii 
VS HHli gândiţi pentru 
proprietarii de aotovdii- 
cule ?

— Ar fj vorba ca  în 
spaţiile ce le avem la 
staţii sâ lărgim  activ ita 
tea com ercială, în sensul 
de a extinde aprovizio
narea  cu piese de schimb 
şi diferite accesorii, p rac
ticând - adaosuri corner, 
ciale minime.

— Cum vedeţi concu
ren ţa  în  profilul dv. de 
activitate ?

— Este ceva normal
ca într-o economie de 
piaţă să existe concu
renţă. Ne. adaptăm  şi ia 
aceasta, însă a r  fi de 
dorit ca, aşa cum se 
întâm plă peste tot in 
lume, concurenţa sâ fie 
loială. Personalul nostru 
ştie • că fără concuren
ţă  nu  se mai poate, fapt 
pentru  care se străduieşte 
să nu îndepărtăm  clien
ţii, să. ridicăm  nivelul 
prestaţiilor şi să onorăm 
în condiţii câţ m al bune 
toate solicitările benefi
ciarilor. * ■-

NICOL AE TÎRCOB

MPTÂMAm
TV ^
LUNI. 29 AUGUST

1 V R I
13.00 In terferenţe <r); 14,00 A ctualităţi; 

14,10 TVR Iaşi ; 14,50 TVR CUij-Napoca;
15.30 Desene anim ate ; 16*00 A ctualităţi;
16,25 Turism  şi agroturism ; 17,00 Em isiu
ne în  limba m aghiară; 18,30 California 
visează (s); 19,00 De luni până luni ;
19.30 Desene anim ate; 20,00 A ctualităţii 
20,45 Cântând cu sufletul: Jose Carreras în 
m em oria lui Mario Lanza (înregistrarea 
spectacolulni de la Londra); 22,35 T rans. 
focator ; 23,35 A ctualităţi; 0,30 Repriza a 
III-a .

1 V R 2
14.00 A ctualităţi; 14,10 Politica intre

ideal şi real ; 14,40 Sclceţiuni din Festi
valul Muzicii de Cameră, Braşov, 1994;
15.30 Atlas (r); 16,00 Desene a n im a te ;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 în  di
rect econom ia; 17,40 Mala M ujer ( s ) ;
18.30 în  fa ta  D .voastră; 20,00 A ctualităţi;
21,00 TVM. Mesager ; 22,00 TV 5 Euro
pe ; 22,30 Serial. Holocaust. Ep. 8; 23,20
Instan tanee W ortdnet; 0,00 Jazz-elub.

' . MARŢI, 30 AUGUST

T V R  1
7.00 TVM •  T elem atin a l; 10,20 Desene

a n im a te ; 10,50 California Visează (s/r);
11,20 HoIocaosU (s/r); 12,20 Mata M ujer
(serial — reluate); 14,10 TVR Iaşi şi 
C lB j-N apoca; 16,00 A ctualităţi; 16,10
f i i  tu însuţi ; 17,00 Convieţuiri; 18,00
Sfinx (cs); 18,30 California visează (s.,
ep. 8); 19,00 Clio ; 19,30 Desene anim ă,
t e ;  20,00 A ctualităţi; 20,45 Film. „Un 
condam nat iâ m oarte a evadat" (Franţa, 
tW56); 22,30 Reflector ; 23,00 A vanpre
m ieră ta „Cerbul de Aur", Braşov, 1994 
fdjî 23,30 A ctualităţi; 0,20 M utică şi 
poezie la castel.

T V R  2
7.00 TVR CIuj-N. ; 8,00 MicrOrCCital:

S. DumitresCO ; 8,15 Tezaur folcloric (r);
10.00 Ora de muzică ; 11,00 Telejurnal
VVorldnet; 11,30 Videoclipuri; 11,40 De
sene anim ate; 14,10 Teledocum cntar; 15,00 
Carol cel Mare (s/r); 16,0(1 Desene an i.
m ate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s„ ep. 81);
18.30 Măseaua de minte; 19,10 Mala Mu
jer (s„ ep. 53); 20,00 Actualităţi; 2 1 ,0 0
TVM — Mesager ; 21,30 Tribuna non-
conformiştilor ; 22,00 TV 5 Europe; 0,00 
Studio rock.

m i e r c u r i , ;u  a u g u s t

T T  ' T V R l y r :
7.00 TVM — Telematinal ; 10/20 De

sene anim ate; 11,45 California visează 
(s/r); 12,15 MaJa M ujer (s/r); 14,10 TVR
Iaşi şi Cluj-N» ; 16,10 Magazin sportiv;
17.00 Microrecital. Larisa; 17,15 Alfa şi
Omega ; 18,00 Agendă ta Festivalul „Cer
bul de Aur", Braşov, *94; 18,30 Califor
nia visează (s); 19,20 Timpul Europei.;
19,50 Desene animate; 20,00 Actualităţi ;
20.30 FESTIVALUL „CERBUL DE AUR". 
Deschidere. Concursul de interpretare (I);
22.30 Dr. Quinn (s., ep. 14); 23,30 Festi
valul „Cerbul de Aut* *94. Recital. J. 
Brown; 1 ,0 0  Actualităţi,

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

mintirilor ; 9,00 Caleidoscop; 11,00 Tele
jurnal VVorldnet; 11,30 Desene animate;
12.00 Gong (r); 13,00 Magazin VVorldnet;
14,10 Serialul serialelor; 15,30 Arte v i
zu a le; 16,00 Desene animate; 16,00 Şi
bogaţii plâng (s); 17,40 Emisiune în Iim_ 
bă maghiară; 19,10 Mata Mujer (s); 20,00 
Actualităţi ; 21,00 TVM — M esager;
22.00 TV 5 Europe; 22,30 Cafenea ar.
tist ieă ; 0,00 Meridianele dansullfi,

JOI, 1 SEPTEMBRIE

T V R 1 ,
7.00 TVM — Telematinal; 10,20 De

sene animate; 1(^50 Călătorie de neuitat 
(s„ ep. 7); 11,55 California visează (s /r);
1 2 ,2 0  Mata Mujer (s/r); 14,10 TVR faşi şi 
Cluj-N-, ţ 16,10 Imagini din Libia; 16,?5 
Sub semnul întrebării; 10,00 Agendă Ia
„Cerbul de Aur* ’94; 18,30 California, v i

sează (s); 19,00 M edicina pentru  t o ţ i ;
20,00 A c tu a lită ţi; .20,30 „Cerbul de Aur" 
*94. Concursul de in terp re tare (ti); 22,50, 
Ludvvig (serial, ep. 1); 23,50 „Cerbul de 
Aur" *94. Recitaluri.

R

7.00 TVR Clttj-N.; 8,00 Mari ansam 
bluri folclorice ; 10,00 Ora de m uzică;
11.30 Desene animate; 12,00 Plante şi oa
meni ; 13,00 Lumină din lumină (r); 14,00 
Actualităţi; 15,00 Carol cel Măre (serial); 
16;0O Desene animate; 16,30 Şi bogaţii 
plâng (s); 17,00 Ceaiul de ta ora 5; 19,00 
Emisiune în limba germană; 20,00 Actua
lităţi 21,00 TVM *- Mesager; 22,00 TV 
5 Europe; 22,30 Promisiuni (film, Româ
nia, 1985); 0,05 Muzica e viate mea,

/ \  INF.Rl, 2 SEPTEMBRIE

T V R 1

7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Curcii,
b cu ; 1L20 California visează (s/r); 12,20
Mata Mujer (s/r): 18.15 Festivalul Inter
naţional de folclor, Hercules *94; 16,25
Din lumea afacerilor ; 17,00 Emisiune iii
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Serial. îtftoarcerea la Eden (ep. 27); 20,00 
A ctualităţi; 20,30 Festivalul „Cerbul de 
Aur". Concursul de videoclipuri; 21,45 
Serial. Forsyte Saga (ep. 8); 22,45 „Cer
bul de Aur*. Recitaluri; 23,35 Actualităţi;
1.00 Cinematograful de noapte.

7.00 TVR C iu j-N .; 8,09 M atinal Jazz;
9.00 VldeOsâtelît; 10,05 Oră de muzică ;
11.30 DeSene animale; 13,00 Vârstele pe.
licUlei; 14,10 V arietăţi; 16,00 Desenă ani
mate ; 16,30 Şi bogaţii plâng (&); 17,00
Arenă; 18,10 Mala Mujer (S); 19,00
Concertul Orchestrei Simfonice a Filar-

’-monitii „G, Enescn"; 21,00 TVM ■— Mesa
ger ; 2 2 ,0 0  TV 6 Ebrope ; 22,30 Teatru; 
0,00 Festivalul Internaţional de Magie 
— Mente Carie "03.

;  s a m r a t a , 2 s e p t e m b r ie  ■;

.. l "
8.00 Bună dimineaţa de la f o ţ i ; 9,10

R» d#, ba nu ; 10,00 EasVie (S,, cp. 22);

10,30 Pas cu pâS. Mag. ştiinţific; 11,30 
E cran u l; 12,30 Povestea vorbei; 14,10 
TURNUL BABEL, o Desene anim ate •  
S erial: Secret service * N atatie — C.M. 
•  A tletism ; 18,00 Bevcrly Hills, 90210 (s); 
18,45 M apamond ; 19,15 Teleencielopedin;
20.00 A ctualităţi; 20,30 „Cerbul de A ur“ 
’9I. Concursul dc debut diseOg rafie; 21,15 
Serial. Maneuso de la FBI (ep, 7); 22,45 
Festivalul „Cerbul de Aur". Recital „Sfinx 
Experience"; 23,30 A ctualităţi; 23,45 
„Cerbul de A ur" *91. Recitai; 0,45 Serial. 
H unter (ep. 35),

T V  K 2
8.00 în tâ ln irea  de sâm bătă de la Cluj.

Napoca ; 13,00 ESI m eridian magazin de
sfârşit de săptăm ână de ta Iaşi 6 Serial. 
Forsyte Saga (13,30); 16,00 Desene ani
m ate ; 16,30 Şi bogăţii plâng (s); 18,00
Tradiţii; 19,30 P ariaţi pe campion! (cs);
20.00 A ctualităţi ; 21,00 TVM _  Mesâgcr;
22.00 Jazz m agazin; 23,30 Sport' studio; 
0,00 Miss Univers.

DUMINICĂ, 4 SEPTEMBRIE

T V U I

8.00 Bună dim ineaţa; 9,10 Arleehino ;
10.00 O lum e dispărută (s„ 25); 10,30 Lu_ 
mină din lumină; 11,30 Viaţa satului;
13.00 Melodii populare; 13,30 Atlas; 14,00
A ctualităţi; 14,20 VÎDEt)-MAGAZIN •  
Bucureştii în pragul foamei o Desene a. 
nimate •  Serial, Casă plină; 18,20 Serial 
SF. Star Treck (ep. 40) ; 19,i5  Robingo
(CS); 20,00 Actualităţi; 20,30 Cerbul de
Aur ’94. Gata laureaţilor. Recital Arina;
22,20 Hunter (s. ep. 36); 22,55 Actuălităţi; 
23,05 Festival ii 1 „Cerbul de Aut" *94. Re
cital. Răy Charles ; 0,20 Sport.

î  VR 2

8.00 a x  2, Magazin duminical de la
iaşi ; 13,00 Dr. Quinn (s/r); 14,00 Actuali- 
t ă ţ i; 14,10 Filih. Săptămâna nebunilor
(Româniâ *fl); Î5.3S Videoclipuri; 16,00 
Desefle âninîate; Şi bogaţii plâng
(S. 86); 19,30 OVăffe şi civilizaţii: Vieria;
20.00 Actualităţi; 21,00 t v M  — Meîager;
22,15 La pufered a i i - a ; 23,00 FHih. Bo- 
ţhl dte frunze (Branţa, 1983); 0,30 MeloBii 
lansate în emisiunea-concurs „Trei diri 
zece pentru un show". ------ —- • —



Vj - .  < « * l * f W »  -  t e t e p M w w u a i ,. <
----------------------- ^ ............................................  * ■- ............  ................. -  .. . _________  '

a , -v j w a \ ^ v a %w ^ w ;j ,w w a v .v j v .,a v / . ; -  —

si Fin CUNOSCUŢI

Dacă tfa, folosiţi-vă de posibilitatea oferită de 
un întreprinzător român şi unul german, cere inten-j 

jturnează tipărirea ş | difuzarea în Germania 8 urmii 
i catalog eu unităţi româneşti şi persoane particulare,! 
[interesate in activităţi de cooperare şi afaceri eu 
] ffrme din această ţară, u

In acest scop, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunile]
] şfe oportunităţile, expediind o scrisoare — adresa «a -1 

raluj „Cuvântul liber" Deva4 str. |  ficcciobrie, nr- 39, [ 
[judeţul Hunedoara— - prin poştă sau prin fax nr.]
[ 094 — 6180&1 — în cai» să nominpHzaţî scurt, corect 1 
' ş |  concret: domeniul dv. de activitate şi domeniile în[
! care doriţi să conlucraţi, să colaboraţi să fiţi ajutaţi ] 
]după o notare aproximativă,: j

] 1. O fe r te  dc  m ă r fu r i  ş» de  se r v ic i i  (concre t ,  ce
] anume):

2. Realizarea unor produse ori prestarea anum i'i 
[ tor servicii, în cooperare cit firme din Germania;

3. Colaborarea in producţie, în vânzarea sa» cum- [
îj p Starea de produse din domeniile: minerit, siderar- < 
[igie, construcţii de maşini» chimie, telecei»«nieaţil«

1 industriile uşoară, alimentară, a  mebitei ete.;

4. Cooperare în sector ui agricol (dotări tehnice,
■ tehnologii, zootehnie» contractări de pestfcidte, erbi-«î 
! cide, relaţii eu fermier» germani); 2*

. V
5. Contacte in proftlul silviculturii, al’ e>xPio»®*t !j]

] şi prelucrării primare a lemnului; Jl

6. Dorinţa de a  prim» din Germani» anumite jl 
1 mărfuri şi a le vinde în Pomânia (ce mărfuri, ce ţ, 
1 cantităţi, în Ce condiţii):

, 7. Colaborare cu parteneri gtarmanî i*  vân-------
] dg antoturisrar ş i piese de schimb, noi sau vechi, de 
ţonlce &fK

8, /VctivUăţi de cooperare in turism, inetusiv rn 
[ cel inoatai», si-UptJ» de turişti oterte de cm

campinguri, in botefiiri, m  alte spaţii;

9. Relaţii ux domeniile: cercetări ştiinţifice, » r  
vătţământMlul culturii sportului săpătării ete. (Ce a-

[ nume vizaţi, concret}.;

P). Nevoia de sprijin financiar sau mateciai;

I t  Oferte de terenarî sau spaţii pentru investiţii,
' pentru desfacere de mărfuri ori pentru închiriat;

12. Persoane fizice interesate 
prietenie. afaceri

de corespondenţă.

Menţionăm că publicaţia respectivă se va edita;
] anual, cu actualizările ş i  com ptetărite«te rigoare fă,
1 cute d< către  solicitanţi

la x a  percepută pentru prezentare» reckurutk»
[ dv. în acest am  este de 100 000 «te te l pea te»  unită*»**, 
[cu  personalitate juridică şi de 50)800 (te tel garate*
1 persoane fizice. L» aceste sum e se adaugă TV A «sor 
[ respunzătoare.

Scrisorile — adresă co  npţăunkte dv. vor fi t r i - ! [
> m ise Ziarului „C u v âtte i K te»“ Ueva» până. ce l tăcriMi ] 
! Ia data de 31 octombrie 1994. Odată cu docum entele j
[ respective vor fi expediate ş» tfispoziţrite de platei *»j :
> urm a depunerii sumelor în Contul ziarului „Cuvântul 
[liber" Deva, n r. »  7* 38 GW «tesetete I» B aara Co-,
[ mercwiiă Deva;

A pariţia dv. în C ate to^ri e d ita i in  G erm ania va 
J f i  confirmată prin puhficaţrîîe judeţene din ţară.

Cei interesaţi v ă  puteţi procura, con tra cost în Va»
I Iută &au în Ici, C a titega i respecte» o ri dischete rea,
I lizate în lim ba germană, ach-esânrfn- vă ia  telefonul 054—
] 717982 sa* prin  laxul 854—n t t t f t  ţBmmdoMad

- î*  preambul ni scrisorii (*  care •  veţi _....
, ruhti vă rt»ate» şă scrieţi eiteţ şi corect: nUMwete speie- 
] tării, af firmei ori ai persoanei fizice, numele direc- 
1 torului societăţii sau al patronului firmei, adresa com- 
I pletă r- Inclusiv codul poştei, numerele «te teteten. 
J telefax-, telex-

Pentru orice alte relaţii, adresaţi-vă la teteknWli 
;054-Şjţ\2ţ5 :

Nu rataţi şansa unor afaceri pro teta bite fa» do- 
[ tneiuul dv de activitate. Vă mulţumim pentru înţe-
1 Icgere *şj“ Vă dorim succes! * " *

S.C. M AG -  [

ROM SJU.
HOTEL JW ANA“ 
GEOAGIU - BAI

Lansează un nou produs răcoritor pe plajă J
„ŢIP-ŢUP** |

A rgum ente: j-
— mai ieftin - l
— mai sănătos »
— mai reconfortant I
riri la standardele internaţionale.
Tel. 054/648280 ; 054/618282.

S C. „AECOMB“ S.A. A R A »

•  ouă, eafit. I — preţ 100 Jei/buc. 4- TVA; l
•  ouă» cădit U  —  preţ 90 lei/buc. +  TVA; |
•  carne <te fă ină; călit. I — preţ 20 0 0  [

lei/kgs; {
+  carne de găină, călit. II — preţ 1 7 0 0 ;  

le i /k g .;  I.
•  pureci, 8ril5 kg — preţ 3000 le i /k g .; «
•  tineret porci» peste 15 kg — preţ 2500 J<

' ■»- ' St-a
•  porci graşi —  preţ 1500 iei/kg. +  T V A .| 
Informaţii suplimentare lâ sediul societăţii.

d l» Arad. str. Câmpul Liniştii» nr. 1, tele-J 
fon 05T —  24653R |W »89ţ j

Anunţă intenţia de mapwtare a  tarifelor 1 
pentru serviciile prestate pubfieuta* călător şi I 
celorlalţi beneficiari, începând cu date de I oe- î  
tr a th r .'e . tO ftâ. (cmdtăj '
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mmm nEutevEims"
Situat m  DEVA — SÎNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara).

Vă oferă prin
SUFERMARCilET-ul METRO IMOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă dîn ţară;
R  U» bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune» 100 tipuri mochetă îrn- 
port Belgia efe.

m  im u n o  — MOBŞBLA, de asemenea, este  
specializat în dotarea băncilor, a  fânmeloe ş i a  
apartamentelor, asigurând transportul ş i wwaa* 
tarifa m abiliettttei la domicaittl c lien t«M .

zihoîe între 

dMMniaka

626338,. 62620*; 621386.

8—2 »  
9— 14 
9—13 
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I
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SOCiETATEA CO\«3»CIALA  
„RETEZATUL” S.A. DEVA 

A n u n ţ ă

închirierea uan* spaţiu comercial in  Deva, 
st*. Ardeahfîuî. nr. 1 (fost depozit tutun) 
- »  8S5 mp.
Vânzarea prin. Ucttaţie a unor mtjteace fixe
şi piese de schimb
— Autourifitară AR.0 240; ANdoizotermă 

TV 1 2 C F ; 1  remprcă şi alte mijloace 
fixe», »  căroc te tă  se poate consulta 
la Deva şă I» unitatea din Hunedoara. 

U C ÎF A |L 4  va avea loc î»  fiecare zi de 
vineri* ora WL

Bniflta a â l t e m t o *  la 62,30.3G —
directe* economic sau consilier juridic.

(090096)
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SOCIETATEA COIHERCIALA 
D E  FORMARE FROFESIONALÂ 

„ P R O F E S I A ”

o r g a n iz e a z ă
•  CURSURI DE CALIFICARE, cu acte de 

studii RECUNOSCUTE în contabUiiate, secte» * 
tariat. coaterţ, alimentaţie publică, prestări 
servicii şi industrie —  Ia grupurile şcolare : 
Minier Deva, Metalurgic Hinvedoau-a, Minier 
Petroşani, ăfetaiurgic Călău, Chimie Orăştie şj. 
Şcoala Ceu. Nr. 1 Brad.

•  ŞCOLI DE MAIŞTRI — la  grupurile şcat- 
lare 1 Minier, Materiale de Construcţii şi Con
strucţii — Deva; Minier — Crişcior; Metalur
gie —  Hunedoara si Minier — Petroşani.

(28084)

j S. C. INTELCREDO S.A. 7

l ba colaborare cu
(CENTRUL DE PREGĂTIRE ÎN INFORMATICA 
‘ BUCUREŞTI ŞI CATEDRA-DE CONTABIU- 
1 TATE A FACULTĂŢII DE ŞTHN-TE ECO- 
. NOMICE CLUJ-NAPOCA,
I Organizează, începând cu data de 15» 09. 
1 1994, cursuri d e:
• •  contabilitate informatizată ( n ivel post-
I 7  ‘ ■ R d e a l fe ;  . ;
| % iniţiere în informatică ş i utilizarea micro-
| calculatoarelor PC pentru elevii elase-
1 fer v h l  ^c, x  ;

% analist programator ajutor (nivel post- 
lUeal).

Certificatele de absolvire sunt eliberate de 
CFf B u w reşti şl au avizai Ministerului în 
văţământului.

înscrieri şi «efebii la sedi«lf firmei „INTEL- 
CREDO” S .A  (in curtea U.J.C.C.h tel. 619000 
şiJ 6 l9 # fL  (emd)

CAMERA DE COMERŢ 
ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI

h u n e d o a r a

ti.

IOrganizează următoarele cursuri:
* Curs de instruire în problematica înre

gistrării in carnetele de m uncă, la Deva, î»  
perioada 12—15 septembrie 1904;

Acest curs se adresează persoanelor care 
răspund în  cadrul firmelor de înregistrarea in  
carnetele d e  muncă ş i  de evidenţa acestora; l

*  Curs de in iţiere In contabilitate (noul
sistem  de contabilitate), la D eva. începând  
cu 12  septembrie L994 ; 7

*  Curs de evaJisteri active şi patrimoniu 
în colaborare cu A N .P . ş l  ANEVAIfi, la

Deva.
Informa ţii suplimentare şi înscrieri —  J» 

sediul CJCJ. — Hunedoara, Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 33. teL 612924, 616792, f a x :
61 89  IA  (emdX

S.C, INFOMIN S.A. DEVA

D-dUÎ 22 Decembrie, nr. 3 7 /A 
In  tem eiul Legii nr. 66H993

ORGANIZEAZĂ
CONCURS I’ENTKU OCUPAREA  

POSTULUI DE 
M A N A G E R

r O fertele se depun în pfic sigilat, în  ter- 
( m ea de 30 zile de Ia data ultimei publicări. 

Reiaţi* fe  telefon î  054 —  « 3 9 * 5 .
0»S«O97)

I
b,
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S.C. „TKRMOREP^ S.A. 
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel Mare, i  
O RG ANIZEAZĂ/ li

CONCURS DE SELECŢIE A MANAGERULUI 
în  dadă d»  2 # septembrie *994, ora 10, Ia 

sediul societăţii.
Condiţiile de participare şi eriterule de 

selecţie sunt prevăzute in Legea or. 66/1993  
şi Normele Metodologice nr. 1/1994, elaborat» 

■de F .R S .
Candidai» vor dtepttne ofertele Ia sediul 

soctetăţii, im plic înghls, sigilat, până Ia 
data. de 27 septembrin 1994, ora *2.

R eiate  te  biroul personal al societăţii, 
telefon  054/TI5842 s*a §84/7*2ffâ8. ,

/ .V J ,»YaV.V» »V iV8V.V.VaV.V>Y.Y.V«*.V«*«ViW AVlVî —  * mmm s m*m s mmm m mmm s mmmm s
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'C O V Ă N I U L  L IB E R

V’ANZAK! — 
CUMPĂRĂRI

Ji Vând apartam ent cen- 
l, trei camere, belul De- 

cebal. Inform aţii tel. 629098.
(9548)

•  .Vând-teren intravilan, 
zona C eangăi,' posibilităţi 
gaz, 700 mp. Deva, tel. 
613799. (9549)

•  Vând 2 apartam ente a 
3 camere şl- m aşină de 
cusut electrică. Telefon 
629706. (9546)

•  Vând apartam ent trei 
camere, ultracentral. De
va, telefon 622777, între 
orele 16—20. (9965)

•  Vând mobilă dormitor 
cu' oglindă cristal, preţ 
colivenabil. Telefon 613756. 
după ora 16.

(9948;
•  Vând casă. Deva, flo

ria, 133. Tel. 614286.
(9947)

%’ Vând mobilă şi an te 
nă parabolică. Deva. tel. 
617395 (9946)

•  Vând două. locuri de 
casă,, central, Deva. Tel. 
622557; (9945)

® Vând casă cu gră
dină, gaz, reţea forţă. Spini, 
nr 95. Informaţii la tel, 
625963, (9925)

•  Vând apartam ent 4 
camere central sau schimb 
cu două camere., plus di
ferenţă. închiriez spaţiu 
comercial central. 80 mp. 
In fo rm aţii.612605, .623633.

. (9878)
•. Vând Lada 1500, ava

riată şi talon Deva, tei. 
622147, (9886)

........

■ ’ •  S.C. Nelbo Impex 
SRL ClUj-Napoca cau
tă  societate comercială 

disponibilă pentru vân
zări en gros sau en 
detaille, produse cosme
tice ale firmei Farmec 
pluj-Napoca. Inform a
ţii telefoane 064/ 
138112 şi 064/132456.
in tre  orele 16—22.
;/ (9893)

•  S. C. im perial 
Im pex SRL Arad vin- 
de prafuri îngheţată, 
în Deva, str. ‘ Zam- 
firescu, bi. Q 5/2, tel. 
620777, la  preţul de 
2 900 lei/kg. '
_ - . //, . (9867)

•  Cum păr "vib.ro-
clien IFA VL 50 pen
tru  restaurant „Miori- 
ţa “ Deva. Telefon 
623791, (9772)

•  Vând urgent casă in 
Hunedoara. Tel, 616848.

(9919)
•  Vând frigidere 210 1

— 361 800 lei ; 40 1 _
254000 iei, faianţă, gre
sie, căzi baie Acrilat. Tel.; 
627328, str. Dacia, bl.
P +  io. (9897)

•  Vând Urgent doza to r1
Siemens 3 capete suc şi 
unul sifon, 1400 DM , Tei. 
613662. j (9904)

•  -Vând m ixer 12 cana
le, fabricaţie URSS. tobe 
electronice Marj, sinteti
zator Roland & Juno 2 
difuzor 18 EU, plus boxă 
360 W. Tel. 642329, în tre  
orele 15—20.

(9942)
•  Vând casă in Deva, 

cu încălzire centrală, in
stalaţie apă, grădină, a- 
nexe, la p re ţ convenabil. 
Inform aţii telefon 616992.

(9940)
•  Vând apartam ent 2 

camere, decomandate, cen
tral, confort I, Brad,
5 200 000. Tel. 650564. • . A

(9939)
•  Vând arm ă de vână

toare - Zastava 12, judeţul

Arad, comuna Pleşcuţa
telefon 123.

; (9911)
•  Vând Dacia 1310 şi

arm ă de vânătoare, Zam 
telefon 142. (9936)

•  Vând Dacia berlină,
nouă, 3800 km. Telefon 
618795, preţ negociabil.

(9935)
•  Vând (schimb) apar

tam ent 4 camere, cărăm i
dă, parter, Gojdu, Deva, 
cu două camere. Telefon 
624081. (9931)

•  Vând TV izotermă,
motor Braşov. Simeria,
Bisearia, nr. 1.

(9930)
•  Vând urgent butelie.

Telefon 616848. (9918)
•  Vând casă vacanţă şi 

grădină (0,80 ha — arabil, 
fânaţ cu pomi, canalizare). 
Gholari, str. Pâdurenilor, 
nr. 4, judeţul Hunedoara. 
Relaţii — Ghelari sau te
lefon 614810, orele 19-21.

(9913)
•  Vând garsonieră, Zam-

firescu, bl. M 3/40, Deva. 
Telefon 623444, după ora 
20. (9923)

•  Vând casă cu grădi
nă, dependinţe, teren a- 
rabil în sat Dudeşti sau 
schimb cu apartam ent în 
Deva. Telefon 616548.

(9920)
•  Vând garsonieră Deva, 

W artburg, 1988,. înm atri
culat, Telefon ' 623534.

(9921)
•  Cum păr „Mica enci. 

elopedie de medicină in- 
ternă“ Gh. Mogoş, 1986.- 
Telefon 620222.

(9916)
•  Vând cărămidă, ţiglă,

lemn construcţii, vase flori 
Telefon 660752, după ora 
17. (9915.)

•  Vând Oltcit Club: Tel. 
626829, orele 16—19.

; ■ ' (9914)
•  U rgent' vând 3 came

re, deosebit, Scărişoara, bl. 
13/16, Deva, orele 7—12.

(9427)
•  Vând casă, grădină, 

garaj şi anexe în com u
na Hărău, nr. 66.

(9869)
•  Vând garsonieră cen

tral, bdul Decebal, De
va, sau schimb cu simi
lar Simeria. Tel. 660381.

(9861)
•  Vând apartam ent trei 

camere, confort I, Gojdu, 
pătuţ, cărucior, m aşină tri
cotat. Telefon 622481.

(9860)
•  Vând ARO 243, cu 

motor Braşov, nou, preţ 
convenabil. Hunedoara, 
telefon 729205.

(9842)
•  Vând scaune şi mese 

plastic, im port Italia, la 
cele mai avantajoase pre
ţuri. Tei. 611602; 618258.

(9568)
•  Vând urgent aparta 

ment două camere din 
cărămidă, bdul Dacia. Tel. 
625633. (9872)

•  Vând casă, grădină 
şi anexe în Geoagiu. In 
form aţii Calea Romanilor, 
47, telefon - 203.

(9881)
•  Vând cazan nou, în 

călzire centrală pe gaz, 
stare perfectă şi cazan în 
călzire centrală cărbune, 
p re ţ convenabil şi nego
ciabil. Deva, tel. 613168, 
după ora 16,30, zilnic.

-a (9887)
•  Vând bibliotecă ma~ 

hon, butelie voiaj polo
neză, pian vienez, tablă 
cupru. Telefon 650130.

(9890)
•  Vând casă cu gaz in 

Haţeg, p reţ convenabil. 
Inform aţii la  tel. 770784.

: /  (9850)
•  Vând apartam ent 4

camere, confort I- Tel. 
626091. ̂  (9849)

•  Vând în Gurasada 
casă şl grădină, p re ţ ne
gociabil. Inform aţii tele
fon 614091. Deva, zilnie.

(9846)

•  Vând casă, Uroi. In 
formaţii la tel. 660272, 
după ora 17.’

(9905)
•  Vând Ford Granada

Diesel, înm atriculat. Tel- 
627874. (9905)

•  Vând F iat Uno Die
sel, înm atriculat, fabricat 
1986, 5 uşi, stare foarte 
bună, p re ţ 3400 DM. Deva, 
telefon 625707.

(9906)
•  Vând calorifer gaze, 

m aşină spălat, schiuri, 
clăpari, Fiat Ritmo Diesel, 
peste 8 ani. Tel. 627864.

(9909)
•  Vând societate co- 

. Tnercială sau caut asociat.
Telefon 623023.

(9910)
•  Vând maşină unelte 

tâm plărie, strung banzic 
şi banc de lucru, bici
cletă dam ă Ucraina. In 
form aţii telefon 656024.

(9566)
•  Vând talon Trabanl . 

Telefon 617852, Deva. . . .
(9954)

•  Vând Ford Taunus, a-
variat, înm atriculat, For- 
nădia, nr. 48, comuna 
Şoimuş. (9957)

•  Vând apartam ent cu 
3 camere, zona Mioriţa, 
bl. E13, p reţ 8 milioane 
Telefon 618700.

(9959)
•  Vând casă, încălzire 

centrală proprie, mobilă, 
grădină, anexe. Chizid, str. 
Cărpiniş, 27 000 000. In 
formaţii telefon 711016.

(9046)
•  Vând urgent, conve

nabil, Dacia 1310, Fiat 
Ritmo, Trabant. Telefon 
718377. (9050)

•  Vând mobilă dorm i
tor, 6 piese, • Hunedoara, 
Popa Şapcă, nr, 18.

(9027)
•  Vând 12 tone fân şi 

una iapă de 7 ani cu mânz 
de 4 luni. Inform aţii 
Hunedoara, str. Maior 
Stângă Ioan Mircea, nr,
6. fam ilia Ţif.

(9032)
•  Vând casă cu etaj,

garaj, gaz. Inform aţii Hu
nedoara, str. Popa Şapcă, 
nr. 21. (9036)

•  Vând convenabil moto- 
cositoare nouă, Germania. 
Informaţii tel. 7155,75.

(9039)
•  V ând 'F ord  Fiesta,. ne-

înm atriculabil, cum păr ta 
lon Ford Fiesta: Telefon 
722834. • 'Av;

..., -- a  (9041)
•  Vând apartam ent trei 

camere, bloc cărămidă, 
etaj I. Inform aţii la  tel. 
715225 sau la chioşc Fero- 
metal,- P iaţa Dunărea, -

(9042)
• •  Vând dozator Fresco,
.tuburi CO 2 şi concentra
te, avantajos. Telefon 
722686. ' (9044)

SCHIMBURI >.

DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră Cra-
iova şi apartam ent două 
camere Ploieşti cu Deva. 
Telefon 620884. .

(9953) ,

•  Urgent schimb casă 
3 cam ere (încălzire cen
trală  cu gaz, apă şl alte 
anexe), cu apartam ent 2 
— 3 camere, plus diferen
ţă, str. A. Vlaicu, nr. 126, 
telefon 611713.

(9943)

•  Schimb apartam ent 3 
camere cu apartam ent 2 
camere. Inform aţii telefon 
621014, după ora 16.

(9927)

•  P ierdut filă CEC cu 
lim ită de sumă, nr. 0616977, 
aparţinând Depoului CFR 
Simeria. Se declară nulă.

(CEC)
•  P ierdut legitimaţie ve

te ran  de război, pe num e
le Popa Adrian, eliberată 
de Asociaţia veteranilor de 
război Hunedoara—Deva 
Se declară nulă.

(9922)

î n c h ir ie r i
•  Persoană tânără  caut

gazdă gen feminin, ex
clus Dacia, Micro 15. Tel 
617137. (995.0)

•  S tudentă caut garso
nieră de închiriat în De
va, preferabil în centru. 
Telefon 096/166227, după 
ora 20. (9949)

DIVERSE
•  Societatea comercială 

Alph T ur SRL Deva a- 
nuriţă in tenţia de majo
rare a adaosului com er
cial, începând cu data de 
1 septem brie 1994,

.' ;■■■;...... .‘ a ;; (9932)
•  Cu autorizaţia nr. 

9042, din 24 maj 1994, eli
berată de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat 
fiin ţă Asociaţia fam ilială 
„Compaseca", cu sediul in 
Bejan, 82, reprezentată 
prin Dudaş Constantin, cu 
obiectul activităţii corner 
cializare produse alim en
tare şi nealim entare.

(9900)
•  Doamnă de 30 ani, cu 

copil de 11 ani, serioasă,
credincioasă, fără locuinţă, 
caut doamnă, domn, fam i
lie în vârstă fără moşte
nitori pentru îngrijire şi 
moştenire, inform aţii tel. 
058/824619.

V (9903)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Eforie Sud cazare 1 — 
15 septembrie, 8000 lei/ 
cameră. Telefon 611999.

(9911)
•  Mişu Luppa anunţă 

excursie Polonia, dum ini
că, 28 august 1994, cost 
40 000 lei. Tel. 612166.
mmm / 'mm*. » mmm 9 mmm # mmm • mm

•  S.C. Comtex SRL 
Deva execută la  p re
ţu ri avantajoase pre- ' 
late camioane, coper
tine, în zilele lucră
toare, între orele 7-15, 
telefon 621155.

__ j9907)^

•  îm prum uturi în lei
ia ■ Casa de am anet Şime- 
ria, .telefon 661721, zilnie 
8—38.

(9708)
•  Efectuez transport ■

m arfă 1,5 tone, • • volum 
măre, convenabil, telefon 
616358. (9902)

•  Gaut femeie pentru 
Îngrijit copil 2,6 ani, la 
domiciliul meu. Telefon 
777514, Haţeg.

(9547)

COMEMORĂRI

■  Azi, 27 august, se 
împlinesc 3 ani de 
când a plecat dintre 
noi pe drumul fără 
întoarcere scumpa
noastră fiică, soră şl 
cumnată

CORNELIA MOŢ
Nu te vom uita nici

odată. (9912)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Handra 
Floare, eliberată de ME- 
ROPA S.A. Hunedoara. Se 
declară nulă.
-• -A (9048)

•  Cu inimile pline de 
durere, soţia, fiicele, gi
nerii şi nepoţii anunţă îm
plinirea a cinci ani de 
la plecarea’ dintre noi a 
celui care a fost un bun 
soţ, tată şi bunlo 

BERINDEI TRAIAN, 
din satul Musariu. Dum
nezeu să te odihnească In 
pace [ ,. — - - —  (9958)

•  Fam ilia Cărăguţ 
anunţă îm plinirea a 
7 ani de la trecerea în 
nefiinţă a dragului lor 
fiu, frate şi nepot

CARÂGUŢ
ADRIAN

„Te-ai stins în faţa 
noastră/ Neputând să 
te ajutăm / Am strigat 
mereu la tine/ Şi me
reu o să strigăm/ Ne-ai 
iăsat cu am intirea^ 
Unui suflet cald şi 
bun/ Te visăm, te 
plângem zilnic/ Cât 

trăim  pe-acest păm ânt-'. 
Nu te . vâfn uita nici
odată. P ărin ţii Ale
xandru  şi Marin, sora 
Angelica şi bunicile 
M arja si Victoria.

(9880)

D E C E S E

•  Soţul Lconida, 
copiii Lucica şi Lu
cian, nepoţii Claudiu, 
Claudia şi Alex, gi- 
nferele Tibi şi nora 
Cristina anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă la  num ai 
47 ani a celei care a 
fost o m inunată soţie, 
mamă, soacră şi b u 
nică
BOZAN CORNELIA 

(NELICA)
înm orm ântarea are 

loc azi, 27 august 
1994, ora 13, de la 
locuinţa din Deva, str. - 
Lenin, bl. 2, ap. 8. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace!

(9929)

•  P ărin ţii Teodor şi 
Ana, fraţii. Dorin şi 
Daniel, cum nata Pa- 
raschiva cu familiile 
anunţă cu adâncă du
rere în suflet înceta
rea din viaţă a cele i, 
care a fost
TIOZAN CORNELIA 

(NELICA)
în vârstă de 47 ani. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pabe !

(9929)

.,• Fam ilia T ţeu’.a 
Iosif şj T atiana sunt 
alături de cum nata lor 
Lucica, la greaua în 
cercare suferită prin 
pierderea scumpei lor 
mame
BOZAN CORNELIA 

(NELICA)
(9929)

•  Cuscrii Marian, 
Adrian şi Hortenzia 
deplâng încetarea pre
m atură din viaţă, la 
numai 47 ani, a dragei 
lor
BOZAN CORNELIA 

(NELICA)
Dumnezeu s-o odih

nească în pace !
" A (9929)

•  îndurerata  fam i
lie Marosin m ulţu
meşte rudelor, veci
nilor, prietenilor, co
legilor şi tu tu ro r ce
lor care au cunoscut-o 
şi au condus-o pe 
ultim ul drum pe cea 
care a fost scumpa 
noastră soţie, mamă şi 
bunică

ing.
DOINA MAROSIN
Iţi vom păstra ne- 

ştearsă am intirea.
Dumnezeu să te odih

nească în pace !
(9934)

•  Suntem alături de 
dl prof. Bota Vasile, 
la decesul socrului. 
Sincere _ condoleanţe. 
Colectivul Şcolii Ge
nerale Nr. 6 Deva.

(9952) '

•  Direcţia Spitalu
lui M . icipal Hune- 
doar£^peplânge pro- 1 
fund 'dispariţia fulge
rătoare a celui care 
a fost un medic de 
excepţie şi un om 
deosebit,

dr. SIMIONESCU 
ALEXANDRU

Suntem alături de 
familia îndurerată.

(9052)

•  Spitalul Municipal 
Hunedoara, Secţiile 
chirurgie, ortopedie, 
deplâng cu profundă 
durere dispariţia ma
relui om şi medic, cel 
care a fost

dr. SIMIONESCU 
ALEXANDRU 

m embru de elită al 
ortopediei româneşti 
şi sltnt alături de fa
milie la marea dure
re. (9053)

•  Colectivul Spitalului 
Judeţean Deva regretă 
pierderea omului de aleasă 
ţnodestie şi probitate pro
fesională, chirurg-ortoped, 

Dr. ALEXANDRU 
SIMIONESCU 

Condoleanţe sincere fa
miliei greu încercate ..

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Fie-i ţă 
râna , uşoară ! (9550)

S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA 

str. 22 Decembrie, nr- 257, telefon 054/620712 

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS DE SELECŢIE A

M A N A G E R U L U I

în baza prevederilor Legii nr. 66/1993,

Candidaţii vor depune ofertele în plic si
gilat, în  termen de 30 zile de la ultima pu- 
blicare.

Persoanele interesate pot consulta docu
m entele societăţii, la sediul acesteia, zilnic în 
tre orele 8— 14. A

Informaţii suplimentare şi depunerea p li
curilor la sediu l societăţii,

l :
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